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INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIX

A. Profesor Gerard Labuda – dokonania,
idee, inspiracje*

Dariusz Andrzej Sikorski
Poznañ

Gerard Labuda
jako historyk-mediewista

Powszechnie wiadomo, ¿e zainteresowania historyczne Gerarda Labudy
koncentrowa³y siê na dziejach œredniowiecza i nie jest moim zadaniem ani tego
przekonania podwa¿aæ, ani nie ma potrzeby, ¿eby go wzmacniaæ. Zaznaczyæ
trzeba, ¿e doœæ czêsto Profesor przekracza³ granice œredniowiecza i nie by³y to
wycieczki incydentalne. Z jednej strony odwa¿nie wkracza³ w staro¿ytnoœci
ludów strefy „barbaricum”, a z drugiej wchodzi³ w okres dziejów nowo¿ytnych,
siêgaj¹c nawet a¿ po wiek dwudziesty. Ca³oœæ dorobku naukowego Gerarda
Labudy dowodzi, ¿e od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci naukowej by³ przede
wszystkim mediewist¹. Na tym polu odnosi³ swoje najwiêksze sukcesy znaczone
– na ile jesteœmy w obecnej chwili to oceniæ – najbardziej trwa³ymi dzie³ami.
Jego uwagê szczególnie przykuwa³o zaledwie kilka szerszych zagadnieñ z dziejów œredniowiecza, a przede wszystkim: tzw. staro¿ytnoœci s³owiañskie i dzieje
S³owiañszczyzny zachodniej we wczesnym œredniowieczu, dzieje Polski za pierwszych Piastów oraz ró¿ne zagadnienia koncentruj¹ce siê na okresie polskiego
œredniowiecza mniej wiêcej do koñca XIII w. Wiele prac poœwiêca³ dziejom
œredniowiecznych Niemiec, a w szczególnoœci stosunkom polsko-niemieckim
a¿ do czasów najnowszych. Jeœli chodzi o dzieje Pomorza, to jego badania nie
ogranicza³y siê wy³¹cznie do œredniowiecza. Ponadto by³y to zagadnienia
w du¿ej czêœci silnie zwi¹zane z badaniami na zakonem krzy¿ackim.
*

Artyku³y z cz. A, to w pierwotnej wersji referaty wyg³oszone na konferencji w Wejherowie,
towarzysz¹cej inauguracji Roku Gerarda Labudy – AD 2016! Dokonania tego roku w zakresie promocji i upamiêtniania... uwzglêdni³ w swoim artykule Tomasz Fopke.
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Znacz¹c¹ rolê Gerard Labuda przypisywa³ badaniom nad œredniowieczem
powszechnym. Nie by³ w tym bezinteresowny, gdy¿ uznawa³, naœladuj¹c swoich
poznañskich Mistrzów, ¿e zagadnienia dotycz¹ce dziejów Polski nie tylko
powinny znaleŸæ odniesienie do zjawisk o charakterze powszechnodziejowym,
ale bez ich umieszczenia na tym tle, po prostu wielu procesów nie zrozumiemy.
Badania powszechnodziejowe by³y w jego przekonaniu niezbêdne historykowi
dziejów ojczystych ju¿ choæby dlatego, ¿e dla najwczeœniejszego okresu podstawa Ÿród³owa jest obcego pochodzenia. ¯eby móc kompetentnie te Ÿród³a
analizowaæ samodzielnie, nale¿y to robiæ z pe³n¹ akrybi¹ wymagaj¹c¹ odpowiedniego warsztatu badawczego, w tym nabycia orientacji o lokalnych œrodowiskach, w których wa¿ne dla dziejów Polski Ÿród³a powstawa³y. Wiele jego
publikacji ma w³aœnie taki charakter. S³usznoœæ tej idei G. Labuda stara³ siê
wcielaæ w uniwersyteckiej praktyce dydaktycznej, w promowaniu doktorów
podejmuj¹cych w³aœnie kwestie powszechnodziejowe. Mo¿na nadmieniæ, ¿e
to podejœcie do relacji miêdzy badaniami z zakresu historii powszechnej a historii Polski by³o i jest specyfik¹ poznañskiego œrodowiska mediewistycznego.
Próbuj¹c zarysowaæ postaæ Profesora jako mediewisty, natrafimy od razu
na pierwsz¹ trudnoœæ, gdy¿ sama mediewistyka w okresie przecie¿ bardzo d³ugiej, bo licz¹cej sobie 75 lat dzia³alnoœci naukowej Gerarda Labudy, ulega³a
powa¿nym zmianom. By³a czym innym w pierwszej po³owie XX wieku i jest
inna na pocz¹tku wieku XXI. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w mediewistyce tego okresu
zmieni³o siê bardzo wiele. Utrzyma³ siê jedynie sam obiekt zainteresowañ,
czyli œredniowiecze, ale i ono choæby przez próby dookreœlenia chronologii tej
epoki bywa ró¿nie rozumiane. Mamy zatem próby, zreszt¹ doœæ przekonuj¹ce
wyodrêbnienia ze œredniowiecza okresu najwczeœniejszego i powo³ania do ¿ycia
osobnej epoki zwanej nieco nieszczêœliwie „póŸnym antykiem”, koñcz¹cej siê
z pocz¹tkiem Karolingów w VIII w., jak i skrócenia œredniowiecza o wiek XV
lub wrêcz przeciwnie uznanie – w sumie ma³o przekonuj¹ce – ¿e ca³y okres
miêdzy antykiem a Rewolucj¹ Francusk¹ to w³aœnie jest œredniowiecze, jak proponowa³ Jacques Le Goff. W najwê¿szej postaci mielibyœmy zatem mediewistykê mieszcz¹c¹ siê miêdzy wiekiem VIII a prze³omem XIV i XV stulecia,
w wariancie najszerszym – miêdzy wiekiem IV a XVIII. Powy¿sze dylematy
nie mia³y wp³ywu na dzie³o Gerarda Labudy. Nie podporz¹dkowywa³ siê
periodyzacjom i nie traktowa³ granic epok jako cezur wyznaczaj¹cych pola
zainteresowañ. Gerard Labuda by³, ujmuj¹c to chyba najw³aœciwiej, wpierw
historykiem, a dopiero póŸniej, z racji koncentracji swoich badañ na pewnych
zagadnieniach w okreœlonym czasie, mediewist¹.
G. Labuda zosta³ mediewist¹ zapewne dlatego, ¿e im czêœciej historyk
zag³êbia siê w chronologicznie bliskie sobie problemy, które ³¹cz¹ podobne
wymagania warsztatowe, tym bardziej nabywa specyficznych umiejêtnoœci
badawczych, rozwija w³aœciwy dla ka¿dej specjalizacji warsztat badawczy,
zyskuje wymagane kompetencje jêzykowe oraz rozwija orientacjê w literaturze
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przedmiotu odnosz¹cej siê do pokrewnych sobie problemów. To wszystko sprzyja
pozostaniu historyka w tym samym krêgu zainteresowañ. Mo¿na by stwierdziæ, ¿e z czasem historyk zostaje niewolnikiem w³asnej specjalizacji. W przypadku G. Labudy do pe³nego zniewolenia przez mediewistykê nie dosz³o.
W swoich tekstach poœwiêconych dydaktyce uniwersyteckiej Gerard Labuda
podkreœla³, podobnie jak Henryk £owmiañski (obaj szli tu za tradycj¹ ustanowion¹ w po³owie XIX przez wybitnego badacza antyku i teoretyka historiografii,
Pomorzanina z Trzebiatowa, Johanna Gustava Droysena), ¿e punktem wyjœcia
badañ historycznych jest konkretny problem badawczy, do którego historyk
musi siê dostosowaæ i dla rozwi¹zania którego podporz¹dkowuje swój warsztat naukowy, zdobywaj¹c odpowiednie kwalifikacje. W przypadku Gerarda
Labudy mo¿emy ten proces naj³atwiej uchwyciæ na przyk³adzie nabywania przez
niego kompetencji w zakresie jêzyków obcych. Pocz¹tkowo zna³ dwa: j. niemiecki i ³acinê, póŸniej dochodzi³y nastêpne wed³ug potrzeb dyktowanych
podejmowanymi wyzwaniami badawczymi, które wymusza³y siêganie po literaturê fachow¹, napisan¹ w wielu jêzykach. Jej przyswojenie by³o podstawowym warunkiem wstêpnym, warunkuj¹cym podjêcie konkretnych przedsiêwziêæ badawczych. Gerard Labuda w miarê mo¿liwoœci nie da³ siê ograniczyæ
w swych poszukiwaniach badawczych do zakresu wyznaczonego opanowanymi
jêzykami – w razie potrzeby przyucza³ siê na tyle, aby móc opanowaæ niezbêdn¹,
czêsto wielojêzyczn¹ literaturê przedmiotu. Wprawdzie ³acina by³a jêzykiem
wiêkszoœci wykorzystywanych przez niego Ÿróde³, to poza ni¹, o ile zachodzi³a
tak potrzeba, opanowywa³ inne jêzyki: staroangielski, staroislandzki, starofrancuski –przynajmniej w zakresie pozwalaj¹cym na samodzielne kontrolowanie
dostêpnych t³umaczeñ i przebiegu dyskusji naukowej nad poszczególnymi zabytkami, które by³y wa¿ne ze wzglêdu na zawartoœæ informacji o S³owiañszczyŸnie b¹dŸ ziemiach Polskich w staro¿ytnoœci i wczesnym œredniowieczu.
Nabyte t¹ drog¹ kwalifikacje sprzyja³y podejmowaniu kolejnych problemów
z tej samej epoki. Tak siê zostaje – z grubsza rzecz ujmuj¹c – staro¿ytnikiem,
mediewist¹ czy specjalist¹ od pozosta³ych epok i wê¿szych zagadnieñ. Nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e by³ to jeden z g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na wybór
mediewistyki, chocia¿, jak to sam Gerard Labuda przyznawa³, decyduj¹ce
impulsy wychodzi³y od pierwszych nauczycieli, obojêtnie, czy byli to czytani
we wczesnej m³odoœci autorzy pierwszych powa¿nych dzie³ historycznych,
jak rozprawy gdañszczanina z urodzenia i mediewisty Maxa Perlbacha, czy
pierwszych nauczycieli akademickich, polskich mediewistów z Uniwersytetu
Poznañskiego: Kazimierza Tymienieckiego i jego ucznia Leona Koczego oraz
Józefa Widajewicza.
Gerardowi Labudzie nie uda³o siê, jako historykowi wczesnego œredniowiecza, opanowaæ Ÿróde³ archeologicznych. Brak ten szczególnie siê uwidoczni³
dopiero w ostatnim okresie jego twórczoœci, kiedy ze szczególn¹ intensywnoœci¹
zajmowa³ siê pocz¹tkami pañstwa polskiego. W tym samym czasie mo¿liwoœci
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poznawcze archeologii wczesnoœredniowiecznej, m.in. z powodu uzyskania
sprzyjaj¹cych warunków datowania obiektów archeologicznych z niespotykan¹
wczeœniej dok³adnoœci¹, na tyle wzros³y, a baza Ÿród³owa uleg³a gwa³townemu
rozszerzeniu, ¿e pomijanie materia³u archeologicznego na poziomie analitycznym prowadzi³o do pominiêcia wa¿nych aspektów ówczesnej rzeczywistoœci.
Archeologia przesta³a byæ po prostu traktowana jako nauka pomocnicza historii
i przemówi³a w³asnym g³osem. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e Gerard Labuda
nie odbiega³ pod tym wzglêdem od najwybitniejszych mediewistów polskich
(poza wykszta³conym tak¿e archeologicznie Lechem Leciejewiczem), którym
pos³ugiwanie siê Ÿród³ami archeologicznymi sprawia trudnoœci a¿ do dzisiaj.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿eby Gerard Labuda nie docenia³ Ÿróde³ archeologicznych, wrêcz przeciwnie, wielokrotnie podkreœla³ ich rolê i interesowa³ siê postêpem badañ. Z pewnoœci¹ wielkim prze¿yciem by³a mo¿liwoœæ dotkniêcia
pozosta³oœci po odkrytym na pocz. XXI w. palatium Mieszka I. Jednak w praktyce badawczej G. Labuda w ograniczonym zakresie odwo³ywa³ siê do osi¹gniêæ archeologii. W znanym syntetycznym zarysie pocz¹tków pañstwa polskiego jego autorstwa, opublikowanym w 1989 roku, pracy pomyœlanej jako
popularnonaukowa, ale dziele najwy¿szej próby, wprawdzie znajduj¹ siê liczne
ilustracje zabytków archeologicznych, mapy ilustruj¹ce zjawiska uchwytne
metodami archeologicznymi i odniesienia do syntetycznych wyników badañ
archeologicznych, jednak archeologia jest traktowana przez niego jako dostarczycielka Ÿróde³ potwierdzaj¹cych koncepcje wczeœniej wypracowane przez
niego samego b¹dŸ innych historyków1. WstrzemiêŸliwoœæ Gerarda Labudy
wobec korzystania ze Ÿróde³ archeologicznych wynika³a byæ mo¿e równie¿
ze z³ych wczeœniejszych doœwiadczeñ wyros³ych z prób wprowadzenia materia³u
archeologicznego jako pe³nowartoœciowego Ÿród³a historycznego. Przyk³adem
jest wpasowanie przez G. Labudê, „odkrytego” przez Krystynê Bia³oskórsk¹
dwunastowiecznego palatium na terenie póŸniejszego opactwa cysterskiego
w W¹chocku. Gerard Labuda dobudowa³ do „odkrycia” kontekst historyczny
i wkomponowa³ je do rekonstruowanej przez siebie w tym fragmencie rzeczywistoœci historycznej2. Rych³o okaza³o siê, ¿e w¹chockie palatium jest jedynie
imaginacj¹ samego archeologa, które nie znalaz³o potwierdzenia w zweryfikowanym materiale wykopaliskowym, a w œlad za tym misterna konstrukcja
Labudy pad³a razem z w¹chockim palatium.
1
2

G. Labuda, Pierwsze pañstwo polskie [Dzieje narodu i pañstwa polskiego, t. 1, z. 2], Kraków
1989.
K. Bia³oskórska, W¹chocka rezydencja ksi¹¿êca. Nieznany epizod z dziejów Polski wczesnopiastowskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 41, 1979, nr 2, s. 135-178; G. Labuda, W sprawie
osoby fundatora i daty powstania najstarszych (przedcysterskich) budowli sakralno-pa³acowych w W¹chocku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 45, 1983, s. 251-255.

GERARD LABUDA JAKO HISTORYK-MEDIEWISTA

11

Mediewistyka od czasu ukszta³towania siê historiografii jako nauki na prze³omie XVIII i XIX wieku odró¿nia³a siê od innych specjalizacji bardzo specyficznym warsztatem badawczym3. Zatem mediewista to nie tylko ten historyk,
który zajmuje siê œredniowieczem, ale – i mo¿e przede wszystkim, to ten historyk, który opanowa³ w³aœciwy dla mediewistyki warsztat naukowy. Na tle innych specjalizacji – pomijam tu staro¿ytników, których sytuacja pod tym wzglêdem jest podobna – wymagania warsztatowe mediewistyki by³y i s¹ bardzo
wyœrubowane, a techniki interpretacyjne doœæ wyszukane. Wystarczy zaznaczyæ, ¿e staro¿ytnicy i mediewiœci nadawali ton XIX-wiecznym dysputom
metodycznym i metodologicznym jako najbardziej pod tym wzglêdem przygotowani teoretycznie. Autorzy dwóch podstawowych podrêczników metodologicznych tej epoki, Johan Gustav Droysen, Charles Seignobos oraz Ernst
Bernheim i Charles-Victor Langlois byli odpowiednio staro¿ytnikami (dwaj
pierwsi) i mediewistami. Jako mediewista Gerard Labuda wpisywa³ siê w tê
tradycjê, gdy¿ i w jego twórczoœci znajdziemy kilka prac, w których wprost
podejmowa³ problematykê z zakresu historii historiografii, metodologii historii,
a przede wszystkim uwagi metodyczne, które by³y tym cenniejsze, ¿e wypowiadane przez praktyka4.
Specyficzna dla mediewistyki podstawa Ÿród³owa, dla starszych okresów
œredniowiecza uboga, a nawet niemi³osiernie uboga liczebnie, o specyfice niepozwalaj¹cej na bezpoœrednie wysnuwanie wniosków odnoœnie do przesz³ej
rzeczywistoœci dziejowej, wymusza³a szczególn¹ troskê ze strony historyka
w obchodzeniu siê z dostêpnymi Ÿród³ami. Aby uzyskaæ z nich jak najwiêksz¹
liczbê u¿ytecznych poznawczo informacji, nale¿y je poddawaæ ró¿nym zabiegom badawczym, pocz¹wszy od sprawy podstawowej, tzn. ustalenia w³aœciwego
tekstu samego Ÿród³a, które najczêœciej dotar³o do naszych czasów w postaci
jednej lub wielu kopii zaginionego orygina³u. Temu etapowi badañ mediewistycznych Gerard Labuda niemal od pocz¹tku poœwiêca³ sporo uwagi czy
to podejmuj¹c siê zadañ edytorskich (jak Ÿród³a skandynawskie i anglosaskie),
czy daj¹c obszerne uzupe³nienia do edycji cudzych (np. obszerny komentarz
3

4

Niech mi bêdzie wolno zauwa¿yæ, ¿e mediewistyka jest ze wzglêdu na stawiane wymagania
warsztatowe jedn¹ z najtrudniejszych specjalizacji w badaniach historycznych. Jest jednoczeœnie specjalizacj¹ niezwykle wszechstronnie ten¿e warsztat kszta³c¹c¹. Niejednokrotnie
zdarza³o siê w historiografii, ¿e wybitni historycy czasów m³odszych od œredniowiecza
zaczynali terminowaæ, czasem a¿ do habilitacji w³¹cznie, w³aœnie jako mediewiœci. Dopiero
w wieku dojrza³ym przerzucaj¹c siê z sukcesem na inne pola badawcze. Trudno znaleŸæ
przyk³adu migracji w drug¹ stronê (pomijam tu te przypadki, kiedy nowo¿ytnik zahacza
o póŸne œredniowiecze).
G. Labuda, Historia kultury histori¹ cywilizacji, Poznañ 1993; ten¿e, Rozwój metod dziejopisarskich od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci, cz. 1: Do schy³ku XIX wieku, Poznañ 2003;
cz. 2: Wiek XX, Poznañ 2010.
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historyczny do edycji W. Kowalskiego tzw. „Relacji” Ibrahima ibn Jakuba5),
a w koñcu wspieraj¹c liczne projekty edytorskie innych badaczy. Ten ostatni
aspekt jego aktywnoœci, niepozostawiaj¹cy œladu w jego bibliografii, nale¿y szczególnie doceniæ, gdy¿ w okresie powojennym zajmowanie siê edycj¹ Ÿróde³ by³o
zajêciem dla pasjonatów i nie przynosi³o profitów w postaci uzyskiwania kolejnych stopni naukowych, nie sprzyja³o te¿ karierze akademickiej. W tych
czasach zrozumienie wagi tej strony dzia³alnoœci naukowej oraz jej wspieranie
organizacyjne i merytoryczne by³o szczególnie cenne. Tego rodzaju dzie³a
historyczne odp³acaj¹ siê swym autorom tym, ¿e – o ile prezentuj¹ rzetelny
warsztat – najwolniej siê starzej¹.
Wprawdzie poza obszernym studium poœwiêconym nowej systematyce
i interpretacji Ÿróde³ (1957) we wczesnym okresie dzia³alnoœci Profesor nie
poœwiêca³ problematyce metodycznej czy metodologicznej osobnych prac, to
w wielu jego tekstach, tak¿e tych drobniejszych jak recenzje, znajdziemy bardzo
du¿o luŸnych uwag z ni¹ zwi¹zanych6. Najwiêcej dotyczy kwestii Ÿród³oznawczych. Tej problematyce poœwiêcone by³y liczne studia Ÿród³oznawcze Gerarda
Labudy, które koncentrowa³y siê nad poszczególnymi zabytkami, zarówno jako
samodzielne rozprawy, jak i najczêœciej, jako czêœci prac analitycznych, których
obszerne fragmenty maj¹ w³aœnie charakter Ÿród³oznawczy. Wynika³o to z tego,
¿e – jak trafnie ujê³a to Brygida Kürbis – „Ÿród³o historyczne stanowi bowiem
samo sedno wszystkich – nie przesadzam: wszystkich – Jego rozpraw i ksi¹¿ek”7.
Chocia¿ Gerard Labuda nie napisa³ ksi¹¿ki zbieraj¹cej w sposób systematycznych jego w³asne przemyœlenia dotycz¹ce warsztatu badawczego historyka, jak
np. uczyni³ to Marceli Handelsman8, to jego prace zawieraj¹ ca³kiem sporo, ale
niestety rozproszonych, uwag metodyczno-metodologicznych, na podstawie
których uda³oby siê zrekonstruowaæ jego nienapisan¹ „Historykê”. Natomiast
z publikacji G. Labudy moglibyœmy wybraæ zestaw wzorcowych tekstów, które
ilustrowa³yby najwa¿niejsze zagadnienia metodyczne na poziomie konkretnych
realizacji.
Dorobek Gerarda Labudy móg³by sugerowaæ, ¿e by³ g³uchy na pojawiaj¹ce
siê za jego ¿ycia nowe sposoby uprawiania mediewistyki, poszerzanie tematyki
badawczej o aspekty dot¹d s³abo zauwa¿alne lub w ogóle pomijane, mo¿na by
5
6
7
8

G. Labuda, Ibrahim ibn Jakub. Najstarsza relacja o Polsce w nowym wydaniu, „Roczniki
Historyczne”, 16, 1947, s. 100-183.
G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji Ÿróde³ historycznych, „Studia Źród³oznawcze”, 1, 1957, s. 3-52.
B. Kürbis, Źród³o w historycznych dociekaniach Gerarda Labudy, w: Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Poznañ 2006, s. 29.
M. Handelsman, Historyka, wyd. 2, Warszawa 1928 (reprint: Warszawa 2010). Nie ukaza³a
siê z przyczyn politycznych przygotowana po wojnie do druku monografia W³adys³awa
Konopczyñskiego (Historyka, oprac. M. Janowski, Warszawa 2015).
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odnieœæ wra¿enie, ¿e nie zauwa¿a³ wprowadzania nowych metod badawczych
i nie by³ œwiadom prób przewartoœciowania celów uprawiania nie tylko mediewistyki, ale historiografii w ogóle. Wra¿enie to mo¿e byæ wzmocnione obserwacj¹, ¿e pod wzglêdem metodycznym nie wzbogaca³ swojego warsztatu o nowe
metody, jedynie udoskonala³ metody stosowane przez siebie od lat najwczeœniejszych. Z tego punktu widzenia by³ badaczem niemal od pocz¹tku kompletnym i ukszta³towanym ze wzglêdu na opanowan¹ metodê historyczn¹. Jego
prace m³odzieñcze nie ró¿ni¹ siê w tym zakresie od prac ostatnich. Jednak wbrew
pozorom podejrzenie o metodologiczn¹ g³uchotê nie jest zasadne. Rzeczywiœcie
nie wypowiada³ siê bezpoœrednio w sprawie nowinek metodologicznych, nie
ekscytowa³ siê, jak wielu innych wybitnych historyków jego pokolenia, chocia¿
chyba docenia³ wk³ad francuskiego œrodowiska skupionego wokó³ czasopisma
„Annales”. Nie anga¿owa³ siê w ogólnoteoretyczne dyskusje nad nowymi propozycjami badawczymi, w czym wyró¿nia³o siê od lat 70. zw³aszcza warszawskie
œrodowisko mediewistyczne w Polsce. By³ jednak otwarty na nowe propozycje,
wydaj¹c w³asne opinie odnoœnie do konkretnych realizacji. Najwiêcej przyk³adów tych zainteresowañ znajdziemy w recenzjach i omówieniach prac o charakterze teoretycznym. W recenzjach z lat 60. i 70. zwraca³ uwagê na publikacje socjologiczne przydatne jego zdaniem dla historyków. Przyku³a jego uwagê
próba wprowadzenia przez Ludwika Stommê metody strukturalistycznej do
analizy tekstów œredniowiecznych9. W wypracowanej przez niemieckich teoretyków i historyków tzw. Begriffsgeschichte (historii pojêæ) dostrzeg³ potencja³
æwieræ wieku wczeœniej ni¿ zauwa¿yli obecnoœæ tego nurtu w refleksji teoretycznej polscy metodolodzy historii10. Nawet jako cz³owiek niemal dziewiêædziesiêcioletni Gerard Labuda próbowa³ wy³uskaæ choæ kilka sensownych i wartych
zastanowienia uwag z bardzo dyskusyjnej rozprawy prezentuj¹cej postmodernistyczny sposób podejœcia do koncepcji Ÿród³a11. Mo¿na mno¿yæ przyk³ady
œwiadcz¹ce, ¿e to, co dzia³o siê nowego w mediewistyce, nie by³o mu obce.
Nawet te prace Gerarda Labudy, które w jakiejœ czêœci siê zdezaktualizowa³y,
ci¹gle mog¹ s³u¿yæ za metodyczne przewodniki do badañ nie tylko mediewistycznych, ale jako przyk³ady najlepszej w ogóle roboty historycznej. Wprawdzie
pod wzglêdem formalnym nie jestem uczniem Gerarda Labudy, jeœli ju¿ to jako
„naukowy wnuk”, a moje kontakty osobiste z nim by³y rzadkie, mimo to uwa¿am
9
10
11

L. Stomma, Próba analizy strukturalnej czterech legend œredniowiecznych, „Etnografia Polska”, 16, 1972, s. 281-293, rec. G. Labuda, „Studia Źród³oznawcze”, 20, 1976, s. 271.
G. Labuda, rec. H.K. Schulze, Mediävistik und Begriffsgeschichte, „Studia Źród³oznawcze”,
25, 1980, s. 249.
A. Zalewska, Teoria Ÿród³a archeologicznego i historycznego we wspó³czesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005; G. Labuda, Źród³a archeologiczne, [w:] tego¿, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji Ÿróde³ historycznych z pos³owiem, Poznañ 2010, s. 104-110.
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siê za Jego ucznia ze wzglêdu na wp³yw, jaki wywar³a na wykszta³cenia mojego
warsztatu badawczego analityczna lektura jego prac. Owo „terminowanie” przez
lekturê wp³ynê³o zarówno na moje pierwsze w³asne zainteresowania badawcze rol¹ Anglosasów na kontynencie w okresie karoliñskim (punktem wyjœcia
by³a rozprawa pt. Dzia³alnoœæ misyjna i organizacyjna Koœcio³a niemieckiego
na ziemiach S³owian po³abskich), jak i badania nad pocz¹tkami pañstwa i Koœcio³a polskiego, które zrodzi³y siê pierwotnie jako polemiki z tematami poruszanymi przez G. Labudê w Studiach nad pocz¹tkami Pañstwa polskiego.
Na podstawie obserwacji obecnych studentów wnioskujê, ¿e ten dydaktyczny
aspekt twórczoœci Gerarda Labudy bêdzie jednym z bardziej trwa³ych elementów ca³oœci jego dorobku.
Rozleg³e obszary polskiej mediewistyki s¹ zbudowane na fundamentach
po³o¿onych w publikacjach Gerarda Labudy. Przyk³adowo najbardziej rozpowszechniona obecnie wizja pocz¹tków pañstwa polskiego jest w wiêkszoœci jego
dzie³em. Ta dominacja wizji konkretnych zagadnieñ badawczych uwidacznia
siê w wielu zagadnieniach szczegó³owych. Poniewa¿ s¹ one akceptowane i dzisiaj przez znaczn¹ czêœæ badaczy, stanowi¹ trwa³y wk³ad w nasze poznanie przesz³oœci. S³uszne by³oby zatem stwierdzenie, ¿e pewne obszary polskiego œredniowiecza zosta³y opanowane przez „plemiê labudowe”, parafrazuj¹c tu znane powiedzenie Tadeusza Wojciechowskiego o „plemieniu kad³ubkowym”.
Postaæ Gerarda Labudy w polskiej mediewistyce ju¿ za ¿ycia nosi³a znamiona pos¹gowoœci. Jednak w obliczu monumentalnoœci jego dzie³a i niekwestionowanych trwa³ych osi¹gniêæ w historiografii wolno wspomnieæ z wiêksz¹
swobod¹, ni¿ zwykle czyni siê to przy tego rodzaju okazji, ¿e nie wszystkie przedsiêwziêcia naukowe Gerarda Labudy koñczy³y siê sukcesem. Jak ka¿dy historyk
on tak¿e w czasie swoich eksploracji podejmowa³ siê zadañ, które okazywa³y
siê chybione, tyle ¿e nie zawsze by³ w stanie sam to dostrzec. W takich przypadkach nieocenieni s¹ krytycy, którzy spogl¹daj¹c zazwyczaj nieuprzedzonym okiem, dostrzegaj¹ b³êdy niewidoczne dla autora danej koncepcji. Trzeba
podkreœliæ, ¿e postêp w historiografii dokonuje siê w dyskusji badaczy, czasem
bardzo ostrej, nad tym samym problemem. Rolê krytyków w³asnych koncepcji
Gerard Labuda dostrzega³ i ceni³. Jak twierdzi³, obra¿anie siê na krytyków jest
przyznaniem im racji. Swoich dwóch adwersarzy w wielu kwestiach dotycz¹cych dziejów pomorskich, Józefa Sporsa i Jana Powierskiego, z którymi toczy³
polemiki naukowe, nazwa³ „partnerami przy rozwi¹zaniu tych zagadnieñ”12.
Poza pierwsz¹ wiêksz¹ polemik¹ z jednym ze swoich nauczycieli akademickich Widajewiczem, druga dotyczy³a próby wykazania przez Labudê, ¿e doku-

12

G. Labuda, Pos³owie, w: Fragmenty dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej, wyd. 2, Poznañ
2002, s. 932, tam te¿ bardziej szczegó³owe dane bibliograficzne.
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ment Ottona III z 995 okreœlaj¹cy granice biskupstwa w Miœni jest fa³szerstwem.
Dyplom ten zwróci³ uwagê Labudy, gdy¿ opisane w nim granice biskupstwa
w Miœni mia³y obejmowaæ równie¿ lewobrze¿ny Œl¹sk. W trakcie polemiki
z dwoma wybitnymi mediewistami niemieckimi Walterem Schlesingerem i Helmutem Beumannem, którzy wykazali, ¿e dyplom jest produktem kancelarii
cesarskiej, Gerard Labuda czêœciowo wycofa³ siê ze swojego pierwotnego
stanowiska (chocia¿ we wstêpie do reedycji „Fragmentów” do niego wraca).
Z dzisiejszej perspektywy natomiast wiemy, ¿e obie strony w tym sporze
w jakiœ sposób siê myli³y, gdy¿ rzeczony dokument jest rzeczywiœcie produktem kancelarii Ottona III, jak dowodzili badacze niemieccy, a nie fa³szerza, jak
twierdzi³ G. Labuda (co do tego nie ma w¹tpliwoœci), ale nigdy nie zosta³ opieczêtowany, a zatem zawarte w nim postanowienia nie wesz³y w ¿ycie. Co do
jednego Gerard Labuda mia³ racjê: rzeczywistoœæ koñca X wieku nie potwierdza³a, aby postanowienia tego dokumentu zosta³y wprowadzone w ¿ycie.
Poniewa¿ dokument ten w œrodowisku miœnieñskim opatrzono przewieszon¹
pieczêci¹ z innego dyplomu Ottona III, mo¿na dziœ czêœciowo przyznaæ racjê
Labudzie i w tej sprawie, gdy¿ w okresie póŸniejszym dyplom ten wykorzystywano jako autentyk, a zatem by³o to fa³szerstwo. Warto zwróciæ uwagê, ¿e dyskusja nad dyplomem Ottona III by³a te¿ sporem o metodê dyplomatyczn¹,
o pierwszeñstwo krytyki zewnêtrznej nad krytyk¹ wewnêtrzn¹. Przyk³ad dyplomu Ottona III pokaza³, ¿e kwestii tej nie da siê rozwi¹zaæ w sposób jednoznaczny, chocia¿ obie strony sporu do tego d¹¿y³y.
Jednak najwiêksz¹ pomy³k¹ Gerarda Labudy by³a próba wykazania istnienia
zaginionej kroniki maj¹cej powstaæ w krêgu dominikañskim, z której Jan D³ugosz mia³ zaczerpn¹æ wiele informacji odnoœnie do pierwszej po³owy XIII wieku.
W rezultacie G. Labuda przywróci³ – w swoim mniemaniu – wiarygodnoœæ
informacjom przekazanym przez D³ugosza, które do tego czasu by³y oceniane
doœæ surowo przez wspó³czesn¹ historiografiê. Dyskusjê nad domniemanym
zaginionym Ÿród³em, które mia³ wykorzystaæ D³ugosz, Gerard Labuda otworzy³ opublikowanym w 1959 roku artyku³em o najeŸdzie tatarskim z 1241 roku13.
Na ci¹g dalszy trzeba by³o d³ugo czekaæ, bo a¿ do 1980 roku, w którym ukaza³a
siê monografia Józefa Matuszewskiego o relacji D³ugosza o wojnie z Tatarami14.
Jako replikê w sporze Gerard Labuda przedstawi³ w³asn¹, bardzo obszern¹
monografiê w roku 198315. Relatywnie krótka, jak na teksty dot¹d publikowane
w tej sprawie, duplika J. Matuszewskiego (1985), zosta³a napisana z werw¹ znan¹

13
14
15

G. Labuda, Wojna z Tatarami w roku 1241, „Przegl¹d Historyczny”, 50, 1959, z. 2, s. 189-224.
J. Matuszewski, Relacja D³ugosza o najeŸdzie tatarskim w 1241 roku. Polskie zdanie legnickie, £ódŸ 1980
G. Labuda, Zaginiona kronika w Rocznikach Jana D³ugosza, Poznañ 1983.
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z pierwszych dekad funkcjonowania w Polsce naukowego piœmiennictwa
historycznego w koñca XIX i na pocz¹tku XX wieku, ale w latach 80. by³a ju¿
uznawana za niestosowan¹, chocia¿ pod wzglêdem merytorycznym by³a rzeczowa i wobec pogl¹dów G. Labudy mia¿d¿¹ca16. Dzisiaj nie znajdziemy ju¿
chyba obroñcy koncepcji Labudy17, a on sam wraca³ jeszcze do problemu,
ale bez entuzjazmu. Zapowiedzianej rekonstrukcji treœci kroniki nigdy nie
przedstawi³.
Wprawdzie Gerard Labuda mia³ zaciêcie polemiczne, ale realizowa³ je na
swój sposób. Poza ju¿ wspomnianymi, podejmowa³ kilka obszerniejszych polemik (m.in. z Józefem Sporsem w kwestii pochodzenia dynastii pomorskiej
i tzw. testamencie Boles³awa Krzywoustego, Edwardem Rymarem w kilku kwestiach pomorskich, Krzysztofem Kaczmarkiem w kwestii wypadku w Mochach,
Johannesem Friedem o okolicznoœciach zjazdu gnieŸnieñskiego oraz w tej
samej sprawie z autorem niniejszego tekstu)18. Na tle ca³oœci jego twórczoœci
te polemiki stanowi¹ margines jego dorobku. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Gerard
Labuda niekiedy unika³ kontynuowania polemik wszczynanych przez innych,
odnosz¹c siê do nich co najwy¿ej zdawkowo (np. tak zosta³y potraktowane doœæ
obszerne teksty krytyczne Gottfrieda Schramma odnoœnie do „Źróde³, sag
i legend do najdawniejszych dziejów Polski”19, czy Józefa Matuszewskiego i Jerzego Giedymina w sprawie podzia³u Ÿróde³ 20). Odnoszê wra¿enie, a wra¿enie
to budujê na doœæ dobrej znajomoœci dorobku Gerarda Labudy, ¿e nie zawsze
by³o to niejako milcz¹ce przyznanie racji krytykom swoich tekstów, a raczej
wynika³o z niechêci do wracania do zagadnieñ uznanych przez Labudê ju¿
za rozwi¹zane i zamkniête. W sytuacji kontynuowania wielu nowych w¹tków
badawczych Labuda widocznie uznawa³, ¿e skórka nie warta wyprawki, a czytelnik mo¿e sobie po prostu sam wyrobiæ opiniê, porównuj¹c jego stanowisko
z g³osem adwersarzy. Po drugie, G. Labuda najczêœciej by³ po prostu pewien
swoich pogl¹dów, nawet jeœli nie zawsze jego argumentacja by³a wystarczaj¹ca.
16
17

18
19

20

J. Matuszewski, Spór o zaginion¹ kronikê, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 37, 1985,
s. 121-143.
Mo¿na spotkaæ siê tak¿e w literaturze najnowszej z nawi¹zywaniem do koncepcji zaginionej kroniki dominikañskiej, ale chyba tylko wówczas, gdy pisz¹cy nie zna dyskusji wokó³
tego Ÿród³a, a punkt widzenia Labudy przyjmuje dla wygody.
Pomijam tu obszerne dossier bibliograficzne, gdy¿ jest dostêpne w bibliografii prac G. Labudy, Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Poznañ 2006, s. 161-282.
G. Schramm, Horizonte geographischen Wissens von Osteuropa im Spiegel der Namenüberlieferung. Eine Kritik an zwei Arbeiten von Gerard Labuda, „Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas“, 13, 1965, s. 1-18.
J. Giedymin, Semantyczne problemy klasyf ikacji Ÿróde³ historycznych, „Studia Źród³oznawcze”, 3, 1958, s. 185-197, J. Matuszewski, O próbie nowej systematyki Ÿróde³ historycznych,
„Studia Metodologiczne”, 4, 1968, s. 17-50.
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Wspomniane wczeœniej zaciêcie polemiczne realizowa³o siê g³ównie w tych
partiach tekstów G. Labudy, w których poddawa³ on wybrany problem badawczy analizie historiograficznej. Jak trafnie podkreœla³a ju¿ Brygida Kürbis, cech¹
warsztatu badawczego Labudy by³a gruntowna i krytyczna analiza dotychczasowego dorobku historiografii „wraz z rewizj¹ metodyczn¹ poszczególnych
opracowañ”21. W tych w³aœnie partiach swoich tekstów G. Labuda wchodzi³
w dyskusjê ze swoimi poprzednikami, doœæ jasno formu³uj¹c swoje opinie
i wypunktowuj¹c ich s³aboœci. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e do póŸniejszych
przedruków w³asnych prac chêtnie do³¹cza³ komentarze uwzglêdniaj¹ce zmieniaj¹cy siê stan badañ, bêd¹c w miarê krytyczny tak¿e wobec w³asnych
wczeœniejszych propozycji i otwarty na nowe argumenty.
Chocia¿ Gerard Labuda wypromowa³ oko³o setki magistrantów i kilkunastu doktorów (dok³adne zestawienie nie zosta³o opublikowane), to nie mo¿na
mówiæ o ufundowaniu przez niego szko³y historycznej w tradycyjnym tego
s³owa znaczeniu. Jego uczniowie ju¿ na etapie przygotowywania dysertacji
doktorskich potrafili bardzo ró¿niæ siê od swojego Mistrza, podejmuj¹c tematy
niekiedy doœæ odleg³e od bezpoœrednich zainteresowañ Gerarda Labudy i odleg³e nawet od mediewistyki. W Instytucie Historii UAM pracuje obecnie
18 mediewistów, z tego tylko dwóch uczniów G. Labudy (Jerzy Strzelczyk
i Tomasz Jasiñski) na sta³e znalaz³o tu zatrudnienie. Z pewnoœci¹ G. Labuda
obok Kazimierza Tymienieckiego, H. £owmiañskiego, Brygidy Kürbis i uczniów
tych wielkich mistrzów, przyczyni³ siê do stworzenia specyficznej atmosfery
mediewistyki poznañskiej, w której feudalizm, w sensie oczywiœcie tego specyficznego feudalizmu uniwersyteckiego, nie zagoœci³.

Dariusz Andrzej Sikorski

Gerad Labuda as a historian of Middle Ages
SUMMARY
The papers presents Gerard Labuda (1916-2010) as one of the most distinguished
historian of Middle Ages in polish historiography of XX and beginning of XXI century. Admittedly Labuda’s research constraints from an ancient history of barbarian
societies, mostly Slavic, to history of XIX and XX century. The Author discusses the
two main research fields of Labuda: a proper historical study of medieval history

21

B. Kürbis, Źród³ow historycznych dociekaniach Gerarda Labudy..., s. 29.
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and research concerns the methodological aspects of historical writings. The medieval studies of Gerard Labuda were founded on both: research subjects mainly
covered middle ages and distinctive research methods applied to medieval sources.
In the paper are presented both scientific achievements of Gerard Labuda and his
scientific failures. It is hard to appreciate that the works of Gerard Labuda have
for students and historians a significant didactical value.
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Jerzy Strzelczyk
Poznañ

Gerard Labuda jako historyk
wczesnej Słowiańszczyzny
i stosunków słowiańsko-niemieckich

W imponuj¹cym iloœciowo, jak równie¿ wyró¿niaj¹cym siê szerokoœci¹ pola
badawczego i nowatorskimi ujêciami dorobku naukowym Gerarda Labudy,
wa¿ne, choæ nie dominuj¹ce, miejsce zajmuj¹ badania nad dziejami dawnej S³owiañszczyzny. Objê³y one ca³¹ S³owiañszczyznê Zachodni¹, wschodni i po³udniowy od³amy S³owiañszczyzny bez porównania rzadziej stanowi³y pole badawczego zainteresowania tego uczonego. Poniewa¿ badania nad S³owiañszczyzn¹ Zachodni¹ stanowi¹ czêœæ, aspekt czy poszerzenie, bodaj g³ównego nurtu
twórczoœci G. Labudy, jakim by³y badania nad pocz¹tkami i wczesnymi dziejami Polski i Koœcio³a polskiego, nie³atwo je z tego nurtu wyodrêbniæ; okolicznoœæ tê nale¿y mieæ na uwadze przy lekturze niniejszego szkicu.
Ju¿ pierwsza, „m³odzieñcza”, napisana pod pseudonimem (Henryk Gerla),
próba pióra G. Labudy z 1935 r. (Na marginesie „Wierzeñ religijnych naszych
praojców S³owian” [Stefana Noska], dodatek do IKC 1935, nr 18, s. XII-XIII),
wskazywa³a na s³owiañskie zainteresowania autora. Do wierzeñ religijnych
S³owian bêdzie G. Labuda powraca³ wielokrotnie w przysz³oœci, wszak¿e raczej
okazyjnie (np. w recenzjach1). O ile pierwsza chronologicznie du¿a praca mediewistyczna G. Labudy, Polska i niemiecka misja w Prusach do po³owy XIII w., „Annales Missiologicae”, 9, 1937, s. 201-435), dotyczy³a innego aspektu œredniowiecznych dziejów Polski (tak¿e stale obecnego w jego póŸniejszej twórczoœci2),
1

2

Zob. recenzjê z pracy E. Wienecke, Untersuchungen zur Religion der Westslawen, Leipzig
1940 (SO 18, 1939-1947, s. 459-470) i L. Franza, Falsche Slawengötter, Brno-Monachium-Wiedeñ 1943 (tam¿e, s. 498-499), ale ostatnio tak¿e: O wierzeniach pogañskich S³owian
w kronikach niemieckich z XI i XII w. (w: Monumenta manent. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Prof. Tadeuszowi Bia³eckiemu w 70. rocznicê urodzin, red. A. Makowski, E. W³odarczyk, Szczecin 2003, s. 37-57).
Zob. czêœciowe zabranie dorobku z tego zakresu w przygotowanej z okazji dziewiêædziesi¹tej rocznicy urodzin G. Labudy, publikacji Studia krytyczne o pocz¹tkach Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach i na Pomorzu. Pisma wybrane, Poznañ 2007, ss. 408.
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o tyle praca nastêpna, Magdeburg i Poznañ (Za³o¿enie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznañskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona
Wielkiego, „Roczniki Historyczne” [dalej: RH], 14, 1938, 2, s. 185-2383), podobnie jak wiele innych póŸniejszych prac tego autora w klasyczny niejako sposób
kojarzy³a problematykê polsk¹ z powszechnodziejow¹, w tym przypadku poprzez szerokie uwzglêdnienie czynnika zachodnios³owiañskiego (czeskiego
i po³abskiego) i niemieckiego. W zwi¹zku z tym, jak siê wydaje, dominuj¹cym
w owym czasie u G. Labudy kierunkiem badañ pozostaj¹ tak¿e opublikowane
jeszcze w tym samym roku recenzje z prac: A. Brackmanna, Magdeburg als
Hauptstadt des deutschen Ostens im frühen Mittelalter (Leipzig 1937), og³oszona na ³amach „Slavia Occidentalis” [dalej: SO] (17, 1938, s. 158-162), W. Füllnera,
Der Stand der deutsch-slawischen Auseinandersetzung zur Zeit Thietmars von
Merseburg (Jena 1937) w „Kwartalniku Historycznym” [dalej: KH] (52, 1938,
s. 759-760), G. Sappoka, Die Anfänge des Bistums Posen und die Reihe seiner
Bischöfe von 968–1498 (Leipzig 1937) w „Annales Missiologicae” (10, 1938,
s. 239-243), a tak¿e og³oszona w roku nastêpnym recenzja z H. Jänichena, Die
Wikinger im Weichsel- und Odergebiet (Leipzig 1938) w RH 15, 1939–1946,
s. 281-295). Zaznaczam, ¿e w dalszym ci¹gu niniejszego wywodu, aby go nadmiernie nie rozszerzaæ, recenzje pióra G. Labudy bêdê wymienia³ jedynie wyj¹tkowo, gdy ich ciê¿ar poznawczy bêdzie tego stanowczo wymaga³.
W 1946 roku ukaza³a siê w Poznaniu jedna z najwa¿niejszych zarówno
w dorobku Labudy, jak równie¿ w mediewistyce polskiej ksi¹¿ka Studia nad
pocz¹tkami pañstwa polskiego, której punkt ciê¿koœci spoczywa na zachodnim
aspekcie wczesnych dziejów naszego kraju. Ksi¹¿ka doczeka³a siê reedycji
w 1987 roku, a w roku nastêpnym, jako tom II „Studiów”, ukaza³ siê, mniej
co prawda w porównaniu do swego poprzednika spójny wewnêtrznie, zbiór
czêœciowo ju¿ wczeœniej opublikowanych prac G. Labudy, które najogólniej
mo¿na by okreœliæ jako koncentruj¹ce siê na po³udniowym i po³udniowo-wschodnim aspekcie tych dziejów. Spoœród zamieszczonych w nim najbardziej poza œcis³¹ historiê Polski wykracza rozprawa Polska, Czechy, Ruœ i kraj
Lêdzian w drugiej po³owie X w. (s. 167-211). Wreszcie w 2012 roku nak³adem
Wydawnictwa Templum w Wodzis³awiu Œl¹skim ukaza³a siê trzytomowa edycja Studiów, poza reedycj¹ dwóch pierwszych tomów w jej sk³ad wszed³ tom
III, obejmuj¹cy rozprawy dotycz¹ce pocz¹tków pañstwa polskiego i chrzeœcijañstwa oraz zjazdu gnieŸnieñskiego w 1000 roku (ka¿da z grup rozpraw zosta³a
zaopatrzona w pos³owie autora).
Dwa lata nastêpne nie przynios³y co prawda ¿adnej obszerniejszej monografii, natomiast zaczê³y siê w dorobku G. Labudy pojawiaæ wa¿ne artyku³y
3

Reedycja w: G. Labuda, Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, t. I, Poznañ 1987, s. 355-410 (komentarz s. 521-522).

GERARD LABUDA JAKO HISTORYK WCZESNEJ S£OWIAÑSZCZYZNY...

21

i studia dotycz¹ce najczêœciej ju¿ wprost dziejów S³owiañszczyzny po³abskiej,
ale tak¿e wczeœniejszych problemów historii s³owiañskiej. Mam na myœli zw³aszcza: Powstania S³owian po³abskich u schy³ku X wieku (SO 18, 1939–1947,
s. 153-200), Okres „wspólnoty” s³owiañskiej w œwietle Ÿróde³ i tradycji historycznej („Slavia Antiqua” [dalej: SA] 1, 1948, s. 181-227), Osi¹gniêcia i postulaty
historiograf ii polskiej w zakresie dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej (w: Pamiêtnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wroc³awiu, Warszawa 1948, t. I, s. 187-198), Studia z dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej
(SO 19,1948, s. 97-155), Vidivarii Jordanesa (tam¿e, s. 63-81)4.
Nie³atwy dla polskiej nauki historycznej prze³om lat czterdziestych i piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia przyniós³ ukazanie siê pierwszej obszernej
(ss. VII, 357, mapy) monografii Gerarda Labudy dotycz¹cej S³owiañszczyzny
przed wy³onieniem siê pañstwa pol(añ)skiego. Mam na myœli, rzecz jasna,
Pierwsze pañstwo s³owiañskie. Pañstwo Samona (Poznañ 1949, reed. Wodzis³aw Œl¹ski 2009, jak zwykle z pos³owiem autora), które, mimo czêœciowo krytycznych uwag wspó³czesnej krytyki naukowej oraz ponad pó³wiecza doœæ intensywnych póŸniejszych badañ, nadal stanowi dogodny i po¿¹dany punkt
wyjœcia badañ nad najdawniejsz¹ (I po³owa VII w.) poœwiadczon¹ w Ÿród³ach,
choæ efemeryczn¹ organizacj¹ polityczn¹ w skali ca³ego œwiata s³owiañskiego.
Ksi¹¿ce tej towarzyszy³y na forum miêdzynarodowym dwie rozprawki dotycz¹ce pewnych zagadnieñ szczegó³owych, mianowicie: Patøili Slované koruntanští k øiši Samové („Èeský Èasopis Historický”, 48/49, 1949, s. 1-13) i Chronologie des guerres de Byzance contre les Avars et les Slaves à la f in du VIe si ècle
(„Byzantinoslavica”, 11, 1950, s. 167-173), a tak¿e, na polskim gruncie, rozprawka
Wogastis-Burg (SA 2, 1949-1950, s. 241-252).
W nastêpnych latach problematyka zarówno ogólno- i wczesnos³owiañska,
jak równie¿ po³abska, zesz³a nieco na dalszy plan, ustêpuj¹c miejsca innym
krêgom tematycznym, zw³aszcza problematyce pomorskiej i œciœlej polskiej.
Wspomnieæ wypada jednak o opracowaniu przez G. Labudê drugiego wydania
S³owiañszczyzny Zachodniej Kazimierza Wachowskiego (Poznañ 1950), zaopatrzonego w obszerny (s. XIII-XXXI) wstêp wydawcy pt. Kazimierz Wachowski
jako historyk S³owiañszczyzny Zachodniej 5, o artykule nekrologicznym poœwiêconym zmar³emu Józefowi Widajewiczowi (Józef Widajewicz jako historyk
4
5

Wiêkszoœæ tych prac, na ogó³ w nowej redakcji, zosta³a ponownie wydana w I tomie Fragmentów dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej Gerarda Labudy (Poznañ 1960).
Pod tym samym tytu³em w „Przegl¹dzie Zachodnim” [dalej: PZ] 6, 1950, nr 9/10, s. 337-348.
Tekst zosta³ powtórzony jeszcze trzykrotnie: w II t. G.L. Fragmentów dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej (Poznañ 1964, s. 7-21 i w jednotomowej reedycji Fragmentów (Poznañ
2002, s. 311-325) oraz, jako pos³owie, w reedycji dzie³a Wachowskiego (Poznañ 2000,
s. 167-177).
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dziejów S³owiañszczyzny, „Pamiêtnik S³owiañski”, 4, 1954, 2 [1955], s. 386-391),
a tak¿e o artykule Po³o¿enie œredniowiecznego Rostoku („Materia³y Zachodnio-Pomorskie”, 2, 1956, s. 245-278), przede wszystkim zaœ o pierwszej w dziejach
polskiej nauki historycznej (nie licz¹c skromniejszej objêtoœciowo i ograniczonej merytorycznie i chronologicznie antologii Mariana Plezi, Greckie i ³aciñskie Ÿród³a do najstarszych dziejów S³owian, cz. I [jedyna], Poznañ – Kraków
1952) komentowanej antologii Ÿróde³ pisanych do wczesnych dziejów S³owiañszczyzny w polskich przek³adach: S³owiañszczyzna pierwotna. Wybór tekstów (Warszawa 1954), rozszerzona reedycja pt. S³owiañszczyzna staro¿ytna
i wczesnoœredniowieczna. Antologia tekstów Ÿród³owych (Poznañ 1999). Jednoczeœnie opublikowana w 1954 roku rozprawa Saga o Styrbjörnie, jarlu Jomsborga
(Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w X w.) (SA 4, 1953, wyd. 1954, s. 283-337) sygnalizowa³a nowy w twórczoœci G. Labudy, a zainspirowany z pewnoœci¹ przedwojennymi studiami w oœrodkach skandynawskich, nurt badawczy,
dotycz¹cych pocz¹tków stosunków polsko- i zachodnios³owiañskich ze Skandynawi¹. Nurt ten w latach póŸniejszych zaowocowa³ jeszcze nastêpuj¹cymi
pracami: Slavs in early mediaeval Pomerania and their relations with Scandinavians in the 9th and 10th centuries (w: Poland at the XIth International Congress of Historical Sciences in Stockholm, Warszawa 1960, s. 61-80), Polska
a Skandynawia w IX-X w. (w: Pocz¹tki pañstwa polskiego. Ksiêga Tysi¹clecia,
t. I, Poznañ 1962, s. 299-317), a w roku 1964 drugim tomem Fragmentów dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej, którego punkt ciê¿koœci zdecydowanie spoczywa³ na stosunkach zachodnios³owiañsko-skandynawskich6. ¯eby ju¿ skoñczyæ ze skandynawskim nurtem w dzia³alnoœci naukowej G. Labudy, nale¿y
wspomnieæ o dwóch pos³owiach jego pióra do polskich edycji sag, jakie opublikowa³o Wydawnictwo Poznañskie: O islandzkich sagach rodowych. Pos³owie
do: Saga rodu z Laxdalu, t³um. A. Za³uska-Strömberg (1973), s. 192-208; Pos³owie do sagi o Egilu, syna Grima £ysego, w: Saga o Egilu (1974), s. 214-238.
We wspomnianym przed chwil¹ II tomie Fragmentów znalaz³o siê tak¿e kilka
tekstów wykraczaj¹cych poza problematykê styku skandynawskiego, przede
wszystkim obszerna (s. 22-106) rozprawa pt. S³owianie, Goci i Hunowie. Jej
powstanie wi¹za³o siê z coraz bardziej od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych zaznaczaj¹cym siê w twórczoœci G. Labudy zainteresowaniem (nale¿a³o by raczej
mówiæ o nawrocie zainteresowañ) szeroko pojêt¹ problematyk¹ wczesnych
dziejów œwiata s³owiañskiego. Z pewnoœci¹ istotnym impulsem by³o zaanga6

S³owiañszczyzna Zachodnia i Skandynawia we wczesnym œredniowieczu (IX-XII w.) (s. 107-190), Saga o Styrbjörnie, jarlu Jomsborga (s. 191-220), Sprawa sojuszu polsko-szwedzkiego
u schy³ku X w. (s. 221-235), O bitwie trzech królów skandynawskich w r. 1000 (s. 235-259).
Komentarz autorski do II t. Fragmentów we wspomnianej jednotomowej reedycji z 2002 r.,
s. 925-928.
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¿owanie siê G. Labudy w wypracowanie koncepcji, a nastêpnie w redagowanie
i wspó³autorstwo S³ownika Staro¿ytnoœci S³owiañskich, którego „zeszyt dyskusyjny” ukaza³ siê w 1958 roku, a osiem tomów (wraz z suplementami i indeksami) ukazywa³o siê w ró¿nym rytmie na przestrzeni lat 1961–1996. Trudno nie
wspomnieæ, ¿e G. Labuda by³ jedynym z inicjatorów i pocz¹tkowych redaktorów tego wiekopomnego dzie³a, który doczeka³ jego ukoñczenia. Wœród kilkuset hase³ pióra G. Labudy, stopniowo, w miarê zmieniania siê koncepcji tego
encyklopedycznego dzie³a, zwiêkszaj¹cych sw¹ objêtoœæ, zdecydowana wiêkszoœæ dotyczy³a dziejów Polski, Czech, Po³abszczyzny oraz dziejowych styków
s³owiañsko-niemieckich i s³owiañsko-skandynawskich7. „SSS” pozostaje jedynym kompendium tego rodzaju w skali europejskiej, dwie podobne inicjatywy
niemieckie (Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas [jeszcze w NRD] i Enzyklopädie zur Geschichte des östlichen Europa [6.-13.Jh.]) nie wysz³y poza
fazê planowania i publikacji zeszytów próbnych.
Rok 1960 przyniós³ dwie wa¿ne publikacje G. Labudy z zakresu objêtego
niniejszym szkicem. Mam na myœli wspomniany ju¿ I tom Fragmentów dziejów
S³owiañszczyzny Zachodniej, który zawiera³ czêœciowo nowe wersje wczeœniejszych rozpraw, czêœciowo zaœ teksty specjalnie do tego tomu przygotowane8,
oraz Źród³a, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski (Warszawa 1960,
wyd. II – 1961)), a w³aœciwie poza sprawy œciœle polskie wykraczaj¹ce, zw³aszcza w rozprawach: Ziemie polskie i nadba³tyckie w opisie Europy króla Alfreda
z IX w. (s. 11-90), Podstawy historyczne legendy o walkach gocko-huñskich nad
Wis³¹ (Herwararsaga i Pieœñ o Hunach) (s. 91-151), Widsith (s. 153-198) i S³owiañszczyzna Zachodnia i Polska w Pieœni o Rolandzie (s. 199-241)9 . Ju¿
w roku nastêpnym ukaza³ siê tom Źród³a skandynawskie i anglosaskie do dziejów S³owiañszczyzny (Warszawa 1961), maj¹cy rozpoczynaæ (niestety, niekon7

8

9

Przyk³adowo podajê kilka szczególnie gruntownych hase³-artyku³ów G.L. z SSS: Dynastia
ksi¹¿êca w Polsce, Dynastia obodrzycka, Dynastia w Czechach, Dynastie pomorskie, Feudalizm w Czechach i na Morawach, Feudalizm u S³owian po³abskich, Frankonia. Stosunki
ze S³owianami, Hunowie, Marchia, Miasta, S³owiañszczyzna po³abska, Mo¿ni. Czechy,
Morawy i S³owacja, S³owiañszczyzna po³abska, Niemcy, Organizacja Koœcio³a. S³owiañszczyzna po³abska, Roczniki (czeskie i polskie), Traktaty miêdzynarodowe. S³owiañszczyzna
Zachodnia, Waregowie, Wieleci, Zwi¹zek obodrzycki, Źród³a skandynawskie (pisane) do
dziejów S³owian, ¯ywoty œw. Wojciecha.
Osi¹gniêcia i postulaty historiograf ii polskiej w zakresie dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej (s. 9-33), Okres wspólnoty s³owiañskiej w œwietle Ÿróde³ i tradycji historycznej (s. 34-86),
Pierwsze wzmianki o S³owianach nad £ab¹ i Ba³tykiem (s. 87-122), Studia dyplomatyczne
i geograf iczno-historyczne z dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej (s. 123-204), Powstania
S³owian po³abskich u schy³ku X w. (s. 205-246), Polska, Czechy, Niemcy i Zwi¹zek Wielecki
w w. X (s. 247-302). – Komentarz autorski do I t. Fragmentów we wspomnianej jednotomowej reedycji z 2002 r., s. 916-925.
Zob. tak¿e G. Labuda, Polska w Pieœni o Rolandzie, RH, 22, 1955-1956, s. 35-59.
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tynuowan¹10) seriê Źród³a objaœniaj¹ce pocz¹tki pañstwa polskiego. Źród³a nordyckie, zawieraj¹cy teksty i polskie t³umaczenia (wraz z komentarzem) nastêpuj¹cych Ÿróde³: Chorograf ia Orozjusza w anglosaskim przek³adzie króla Alfreda (s. 5-118), Widsith (s. 119-174) i Herwararsaga (Pieœñ o Hunach w Herwararsadze) (s. 175-230). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wyraŸna intensyfikacja badañ
i publikacji dotycz¹cych wczesnej S³owiañszczyzny lat szeœædziesi¹tych wi¹za³a
siê ze zbli¿aj¹cym siê milenium Polski, a tak¿e z popieraniem przez czynniki
decyduj¹ce o polityce naukowej badañ nad „zachodnim aspektem” dziejów
Polski, o jakimkolwiek koniunkturalizmie politycznym w przypadku dzia³alnoœci naukowej G. Labudy nie mog³o wszak¿e byæ mowy.
Tom III Fragmentów dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej (Poznañ 1975)
kaza³ na siebie d³ugo czekaæ, przyniós³ jednak kilka prac dot¹d niepublikowanych, koncentruj¹cych siê na kwestii styku po³absko-niemieckiego. Pomijaj¹c
ostatnie studium w tym zbiorze, dotycz¹ce spornych kwestii dynastii wschodniopomorskich, niewchodz¹ce zatem w zakres niniejszego omówienia, znajdujemy w nim nastêpuj¹ce teksty: Poszukiwania nowych dróg badawczych
w dziedzinie staro¿ytnoœci s³owiañskich (s. 9-90), Marchie niemieckie na pograniczu s³owiañskim w VIII-XII w. (s. 91-175), Dzia³alnoœæ misyjna i organizacyjna
koœcio³a niemieckiego na ziemiach S³owian po³abskich (do schy³ku XII w.)
(s. 176-207), Dokumenty króla Henryka IV dla ksiêcia saskiego Ottona w sprawie nadania Raciborza w roku 1062 (s. 208-232) i Wezwanie wschodniosaskich
feuda³ów do walki ze S³owianami z roku 1108 (s. 233-269)11.
Dalsze wa¿niejsze prace G. Labudy z zakresu wczesnych dziejów S³owiañszczyzny (i ziem póŸniej s³owiañskich) to: Ibrahim ibn Jakub. Najstarsza relacja
o Polsce w nowym wydaniu (RH 16, 1947, s. 100-183), Rodzime podstawy i obce
nawarstwienia kulturowe na Pomorzu w okresie wczesnego œredniowiecza (600–
–1200) (Szczecin 3, 1959, 8/9, s. 9-35)12, Organizacje pañstwowe S³owian zachodnich w okresie kszta³towania siê pañstwa polskiego od VI do po³owy X w.
(w: Pocz¹tki pañstwa polskiego. Ksiêga Tysi¹clecia, t. I, Poznañ 1962, s. 43-71),
W stulecie œmierci dwu wielkich badaczy wczesnodziejowej S³owiañszczyzny –
Paw³a J. Szafarzyka i Joachima Lelewela (SO 22, 1962, s. 3-7), Z badañ nad
osadnictwem i ustrojem S³owian Po³abskich (SO, 22, 1962, s. 313-326; jest to
10

11
12

Natomiast kontynuacji, choæ nie bez ró¿norakich trudnoœci i bez nawi¹zywania do pierwotnej formu³y serii, doczeka³a siê zapocz¹tkowana ju¿ w 1956 r. seria Źród³a orientalne.
G. Labuda figurowa³ jako redaktor obu (pod)serii Źróde³ objaœniaj¹cych pocz¹tki pañstwa
polskiego. Zob. jego artyku³: Źród³a objaœniaj¹ce pocz¹tki pañstwa polskiego. Projekt wydawnictwa, KH, 58, 1951, 1-2, s. 112-122.
Komentarz autorski do III t. Fragmentów we wspomnianej jednotomowej reedycji z 2002 r.,
s. 928-938.
Przedruk w: G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i polskie. Wybór pism, Gdañsk 2000,
s. 149-175, wa¿ny komentarz autorski na s. 175-199.
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gruntowny artyku³ recenzyjny z pracy zbiorowej: Siedlung und Verfassung der
Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder, red. H. Ludat, Giessen 1960), Z dziejów
ludnoœci s³owiañskiej na terenie Marchii Brandenburskiej (KH, 70, 1963, 2,
s. 449-456; art. rec. z: W. Vogel, Der Verbleib der wendischen Bevölkerung in der
Mark Brandenburg, Berlin 1960), O nazwie plemienia „G³omacze” (w: Studia
linguistica slavica baltica Canuto-Olavo Falk sexagenario a collegis amicis discipulis oblata, Lund 1966, druk 1968, s. 97-110), O wêdrówce Gotów i Gepidów ze Skandynawii nad Morze Czarne (w: Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wroc³aw etc. 1968, s. 213-236), Wczesnoœredniowieczne wiece s³owiañskie (KH, 76, 1969, 4, s. 915-920; art. rec. z: K. Zernack,
Die burgstädtische Volksversammlungen bei den Ost- und Westslaven, Wiesbaden 1967), Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des
frühen Mittelalters (w: Otázky dìjín støedni a východní Europy, red. F. Hejl,
Brno 1971, s. 19-24), Aktualny stan dyskusji nad etnogenez¹ S³owian w historiograf ii (SA., 24, 1977, s. 1-16), Alexander Brückner und die slavische Altertumskunde (w: Fragen der polnischen Kultur im 16. Jh., red. R. Olesch, H. Rothe
[Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 14,1], Giessen 1980,
s. 12-26), Civitas Dragoviti. Zu den fränkisch-slavischen Beziehungen am Ende
des 8. Jahrhunderts (w: Europa slavica – Europa orientalis. Festschrift für Herbert
Ludat zum 70. Geburtstag, Berlin 1980, s. 87-98), Udzia³ Wenedów w etnogenezie S³owian (w: Etnogeneza i topogeneza S³owian, red. I. Kwilecka, Warszawa
1980, s. 29-41)13, Nowe syntezy schy³kowych „wêdrówek ludów” w Europie
Wschodniej i Œrodkowej (VI-XI w. n.e.) (RH, 46, 1980, s. 175-186; art. rec.), Wytworzenie wspólnoty etnicznej i kulturalnej plemion S³owiañszczyzny po³abskiej
i jej przemiany w rozwoju dziejowym (w: S³owiañszczyzna po³abska miêdzy
Niemcami a Polsk¹, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1981, s. 7-35), Z badañ nad topogenez¹ S³owian („Studia Historica Slavo-Germanica”, 10, 1981, s. 199-226),
Der Zug des russischen Grossfürsten Vladimir gegen die Ljachen im Jahre 981
(w: Ostmitteleuropa. Berichte und Forschungen, Stuttgart 1981, s. 11-19),
Ze spuœcizny kulturowej misji arcybiskupa Metodego na pograniczu s³owiañsko-germañskim (w: Etnolingwistyczne i kulturowe zwi¹zki S³owian z Germanami, red. I. Kwilecka, Wroc³aw 1987, s. 83-98), Na szlakach S³owiañszczyzny
Zachodniej: jak powsta³a ksi¹¿ka Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy” („¯ycie i Myœl”, 1988, nr 10, s. 10-2314); Wolinianie – plemiê pomorskie czy
wieleckie? (w: Studia nad etnogenez¹ S³owian i kultur¹ Europy wczesnoœredniowiecznej, t. II, Wroc³aw 1988, s. 65-76), Kazimierz Tymieniecki jako badacz
staro¿ytnoœci s³owiañskich (w: Kazimierz Tymieniecki [1887-1968]. Dorobek
13
14

Tak¿e „Wenedowie (Wenetowie)”, w: SSS, t. VI, cz. 2, 1980, s. 373-378.
Tak¿e w: J. Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy, wyd. II, Poznañ 1990, s. XXVII-XXXIX
i G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i polskie..., s. 425-440.
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i miejsce w mediewistyce polskiej, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1990, s. 71-83), Oko³o
datacji dokumentów fundacyjnych klasztoru premonstratensów w Grobe (1159,
1168?, 1177-1179) (Przyczynek do dyskusji nad identyf ikacj¹ Jaksów) (w: Personae, colligationes, facta. Prof. Kazimierzowi Jasiñskiemu w 70. rocznicê urodzin,
Toruñ 1991, s. 13-2515, Dzie³o jubileuszowe Kazimierza Myœliñskiego o S³owiañszczyŸnie po³abskiej w X-XII w. (KH, 101, 1994, 4, s. 101-104), Zur Gliederung der slawischen Stämme in der Mark Brandenburg, 10.-12. Jh. („Jahrbuch
für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 42, 1994, s. 103-139), Jedna
(1028) czy dwie (1028, 1030) wyprawy Mieszka I na s³owiañsko-saskie kresy
Niemiec? Epizod z dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej (w: S³owiañszczyzna
w Europie œredniowiecznej, t. I, red. Z. Kurnatowska, Wroc³aw 1996, s. 143-146), Narodziny polsko-ukraiñskiej granicy etnicznej w polskiej historiograf ii
(w: Pocz¹tki s¹siedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-s³owackie w œredniowieczu, red. M. Parczewski, S. Czop, Rzeszów 1996, s. 7-17), S³owiañszczyzna
nadba³tycka jako teren tworzenia siê historycznej wspólnoty polsko-niemieckiej
(w: G.L., Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000, s. 278-290).
Jak z powy¿szego zestawienia zdaje siê wynikaæ, zakres „s³owianoznawczych”
badañ G. Labudy wykazuje tendencjê do rozszerzania siê – oprócz problemów
widocznych od zarania jego drogi naukowej (w rodzaju problematyki po³abskiej czy stosunków s³owiañsko-niemieckich) pojawia siê zainteresowanie
kszta³towaniem siê S³owiañszczyzny w ogóle, obejmuj¹ce tak¿e skomplikowan¹
kwestiê wenetyjsk¹, a tak¿e roli plemion germañskich (Gotów i Gepidów)
w pradziejach naszych ziem. Wobec dynamicznie w ostatnich dziesiêcioleciach
rozwijaj¹cych siê badañ nad etnogenez¹ S³owian, w których coraz wyraŸniej
zaznacza siê tendencja do zmiany zasadniczego paradygmatu, lecz daleko od
zgodnoœci pogl¹dów w nauce, a formy dyskusji mog¹ niekiedy wywo³ywaæ za¿enowanie, g³os wybitnego mediewisty nabiera szczególnego znaczenia. Du¿¹
uwagê G. Labuda zawsze przywi¹zywa³ do refleksji historiograficznej, zarówno w postaci obszernych artyku³ów przegl¹dowych, bilansuj¹cych „osi¹gniêcia
i postulaty” nauki, jak równie¿ przy okazji artyku³ów upamiêtniaj¹cych poszczególnych badaczy zas³u¿onych dla badañ nad staro¿ytnoœciami s³owiañskimi
(Widajewicz, Wachowski, Szafarzyk, Lelewel, Tymieniecki, Brückner, £owmiañski, Myœliñski). Wreszcie nale¿y wspomnieæ o wytê¿onej przez ca³y w³aœciwie
d³ugi okres naukowej aktywnoœci dzia³alnoœci recenzenckiej G. Labudy, którego jedynie kilka istotniejszych przyk³adów wyliczy³em powy¿ej. Recenzje pióra
G. Labudy, najczêœciej krytyczne, niekiedy doœæ obszerne, spe³nia³y tak¿e,
zw³aszcza w okresie, gdy dostêp do nauki œwiatowej by³ w Polsce ograniczony,
wa¿n¹ funkcjê informacyjn¹, a zarazem stanowi³y jedn¹ z p³aszczyzn polsko15

Zob. tak¿e artyku³y G. Labudy, „Jaksa z Kopanicy” i „Jaksa z Miechowa” w Polskim S³owniku
Biograf icznym, t. 10, z. 46, 1963, s. 339-340 i 340-341.
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-niemieckiego dialogu historiograficznego. Wœród trudnej do ogarniêcia wieloœci zagranicznych autorów recenzowanych przez G. Labudê wymieniê jedynie
(w zwi¹zku z tematyk¹ niniejszego szkicu i z pominiêciem ju¿ wymienionych)
Arnolda Angenendta, Hermanna Aubina, Geoffreya Barraclough, Hartmuta
Boockmanna, Jana Brankaèka, Hynka Bulína, Dietricha Claude, Wolfganga
Eggerta, Svena Ekdahla, Siegfrieda Epperleina, Johnnesa Frieda, Horsta Fuhrmanna, Hansgerda Göckenjana, Knuta Göricha, N. Gracjanskiego, Františka
Grausa, Herberta Grundmanna, Manfreda Hellmanna, Joachima Herrmanna,
Herberta Jankuhna, Karla Jordana, Hansa-Dietricha Kahla, Oskara Kossmanna, Rudolfa Kötzschkego, Waltera Kuhna, Martina Lintzela, Herberta Ludata,
E.C.C. Oxenstiernê, Gottholda Rhodego, Waltera Schlesingera, Waltera Schulza,
Johannesa Schultzego, Josefa Svennunga, Dušana Tøeštíka, Herwiga Wolframa, Klausa Zernacka.
Jak ju¿ zaznaczy³em na wstêpie, ze wzglêdu na zazêbianie siê i przeplatanie
historii Polski z histori¹ powszechn¹, zw³aszcza S³owiañszczyzny i Niemiec,
szkic ograniczaj¹cy siê do tego drugiego aspektu musi mieæ charakter fragmentaryczny i dopiero w po³¹czeniu z tekstami omawiaj¹cymi dorobek G. Labudy w zakresie historii Polski i Pomorza (³¹cznie z ojczystymi i tak przez niego
ukochanymi Kaszubami) mo¿e daæ w miarê pe³ny i sprawiedliwy obraz tego
dorobku. Doœæ wspomnieæ o licznych pracach autora zwi¹zanych z postaci¹
i dzia³alnoœci¹ „aposto³a Prusów” – œw. Wojciecha-Adalberta oraz z problematyk¹ tzw. zjazdu gnieŸnieñskiego 1000 r.16, wielokrotnie wykraczaj¹cych poza
sprawy czysto polskie. Silnie w twórczoœci G. Labudy reprezentowane by³y dzieje
polskiej granicy zachodniej (z pryncypialn¹ monografi¹ Polska granica zachodnia. Tysi¹c lat dziejów politycznych , Poznañ 1971, reed. 1974), która wywo³a³a
¿ywe echo w nauce i publicystyce polskiej lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, w mniejszym stopniu niemieckiej17), œredniowiecznej niemieckiej kolonizacji wschodniej, Marchii Brandenburskiej18, Zakonu Krzy¿ackiego czy pañstwa brandenbursko-pruskiego w czasach nowo¿ytnych. Wspomnê o dwóch
dziedzinach. Pierwsz¹ s¹ dzieje œredniowiecznego pañstwa niemieckiego i stosunków niemiecko-polskich, zw³aszcza natury prawno-politycznej. Kwestia
16
17

18

Wyliczy³em je odpowiednio w „Naszej Przesz³oœci”, 98, 2002, s. 68-72 i RH, 68, 2002, s. 171,
a od tego czasu ukaza³ siê szereg nowych prac G.L. odnosz¹cych siê do obu zagadnieñ.
Zob. K. Zernack, Deutschlands Ostgrenze, w: Deutschlands Grenzen in der Geschichte, red.
A. Demandt, München 1991, s. 135-159; przek³ad polski (£. Musia³a): Niemiecka granica
wschodnia, w: K. Zernack, Niemcy – Polska. Z dziejów trudnego dialogu historiograficznego,
red. H. Olszewski, Poznañ 2006, s. 153-174. Zob. te¿ M. Kosman, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badañ Gerarda Labudy, PZ, 2011, 2, s. 137-155.
Przynale¿noœæ terytorialna Ziemi Lubuskiej w XII i XIII w. (RH, 35, 1969, s. 19-32) i Zajêcie
Ziemi Lubuskiej przez margrabiów brandenburskich w po³owie XIII w. („Sobótka”, 28, 1973,
3, s. 311-321).
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wzajemnych stosunków jest, oczywiœcie, obecna, niekiedy jako tematyczna
dominanta, w wielu innych pracach G. Labudy, poczynaj¹c od studium Magdeburg i Poznañ (1938) i monografii Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego
(1946), jako osobne zagadnienie powraca³o w jego bibliografii niejednokrotnie.
Wymieniæ nale¿a³oby przynajmniej: Zagadnienie suwerennoœci Polski wczesnofeudalnej w X-XII w. (KH, 7, 1960, s. 1035-1065); O stosunkach prawnopublicznych miêdzy Polsk¹ a Niemcami w po³owie XII w. (Merseburg – 1135, Kaina –
1146, Krzyszkowo – 1157) („Czasopismo Prawno-Historyczne”, 25, 1973, 1,
s. 25-60), Stosunki prawno-polityczne Polski i Niemiec w œredniowieczu. Program
badañ (w: Niemcy – Polska w œredniowieczu, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1986,
s. 121-13619), O stosunkach prawno-politycznych pañstwa polskiego z pañstwem
niemieckim w X i XI w. („Czas. Prawno-Hist.”, 57, 2005, 1, s. 327-378; art. rec.
z: J. Sochacki, Stosunki publicznoprawne miêdzy pañstwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963-1102, S³upsk-Gdañsk 2003). Kilkakrotnie wypowiada³ siê G. Labuda na tematy zwi¹zane z dziejami samych Niemiec i Cesarstwa (niekiedy tak¿e w szerszym europejskim kontekœcie) we wczeœniejszym
œredniowieczu, w porz¹dku chronologicznym ukazywania siê prac by³yby to:
Powstanie Europy œredniowiecznej (KH, 72, 1965, s. 153-158; art. rec. z dwóch
syntez [H. Dannenbauera i R.S. Lopeza]20), Tendences d’intégration et de désintégration dans le Royaume Teutonique du Xe au XIIIe s. (w: L’Europe aux IXe –
– XI siécle. Aux origines des etats nationaux, Varsovie 1968, s. 77-9121), Uwagi
o genezie œredniowiecznego pañstwa niemieckiego (KH, 76, 1969, 1, s. 117-130;
art. rec. z: H.-J. Bartmuss, Die Geburt des ersten deutschen Staates, Berlin 1966),
O powstaniu pojêcia „Królestwo Niemieckie” w œredniowieczu (RH, 39, 1973,
s. 131-135; art. rec. z: E. Müller-Mertens, Regnum Teutonicum. Aufkommen
und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter, Berlin 1970), System pañstw europejskich w œredniowieczu (w: Polska,
Niemcy, Europa. Studia z dziejów myœli politycznej i stosunków miêdzynarodowych, red. A. Czubiñski, Poznañ 1977, s. 63-9022), O przedmiocie i metodzie
wyk³adu historii Niemiec œredniowiecznych (w: Problemy metodologiczne dziejów
Niemiec, red. A. Czubiñski, Poznañ 1978, s. 39-6423), Idee „wiecznego pokoju”
i jednoczenia pañstw narodowych w dziejach Europy (w: „Nauka”, 2003, 2, s. 45-63).
19
20
21
22

23

Przedruk w: G. Labuda, Polsko-niemieckie rozmowy o przesz³oœci. Zbiór rozpraw i artyku³ów, Poznañ 1996, s. 269-280, komentarz autorski s. 281.
Przedruk tam¿e, s. 191-197.
Przedruk tam¿e, s. 255-268.
Przedruk tam¿e, s. 198-220. Zob. tak¿e: Kszta³towanie siê systemu pañstw i narodów europejskich (w: Narodziny œredniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999,
s. 278-356).
Przedruk tam¿e, s. 221-241.
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Wreszcie ze wszech miar wa¿na problematyka dialogu historiograficznego
z nauk¹ niemieck¹, tym bardziej, ¿e w powa¿nym stopniu dotyczy³a kompleksu stosunków (tak¿e wczesnych) s³owiañsko-niemieckich. Na pierwszym miejscu postawi³bym tu obszern¹ rozprawê S³owianie w historiograf ii niemieckiej
XIX w. (PZ, 24, 1968, 3, s. 1-6024), ale obok niej na uwagê zas³ugiwa³yby nastêpuj¹ce: napisana zaraz po II wojnie œwiatowej, ale opublikowana dopiero
w 1996 roku praca Formy antagonizmu polsko-niemieckiego w dziejach (w: G.L.,
Polsko-niemieckie rozmowy o przesz³oœci, Poznañ 1996, s. 11-34), Stare i nowe
tendencje w historiograf ii zachodnio-niemieckiej (PZ, 12, 1956, II, 5-8, s. 224-25225; jedna z pierwszych polskich prób ró¿nicowania obrazu nauki historycznej w RFN i dostrzegania ewolucji postaw historyków), Historiograf iczna
analiza tzw. niemieckiego „naporu na wschód” (w: Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Œrodkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim „Drang nach
Osten”, red. G. Labuda, Poznañ 1963, s. 14-5626), Ideologia nacjonalizmu i rewizjonizmu w pogl¹dach na przesz³oœæ stosunków polsko-niemieckich (PZ, 22,
1966, 4, s. 187-21027, Pocz¹tki pañstwa polskiego w historiograf ii polskiej i niemieckiej (w: Stosunki polsko-niemieckie w historiograf ii. Cz. I. Studia z dziejów
historiograf ii polskiej i niemieckiej, red. J. Krasuski, G.L., A.W. Walczak, Poznañ 1974, s.150-217). Z przemyœleñ dotycz¹cych wieloletniej dzia³alnoœci
G. Labudy w polsko-zachodnioniemieckiej Komisji Podrêcznikowej wywodzi
siê kilka jego artyku³ów, z których wymieniê: Próba nowego ukazania stosunków
polsko-niemieckich w nauczaniu szkolnym (PZ, 12, 1956, 11-12, s. 246-25628),
Das Bild der Deutschen und die deutsch-polnischen Beziehungen in den polnischen Schulbüchern (w: „Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographie-Unterricht”, 14, 1972-1973, s. 178-18729), Polsko-niemieckie problemy
graniczne we wczesnym œredniowieczu. Przyczynek do dyskusji nad zaleceniami
dla podrêczników szkolnych (w: Œl¹sk i Pomorze w historii stosunków polskoniemieckich w œredniowieczu, Poznañ 1987, s. 25-4030), Das Mittelalter in den

24

25
26

27
28
29
30

Przedruk tam¿e, s. 112-162. Rozprawa z 1968 r. ukaza³a siê tak¿e w jêzykach angielskim
i francuskim. Zob. tak¿e S³owianie w wizjach historiograf icznych I. Kanta, J.G. Herdera
i G.W.F. Hegla (w: Miêdzy wielk¹ polityk¹ a narodowym partykularyzmem. Prof. Stanis³awowi Sierpowskiemu w szeœædziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Poznañ 2002, s. 49-58).
Przedruk w: Polsko-niemieckie rozmowy o przesz³oœci..., s. 163-190.
Przedruk tam¿e, s. 35-62, autorskie pos³owie na s. 62-69. Wersja angielska w „Polish Western
Affairs”, 5, 1964, 2, s. 221-265, przek³ad rosyjski w: Germanskaja ekspansija v central’noj
i vostoènoj Evrope, red. V. D. Korol’juk, Moskva 1965, s. 26-70.
Przedruk tam¿e, s. 70-90, autorskie pos³owie na s. 90-97.
Przedruk tam¿e, s. 403-415.
Przedruk tam¿e, s. 416-424.
Przedruk tam¿e, s. 425-438. Zob. tak¿e: Œl¹sk i Pomorze w polsko-niemieckim dialogu
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Schulbuchdiskussionen zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland:
Erfahrungen und Aussichten auf Zukunft (w: Zum wissenschaftlichen Ertrag
der deutsch-polnischen Schulbuchkonferenz der Historiker 1972-1987, Braunschweig 1988, s. 11-18 31).
W przeciwieñstwie do wiêkszoœci innych kierunków badawczych, licz¹ce
niemal 70 lat badania G. Labudy nad „staro¿ytnoœciami s³owiañskimi” i wczesnymi kontaktami s³owiañsko-niemieckimi i s³owiañsko-skandynawskimi nie
zosta³y uwieñczone syntezami w rodzaju wielkich dzie³ Paw³a Józefa Szafarzyka,
Lubora Niederlego, Kazimierza Tymienieckiego czy Henryka £owmiañskiego.
T³umaczy siê to zapewne w jakiejœ mierze rozleg³oœci¹ tego pola badawczego,
wielorakimi i wype³niaj¹cymi zdecydowan¹ wiêkszoœæ jak¿e pracowitego
i owocnego ¿ycia obci¹¿eniami dydaktycznymi i organizacyjno-naukowymi Labudy, prawdopodobnie jednak tak¿e cechuj¹cym go sceptycyzmem co do mo¿liwoœci poznawczych archeologii pra- i wczesnodziejowej. Tym by³bym na przyk³ad sk³onny t³umaczyæ „konserwatywne” stanowisko G. Labudy wobec rewizjonistycznych tendencji, neguj¹cych autochtonizm S³owian na pó³noc od
Karpat i Sudetów i w ogóle dowodz¹cych póŸnej (V-VI w.) etnogenezy S³owian. Nie widzê powodu, by przemilczaæ wysuwane w przesz³oœci i obecnie
zastrze¿enia co do pewnych tez i propozycji badawczych, a tak¿e pogl¹dów
i konstrukcji metodycznych i metodologicznych G. Labudy. Niektóre z nich
przyczyni³y siê do postêpu w nauce, choæ trzeba stwierdziæ, ¿e w wiêkszoœci
przypadków Jubilat nie by³ sk³onny do rewizji krytykowanych pogl¹dów, zreszt¹
nierzadko dalsze badania przyznawa³y racjê jemu, nie krytykom. Wspomnê,
raczej tytu³em przyk³adów, o polemice Józefa Widajewicza (Data 963, PZ, 7,
1951, III, 9/10, s. 267-272) z zanegowaniem przez Labudê wiarygodnoœci dotycz¹cej tego roku relacji Thietmara, Waltera Schlesingera i Helmuta Beumanna
z tez¹ Labudy zaprzeczaj¹c¹ autentycznoœci jednego z dokumentów dla biskupstwa miœnieñskiego (DO, III, 186), w tym wypadku Labuda uzna³ zasadnoœæ
krytyki32, doœæ gwa³towne wyst¹pienie Gottfrieda Schramma w zwi¹zku z niektórymi partiami Źróde³, sag i legend… i Źróde³ skandynawskich i anglosaskich 33,

31
32

33

historiograf icznym (w: Prze³omy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich
we Wroc³awiu 15-18 IX 1999, Wroc³aw 1999, s. 107-133).
Przedruk tam¿e, s. 452-460.
Polemika dotyczy³a IV czêœci I tomu Fragmentów: W. Schlesinger, H. Beumann, Mitteldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Göttingen 1961,
s. 479-487; G. Labuda, Pocz¹tki pañstwa polskiego w historiograf ii polskiej i niemieckiej
(1974), s. 184-186 i przyp. 85.
G. Schramm, Horizonte geographischen Wissens von Osteuropa im Spiegel der Namenüberlieferung. Eine Kritik an zwei Arbeiten von Gerard Labuda, „Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas“, NF, 13,1965, 1, s. 1-18. Zwiêz³a replika G.L. w „Studiach Źród³oznawczych”,
11, 1966, s. 226-227.
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a tak¿e, by przejœæ do czasów nam ju¿ bli¿szych, o maj¹cych ju¿ w³asne historie34
polemikach G. Labudy z Edwardem Rymarem 35, Johannesem Friedem36,
Jörgiem Hackmannem37 czy Dariuszem Andrzejem Sikorskim38. Tak¿e Gerard Labuda niejednokrotnie polemizowa³ z tezami innych uczonych, tak¿e
wielkiego, starszego od siebie o ca³e pokolenie, mistrza poznañskiej i polskiej
mediewistyki, Henryka £owmiañskiego, zw³aszcza w jego monumentalnych,
wielotomowych Pocz¹tkach Polski, a choæ, jak wspomnia³em, czêsto nie bywa³
sk³onny do rewizji w³asnych pogl¹dów (np. co siê tyczy za³o¿enia pierwszego
biskupstwa w Polsce w GnieŸnie, nie zaœ w Poznaniu, negowania tradycji
o pochówku Mieszka I i Boles³awa Chrobrego w katedrze poznañskiej czy doszukiwania siê eremu Piêciu Braci Mêczenników w KaŸmierzu k. Szamotu³),
nigdy nie kwestionowa³ potrzeby i zasadnoœci dyskusji naukowej, to znaczy
takiej, w której licz¹ siê tylko argumenty.

34

35

36
37

38

W³asn¹ i to doœæ d³ug¹ historiê mia³y tak¿e filipiki Józefa Matuszewskiego zarówno w zwi¹zku
z rozpraw¹ G.L. z 1957 o systematyce i klasyfikacji Ÿróde³ historycznych (1968), jak równie¿
po ukazaniu siê w 1983 r. monografii G.L. o zaginionej kronice dominikañskiej z XIII w.
(a wczeœniej ju¿ w zwi¹zku z pogl¹dami G.L. na bitwê legnick¹). Ze wzglêdu na to, ¿e dotyczy
to spraw wykraczaj¹cych poza temat niniejszego szkicu, pozostawiam te dyskusje na uboczu, podobnie jak dyskusjê G.L. z Krzysztofem Kaczmarkiem na temat czternastowiecznej
„afery w Mochach” cystersów przemêckich.
Zob. ostatnio w komentarzu autorskim G.L. do reedycji Fragmentów z 2002 r., s. 931-938.
Polemik¹ z tezami E. Rymara jest w znacznej mierze artyku³ G.L., Podstawy polityczno-prawne kupna Pomorza Gdañskiego od margrabiów brandenburskich w latach 1309-1310,
RH, 71, 2005, s. 31-61 oraz O zakresie rzekomych uprawnieñ Królestwa Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej nad ca³ym Pomorzem we wczesnym œredniowieczu, RH, 73, 2007,
s.17-34.
Zwiêz³e sprawozdanie z tej dyskusji, w której zabierali g³os tak¿e inni uczeni, przedstawi³em w RH, 68, 2002, s. 162 nn., 169, 171.
J. Hackmann, Gerard Labudas Konzeption der Geschichte Pommerns, „Jahrbuch für die
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 41, 1993, s. 109-134 (wersja polska: Gerarda
Labudy koncepcja historii Pomorza, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 38, 1994, 2, s. 7-36);
G. Labuda, O za³o¿eniach programowych syntezy Historia Pomorza, „Zapiski Historyczne”,
67, 2002, 3-4, s. 177-196.
G. Labuda, Zakres uprawnieñ w³adczych nad Koœcio³em polskim nadanych przez cesarza
Ottona III ksiêciu Boles³awowi Chrobremu w GnieŸnie w r. 1000, RH, 64, 1998, s 7-12. Dyskusja toczy³a siê na ³amach „Czasopisma Prawno-Historycznego”: D.A. Sikorski, Jakie uprawnienia mieli cesarze do w³adania polskim Koœcio³em przed r. 1000? (44, 2002, 2, s. 429-442),
G. Labuda, Jakie uprawnienia koœcielne przekaza³ Otton III ksiêciu Boles³awowi Chrobremu
na synodzie gnieŸnieñskim w r. 1000? Po raz drugi (46, 2004, 2, s. 363-382), D.A. Sikorski,
Dyskusji o uprawnieniach koœcielnych przekazanych przez cesarza Ottona III ci¹g dalszy.
OdpowiedŸ na replikê Gerarda Labudy (48, 2006, 1, s. 255-271); G.L., Jakie uprawnienia
w³adcze otrzyma³ Boles³aw Chrobry od Ottona III na zjeŸdzie gnieŸnieñskim w roku 1000?
Po raz ostatni (59, 2007, 2, s. 365-376).
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Powy¿szy tekst stanowi nieznacznie zmodyfikowan¹ i miejscami uzupe³nion¹ wersjê
mojego artyku³u zamieszczonego w pracy zbiorowej (pod redakcj¹ Józefa Dobosza)
Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, UAM, Poznañ 2006, s. 95-110.

Jerzy Strzelczyk

Gerard Labuda as a Historian of Early Slavic
and Slavic-Germanic Relationships
SUMMARY
The article discusses the history of early Slavic and Slavic-Germanic relationships
in a large body of works amassed over seventy years by Gerard Labuda who came
from Kashubia and worked in Poznañ. For the medievalist, the history of Slavic and
Slavic-Germanic relationships is very important and should be looked at as an extension of the main history of early Poland and the early Polish church, which can be
difficult to extract. The main works were: paper, Magdeburg i Poznañ (1938), (Magdeburg and Poznañ); monographs, Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego (1946),
(Studies about the Beginning of Poland); Pierwsze pañstwo s³owiañskie a pañstwo
Samona (1949), (First Slavic Country and the Country of Samona); three volumes
Fragmentów dziejów S³owiañszczyzy zachodiej (1960, 1964, 1975), (Fragments of Western Slavic History); Źród³a, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski (1960),
(Sources, Sagas and Legends from the Oldest Polish History); Źród³a skandynawskie
i anglosaskie do dziejów S³owiañszczyzny (1961), (Scandinavian and Anglo-Saxon
Sources About the Slavic History); Polska granica zachodnia. Tysi¹c lat dziejów politycznych (1971). (The Polish Western Border, a Thousand Years of Political History).
It is important to note that numerous articles and other papers about aspects and
history of the Slavic world have also been contributed by G. Labuda in preparing,
editing, and co-writing eight large volumes of „The Dictionary of Slavic Antiquities”,
a unique work of written history. Labuda also played in important role international
history with a number of critical reviews, sometimes as lengthy articles. In addition,
for decades, G. Labuda led a discourse among German historians for which he was
a pioneer from the Polish side. In addition to works mentioned in this article,
G. Labuda has to his credit a significant number of other works about the history of
Pomerania, the Order of Teutonic Knights, Prussia, and his homeland of Kashubia.
The history of Kashubia is always present in his academic bibliography and especially in the last years of his life G. Labuda investigated the topic intensively.
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Józef Dobosz
Poznañ

Profesor Gerard Labuda
jako organizator życia naukowego

Profesor Gerard Labuda by³ aktywny naukowo przez ponad 70 lat swego
¿ycia, a owocem jego dzia³alnoœci na tym polu jest liczba oko³o 2000 opublikowanych prac (w tym ponad 30 ksi¹¿ek, kilkaset rozpraw i artyku³ów, a tak¿e
wiele drobniejszych prac i recenzji)1. Tak bogaty i wszechstronny dorobek stanowi wyj¹tek w obszarze nie tylko nauk humanistycznych. Ca³y naukowy ¿ywot
zwi¹za³ w pierwszej kolejnoœci z Uniwersytetem Poznañskim (przemianowanym w po³owie lat 50. XX stulecia na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) – doktoryzowa³ siê w 1943 roku na Tajnym Uniwersytecie Ziem
Zachodnich, w którego kieleckiej filii zosta³ wyk³adowc¹, nastêpnie na podstawie rozprawy Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego2 w 1946 roku habilitowa³ siê na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznañskiego i obj¹³ stanowisko zastêpcy profesora oraz Katedrê Historii S³owiañszczyzny, by w 1950
roku uzyskaæ profesurê nadzwyczajn¹, a w 1956 roku zwyczajn¹. Szybka i owocna
1

2

Zob. Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Poznañ 2006, gdzie na
s. 161–282 bibliografia prac Profesora Labudy za lata 1935–2006. Uzupe³nienia poczyni³
ostatnio Jerzy Strzelczyk – Gerard Labuda 1916–2010, „Roczniki Historyczne”, 76, 2010,
s. 24–26, choæ wydaje siê, ¿e ci¹gle nie jest to komplet publikacji.
Praca wydana nak³adem Ksiêgarni Akademickiej, Poznañ 1946, ss. VI, 353, wczeœniej referowana na posiedzeniu Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, z czego drukiem ukaza³o siê streszczenie – Sprawozdania PTPN 13 (1945/1946, nr 1, s. 39–40. Wznowiona jako
Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, t. I, Poznañ 1987 przez Wydawnictwo Naukowe
UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Historia, nr 139), opatrzona zosta³a
wprowadzeniem Aleksandra Gieysztora (Zamiast przedmowy, s. V–XII), krótkim wstêpem
Autora (Od Autora ... do wydania drugiego, s. XIII–XV) oraz do³¹czono do niej artyku³
Gerarda Labudy z 1938 roku pt. Magdeburg i Poznañ (Za³o¿enie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznañskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego), „Roczniki Historyczne” 14, 1938, s. 185–238 (w Studiach, t. I na s. 355–410) i obszerne komentarze
odautorskie do ka¿dego rozdzia³u I wyd. (s. 411–521). Edycje tê powziêto z okazji 70. urodzin Profesora.
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kariera naukowa by³a w tym przypadku po³¹czona z rozleg³¹ i niespo¿yt¹ dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹, któr¹ realizowa³ Profesor Gerard Labuda nie tylko na
Uniwersytecie Poznañskim, ale tak¿e w ramach Polskiej Akademii Nauk, potem
(po odnowieniu) Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, a tak¿e Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk i Instytutu Zachodniego3 (pomijam w tym miejscu jego
dzia³alnoœæ na rzecz swojej ma³ej ojczyzny – Kaszub – która bêdzie omówiona
przy innej okazji, a by³a ona jedn¹ z najwa¿niejszych jego przestrzeni badawczych i chyba najwa¿niejszym motorem napêdzaj¹cym wszelk¹ dzia³alnoœæ).
Spogl¹daj¹c na dokonania czysto naukowe Profesora Gerarda Labudy, podziw wzbudza nie tylko wspomniana wy¿ej liczba i ró¿norodnoœæ publikacji,
zarówno w jêzyku polskim, jak i w jêzykach kongresowych, ale przede wszystkim perfekcyjny warsztat i finezja analityczna. Podkreœliæ trzeba te¿ rozleg³y
zakres jego zainteresowañ badawczych – uprawia³ nie tylko szeroko pojêt¹
mediewistykê (m.in. dzieje œredniowieczne Polski i powszechne, dzieje wczesnej S³owiañszczyzny i Niemiec, historiê Koœcio³a polskiego, dzieje Zakonu
Krzy¿ackiego, czy te¿ Ÿród³oznawstwo i nauki pomocnicze historii), ale przeciera³ szlaki teoretycznej myœli Ÿród³oznawczej w powojennej Polsce, podejmowa³ tematy przekrojowe (analityczno-syntetyczne), zajmowa³ siê histori¹
historiografii (w tym na gruncie niemcoznawczym) oraz badaniem rozwoju
metod historiograficznych na przestrzeni dziejów, a tak¿e histori¹ regionaln¹
(tu zw³aszcza wypracowanie koncepcji Wielkiego Pomorza), a nie stroni³ te¿
od popularyzacji historii, czy podejmowania tematyki szeroko rozumianych
3

Nie miejsce tutaj na szersze przedstawienie imponuj¹cej biografii Profesora, tymczasem
odsy³am do ju¿ opublikowanych prac, przyczynków i wspomnieñ. Warto przede wszystkim zwróciæ uwagê na Pro memoria Gerard Labuda (1916–2010), zebra³, oprac. i wstêpem
opatrzy³ J. Borzyszkowski, Gdañsk–Wejherowo 2011, ss. 694 (tu szczególnie cz. I: O ¿yciu
i dzie³ach Gerarda Labudy, s. 13–84 cz. IV: Rodzina – Wielopolskich z Chrobrza i Labudów
z Poznania, s. 297–380); G. Kasprzyk, M. Kroœnicka, Gerard Labuda. ¯eglarz na oceanie
nauki, Luzino 2011, ss. 93; przyczynek do biografii pióra Tomasza Schramma – Gerard
Labuda. Zarys biograf ii, [w:] Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz,
Poznañ 2006, s. 9–19 (powtórzony w Pro memoria, s. 15–28), M. Kosman, Gerard Labuda
– cz³owiek i dzie³o w 90. rocznicê urodzin, „Przegl¹d Zachodni? 2006, nr ?, s. 31–59, a tak¿e
okolicznoœciowe i wspomnieniowe artyku³y: J. Strzelczyk, Gerard Labuda 1916–2010,
s. 9–26 (zob. tutaj przyp. s. 9, przyp. 2, gdzie wyliczenie rozmaitych artyku³ów wspomnieniowych), Tomasza Jasiñskiego (Gerard Labuda (28 XII 1916??–1 X 2010), „Kwartalnik
Historyczny” 118, 2011, nr 2, s. 373–383); Marcelego Kosmana – Po¿egnanie Profesora
Gerarda Labudy (1916–2010), „Zapiski Historyczne”, 75, 2010, z. 4, s. 157–163 oraz ni¿ej
podpisanego – Profesor Gerard Labuda (1916–2010), „Wiadomoœci Historyczne”, 2011,
nr 1, s. 51–53 oraz Profesor Gerard Labuda (28 grudnia 1916 – 1 paŸdziernika 2010), „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, 14, 2013, s. 31–35. Trzeba te¿ w tym miejscu
odnotowaæ wa¿ny, wspomnieniowy artyku³ Józefa Borzyszkowskiego – Wspomnienie
o Wielkim Mistrzu ... Profesorze Gerardzie Labudzie, [w:] tego¿, Moi Mistrzowie i Przyjaciele, Gdañsk 2015, s. 79–110.
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dziejów nauki (szczególnie polskiej). Trudno znaleŸæ w historiografii obszar,
po którym Profesor Gerard Labuda nie porusza³by siê swobodnie, a efektem
tych rozleg³ych zainteresowañ by³ wspomniany wy¿ej dorobek publikacyjny,
w tym tak¿e ogromna dzia³alnoœæ redakcyjna4. Efekty wieloletnich dociekañ
naukowych Profesora zbiera kilka retrospektyw jego prac, opatrzonych czêsto
obszernymi odautorskimi komentarzami – wspomniane wczeœniej Studia nad
pocz¹tkami pañstwa polskiego, a œciœlej ichtom II 5 oraz kilka innych. Spoœród
nich pierwsza powsta³a staraniem Instytutu Historii UAM z okazji jego 80.
urodzin i odnosi³a siê do szeroko rozumianych badañ nad czêsto trudnymi
relacjami polsko-niemieckimi6. Kolejne ksi¹¿ki daj¹ce przegl¹d dociekañ badawczych Gerarda Labudy powstawa³y w krêgu Wydawnictwa Poznañskiego,
którym w tych czasach kierowa³ dr Ryszard Wryk. Okazj¹ do opublikowania
trwaj¹cej ca³e dziesiêciolecia polemiki G. Labudy z tezami zawartymi przez
Tadeusza Wojciechowskiego w Szkicach historycznych jedynastego wieku, by³a
przypadaj¹ca w 2004 roku setna rocznica pierwszego wydania tego dzie³a.
Ukaza³ siê wówczas obszerny tom studiów poœwiêconych przede wszystkim
najstarszym dziejom polskiego Koœcio³a7. Kolejn¹ okazj¹ by³y 90. urodziny Profesora i przygotowywane z tej okazji uroczystoœci na jego macierzystej uczelni,
w pierwotnym zamyœle mia³y to byæ studia wybrane traktuj¹ce o dziejach
Pomorza, Kaszubów i Krzy¿aków, ale zmianê spowodowa³o przygotowanie do
druku pierwszego tomu Historii Kaszubów w dziejach Pomorza. Powsta³a wiêc
4

5
6
7

Analizê dzia³alnoœci naukowej Profesora na kilku najwa¿niejszych p³aszczyznach jego badañ daje, bêd¹ca pok³osiem konferencji naukowej z okazji jego 90. urodzin, ksi¹¿ka Naukowe
dzie³o Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Poznañ 2006, s. 21–159, w której Henryk
Samsonowicz przybli¿y³ dociekania nad histori¹ kultury; Jerzy Wyrozumski nad histori¹
spo³eczn¹; Jerzy K³oczowski nad dziejami chrzeœcijañstwa i Koœcio³a; Roman Micha³owski
nad pocz¹tkami pañstwa polskiego; Jerzy Strzelczyk nad dziejami S³owiañszczyzny i relacjami polsko-niemieckimi; Tomasz Jasiñski nad Zakonem Krzy¿ackim; Bogdan Wachowiak nad dziejami Prus i Pomorza; Wojciech Wrzesiñski nad Ziemiami Odzyskanymi
i wreszcie Ivan Hlaváèek poruszy³ w¹tki czeskie, a Brygida Kürbis, w poœmiertnym szkicu,
miejsce Ÿród³a w dociekaniach Gerarda Labudy. Analityczne badania nad narodzinami
i wczesnymi dziesiêcioleciami dziejów pañstwa piastowskiego zawieraj¹ materia³y z konferencji, która odby³a siê po œmierci Profesora, w dniu 10 grudnia 2010 roku w Oddziale
Poznañskim Polskiej Akademii Nauk – Pocz¹tki pañstwa i Koœcio³a polskiego w badaniach
Profesora Gerarda Labudy, Poznañ 2011 (tutaj teksty autorstwa Jerzego Strzelczyka,
Romana Micha³owskiego, Jerzego Wyrozumskiego i Józefa Dobosza).
G. Labuda, Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, t. II, Poznañ 1988, ss. 567 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Historia, nr 140).
Ten¿e, Polsko-niemieckie rozmowy o przesz³oœci, Poznañ 1996, ss. 551.
Ten¿e, Szkice historyczne X–XI wieku. Z dziejów organizacji Koœcio³a w Polsce we wczesnym
œredniowieczu, Poznañ 2004, ss. 487 (tu równie¿ prace wczeœniej niepublikowane, szczególnie obszerny szkic: Arcybiskup Henryk – Arcybiskup Bogumi³ – Arcybiskup Bogumi³-Piotr,
s. 363–430).
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ostatecznie retrospektywa prac odnosz¹cych siê do dziejów Zakonu Krzy¿ackiego oraz jego pañstwa w Prusach i na Pomorzu8. Wreszcie w 2008 roku pojawi³
siê tom zbieraj¹cy rozproszone prace Gerarda Labudy, dla których wspólnym
mianownikiem by³y studia nad kultur¹ i cywilizacj¹9. By³a to ostatnia tego typu
publikacja przed œmierci¹ Profesora, w planach wprawdzie mia³ przygotowanie wyboru studiów poœwiêconych Wielkopolsce oraz scalenie dwóch zeszytów
z serii „Dzieje narodu i pañstwa polskiego”, w których przedstawi³ sw¹ popularn¹ wizjê pocz¹tków polskiej pañstwowoœci, ale zajêty pracami nad przygotowaniem ksi¹¿ki poœwiêconej historykom polskim XIX–XX wieku10 ju¿ tego
zadania nie podj¹³. Do idei opublikowania w ca³oœci Pierwszego pañstwa polskiego oraz Korony i infu³y powróciliœmy po jego œmierci i dopiero w 2012 roku
nak³adem Wydawnictwa Nauka i Innowacje ukaza³y siê popularnonaukowo
ujête dzieje monarchii piastowskiej do 1138 roku 11. Jeszcze za ¿ycia, na 65.
urodziny œrodowisko historyków ofiarowa³o mu ksiêgê pami¹tkow¹ o znamiennym tytule: Ars historica, dodatkowo opatrzon¹ podtytu³em Prace z dziejów
powszechnych i Polski 12. Poniewa¿ jednak sam uznawa³ przy okazji kolejnych
rocznic swych urodzin, ¿e jako uczony przedk³ada ponad „klasyczn¹” ksiêgê
pami¹tkow¹ wybory swoich prac, wiêc przynajmniej w krêgu jego macierzystego Instytutu Historii UAM trzymaliœmy siê tej zasady. Ukazywa³y siê retrospektywy jego dzie³, organizowane by³y te¿ konferencje naukowe13.
8
9
10
11

12

13

Ten¿e, Studia krytyczne o pocz¹tkach Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach i na Pomorzu.
Pisma wybrane, Poznañ 2007, ss. 407.
Ten¿e, Rozwa¿ania nad teori¹ i histori¹ kultury i cywilizacji. Wybór studiów i rozpraw,
Poznañ 2008, ss. 561.
Ten¿e, O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim?, Poznañ 2010, ss. 158 (wydana
nak³adem Wydawnictwa Poznañskiego).
Ten¿e, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznañ 2012, ss. 345. Ksi¹¿kê Wprowadzeniem opatrzy³ Henryk Samsonowicz (s. 9–12), Pos³owie przygotowa³ Józef Dobosz (s. 315–
326).
Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznañ 1976, ss. 789 (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria Historia, nr 71) – komitet redakcyjny stanowili
Marian Biskup, Brygida Kürbis, Henryk £owmiañski, Czes³aw £uczak, Czes³aw Madajczyk, Benon Miœkiewicz, Jerzy Strzelczyk, Jerzy Topolski, uczeni z kilku pokoleñ uprawiaj¹cych ró¿ne dziedziny historiografii reprezentuj¹cych dwa œrodowiska, w których udziela³
siê Jubilat: Instytut Historii UAM oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Teksty do
ksiêgi ofiarowa³o 57 uczonych z ca³ego kraju – m.in. z Warszawy, Torunia, Gdañska, Wroc³awia, Lublina, Krakowa, Szczecina i oczywiœcie grono poznañskich historyków zwi¹zanych z Instytutem Historii UAM, Instytutem Zachodnim i miejscowym oddzia³em PAN.
Zob. przyp. 4–8. Konferencje by³y organizowane w Instytucie Historii UAM w 1996 oraz
2006 roku, poœmiertnie zaœ w Oddziale Poznañskim PAN w grudniu 2010 roku i w pierwsz¹
rocznicê œmierci w Luzinie w pocz¹tkach paŸdziernika 2011 roku (tu spiritus movens
spotkania by³a p. Maria Kroœnicka).
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Ca³okszta³t dzia³añ Profesora Gerarda Labudy jako organizatora ¿ycia naukowego wyp³ywa niew¹tpliwie z ogromu doœwiadczeñ naukowych i dydaktycznych, których nabywa³ przez lata nie tylko na Uniwersytecie Poznañskim.
Do³o¿yæ do tego trzeba by³o niespo¿yt¹ energiê oraz wysokiej próby talenty
organizacyjne i umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi na ró¿nych p³aszczyznach.
Sfera jego dzia³alnoœci na rzecz organizacji nauki to obszar s³abo zbadany, wymagaj¹cy odrêbnych studiów nad jego spuœcizn¹ oraz kwerend archiwalnych,
m.in. w archiwach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Polskiej Akademii Nauk14. Dzisiaj, roboczo mo¿na podzieliæ kwestie zwi¹zane
z jego wysi³kiem organizacyjnym na dwa zasadnicze obszary: a) dzia³alnoœæ
instytucjonalna oraz b) wielkie tematy i edycje. Ka¿dy z nich wymaga³ szczególnych, zwa¿ywszy skalê przedsiêwziêæ, ale czêsto odmiennych umiejêtnoœci
i podejœcia.

Instytucje
Pierwsz¹ z instytucji, którym poœwiêci³ wiele czasu i si³, by³ macierzysty
Uniwersytet Poznañski, na którym, jak wiemy, zdobywa³ naukowe ostrogi i doœwiadczenie. Zaczyna³ od zaanga¿owania w kwestie tworzenia i porz¹dkowania ksiêgozbioru Seminarium Historycznego tu¿ po wojnie w tzw. wikarówce
przy koœciele œw. Micha³a (ul. Stolarska 7) – po wielu latach tak to wspomina³:
„... a póŸniej zaczê³a siê moja druga epopeja z ksi¹¿kami. Zaczêliœmy odtwarzaæ bibliotekê Seminarium Historycznego Uniwersytetu Poznañskiego. By³y
to lata 1945–1946. Czêœæ biblioteki zosta³a zniszczona, czêœæ Niemcy »wziêli
do siebie« na ulicê S³owackiego. 60% ksiêgozbioru zaginê³o. Trzeba by³o odbudowaæ. Wtedy, z polecenia rektora, jeŸdzi³em do Krakowa do Akademii Umiejêtnoœci. Oddawali do bibliotek publicznych ksi¹¿ki, które mieli. Z tej okazji
skorzysta³em, nie tylko wozi³em do Seminarium Historycznego ksi¹¿ki, ale
podkupywa³em to, co mi by³o potrzebne. Kompletowa³em”15. Nastêpnie od
roku akademickiego 1946/1947 kierowa³, po przeniesionym do Krakowa
profesorze Józefie Widajewiczu, Katedr¹ Historii S³owiañszczyzny Zachodniej,
14

15

Zaanga¿owanie Profesora Gerarda Labudy w dzia³alnoœæ organizacyjn¹ na rzecz nauki polskiej, to zadanie badawcze, które chyba powinno byæ realizowane w ramach np. rozprawy
doktorskiej. Mo¿na sobie wyobraziæ na bazie istniej¹cych materia³ów trzy odrêbne prace
poœwiêcone:a) jego dzia³alnoœci organizacyjnej, b) dzie³u naukowemu (tu mo¿e nawet nie
wystarczyæ jedna rozprawa) i c) ogólnobiograficzn¹.
G. Labuda, Wœród ksi¹g, z G.L. rozmawia T. Agatowski, [w:] Aereperennius. Profesorowi
Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 r. w ho³dzie, Poznañ 2001, s. 96 (cyt. za wyd.
w: przedruk: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1956–
–2006, red. B. Lapis i inni, Poznañ 2006).
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na czele której pozostawa³ po utworzeniu w listopadzie 1950 roku Zespo³u katedr Historycznych. Po zmianach organizacyjnych w 1952 roku obj¹³ Katedrê
Historii Polski, w ramach której dzia³a³ kierowany przez niego Zak³ad Historii
S³owiañszczyzny Zachodniej. Po utworzeniu jesieni¹ 1956 roku Instytutu Historycznego nast¹pi³ ci¹g dalszy karuzeli reorganizacyjnej, w ramach której
powsta³a Katedra Historii Polski Feudalnej do po³owy XVIII wieku i Gerard
Labuda sta³ na jej czele w latach 1957–196116. Na ówczesnym Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 1950/1951 pe³ni³ funkcjê prodziekana,
a apogeum kariery uniwersyteckiej nadesz³o w roku 1962, kiedy zosta³ przez
Senat wybrany jednog³oœnie rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Funkcjê tê pe³ni³ w kadencji 1962–1965 i to w³aœnie za jego czasów pojawi³a siê
w d³ugofalowych planach (do 1980 roku) pierwszy raz koncepcja utworzenia
dla UAM odrêbnych trzech „kampusów”, z których humanistyczny mia³ znajdowaæ siê w œcis³ym centrum miasta (ówczesna ul. Marchlewskiego), ówczesny Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii mia³ byæ umiejscowiony w rejonie
Cytadeli i styku Winiar i Winograd (wczeœnie projektowano tu Collegium Physicum), a ówczesny Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi w pobli¿u Ogrodu Botanicznego. Tê ideê w znacznie zmodyfikowanym i szerszym aspekcie w drugiej
po³owie lat 70. XX wieku podj¹³ jeden z jego nastêpców na urzêdzie rektorskim, zreszt¹ uczeñ, Benon Miœkiewicz (Kampus Morasko, na którym swe miejsce znalaz³ od 2015 roku Wydzia³ Historyczny), a rozwinê³y obecne w³adze
UAM od prze³omu XX/XXI wieku. Jego pomys³em by³o zacieœnienie wspó³pracy miêdzy uczelniami Poznania, która od grudnia 1962 roku by³a realizowana w ramach Kolegium Rektorów Uczelni Poznañskich, którego pierwszym
przewodnicz¹cym zosta³ Gerard Labuda. Sam uwa¿a³ tê istniej¹c¹ nieprzerwanie do dzisiaj inicjatywê za jedno ze swych najwa¿niejszych osi¹gniêæ organizacyjnych17.
Przez wiele lat by³ cenionym dydaktykiem uniwersyteckim, po ust¹pieniu
z funkcji rektora w 1965 roku kierowa³ Katedr¹ Historii Œredniowiecznej
(w 1969 roku przemianowanej na Zak³ad Historii Powszechnej i Polski do
XV wieku, a póŸniej Zak³ad Historii Œredniowiecznej). Jego odejœcie z UAM,
a œciœlej odmówienie mu przez tzw. komisjê wiceministra Romana Mistewicza
prawa do zatrudnienia na dwóch etatach (UAM i PAN) i decyzja o zatrudnie16

17

Wydarzenia zwi¹zane z tym etapem kariery akademickiej Profesora w po³¹czeniu z dziejami uniwersyteckiego œrodowiska historyków ukazuje T. Schramm, Zarys dziejów Instytutu
Historii UAM, [w:] Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...,
s. 7–20.
T. Schramm, Gerard Labuda (1 IX 1962 – 31 VIII 1965), [w:] Poczet rektorów Almae Matris
Posnaniensis, red. T. Schramm przy wspó³pracy A. Marciniaka, Poznañ 2004, s. 203–206
(tekst drukowany te¿ jako Gerard Labuda – zarys biograf ii, [w:] Naukowe dzie³o Profesora
Gerarda Labudy..., s. 14–17).
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niu wy³¹cznie w PAN, zosta³o wymuszone w 1970 roku (co sam, jak po latach
przyzna³, uwa¿a³ za retorsjê polityczn¹ spowodowan¹ udzia³em jego synów
w wydarzeniach 1968 roku). Sytuacjê tê z³agodzono przez formu³ê bezterminowego urlopu bezp³atnego, z którego nie zosta³ przed przejœciem w stan spoczynku odwo³any (mimo starañ ówczesnego rektora Benona Miœkiewicza) ale
a¿ do 1986 roku pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Historii Œredniowiecznej
oraz otrzymywa³ nagrody rektorskie18. Jak sam wspomina³, status pe³noprawnego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przywróci³ mu dopiero
rektor Stefan Jurga w okresie swych rektorskich rz¹dów (sta³o siê to bodaj
jesieni¹ 1996 roku, przy okazji obchodów 80. rocznicy jego urodzin i odnowienia doktoratu).
Po wielu latach swoje doœwiadczenie i umiejêtnoœci dydaktyczne móg³ oddaæ w 2000 roku na us³ugi Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Bankowoœci w Poznaniu (by³ tam profesorem w Instytucie Historii Politycznej), dziêki której opublikowa³ wa¿ne prace odnosz¹ce siê do historii historiografii i metod w badaniach historycznych19. Tam te¿ odby³y siê, staraniem przede wszystkim
profesora Marcelego Kosmana, uroczyste obchody 85. rocznicy urodzin Profesora po³¹czone z wrêczeniem przygotowanej z tej okazji ksiêgi pami¹tkowej,
w której poza dedykowanymi tekstami wielu uczonych odnajdziemy bardzo
ciekaw¹ rozmowê Tomasza Agatowskiego z Profesorem20.
Gerard Labuda od 1945 roku by³ cz³onkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a w latach 1955–1961 jego wiceprezesem (do 1958) i prezesem, a jed18

19

20

Pewne œwiat³o na te wymagaj¹ce dok³adniejszego zreferowania w przysz³oœci kwestie rzuca
T. Schramm, Gerard Labuda – zarys biograf ii..., s. 17–18. W kwestii „rozstania” z UAM
znamienna jest wypowiedŸ Profesora: „Ówczesny minister prof. Henryk Jab³oñski, do którego zwróci³em siê po radê, zaproponowa³, bym wyst¹pi³ do niego o urlop bezp³atny. Urlop
taki otrzyma³em i w dalszym ci¹gu pe³ni³em wszystkie obowi¹zki pracownika Uniwersytetu: wyk³ada³em, prowadzi³em seminaria, podpisywa³em egzaminy prac magisterskich
i doktorskich, ocenia³em prace habilitacyjne oraz uczestniczy³em w kolokwiach habilitacyjnych z prawem g³osowania. Od czasu do czasu dostawa³em nagrody rektorskie, dziêki
przychylnej ¿yczliwoœci moich nastêpców na tym urzêdzie” – O historii i wspó³czesnoœci,
z Profesorem Gerardem Labud¹ rozmawia Jan Za³ubski, „Forum Naukowe Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania i Bankowoœci w Poznaniu”, Prace Historyczno-Politologiczne Instytutu Historii Politycznej, 7, 2002, nr 2, s. 282.
Sam okreœla³ to mianem grantu, jaki zaoferowa³a mu Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci w Poznaniu, a jego owocem s¹: Rozwój metod dziejopisarskich od staro¿ytnoœci do
wspó³czesnoœci, czêœæ I: do schy³ku XIX wieku, Poznañ 2003, ss. 226 oraz czêœæ II: wiek XX,
Poznañ 2010, ss. 161 oraz kilka drobniejszych publikacji.
Aereperennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 r. w ho³dzie, Poznañ
2001 – rozmowa, która odby³a siê w lipcu 2001 roku w domu Profesora przy ul. Kanclerskiej 8, nosi tytu³ Wœród ksi¹g i jest pomieszczona na s. 341–358 (przedruk: Instytut Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 93–102).
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noczeœnie autorem nowego programu naukowego tej instytucji po œmierci
w 1955 roku jej twórcy, profesora Zygmunta Wojciechowskiego. W warunkach
powa¿nego zagro¿enia likwidacj¹ odegra³ on jedn¹ z g³ównych ról w uratowaniu tej zas³u¿onej placówki21. Równoczeœnie, od 1948 roku, by³ Gerard Labuda
cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, którego sekretarzem
generalnym zosta³ w trudnym dla tej instytucji roku 1961 (pe³ni³ tê funkcjê
doroku 1972), przyczyniaj¹c siê do jej uratowania wobec gro¿¹cej likwidacji.
W latach 1972–1975 by³ prezesem tej placówki22. W 1951 roku, a wiêc tu¿
przed likwidacj¹, zosta³ cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, by w roku odnowienia tej instytucji (1989) przyczyniæ siê znacz¹co do
tego i zostaæ jej prezesem (do 1994, potem by³ Prezesem Honorowym).
W 1964 roku zosta³ cz³onkiem korespondentem, a w roku 1966 cz³onkiem
rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk; w latach 1972–1980 pe³ni³ funkcjê prezesa jej Oddzia³u Poznañskiego, zaœ w latach 1984–1989 wiceprezesa ca³ej korporacji. Przez wiele lat kierowa³ Zak³adem Historii Pomorza Instytutu Historii
PAN, który potem zmienia³ kilka razy nazwy (œciœle kierownikiem tej placówki
by³ w latach 1953–1986, a wiêc od jej powo³ania a¿ do formalnego przejœcia
w stan spoczynku), ale jego bliskie z nim zwi¹zki wraz ze s³ynnymi œrodowymi
zebraniami w ówczesnej siedzibie Zak³adu przy ul. Zwierzynieckiej, to materia³ na inn¹ opowieœæ. Tutaj wystarczy podkreœliæ, ¿e na owe zebrania Zak³adu
przyje¿d¿a³ regularnie, dopóki pozwala³o mu na to zdrowie.

Wielkie problemy badawcze i edycje
Profesor Gerard Labuda wielokrotnie podejmowa³ siê zadania organizowania zespo³ów badawczych, których celem by³o opracowanie tzw. wêz³owych
problemów badawczych wraz z publikacj¹ materia³ów. Nie uchyla³ siê od trudu
redagowania renomowanych czasopism – oczywiœcie redagowania w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, a nie zasiadania w radach redakcyjnych. Owe wielkie problemy badawcze, wokó³ których wyrasta³y, czêsto trwa³e, zespo³y uczonych oraz tworzenie i redagowanie wa¿nych czasopism historycznych (humanistycznych) by³y powi¹zane z rozmaitymi dzia³aniami instytucjonalnymi
Profesora, zw³aszcza w ramach Polskiej Akademii Nauk i Poznañskiego Towa21
22

Szerzej o tym zob. M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek i dzie³o..., s. 47.
Ze œrodowiska Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ nauk wyp³ynê³a cenna inicjatywa
wznowienia po latach w ca³oœci trzytomowych Fragmentów dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej Gerarda Labudy, Wydawnictwo PTPN, Poznañ 2002, ss. 965 (pierwodruki: t. 1,
Poznañ 1960; t. 2, Poznañ 1964; t. 3, Poznañ 1975 – wszystkie wydane nak³adem „starego”
Wydawnictwa Poznañskiego).
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rzystwa Przyjació³ Nauk. Tutaj zwrócimy uwagê tylko na kilka najwa¿niejszych
osi¹gniêæ, które stanowi³y niew¹tpliwy prze³om w nauce nie tylko historycznej.
Szczególnym polem badawczym Profesora Gerarda Labudy, a jednoczeœnie
jednym z kluczowych osi¹gniêæ organizacyjnych, by³y niew¹tpliwie dzieje Pomorza, oczywiœcie w ujêciu geograficznie rozleg³ym (tzw. Wielkie Pomorze),
z na³o¿eniem na dzieje Zakonu Krzy¿ackiego oraz dzieje Kaszubów i Kaszub.
Te ostatnie studia nale¿y bli¿ej wi¹zaæ z dzia³alnoœci¹ w ramach Polskiej Akademii Nauk i stworzeniem przy tej instytucji Zak³adu Historii Pomorza (1953
rok), a tak¿e wydawaniem wielotomowej Historii Pomorza pod redakcj¹
Gerarda Labudy (od 1969 roku)23. £¹cznie zosta³y opublikowane cztery tomy,
z czego ostatni pod red. Stanis³awa Salmonowicza, o ca³kowitej objêtoœci przekraczaj¹cej 6000 stron. Tomy redagowane przez Gerarda Labudê, to z³o¿one
wewnêtrznie dzie³o zbiorowe kompleksowo ukazuj¹ce dzieje Pomorza do po³owy XIX stulecia na ponad piêciu tysi¹cach stron druku24. O dokoñczenie
tego kompendium walczy³ z ca³ych si³, zw³aszcza z przeciwnoœciami finansowymi i ogarniaj¹c¹ nasz¹ rzeczywistoœæ coraz szerszym krêgiem biurokracjê.
W jednym z pism, skierowanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w czerwcu 2001 roku czytamy: „Przed rokiem 1945 nauka polska nie mia³a
w³asnej syntezy dziejów Pomorza; trzeba by³o korzystaæ tylko z syntez niemieckich. Zak³ad Historii Pomorza Instytutu Historii PAN, którym kierowa³em w latach 1953–1986, otrzyma³ zadanie opracowania w pe³ni naukowej
polskiej syntezy dziejów Pomorza. Pod moj¹ redakcj¹ i przy wspó³udziale autorskim taka synteza dochodz¹ca do roku 1850 powsta³a [...] Równie¿ Instytut
Historii [PAN] i tam redagowanych tomów z braku odpowiednich œrodków
nie finansuje. Koszt ostatniego, redagowanego przeze mnie tomu III, cz. 3 ocenia siê na 100 tys. z³otych. Zwracam siê z proœb¹ o zrewidowanie podjêtej w tej
sprawie decyzji i udzielenie Wydawnictwu Poznañskiemu zasi³ku w wysokoœci
co najmniej 50 tys. z³otych. Chcia³bym jeszcze, po 50 latach pracy, doczekaæ
wydania fina³u mojej pracy nad syntez¹ dziejów polskiego Pomorza”25.
Przygotowaniem do tego pomnikowego przedsiêwziêcia by³y trzytomowe,
zredagowane przez Profesora, Szkice z dziejów Pomorza (wyd. w latach 1958–
23

24
25

Szerzej na temat tych przedsiêwziêæ pisa³ najbli¿szy wspó³pracownik Profesora Labudy –
profesor Bogdan Wachowiak – z okazji 50. rocznicy powo³ania Zak³adu Historii Pomorza
IH PAN: Pomorze w polskich badaniach historycznych lat 1953–2002 (piêædziesiêciolecie
Zak³adu Historii Pomorza IH PAN), „Acta Cassubiana”, t. 4, 2002, s. 277–294. O dokonaniach na tym polu G. Labudy zob. te¿ B. Wachowiak, Pomorze – Brandenburgia – Prusy
w badaniach naukowych Gerarda Labudy, [w:] Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy..., s. 121–141.
Zob. G. Labuda, O za³o¿eniach programowych syntezy „Historii Pomorza”, „Zapiski Historyczne”, 67, 2002, z. 3–4, s. 177–196.
Cyt. za: G. Labuda, Wœród ksi¹g..., s. 101 (wydanie w: Instytut Historii).

42

JÓZEF DOBOSZ (POZNAÑ)

–1961) oraz redagowane przezeñ Dzieje Szczecina (t. 1–4, 1962–1998). W tym
nurcie ukaza³y siê te¿ m.in.: Kaszubi i ich dzieje (2000) oraz Zapiski kaszubskie,
pomorskie i morskie. Wybór pism (2000) oraz Historia Kaszubów w dziejach
Pomorza, t. I: Czasy œredniowieczne (2006), a tak¿e liczne prace o dziejach Krzy¿aków (np. przygotowana wspólnie z profesorem Marianem Biskupem synteza
Dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach, I wyd. 1986, czy studia o pocz¹tkach
Zakonu). Wytyczony przez niego nurt dociekañ nad dziejami Brandenburgii
i Prus, ³¹cz¹cy mi siê z histori¹ Pomorza, zwieñczony wielotomow¹ syntez¹
realizowali ju¿ i koñczyli jego uczniowie z profesorem Bogdanem Wachowiakiem na czele26.
Drugim pomnikowym dzie³em, którego jednym z inicjatorów i g³ównych
wykonawców by³ profesor Gerard Labuda, by³ S³ownik staro¿ytnoœci s³owiañskich. Ta wa¿na inicjatywa naukowa i edytorska jest równie¿ powi¹zana z dzia³alnoœci¹ w instytucjonalnych ramach Polskiej Akademii Nauk (Komitet S³owianoznawstwa PAN i potem Instytut S³owianoznawstwa PAN). Pocz¹wszy
od 1958 roku, gdy ukaza³ siê S³ownik staro¿ytnoœci s³owiañskich, Zeszyt dyskusyjny, Profesor Labuda wspó³redagowa³ to obszerne dzie³o wielotomowe
wydawane przez Ossolineum (tomy I–VIII, wydawane w latach 1961–1996).
Pieczê nad sprawami redakcyjno-organizacyjnymi pocz¹tkowo sprawowa³
wspólnie z W³adys³awem Kowalenk¹ i Tadeuszem Lehrem-Sp³awiñskim, potem sk³ad redakcji siê zmienia³. Od tomu III Profesor pracowa³ wspólnie
ze Zdzis³awem Stieberem, a po jego œmierci do³¹czyli Antoni G¹siorowski
i Andrzej Wêdzki. Do poszczególnych tomów, obejmuj¹cych dzieje wczesnej
S³owiañszczyzny a¿ do koñca XII stulecia, przygotowa³ te¿ Profesor wiele dziesi¹tków hase³.
Za jedno z najwa¿niejszych osi¹gniêæ organizacyjnych Profesora Gerarda
Labudy trzeba uznaæ wypracowanie koncepcji (wspólnie z prof. prof. Aleksandrem Gieysztorem i Brygid¹ Kürbis) doskona³ego periodyku poœwiêconego Ÿród³om historycznym, Ÿród³oznawstwu oraz naukom pomocniczym historii –
„Studiów Źród³oznawczych” – i jego wspó³redagowanie w latach 1957 (w³aœciwie od 1955) – 1997 (tomy I–XXXVI) z Gieysztorem i Kürbisówn¹ (potem
w³¹czyli siê te¿ inni uczeni – Ireneusz Ihnatowicz, Ryszard Kiersnowski), z czasem przy znacz¹cym wsparciu Ryszarda Walczaka i w latach 90. XX wieku
Danuty Zydorek. Równie¿ i to przedsiêwziêcie naukowe wyrasta³o z korzeni
Polskiej Akademii Nauk, ale przez wiele dziesiêcioleci integrowa³o œrodowiska
historyków z rozmaitych polskich oœrodków nie tylko mediewistycznych, g³ów26

Zob. B. Wachowiak przy wspó³udziale A. Kamieñskiego, Dzieje Brandenburgii-Prus na progu
czasów nowo¿ytnych (1500–1701), Poznañ 2001, ss. 715 oraz Prusy w okresie monarchii
absolutnej (1701–1806), red. B. Wachowiak, Poznañ 2010, ss. 1015 (oba tomy wydane przez
Wydawnictwo Poznañskie).
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nie Warszawy i Poznania. O doœæ zasmucaj¹cych okolicznoœciach przeniesienia redakcji tego czasopisma do Warszawy nie czas i miejsce tu wspominaæ.
Natomiast w ramach dzia³alnoœci w Poznañskim Towarzystwie Przyjació³
Nauk przez kilkadziesi¹t lat Gerard Labuda wspó³redagowa³ i potem redagowa³ kluczowy dla poznañskiego (i nie tylko) œrodowiska historycznego periodyk „Roczniki Historyczne”, którego za³o¿ycielem by³ jeden z jego naukowych
mentorów – profesor Kazimierz Tymieniecki. Trudzi³ siê tym od tomu XXIV
opublikowanego w 1958 roku, a¿ do roku 1986. Nada³ równie¿ kszta³t i wspó³pracowa³ przez wiele lat przy redagowaniu oraz wydawaniu wielotomowej
Historii dyplomacji polskiej, o czym tak siê wypowiada³: „ca³a Historia dyplomacji, któr¹ redagowa³emi po dziœ dzieñ redagujê jako redaktor naczelny,
a ka¿dy z tych tomów ma redaktora. Zaprojektowa³em te tomy, wydaliœmy
dotychczas piêæ [do 2001 roku – J.D.]. Przedtem tego nie by³o i takiej luki
nie mo¿na by³o pozostawiæ?27. Pierwszy tom ukaza³ siê w 1980 roku, a ca³oœæ,
ze zredagowanym przez Waldemara Michowicza i Wojciecha Materskiego
tomem VI, obejmuje dzieje polskiej dyplomacji od pocz¹tków pañstwowoœci
piastowskiej a¿ do 1989 roku28.

***
O dzia³alnoœci Gerarda Labudy na rzecz organizacji nauki mo¿na powiedzieæ oczywiœcie znacznie wiêcej, a jego wk³adu w te kwestie nie sposób przeceniæ. Dzia³a³ nie tylko praktycznie – organizuj¹c zespo³y badawcze, redakcje,
skupiaj¹c wokó³ siebie uczonych rozmaitych profesji i przekonañ z ró¿nych
pokoleñ – ale równie¿ pisz¹c na tematy problemów struktury, miejsca i roli
nauki historycznej i nauki w szerokim rozumieniu na ³amach rozmaitych periodyków (np. „Nauki Polskiej”). Poruszyliœmy tutaj tylko kilka kwestii, w naszym przekonaniu najistotniejszych, z koniecznoœci pomijaj¹c wiele szczegó³ów. Podkreœliæ trzeba, i¿ oddzielenie jego dzia³alnoœci organizacyjnej od dokonañ naukowych bêdzie zawsze nieco sztuczne – znaczenie jego dzie³a naprawdê
widaæ dopiero wówczas, gdy po³¹czymy p³aszczyzny naukow¹, organizacyjn¹
i dydaktyczn¹ doprawione udan¹, choæ podjêt¹ stosunkowo póŸno dzia³alnoœci¹ popularyzatorsk¹. W³aœnie za to wszystko (jako swoist¹ summa) by³ laureatem presti¿owych nagród, wyró¿nieñ oraz odznaczeñ. Najwy¿sz¹ godnoœæ
27
28

G. Labuda, Wœród ksi¹g..., s. 99.
Kolejne tomy Historii dyplomacji polskiej ukazywa³y siê w latach – t. I w 1980, t. II–III
w 1982, t. IV w 1995, t. V w 1999, a t. VI w 2010. Ca³oœæ liczy ok. 530 stron. Dodatkowo
ukaza³a sie forma jednotomowa tego przedsiêwziêcia – Historia dyplomacji polskiej X–XX w.,
red. G. Labuda, W. Michowicz, Warszawa 2002, ss. 759 (wersja w j. angielskim w 2005
roku).
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akademick¹ – doktorat honoris causa – przyzna³y mu uniwersytety polskie
w: Krakowie, Warszawie, Toruniu, Gdañsku, Wroc³awiu i Szczecinie. W 1996
roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uroczyœcie odnowi³ mu
doktorat oraz w 2000 roku przyzna³ medal Palmae Universitatis Studiorum
Posnaniensis, a 12 grudnia 2006 roku odby³y siê obchody 90. rocznicy urodzin
Profesora. Otrzyma³ on te¿ wa¿ne nagrody naukowe im. Herdera (Wiedeñ 1991)
oraz im. Jurzykowskiego (Nowy Jork 1983), wielokrotnie uzyskiwa³ nagrody
pañstwowe, jak równie¿ ca³¹ gam¹ odznaczeñ pañstwowych, a¿ po Krzy¿ Wielki
Orderu Odrodzenia Polski (1996). Nie tak dawno Kapitu³a Nagrody Lednickiego Or³a Piastowskiego w uznaniu zas³ug w badaniu pocz¹tków dynastii Piastów i ukszta³towanego przez ni¹ pañstwa przyzna³a profesorowi Gerardowi
Labudzie, jako pierwszemu statuetkê Lednickiego Or³a (2008), a nieco tylko
wczeœniej (2006) sta³y komitet Mediewistów Polskich uhonorowa³ go medalem Lux et laus. Za bogat¹ i wysokiej próby dzia³alnoœæ naukow¹, nies³abn¹c¹
zreszt¹ do ostatnich chwil ¿ycia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronis³aw
Komorowski nada³ mu poœmiertnie Order Or³a Bia³ego. W stulecie urodzin
Profesora Gerarda Labudy oraz jego przyjaciela i wspó³pracownika, wybitnego
warszawskiego mediewisty Profesora Aleksandra Gieysztora, Instytut Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Historyczny
Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowa³y w dniach 11–13 maja 2016 roku
w Warszawie i Poznaniu konferencjê naukow¹ „Mediewiœci rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy”. W z gór¹ dwudziestu
referatach historycy z kilku oœrodków naukowych w kraju dyskutowali o rozmaitych aspektach dzia³alnoœci obu uczonych, a na plon w postaci ksi¹¿ki czekamy, licz¹c, i¿ wzbogaci ona nasz¹ wiedzê o jednym z najwiêkszych polskich
historyków.

Józef Dobosz

Professor Gerard Labuda as an organiser of scholarly life
SUMMARY
Professor Gerard Labuda was an active scholar for more than seventy years of his
life. The fruit of his work in the field was about 2000 published works, including
more than 30 books, several hundred papers and essays and a number of minor
works and reviews. The activity of Professor Gerard Labuda as an organiser of scholarly life was undoubtedly a result of his huge scholarly and teaching experience
he acquired over the years at Poznañ University and elsewhere. To this we should
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add that he was irrepressible, had extraordinary organisational talents and an outstanding ability to work with people.
The issues related to Gerard Labuda’s organisational effort can be roughly divided
into two main areas: a) institutional activity and b) great topics and editions. Given
the scale of the projects, each of them required exceptional, yet often different, skills
and approaches. As to the first area, Professor Gerard Labuda was first and foremost active in his home institution, Adam Mickiewicz University in Poznañ (he was
the Rector of the University between 1962 and 1965), but also in the Polish Academy
of Sciences, the Polish Academy of Learning, the Western Institute in Poznañ and
a number of scholarly societies. In the second area, he built research teams around
the history of Pomerania and Kashubia, the history of Polish diplomacy and S³ownik
staro¿ytnoœci s³owiañskich [the Dictionary of Slavonic Antiquities] and successfully
edited important scholarly journals (Studia Źród³oznawcze, Roczniki Historyczne).
T³umaczenie: Agnieszka Tokarczuk
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Gerard Labuda jako recenzent literacki
i przyjaciel „po piórze”

Nauki humanistyczne mimo swej ró¿norodnoœci metodologicznej pozwalaj¹ do pewnego stopnia na ca³oœciowe ujêcie kulturowej aktywnoœci cz³owieka.
Historia, filologie, literaturoznawstwo mog¹ dzia³aæ we wzajemnym oœwietleniu i wydawaæ holistyczne opinie o œwiecie i cz³owieku… Tak uniwersalne podejœcie wywo³uje szereg szczegó³owych konsekwencji, które jawi¹ siê ka¿demu, kto zamierza ³¹czyæ odmienne dyskursy humanistyki. Zdecydowanie ³atwiej
by³o do po³owy XX wieku s¹dziæ, i¿ rozbie¿noœci miêdzy poszczególnymi dyscyplinami nauk humanistycznych mo¿na pokonaæ i stworzyæ przejrzysty model ogl¹du kultury. W sytuacji drugiej po³owy XX wieku, a zw³aszcza dzisiaj,
takie przekonanie jest coraz bardziej dyskusyjne, choæ idea badañ interdyscyplinarnych wci¹¿ jest aktualnym wyznaniem wiary w spoistoœæ nauki1.
Gerard Labuda jako historyk w swojej formacji intelektualnej wyrós³ na
wzorcach humanistyki, która wierzy³a w przezwyciê¿anie kryzysów cywilizacyjnych i ujmowa³a œwiat w kategoriach ca³oœci. Kiedy wiêc zjawiali siê przed
nim literaci albo artyœci, a on by³ postawiony w sytuacji recenzenta wydawniczego lub merytorycznego traktowa³ to jako wype³nianie swojego œrodowiskowego zadania. By³o to podejmowanie aktywnoœci w przekonaniu, ¿e tak¿e dla
pisarza czy dziennikarza historyk mo¿e byæ inspiruj¹cy oraz pomocny, gdy¿
przecie¿ jedna i druga aktywnoœæ s³u¿y nadrzêdnym wartoœciom uniwersalnym.
W ramach proponowanego tutaj artyku³u Gerard Labuda interesuje mnie
jako recenzent, inspirator oraz animator szeroko rozumianego ¿ycia literackiego.
Nie bêdzie zatem moim zadaniem œledzenie jego opinii o pracach œciœle histo1

Z szerokiego zestawu zagadnieñ wspomnieæ mo¿na o opracowaniach dotycz¹cych tych
kwestii: J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973; J. ¯arnowski, Historia spo³eczna.
Metodologia, ewolucja, perspektywy, Warszawa 2011; T. Falkowski, Myœl i zdarzenie. Pojêcie
zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, Kraków 2013; W. Konopczyñski, Historyka, oprac. M. Janowski, Warszawa 2015. Na poziomie teoretycznym omawia
najbardziej uniwersalne problemy naukowego pogl¹du na rzeczywistoœæ: T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, prze³. H. Ostromêcka, pos³. prze³. J. Nowotniak, Warszawa 2009.
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rycznych w akademickim tego s³owa rozumieniu, a raczej uwag wypowiadanych
w stosunku do opracowañ bliskich historii, lecz nale¿¹cych bardziej do fenomenów literatury, nie zaœ do obiektywnego, par exellance naukowego ogl¹du.
Wywo³ujê wiêc z szerokiego krêgu osób, z którymi zetkn¹³ siê w swoim bogatym w wydarzenia ¿yciu Gerard Labuda, kilka nazwisk ludzi pisz¹cych, aby
wskazaæ, jak wa¿n¹ wobec nich rolê spe³ni³. Niektórzy z tego grona s¹ powszechnie znani, inni rozpoznawani bywaj¹ tylko w mniejszym krêgu. To, ¿e w jednym i drugim œrodowisku luziñsko-poznañski naukowiec pojawi³ siê jako opiniodawca, œwiadczy o estymie, z jak¹ siê do niego wszêdzie zwracano i jednoczeœnie o tym, z jak¹ otwartoœci¹ on sam wystêpowa³ wobec inicjatyw
popularyzatorskich czy literackich innych humanistów2.

Podziw i szacunek wobec Józefa Kisielewskiego
Gerardowi Labudzie ju¿ na drugim roku studiów historycznych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przysz³o zostaæ konsultantem
merytorycznym dla przygotowywanej przez Józefa Kisielewskiego ksi¹¿ki Ziemia gromadzi prochy 3. Trafi³ wówczas na moment, kiedy autor najwa¿niejsz¹
pracê przygotowawcz¹ ju¿ mia³ za sob¹, co wiêcej, kiedy ju¿ przepracowa³ ró¿ne wersje kompozycji i przemyœla³ kwestie zaadresowania czytelniczego swojego popularnonaukowego opracowania. W roku 1938 tak dla Kisielewskiego,
jak i dla Labudy bezsporne by³o pragnienie mentalnego odzyskania polskiego
Zachodu i uœwiadomienie kulturowego stanu posiadania tej przestrzeni geograficznej w mo¿liwie szerokim wymiarze spo³ecznym4. By³a to w ówczesnej
sytuacji geopolitycznej oraz kulturowo-spo³ecznej konsekwencja dzia³añ, które
pe³ni³y wa¿n¹ rolê rozbudzania to¿samoœci polskiej i dawa³y odpór niemieckiej
propagandzie g³osz¹cej odwieczny germanizm ziem zachodnich oraz forsowa³y
2

3
4

Nie przywo³ujê innych jeszcze reakcji tekstowych Labudy w stosunku do prac powi¹zanych z kultur¹ Kaszub i Pomorza, poniewa¿ uwagi wypowiadane o nich nie mia³y takiej si³y
sprawczej, jak recenzja wydawnicza czy opinia merytoryczna dla zewnêtrznego decydenta.
Myœlê tutaj g³ównie o jego tekstach: Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej
i regionalnej; O nobilitacji Jana Schultza-Szuleckiego, historiografa króla Jana Sobieskiego,
w roku 1695, Hanna Popowska-Taborska, opiekunka mowy kaszubskiej; wszystkie zawarte
w zbiorze jego tekstów pt. Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000, s. 379-398, 441-447, 462-467.
J. Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy, Warszawa 1990. Pierwsze wydanie: Poznañ 1939.
Opisuje te uwarunkowania artyku³: G. Labuda, Jak powsta³a ksi¹¿ka Józefa Kisielewskiego
„Ziemia gromadzi prochy”, „¯ycie i Myœl”, 1988, nr 10, s. 10-23 oraz J. Kisielewski, Ziemia
gromadzi prochy, Poznañ 1990, s. XXVII-XXXIX i wreszcie: G. Labuda, Zapiski kaszubskie,
pomorskie i morskie..., s. 351-378.
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tezê o zapóŸnieniu cywilizacyjnym Polski. Kiedy w 1936 roku wyszed³ drukiem
reporta¿ Melchiora Wañkowicza Na tropach Smêtka 5, zaœ w 1937 ukaza³a siê
ksi¹¿ka Stanis³awa Wasylewskiego Na Œl¹sku Opolskim 6, swoist¹ konsekwencj¹
by³o napisanie pracy o kulturze polskiej na Pomorzu.
Gerard Labuda, spotkawszy Józefa Kisielewskiego, od razu odkry³, i¿ jego
w³asna rola przekracza ramy akademickiego specjalisty. Oczywiœcie podawa³
rozliczne fakty, uzupe³nia³ niejasne fragmenty tekstu oraz spêdza³ wiele godzin
w bibliotekach, aby zaspokoiæ wiedzê pisarza. Jak zauwa¿y³:
„W tym zalewie faktów, pogl¹dów i interpretacji ba³ siê jednak na w³asne ryzyko
dokonaæ ostatecznego doboru argumentów popieraj¹cych jego wizjê tej przesz³oœci, nie tylko w odniesieniu do poszczególnych faktów, lecz tak¿e ci¹gu wydarzeñ. Niepokoi³ go zw³aszcza zwi¹zek miêdzy jasn¹, zdawa³oby siê, wypowiedzi¹ Ÿróde³ (nie wszystko bowiem jest Ÿród³em, co »Ÿród³em« siê nazywa),
a wieloznaczn¹ i sprzeczn¹ ich interpretacj¹ w uczonych wywodach historyków
i publicystów. Zale¿a³o mu wiêc przede wszystkim na wskazaniu tych tekstów
Ÿród³owych i tych interpretacji historiograficznych, na których móg³by oprzeæ
trzon i rozga³êzienie swoich dociekañ na genealogi¹ teraŸniejszoœci” 7.

Poza wiêc wyjaœnianiem nieœcis³oœci jednoczeœnie Labuda sta³ siê jednym z
pierwszych czytelników ksi¹¿ki, odbiorc¹ co prawda specyficznym, bo bardzo
wyczulonym na treœci historyczne, ale jednak kimœ, na kim poniek¹d eksperymentuje siê zastosowane techniki narracyjne. Kisielewski mia³ dobre wyczucie
literackiego warsztatu8 i wybiera³ z ró¿nych mo¿liwoœci ekspresjê obrazow¹,
czasami emocjonaln¹, co bynajmniej nie imponowa³o Labudzie, oczekuj¹cemu bardziej stonowanych sposobów pisarstwa. Postrzega³ bowiem ksi¹¿kê
Kisielewskiego, po reporta¿owej Wañkowicza i sprozaizowanej Wasylewskiego,
jako propozycjê najbardziej uhistorycznion¹. Niepokoi³o zatem go, ¿e pisarz
stawa³ siê nie tyle odtwórc¹ faktów i wydarzeñ, co bardziej ich twórc¹. Z drugiej
5

6

7
8

M. Wañkowicz, Na tropach Smêtka, Warszawa 1936. Dzisiejsza ocena tej ksi¹¿ki we Wstêpie do: M. Wañkowicz, W koœcio³ach Meksyku. Opierzona rewolucja. Na tropach Smêtka,
wstêp W. Cejrowski, J. Gondowicz, R. Traba. pos³. A. Zió³kowska-Boehm, Warszawa 2010
oraz w innej narracji: Tomasz £yksiak, Na tropach Smêtka po 80 latach, „W sieci”, 2015,
nr 36, s. 76-78.
S. Wasylewski, Na Œl¹sku Opolskim, Katowice 1937. Opisy dotycz¹ce tej pracy i jej recepcji
zawarte w: A. Bro¿ek, Po piêædziesiêciu latach. Wokó³ Stanis³awa Wasylewskiego i jego „Na
Œl¹sku Opolskim”, s³owo o autorze M. Lis, wstêp W. Lesiuk, Opole 1995; J. Poœpiech, G³osy
prasy o ksi¹¿ce „Na Œl¹sku Opolskim” Stanis³awa Wasylewskiego, „Kwartalnik Opolski”, 2003,
nr 4, s. 83-102.
G. Labuda, Jak powstawa³a ksi¹¿ka Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”...,
s. 435.
O Kisielewskim sporo pisze sam Labuda w przywo³anym powy¿ej tekœcie. Osobno wspomina go Aleksander Rogalski w ksi¹¿ce W krêgu przyjaŸni, Warszawa 1983, s. 69-88.
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jednak strony Labuda usprawiedliwia³ ow¹ tendencjê, gdy¿ w koñcu innym celom s³u¿y literatura.
Po kilkudziesiêciu latach od powstania ksi¹¿ki Kisielewskiego luziñsko-poznañski historyk s¹dzi³, ¿e jego udzia³ w jej powstaniu by³ skromny, choæ jednoczeœnie na tyle silny, ¿e zosta³ wspomniany we wstêpie do ksi¹¿ki9. Bardziej
oprócz tej wzmianki cieszy³ siê z faktu, ¿e obiekcje do treœci, które zg³osi³, zosta³y przecie¿ uwzglêdnione, a zatem autor i jego dzie³o zyska³o. W perspektywie dziesi¹tek lat od wydania pozycji Labuda widzia³ tak¿e jeszcze inny pozytywny jej aspekt. Chodzi o rozdzia³y poœwiêcone sprawom kaszubskim. W latach
trzydziestych wydawa³o siê, ¿e partie te notuj¹ jedynie wybór z wielu typowych i sta³ych zjawisk spo³ecznych ziemi kaszubskiej. Tymczasem po II wojnie
œwiatowej, w XXI wieku okazuj¹ siê materia³em, który ma wartoœæ wrêcz dokumentacyjn¹. Labuda zauwa¿a równie¿ du¿e znaczenie pracy Kisielewskiego
dla œwiadomoœci pokolenia wchodz¹cego w dojrza³e ¿ycie obywatelskie w latach
miêdzywojennych. Chodzi tutaj g³ównie o has³o „Ziemie Zachodnie”, które nie
by³o wy³¹cznie produktem socjalistycznej w³adzy, jak to siê niektórym dzisiaj
wydaje10, lecz wypracowanym wczeœniej w dwudziestoleciu miêdzywojennym
stanowiskiem polskiej racji kulturowej.

¯al i zrozumienie wobec Aleksandra Majkowskiego
W stosunku do Historii Kaszubów Gerard Labuda mia³ niemal równie osobisty stosunek, jak do opracowania Józefa Kisielewskiego11. Kiedy Labudzie

9

10

11

Zacytujmy owo zdanie ze wstêpu, aby dostrzec, w jakim towarzystwie znalaz³ siê ówczesny
student historii: „Nastêpnie wdziêczne wspomnienie musi byæ skierowane ku tym, którzy
u³atwili porz¹dkowanie przywiezionego i wyczytanego materia³u: pp. dyr. Józefowi Borowikowi, mgr Józefowi Bieniaszowi, ks. prof. Stanis³awowi Kozierowskiemu, prof. Józefowi
Kostrzewskiemu, dr Zdzis³awowi Rajewskiemu, prof. Miko³ajowi Rudnickiemu, prof. Kazimierzowi Tymienieckiemu, dyr. Andrzejowi Wojtkowskiemu, dr Karolowi Górskiemu,
mgr Tadeuszowi Makarewiczowi, oraz wielu innym. Osobna wzmianka nale¿y siê panu
Gerardowi Labudzie za przejrzenie rozdzia³ów historycznych i ich korektê”. J. Kisielewski,
Ziemia gromadzi prochy..., s. 13.
Patrz kilka nowszych pozycji: Twórcy polskiej myœli zachodniej, red. W. Wrzesiñski, Olsztyn 1996; B. Baku³a, Z kresów na kresy, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia,
deportacje i przesiedlenia jako wspólne doœwiadczenie, red. H. Or³owski, A. Sakson, Poznañ
1996, s. 225-227; A. Kuik-Kalinowska, Kresy zachodnie. Termin, mit i poetyka, w: Dzieje wsi
pomorskiej. V Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, red. R. Gaziñski, A. Chludziñski.
Dygowo-Szczecin 2006, s. 109-118.
Opinie Gerarda Labudy pod tytu³em O Aleksandra Majkowskiego „Historii Kaszubów”
zosta³y opublikowane w kilku miejscach: A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdañsk 1991,
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zaproponowano wyjazd do Kartuz, aby przedyskutowaæ z Majkowskim kszta³t
przygotowywanej do druku ksi¹¿ki, poczu³ siê wyró¿niony. Choæ nie postrzega³
siê wówczas za profesjonalnego badacza, a jedynie adepta historii, dostrzeg³
mankamenty, które wed³ug niego nale¿a³o usun¹æ dla dobra sprawy12. Majkowskiego jako dzia³acza i publicystê podziwia³, wysoko ceni¹c jego pracê przy
odrodzeniu kulturowym i politycznym Kaszub i domagaj¹c siê niejako, aby
w³aœnie o czasach wieku XIX i pocz¹tków XX w swojej ksi¹¿ce opowiedzia³ najwiêcej. Jak zaznaczy³ w listach do wydawcy Historii Kaszubów, uwa¿a³, ¿e autor
Remusa ma do spe³niania równie wa¿ne zadanie jak dawni poeci romantyczni,
zadanie, jak to okreœli³ Adam Mickiewicz, pisz¹c o Dziadach, cz. II, aby dzia³alnoœæ literacka sta³a siê „ark¹ przymierza miêdzy starymi a nowymi czasy”13.
Mimo pomocy, jak¹ m³ody historyk zaproponowa³, ksi¹¿ka Majkowskiego pozosta³a w kszta³cie niezmienionym.
Gerard Labuda podkreœla zatem, ¿e Historia Kaszubów by³a przemo¿nym
aktem chêci napisania naukowego dzie³a o przesz³oœci Pomorza. By³a to wszak¿e
chêæ i d¹¿enie, nie zaœ realizacja. Majkowskiemu tak g³êboko zale¿a³o na mitycznym spojrzeniu na dawne dzieje i tak silnym kszta³towaniu wspó³czesnego
mu œwiata wyborów to¿samoœciowych, ¿e gotów by³ zrezygnowaæ z dyskursu
naukowego na rzecz ideologizacji. W obliczu takiej sytuacji opinia Labudy
o merytorycznym przygotowaniu Majkowskiego do napisania dzie³a historycznego jest niepochlebna, choæ nie sformu³owa³ jej, aby atakowaæ i deprecjonowaæ, a raczej by wskazaæ na aspekt udzia³u profesjonalizmu (lub jego braku)
w dziele m³odokaszuby. Swoje uwagi przekazywa³ jeszcze za ¿ycia Majkowskiego samemu autorowi, a tak¿e jego wydawcy, po wielu latach dalej podtrzyma³ swoje spostrze¿enia w poczuciu obowi¹zku odpowiedzialnego historyka:
„W znanym mi maszynopisie nie by³o spisu literatury, a przypisy dopiero siê opracowywa³o. Musia³em wiêc z treœci odczytywaæ zaplecze erudycyjne syntezy historii Kaszubów. Gdy dziœ podkreœlam s³aboœæ owego zaplecza, to oczywiœcie nie
czyniê z tego ¿adnego zarzutu Autorowi, ale pragnê w ten sposób niejako usprawiedliwiæ nieuchronne usterki i b³êdy faktograficzne, konstrukcyjne i interpretacje przytaczanych faktów i opisu zdarzeñ”14.

12

13
14

s. I-XXVII; G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie..., s. 351-378; Pro memoria
Gerard Labuda (1916-2010), oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2011, s. 434-461.
Bardzo dok³adnie opowiada Labuda o spotkaniu z Majkowskim w trakcie wywiadu, jaki udzieli³
Edmundowi Szczesiakowi pt. Nie ma Kaszub bez Kaszubów, „Pomerania”, 1988, nr 6, s. 28-32.
Przedruk: W ho³dzie Wielkiemu Kaszubie. Gerard Labuda (1916-2010), red. W. Kiedrowski, Kartuzy 2011, s. 33-70.
Chodzi tutaj o listy luziñsko-poznañskiego historyka do Jana Konwiñskiego umieszczone
w artykule G. Labuda, O Aleksandra Majkowskiego „Historii Kaszubów”..., s. 362-368.
Cytujê z wydania: G. Labuda, Zapiski kaszubskie..., s. 356.
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Ze strony dyskursu historii szczególnie zale¿a³o Labudzie, aby np. zaakcentowaæ pomorskoœæ i rodzimoœæ najwczeœniejszych dziejów Kaszub (do 960 r.),
nie zaœ, jak to czyni³ Majkowski, wywodziæ w³adców Pomorza ze zwi¹zków
rodowo-politycznych ze stron¹ polsk¹. Poczucie koniecznoœci wykonania dobrej naukowej roboty sk³ania³a Labudê do przekonywania tak¿e i przyjació³
Majkowskiego, by podpowiadali wiekowemu wówczas autorowi, jak mo¿na
ksi¹¿kê poprawiæ, choæby w najbardziej ra¿¹cych b³êdach. Dokonanie skreœleñ,
korekty oraz uzupe³nieñ uniemo¿liwi³oby póŸniejsze ataki recenzentów i zarzuty dyletantyzmu15.
Dziêki dystansowi do siebie i czasów, kiedy Labuda spotka³ siê z Majkowskim, bardzo dobrze zrozumia³, dlaczego jego krytyczne uwagi nie by³y przyjmowane. Wszak by³ dopiero studentem, bardzo m³odym cz³owiekiem, któremu
przysz³o oceniaæ pracê przywódcy i ideologa m³odokaszubów. Wszak obcowa³
z osobowoœci¹ przywódcz¹, kimœ, kto wyczuwa³ ju¿ schy³ek swojego ¿ycia, ale
chcia³ raz jeszcze daæ wyraz swoim przekonaniom o wa¿kiej roli Kaszubów.
Przy tym ostatnim punkcie trzeba przystan¹æ, poniewa¿ Labuda w ocenie pracy Majkowskiego by³ nie tylko neutralnie nastawionym do recenzowanej pracy
historykiem, ale tak¿e rzecznikiem propagowania kaszubszczyzny. St¹d mo¿na dostrzec jeszcze inny rodzaj empatii czytelniczej, która motywuje luziñskopoznañskiego historyka do nieco emocjonalnego opisu ocenianej ksi¹¿ki:
„Z ¿alem trzeba stwierdziæ, ¿e Historia Kaszubów autorstwa Aleksandra Majkowskiego nie jest rzeczywist¹ histori¹ Kaszubów. Jest to tylko s³owianofilska,
literacka wizja ich dziejów, w której jedynie co poniektóre rozdzia³y mog¹ uchodziæ za próbê ujêcia niektórych wa¿niejszych epizodów historii politycznej, pañstwowej dziejów Pomorza”16.

Ów ¿al Labudy bierze siê st¹d, ¿e podziwia³ on Majkowskiego jako odwa¿nego intelektualistê, aktywnego spo³ecznika i skutecznego polityka, który tak
szlachetnymi cechami nie odznaczy³ siê w ksi¹¿ce o Kaszubach. Docenia³ wszak¿e oryginalnoœæ wydawanej w drugiej po³owie lat trzydziestych ksi¹¿ki uto¿samiaj¹cej dzieje Pomorza z histori¹ Kaszubów, która czyni³a to tak otwarcie.
By³a to przecie¿ zupe³nie odmienna wizja losów ludzi, krain i pañstw od tego,
jak je opisywali historycy polscy, a przede wszystkim irytuj¹cy zarówno Polaków jak i Kaszubów – Friedrich Lorentz17.

15

16
17

Znane s¹ trzy reakcje recenzyjne na pracê Majkowskiego: niepodpisana z autorstwa, zawarta
w „Zrzesz Kaszëbskô”, 1938, nr 10, s. 1, Kurta Müllera, Kaschuben und Polen, „Jomsburg”,
1939, nr 3, s. 211-215; oraz Paw³a Czaplewskiego, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 1939-1945, z. 5-12, s. 143-147.
G. Labuda, Zapiski kaszubskie..., s. 359.
F. Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1926.
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Zadowolenie i nadzieja wobec Lecha B¹dkowskiego
Najbardziej znacz¹c¹ rolê Gerard Labuda odegra³ wobec pisarstwa historycznego Lecha B¹dkowskiego. Wzajemne relacje pomiêdzy intelektualistami
rozwija³y siê przez wiele lat, zawsze w poczuciu wzajemnego szacunku i rewerencji. Od samego pocz¹tku podziwiali siê i wyraŸnie okreœlali swoje stanowiska jako przedstawiciele dwóch przestrzeni humanistyki: historii i literatury.
S¹dzili przy tym, ¿e mo¿na przez to w jednakowo intensywny sposób wydatnie
zmieniaæ stan wiedzy o historii w spo³eczeñstwie polskim, pomorskim i kaszubskim.
Labuda wobec pomys³ów i realizacji literackich B¹dkowskiego zaistnia³
w dwóch sytuacjach. Raz jako swoisty korespondencyjny konsultant utworów
w czasie ich tworzenia i po drugie jako recenzent wydawniczy koñcowych wersji esejów lub powieœci18. W pierwszej konfiguracji ju¿ od 1948 roku Labuda
wypowiada³ ciep³e s³owa o pracy B¹dkowskiego19. PóŸniej w 1956 roku wspiera³
go w wydaniu broszurki o S³owiñcach, doceniaj¹c jej spo³eczne oddzia³ywanie20. Potem, w latach szeœædziesi¹tych, pozytywnie dla B¹dkowskiego interweniowa³ w sprawie publikacji t³umaczenia ¯ycia i przygód Remusa21. W liœcie do
autora przek³adu Remusa Labuda poda³ równie¿ ciekawy szczegó³ obyczajowy
o ludowej tradycji sybilli, co oprócz czynnika œwiadcz¹cego o jego znajomoœci
realiów kulturowych Kaszub, dawa³o dowód, ¿e Profesor anga¿uje siê emocjonalnie w zobrazowan¹ w powieœci rzeczywistoœæ. Nie bez znaczenia dla relacji
pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ listu jest i to, ¿e Labuda, pisz¹c o Kaszubach
jako przestrzeni kulturowej i ludziach j¹ wype³niaj¹cych, stale u¿ywa³ zaimków
typu: „nasze” oraz „my”, w³¹czaj¹c w tê wspólnotê tak¿e i Lecha B¹dkowskiego.
Od po³owy lat szeœædziesi¹tych widaæ pog³êbianie siê relacji miêdzy intelektualistami, a zasadniczym powodem rozwijaj¹cej siê pomiêdzy nimi korespondencji jest twórczoœæ eseistyczna B¹dkowskiego i jego przygotowania materia³owe do napisania kolejno wydawanych ksi¹¿ek popularnonaukowych o Pomorzu22. Labuda jest wobec pytañ pisarza bardzo cierpliwy i podaje mu ca³y
szereg opracowañ, które mog¹ byæ pomocne w napisaniu artyku³ów. S¹ to przy
18
19
20
21
22

Obydwa aspekty mo¿emy odnaleŸæ w ksi¹¿eczce Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do
Lecha B¹dkowskiego, red. L. Pszczó³kowska, W. Kiedrowski, Gdañsk 2006, s. 33-67.
L. Buntkowski [B¹dkowski], Pomorska myœl polityczna, Londyn 1945.
L. B¹dkowski, S³owiñcy, Warszawa 1956.
Chodzi tutaj o moment pierwszego wydania t³umaczenia powieœci: A. Majkowski, ¯ycie
i przygody Remusa, prze³. L. B¹dkowski, Gdynia 1964.
L. B¹dkowski, Poczet ksi¹¿¹t Pomorza Gdañskiego, Gdañsk 1974; tego¿, Odwrócona kotwica,
Wroc³aw 1976; tego¿, Sygnet Œwiêtope³ka, Gdañsk 1976.
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tym nie tyle suche informacje bibliograficzne, co dopasowane do zarysowanego
przez B¹dkowskiego tematu i celu jego ksi¹¿ki wskazówki o krytycznym zaciêciu, sugeruj¹ce najlepsze rozwi¹zania. Najwiêksze zrozumienie i szacunek pomiêdzy interlokutorami wystêpowa³y pod koniec lat siedemdziesi¹tych, kiedy
Lech B¹dkowski przygotowywa³ powieœæ M³ody ksi¹¿ê o panowaniu w³adcy
wschodniego Pomorza Mœciwoja II.
Recenzje pisane przez Labudê dla wydawców ksi¹¿ek B¹dkowskiego nie maj¹
oczywiœcie tego emocjonalnego ciep³a co korespondencja prywatna. Nawet jednak i tutaj spotykamy siê z pozytywnym przyjêciem i generaln¹ akceptacj¹ dla
aktywnoœci literackiej pomorskiego dzia³acza. Oto w stosunku do niewielkiej
monografii S³owiñcy historyk podkreœla znajomoœæ tematu, potoczysty jêzyk,
talent popularyzatorski i narracyjny. Poleca równie¿ wprowadziæ kilka wa¿nych przeróbek merytorycznych w rozdziale o historii Pomorza s³upsko-s³owiñskiego. Znacz¹ce dla czasu, kiedy pisa³ Labuda tê recenzjê (1956 rok), s¹ zdania
reaguj¹ce na partie o najnowszej dla autora i recenzenta rzeczywistoœci historycznej regionu, tzn. o z³ej polityce ludnoœciowej w³adz polskich, które traktowa³y S³owiñców jako Niemców i zachêca³y ich do wyjazdu z Polski. Wed³ug
Labudy nadmierne eksponowanie takich faktów i przybranie nazbyt agresywnego, reporta¿owego tonu Ÿle przys³u¿y³oby siê przedstawieniu wszystkich
uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych pierwszego dziesiêciolecia po wojnie
na Pomorzu23.
W stosunku do póŸniejszego opracowania historyczno-kulturowego B¹dkowskiego, tj. Pocztu ksi¹¿¹t Pomorza Gdañskiego, Labuda napisa³ opinie krótkie,
doœæ skrótowe, zakoñczone wszak¿e jednoznaczn¹ rekomendacj¹ do druku24.
Zdecydowanie wiêcej zawar³ uwag w recenzji wydawniczej do Odwróconej
kotwicy, któr¹ sformu³owa³ w poszczególnych czêœciach swojej wypowiedzi
ze spostrze¿eniami ogólnymi, szczegó³owymi oraz konstatacjami podsumowuj¹cymi. Pracê B¹dkowskiego traktuje jako „popularyzacjê historii na bardzo
wysokim poziomie”25 i zestawia nawet z eseistyk¹ Paw³a Jasienicy, co jest znacz¹cym, podwy¿szaj¹cym dla kwestii pomorskich porównaniem.
23

24
25

Chodzi o nastêpuj¹cy fragment opinii: „Wstrz¹saj¹ce s¹ równie¿ rodzinne wypominki
o tym, jak potraktowaliœmy S³owiñców w r. 1945. Moim zdaniem nale¿y to wszystko
powiedzieæ. Ale tu i ówdzie zastanawia³bym siê nad form¹ wypowiedzi. Trzeba pamiêtaæ,
¿e ksi¹¿ka rozejdzie siê szeroko, równie¿ dotrze do Niemiec zachodnich, gdzie zostanie
to momentalnie wykorzystane w sposób propagandystyczny. Jak opisane przez autora
wypadki by³y mo¿liwe, zrozumie tylko ten, kto zna wszystkie warunki zajmowania ziem
zachodnich przez nasz¹ ludnoœæ”. Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B¹dkowskiego..., s. 66.
Brzmi to nastêpuj¹co: „Bardzo popieram druk »Pocztu« i wpisujê siê na listê odbiorców”,
w: Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B¹dkowskiego..., s. 45.
Tam¿e, s. 47.
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Najwiêcej i najg³êbiej wnikn¹³ Labuda w œwiat prozy B¹dkowskiego w recenzji o M³odym Ksiêciu. Jest to tym bardziej wa¿ne, ¿e dopiero tê ksi¹¿kê uwa¿a³
za powieœæ historyczn¹, pozosta³e zaœ za popularyzacjê wiedzy26. Ocena recenzencka powieœci – przy dostrze¿eniu wielu nieœcis³oœci merytorycznych –
jest niezwykle wysoka. Jak sam pisze:
„Autor osi¹gn¹³ zdumiewaj¹c¹ erudycjê faktograficzn¹ historii tamtych czasów.
Niektóre epizody, charakteryzuj¹ce zachowanie poszczególnych aktorów wydarzeñ czyta siê z zapartym tchem. Tak mog³o byæ! Wprost kapitalnie zosta³ utrafiony dialog miêdzy Œwiêtope³kiem i biskupem Chrystianem w sprawie ich stosunku do zakonu krzy¿ackiego. Gdyby historykowi wolno by³o wyjœæ poza zapisy Ÿród³owe, prawdopodobnie musia³oby w doœæ podobny sposób wyjaœniæ bieg
wydarzeñ”27.

Z generaliów historycznych Labuda ma jedynie uwagi, i¿ B¹dkowski, przedstawiaj¹c tak plastycznie i tak dok³adnie œredniowiecze na Pomorzu, zanadto
idealizuje rz¹dy Œwiêtope³ka, s¹dz¹c, i¿ pañstwo, system w³adzy czy miejscowe
wojsko dzia³a³y tak jak w realiach XIX czy XX wieku. Radzi zatem, aby w wiêkszym stopniu opisaæ nastrój tymczasowoœci, chaosu i improwizacji, jaki cechowa³ tamte czasy. Upiêkszanie rzeczywistoœci jest wedle historyka domen¹ kronikarzy, którzy nie chcieli pozostawiaæ potomnym wizerunek rzeczy wstydliwych. Tym wiêksze zatem ma za zadanie literat, który ma czytelnika nie
oszczêdzaæ w przedstawianiu nawet i rzeczywistoœci posêpnej czy surowej. Ow¹
dezyderatê Labuda sformu³owa³ w paradoksalnie brzmi¹cym zdaniu: „Niech¿e
wiêc przynajmniej powieœciopisarz nie karmi nas fikcj¹”28.
Jak wiemy, do publikacji ca³ej, szeœciotomowej projektowanej przez B¹dkowskiego epopei nie dosz³o. Pojawi³a siê jeszcze czêœæ druga literackiej opowieœci o trzynastowiecznym Pomorzu pt. Chmury, ale trzeciej partii gdañski
autor ju¿ nie zdo³a³ przed œmierci¹ ukoñczyæ 29. Tak B¹dkowski, jak i Labuda
mieli œwiadomoœæ, ¿e planowany cykl to wa¿kie przedsiêwziêcie, zdecydowanie odmieniaj¹ce postaæ polskiej prozy historycznej o Pomorzu. Recenzent mia³
poczucie, ¿e literat wypracowa³ styl na tyle atrakcyjny i dojrza³y, ¿e mo¿na go
nawet porównaæ z niedoœcignionym wedle niego historycznym nurtem pisarstwa Henryka Sienkiewicza. Takie zaszeregowanie prozy historycznej B¹dkowskiego nadawa³o jej najwy¿sz¹ notê30 .
26
27
28
29
30

L. B¹dkowski, M³ody ksi¹¿ê, Gdañsk 1980.
Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B¹dkowskiego..., s. 58.
Tam¿e, s. 60.
L. B¹dkowski, Chmury, Gdañsk 1984.
O jego prozie historycznej pisali: M. Czermiñska, Lech B¹dkowski – pisarz wobec historii
(kilka refleksji), w: Pro memoria. Lech B¹dkowski (1920-1984), red. J. Borzyszkowski, Gdañsk
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Cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ wobec Stefana Fikusa
Gerardowi Labudzie przysz³o równie¿ oceniaæ autorów o du¿o wê¿szych
horyzontach artystycznych i wiedzy historycznej, których jako profesjonalista
z tak ogromnym dorobkiem naukowym i tak bardzo zaanga¿owany w inne
zadania badawcze, móg³by po prostu zignorowaæ. Tak jednak nie uczyni³ wobec
Stefana Fikusa, dzia³acza kaszubskiego, który od lat czterdziestych rozpocz¹³
w Lêborku sw¹ spo³eczn¹31 i literack¹ aktywnoœæ32. Labudzie przysz³o oceniæ
pracê Fikusa, która napisana by³a przez pasjonata i pamiêtnikarza jako rzecz
historyczna, maj¹ca byæ przedstawieniem dziejów jego rodzinnej wsi Luzino
w latach 1870–194533. Mo¿e w³aœnie fakt, ¿e obydwaj w Luzinie w³aœnie upatrywali swojej domowej ojczyzny, wywo³a³ zainteresowanie akademickiego historyka prac¹ amatora. Labuda by³ cierpliwy, przyjmowa³ listy od luziñsko-lêborskiego pisarza34 i z sympati¹ sekundowa³ jego zamierzeniom. Swoje opinie wypowiada³ z wyczuciem, bardzo trafnie okreœlaj¹c, jakie efekty osi¹gn¹³
Fikus i na ile s¹ one cenne w dalszych badaniach regionalnych. Napisa³ zatem
Ocenê, która przez wydawców ksi¹¿ki zosta³a opublikowana jako rodzaj akceptacyjnego komentarza:
„Zapozna³em siê szczegó³owo z monografi¹ wsi Luzino w opracowaniu Stefana
Fikusa i wystawiam jej jak najlepsze œwiadectwo. Jest to praca oparta na autentycznych, wszechstronnie zebranych materia³ach, w du¿ej mierze na kwerendach i wywiadach z uczestnikami dziejów wsi. Poniewa¿ od lat dwudziestych
równie¿ i ja by³em œwiadkiem wielu wydarzeñ, mogê potwierdziæ wiarygodnoœæ,
rzetelnoœæ i powagê opracowania”35.

Ciekawie w tej opinii brzmi ostatnie zdanie, w którym autentycznoœæ zauwa¿onych wydarzeñ potwierdza Labuda argumentem, ¿e sam w nich uczestniczy³.

31

32

33
34
35

2004, s. 57-69; P. Zbierski, Na w³asny rachunek. Rzecz o Lechu B¹dkowskim, Gdañsk 2004;
Z. Zielonka, Pomorze w powieœciach historycznych Lecha B¹dkowskiego, w: Lech B¹dkowski.
Literatura i wartoœci, red. D. Kalinowski, Bytów-S³upsk-Gdañsk 2009, s. 67-76.
E. Pryczkowski, Stefan Fikus – pisarz i dzia³acz wierny idea³om, w: S. Fikus, P. Fikus, Ród
Fikusów 1811-2011, Banino 2011, s. 6-21; J. Borzyszkowski, Stefan Fikus a dzia³alnoœæ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, „Nasze Pomorze”, 2014 [2015], nr 16, s. 127-142.
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, prze³. M. Boduszyñska-Borowikowa, wstêp T. Bolduan, Gdañsk 1982, s. 256-257; D. Kalinowski, Moralistyka w przeró¿nych odcieniach. Dramaturgia Stefana Fikusa, „Nasze Pomorze”, 2014 [2015], nr 16, s. 169-196.
S. Fikus, Historia wsi Luzina i okolic w latach 1871-1985, Gdañsk 1992.
Patrz list Stefana Fikusa z 1984 r. w zbiorze Pro memoria Gerard Labuda..., s. 637-638.
G. Labuda, Opinia, w: S. Fikus, Historia wsi Luzina i okolic w latach 1871-1985..., s. 7.
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Do tego jeszcze mo¿na przywo³aæ postscriptum Opinii, w której Labuda cytuje
swoj¹ siostrê, która po zapoznaniu siê z maszynopisem Fikusa stwierdzi³a: „Jo,
to je prãvdczévo historia, tak to bë³o”36. Takie potwierdzenie wa¿koœci propozycji pracy Fikusa nale¿y do argumentów spoza œcis³ego dyskursu naukowego,
dokumentuje nie tyle zgodnoœæ ze Ÿród³ami pisanymi, co z odczuciami uczestników wydarzeñ. Tego jednak profesjonalny historyk wcale nie bagatelizowa³.
Do oceny pracy Stefana Fikusa o Luzinie powróci³ zreszt¹ Labuda tak¿e
i w póŸniejszym czasie, raz jeszcze wyra¿aj¹c ciep³e s³owa o niej, co mog³o
nieco zaskakiwaæ krytyków amatorskiego opracowania37. Sytuowa³ j¹ jednak
konsekwentnie wœród propozycji socjologiczno-historycznych, jako przyk³ad
ujêcia dziejów wsi pomorskiej w œwiadomoœci jej mieszkañców, w ich pamiêci,
prze¿yciach, zdjêciach czy pami¹tkach. Powa¿a³ wiêc zaanga¿owanie Fikusa
w przeprowadzeniu wielu wywiadów, rozmów i poszukiwañ danych do stworzenia mikrohistorii regionu. Nie chcia³ wiêc przyporz¹dkowywaæ opracowania
do takich, które mia³yby honorowaæ akademicko uprawian¹ historiê i konieczn¹
w tym przypadku do realizacji kwerendê w zewnêtrznych, oddalonych od samego Luzina archiwach czy muzeach. Labuda pisa³ o przygotowanym przez
historyka-samouka dziele s³owami:
„Spotka³o siê ono z krytyk¹, najczêœciej nieuzasadnion¹, gdy¿ rozmijaj¹c¹ siê
z celami poznawczymi, jakie sobie postawi³ Autor. Poza tym, drobiazgi faktograficzne, nieuniknione w ka¿dej ksi¹¿ce, mówi¹ce o dziejach najnowszych, przes³oni³y krytykom imponuj¹c¹ ca³oœæ”38.

Labuda zauwa¿y³, ¿e dla szeroko rozumianego opisu historii regionu bardzo wa¿ne s¹ takie jednostki jak Stefan Fikus, cierpliwie zbieraj¹ce drobne œwiadectwa wydarzeñ i faktów. Takie w³aœnie pojedyncze akty pamiêci, odpowiednio z³o¿one i zestawione z wiêkszymi narracjami historycznymi daj¹ bogaty
obraz przesz³oœci.
Poza aspektem recenzenckim z relacji pomiêdzy Labud¹ a Fikusem kolejny
raz rysuje siê kwestia autorytetu kaszubskiego historyka. Akademicki profesor
wystêpuje tutaj nie tylko jako ten, który mia³by decydowaæ o dopuszczeniu do
druku opracowania, ale równie¿ jako ten, który dalekowzrocznie inspiruje do
dzia³añ praktycznych, zachêca do aktywnego chronienia to¿samoœciowych
wartoœci lokalnych i regionalnych.
36
37
38

Tam¿e, s. 8.
Zob. F. Sikora, Ani historia, ani monograf ia, „Pomerania”, 1993, nr 1, s. 42–43 i opinia
G. Labudy w zbiorach MPiMK-P. syg. akc. 1994 d/Cz/67.
G. Labuda, Tym, którzy nauczyli mnie czytaæ i pisaæ, w: tego¿, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie..., s. 471. Pierwodruk: Dzieje wsi Luzino do schy³ku XIX wieku, Gdañsk-Luzino
1995.
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Docenienie i wsparcie wobec Ferdinanda Neureitera
Gerard Labuda jako intelektualista doskonale w³adaj¹cy jêzykiem niemieckim, maj¹cy autorytet w œrodowisku i zachowuj¹cy w wielu dyskusjach historyków obiektywnoœæ zosta³ w 1973 roku poproszony o opiniê dotycz¹c¹ ksi¹¿ki,
która wydana wczeœniej w Niemczech mog³aby byæ opublikowana tak¿e w Polsce39. Chodzi³o tutaj o projekt druku Kaschubische Anthologie, któr¹ opracowa³ austriacki sympatyk jêzyka kaszubskiego Ferdinand Neureiter i og³osi³
w presti¿owej serii „Slavistische Beiträge”40. Kiedy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wykaza³o chêæ przygotowania przek³adu owej antologii, zantagonizowany z wieloma cz³onkami ZK-P profesor Uniwersytetu Gdañskiego Andrzej
Bukowski zg³osi³ zarzut, ¿e znajduj¹ siê w niej treœci szkodz¹ce ruchowi kaszubskiemu i chwilami ma ona wymiar antypolski. Labudzie przysz³o wyjaœniæ
zg³oszone przez Bukowskiego zarzuty, co tym samym wspiera³oby decyzje
podejmowane na poziomie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, czy tê pozycjê
drukowaæ w Polsce.
Rzeczon¹ ksi¹¿kê historyk nie odbiera³ jako zwyk³y odbiorca literatury
kaszubskiej, a jako czytelnik „zaprogramowany” w odszukiwaniu zawartego
w niej szkodliwego motywu politycznego lub narodowego. Po zakoñczonej lekturze Labuda zestawi³ przekonania Neureitera w grupy: a) pogl¹dów relatywnych i zgodnych z polskim punktem widzenia; b) uwagi obiektywne i zgodne
z polskim punktem widzenia oraz c) opinie neutralne i referatywne. PóŸniej
w swojej opinii omawia³ ka¿d¹ z grup przekonañ, gêsto ilustruj¹c je niemieckojêzycznymi cytatami. Taka metoda badania materia³u tekstowego pozwoli³a
Labudzie wypowiedzieæ jednoznacznie pozytywn¹ opiniê o opracowaniu i tym
samym odrzuciæ podejrzenia o jej rzekomo szkodliwym dzia³aniu na polskiego
i kaszubskiego czytelnika:
„U Neureitera nie mo¿e byæ mowy o jakimœ tendencyjnym, jednostronnym oœwietleniu kwestii kaszubskiej, poprzez pryzmat literatury. Wrêcz przeciwnie, ca³a
antologia wymownie œwiadczy o d¹¿eniu do obiektywnego przedstawienia zwi¹zków ideologii i literatury kaszubskiej z polsk¹ rzeczywistoœci¹ mianowicie czym
te zwi¹zki w œwietle faktów rzeczywiœcie siê dokumentuj¹”41.

39

40
41

Wspomina te wydarzenia Gerard Labuda w artykule: O próbie ratowania przek³adu Ferdinanda Neureitera „kaszubskiej antologii”, w: tego¿, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie...,
s. 448-461.
Kaschubische Anthologie, hrsg. F. Neureiter, München 1973.
G. Labuda, O próbie ratowania przek³adu Ferdinanda Neureitera „kaszubskiej antologii”...,
s. 453.
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Labuda nie by³ wszak¿e bezkrytycznym chwalc¹ opracowania Neureitera.
Maj¹c bardzo dobre przygotowanie w zakresie opracowañ historycznych i etnograficznych, potrafi³ wskazaæ Ÿród³a dla niektórych szczególnie dyskusyjnych obserwacji niemieckojêzycznego dzie³a (Kaszubi jako „zapoznany lud”)42.
Poza tym dostrzeg³ u niego wyolbrzymianie znaczenia idei odrêbnoœci jêzykowej kaszubszczyzny wobec polszczyzny, co widaæ zw³aszcza u zrzeszeñców albo
niepe³nego zrozumienia, sk¹d w oficjalnych czynnikach rz¹dowych dzia³ania,
które nie dowartoœciowywa³y Kaszubów w dwudziestoleciu miêdzywojennym
lub w latach powojennych. Dotkn¹³ równie¿ tak zapalnej na linii Polska – RFN
w latach siedemdziesi¹tych kwestii jak termin Selbstbestimmungsrecht der Kaschuben. Okreœlenie to dla austriackiego popularyzatora Kaszub mia³o wymiar
neutralny i raczej jedynie zachêcaj¹cy do dyskusji nad kondycj¹ to¿samoœciow¹
Kaszubów w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku, tymczasem brzmia³o ono po polskiej stronie rewizjonistycznie i nieobiektywnie.
Labuda by³ zatem nie tylko czytelnikiem sprawdzaj¹cym zasadnoœæ naukowego
u¿ywania argumentów, ale równie¿ widzia³ polityczny kontekst ich stosowania.
Dlatego te¿, czego zdaje siê nie zauwa¿y³ Neureiter, odkrywa³, i¿ teza o jêzykowej odrêbnoœci kaszubszczyzny by³a bardzo mocno promowana w œrodowiskach
niemieckich do celów politycznych, zaœ dla Kaszubów bardziej jest typowe
poczucie podwójnej przynale¿noœci do kaszubszczyzny i do polskoœci, co by³o
i jest praktyk¹ powszechn¹ i niebudz¹c¹ wiêkszego zastrze¿enia43.
Pozytywne zdanie Gerarda Labudy o antologii Neureitera nie mia³o jednak
wystarczaj¹cej si³y, aby przeforsowaæ pomys³ ZK-P publikacji polskiego przek³adu. Ubolewa³ nad tym opiniodawca, uwa¿aj¹c, ¿e „ma³ostkowe zarzuty uniemo¿liwi³y w swoim czasie przyswojenie jej spo³ecznoœci kaszubskiej”44.
Dopiero za dziesiêæ lat sytuacja polityczna na tyle siê zmieni³a, ¿e prace austriackiego popularyzatora mog³y byæ dostêpne w jêzyku polskim i sta³o siê to
w odniesieniu do zdecydowanie ambitniejszej ani¿eli przegl¹dowa w koñcu
tylko antologia ksi¹¿ki Neureitera pt. Historia literatury kaszubskiej 45.
42

43

44
45

Labuda odwo³uje siê przede wszystkim do ksi¹¿ki Izydora Gulgowskiego, Von einem unbekannten Volke in Deutchland. Ein Beizrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei, Berlin
1911. Polskie wydanie: O nieznanym ludzie w Niemczech, prze³. M. Darska-£ogin, Gdañsk 2012.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e ow¹ opiniê wystawia³ Labuda na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych,
a wiêc nie by³o wówczas mowy o ruchach odœrodkowych, które pojawi³y siê w latach dziewiêædziesi¹tych, którym historyk nie dowierza³, ale przecie¿ nie zwalcza³. Patrz: Jak Kaszuba z Kaszub¹. O straconych szansach, przywi¹zaniu do symboli oraz o narodzie kaszubskim
[rozmowa G. Labudy i T. ¯uroch-Piechowskiego], w: W ho³dzie Wielkiemu Kaszubie...,
s. 71-77.
G. Labuda, O próbie ratowania przek³adu Ferdinanda Neureitera „kaszubskiej antologii”...,
s. 459.
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, prze³. M. Boduszyñska-Borowi-
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Wobec Klio i Kalliope
Jak zauwa¿y³em na pocz¹tku rozwa¿añ, Gerard Labuda realizowa³ w swoim
¿yciu zawodowym model humanistyki ³¹cz¹cej historiê, literaturê i publicystykê. Jego pojmowanie kultury we wzajemnym dialogowaniu dyscyplin naukowych to dzisiaj projekt nie do zrealizowania w ramach aktywnoœci jednego cz³owieka. Tym bardziej zatem, jak zauwa¿y³ to jego wieloletni przyjaciel – Franciszek Grucza, stale warta jest podkreœlenia u Labudy umiejêtnoœæ integrowania
idei, metod i dziedzin wiedzy46. A w tym dzia³aniu intelektualnym wa¿ne by³y
jeszcze umiejêtnoœci osobiste, czêstokroæ niemal dyplomatyczne, które pozwala³y mu odnajdywaæ wspólny jêzyk z ludŸmi ró¿nych pokoleñ i pogl¹dów. Jego
reakcje na problemy historiografii Kaszub zawsze mia³y u podstawy rzetelny
i odpowiedzialny namys³ intelektualny. By³ w tym zakresie wiernym wyznawc¹
olimpijskiej muzy Klio. Z omawianego tutaj aspektu doradczego historyka wobec literatów czy badaczy literatury wynika, ¿e drug¹ pani¹ jego myœlenia by³a
Kalliope, a wiêc muza odpowiedzialna za epikê, z uwag¹ zapisuj¹ca rylcem na
tabliczce treœæ swej opowieœci. Gerard Labuda jako akademicki historyk, jako
humanista i zwolennik wieloaspektowej kultury ³¹czy³ w swojej pracy i postawie intelektualnej obydwa aspekty ludzkiego ducha…
W wypowiedzi tej najwa¿niejsze by³o ukazaæ relacje Gerarda Labudy z twórcami tradycji pomorskiej i kaszubskiej. Tego typu zwi¹zków by³oby zreszt¹ wiêcej, gdyby jeszcze dodaæ rolê historyka w zabiegach, aby Günter Grass otrzyma³
Medal Stolema albo gdyby rozwa¿yæ znaczenie Labudy dla spo³ecznoœci kaszubskiej, o czym wspomina³ Roman Klebba47. Nie dotykam równie¿ wiêkszych
i bardziej skomplikowanych kwestii wartych g³êbszego namys³u, tzn. relacji
pomiêdzy nim a autorami pisz¹cymi o problematyce ogólnopolskiej jak np.
Pawe³ Jasienica, Antoni Go³ubiew czy Teodor Parnicki. Czêœciowo te relacje
objaœniaj¹ nam wywiady, jakie udzieli³ profesor Andrzejowi Kobosowi48. Lecz

46
47
48

kowa, wstêp T. Bolduan, Gdañsk 1982. Orygina³: Geschichte der kaschubischen Literatur.
Versuch einer zusammenfassenden Darstellung, München 1978. Osobno o autorze opracowania pisze Tadeusz Bolduan we wspomnianym wstêpie do Historii literatury kaszubskiej
oraz Z. Zielonka, Ferdinand Neureiter 1928-2007, „Acta Cassubiana”, t. 10, 2008, s. 376-379. Sam Neureiter dokonuje opisu swych zainteresowañ w tekœcie: Mein Weg zum Völkschen der Kaschuben, „Cassubia Slavica”, 2003, nr 1, s. 100-112.
F. Grucza, Profesor Gerard Labuda. Kilka wspomnieñ o niezwyk³ym Uczonym i Przyjacielu,
w: Pro memoria Gerard Labuda..., s. 235-252.
R. Klebba, Naji karno czyli Spojrzenie na 40 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni,
Gdynia 1997.
Po drogach uczonych. Rozmowy z cz³onkami Polskiej Akademii Umiejêtnoœci rozmawia
Andrzej M. Kobos, t. 1, Kraków 2007.
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du¿o pe³niejsze wnikniêcie w te kwestie przyniesie nam dopiero udostêpniona
korespondencja naszego historyka, która na razie czeka na opracowanie i zdygitalizowanie w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Profesor Labuda przemówi zatem jeszcze nie raz…

Daniel Kalinowski

Gerard Labuda as a literary reviewer and friend
SUMMARY
Gerard Labuda, as an intellectual man and a historian, adhered to the highest standards of humanities. He believed in overcoming the limitations of scientific disciplines and recognized cultural reality in terms of the whole. Labuda was several
times a publishing or consultant in the process of publishing works of literature.
He treated this situation as fulfilling the task of a historian who supports the work
of writers or journalists. In this role he appeared to the following authors: Józef
Kisielewski, Aleksander Majkowski, Stefan Fikus and Ferdinand Neureiter.
In today's assessment of Gerard Labuda's activity, it is worth appreciating his clear
presence as a reviewer, inspirer and animator of broadly understood literary life. He
was valued and desired in this activity. His attitude of openness integrated different
ideas, methods and fields of knowledge into one value of the humanities.
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Gerard Labuda
a ruch kaszubsko-pomorski

Wstêp
Wœród mnogich dziedzin, bêd¹cych przedmiotem zainteresowania i badañ
naukowych prof. Gerarda Labudy ruch kaszubski, inaczej kaszubsko-pomorski, bez w¹tpienia nie by³ na pierwszym miejscu, ale te¿ nie na ostatnim!
Przystêpuj¹c do wstêpnej prezentacji tytu³owych relacji – zwi¹zków G. Labudy
z ruchem kaszubsko-pomorskim, co jest moim zadaniem, wcale nie³atwym,
wypada³oby ów tytu³ – temat nieco objaœniæ, a na pewno warto przywo³aæ to,
co kryje siê pod drugim cz³onem tytu³u artyku³u.
Przed laty, w pierwszym okresie festiwalu „Solidarnoœci” AD 1980–1981
w ramach organizowanego przez ZK-P i Wojewódzki Oœrodek Kultury w Gdañsku, Studium Wiedzy o Pomorzu pope³ni³em wyk³ad, a potem studium pt.
„Istota ruchu kaszubsko-pomorskiego i jego przemiany od po³. XIX w. po wspó³czesnoœæ”. Ukaza³o siê ono drukiem – Gdañsk 1982. Mia³o w rêkopisie-maszynopisie kilku czytelników-recenzentów, konsultantów, z których najwa¿niejszy
by³ Lech B¹dkowski, ale obecny by³ te¿ Gerard Labuda. W pierwszych trzech
akapitach pt. Istota ruchu. Uwagi wstêpne czytamy:
„Pojêcie ruch kaszubski mo¿na zast¹piæ okreœleniami: regionalizm kaszubski,
ruch regionalny na Kaszubach, kaszubsko-pomorski ruch regionalno-spo³eczny. Wszystkie te has³a kryj¹ w swej istocie dzia³alnoœæ spo³eczn¹ okreœlonego grona ludzi rozmi³owanych we w³asnym regionie, w jego specyfice krajobrazowej, jêzykowej, kulturowej, dzia³ania zmierzaj¹ce do propagowania
tej specyfiki, jej zachowania i – co najwa¿niejsze – rozwoju, przekszta³cania,
wprowadzania elementów swej rodzimej kultury do kultury ogólnopolskiej
i ogólnoludzkiej.
Na œwiecie, a zw³aszcza wœród spo³eczeñstwa polskiego, przez pojêcie regionalizmu rozumie siê dzia³alnoœæ mi³oœników regionu, jego odrêbnoœæ w zakresie
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kultury duchowej i materialnej, wiedzy o jego przesz³oœci, sztuce i kulturze –
przede wszystkim ludowej, dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do kultywowania tych
wartoœci w kszta³cie raczej zastanym ni¿ w kierunku rozwojowym przy jednoczesnym od¿egnywaniu siê od szerszych ambicji o skutkach spo³eczno-politycznych1. Ruch kaszubski w odró¿nieniu od innych regionalizmów polskich, tak w przesz³oœci (wiek XIX), jak i dziœ (bie¿¹cy wiek XX) nosi szczególne piêtno ukierunkowania ku przysz³oœci, troski o rozwój i wzbogacenie
w³asnej kultury i ca³oœci przejawów ¿ycia spo³eczeñstwa, tak¿e o pewne wzorce
moralno-spo³eczne.
St¹d trzeba mocno podkreœliæ, ¿e w ruchu kaszubskim najistotniejsz¹
spraw¹ jest kszta³towanie konkretnych postaw spo³ecznych, wzorców spo³ecznego dzia³ania ludzi znaj¹cych wczoraj, wspó³tworz¹cych dziœ z myœl¹
o jutrze, g³êboko czuj¹cych swoj¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za to, co na naszej
ziemi, w naszej ma³ej, a tym samym wielkiej ojczyŸnie siê dzieje. K³ad¹c nacisk na sprawy kultury, nie mo¿na jej widzieæ w oderwaniu od ca³oœci ¿ycia
spo³eczeñstwa”2.

Przywo³uj¹c nasze pojmowanie istoty ruchu kaszubskiego, kaszubsko-pomorskiego sprzed 35 laty, czyniê to z dwóch powodów. Po pierwsze, by³o ono
bliskie G. Labudzie! Po drugie, dot¹d w generaliach by³o i jest nadal aktualne
w spo³ecznoœci zrzeszonej (chyba jest?). Nie znam ¿adnej póŸniejszej, wypowiedzi przekreœlaj¹cej tak¿e pojmowanie istoty rzeczy, a brak z kolei dalszych
pog³êbionych refleksji wspó³czesnych mo¿na uznaæ za dotkliwy. Refleksja taka
by³a w rozmowach na ten temat i jest nadal obecna w publikacjach G. Labudy,
a tak¿e bliskiego mu Tadeusza Bolduana, autora m.in. monografii pt. Nie dali
siê z³amaæ. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995 3, Gdañsk 1986, do której
i dziœ trzeba siêgaæ, jak i w najwa¿niejszych dzie³ach Cezarego Obracht-Prondzyñskiego4.

1

2
3

4

Zob. Dyskusja i ankiety: Regionalizm, „¯ycie i Myœl”, 1961, nr 3-4, s. 74-119; por. Wspó³czesne pojêcie regionalizmu. Sympozjum Gdañsk-Wejherowo 11-12.X.1969, Wojewódzki Dom
Kultury, Gdañsk 1970.
J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubsko-pomorskiego i jego przemiany od po³. XIX w. po
wspó³czesnoœæ, Gdañsk 1982, s. 3-4.
Po œmierci T. Bolduana w 2005 roku trafi³a do moich zbiorów czêœæ jego Archiwum i ksiêgozbioru, a m.in. egzemplarz Istoty ruchu kaszubskiego… z bardzo licznymi podkreœleniami
i glossami. W przywo³anym wy¿ej fragmencie podkreœlone zosta³y m.in. s³owa: „tak¿e o pewne
wzroce moralno-spo³eczne”, a obok na marginesie znalaz³ siê dopisek: „Chyba g³ównie!”.
Chodzi przede wszystkim o dwa: Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002 i Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1956-2006, Gdañsk 2006.
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W kontekœcie takiego¿ pojmowania istoty ruchu kaszubsko-pomorskiego,
którego g³ównym reprezentantem od 1956 roku jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, warto od razu na pocz¹tku stwierdziæ, i¿ G. Labuda, choæ nie by³
jego rzeczywistym cz³onkiem, stanowi³ dlañ jeden z najwa¿niejszych autorytetów naukowych jako badacz dziejów kaszubsko-pomorskich i poœredni wspó³twórca. St¹d te¿ w 1978 roku znalaz³ siê w gronie trzech pierwszych cz³onków
honorowych ZK-P, obok ks. dr. Bernarda Sychty i prof. Edmunda Cieœlaka5, do
czego jeszcze wrócê.
Sygnalizuj¹c stan badañ oraz Ÿród³a i literaturê dotycz¹ce niniejszego artyku³u, trzeba dodaæ, ¿e obok przywo³anych ju¿ pozycji s¹ to m.in. ksiêgi pami¹tkowe poœwiêcone Profesorowi, wydane z okazji kolejnych jubileuszy6, jego kaszubsko-pomorskie publikacje oraz wywiady prasowe, w tym zawartoœæ zrzeszeniowej „Pomeranii” oraz innych organów spo³ecznoœci zrzeszonej. Bardzo
wa¿ne s¹ trzy publikacje ksi¹¿kowe, jakie ukaza³y siê na gruncie kaszubskim
tu¿ po œmierci Profesora, zawieraj¹ce tak¿e wspomnienia7. Z archiwaliów wykorzystano, mo¿na rzec, ¿e raczej tylko w symbolicznym zakresie, spuœcizny
dzia³aczy – Lecha B¹dkowskiego, Tadeusza Bolduana, Izabelli Trojanowskiej,
jak i samego Bohatera tego¿ tekstu8, a po trochu i w³asne archiwum oraz zasoby pamiêci. St¹d jedn¹ z metod badawczych, mo¿na powiedzieæ, by³a obserwacja uczestnicz¹ca, a za najbardziej odpowiedni uk³ad pracy przyjêto chronologiczny.

Pocz¹tek drogi ¿yciowej Gerarda Labudy
i jego obecnoœæ w ruchu kaszubskim
Z fragmentów wspomnieñ Profesora, przywo³ywanych w licznych wywiadach, wiemy odrobinê wiêcej o jego dzieciñstwie, roli rodziców, wyniesionego
z domu umi³owania kaszubszczyzny i znaczenia dlañ jêzyka kaszubskiego.
Do symbolu uros³o jego powiedzenie z koñca XX w., ¿e dla niego, sk¹din¹d
znanego poligloty, jedynym jêzykiem, który zna³ naprawdê w sposób doskona³y,
5
6

7

8

Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 479 – Aneks 6. Cz³onkowie honorowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Najwa¿niejsze i najnowsze to: Aere prevennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII
2001 roku w ho³dzie, red. Marek Kosman, Poznañ 2001; Naukowe dzie³o profesora Gerarda
Labudy, red. Józef Dobosz, Poznañ 2006.
W ho³dzie Wielkiemu Kaszubie Gerard Labuda (1916-2010), red. Wojciech Kiedrowski,
Kartuzy 2011; G. Kasprzyk, M. Kroœnicka, Gerard Labuda. ¯eglarz na oceanie nauki, Rumia
[Luzino 2011]; Pro memoria Gerard Labuda (1916-2010), zebr. i oprac. oraz wstêpem
opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2011.
Spuœcizny te przechowywane s¹ g³ównie w zbiorach Muzeum w Wejherowie, a ich cz¹stka
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by³ jêzyk kaszubski. „Bo dobrze – jak mówi³ – ka¿dy cz³owiek zna tylko jeden
jêzyk. Trzeba czuæ dŸwiêk, melodiê, fonetykê. Mówiê bardzo dobrze po kaszubsku; to jest moja metryka jêzykowa”9. – To œwiadectwo Profesora, mimo
¿e zaistnia³o publicznie dopiero w III RP, by³o i jest bardzo wa¿ne tak¿e dziœ.
Równie wa¿nym obok domu rodzinnego oœrodkiem kszta³towania osobowoœci Gerarda Labudy, jak i jego stosunku do ma³ej i wielkiej ojczyzny, by³o
Pañstwowe Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Wejherowie. To w murach tej
szko³y spotka³ siê z organizacyjnymi przejawami ruchu kaszubskiego, z jakiego
ju¿ wkrótce znane by³o Wejherowo. Wówczas to najwa¿niejszym wejherowskim ogniskiem krzewienia idei umi³owania i pracy na rzecz kaszubszczyzny
by³a jego szko³a. Wœród jej nauczycieli by³ bardzo ceniony przez G. Labudê,
jego mistrz w dziedzinie historii, opiekun Pracowni historycznej i za³o¿onego
20 grudnia 1934 r. Kó³ka Historycznego dr Kazimierz £omniewski, póŸniejszy
geograf i profesor WSP w Gdañsku. Gerard Labuda nale¿a³ do bardzo aktywnych cz³onków ko³a. Ju¿ w pierwszym roku jego dzia³alnoœci wyg³osi³ dwa referaty. W „Sprawozdaniu Dyrekcji za rok szkolny 1934/1935 w XV-lecie Zak³adu
w Niepodleg³ej Polsce”, we fragmencie dotycz¹cym „Kó³ka historycznego” m.in.
czytamy: „W krótkim czasie przyst¹piono do opracowania dziejów Pomorza ze
szczególnym uwzglêdnieniem dziejów Kaszubji. Pierwszy referat Kolki Br[unona] ogarn¹³ »Dzieje Pomorza od najdawniejszych czasów a¿ do sprowadzenia
Krzy¿aków«. Nastêpnie wyg³osili referaty Nowak Lucjan »Pomorze od sprowadzenia Krzy¿aków do roku 1308«, ŒledŸ Artur »Dzieje Pomorza od roku
1308 do 1410«. Dalsze referaty przybra³y ju¿ formy œciœlejsze, zrezygnowano

9

zosta³a opublikowana jako Listy ks. B. Sychty i prof. Gerarda Labudy do Lecha B¹dkowskiego,
pod red. Lidii Pszczó³kowskiej i Wojciecha Kiedrowskiego, Gdañsk 2006. Zob. te¿: Barbara
Wojewódka, Inwentarz spuœcizny Izabelli Trojanowskiej w zbiorach Muzeum PiMK-P w Wejherowie, w: Pro memoria Izabella Trojanowska (1929-1995), zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2015, s. 148.
Zob. „Jestem Kaszub¹ w Poznaniu”. Rozmowa z Beat¹ Maciejewsk¹, „Gazeta Dolnoœl¹ska”,
dodatek do „Gazety Wyborczej”, 15.09.1999 oraz I. Rogacka, Myœli i œni po kaszubsku, „Dziennik Ba³tycki”, 25.04.2001, tekst opublikowany z okazji nadania Profesorowi Honorowego
Obywatelstwa Wejherowa. Zob. te¿ m.in. R. Ciemiñski, Gerard Labuda…, „Czas Pomorza”,
2000, nr 3. W liœcie do T. Bolduana z 14.12.1992, nawi¹zuj¹c do pisanej przezeñ ksi¹¿ki Nie
dali siê z³amaæ, napisa³:
„Sam myœlê, ¿e trzeba by coœ napisaæ z prze¿ytych dni, nawet tytu³ obmyœli³em: „W pajêczynie wspomnieñ”, ale najbli¿sze dwa lata s¹ wype³nione po brzegi”.
Nieco wy¿ej napisa³: „G³ówny cel to teraz „Historia Kaszubów”, ale jest ona w³aœnie na drugim brzegu, a przed ni¹ istne jezioro wód i bagien. Jeszcze dwa lata prezesury w Akademii
Umiejêtnoœci: muszê to wytrzymaæ”.
Wiele lat wczeœniej, bo w 1964 r. w liœcie do L. B¹dkowskiego, gdzie przywo³uje wspomnienia z dzieciñstwa dotycz¹ce wêdrownych proroków, napisa³: „Ale to wszystko nadaje siê
raczej do pamiêtników, które zapewne ju¿ za kilkanaœcie lat trzeba bêdzie zacz¹æ pisaæ”.
(Zob. Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy…, s. 34-35).
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bowiem z traktowania d³u¿szych okresów historii, natomiast zajêto siê szczególnym opracowaniem okresów decyduj¹cych. Dlatego te¿ „Bitwa pod Grunwaldem” Kniaziewa Eug[eniusza] i „Dzieje Pomorza 1307–1310”, Labudy Ger[arda] mia³y ju¿ charakter raczej naukowy. W tym¿e kierunku posz³a praca Kuchty Leona „Sprawy wewnêtrzne w ziemiach zakonu krzy¿ackiego” i Labudy
„Pomorze w latach 1435–1454”. W dyskusji zabierali g³os przewa¿nie starsi
uczniowie, a z pomiêdzy nich gruntown¹ znajomoœci¹ materia³u historycznego odznacza³ siê ucz. Labuda Gerard”10 – Jeszcze w tym roku szkolnym G. Labuda zosta³ kolejnym prezezesm „Ko³a”, a Pan Dyrektor w dalszym ci¹gu sprawozdania zanotowa³:
„Prezes ucz[eñ] Labuda pisze o dzia³alnoœci kó³ka historycznego w roku sprawozdawczym w nastêpuj¹cy sposób: »Rok ten nauczy³ nas wiele, bogaci doœwiadczeniem potrafimy zabraæ siê do wytê¿onej pracy i skorzystaæ z tego, co
okaza³o siê dobrem i po¿ytecznem dla rozwoju kó³ka i samej historji. Zrozumieliœmy ¿e praca historyczna budzi prawdziwy naukowy interes, bo w niej
widzimy po³¹czenie nauk spo³ecznych i politycznych w jedn¹ nierozerwaln¹
ca³oœæ, oraz ¿e zadaniem historji jest, a¿eby stosuj¹c ogólne naukowe zasady
w badaniu przesz³oœci narodu, nakreœliæ jego charakter, jego warunki i zasoby, jego wybitne kierunki i d¹¿enia. Atoli do takiego pojêcia historji doszliœmy niedawno i dziœ zd¹¿aæ nam nale¿y do tego, abyœmy pojêcia te i zadania
w zupe³noœci przeprowadziæ zdo³ali«11.
– Tak myœla³ i pisa³; taki poziom myœli badacza przesz³oœci prezentowa³ G. Labuda jako uczeñ kl. VII, na rok przed matur¹! Ten wówczas zrozumiany „prawdziwy naukowy interes” historii by³ dlañ najwa¿niejszym, zawsze pierwszoplanowym przez ca³e ¿ycie! Nie wyklucza³o to innych zainteresowañ, a nawet pasji.
W tym spo³ecznikowsko-politycznej, jednak¿e bez osobistego g³êbokiego zaanga¿owania, wykraczaj¹cego nadto poza badania historyczne i ich promocjê.
Wówczas w wejherowskim gimnazjum G. Labuda by³ jeszcze aktywnym
w innych organizacjach szkolnych. Nale¿a³ tak¿e do „Stra¿y Przedniej”, „organizacji pracy obywatelskiej, jednej z najwa¿niejszych komórek ¿yciowych naszej m³odzie¿y”, utworzonej 1 wrzeœnia 1933 r., zwi¹zanej z obozem politycznym sanacji. W sprawozdaniu dyrektorskim odnotowano dobitnie œmieræ Marsza³ka J. Pi³sudskiego. Czytamy m.in., ¿e
„W zmar³ym Wodzu Narodu straci³a »Stra¿ Przednia« wielkiego swego Orêdownika. Po odbytej ¿a³obnej odprawie zespó³ gimnazjalny wys³a³ delegata
ucz. kl. VII Labudê G. na pogrzeb œp. Marsza³ka w Warszawie, a w pierwszych
10
11

Op. cit., Wejherowo 1935, s. 39.
Tam¿e, s. 40.
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dniach czerwca uda³ siê ucz. kl. VII Strongowski Br[unon] do Krakowa, do
krypty œw. Leonarda i na Sowiniec.
W po³owie lipca 1935 roku wyjechali na obóz letni »S.P.« w Bia³okrynicy
abs. gimn. Orzech Jan i uczeñ Labuda G.”12

– Zapewne i tu tkwi¹ korzenie postawy G. Labudy jako pañstwowca, choæ nigdy w szczególny sposób nie zdradza³ niepomorskiego uwielbienia dla Marsza³ka Pi³sudskiego.
Bez w¹tpienia bli¿sze od „Stra¿y Przedniej” by³o mu gimnazjalne „Regionalne Ko³o Kaszubskie”, o którym w 1935 roku napisano:
„Istnieje ju¿ trzy lata i zosta³o zorganizowane przez uczniów klas wy¿szych.
Jako cel postawi³o sobie Ko³o: 1) pielêgnowanie swoistej kultury miejscowej
– duchowej i materialnej – oraz pog³êbienie indywidualnych wartoœci obywatelskich; 2) wskazywanie z poœród cz³onków tych, którzyby póŸniej mogli
zaj¹æ siê jej badaniem i zespoleniem wybitniejszych wartoœci z kultur¹ ogólnoludzk¹. Do osi¹gniêcia powy¿szych celów RKK d¹¿y: a) przez poznanie
historji Kaszub, literatury i zabytków; b) przez pielêgnowanie legend, miejscowych podañ, pieœni ludowych i muzyki; c) przez wycieczki krajoznawcze”13.

– Opiekunk¹ chóru i zespo³u teatralnego Ko³a by³a Maria Krêcka, nauczycielka jêzyka francuskiego, siostra jednego z najwybitniejszych m³odokaszubów,
dr. Franciszka Krêckiego i sympatia – muza innego – Jana Karnowskiego, nazwanego po latach mózgiem i sumieniem regionalizmu kaszubsko-pomorskiego.
W programie tego¿ RKK, które pod opiek¹ M. Krêckiej wystawi³o m.in. sztuki
sceniczne „Kaszubë pod Widnem” i „Wesele kaszubskie” Jana Karnowskiego,
prezentowane w Wejherowie, Warszawie, Pucku i Koœcierzynie (dumne w 1935 r.
z zaproszenia do Krakowa, Poznania i Torunia), daj¹ o sobie znaæ wprost bliskie
do dziœ dla wiêkszoœci regionalistów kaszubskich idee m³odokaszubów. G. Labuda tak¿e w tym Kole zapisa³ siê przede wszystkim jako historyk, autor 2 z 7
wyg³oszonych tego¿ roku referatów: „Kto zamieszkiwa³ ziemie pomorskie?”
i „Pogañska religia S³owian”. Jeden z jego najbli¿szych kolegów, bliski mu tak¿e
po II wojnie œwiatowej, Edward Ogórek wyg³osi³ referaty pt. „Wêdrówki po
ziemi kaszubskiej” i „Handel ba³tycki w wiekach œrednich”, a inny uczeñ J. Markowski – „Regionalizm”. W sprawozdaniu dyrektorskim odnotowano te¿ „cztery
delegacje do czo³owych regionalistów kaszubskich, celem nawi¹zania kontaktu i zasiêgniêcia wskazówek. Wakacje wykorzystano na wycieczkê krajoznawcz¹,
która objê³a ca³e Kaszuby. […] Opiekunem Ko³a by³ naucz. [geografii] A[ndrzej]
12
13

Tam¿e, s. 45.
Tam¿e, s. 45-46.
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Dolina”. W gimnazjum dzia³a³o te¿ „Ko³o ³¹cznoœci z rodakami na obczyŸnie”,
utrzymuj¹ce kontakty m.in. z m³odzie¿¹ polsk¹ w Gdañsku, a jego opiekunk¹
by³a równie¿ M. Krêcka14. Niestety, nikt z nas nie zapyta³ Profesora, czy i tu by³
ju¿ wówczas obecny, czego wykluczyæ nie mo¿na.
Gerard Labuda na kartach przywo³ywanego sprawozdania zaistnia³ jeszcze
dwa razy. Raz jako cz³onek Komitetu redakcyjnego gazetki œciennej „U nas”,
zrodzonej z inicjatywy KuŸni M³odych w Kó³ku polonistycznym (wydano
11 nr.), a po raz drugi jako sekretarz Gimnazjalnego Klubu Sportowego.
Wielu spoœród starszych i m³odszych kolegów gimnazjalistów Profesora,
podejmuj¹cych studia na uniwersytetach zw³aszcza w Poznaniu, Warszawie
i Krakowie, kontynuowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ regionaln¹ w ramach korporacji
uczelnianych, najliczniej w Akademickim Kole Pomorskim i K’ „Pomeranii”
w Poznaniu, K’ „Cassubia” i Kole Przyjació³ Pomorza w Warszawie oraz Akademickim Kole Wielkopolan i Pomorzan w Krakowie, a tak¿e w Kole Kaszubologów w Pelplinie. Znamienne, ¿e w tym¿e œwiecie akademickim nie spotykamy
G. Labudy! Nie by³o go wœród licznych cz³onków najaktywniejszej Korporacji
Studentów Uniwersytetu Poznañskiego „Pomerania”, dzia³aj¹cej od 1924 roku
pod kuratel¹ jego mistrza prof. Kazimierza Tymienieckiego, swego czasu dziekana Wydzia³u Humanistycznego UP oraz wielu najwybitniejszych wówczas
kaszubologów. Wœród jej prezesów byli wejherowscy gimnazjaliœci Wiktor
i Alojzy Jagalscy ze S³awoszyna15. Do grona jej cz³onków, aktywnych niemal do
koñca ¿ycia w ruchu kaszubsko-pomorskim, nale¿a³ tak¿e absolwent Gamaji
z 1920 roku, mgr Pawe³ Groth, przed wojn¹ nauczyciel gimnazjalny, po 1945
roku pracownik Biblioteki Gdañskiej PAN. G. Labuda nie wst¹pi³ te¿ do Akademickiego Ko³a Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznañskim dzia³aj¹cego
od 1919 roku, skupiaj¹cego m.in. – dawnych filomatów pomorskich, a gdzie
równie¿ dzia³ali Jagalscy16. Jak sam kiedyœ, w odpowiedzi na moje pytanie, t³umaczy³ – nieobecnoœæ w ruchu korporacyjnym wynika³a z ju¿ wtedy nadmiaru
zadañ i badañ historycznych, jak i z tego, ¿e korporacyjne obyczaje nie mia³y
dlañ si³y przyci¹gania.
Tê nieobecnoœæ w ruchu akademickim ³atwo zrozumieæ, wiedz¹c czego na
niwie badañ historycznych dokona³ G. Labuda jeszcze jako student. Dziêki
swoim szerokim studiom i badaniom zosta³ uznany przez swoich uniwersyteckich mistrzów najwybitniejszym wœród nich znawc¹ problematyki kaszubsko-pomorskiej. To do niego skierowali oni wydawców Historii Kaszubów Aleksandra Majkowskiego – przedstawicieli Zrzeszenia Mi³oœników Kaszubszczy14
15
16

Tam¿e, s. 46-47.
Zob. Roczniki Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznañskiego „Pomerania”, 1929.
Zob. Ksiêga Pami¹tkowa Akademickiego Ko³a Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznañskim.
Dziesiêæ lat istnienia Akademickiego Ko³a Pomorskiego, Poznañ 1929.
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zny „Stanica” z Gdyni z proœb¹ o recenzjê wydawnicz¹ tego¿ dzie³a, jakie ukaza³o siê „z ilustracjami i podobizn¹ autora” – ju¿ po jego œmierci w Gdyni
w 1938 roku. By³o to w czerwcu 1937 roku. W lipcu G. Labuda, bêd¹c w Kartuzach, poznaj¹c A. Majkowskiego i jego sekretarza Feliksa Marsza³kowskiego,
wykona³ zadanie, ale autor, mimo ¿yczliwego wys³uchania uwag m³odego recenzenta, pozosta³ przy swoim i ksi¹¿ka posz³a do druku w pierwotnej postaci,
nie ze wszystkim zgodnej ze stanem historiografii17. Wznawiaj¹c jej publikacjê
w 1991 roku w oficynie spod znaku Œwiêtope³ka Wielkiego – Oddzia³u Gdañskiego ZK-P, zaopatrzyliœmy dzie³o w bardzo znamienne i cenne pos³owie
G. Labudy, zatytu³owane O Aleksandra Majkowskiego „Historii Kaszubów”.
– Nazywaj¹c dzie³o A. Majkowskiego owocem jego poetyckiej wizji przesz³oœci Kaszubów, G. Labuda odda³ mu sprawiedliwoœæ, stwierdzaj¹c, i¿ s³usznym
a nowatorskim rozwi¹zaniem A. Majkowskiego by³o uwzglêdnienie samych
Kaszubów jako g³ównego podmiotu naszej historii – dziejów Pomorza18. – To
doœwiadczenie, poznanie A. Majkowskiego, mocno wpisane by³o w œwiadomoœæ Profesora – wielkiego Kaszuby.
Niemal rok póŸniej po poznaniu A. Majkowskiego i pracy nad jego Histori¹
Kaszubów, w kwietniu 1938 roku, mistrz studenta G. Labudy, prof. K. Tymieniecki powierzy³ mu kolejne i podobne, a mo¿e jeszcze bardziej odpowiedzialne
zadanie. Chodzi³o o pomoc dla Józefa Kisielewskiego, redaktora miesiêcznika
„Têcza”, polegaj¹c¹ na zebraniu najwa¿niejszych Ÿróde³ i literatury do dziejów
S³owian Zachodnich i Pomorza, potrzebn¹ mu w zwi¹zku z pisan¹ ksiêg¹ reporta¿u ze swojej niedawnej wêdrówki po Niemczech. Chodzi³o o pomnikow¹
dziœ ksi¹¿kê Ziemia gromadzi prochy, która ukaza³a siê w 1939 roku, bêd¹c
tak¿e owocem wspó³pracy autora i studenta historii, w tym tak¿e ich wspólnej
wyprawy na polskie Pomorze – Kaszuby19.
W ksi¹¿ce tej, obok losu S³owian Zaodrzañskich i Pomorzan znad Parsêty
i £eby, znalaz³o siê odbicie losu i obrazu Kaszubów w II RP, którzy nie ulegli
17
18

19

Wydawca – Komitet Wydawniczy w swojej Przedmowie do dzie³a ani jednym zdaniem nie
wspomnia³ o swoich i recenzenta doœwiadczeniach.
Zob. G. Labuda, O Aleksandra Majkowskiego „Historii Kaszubów”, w: A. Majkowski, Historia
Kaszubów, wyd. 2, Gdañsk 1991, s. I-XXVII. (Bêd¹c zaanga¿owanym w ponowne wydanie
tego dzie³a, kontaktowa³em siê z Profesorem, prosz¹c o Pos³owie i u¿yczy³em „do druku”
w³asnego egzemlarza I wydania, jaki otrzyma³em od ks. dr. Franciszka Janka, przed wojn¹
prezesa Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów „Stanica” w Toruniu).
Zob. G. Labuda, Na szlakach S³owiañszczyzny Zachodniej: jak powsta³a ksi¹¿ka Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”, „¯ycie i Myœl”, 1988, nr 10, s. 10-23; ten¿e, Jak powsta³a ksi¹¿ka Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”, w: J. Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy, wyd. 2, Poznañ 1990, s. XXVII-XXXIX. (Trzeba pamiêtaæ, ¿e jest te¿ drugie
wydanie przed wojn¹ w kraju. W czasie wojny dzie³o to ukaza³o siê ponadto trzy razy
w 1941 r. w Szkocji i Anglii, a w 1943 r. w wersji skróconej konspiracyjnej w Warszawie).
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germanizacji. W polskiej rzeczywistoœci zarzucono im separatyzm i filogermanizm. Jednym z nich by³ Feliks Marsza³kowski, sekretarz A. Majkowskiego.
J. Kisielewski daleki by³ od tego fa³szywego obrazu, a do jego szczególnych
zas³ug mo¿na te¿ zaliczyæ ukazanie roli Gdañska jako odwiecznej stolicy Kaszubów, która zarazem by³a swoistym kot³em germanizacyjnym… F. Marsza³kowski by³ przedstawicielem kolejnego pokolenia regionalistów kaszubskich,
bliskich nie tylko Kisielewskiemu. Labuda, komentuj¹c swoj¹ niby skromn¹ rolê
przy powstaniu tej ksi¹¿ki, zauwa¿y³: „Jako œwiadek historii mog³em mu niejedno powiedzieæ o sprawach kaszubskich”. Pod koniec swego pos³owia G. Labuda napisa³: „Lecz zaraz po wybuchu wojny, podczas lat hitlerowskiej okupacji, ka¿dy, u kogo podczas rewizji znaleziono jej egzemplarz, musia³ siê liczyæ
co najmniej z wys³aniem do obozu koncentracyjnego. Natomiast wszystkich
tych, których sam autor wymieni³ we wstêpie jako swoich wspó³pracowników,
spotka³ zaszczyt dostania siê na listê œciganych przez tajn¹ policjê niemieck¹
(gestapo). I ja te¿ doœwiadczy³em tego losu”. Dalej czytamy:
„Na tym móg³bym zakoñczyæ moje reminiscencje z tej przypadkowej, a tak
pouczaj¹cej dla mnie introdukcji do dziejów S³owian Zachodnich i dziejów
Pomorza. Wprowadzi³y mnie do niej dwa seminaria: i to „uniwersyteckie”pod
kierunkiem Kazimierza Tymienieckiego, Leona Koczego, Miko³aja Rudnickiego i Józefa Widajewicza, i to „literackie” pod kierunkiem Józefa Kisielewskiego. Czeœæ jego pamiêci” 20.

Mo¿na dziœ jeszcze dodaæ, ¿e obok tych dwóch seminariów by³o trzecie,
to pierwotne – samokszta³ceniowa dzia³alnoœæ w Kó³ku Historycznym i Regionalnym Kole Kaszubskim w gimnazjum wejherowskim! Zdobyta tu i tam
wiedza, zawi¹zane wiêzi, podjête zosta³y po tragicznej okupacji ze strony
s¹siada – Niemiec hitlerowskich, któr¹ nasz bohater szczêœliwie i twórczo
prze¿y³ w Generalnej Guberni, gdzie za³o¿y³ rodzinê, a bêd¹c cz³onkiem AK,
ukoñczy³ studia, zaœ dziêki swoim pracom naukowym zdoby³ wkrótce pozycjê
samodzielnego historyka, profesora Uniwersytetu w Poznaniu.
Obowi¹zki uczelniane i rodzinne, funkcje pe³nione w œrodowisku naukowym Poznania, nie sprzyja³y po wojnie bli¿szym kontaktom G. Labudy z rodzinnymi Kaszubami i skromnymi ogniskami odradzaj¹cego siê ruchu kaszubskiego. Nie by³o go wœród uczestników I Kongresu Kaszubskiego, jaki odby³ siê
na pocz¹tku 1946 roku w Wejherowie. Przyby³ tam dwa lata póŸniej z „odczytem
naukowym” na Zjazd Absolwentów Gimnazjum Pañstwowego w Wejherowie
3/4.7.48”, z którego pami¹tk¹ jest m.in. wrêczona mi przed laty fotografia jego
uczestników. (W programie zjazdu by³o te¿ „odegranie fragmentów dramatu
20

Op. cit., s. XXXIX.
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kaszubskiego ks. dr. Bernarda Sychty […] pt. „Przebudzenie” przez Teatralny
Zespó³ Ziemi Kaszubskiej w Wejherowie”. Wydano te¿ „Jednodniówkê” i „Pamiêtnik Zjazdu”. Zawarto w nich prace dawnych i ówczesnych uczniów Gimnazjum i Liceum”). Na odwrocie foto rêk¹ Profesora zapisano: „G.L. w trzecim
rzêdzie drugi od prawej, obok Edward Ogórek, organizator zjazdu”. Na tym¿e
foto wœród siedz¹cych w pierwszym rzêdzie, czwarty od lewej, to Bernard Szczêsny, ówczesny burmistrz Wejherowa, póŸniejszy organizator Zrzeszenia Kaszubskiego… Wœród przekazanych mi przy okazji tego¿ foto i „Pamiêtnika”
kole¿eñskich kontaktów by³ te¿ wówczas emerytowany nauczyciel Jerzy Trepczyk, mieszkaniec Zdrady k. Pucka, zwi¹zany z ZK-P, g³ówny inspirator i fundator pomnika Antoniego Abrahama w Zdradzie.
Kilka lat wczeœniej, w 1989 roku, by³ on przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego kolejnego zjazdu absolwentów gimnazjum – 24 i 25.06.1989 roku.
W wydanej publikacji okolicznoœciowej pt. Gamaja…, w dziale Rozs³awili imiê
szko³y, znalaz³ siê biogram „12. Prof. Gerarda Labudy – absolwenta z 1936 r.”,
aktualnego wtedy wiceprezesa PAN. W nielicznym gronie 15 sylwetek, zaprezentowano obok niego tak¿e takich kaszubologów i postaci ruchu kaszubskiego,
jak: Ferdynand Bieszk, Józef Wrycza, Leon Heyke, Bronis³aw Bukowski, Abdon
Stryszak, Bernard Sychta, Alfons Wojewski, Hubert Suchecki21.
Wœród gimnazjalnych kolegów, absolwentów Gamaji, czyli Alma Mater
Wejherowiensis sprzed 1939 roku, zaanga¿owanych przed i po wojnie ró¿norako, niekiedy podobnie jak G. Labuda – nie bezpoœrednio i nie organizacyjnie,
w ruchu kaszubsko-pomorskim, byli tak¿e: ks. Alojzy Kowalkowski, ks. Stanis³aw Gronowski, ks. Zygmunt Jutrzenka-Trzebiatowski, ks. Brunon Rieband,
ks. Franciszek Ksawery Okróy, Kazimierz Skwierawski, ks. Erhard Staniszewski, Józef Torliñski, Hubert Strobel, ks. Franciszek Grucza, Leon Roppel, Leon
Torliñski, Karol G³ombiowski, Robert Komkowski, ks. Leon Kuchta, Torliñski
W³adys³aw…22. To bardzo liczne grono z dum¹ przyjmowa³o kolejne sukcesy
naukowe G. Labudy i obejmowane stanowiska, a szczególnie rektora UAM
w latach 1962–1965.
Ju¿ w pierwszym powojennym dziesiêcioleciu prof. G. Labuda zwi¹za³ siê
mocno z Gdañskiem jako cz³onek Gdañskiego Towarzystwa Naukowego,
w którym spotyka³ siê m.in. z Leonem Ropplem i Lechem B¹dkowskim oraz
Paw³em Grothem i Marianem Pelczarem23. Niemniej istotna by³a jego wspó³21
22

Zob. Gamaja..., s. 24-31. Ich biogramy znaleŸæ mo¿na m.in. w S³owniku biograf icznym
Pomorza Nadwiœlañskiego.
Nazwiska tych postaci, znanych mi osobiœcie, dziêki dzia³alnoœci od 1965/6 roku w ZK-P,
wy³owi³em z „Indeksu Absolwentów lat 1963-1989, a konkretniej 1929-1939, zawartego
w „Gamaji…”, s. 39-77, g³ównie s. 45-49 (tu na pierwszym miejscu Pawe³ Groth, absolwent
z 1921 r.).
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praca z Bibliotek¹ Miejsk¹ potem Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN, w której przez wiele lat by³ cz³onkiem Rady Naukowej. A jak wiemy, GTN, nastêpca Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki za³o¿onego w 1922 roku w Wolnym Mieœcie
Gdañsku, z inicjatywy m³odokaszuby ks. dr. Kamila Kantaka, by³ tak¿e swoistym matecznikiem dla kaszubskiego œrodowiska naukowego. Si³¹ rzeczy sta³
siê wa¿nym partnerem powsta³ego na fali paŸdziernika 1956 roku Zrzeszenia
Kaszubskiego, a od 1964 roku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Gerard Labuda a PaŸdziernik 56’ i pierwsze æwieræwiecze
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Prze³om paŸdziernikowy 1956 roku w intensywnym ¿yciu naukowym profesora G. Labudy zwi¹zany jest m.in. z jego szczególnym zaanga¿owaniem
w latach 1955–1961 w ratowanie, odradzanie i rozwój Instytutu Zachodniego,
któremu prezesowa³ od 1958 roku. Byæ mo¿e to spowodowa³o, ¿e nie znajdujemy go w gronie za³o¿ycieli Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdañsku, którego I organizacyjne walne zebranie mia³o miejsce 2.12.1956 roku. Przewodniczy³ mu
Abdon Stryszak, prof. PAN. Wœród inicjatorów, obok B. Szczêsnego, byli
L. B¹dkowski, L. Roppel i R. Komkowski. W gronie 116 znanych z imienia
i nazwiska spoœród 126 uczestników zjazdu za³o¿ycielskiego, obok w/w byli
przyszli profesorowie: Andrzej Bukowski i Stanis³aw Gierszewski z Gdañska,
Franciszek Grucza z Poznania i Henryk Hinz z Warszawy. Prezesem zosta³ Aleksander Arendt, znany G. Labudzie jeszcze z gimnazjum, a przewodnicz¹cym
Rady Naczelnej Bernard Szczêsny w latach 1959–1971 prezes Zrzeszenia24. –
Byæ mo¿e gdzieœ w archiwach jest jakiœ œlad próby w³¹czenia G. Labudy do tego
grona, w którym znaleŸli siê tak¿e wówczas m³odzi – w tym dziennikarze, bêd¹cy z czasem pod szczególnym urokiem Profesora, T. Bolduan i I. Trojanowska oraz kartuzjanin Edmund Kamiñski…
Œwiadectwem sporego wówczas dystansu G. Labudy do organizacyjnych
wysi³ków Spo³ecznoœci Zrzeszonej jest jego nieobecnoœæ autorska w latach
1956–1970 na ³amach zrzeszeniowego czasopisma dwutygodnika „Kaszëbë”

23

24

Pierwszy z zachowanych listów G. Labudy do L. B¹dkowskiego pochodzi z 10 V 48. Zawiera on zdanie: „Spodziewa³em siê zobaczyæ Pana na publicznym posiedzeniu [Gdañskiego]
Towarzystwa Naukowego w dn. 2.V.48; spotka³em tylko Roppla, z którym chwilkê pogawêdziliœmy”. Zob. Listy…, s. 33. Nastêpny list jest dopiero z 24 IV 1956. Zawiera zdanie: „Cieszy³em siê równie¿ mog¹c Panu dopomóc w wydaniu jego piêknej pracy o S³owiñcach” –
Chodzi o S³owiñcy, Warszawa 1956.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 23-51 oraz s. 473-476.
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i jego nastêpcy gdañskiego miesiêcznika „Litery”25, promuj¹cego w nastêpnych
latach z wielk¹ sympati¹ i dum¹ postaæ i dorobek naszego bohatera.
Opublikowana w 1966 roku na ³amach „G³osu Wybrze¿a”, przywo³ana wy¿ej w przypisie rozmowa G. Labudy z I. Trojanowsk¹, zatytu³owana Ruch kaszubski w ostatnim stuleciu jest swoistym symbolem, znakiem szczególnym, po
czêœci skromnego, ale ju¿ osobistego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ wspó³czesnego mu ruchu kaszubsko-pomorskiego, ale jedynie w charakterze ¿yczliwego
badacza jego przesz³oœci26. Prezentowane przezeñ opracowania, niby œciœle
historyczne, mia³y i maj¹ zawsze olbrzymi wydŸwiêk spo³eczno-polityczny.
Mia³y one szczególne znaczenie w okresie PRL, kiedy to dzia³alnoœæ Zrzeszenia, ruch kaszubsko-pomorski spotyka³ siê na w³asnym gruncie ze strony w³adz
wojewódzkich, zw³aszcza KW PZPR i UB z czêsto gorliw¹ inwigilacj¹, a zawsze
uwa¿n¹ obserwacj¹, krytyk¹ i przeciwdzia³aniem27. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL by³a m.in. dzia³alnoœæ Lecha B¹dkowskiego, utrzymuj¹cego w latach 1956–1980 serdeczn¹ korespondencjê
z G. Labud¹, w której jawi siê on jako bardzo ¿yczliwy konsultant naukowy
pisarza, autora szkiców historycznych, esejów i powieœci dotycz¹cych œredniowiecza, a zw³aszcza ksi¹¿¹t gdañsko-pomorskich28. Rzadko w listach G. Labudy pojawia siê echo podnoszonych przez L. B¹dkowskiego spraw zwi¹zanych
z jego zaanga¿owaniem w Zrzeszeniu. Chodzi m.in. o uhonorowanie ks. dr.
B. Sychty poprzez wybicie poœwiêconego mu medalu jako autorowi wiekopomnego dzie³a S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Z inicjatywy
25

26

27

28

Na kartach „Bibliografii Kaszub. Artyku³y z czasopism. Tom 2 : 1957-1970”, Gdañsk 2015,
nazwisko G. Labudy jako autora pojawia siê zaledwie 6 razy. Dotyczy to jego 3 recenzji
z ³amów „Rocznika Gdañskiego” i „Studiów Źród³oznawczych” oraz „Roczników Historycznych” oraz 2 recenzje innych autorów dot. publikacji G. Labudy. Szóst¹, a w³aœciwie
pierwsz¹ pozycjê stanowi rozmowa I. Trojanowskiej z G. Labud¹ pt. Ruch kaszubski w ostatnim stuleciu, „G³os Wybrze¿a”, 1966, nr 287, s. 4, 5.
Niestety, inicjatorom i redaktorom skromnej publikacji pt. Spo³ecznoœæ Zrzeszona, upamiêtniaj¹cej 15-lecie ZK-P, zawieraj¹cej refleksje 30 autorów, nie uda³o siê dlañ zdobyæ tekstu
G. Labudy, zob. Spo³ecznoœæ Zrzeszona, red. T. Bolduan, J. Borzyszkowski, W. Kiedrowski,
Gdañsk 1971.
Warto zauwa¿yæ, ¿e nazwisko G. Labudy nie pojawi³o siê te¿ w dokumentach dzia³alnoœci
gdañskiego UB, skierowanej przeciw ludziom ZK-P. Zob. A. Paczoska, Oskar¿eni o separatyzm.
Dzia³ania tajnych s³u¿b PRL wobec dzia³aczy kaszubskich w latach 1945-1970, „Pamiêæ
i Sprawiedliwoœæ”, 2004, nr 2; C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 124-146.
Zob. Listy…, s. 34-44 oraz „Opinie wydawnicze o ksi¹¿kach Lecha B¹dkowskiego”, tam¿e,
s. 45-66. (Dotycz¹ one takich dzie³ L.B., jak: Poczet ksi¹¿¹t Pomorza Gdañskiego, Odwrócona
kotwica, M³ody ksi¹¿e, S³owiñcy, a pochodz¹ z lat 1956-1978. G. Labuda przyczyni³ siê te¿
swoj¹ opini¹ do przyspieszenia wydania powieœci A. Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa
w t³umaczeniu L. B¹dkowskiego na jêzyk polski, jaka ukaza³a siê w Wydawnictwie Morskim w 1964 r.
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dzia³aczy ZK-P, przy zaanga¿owaniu G. Labudy i innych osób, Uniwersytet
Gdañski uczci³ ks. B. Sychtê doktoratem honoris causa29.
Inn¹ spraw¹, nie tylko zrzeszeniow¹, by³y problemy i k³opoty z Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, powo³anym do ¿ycia w 1968
roku w Wejherowie z inicjatywy tamtejszych dzia³aczy ZK-P, które przejê³o
patronat na t¹ niejako swoj¹ sztandarow¹ instytucj¹. G. Labuda by³ szczególnie
zaanga¿owany w dzia³ania na rzecz rozwoju tego¿ Muzeum jako przewodnicz¹cy w latach 1969–1990 Rady Naukowej. Wspó³pracowa³ na tym odcinku
szczególnie z T. Bolduanem, d³ugoletnim sekretarzem Rady i jego nastêpc¹ na
stanowisku przewodnicz¹cego, jak i z Józefem Wêsierskim, ówczesnym sekretarzem KP i KM PZPR w Wejherowie, bêd¹cym z-c¹ przewodnicz¹cego Rady,
a w pierwszych latach istnienia Muzeum tak¿e wiceprezesem ZK-P. Ogromna
troska G. Labudy o sprzyjaj¹ce warunki rozwoju Muzeum, o jego zbiory, o jego
pozycjê w œwiecie kultury i nauki, dzielona by³a z liczn¹ grup¹ dzia³aczy ZK-P.
Znajdowa³a ona wyraz w niejednej trudnej sytuacji, kiedy Profesor zjawia³ siê
w Wejherowie lub w Gdañsku, by w gronie Rady Naukowej Muzeum, w kontaktach z w³adzami miasta, powiatu czy województwa znajdowaæ wyjœcie…
Dotyczy³o to tak spraw naukowych (udzia³ w konferencjach), jak przede
wszystkim organizacyjno-osobowych. Tak by³o w PRL-u, a nieco inaczej, ale
równie blisko miêdzy Profesorem a Muzeum w III RP.
Jednym z powierników, mo¿e najbli¿szym, jego trosk muzealnych by³ Tadeusz Bolduan.
4 wrzeœnia 1981 r. w liœcie doñ Profesor napisa³:
„Zapewne od p. Izabelli Trojanowskiej wie Pan, w jakich okolicznoœciach zdecydowa³em siê na rezygnacjê ze stanowiska przewodnicz¹cego Rady. Pragnê
jednak zapewniæ, ¿e by³ to tylko wzgl¹d przypadkowy. Ju¿ od dawna dojrzewa³a we mnie œwiadomoœæ, ¿e powinienem to zrobiæ dla dobra Rady i Muzeum. Reorganizacja Rady jest potrzebna. Reformê nale¿y zacz¹æ od g³owy.
Wzglêdy, które mn¹ faktycznie kieruj¹ w tej sprawie, wy³o¿y³em w piœmie do
naczelnika m. Wejherowa. Odpis tego pisma za³¹czam. S¹ to powody istotne.
Nie móg³bym natomiast wzi¹æ na siebie zadania nag³ego skrytykowania tego,
co dot¹d aprobowa³em i popiera³em. Zgadzam siê jednak, ¿e merytoryczna
dzia³alnoœæ Muzeum mo¿e dawaæ powód do skarg i narzekañ. Bêd¹c jednak
tak bardzo oddalony od Wejherowa, nie mogê efektywnie wp³ywaæ na jego
dzia³alnoœæ. Mogê doradzaæ, ale nie mogê praktycznie realizowaæ podjêtych
uchwa³. (…)30 ”.
29

Na proœbê niejako ZK-P zaanga¿owa³ siê w tê sprawê m.in. prof. Edmund Cieœlak, ówczesny
przewodnicz¹cy Frontu Jednoœci Narodu w Gdañsku, przyczyniaj¹c siê do prze³amania
istniej¹cych barier w KW PZPR.
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W tamtym momencie adresaci rezygnacji G. Labudy z funkcji przewodnicz¹cego Rady Naukowej Muzeum jej nie przyjêli. Na tym¿e stanowisku Profesor wytrwa³ do 1990 roku. Dnia 6 listopada 1990 roku, pisz¹c do T. Bolduana,
stwierdzi³:
„Bardzo wielk¹ radoœæ sprawi³a mi wiadomoœæ, ¿e Rada Naukowa przy Muzeum wybra³a Pana jej przewodnicz¹cym. Proszê przyj¹æ nie tylko zdawkowe
¿yczenia i gratulacje, lecz tak¿e z g³êbokiego przekonania p³yn¹ce przekonanie,
¿e pod Pañskim kierownictwem bêdzie ona nadal sprawowa³a w³aœciw¹ opiekê
i wytycza³a kierunki dalszej pracy tego Muzeum. Od powodzenia Muzeum
bêdzie te¿ zale¿a³ los moich zbiorów, które tam ostatecznie znajd¹ swoj¹
przystañ.
Moja rezygnacja przysz³a nagle i na pozór trochê niespodziewanie, ale
moja myœl od dawna do tego zmierza³a. Decyzja przysz³a zewn¹trz, ale od
razu uzna³em j¹ za s³uszn¹. Zmiany – jeœli maj¹ nast¹piæ – musz¹ siê zacz¹æ
od g³owy. Zreszt¹ stare rzymskie przys³owie dobrze mówi: tempora mutantur et nos mutamur in illis!
Mam nadziejê, ¿e zmiany – ewolucyjne, broñ Bo¿e rewolucyjne – wyjd¹
Muzeum na dobre”.

Jak widaæ, w pomyœlnym rozwoju Muzeum, w ewolucyjnych zmianach,
w jego dobrym kierownictwie – zaczynaj¹c od funkcji przewodnicz¹cego Rady
Naukowej, widzia³ on tak¿e pomyœlny los ju¿ wtedy przeznaczonych do tej¿e
instytucji swoich zbiorów.
Relacje G. Labuda a Muzeum PiMK-P w Wejherowie nale¿¹ do najwa¿niejszych w jego obecnoœci w ruchu kaszubsko-pomorskim! St¹d te¿ zas³uguj¹ na
dalsze i odrêbne badania.
Trzeba jasno stwierdziæ, i¿ Profesor, mieszkaj¹c w Poznaniu, na swoje szczêœcie, niekoniecznie Muzeum i ZK-P, by³ w zasadzie wolny od obci¹¿aj¹cych
osoby tu obecne dokuczliwoœci zewnêtrznych i naszych w³asnych s³aboœci,
wspó³decyduj¹cych o przebiegu wydarzeñ na co dzieñ. Do ich poznania, zanalizowania, zrozumienia, wyjaœnienia daleka byæ mo¿e jeszcze droga, a wielu
odpowiedzi na wa¿ne pytania winniœmy szukaæ w ró¿nych Ÿród³ach, zw³aszcza
w korespondencji G. Labudy, gdzie z regu³y znajduje odbicie zaledwie cz¹stka
ca³ej prawdy, tak¿e tej dotycz¹cej osobowoœci i postawy g³ównego dziœ bohatera niniejszego tomu A.C.

30

ZJB, List G. Labudy do T. Bolduana. Tu w dalszej czêœci wzmianka o stanie zdrowia, pogarszaj¹cym siê wzroku – „czytam praktycznie jednym okiem. Tak¿e pozosta³a kondycja
fizyczna pozostawia wiele do ¿yczenia”. W P.S. zaœ „Bardzo proszê o dyskrecjê w zwi¹zku
z interwencj¹ p. Tr.”.
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Sygnalizuj¹c zwi¹zki Profesora z Muzeum, jako wa¿nej cz¹stki jego zaanga¿owania w ruchu kaszubsko-pomorskim, wyprzedzi³em po czêœci chronologiê
– informacje dotycz¹ce drugiej z dwóch najwa¿niejszych dziedzin, zdecydowanie najwa¿niejsz¹, jego kaszubsko-pomorskiej dzia³alnoœci. Chodzi o jego
badania historyczne, o jego pozycjê i rolê najwybitniejszego znawcy dziejów
Kaszubów i Pomorza.
Zajmuj¹c siê przed laty nieco bli¿ej drog¹ G. Labudy do jego Historii Kaszubów, któr¹ nazwa³ opus magnum swojego kaszubskiego dorobku naukowego,
przypomnia³em ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszy³o wœród elity ZK-P
powstaniu Historii Pomorza 31. W samym ZK-P momentem szczególnym by³o
ukazanie siê pierwszego tomu tej syntezy i jego promocja z udzia³em autora
podczas spotkania w 1969 roku, zorganizowanego przez Klub „Pomorania”
w Ratuszu Staromiejskim32. (Wtedy pad³o te¿ pytanie – proœba o „Historiê
Kaszubów”…).
Niemniej warto pamiêtaæ, ¿e niektórzy uczestnicy tego¿ spotkania na dzie³o
to czekali co najmniej od 1947 roku, kiedy ukaza³a siê jego pomnikowa dziœ
w tym kontekœcie publikacja pt. Wielkie Pomorze w dziejach Polski, firmowana
przez Wydawnictwo Zachodnie w Poznaniu. Wœród jej nabywców by³ wówczas T. Bolduan. We wstêpie, zatytu³owanym Urodzaj tworzenia, do tomu pism
wybranych G. Labudy pt. Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, napisa³: „mam
bardzo osobisty stosunek do prof. Gerarda Labudy i jego twórczoœci. W latach
czterdziestych, jako gimnazjalista, naby³em jego ksi¹¿kê „Wielkie Pomorze w
dziejach Polski”. Nie wiedzia³em wtedy, kim jest Profesor, gdzie mieszka, jak¹
ma profesjê. Ta ksi¹¿ka spowodowa³a, ¿e od tego czasu historia sta³a siê moj¹
pasj¹, a prof. Labuda wci¹ga³ mnie ka¿d¹ nastêpn¹ ksi¹¿k¹ i z czasem artyku³ami publikowanymi w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych w œwiat
dylematów w historii Pomorza i powszechnej”33. – Bolduan, 10 lat póŸniej,
jeden z najm³odszych wœród za³o¿ycieli Zrzeszenia, nale¿¹c zawsze do w¹skiego grona jego liderów i ideologów, by³ w swojej dzia³alnoœci dziennikarskiej
najwiêkszym wielbicielem i promotorem dokonañ i sukcesów, nie tylko naukowych G. Labudy. Czyni³ to nie tylko na ³amach czasopism „Litery”, „Czas”, ale
i „Pomeranii”34.
31
32

33
34

J. Borzyszkowski, Gerard Labuda – Kaszuba z Poznania – jego droga od „Historii Pomorza”
do „Historii Kaszubów”, „Przegl¹d Zachodni”, 2006, nr 4.
Przebieg tego spotkania znajduje odbicie m.in. w Kronice Klubu „Pomorania” (ZJB) oraz na
³amach prasy i we wspomnieniach jego uczestników. Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Wspomnienie
o Wielkim Mistrzu… Profesorze Gerardzie Labudzie, w: Pro memoria Gerard Labuda…,
s. 255-259.
Op. cit., s. 5-6.
T. Bolduan m.in. w 1976 r. opublikowa³ na ³amach „Pomeranii” artyku³ pt. Rewident historii,
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Znamienne, ¿e droga na ³amy „Pomeranii” samego G. Labudy jako autora
by³a doœæ d³uga. Pierwszy artyku³ jego autorstwa ukaza³ siê dopiero w 1987
roku. Sta³o siê to dziêki „Kolokwiom Gdañskim”, organizowanym przez ZK-P
wspólnie z Kuri¹ Biskupi¹ w Oliwie. Pierwsze odby³y siê 18 i 19 X 1986 roku;
ich temat brzmia³: „Chrystianizacja Pomorza a dawne religie S³owian nadba³tyckich”. Prof. G. Labuda wyg³osi³ referat poœwiêcony promotorom chrystianizacji Pomorza. St¹d jego wersja w postaci artyku³u w „Pomeranii” otrzyma³a
tytu³ Chrystianizacja Pomorza 35.
By³ on jednak, przynajmniej od pocz¹tku lat 70., odbiorc¹ i czytelnikiem
tego¿ pisma, które pozna³ pod tytu³em „Biuletyn Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. W sprawy pisma i wydawnicze Zrzeszenia wszed³
nieco bli¿ej dziêki Ferdynandowi Neureiterowi, a w³aœciwie KW PZPR w Gdañsku w 1973 roku, po ukazaniu siê Neureiterowskiej Kaschubische Anthologie36.
By³a to pierwsza zagraniczna i tak bogata antologia poezji kaszubskiej, st¹d, jak
s¹dzi³ Profesor, pojawiæ siê mia³a idea jej wydania w wersji polskiej. Si³¹ rzeczy
i dzia³alnoœci jej przeciwnika prof. Andrzeja Bukowskiego, „sprawa Neureitera”
znalaz³a siê w KW PZPR w Gdañsku, gdzie pracowa³ m.in. Andrzej Szczepañski,
by³y cz³onek Klubu „Pomorania” i magistrant A. Bukowskiego. On to, za porozumieniem z sekretarzem propagandy Tadeuszem Fiszbachem, zwróci³ siê o opiniê
– weryfikacjê zarzutów swego mistrza wobec tej ksi¹¿ki – do G. Labudy, który
sporz¹dzi³ cenn¹ ekspertyzê, udostêpniaj¹c j¹ za poœrednictwem T. Bolduana
tak¿e kilku innym zaufanym osobom z ZK-P37! Po latach – w 2000 roku – Profe-
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co mia³o miejsce przed jubileuszem 60-lecia urodzin Profesora. Jako szczêœliwy dziedzic
cz¹stki jego spuœcizny, w tym œwiadectw bardzo bliskich kontaktów z G. Labud¹, nie mogê
pomin¹æ znamiennej dedykacji Profesora z odziedziczonego egzemplarza ksi¹¿ki Nauka,
nauczanie, upowszechnianie nauki, Warszawa 1998. Oto ona: „Drogiemu Panu Tadeuszowi
Bolduanowi wraz z podziêkowaniem za ró¿ne dobre inspiracje i zachêty sta³y d³u¿nik Gerard Labuda, 15/I. 99”.
G. Labuda, Chrystianizacja Pomorza, „Pomerania”, 1987, nr 2, s. 1-5. Warto zaznaczyæ, ¿e
dziêki ZK-P Profesor na pocz¹tku lat 70. uczestniczy³ w spotkaniu Wspó³czesna Kultura
Pomorza, odbytym w Pa³acu Opatów z udzia³em dyr. Dzia³u Etnograficznego Muzeum
Narodowego, dr. Longina Malickiego. Profesor by³ te¿ jednym z referentów podczas XX
Kaszubsko-Pomorskich Spotkañ Wdzydzkich w 1990 r., poœwiêconych „Wspó³czesnemu
regionalizmowi kaszubskiemu”. – Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…,
s. 330-331 oraz 484.
F. Neureiter, Kaschubische Anthologie, München 1973.
S¹dzê jednak, ¿e chodzi³o wówczas nie o t³umaczenie F.N. antologii, tylko o przyznany mu
przez Klub „Pomorania” Medal Stolema, przeciwko czemu wyst¹pi³ A. Bukowski. W liœcie
Profesora do T. Bolduana z 14 V 73 czytamy: „Drogi Panie! Czujê siê zobowi¹zany przes³aæ
Panu za³¹czony elaborat. Zwrócono siê do mnie o wyra¿enie mojej opinii o ksi¹¿ce Neureitera z powodu okolicznoœci, które zapewne s¹ Panu lepiej znane, ni¿ mnie. Obawiam siê, ¿e
oczekiwano ode mnie innych rezultatów ekspertyzy. Musia³em jednak napisaæ. Zgodnie
z faktami i zgodnie z moim subiektywnym – to prawda – widzeniem tych rzeczy. Przy
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sor opublikowa³ ten tekst w tomie Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie38.
Antologia ta nie ukaza³a siê w jêzyku polskim, ale bez w¹tpienia przyczyni³a siê
ona, a sam F. Neureiter, swoimi zainteresowaniami do wydania niemal równoczeœnie przez Wydawnictwo Morskie podobnej, bogatszej, przygotowanej przez
zrzeszeniowy zespó³, zatytu³owanej Modra struna39. Opinia Profesora by³a istotnym czynnikiem – cz¹stk¹ argumentacji zrzeszeniowej na rzecz wydania
w wersji polskiej kolejnego wielkiego dzie³a austriackiego kaszubologa – F. Neureitera pionierskiej Historii literatury kaszubskiej 40. Dzie³o to z podtytu³em
Próba zarysu w t³umaczeniu Marii Boduszyñskiej-Borowikowej, ze wstêpem
Tadeusza Bolduana, wysoko ocenionym przez Profesora, ukaza³o siê w oficynie wydawniczej ZK-P w 1982 roku. By³o to ju¿ w nowej epoce dziejów PRL,
której znakiem szczególnym sta³a siê „Solidarnoœæ”. Poprzedzaj¹cy jej powstanie okres lat 70. w ¿yciorysie G. Labudy, w kontekœcie jego relacji z ruchem
kaszubsko-pomorskim, zapisa³ siê dwoma szczególnymi faktami, honoruj¹cymi
dorobek wielkiego historyka.
Pierwszym by³ fakt wyró¿nienia go przez Klub Studencki „Pomorania”
w 1970 roku Medalem Stolema, zwanym „kaszubskim noblem”. Uzasadnienie
brzmia³o „za twórczy wk³ad w opracowanie Historii Pomorza”, której t. I ukaza³ siê w 1969 roku. Spotkanie Klubu, na którym podjêto tê decyzjê, odby³o siê,
jak wiemy, 27.11.1969. Razem z nim wyró¿nienie to przyznano Marianowi
Mokwie z Sopotu, Otylii Szczukowskiej z Wejherowa, Leonowi Ropplowi
z Or³owa i „Trzem paniom z Wdzydz” – Annie Ostrowskiej i Helenie Knut
oraz W³adys³awie Wiœniewskiej41. Drugim wyró¿nieniem by³o nadanie mu
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okazji wrócimy do tej sprawy. Proszê elaborat traktowaæ tylko prywatnie – do wiernych r¹k
– i do archiwum. Nie mam jednak nic przeciwko temu, aby dotar³ on do 2-3 osób, które
darzy Pan zaufaniem. £¹czê uprzejme uk³ony, Gerard Labuda, Poznañ, dn. 17 V 73, P.S. Jak
mo¿na by dostaæ tê ksi¹¿kê?” – Wynika zeñ, ¿e A. Szczepañski jedynie u¿yczy³ Profesorowi
egz. ksi¹¿ki na czas badañ. Z nastêpnego listu do T. Bolduana dowiadujemy siê, ¿e w³aœnie
dziêki niemu dzie³o to znalaz³o siê w ksiêgozbiorze G. Labudy. W tym¿e liœcie z 22 V 1973
jest znamienne „P.S.: Czy »Biuletyn« ju¿ nie wychodzi? Mo¿e zalegam z op³at¹ abonamentu? Proszê o Biuletyn i o czek”.
G. Labuda, O próbie ratowania przek³adu Ferdinanda Neureitera „kaszubskiej antologii”,
w: Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000, s. 448-461. – Tam mowa o t³umaczeniu, ale chodzi³o nie o to, jeno o Medal Stolema…
Zob. Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdañsk 1973. (Przygotowa³ zespó³, a Wstêp
napisa³ Jan Drze¿d¿on).
F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatur, wyd. I, München 1978, wyd. II, München
1991.
ZJB, Kronika Klubu Pomorania, k. 62-64. Tam¿e wycinki artyku³ów: Wojciech Janke
[W. Kiedrowski], Stolemowcy roku 1970, „Dziennik Ba³tycki”, 31.12.1969 i 1.01.1970 oraz
Zygmunt Sztaba, „Pomerania” znaczy: folklor. Od nagrody Stolema do nagrody PEN-Clubu,
„S³owo Powszechne”, którego autor, mimo dobrych chêci, nie by³ w stanie poj¹æ roli „Po-
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Cz³onkostwa Honorowego ZK-P w 1978 roku, które Walny Zjazd Delegatów
przyzna³ Profesorowi jednoczeœnie z ks. dr. Bernardem Sycht¹ i prof. Edmundem Cieœlakiem „za wybitne zas³ugi w rozwoju nauki i kultury”42. S¹ to pierwsi
Cz³onkowie Honorowi naszej organizacji!

Pod znakiem „Solidarnoœci” na drodze do wolnoœci
i samorz¹dnoœci (1980–1995)
Prof. G. Labuda, jak wiadomo, sam nie anga¿owa³ siê wprost w dzia³ania
opozycyjne, bêd¹c lojalnym obywatelem, pe³ni¹cym bardzo wa¿ne funkcje
w œwiecie nauki polskiej. Zawsze by³ bardzo krytyczny wobec b³êdów w³adz
i z sympati¹ œledzi³ dzia³ania opozycji demokratycznej, a gdzie móg³ tam wspiera³
jej przedstawicieli. Z satysfakcj¹ i dum¹ przyjmowa³ zaanga¿owanie opozycyjne w³asnych synów, z których najstarszy Aleksander w szczególny sposób wpisany jest w dzieje „Solidarnoœci”43. W tym te¿ kontekœcie trzeba widzieæ jego
moralne i merytoryczne wsparcie dla dzia³añ ZK-P, w tym Lecha B¹dkowskiego, lidera gdañskiej opozycji, podobnie jak on rzecznika pracy organicznej44.
Dawa³ temu wyraz w rozmowach indywidualnych oraz w publicznych dyskusjach i w publikacjach.
W dorobku naukowym G. Labudy znamienny jest artyku³ Ruch „Solidarnoœæ” w perspektywie historycznej, w którym Sierpieñ 80’ i jego kontynuacjê
nazwa³ najwa¿niejszym i zwyciêskim polskim powstaniem ogólnonarodowym45.
W klimacie narodzin i rozwoju „Solidarnoœci”, wspieranej przez wielu zaanga¿owanych w jej dzia³ania cz³onków ZK-P, niegodz¹cego siê na przynale¿noœæ
do PRON-u, tak w Gdañsku, jak i w terenie nast¹pi³o dalsze zbli¿enie G. Labudy
z ruchem kaszubsko-pomorskim. A konkretnie, Profesor odpowiedzia³ pozytywnie na kierowane doñ proœby o opracowania, referaty i artyku³y, dotycz¹ce
wprost „Historii Kaszubów”, w tym tak¿e dziejów ruchu kaszubsko-pomorskiego
i jego obecnoœci – postrzegania w historii Polski.

42
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moranii” i ZK-P. Zob. J. Borzyszkowski, Sprawozdanie z pracy Klubu „Pomorania” za rok
1969, „Biuletyn ZG ZK-P”, 1970, nr 1, s. 56-60.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 479.
Zob. Encyklopedia „Solidarnoœci”.
Zob. P. Zbierski, Na w³asny rachunek. Rzecz o Lechu B¹dkowskim, Gdañsk 2004 i Pro memoria Lech B¹dkowski (1920-1984), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004.
G. Labuda, Ruch „Solidarnoœæ” w perspektywie historycznej, w: Sierpieñ 80. Co pozosta³o
z tamtych dni?, red. J. Kulas, Gdañsk 1996, s. 99-107. (Nie mo¿na te¿ pomin¹æ przynale¿noœci Profesora do Rady Konsultacyjnej, jak¹ powo³a³ tu¿ po stanie wojennym gen. Wojciech Jaruzelski… jako przewodnicz¹cy Rady Pañstwa. – Zob. Kto jest kim w Radzie Konsultacyjnej, „Polityka”, 20.12.1986, nr 51).
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Pierwsz¹ w mnogiej serii tego rodzaju publikacji by³a rozprawa pt. „Sprawa
kaszubska” w perspektywie historii, przygotowana przezeñ podczas jego pobytu
naukowego w Berlinie na konferencjê naukow¹ organizowan¹ przez ZK-P w grudniu 1981 roku z okazji 25-lecia. Rozprawa ta nie dotar³a do Gdañska na czas;
zosta³a zaprezentowana póŸniej na forum Zarz¹du G³ównego i opublikowana
pierwotnie w biuletynie Zrzeszenia „Wid” w 1982 roku46.
Ostatni akapit tej rozprawy g³osi:
„Nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e ideologia przyœwiecaj¹ca dziœ Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskiemu zosta³a przygotowana dorobkiem twórczym dwudziestolecia miêdzywojennego i ¿e za³o¿ycielami nowej, czwartej w naszej
periodyzacji, fazy ruchu kaszubskiego, który najlepiej nazwaæ okresem kaszubsko-pomorskim, byli reprezentanci, tak czêsto poprzednio wspominani,
pokolenia miêdzywojennego. Dzia³ali, b³¹dzili i poprawiali siê nawzajem. Jeszcze nie znamy w pe³ni ich trudu, jeszcze musimy dobrze siê przy³o¿yæ do
pracy, aby sprawiedliwie i w pe³nym œwietle historii oceniæ ich czyn. Mimo
ró¿nicy pogl¹dów, w wielu dziedzinach swej dzia³alnoœci wszyscy oni, w miarê
swoich si³ i mo¿liwoœci, starali siê s³u¿yæ sprawie kaszubskiej, a przez ni¹ szerszej dzielnicy, Pomorzu, i ca³emu krajowi”47.

– Podobnie mo¿emy dziœ powiedzieæ tak¿e o roli G. Labudy w ruchu kaszubsko-pomorskim i w samym Zrzeszeniu.
Zrzeszenie natomiast, podobnie jak Profesor, od lat popaŸdziernikowych,
nale¿a³o do gorliwych rzeczników powo³ania uniwersytetu w Gdañsku. Od
chwili jego powstania w 1970 r. wspó³pracowa³o z nim i Gdañskim Towarzystwem Naukowym niejako na co dzieñ. Z okazji 15-lecia UG, decyzj¹ senatu
uczelni, punktem kulminacyjnym jubileuszowych obchodów by³a uroczystoœæ
nadania prof. G. Labudzie doktoratu h. c. UG – pierwszego w dziejach naszej
gdañskiej alma mater i w ¿yciu bohatera niejednej konferencji48.
W roku nastêpnym 1986 przypad³a 70. rocznica urodzin Profesora i 30-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jubileusze te odnotowane zosta³y m.in.
na ³amach „Pomeranii”. W jej grudniowym numerze na pierwszym miejscu
ukaza³ siê tekst pt. 70 urodziny profesora Gerarda Labudy, podpisany przez
46

47
48

„Wid” Komunikaty Prezydium Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
z dnia 10 lipca 1982 r., nr 16, s. 3-39. Zob. te¿ G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje..., s. 23. (Tam
trzecia wersja tej rozprawy z przypisami). Vide równie¿ J. Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorska droga badañ naukowych Prof. G. Labudy…, w: Pro memoria Gerard Labuda…,
s. 53-55.
G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje..., s. 72.
Zob. J. Borzyszkowski, Gerard Labuda – Kaszuba z Poznania – jego droga od „Historii
Pomorza” do „Historii Kaszubów”, „Przegl¹d Zachodni”, 2006, nr 4.
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Redakcjê, w którym wyczuæ mo¿na ducha Tadeusza Bolduana. W œrodku numeru znalaz³ siê tekst Bernarda Szczêsnego pt. Takie by³y pocz¹tki, a pod koniec Wac³awa Odyñca Wspomnienie o profesorze Karolu G³ombiowskim, którego kilka lat wczeœniej G. Labuda typowa³ na swego nastêpcê, na stanowisku
przewodnicz¹cego Rady Naukowej Muzeum w Wejherowie…
Dzia³acze Zrzeszenia byli wówczas inspiratorami niejednego przedsiêwziêcia naukowego, organizowanego wspólnie pod pierwsz¹ firm¹ UG lub GTN,
do którego zaproszono prof. G. Labudê.
Przyk³adem pierwszym jest udzia³ Profesora w tomiku Kaszuby, GTN-owskiej serii wydawnictw popularnonaukowych pt. „Pomorze Gdañskie”, nr 18,
gdzie znalaz³a siê druga wersja „Sprawy kaszubskiej” w perspektywie historii 49.
Na prze³omie lat 80. i 90. wa¿nym wydarzeniem by³y podjête przez socjologów z inicjatywy ZK-P pod firm¹ GTN szeroko zakrojone badania, tak¿e terenowe, których owocem jest unikatowe zbiorowe dzie³o pt. Kaszubi. Monograf ia
socjologiczna, pod red. Marka Latoszka, wydane w Rzeszowie w 1990 roku. Zawiera ono Wstêp. O potrzebie badañ nad spo³ecznoœci¹ kaszubsk¹ napisany przez
G. Labudê, jednego z patronów ca³ego przedsiêwziêcia. Dzie³o to – jego autorzy,
a wiêc tak¿e G. Labuda – zosta³o uhonorowane równie¿ Medalem Stolema.
Niezmiernie wa¿ny by³ udzia³ Profesora w seminariach organizowanych
przez Instytut Historii UG i ZK-P, zatytu³owanych „Antropologia Kaszub i Pomorza”. Na pierwszym w 1988 roku Profesor zaprezentowa³ referat „Wêz³owe
zagadnienia historii Kaszubów na tle historii Pomorza”50. Rok wczeœniej na
³amach „Pomeranii” Profesor zaprezentowa³ artyku³ O Kaszubach, ich nazwie
i ziemi zamieszkania, stanowi¹cy równie¿ istotny krok na jego drodze do
„Historii Kaszubów”51.
Momentem szczególnego zaanga¿owania Profesora w sprawy kaszubskopomorskie by³ II Kongres Kaszubski w 1992 roku. Na tê okazjê przygotowaliœmy w ZK-P samodzieln¹ publikacjê – ksi¹¿kê Profesora, drukowan¹ metod¹
ma³ej poligrafii pt. O historii Kaszubów…. Zawiera ona dwa artyku³y o zbli¿onej zawartoœci, ka¿dy w dwóch wersjach jêzykowych: 1° Historia Kaszubów na
tle historii Pomorza, ss. 34 i Historia Kaszëbów na sp òdlim historëji Pom òrzig ò
(t³um. S. Janke), s. 29; 2° The Key Problems of the History of the Kashubs against
the Background of Pomeranian History, ss. 27 i Schlüsselprobleme zur Geschichte
49
50
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Zob. tam¿e, s. 225-279. (Red. tomu – J. Borzyszkowski jako przewodnicz¹cy Komitetu Redakcyjnego).
Opublikowany w: Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1990,
s. 11-56. Jego pierwotna wersja ukaza³a siê na ³amach „Pomeranii”, 1989, nr 2 pt. Historia
Kaszubów na tle historii Pomorza, a potem w postaci osobnego druku, Gdañsk 1992.
W zawieraj¹cym ten tekst samodzielnym druku pod takim¿ tytu³em, Wyd. Czec, Gdañsk
1991, jest te¿ drugi artyku³ pt. O Kaszubach raz jeszcze…
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der Kaschuben auf Grund der Geschichte Pommerns, ss. 31. – ponadto na koñcu
zamieœciliœmy tekst Mariana Biskupa Gerard Labuda als Erforscher der Geschichte vom Pommern, Pommerellen und Preussen, ss. 4; a na pocz¹tku moje
S³owo wstêpu, napisane w jêzyku polskim z najwa¿niejszym ostatnim akapitem
w jêzyku kaszubskim, zawieraj¹cym wyrazy radoœci z obecnoœci Profesora na
co dzieñ w Spo³ecznoœci Zrzeszonej, zatroskanego o wspólne wartoœci i dobro.
Jest to, jak dot¹d, chyba pierwsza publikacja o historii Kaszubów w czterech
jêzykach jednoczeœnie – polskim, kaszubskim, angielskim i niemieckim, promuj¹ca Kaszuby i swojego autora.
Na plenarne zgromadzenie uczestników II Kongresu Kaszubskiego Profesor
przygotowa³ referat „O program badañ nad kaszubszczyzn¹”, w którym na pierwsze miejsce wysun¹³ postulat opracowania „Historii Kaszubów”52. Ca³oœæ tego¿
programu jest nadal przedmiotem badañ i realizacji, g³ównie w Instytucie Kaszubskim…
W poprzedzaj¹cym II Kongres Kaszubski 1991 roku, równie¿ w Gdañsku
odby³a siê konferencja pt. „Problem statusu jêzykowego kaszubszczyzny”, zorganizowana przez WOK i ZK-P przy udziale UG. Profesor zaprezentowa³ referat „Czynniki spo³eczne i kulturalne w rozwoju jêzyka (tezy do dyskusji)”53. To
tekst przydatny i dziœ w kreowaniu zasad realizacji polityki jêzykowej pañstwa,
tak¿e w odniesieniu do kaszubszczyzny.
Wspomniane lata 80. i 90. to okres powstawania „S³ownika biograficznego
Pomorza Nadwiœlañskiego”, firmowanego przez GTN, zainicjowanego przez
wy¿ej podpisanego, redagowanego przez Komitet z udzia³em prof. G. Labudy.
Tom I pod red. St. Gierszewskiego ukaza³ siê w Gdañsku 1992 roku. W tym
i nastêpnych wiele biogramów jest autorstwa G. Labudy.
W 1993 roku ukaza³ siê w Warszawie pod firm¹ PAN, t. 2 S³ownika jêzyka
pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramu³ta w opracowaniu Haliny Horodyskiej. W roku nastêpnym Komitet Historii Nauki i Techniki PAN zorganizowa³ z udzia³em ZK-P towarzysz¹c¹ promocji tego¿ s³ownika konferencjê, na
której G. Labuda jako wyj¹tkowy referent i patron sesji wyg³osi³ referat „Pod³o¿e polityczne dyskusji nad autonomi¹ jêzyka kaszubskiego na prze³omie XIX
i XX wieku”. Pok³osie tej¿e konferencji stanowi tom Ca³e ¿ycie pod urokiem
mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, W-wa 1994. Zawiera on, jako pierwsze
warszawskie wydawnictwo, tak¿e kaszubskojêzyczne wersje wstêpu i streszczenia (obok jêzyka polskiego i angielskiego). By³ bowiem Profesor tak¿e wspania³ym ³¹cznikiem miêdzy kaszubologami – historykami i jêzykoznawcami.
52
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Zob. G. Labuda, O program badañ nad kaszubszczyzn¹, w: II Kongres Kaszubski. „Przysz³oœæ kaszubszczyzny”. Dokumentacja, red. C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 1992, s. 57-78.
(Pozostali referenci to: J. Borzyszkowski, ks. Janusz Pasierb, Kazimierz Klejna, Donald Tusk!).
Zob. Problem statusu jêzykowego kaszubszczyzny, Gdañsk 1992, s. 5-12.
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Kolejne wydarzenie w 1994 roku, to XV Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Gdañsku, obraduj¹cy pod has³em: „Ma³e i Wielkie Ojczyzny Polaków”.
Niestety, w oficjalnym, wczeœniej og³oszonym programie, nie znalaz³y siê jakiekolwiek odniesienia do Gdañska, Kaszub i Pomorza. St¹d w b³yskawicznym
tempie z udzia³em Profesora zosta³o przygotowane seminarium na temat
„Gdañsk i Pomorze a Rzeczpospolita – ma³a i wielka ojczyzna Kaszubów”.
Gospodarzami byli: ZK-P, Sejmik Samorz¹dowy Województwa Gdañskiego
i GTN. Profesor wyg³osi³ referat pt. „Zastanowienie. Jak pisaæ syntezê historii
Kaszubów”54, przyjêty bardzo gor¹co przez uczestników.
Kilka miesiêcy przed zjazdem PTH G. Labuda uczestniczy³ w Oliwie w „Sympozjum z okazji 700-lecia œmierci Mestwina II – ostatniego z ksi¹¿¹t gdañskopomorskich, koronacji Przemys³a II na króla Polski oraz 75-lecia Powrotu Pomorza do Polski”. Uczestnikami sympozjum i goœæmi Metropolity Gdañskiego
byli m.in. wojewodowie i biskupi pomorscy. Zebrani wys³uchali tylko dwóch
referatów: G. Labudy „Pomorze na progu integracji (1266–1296)” i Romana
Wapiñskiego „Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – uwarunkowanie wewnêtrzne i zewnêtrzne”55. – Obaj referenci nie po raz pierwszy odpowiedzieli
pozytywnie na zaproszenie do wspólnej pracy przez œrodowisko ZK-P, uto¿samiaj¹c siê tym samym – mniej lub wiêcej – z ideami i dzia³alnoœci¹ ruchu kaszubsko-pomorskiego.
Dla obu Profesorów wa¿n¹ postaci¹ z przesz³oœci Pomorza i Polski by³ Bernard Chrzanowski z Poznania, którego prochy w 1989 roku spoczê³y, zgodnie
z jego wol¹, na cmentarzu oksywskim, nazwanym przezeñ najpiêkniejszym
w Polsce. Przy tej okazji ZK-P ustanowi³o Medal im. Bernarda Chrzanowskiego
„Poruszy³ wiatr od morza”. Na czele kapitu³y tego¿ medalu stan¹³ G. Labuda.
Pierwszym laureatem zosta³ ks. prof. Janusz Pasierb. Wœród nastêpnych Ferdynard Neureiter i Günter Grass (1992), któremu medal w Pa³acu Opatów w Oliwie wrêczy³ sam Profesor56.
Z kolei sam G. Labuda, od 1994 roku Honorowy Obywatel Miasta Gdañska,
w 1994 roku zosta³ równie¿ wyró¿niony Medalem „Poruszy³ wiatr od morza”,
wrêczonym mu w 1995 roku57. W tym¿e 1995 roku oddzia³ ZK-P w Gdyni
54
55
56

57

Zob. Gdañsk i Pomorze. Ma³a ojczyzna Kaszubów, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk
1995, s. 13-35.
Zob. Kaszuby – Pomorze – Polska. WiêŸ pañstwowa i tradycje „Zapisu Mestwina”, red.
J. Borzyszkowski, Gdañsk 1995.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 483 oraz M. Borzyszkowska-Szewczyk, Odszed³ Günter Grass (1927-2015). Wokó³ kaszubskich peregrynacji zaanga¿owanego
artysty, „Acta Cassubiana”, t. XVII, 2015, s. 433-442. (Tam na s. 441 foto z uroczystoœci, na
którym wespó³ z G. Grassem i Profesorem, red. Tadeusz Jab³oñski, inicjator ustanowienia
tego¿ wyró¿nienia).
Zob. J. Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorska droga…, w: Pro memoria…, s. 61-68.
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uhonorowa³ go Medalem im. Antoniego Abrahama „Srebrna Tabakiera Abrahama”, o odebranie którego w swoim imieniu Profesor poprosi³ Tadeusza Bolduana58.
Roman Klebba, dzia³acz ZK-P w Gdyni, pisz¹c swoje zrzeszeniowe dzie³o
pt. Naji karno czyli spojrzenie na 40 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdyni, Gdynia-Gdañsk 1997, zawar³ w nim kilka humorystycznych wierszyków, poœwiêconych dawnym i wspó³czesnym „królom Kaszubów”. Wœród nich
znalaz³ siê G. Labuda. Pod bogatym herbem z sow¹ m¹droœci w centrum tarczy
i z dewiz¹ Cicerona Nihil est veritatis luce dulcis [Nie ma nic s³odszego nad
œwiat³o prawdy!], czytamy:
„Profesor Labuda mô strzôd królów môl nalô¿ety,
Choc on w Poznaniu, o Kaszëbach ni mô zabëty.
Lat w lata on so jimô dzëjów zëmi od morza.
Jego glowa ju snô¿obiôlo jak u gol¹bka,
On wiedno przë kaszëbsciech grz¹dkach”59.

– Tak wiêc ju¿ za ¿ycia, G. Labuda by³ wœród Kaszubów ich królem, jednym
z wielu, ale bez w¹tpienia w œwiecie nauki jako historyk Kaszubów i Pomorza
najwa¿niejszym.

Od Kongresu Pomorskiego do 20-lecia Instytutu
Kaszubskiego i Roku Gerarda Labudy (1996–2016)
W 1996 roku przypad³o 40-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i 80.
urodziny Gerarda Labudy. W 1995 roku odby³ siê I Kongres Kociewski, na którym podjêto rzucone wczeœniej has³o Kongresu Pomorskiego. Do jego zorganizowania wzywa³a te¿ uchwa³a XIII Walnego Zjazdu Delegatów ZK-P z 2 grudnia 1995 roku. Ostateczn¹ uchwa³ê o przygotowaniu Kongresu podj¹³ 12 X
1996 roku Zarz¹d G³ówny ZK-P. Stanis³aw Pestka zaproponowa³ przewodnie
has³o, zaczerpniête z powieœci A. Majkowskiego Pomorzanie. Jest to zawo³anie
„¯yje duch Pomorza”, a fragment, z którego zosta³o wziête brzmi: „Patrz i nabierz
ducha. Nie bój siê. ¯yje duch Pomorza. Zali nie wiesz, ¿e granice ducha s¹
niezmierzone i jego potêga nie mierzy siê miar¹ ziemsk¹? (…) Wstañ i czyñ.
Pomorzanie, ufaj w Tw¹ si³ê”60. – Inauguracja Kongresu Pomorskiego odby³a
58
59

Tam¿e, s. 63. Zob. za³. tu list Profesora do T. Bolduana z 12 VI 1995. *T. Bolduan Medal
ten otrzyma³ kilka lat póŸniej – w 2001 roku).
R. Klebba, Naji karno, Gdynia 1997, s. 37. Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Wstêp. Roman Klebba
(1932-2010) i jego wspomnienia, w: R. Klebba, Z K³anina w œwiat – miêdzy Gdañskiem a Gdyni¹. Wspomnienia, oprac. T. Rembalski i J. Borzyszkowski, Gdañsk-Gdynia 2014, s. 20-21.
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siê 21 czerwca 1997 roku, bêd¹c cz¹stk¹ programu gdañskiego milenium, zwi¹zanego z obecnoœci¹ œw. Wojciecha w Gdañsku, o którym w latach 90. kilkanaœcie publikacji, a w 2000 roku now¹ biografiê opublikowa³ G. Labuda61. Wœród
wspó³organizatorów i uczestników Kongresu, trwaj¹cego ca³y rok, zakoñczonego 5-7 czerwca 1998 roku w Szczecinie, byli te¿ goœcie z Meklemburgii
– Pomorza Przedniego, kraju zwi¹zkowego RFN, maj¹cego swoje przedstawicielstwo w Unii Europejskiej w Brukseli. St¹d podczas Kongresu stwierdzono,
¿e Pomorze to jedyny region Polski maj¹cy przed przyst¹pieniem RP do UE
swoje przedstawicielstwo w stolicy zjednoczonej Europy. Podczas sesji podsumowuj¹cej Kongres, 5 czerwca na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie,
wyg³oszono 3 referaty: prof. Hubert Bronk mówi³ o szansach i wyzwaniach
stoj¹cych przed Pomorzem Zachodnim, Gerard Labuda o Pomorzu i morzu
w kulturze politycznej RP oraz Marek Ta³asiewicz o euroregionach jako miejscu
wspó³pracy, integracji i rywalizacji62. – Prezentowanym podczas Kongresu
przedsiêwziêciom, obrazuj¹cym bogactwo i jednoœæ wielokulturowego Pomorza
w RP i EU, przyœwieca³y uniwersalne idee samorz¹dnoœci i podmiotowoœci regionalnej, decentralizacji ustroju i organizacji terytorialnej pañstwa, bliskie tak¿e
Profesorowi. Razem z ca³¹ Spo³ecznoœci¹ Zrzeszon¹ by³ on dumny z faktu, i¿
kaszubsko-pomorski ruch regionalny zda³ wyœmienicie egzamin w czas próby
– przebudowy ustroju RP. Podczas zakoñczenia Kongresu Sejm RP podj¹³
uchwa³ê o nowym podziale terytorialnym pañstwa i powstaniu 16 województw,
w tym pomorskiego, w którego granicach znalaz³y siê ca³e Kaszuby – wszyscy
Kaszubi, mieszkaj¹cy na Pomorzu od S³upska do Gdañska, od Pucka do Chojnic.
W tamtych przywo³anych latach 90. na ziemi kaszubsko-pomorskiej obok
ZK-P zaistnia³y nowe podmioty ruchu regionalnego, niekiedy dyskredytuj¹ce
dotychczasowe dokonania Zrzeszenia. Pojawi³y siê nowe lokalne organizacje,
maj¹ce w swej nazwie przymiotnik kaszubski, jak i prywatne przedsiêwziêcia,
zw³aszcza wydawnicze, tworzone przez ludzi niby zakorzenionych w Spo³ecznoœci Zrzeszonej.
Dziêki ZK-P i przedstawicielom Kaszubów w parlamencie RP, problematyka
kaszubska, zw³aszcza jêzyka kaszubskiego jako priorytetowa, znalaz³a siê
w debatach Sejmowej Komisji ds. Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych.
60
61

62

A. Majkowski, Pomorzanie, oprac. D. Majkowska, Gdañsk 1973, s. 114. Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 390-392.
Zob. Bibliograf ia prac Profesora Gerarda Labudy za lata 1935-2006, w: Naukowe dzie³o
Profesora Gerarda Labudy, red. Józef Dobosz, Poznañ 2006, s. 161-282, a na s. 265-275
zagêszczenie prac Profesora poœwiêconych œw. Wojciechowi z lat 1994-2000, w tym biografia: Œwiêty Wojciech biskup-mêczennik, patron Polski, Czech i Wêgier, Wroc³aw 2000.
Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 393-398 oraz Ksiêga Pami¹tkowa
Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997 – Szczecin 1998, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, S. Pestka, Gdañsk 1999.

86

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

We wszystkich debatach, dotycz¹cych m.in. statusu etniczno-narodowego Kaszubów, zw³aszcza tam, gdzie pojawia³a siê opcja narodowotwórcza, wiedza,
stwierdzenia, autorytet G. Labudy by³y dla wiêkszoœci czynnikiem decyduj¹cym. Zagêszczenie dyskusji mia³o miejsce w zwi¹zku ze Spisem Powszechnym
w 2002 roku i wyra¿anej opcji narodowej w 2003 roku na ³amach „Pomeranii”
przez ówczesnego wiceprezesa ZK-P i redaktora naczelnego Artura Jab³oñskiego. Wobec niezdecydowania w³adz naczelnych Zrzeszenia grupa dzia³aczy sformu³owa³a list protestacyjny, który podpisa³o ponad 100 osób, w tym prof.
G. Labuda63.
Profesor zabra³ równie¿ g³os w dyskusji na temat statusu Kaszubów, publikuj¹c na ³amach rocznika „Acta Cassubiana”, t. V, 2003, swoist¹ przestrogê skierowan¹ do elity spo³ecznoœci kaszubskiej, przede wszystkim do kierownictwa
Zrzeszenia, zawart¹ w tekœcie: Czy Kaszubi s¹ mniejszoœci¹ narodow¹? – Fragmenty wspó³czesnej korespondencji miêdzy Kaszubami 64. Z satysfakcj¹ przez
Spo³ecznoœæ Zrzeszon¹ i Profesora przyjêta zosta³a ustawa sejmowa z 2005
roku, dotycz¹ca ochrony jêzyków mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz
regionalnego, za jaki uznano jêzyk kaszubski. Tym samym niejako potwierdzony zosta³ status kaszubszczyzny jako jêzyka i podwójna to¿samoœæ etnicznonarodowa Kaszubów, tak czêsto w ostatnich latach ¿ycia deklarowana i uzasadniana przez Profesora. Mo¿na je poznaæ, studiuj¹c 2 tomy pism wybranych
– zawieraj¹cych te¿ przywo³ane w niniejszym tekœcie artyku³y wydane w oficynie Czec staraniem Wojciecha Kiedrowskiego i Tadeusza Bolduana 65. S¹ to:
Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996; wyd. 2, Gdañsk 2000 oraz Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000. W pierwszym jako ostatnia pozycja
opublikowany zosta³ tekst: Nie ma Kaszub bez Kaszubów – rozmowa z Edmundem Szczesiakiem, a w drugim: Jestem Kaszub¹ w Poznaniu – rozmowa
z Beat¹ Maciejewsk¹66.
W roku wydania pierwszego tomu kaszubskich pism G. Labudy, bêd¹cych
swoist¹ i kolejn¹ zapowiedzi¹ oczekiwanej odeñ nie tylko w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim jego „Historii Kaszubów”, grono uczonych badaczy, a i dzia³aczy ZK-P, powo³a³o do ¿ycia nowy podmiot w ruchu kaszubsko-pomorskim.
Jest to Instytut Kaszubski – stowarzyszenie ludzi nauki – postulowany od pokoleñ, którego imiê pojawi³o siê ju¿ tu¿ po wojnie w krêgu wejherowskiej
63
64
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Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei…, s. 443-444.
Zob. „Acta Cassubiana”, t. V, 2003, s. 359-365.
Tych¿e tomów dotyczy kilka obszernych listów G. Labudy do T. Bolduana, wspó³autora
z W. Kiedrowskim i G. Labud¹ koncepcji ich zawartoœci oraz autora cennego wstêpu zawartego w Kaszubi i ich dzieje.
Pierwsza rozmowa pierwotnie opublikowana na ³amach „Pomeranii”, 1988, nr 5-8; druga
w „Gazecie Dolnoœl¹skiej”, dodatku do „Gazety Wyborczej” z 15.09.1999.
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„Zrzeszë Kaszëbskji”. Kilkanaœcie lat póŸniej planowali go powo³aæ m³odzi redaktorzy czasopisma „Kaszëbë”, maj¹cy nawet swoiste zlecenie – uchwa³ê Zarz¹du G³ównego, która nie doczeka³a siê realizacji. Wynika³o to st¹d, i¿ nigdy
wœród nas nie brak by³o pomys³ów i postulatów, ale nie dostawa³o tych, którzy
mogliby je realizowaæ. Musia³y bowiem min¹æ jeszcze dziesi¹tki lat, zanim Spo³ecznoœæ Zrzeszona, kaszubska wspólnota etniczno-kulturowa, doczeka³a siê
w³asnego œrodowiska naukowego.
Zebranie za³o¿ycielskie Instytutu Kaszubskiego odby³o siê w Gdañsku
20 listopada 1996 roku. Wœród jego 25 za³o¿ycieli by³ prof. G. Labuda. Po
10 latach liczba cz³onków wzros³a do 93 osób, a w 20. roku dzia³alnoœci to 123
cz³onków, reprezentuj¹cych niemal wszystkie oœrodki naukowe w Polsce oraz
takie kraje, jak: Kanada, Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Czechy, Japonia67.
W statusie zapisano, i¿ najbli¿szymi partnerami IK s¹ ZK-P i Muzeum w Wejherowie. G³ówny cel to „w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci
kaszubskiej oraz tradycji badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego
ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska naukowego oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju” 68.
– Realizuj¹c statutowe cele, Instytut organizuje seminaria i konferencje naukowe; prowadzi ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹; podejmuje nowe projekty
badawcze, a od 1999 roku wydaje swój rocznik „Acta Cassubiana”. Mo¿na powiedzieæ, ¿e konsekwentnie realizuje program badañ sformu³owany przez
G. Labudê na II Kongresie Kaszubskim. W dorobku wydawniczym ma sporo
monografii i biografii, wyborów Ÿróde³, a tak¿e tomów literatury piêknej,
w tym naukow¹ seriê dzie³ literackich najwybitniejszych twórców – Bibliotekê
Pisarzy Kaszubskich.
W ramach wspó³pracy z partnerami niemieckimi i ZK-P przed 15 laty
ukaza³o siê dalekie od doskona³oœci dwujêzyczne dzie³o zbiorowe, autorstwa
historyków, etnografów, historyków literatury i jêzykoznawców, pt. Pomorze –
ma³a ojczyzna Kaszubów (Historia i wspó³czesnoœæ)/Kaschubische-pommersche
Heimat (Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdañsk-Lübeck 2000. Profesor G. Labuda swoj¹ recenzjê tej ksi¹¿ki zatytu³owa³
O Pomorzu jako ojczyŸnie Kaszubów. Dzie³o nowatorskie69. Na tych¿e ³amach
rok wczeœniej opublikowa³ artyku³ Próba syntezy historii i kultury Pomorza
w pierwszej po³owie XIX stulecia (t. 1, 1999).
67
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Zob. T. Rembalski, Dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego w 2015 roku, „Acta Cassubiana”,
t. XVII, 2015, s. 344 i n.
Zob. statut Instytutu Kaszubskiego, zawarty m.in. w: Instytut Kaszubski w latach 1996-2003, oprac. C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk 2003 oraz ten¿e, Zjednoczeni w idei…,
s. 433-439.
Zob. „Acta Cassubiana”, t. III, 2001, s. 233-251.
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e Profesor od pocz¹tku dzia³alnoœci Instytutu do swojej œmierci wspiera³ go radami, tekstami, a tak¿e finansowo. Ponadto zapewnia³
i dawa³ pociechê, i¿ rosn¹ce szeregi kaszubskich biznesmenów i samorz¹dy
lokalne bêd¹ siê przeœciga³y w finansowym wspieraniu stowarzyszenia, spo³ecznej pracy ludzi nauki. Niestety, to ostatnie siê raczej nie spe³ni³o, a Zarz¹d
stowarzyszenia, podobnie jak inne tego typu organizacje pozarz¹dowe, ko³acze
do ró¿nych Ÿróde³, informuj¹c o swoich dokonaniach i sponsorach w dorocznych i okresowych sprawozdaniach, publikowanych na ³amach „Acta Cassubiana” lub w postaci osobnych druków. Bez w¹tpienia, najwiêkszym sponsorem
Instytutu, jest do dziœ sam prof. G. Labuda. Wystarczy przywo³aæ dwa fakty:
1° pod koniec 2005 roku Profesor przekaza³ do Instytutu kilkusetstronicowy
maszynopis swego ostatniego wielkiego dzie³a, stanowi¹cy t. 1 „Historii Kaszubów”, obejmuj¹cy nasze dzieje do 1525 roku. Poddany recenzjom wydawniczym profesorów B³a¿eja Œliwiñskiego, Joachima Zdrenki i Zygmunta Szultki,
po dalszej pracy autorsko-edytorskiej opuœci³ drukarniê jako jego pomnikowa
Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I: Czasy œredniowieczne, Instytut
Kaszubski, Gdañsk 2006 70. Jej promocja stanowi³a punkt kulminacyjny poznañskich i gdañskich obchodów 90-lecia urodzin Profesora. Prezentuj¹c je osobiœcie w Poznaniu, Profesor z satysfakcj¹ stwierdzi³, i¿ stanowi ono ukoronowanie
jego badañ na drodze kaszubskiej! W Gdañsku promocjê i uczczenie 90. urodzin Profesora po³¹czono z 10-leciem dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego.
2° Fakt drugi, to „Nagroda im. Gerarda Labudy”, o której wstêp do jej regulaminu g³osi:
„Niejednokrotnie i d³ugo przed œmierci¹ ojca s³yszeliœmy od niego, ¿e pragnie, by pamiêæ o Nim trwa³a w jakiejœ inicjatywie wspieraj¹cej ducha Jego
ma³ej ojczyzny. Spe³niaj¹c to ojcowskie marzenie i zarazem ¿yczenie postanowiliœmy ufundowaæ Nagrodê im. Gerarda Labudy. Bêdzie ona przyznawana m³odym badaczom za wyró¿niaj¹ce siê prace poœwiêcone Kaszubom
i Pomorzu. Na opiekuna tej nagrody wybraliœmy Instytut Kaszubski, którego Ojciec by³ wspó³za³o¿ycielem.
Wiêcej informacji na temat tej nagrody bêdzie mo¿na wkrótce znaleŸæ na
stronie internetowej Instytutu.
Córka i Synowie Gerarda Labudy”.
Po raz pierwszy instytutowa Kapitu³a przyzna³a tê nagrodê dwóm paniom
– Sylwii Bykowskiej i Agnieszce Chlebowskiej w 2012 roku. Kolejna edycja,

70

Kolejne tomy II-V, autorstwa Z. Szultki, J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego winny ukazaæ siê w 2019 roku.
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uhonorowanie dwojga nowych kandydatów mia³a miejsce w 2016 roku – Roku
Gerarda Labudy.
W kontekœcie tej¿e Nagrody trzeba wspomnieæ o najwiêkszym testamentarnym darze Profesora dla wszystkich ziomków i rodaków, jakim sta³o siê przekazanie ca³oœci jego ksiêgozbioru i archiwum do Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Jako wykonawców swojego
testamentu z 27 IX 2010 w pkt. 3 wskaza³ synów – profesorów Adama Labudê
z Poznania i Aleksandra Labudê z Wroc³awia, a w punkcie 5 zadecydowa³:
„Bibliotekê powierzam te¿ opiece cz³onków Rady Naukowej, prof. dr h. Józefa
Borzyszkowskiego, prof. Zygmunta Szultki, w razie potrzeby zastêpcy, upraszam o to prof. dr h. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego”71. – I tak nie tylko
statut Instytutu Kaszubskiego, ale tak¿e testament Profesora G. Labudy, zobowi¹zuje Instytut i Muzeum, jako wa¿ne podmioty kaszubsko-pomorskiego
ruchu regionalnego, do bliskiej wspó³pracy – nie tylko na polu badañ naukowych dziejów i kultury Kaszubów i Pomorza, którym Profesor poœwiêci³ ca³e
swoje piêkne i niezmiernie twórcze ¿ycie.

Zamiast zakoñczenia
Zaprezentowany obraz relacji G. Labuda a ruch kaszubsko-pomorski daleki
jest od optimum. Co krok, to kolejne mo¿liwoœci, niewykorzystane Ÿród³a, nieodkryte uwarunkowania, osobowoœci i osobliwoœci… Ich podjêcie, pog³êbione
badania i studia, to zadanie nie na referat czy artyku³, ale na osobn¹ monografiê. Monografia taka mo¿e byæ przyczynkiem do innych – monografii/biografii
Gerarda Labudy, jak i drugiej monografii – ogó³u inteligencji kaszubskiej, pomorskiej, polskiej XX wieku.
Profesor Gerard Labuda jest przedstawicielem pokolenia inteligencji kaszubsko-pomorskiej, ukszta³towanego niemal w pe³ni w warunkach przynale¿noœci
Pomorza Kaszubskiego do odrodzonej Rzeczypospolitej. Jego, ich osobowoœæ,
mentalnoœæ, pogl¹dy, to w g³ównej mierze owoc pracy polskiej szko³y powszechnej i œredniej. To pokolenie, które nie zazna³o wprost, a najczêœciej wcale, rzeczywistoœci panowania prusko-niemieckiego zaborcy, co by³o sporym udzia³em
poprzedników w ruchu kaszubsko-pomorskim, nie tylko m³odokaszubów, ale
te¿ g³ównych zrzeszyñców – Aleksandra Labudy czy Jana Trepczyka.
To nowe pokolenie odrzuca³o w du¿ej mierze skrajne, nadto wsobne idee
kaszubskie ludzi skupionych wokó³ przedwojennej „Zrzeszy”, mo¿e nawet nie
tyle skupionych, co j¹ pocz¹tkowo tworz¹cych i przypisuj¹cych sobie monopol
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Zob. tam¿e, s. 678 oraz 679-683.

90

JÓZEF BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)

na jej g³ównych twórców, niedoceniaj¹cych np. wielkiej pracy i roli bliskiego im
Feliksa Marsza³kowskiego.
Ci ludzie, to pokolenie, rówieœnicy G. Labudy i ciut starsi, tworzyli w du¿ej
mierze, jak L. Roppel, tak¿e oparcie dla „Klëki” i „Stanicy”, jak i w wiêkszym
stopniu œwiaty „Pomeranii” i „Akademickiego Ko³o Pomorskiego” w Poznaniu,
czy Ko³a Przyjació³ Pomorza w Warszawie i podobne im skromne œrodowiska
w Krakowie i Lwowie.
Przyk³ad Profesora G. Labudy, ca³e jego doros³e ¿ycie przebywaj¹cego poza
Kaszubami i Pomorzem, jak i obecnego tu na co dzieñ w Gdañsku prof. Andrzeja Bukowskiego, to reprezentacja najbardziej wyró¿niaj¹cej siê i nielicznej
grupy inteligencji kaszubskiej, ukszta³towanej w II RP, reprezentuj¹cej przedstawicieli œwiata nauki, zwi¹zanych z ruchem kaszubsko-pomorskim. Jest jednak miêdzy nimi wa¿na ró¿nica – jeden by³ daleko od tego, co tu i teraz dzia³o
siê na Kaszubach, raczej ¿yczliwym obserwatorem; drugi by³ wspó³twórc¹, nie
tylko ruchu kaszubskiego, ale i rzeczywistoœci œwiata nauki i humanistyki
w Gdañsku, œrodowiska badaczy literatury i kultury kaszubsko-pomorskiej,
aktywnym uczestnikiem tego, co stanowi³o przedmiot œcis³ej kontroli, a i reglamentacji ze strony w³adzy partyjno-administracyjnej, sk¹din¹d jedynego sponsora… St¹d wziê³y siê z czasem i po czêœci mity – dobrego ducha Kaszubów
w osobie G. Labudy, a z drugiej strony przeciwieñstwo – z³o przypisane do
A. Bukowskiego… To niczym Ormuzd i Aryman, obecni w ¯yciu i przygodach
Remusa jako „Zwierciadle kaszubskim”!
Poznanie, zbadanie ich ¿ycia i dokonañ, uwarunkowañ postaw i czynów,
tak¿e dzie³ naukowych, to pilne dziœ zadanie dla badaczy nie tylko ruchu kaszubsko-pomorskiego, dziejów Kaszubów i Pomorza, tak w kontekœcie bêd¹cej
in statu nascendi syntezy „Historia Pomorza”, jak i drugiej – „Historii Kaszubów”, obu zainicjowanych przez G. Labudê – wspó³twórcê oraz autora ich
koncepcji jako ca³oœci.
Dla poznania dziejów kaszubsko-pomorskich XX wieku, potrzebne s¹ nam
tak¿e naukowe biografie historyczne, historyczno-socjologiczne, takich postaci jak bliscy prof. G. Labudzie profesorowie: Karol G³ombiowski, Abdon Stryszak, Wac³aw Odyniec itp. itd., a tak¿e spoza œwiata nauki, jak: Józef Wêsierski,
Tadeusz Bolduan, Izabella Trojanowska, Stanis³aw Pestka, ¿e nie wspomnê
kolejny raz Jana Trepczyka, Aleksandra Labudy czy ks. Franciszka Gruczy, jak
i tym trzem nieco obcego, a bardzo bliskiego G. Labudzie ks. B. Sychty!
¯niwo wielkie, przeogromne, jeno niedostatek robotników, a my nieraz s³yszymy o katastrofie i bezrobociu… ¯niwo to wymaga jednak osobowoœci –
ludzi nauki, pracy organicznej, na tak¹ miarê, jak¹ prezentowa³ G. Labuda…
Ale nie tylko mo¿e takiej!
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Wszystko siê liczy – powtarzamy za Lechem B¹dkowskim, ciut m³odszym
od G. Labudy, o ca³kiem innej osobowoœci pisarzu, o temperamencie polityka,
a zarazem po trochu bliskiego mu badacza – pisarza, korzystaj¹cego w pe³ni ze
swego talentu i wyobraŸni, ale nieodrzucaj¹cego dorobku historyków i nierezygnuj¹cego z mo¿liwoœci dialogu z nimi, z owocnej wspó³pracy. Jednak¿e
i wspó³praca wymaga naszego indywidualnego zaanga¿owania – pracy! Przyk³adem tytana pracy naukowej, niestroni¹cego od kultury, prasy i literatury
piêknej, nie tylko kaszubskiej, by³ prof. Gerard Labuda. Jego zakorzenienie
i sta³a obecnoœæ w ostatnich latach tak¿e w Wejherowie jest dla nas wszystkich
zobowi¹zuj¹ca.
Koñcz¹c przypomnienia i rozwa¿ania dotycz¹ce relacji Gerard Labuda
a ruch kaszubsko-pomorski, trzeba zauwa¿yæ, i¿ jako cz³owiek nauki, „swojak”,
„nasz”… id¹cy drog¹ badacza i uczonego ku najwy¿szym szczeblom kariery
naukowca, by³ autorytetem, po¿¹danym partnerem dla wszystkich nurtów spo³eczno-politycznych w naszym ruchu obecnych. Bêd¹c daleko od codziennoœci,
znaj¹c realia ogólnopolskie i europejskie – te historyczne i wspó³czesne – móg³
porz¹dkowaæ obraz „sprawy kaszubskiej” w perspektywie historii, nie budz¹c
oficjalnego sprzeciwu w tym¿e ruchu, a raczej akceptacjê, której nie byli w stanie odmówiæ mu oficjalnie nawet ówczeœni decydenci partyjni. – Proszê zwróciæ uwagê na s³ówka of icjalnie, otwarcie, publicznie, bo one tu najbardziej
na miejscu. Sygnalizuje to jednoczeœnie wielki kiedyœ autorytet profesora (dziœ
tak¿e, ale za stra¿akiem!), cz³owieka nauki, bêd¹cego daleko od bie¿¹cych spraw,
nie tylko w ruchu kaszubsko-pomorskim. Nie straci³o bowiem swojej si³y biblijne powiedzenie, ¿e trudno byæ prorokiem we w³asnym kraju. By³o to ³atwiej
mo¿liwe, gdy siê nie by³o tu, w ruchu K-P na co dzieñ…
Zwróæmy uwagê, ¿e prof. G. Labuda przez niemal pó³ wieku, od chwili kiedy
opuœci³ Kaszuby, by³ tu jednak bardzo rzadko obecny, zw³aszcza z w³asnej inicjatywy. St¹d i rzadko honorowany. Te wielkie honory, jakimi go wyró¿niono
w Wejherowie, Luzinie, Gdañsku, spad³y nañ ju¿ w okresie emeryckim, w którym bêd¹c nadal bardzo twórczym, stworzy³ t. 1 „Historii Kaszubów”, jak¹ uzna³
za ukoronowanie swojego dorobku kaszubskiego, z któr¹ w wydaniu Aleksandra Majkowskiego spotka³ siê jako student, krytyczny wobec dzie³a mistrza,
zapowiadaj¹cy ca³kiem wielkie, potrzebne nie tylko Kaszubom i historiografii
innowacje. Problem w tym, abyœmy w procesie rozwoju, nie tylko badañ i nauki, za bardzo siê dziœ i kiedykolwiek nie cofali, a szli naprzód z twarz¹ ku przysz³oœci, bo historia nie jest, ale mo¿e byæ nauczycielk¹ ¿ycia, o czym pisa³ przed
laty tak¿e wielki erudyta – Profesor Gerard Labuda72.
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Zob. G. Labuda, Historia est magistra vitae?, „Gdañskie Zeszyty Humanistyczne”, 1983,
nr 30, Gdañsk 1987, s. 7-18.
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Józef Borzyszkowski

Gerard Labuda and the Kashubian Movement
SUMMARY
Professor Gerard Labuda was influenced by life in his family home and in “regional”
organizations in Wejherowo’s middle school and considered himself to be a Kashub
although he spent most of his life in Poznañ. Beginning with his years as a student,
he followed a path as an outstanding historian and authority and became active
in the Kashubian-Pomeranian movement. He was encouraged to take part by his
land-fellows, leaders of the movement, mostly from the Kashubian-Pomeranian
Association of Gdañsk who followed and promoted his works and his knowledge
in the world of science. On occasions of discrimination and suspicion by the communist authorities, his position as professor and his personal patronage concerning
activities of the Kashubian-Pomeranian Association or work of the Museum of Literature and Music in Wejherowo helped with satisfactory resolutions. Professor Labuda
participated in discussions of past and current Kashubs and Pomerania as a part
of the Polish Republic and he was significant in forming the ideology of this movement and helping create programs and activities for the future, especially scientific
studies.
He was an honorary member of the Kashubian-Pomeranian Association and an
actual and honorary member of the Kashubian Institute and a co-founder of the
later which is an association of scientific scholars concerned with Kashubia and
Pomerania and he was a co-creator of its programs and even its largest sponsor.
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Gerard Labuda jako historyk Kaszub.
Inspiracje

Celem niniejszego artyku³u nie jest rekapitulowanie dorobku Gerarda Labudy jako historyka Kaszub i Kaszubów1. Istotniejsze jest zawarte w tytule s³owo:
inspiracje. Refleksja nad koncepcj¹ teoretyczn¹ i metodologiczn¹ G. Labudy
syntezy dziejów Kaszubów rozpoczyna siê od zwrócenia uwagi na jej przedwojenne korzenie. Uwzglêdnia póŸniejsz¹ ewolucjê stanowiska poznañskiego historyka. W pewnym stopniu dotyka tak¿e problemu miejsca Kaszubów w Labudowskiej wizji dziejów Pomorza.
Najistotniejszym jednak pytaniem jest to, co z koncepcji historii Kaszubów
Labudy wynika dla dalszych prac nad syntez¹ ich dziejów? Oraz to, jakich elementów w tej koncepcji niej nie ma, a byæ mog¹ lub powinny. Jakie zas³uguj¹
na polemikê i przede wszystkim na uzupe³nienie, zwa¿ywszy na kontekst dziejów najnowszych, a z takiej perspektywy na koncepcjê G. Labudy patrzê.
Wszystkie te kwestie stan¹ siê punktem wyjœcia do opracowania koncepcji
metodologicznej V tomu historii Kaszubów2. W tym jednak miejscu pewne
przes³anki przysz³ego stanowiska metodologicznego ju¿ zostan¹ zasygnalizowane.

Historia Kaszubów – pocz¹tki
Najpierw trzeba powiedzieæ, ¿e Gerard Labuda nale¿a³ do nowego, m³odego pokolenia inteligencji kaszubskiej, której formacja intelektualna ukszta³towa³a siê w okresie miêdzywojennym. Kilka rzeczy tu by³o wa¿nych.
1
2

J. Borzyszkowski, Gerard Labuda – Kaszuba z Poznania. Droga od „Historii Pomorza”
do „Historii Kaszubów”, „Przegl¹d Zachodni”, 2006, nr 1, s. 61-82.
Powstaje on, podobnie jak niniejszy tekst, w ramach grantu NPRH Historia Kaszubów
w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014)
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Po pierwsze, Labuda pochodzi³ z samego matecznika kaszubskiego. Jêzyk
kaszubski by³ dla niego jêzykiem pierwszym, a œwiat ma³ej spo³ecznoœci kaszubskiej Luzina by³ jego naturalnym œrodowiskiem socjalizacyjnym.
Po drugie, dla formacji intelektualnej, ale te¿ dla postawy i œwiata wartoœci,
kluczowa by³a edukacja w polskiej szkole. To ró¿ni pokolenie Labudy od wczeœniejszych roczników – on nie kszta³ci³ siê w szkole prusko-niemieckiej, choæ
jêzyk niemiecki zna³. Nie by³ poddany perswazyjnej sile niemieckiego patriotyzmu, którego g³ównym orê¿em by³a w³aœnie szko³a. Znaczenie edukacji polskiej G. Labuda podkreœla³ wielokrotnie. I to zarówno z punktu widzenia jêzykowego, jak i postawy narodowej oraz etosu pañstwowego.
Po trzecie, wychowuj¹c siê w œrodowisku Luzina i Wejherowa by³ œwiadom
wszystkich problemów, jakie dotyka³y spo³ecznoœæ kaszubsk¹ w okresie miêdzywojennym. Wspomina³ o tym wielokrotnie, podkreœlaj¹c poczucie marginalizacji, jeœli nie wprost dyskryminacji.
Po czwarte wreszcie, kszta³ci³ siê na Uniwersytecie Poznañskim, gdzie
w krêgu historyków z tej uczelni wszed³ w œwiat myœli zachodniej. To nie tylko
przes¹dzi³o o jego œcie¿ce zawodowej i naukowej, ale silne sprzêg³o siê ze œwiatem wyobra¿eñ i postaw wyniesionych z domu i ze szkó³. Pochodz¹c z pó³nocnego pogranicza, by³ wyczulony na kwestie polsko-niemieckiego pogranicza,
a dramatyczne losy Pomorza nie by³y dla niego wy³¹cznie Ÿród³ow¹ opowieœci¹.
To by³o doœwiadczenie codziennoœci, dziedzictwo genealogiczne i biograficzne.
Edukacja akademicka G. Labudy przypada³a na drug¹ po³owê lat 30., kiedy
to napiêcia polsko-niemieckie wchodzi³y w szczytow¹ fazê, a Pomorze, w tym
Kaszuby, stawa³y siê – jako Korytarz – przedmiotem najostrzejszego sporu.
W takich to okolicznoœciach dosz³o do zetkniêcia siê po raz pierwszy G. Labudy
z problemem historii Kaszubów. Latem 1937 roku, bêd¹c po pierwszym roku
studiów dosta³ do oceny maszynopis dzie³a Aleksandra Majkowskiego, wówczas
najwybitniejszego twórcy kaszubskiego i ci¹gle lidera tej spo³ecznoœci. Do koñca
nie jest jasne, dlaczego sêdzia Józef Konwiñski zwróci³ siê w³aœnie do Labudy,
pocz¹tkuj¹cego studenta? Ale tak siê w³aœnie sta³o, co te¿ jest œwiadectwem zapotrzebowania na nowowykszta³con¹, humanistyczn¹ inteligencjê kaszubsk¹3.
G. Labuda, jak to opisa³ w pos³owiu do drugiego wydania Historii Kaszubów, mia³ o tym dziele krytyczn¹ opiniê4. Wa¿niejsze jest jednak to, ¿e w tym
w³aœnie momencie zetkn¹³ siê po raz pierwszy z problemem tworzenia historii
Kaszubów5. Analizuj¹c swoje ówczesne postawy i przemyœlenia, przekaza³ nam
3

4

Perypetie i okolicznoœci zwi¹zane z wydaniem Historii Kaszubów dok³adnie rekonstruuje
J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biograf ia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002, s. 711-723.
G. Labuda, O Aleksandrze Majkowskim i »Historii Kaszubów«, w: A. Majkowski, Historia
Kaszubów, Gdañsk 1991.
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w tym¿e pos³owiu dwa wa¿ne dokumenty – listy, które pokazuj¹ nie tylko stosunek do dzie³a Majkowskiego, ale tak¿e sygnalizuj¹ nurtuj¹ce go pytania.
Pierwszym z nich by³o pytanie, czy i po co potrzebna jest historia Kaszubów? M³ody Labuda pisa³ o tym wprost do J. Konwiñskiego, wypowiadaj¹c
swoj¹ myœl pod adresem dzie³a Majkowskiego, ale z pewnoœci¹ nie tylko o nie
chodzi³o: „Zaznaczam, aby mnie Pan nie pos¹dzi³, ¿e jestem roz¿alony na
p. M., – nic podobnego, bezowocnoœci¹ moich wysi³ków wcale siê nie przejmowa³em i nie przejmujê – a samym p. M. jestem zachwycony, i we wszystkim,
gdzie bêdê siê móg³ jemu i sprawie przys³u¿yæ [podkr. C.O.-P.], nadal chêtnie
bêdê pomaga³. (...) nie chcê bynajmniej te¿ os³abiaæ wartoœci pracy p. Majkowskiego, która i tak ma znaczenie epokowe, chcia³bym zaœ przez usuniêcie kilku
tego rodzaju omy³ek nadaæ ksi¹¿ce jednolity, têtni¹cy kaszubszczyzn¹ wyraz,
nadaæ jej wedle s³ów Adama Mickiewicza piêtno »arki przymierza miêdzy starymi a nowymi czasy«, a¿eby przez zrozumienie wielkoœci dziejów w³asnych
Kaszubi doszli do ocalenia swej wartoœci i pozycji w dzisiejszym pañstwie polskim [podkr. C.O.-P.]”6.
Mia³a byæ wiêc historia Kaszubów nie tylko elementem buduj¹cym samowiedzê i wzmacniaj¹cym to¿samoœæ, ale te¿ czymœ, co bêdzie budowa³o presti¿
grupy, zapewniaj¹c tym samym odpowiednie miejsce w ¿yciu polskim. Kiedy
po kilkudziesiêciu latach czyta siê wywiady, jakich udziela³ prof. G. Labuda,
mówi¹c o tym, dlaczego zamierza lub dlaczego napisa³ ju¿ historiê Kaszubów,
to w nich stale pobrzmiewa w³aœnie ten wa¿ny cel spo³eczny. Od lat 30. XX
wieku w zasadzie w tym wzglêdzie niewiele siê zmieni³o – historia Kaszubów
winna byæ zwierciad³em ich losów postawionym im samym przed oczyma.
I powinna wzbudziæ w nich poczucie w³asnej wartoœci.
Ale w tych listach by³y jeszcze dwie inne wa¿ne rzeczy, odnosz¹ce siê ju¿
wprost do materii historycznej. Otó¿ Labuda wytyka³ b³êdy Majkowskiemu
nie tylko po to, aby zweryfikowaæ faktografiê. Kiedy krytykuje b³êdne (w œlad
za D³ugoszem) wywodzenie dynastii ksi¹¿¹t pomorskich od „rodu Popielidów”,
to nie idzie mu tylko o to, ¿e to b³¹d. Istotniejsze by³o co innego: „proponowa³bym zast¹pienie tej karko³omnej tezy o polskim pochodzeniu dynastii pomorskiej podniesieniem faktu rodzimoœci i pomorskoœci dynastów pomorskich”7.
Dziêki temu „dzieje Pomorza nabieraj¹ rzeczywistych cech samodzielnoœci
i odrêbnoœci”8.
5

6
7

Ale nale¿y podkreœliæ, ¿e w sierpniu 1937 r. w Instytucie Ba³tyckim odby³a siê narada
w sprawie planowanej syntezy historii Kaszubów, w której bra³ udzia³ tak¿e A. Majkowski.
Niestety, wojna przeszkodzi³a realizacji tych planów. Zob. G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje,
Gdañsk 1996, s. 254 i n.
G. Labuda, O Aleksandrze Majkowskim…, s. XIV.
Tam¿e, s. X.
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Ju¿ wtedy wiêc kszta³towa³o siê przekonanie G. Labudy o koniecznoœci przygl¹dania siê specyfice historycznej drogi Pomorza traktowanego podmiotowo,
z podkreœlaniem cech samodzielnoœci, odrêbnoœci, specyfiki, unikatowoœci.
A z tym zwi¹zany by³ problem kaszubski. W drugim liœcie, krytykuj¹c fakt
bardzo pobie¿nego i schematycznego potraktowania dziejów Kaszubów od
okresu krzy¿ackiego a¿ po XIX wiek, zw³aszcza zaœ w czasie rz¹dów polskich.
Labuda pisa³, ¿e Majkowski przedstawi³ panowanie krzy¿ackie i polskie „z dwóch
punktów widzenia: ustrojowego i spo³ecznego”. Po czym podkreœla³: „Pierwszy
jest potraktowany zbyt szeroko ze szkod¹ dla drugiego, na który g³ówny nale¿a³o po³o¿yæ nacisk. Z »kaszubskiego« punktu widzenia trzeba siê by³o zaj¹æ
losami ich, Kaszubów [podkr. C.O.-P.], pod obu panowaniami, mniej k³ad¹c
nacisk na ustrój, który w tym wypadku nie jest samoistnym wytworem pañstwowoœci i narodu kaszubskiego (…) a wiêc dla nas zupe³nie obojêtnym”9.
Pojawia siê tu wiêc dyrektywa, która stanie siê osi¹ przysz³ej koncepcji historii Kaszubów G. Labudy: wa¿ne s¹ dzieje spo³eczeñstwa, a nie kwestie ustrojowe (pañstwowe, administracyjne, polityczne).
Co nie oznacza, ¿e G. Labuda nie docenia³ znaczenia pañstwa. Wrêcz przeciwnie, zw³aszcza jeœli dotyczy³o to pañstwa pomorskiego. Ciekawe, ¿e uwa¿a³,
i¿ losy Gdañska dla Kaszubów o tyle s¹ wa¿ne, ¿e mia³ on „destrukcyjny ekonomicznie wynarodawiaj¹cy wp³yw”. Zamiast wiêc tyle pisaæ o Gdañsku, Majkowski powinien, zdaniem Labudy, napisaæ o dziejach pañstwa zachodniopomorskiego, a szczególnie o jego koñcu: „przecie¿ moment ten trzeba silnie uwydatniæ, gdy¿ jest to ostatni chyba s³up i bastion wolnego pañstwa kaszubskiego”10.
W tym punkcie znajdujemy tak¿e wa¿n¹ przes³ankê metodologiczn¹, a mianowicie koniecznoœæ koncentracji na punktach zwrotnych, prze³omowych, kluczowych w dziejach Kaszubów. Jednym z nich by³ upadek pañstwa zachodnio-pomorskiego.

Kaszubi a historia Pomorza
Doœwiadczenie zwi¹zane z Histori¹ Kaszubów Majkowskiego by³o z pewnoœci¹ istotne, choæ nierozstrzygaj¹ce o losach naukowych Labudy. Wkrótce
wyjecha³ on do Szwecji na kilkumiesiêczne stypendium, po czym mocno wszed³
w badanie œredniowiecznych dziejów Polski, na nich siê koncentruj¹c, uwzglêdniaj¹c szeroki kontekst porównawczy.

8
9
10

Tam¿e, s. X-XI.
Tam¿e, s. XIII-XIV
Tam¿e, s. XIV.
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Po latach jednak G. Labuda wspomina³, ¿e kluczowe w dziele Majkowskiego
nie by³o to, czy siê on myli³ czy nie, lecz to, ¿e „przedstawi³ dzieje Pomorzan
jako dzieje Kaszubów”. Pokaza³ „mieszkañców Pomorza, Kaszubów, jako g³ówny podmiot dziejów tej ziemi”. I dodawa³: „Z takim ujêciem historii Pomorza
do tej pory siê nie spotka³em”11. To prawda, bo do tej pory, jak wspomina³
Labuda, „oficjalna uniwersytecka historiografia polska pozwoli³a sobie narzuciæ i dalej rozwija³a model dziejów Pomorza, dziel¹cy je na trzy nurty: zachodniopomorski (Pommern), wschodniopomorski (Pomerellen, Westpreussen)
i pruski (Ostpreussen)”12. Jak podkreœla³, taki uk³ad przyj¹³ tak¿e F. Lorentz
w swojej Geschichte der Kaschuben. Dalej pisa³: „Dopiero po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej i ponownym w³¹czeniu ca³ego historycznego Pomorza
miêdzy Odr¹ a Wis³¹, zarzuciliœmy ten schemat i pokusiliœmy siê o ujêcie dziejów Pomorza jako pewnej historycznie ukszta³towanej ca³oœci”13.
W tym miejscu nale¿y poczyniæ kilka uwag.
Po pierwsze, owszem (o czym dalej) taki integralny model badania dziejów
Pomorza wypracowano – nazywa siê go nie bez powodu labudowym14, a jego
efektem s¹ ukazuj¹ce siê kolejne tomy Historii Pomorza. Jeœli jednak realistycznie
i krytycznie przyjrzymy siê dorobkowi polskich historyków (nie mówi¹c ju¿
o niemieckich), to stwierdzimy, ¿e nadal zdecydowanie dominuje „wewn¹trz
pomorska specjalizacja”. Nie generalizuj¹c, mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e np.
historycy zajmuj¹cy siê dziejami Pomorza Zachodniego raczej s³abiej orientuj¹
siê w specyfice czêœci wschodniej i gorzej znaj¹ dotycz¹ce jej Ÿród³a. I odwrotnie.
Z tego jednak wynika, po drugie, wa¿na dyrektywa metodologiczna i du¿e
wyzwanie, z którym zderzy³ siê i Majkowski, i kilka dziesiêcioleci póŸniej sam
Labuda, a które dziœ stoi przed autorami kolejnych tomów historii Kaszubów.
Otó¿ badacze zajmuj¹cy siê dziejami Kaszubów w odniesieniu do ka¿dej epoki
musz¹ uwzglêdniaæ obie czêœci historycznego Pomorza. Zwracaj¹c uwagê
z jednej strony na te elementy, które by³y specyficzne dla ka¿dej z tych czêœci
i uwzglêdniaj¹c to, jak one wp³ywa³y na losy Kaszubów. Ale te¿ równowa¿yæ to
poszukiwaniem wspólnych atrybutów dziejów dla ca³ej spo³ecznoœci (czy jak
pisa³ Labuda – wspólnoty) Kaszubów. W dodatku, w ka¿dej z historycznych
epok te elementy ró¿nicuj¹ce i wspólnotowe bêd¹ odmienne.
11
12
13
14

Tam¿e, s. XIX.
Tam¿e, s. XXI.
Tam¿e.
J. Hackmann, Gerard Labudas Konzeption der Geschichte Pommerns, „Jahrbuch für die
Geschichte Mittel und Ostdeutschlands“, Bd. 41, 1993, s. 109-134; ten¿e, Ostpreussen und
Westpreussen in deutscher und polnischer Sicht. Landeshistorie als beziehungsgeschichtlisches Problem, Wiesbaden 1996, s. 290 i n.; ten¿e, Gerarda Labudy koncepcja historii
Pomorza, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 1994, nr 2.
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Trzecia uwaga odnosi siê nieco szerzej do tego, jak pisano historiê Pomorza.
Jest oczywistym, ¿e o naszym regionie Niemcy pisali z niemieckiego punktu
widzenia (z perspektywy niemieckiego centrum kulturowego, a jeszcze bardziej
polityczno-pañstwowego). Z kolei historiografia polska Pomorza by³a w du¿ej
mierze reaktywna i obronna, czyli g³ównie podejmowa³a polemikê z tezami
niemieckimi. Dotyczy³o to zarówno pisarstwa polskich historyków spoza Pomorza, jak i polskich historyków pomorskich. Dobrze widaæ to na przyk³adzie
pomorskiej (pelpliñsko-toruñskiej) szko³y historycznej, u Ÿróde³ powstania której by³a w³aœnie rywalizacja nauki polskiej i niemieckiej o „zachowanie czy
utrwalenie, udokumentowanie, polskiego lub niemieckiego charakteru regionu, polskiej lub pruskiej racji stanu, kszta³towanie nowoczesnej œwiadomoœci
historycznej i narodowej mieszkañców tej ziemi o dawnych lub œwie¿ych
korzeniach”15. Bardzo trafnie ideê tê odda³ Jan Karnowski, pisz¹c o dziele
ks. Kujota: „Ks. Kujot, mo¿e jedyny i szczery Pomorzanin-romantyk ubieg³ego
stulecia, ogromem swej pracy duchowej otworzy³ bramê zaklêt¹ do przesz³oœci Pomorza, otworzy³ j¹ imieniem ducha polskiego i z³¹czy³ przesz³oœæ tê
z ¿yj¹c¹ teraŸniejszoœci¹. Wykaza³, ¿e historia Pomorza jest w zasadniczej swej
linii histori¹ ducha polskiego na Pomorzu”16.
Poza ten „dualizm” próbowa³ wyjœæ Gerard Labuda wraz ze swoj¹ koncepcj¹
historii Pomorza. Ona siê kszta³towa³a doœæ d³ugo, choæ – jak to ju¿ wy¿ej podkreœlono – jej zacz¹tki by³y wyraŸne przed wojn¹. Kluczowe by³o jednak to,
co siê wydarzy³o tu¿ po wojnie, a zmieniony kontekst polityczny, pañstwowy,
demograficzny, kulturowy i administracyjny by³ tu decyduj¹cy. W czasie dwóch
kolejnych zjazdów historyków pomorskich w lutym 1947 roku w Toruniu 17
i w kwietniu 1948 roku w Szczecinie18 dokonano nie tylko podsumowania stanu
wiedzy historycznej o losach Pomorza, ale sta³y siê one tak¿e okazj¹ do zaprezentowania koncepcji historii Wielkiego Pomorza19.
15

16
17
18

J. Borzyszkowski, G³ówne oœrodki nauki historycznej w Prusach Zachodnich: Pelplin-Toruñ, w: Dzieje historiograf ii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 r., red. J. Serczyk,
A. Tomczak, Toruñ 1989, s. 196.
J. Karnowski, Z zagadnieñ kultury polskiej na Pomorzu, „Stra¿nica Zachodnia”, 1924, nr 1-6,
s. 147.
K. Górski, Zjazd historyków Pomorza, PZ, 1947, nr 4, s. 335-337; Zjazd historyków Pomorza, J, 1947, z. 1, s. 65-67.
B.S., Konferencja historyków w Szczecinie, „Jantar”, 1948, z. 2, s. 201-202; Z. Kaczmarczyk,
Historycy polscy w Szczecinie, „Przegl¹d Zachodni”, 1948, nr 5, s. 532-535; J. Mitkowski,
Zjazd historyków polskich w Szczecinie. Osi¹gniêcia i zadania Instytutu Ba³tyckiego, „Szczecin”, 1948, nr 17-18, s. 6. Obie konferencje przedstawi³ i szczegó³owo omówi³ ich wyniki
Z. Chmielewski, Historiograf ia zachodniopomorska w latach 1945-1949, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 1987, z. 2, s. 16 i n. oraz sam G. Labuda, O za³o¿eniach programowych
syn-tezy: „Historia Pomorza”, „Zapiski Historyczne”, 2002, z. 3-4, s. 177-196.
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Charakterystyczne jednak jest to, ¿e w toczonych wówczas dyskusjach historyków Pomorza oraz w ich coraz liczniejszych póŸniej publikowanych pracach w¹tek kaszubski, czy mo¿e lepiej: Kaszubi jako podmiot dziejów, pojawia³y
siê raczej incydentalnie. Dominowa³o podejœcie „makro”, ujmuj¹ce dzieje
Pomorza i jego zmienne koleje losu, zw³aszcza polityczne i gospodarcze, w kolejnych ods³onach konfliktów miêdzy pañstwem polskim a ró¿nymi organizmami politycznymi ze strony niemieckiej. Zauwa¿a³ to tak¿e sam G. Labuda,
pisz¹c w pos³owiu do pracy Majkowskiego: „Jakkolwiek w syntezie tej [tj.
w Historii Pomorza – dop. C.O.-P.] po³o¿ono wielki nacisk na ukazanie pe³nego pod³o¿a spo³eczno-gospodarczego, bêd¹cego rezultatem twórczego wysi³ku miejscowej ludnoœci, to na p³aszczyŸnie spo³eczno-politycznej i kulturalnej
dzieje Pomorza jawi¹ siê jako wynik starcia miêdzy pañstwowoœci¹ polsk¹
i niemieck¹ (prusk¹) i kultur¹ polsk¹ i niemieck¹, a dosadniej mówi¹c – miêdzy
ludnoœci¹ polsk¹ a niemieck¹. Ginie wiêc w tym ujêciu nurt dziejów œciœle regionalnych, stanowi¹cych dorobek miejscowej ludnoœci, która za³o¿y³a stêpkê
pod s³owiañsk¹ nazwê historii Pomorza”20.
Z faktem tego „giniêcia” mamy do czynienia – choæ w ró¿nym stopniu –
niew¹tpliwie w pierwszych tomach Historii Pomorza, na co zwraca³ uwagê
Zygmunt Szultka21.

Z powrotem do Historii Kaszubów
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w ¿adnym z wariantów historii Pomorza: niemieckocentrycznych, polonocentrycznych czy te¿ w Labudowej wersji „wielko-pomorskiej” Kaszubi podmiotem dziejów nie byli, o ile w ogóle bywali
19

20
21

G. Labuda, Problemy dziejowe Wielkiego Pomorza (ze szczególnym uwzglêdnieniem œredniowiecza), [w:] Polska historiografia ba³tycka. Najpilniejsze potrzeby badawcze, organizacyjne
i wydawnicze. Referaty i dyskusje z Konferencji naukowej Instytutu Ba³tyckiego w Szczecinie
dnia 8-9.04.1948 r., „Pamiêtnik Instytutu Ba³tyckiego”, t. 43, red. J. Borowik, Gdañsk-Szczecin 1949. Zob. tak¿e J. Ma³³ek, WielkiePomorze (Pomorze Zachodnie, Prusy Zachodnie
i Wschodnie) w historiograf iipolskiejporoku 1945, w: Doœwiadczenie przesz³oœci. Niemcy
w Europie Œrodkowo-Wschodniej w historiograf ii po 1945 r. Erfahrungen der Vergangenheit.
Deutsche und Ostmitteleuropa im Spigel der Historiographie nach 1945, red. J. K³oczowski,
W. Matwiejczyk, E. Mühle, Marburg-Lublin 2000, s. 67-71 oraz B. Wachowiak, Pomorze
w polskich badaniach historycznych lat 1953-2002. (Piêædziesieciolecie Zak³adu Historii
Pomorza ICH PAN), „Acta Cassubiana”, t. 4, 2002, s. 277-294.
G. Labuda, O Aleksandrze Majkowskim.., s. XXI.
Z. Szultka, Kaszubi i Kaszuby w Historii Pomorza pod redakcj¹ prof. Gerarda Labudy,
w: Tantum possumus, quantum scimus. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana profesorowi
Zdzis³awowi Chmielewskiemu w 70-t¹ rocznicê urodzin, red. R. Gaziñski, A. Makowski,
Szczecin 2012, s. 99-124.
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zauwa¿ani. Przez bardzo d³ugi czas tylko stosunkowo nieliczna liczba prac historycznych by³a poœwiêcona wy³¹cznie Kaszubom i ich dziejom. Wydaje siê,
¿e by³o to wynikiem kilku przyczyn.
Pierwsz¹ by³a chyba kwestia kadrowa. Po prostu w pierwszym okresie powojennym pojawi³o siê stosunkowo niewielu akademickich historyków o kaszubskich korzeniach, zainteresowanych przesz³oœci¹ w³asnej spo³ecznoœci
i na niej siê koncentruj¹cych. Musia³o up³yn¹æ sporo czasu, zanim zosta³o wykszta³cone nowe, powojenne pokolenie, które w dodatku ³¹czy³o pracê badawcz¹
z zaanga¿owaniem w ruch kaszubsko-pomorski (J. Borzyszkowski, Z. Szultka).
Wa¿ne przy tym jest to, ¿e ci m³odzi historycy wchodz¹cy w zawodowe ¿ycie
w latach 60. i 70. szukali inspiracji, wsparcia i wspó³pracy z osobami ze starszego
pokolenia (nie tylko z G. Labud¹, ale te¿ S. Gierszewskim, K. Trzebiatowskim,
E. Rozenkranzem czy te¿ A. Bukowskim, który napisa³ tak¿e kilka wa¿nych
tekstów historycznych). Do tego nale¿y dodaæ historyków z Pomorza i Poznania,
którzy zajmuj¹c siê Pomorzem, z czasem zaczêli zwracaæ uwagê tak¿e na w¹tki
kaszubskie, choæ w ¿aden sposób biograficznie z t¹ spo³ecznoœci¹ nie byli zwi¹zani (np. R. Wapiñski, S. Mielczarski, W. Odyniec czy te¿ B. Wachowiak).
Drug¹, chyba niew¹tpliwie wa¿niejsz¹, by³ brak odpowiedniego skonceptualizowania badañ nad kwesti¹ etniczn¹ w ujêciu historycznym. W ogóle trzeba
przyznaæ, ¿e przez bardzo d³ugi czas badania kaszubologiczne, jeœli w ogóle
by³y podejmowane, to dzia³o siê to zgodnie z paradygmatem regionalnym
(Pomorze a Polska, Pomorze a Niemcy…), a nie etnicznym. A jeœli ju¿ etnicznym, to przez pryzmat przywo³anego wczeœniej konfliktu polsko-niemieckiego,
a wiêc faktycznie w ujêciu przedmiotowym: Kaszubi jako „obiekt” rywalizacji
silniejszych etnosów o jego identyfikacjê i to¿samoœæ.
Takie podejœcie by³o te¿ efektem szerszego kontekstu, w jakim realizowane
by³y w ogóle badania historyczne, w tym tak¿e regionalne, co mia³o swoje skutki
dla poznawania dziejów Kaszubów. Podkreœla³ to w jednym ze swoich tekstów
Hieronim Rybicki, który pisa³ co prawda o Pomorzu Zachodnim, ale w du¿ej
mierze mo¿na to odnieœæ do ca³oœci problemu kaszubskiego: „W badaniach
przewa¿a³a problematyka ogólnohistoryczna, polityczno-spo³eczna i w czêœci
gospodarcza. W mniejszym stopniu natomiast podejmowano badania nad spo³ecznoœci¹ kaszubsk¹. Jeœli w pracach historycznych pojawia³a siê, to jedynie
obok zagadnieñ g³ównych. Wyj¹tek stanowi³a problematyka s³owiñska, której
poœwiêcono wiêcej uwagi. (...). S³abe zainteresowanie siê badaniami nad
ludnoœci¹ kaszubsk¹ mia³o swoje uwarunkowania w czêœci w braku przygotowanych do ich podjêcia osób, g³ównie jednak natury ogólniejszej. Pañstwo
i lokalne oœrodki decyzyjne nie sprzyja³y tym badaniom. By³o to nastêpstwem
obowi¹zuj¹cej doktryny o homogenicznym pañstwie tak narodowoœciowym,
jak i moralno-politycznym. Grupy etniczne w tej sytuacji nie znajdowa³y sobie
nale¿nego miejsca w ¿yciu spo³ecznym, a badania naukowe na ich temat

GERARD LABUDA JAKO HISTORYK KASZUB. INSPIRACJE

101

nie mog³y psuæ obrazu g³oszonej jednoœci narodowej przyjmowanego za rzeczywisty”22.
Istnia³y wiêc, po trzecie, pewne ograniczenia natury politycznej i ideologicznej, szczególnie w odniesieniu do dziejów najnowszych, ale nie tylko. Po
latach, w jednej z recenzji, G. Labuda napisa³ bardzo wymownie: „W tym miejscu muszê samokrytycznie powiedzieæ, ¿e w redagowanych przeze mnie tomach wielkiej syntezy Historia Pomorza tematyka kaszubska pojawi³a siê doœæ
incydentalnie i, u¿yjmy tu znowu tego okreœlenia, »deficytowo«. Dzia³a³y tu
dwa czynniki. Synteza ta by³a pisana z punktu widzenia integracji »ziem odzyskanych« z Macierz¹ oraz nie bez nacisku autocenzury w sprawach kaszubskich (o czym da³oby siê wiele napisaæ)”23. Niestety, w ¿adnym innym miejscu
tego w¹tku „autocenzury” nasz wybitny historyk nie rozwin¹³. Choæby dlatego,
¿e nie dowiemy siê, dla jakiego okresu postawa taka mia³a znaczenie zasadnicze? Wydaje siê bowiem, ¿e zmiany, jakie przyniós³ Sierpieñ’80 przys³u¿y³y siê
równie¿ naukowemu rozpoznaniu tematu kaszubskiego, choæ nie odbywa³o
siê to bez kontrowersji. Przyk³adem mo¿e byæ bardzo negatywna reakcja w³adz
gdañskich na referat G. Labudy poœwiêcony „sprawie kaszubskiej”, który pierwotnie mia³ byæ przedstawiony podczas obchodów 25-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale z powodu opóŸnienia przesy³ki nie zosta³ jednak wyg³oszony, lecz opublikowano go w biuletynie „Wid. Komunikaty Zarz¹du G³ównego ZKP”24.

Wyzwania i inspiracje
Trzeba przyznaæ, ¿e ten tekst otworzy³ zupe³nie nowy nurt refleksji G. Labudy na tematy kaszubskie. W ci¹gu nastêpnych kilkunastu lat w licznych tekstach i w czasie wyst¹pieñ referatowych (tak na Kaszubach, jak i w ró¿nych
oœrodkach akademickich w Polsce) zosta³a wypracowana klarowna i zwarta
koncepcja metodologiczna historii Kaszubów25. Ponadto poznañski historyk
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H. Rybicki, Badania regionalne nad ludnoœci¹ kaszubsk¹ dawnego pogranicza niemiecko-polskiego, „Studia Zachodnie”, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1992, s. 117.
G. Labuda, O Pomorzu jako ojczyŸnie Kaszubów. Dzie³o nowatorskie, „Acta Cassubiana”,
t. 3, 2001, s. 234.
Ten¿e, „Sprawa kaszubska” w perspektywie historii. Próba ujêcia zagadnienia, „Wid. Komunikaty Zarz¹du G³ównego ZKP”, 10.07.1981, nr 16, s. 3-39.
Zebranych w pracy Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996. Ale do tego nale¿y dodaæ tak¿e inne
artyku³y, które nie wesz³y do tego zbioru: Historiograf iczne za³o¿enia syntezy „Historii Kaszubów”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1996, nr 1; Schlüsselprobleme zur Geschichte
der Kaschuben auf Grund der Geschichte Pommerns, „Polnische Weststudien“, 1989, Bd. 8;
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zaj¹³ siê osobno innymi kwestiami kulturowymi i spo³ecznymi wa¿nymi z punktu
widzenia dziejów tej spo³ecznoœci26. Efektem koñcowym tej pracy metodologicznej oraz badawczej by³o powstanie pierwszego tomu przysz³ej syntezy pod
tytu³em: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I: Czasy œredniowieczne27.
W tej koncepcji metodologicznej kilka rzeczy by³o kluczowych. Przede
wszystkim G. Labuda, zgodnie ze swoimi wczeœniejszymi dyrektywami dotycz¹cymi badañ pomorzoznawczych, obejmowa³ swoj¹ refleksj¹ ca³e Pomorze
jako ojczyznê Kaszubów. Nieustannie podkreœla³ koniecznoœæ przygl¹dania siê
kaszubskiej historii w ró¿nych zak¹tkach nadba³tyckiej krainy, z podkreœlaniem
elementów specyficznych dla tych zak¹tków (przede wszystkim odrêbnoœæ procesów na Pomorzu Zachodnim i Gdañskim, ale okresowo tak¿e np. specyfikê
ziemi bytowsko-lêborskiej).
Po drugie, zaleca³ podchodziæ do badañ nad Kaszubami w sposób integralny,
czemu da³ wyraz w czasie II Kongresu Kaszubskiego w Gdañsku w 1992 roku,
wyg³aszaj¹c referat pt. O program badañ naukowych nad kaszubszczyzn¹.
Zauwa¿a³ w nim nie tylko zadania dla historyków, ale tak¿e dla przedstawicieli
innych nauk. We wstêpie do tego referatu mówi³ wyraŸnie: „Kaszubszczyznê
mo¿na badaæ ju¿ to jako wspólnotê historyczn¹, ju¿ to jako wspólnotê kulturow¹.
W pierwszym przypadku na czo³o wysuwaj¹ siê tematy historyczne w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu, kieruj¹c siê zasadami metody genetycznej, progresywnej
i diachronicznej, W drugim zaœ na czo³o wysuwa siê szeroki horyzont badañ
problemowych: socjologicznych, lingwistycznych i etnograficznych, modernistycznie mówi¹c, antropologiczno-kulturalnych, kieruj¹c siê metodami badañ
w³aœciwymi dla tych nauk”28. To wa¿na wskazówka, bo zgadza siê z ogóln¹
dyrektyw¹ metodologiczn¹, która stanowi, ¿e „problematyka etniczna jest interdyscyplinarna”29.
Jednoczeœnie jednak mo¿na siê zastanowiæ, sk¹d takie wyraŸne rozgraniczenie badañ historycznych i kulturowych oraz antropologicznych? Wydaje
siê, ¿e myœl¹c o kolejnych tomach syntezy historii Kaszubów, wyzwaniem bêdzie w³aœnie po³¹czenie tych perspektyw, albo inaczej – wspomaganie siê dla
zbudowania w³aœciwego obrazu historii Kaszubów narzêdziami innych nauk
humanistycznych i spo³ecznych.

26

27
28
29

The Key Problems of the History of the Kashubsagainst the Background of Pomeranian
History, „Polish Western Affairs“, 1989, nr 1.
Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej, w: Literatura kaszubska –
ksi¹¿ka, twórca i biblioteka, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2000; Próba syntezy historii
i kultury Pomorza w pierwszej po³owie XIX stulecia, „Acta Cassubiana”, t. 1, 1999.
Gdañsk 2006.
G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 244.
G. Babiñski, Metodologiczne problemy badañ etnicznych, Kraków 1998, s. 8.
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To bardzo istotne z punktu widzenia podmiotowego ujêcia dziejów tej spo³ecznoœci. A na ten aspekt G. Labuda tak¿e mocno zwraca³ uwagê: „Nie ma
Kaszub bez Kaszubów. Tote¿ g³ównym przedmiotem historii Kaszub winna
byæ historia Kaszubów – jako ostatniego ogniwa nadba³tyckich plemion zachodnios³owiañskich, które unios³o ca³o i uratowa³o swoj¹ wspólnotê kulturow¹ oraz etniczn¹ w œcis³ej ³¹cznoœci z ogólnopolsk¹ wspólnot¹ polityczn¹
i narodow¹ jako jej nieodrodna czêœæ. Nale¿y wiêc pisaæ historiê Kaszubów
jako dzieje ich wspólnoty, gdy¿ tylko ich losy nadaj¹ sens historii kaszubszczyzny, gdziekolwiek w toku swych dziejów Kaszubi siê znajduj¹”30.
Jest to w istocie program etnicznych badañ historycznych. Dla nich zawsze
podstawowy dylemat brzmia³ – jeœli badaæ Kaszubów, to jak? Kim oni byli
w minionych wiekach? Czy mieli œwiadomoœæ swojej „kaszubskoœci”, odrêbnoœci od innych, ale te¿ stanowienia pewnej wspólnoty kulturowo-etnicznej, a na
wczeœniejszych etapach tak¿e politycznej? Co ich wyró¿nia³o?
Jest niezaprzeczaln¹ zas³ug¹ G. Labudy, ¿e przynajmniej od pocz¹tku lat 80.
XX w. konsekwentnie rozwija³ on koncepcjê historycznych badañ kaszubologicznych w ujêciu podmiotowym. Pisa³: „Na dzieje historii Kaszubów sk³adaj¹ siê wiêc dwa nurty: wielowiekowy proces wysi³ków o utrzymanie swego
stanu posiadania materialnego i organizacyjnego, ci¹g³ego stawiania czo³a
próbom wynarodowienia i germanizowania. Równoczeœnie zaœ jest to wielowiekowy proces pielêgnowania swojego jêzyka, obyczaju, kultury i œwiadomoœci”31. A nieco dalej dodawa³ doœæ emocjonalnie, ale te¿ bardzo podmiotowo: „Tyle zawsze by³o historii Kaszubów, ile w niej by³o dokonañ samych
Kaszubów”32.
Wskazania metodologiczne to jedno, a wykonanie praktyczne to drugie.
Wystarczy wzi¹æ do rêki tom pierwszy Historii Kaszubów, aby zauwa¿yæ, ¿e
dominuje w nim tematyka polityczna i w mniejszym stopniu spo³eczno-gospodarcza, o czym sam Labuda pisa³: „Skupiaj¹c siê na dziejach spo³eczno-gospodarczych i politycznych (…), pozostawi³em od³ogiem równie wa¿ne dziedziny
¿ycia duchowego Kaszubów w zakresie kultury artystycznej i kulturowo-antropologicznej”33. Jest to w jakiejœ mierze zrozumia³e, skoro funkcjonowa³y
wówczas kaszubskie organizmy pañstwowe. Pewnie znaczenie mia³ tu tak¿e
fakt, ¿e dokumenty Ÿród³owe g³ównie rzeczywistoœæ polityczn¹ i ekonomiczn¹
opisywa³y. A byæ mo¿e nie starczy³o autorowi si³ i czasu, aby zmierzyæ siê
30

31
32
33

G. Labuda, Kaszubi i ich..., s. 120. Podobnie rzecz ujmowa³ J. Borzyszkowski, Dzieje w³asne
Kaszubów, w: O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej, red. C. Niedzielski, Toruñ-Ciechanów 1991, s. 40 i n.
G. Labuda, Kaszubi i ich..., s. 116.
Tam¿e, s. 120.
Ten¿e, Historia Kaszubów…, s. 8.
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z bardziej integralnym podejœciem, o którym szeroko pisa³ w swoich tekstach
metodologicznych?
Niestety, koncentracja na stronie politycznej powoduje, ¿e wa¿na czêœæ
„kaszubskiego losu” nam umknê³a, skoro sam autor kilka zdañ dalej stwierdza:
„Po utracie swej pañstwowoœci to w³aœnie lud swoj¹ mow¹ i kultur¹ ratowa³
osobowoœæ i tradycjê historyczn¹ Kaszubów”34. A wiêc najwa¿niejszymi i rozstrzygaj¹cymi by³y kwestie kulturowe, a te nale¿y badaæ w szerokim ujêciu antropologicznym, nie zapominaj¹c o istotnym wymiarze spo³ecznym (struktury
spo³eczne i ich przekszta³cenia etc.).
Wydaje siê, ¿e w³aœnie ten aspekt bêdzie najpowa¿niejszym wyzwaniem stoj¹cym przed autorami kolejnych tomów. Nie da siê ich napisaæ w konwencji
modernistycznie ujmowanej historii politycznej (co nie oznacza, ¿e polityka
nie bêdzie wa¿na). Potrzebujemy antropologicznie zorientowanej metodologicznej koncepcji syntezy historii grupy etnicznej. Mamy owszem bardzo du¿o
opracowañ prezentuj¹cych proces narodowotwórczy wybranych wspólnot narodowych, tak¿e tych, które nie maj¹ lub te¿ nigdy nie mia³y w³asnych pañstw.
Pytanie, na ile jednak Kaszubi s¹ specyficzni? G. Labuda pisa³: A jeszcze w innym miejscu dodawa³: „wszystko przemawia za skupieniem wysi³ku dziejopisarskiego na historii Kaszubów jako regionalnej wspólnoty kulturowej, jak
i etnicznej, która w obrêbie dziejów Pomorza wytworzy³a swój w³asny nurt
i przeszed³szy rozmaite koleje losów utrzyma³a siê przy ¿yciu w stosunkowo
nielicznej spo³ecznoœci, zajmuj¹c dzisiaj w kohabitacji z ludnoœci¹ polsk¹ (…)
w granicach dawnego s³owiañskiego Pomorza Wschodniego w³asne miejsce”35.
I zaraz dodawa³, ¿e istnieje wiele podobnych „narodowoœci wiod¹cych ¿ywot
bezpañstwowy jako wspólnoty kulturalno-jêzykowe i etniczne”. Przywo³a³
przyk³ady m.in. Serbów £u¿yckich, Retoromanów, Basków, £emków i innych,
podkreœlaj¹c, ¿e jest „a¿ nadto wzorów historiograficznych, z których mo¿na
czerpaæ wskazówki metodologiczne, jaki pisaæ historiê Kaszubów”36. Bêdzie to
z pewnoœci¹ jedno z wyzwañ przed autorami kolejnych tomów, aby rozwa¿yæ,
czy rzeczywiœcie stosowane w historiach tych wspólnot narzêdzia mog¹ byæ
przydatne do opisu dziejów Kaszubów? I na ile maj¹ one charakter kulturowoantropologiczny i spo³eczny, a na ile koncentruj¹ siê na aspektach politycznych?
Jest to szczególnie wa¿ne w odniesieniu do epoki dziejów najnowszych,
zw³aszcza XX stulecia. W jednym ze swoich tekstów G. Labuda podkreœli³ to
wyraŸnie: „Ta czêœæ syntezy wymaga osobnego opracowania i osobnego zastanowienia”. A wiêc wypracowania w³asnej formu³y metodologicznej, uwzglêdniaj¹cej specyfikê kaszubsk¹ tego okresu. Kluczowe bêdzie odejœcie od przed34
35
36

Tam¿e.
Ten¿e, Kaszubi i ich..., s. 217.
Tam¿e, s. 218.
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miotowego ujmowania historii Kaszubów na rzecz podmiotowego, ale unikaj¹c b³êdu Majkowskiego, który owszem chcia³ „nadaæ dziejom Pomorza ten
w³asny, regionalny obraz i wyraz”37, ale jednoczeœnie roztopi³ Kaszubów z zachodniej s³owiañszczyŸnie. To, co Majkowski stworzy³, by³o nowoczesnym
mitem, kreacj¹, po czêœci traktatem historiozoficznym, wyrastaj¹cym z nowoczesnej ideologii regionalnej i etnicznej i odcinaj¹cej siê od historii ludowej,
zakorzenionej w „tubylczej wizji przesz³oœci”38 (na Kaszubach jej najlepszym
przyk³adem s¹ nieœmiertelne opowieœci o Odsieczy Wiedeñskiej i królu Janie
III Sobieskim).Pisanie o kaszubskiej historii etnicznej jest uprawianiem historii
mniejszoœci, „historii podrzêdnej”39, jest przedstawianiem losu grupy marginalizowanej, peryferyjnej, a jednoczeœnie skutecznie zabiegaj¹cej o upodmiotowienie. Dla takich grup historia nigdy nie jest tylko opisem. Ma ona tak¿e
s³u¿yæ temu – przywo³uj¹c raz jeszcze m³odego G. Labudê, s³u¿yæ temu „a¿eby
przez zrozumienie wielkoœci dziejów w³asnych Kaszubi doszli do ocalenia swej
wartoœci”. Jest wiêc tak¿e dzia³aniem etycznym. I politycznym. Nie pozostaje to
te¿ bez wp³ywu na ostateczn¹ koncepcjê metodologiczn¹ Historii Kaszubów.

Cezary Obracht-Prondzyñski

Gerard Labuda as a Kashubian historian. Inspirations
SUMMARY
This publication introduce a process on shaping a methodological concept of the
history of Kashubs by Gerard Labuda. Moreover, the social context within which it
all has happened is presented. The research includes the period from early years
of G. Labuda’ studies when he reviewed the work of Aleksander Majkowski (1938)
until the moment when the first edition of the The history of Kashubs in Pomerania
(2006) was published. However, the most important question that arises considers
the results of his work for the researchers and their further work on the synthesis
of the history of Kashubs. And additionally, what elements are missing within this
concept but should be addressed for further polemics or should be completed,
especially in the context of recent history.

37
38
39

G. Labuda, O Aleksandrze Majkowskim.., s. XXI.
A. Posern-Zieliñski, Etnohistoria, w: S³ownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznañ 1987, s. 93.
D. Chakrabarty, Historie mniejszoœci, przesz³oœci podrzêdne, w: Teoria wiedzy o przesz³oœci
na tle wspó³czesnej humanistyki, red. E. Domañska, Poznañ 2010, s. 391 i n.

106

CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI (GDAÑSK)

Tomasz Fopke
Wejherowo

Spuścizna Gerarda Labudy
w muzeum wejherowskim.
Budowa książnicy i obchody Roku
Gerarda Labudy – kalendarium dokonań *

Na mocy zapisu testamentowego spuœcizna profesora Gerarda Labudy,
w tym licz¹ca ponad 26 tys. woluminów biblioteka oraz bogate archiwum,
a tak¿e liczne pami¹tki, m.in medale i odznaczenia ostatecznie w roku 2011
trafi³y do Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Jest to instytucja, z któr¹ profesor by³ zwi¹zany przez wiele lat jako Przewodnicz¹cy Rady Naukowej (1969–1990), a od roku 1991 nosi³ tytu³ Honorowego Przewodnicz¹cego Rady. Przekazywanie zbiorów rozpoczê³o siê jeszcze
za ¿ycia Darczyñcy.
Na pocz¹tku 2012 roku w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie powsta³a Pracownia ds. opracowywania zbiorów
bibliotecznych prof. Gerarda Labudy. Przed rozpoczêciem opracowywania zbiory zosta³y poddane procesowi fumigacji (gazowania szkodników) w Muzeum
Pa³acu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. By przyspieszyæ i podnieœæ jakoœæ katalogowania zbiorów, Muzeum zawar³o porozumienie z trzema pomorskimi instytucjami kultury: Pedagogiczn¹ Bibliotek¹ Wojewódzk¹ w Gdañsku,
Pedagogiczn¹ Bibliotek¹ Wojewódzk¹ w S³upsku oraz z Powiatowym Oœrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli – Bibliotek¹ Pedagogiczn¹ w Kartuzach. Efektem tej wspó³pracy by³o zakupienie systemu bibliotecznego Virtua
firmy VTLS oraz do³¹czenie do instytucji wspó³pracuj¹cych z Nukatem, czyli
katalogiem centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.

*

Za pomoc w przygotowaniu opracowania dziêkujê pracownikom Muzeum: Janinie Kurowskiej, Aleksandrze Sielickiej, Zuzannie Szwedek-Kwieciñskiej, Justynie Grabowskiej,
Annie K¹kol oraz Annie Górkowskiej. Pos³u¿y³em siê równie¿ opracowaniami prof. Aleksandra Widyñskiego i in¿. Wojciecha Pomierskiego. Skorzysta³em z opracowania Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.
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Ksi¹¿ki i czasopisma s¹ opracowywane w systemie bibliotecznym Virtua
w Pracowni. Do ewidencji muzealnej (ksiêgi inwentarzowej) wprowadzono 6903
pozycji inwentarzowych (stan na 20.07.2017). Opracowane tytu³y mo¿na przejrzeæ w katalogu online dostêpnym na stronie muzealnej: www.muzeum.wejherowo.pl. W gromadzonym przez profesora ksiêgozbiorze s¹ ksi¹¿ki w wielu
jêzykach: m.in. kaszubskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, francuskim, angielskim i szwedzkim. Spoœród opracowanych pozycji szczególnie cenne s¹:
• Adam Mickiewicz, Histoire populaire de Pologne, Paris, J. Hetzel, 1867
(GL I 444)
• Friedrich Lorentz, Slovinzische Grammatik, St. Petersburg : l’Akadémie
Impériale des Sciences, 1903 (GL III 807)
• Jan Karnowski, Nôwotnê spiéwe: (wiersze kaszubskie), Poznañ, nak³adem
autora, 1910 (GL II 821)
• Adam Naruszewicz, Historya narodu polskiego od pocz¹tku chrzeœcianstwa
[...], W Warszawie: w Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey, 1780 (GL II 981)
• Ivra Mvnicipalia Terrarvm Prussioe: & leges ad eas Terras priuatim pertinentes, Ossol. XVI, Piek Kórnik, 1578 (GL I 985)
• Ludwig Wilhelm Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl.: Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin: gedruckt bey H. G. Effenbart, 1779, 1784 (GL II 1000, GL II
1001)
• Johann Christoph Beckmann, Anmerkungen Von Dem Ritterlicher Johanniter Order [...]: Sampt vorhergehenden General-Reflexionen über Die Ritterliche Kreutz-Orden insgesampt, Franckfurt an der Oder: druckts Johannes
Coepselius 1693 (GL IV 999)
• Samuel Bogumi³ Linde, S³ownik jêzyka polskiego. T. 1-4, Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów 1807–1814 (GL 1676)
• Pommersches Urkundenbuch. Bd. 1-5, Stettin: In Commission bei Th. von
der Rahmer, 1868-1905 (GL 5132-5140)
Ksi¹¿ki pochodz¹ce z kolekcji profesora s¹ znakowane przez ekslibris wykonany przez prof. dr. hab. Alfreda Wielopolskiego (brata Alberty Wielopolskiej – ¿ony Gerarda Labudy).
Obecnie ksiêgozbiór profesora przechowywany jest g³ównie w wynajêtym
magazynie, w którym od roku 2014, dziêki Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, uda³o siê umieœciæ zbiór na rega³ach przesuwnych.
Oprócz literatury wspó³czesnej i przedwojennej w zbiorach profesora znajduj¹ siê tak¿e rêkopisy i starodruki. Do ksiêgi inwentarzowej wpisano 29 starodruków. Najstarsze pochodz¹ z XVI wieku. S¹ to: Ivra Mvnicipalia Terrarvm
Prussioe: & leges ad eas Terras priuatim pertinentes, 1578 (GL I 985); Specvlum
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Saxonvm Albo Prawo Saskie y Maydeburskie: porz¹dkiem obiecad³a z Laciñskich y Niemieckich exemplarzow zebrane, a na Polski iêzyk z pilnoœcia y wiernie prze³o¿one [...], 1581 (GL 1008); Ius municipale, to jest prawo miejskie maydeburskie nowo z ³aciñskiego i niemieckiego na polski jêzyk […] prze³o¿one […],
1582 rok (GL 1009)).
Archiwum profesora od kwietnia 2012 roku jest systematycznie opracowywane w muzealnym Dziale Rêkopisów i Starodruków. Jego zawartoœæ zosta³a
ju¿ w pe³ni spisana. Teraz rozpoczê³y siê prace nad jego podzia³em merytorycznym. Zbiór ten jest bardzo bogaty i ró¿norodny. Zawiera m.in. maszynopisy, rêkopisy prac naukowych, artyku³y, medale, dyplomy, korespondencjê,
dokumenty osobiste profesora, recenzje wydawnicze.
Zgromadzona spuœcizna rêkopiœmienna to oko³o 43 metrów bie¿¹cych.
Wiêkszoœæ teczek zajmuje korespondencja, któr¹ przez ca³e ¿ycie gromadzi³
profesor. Jest to zarówno korespondencja z ró¿nymi instytucjami naukowymi
i kulturalnymi z ca³ego kraju jak i zagranicy jak równie¿ listy osobiste pomiêdzy rodzin¹ jak i zaprzyjaŸnionymi z profesorem naukowcami. Materia³ ten
jest niew¹tpliwie ciekawym Ÿród³em badañ nad ¿yciem polskiego powojennego œrodowiska naukowego.
Du¿¹ grupê materia³ów stanowi¹ rêkopisy i pierwsze wersje publikacji profesora G. Labudy. W spuœciŸnie zachowa³y siê rêkopisy publikacji o œw. Wojciechu, historii Pomorza czy historii Kaszub. Mo¿na dotrzeæ równie¿ do materia³ów, z których czerpa³ profesor przy opracowywaniu poszczególnych tematów (kopie materia³ów archiwalnych. wycinki z gazet, fotokopie dokumentów).
Ta grupa materia³ów pozwala na przyjrzenie siê metodom badawczym profesora1. Do najciekawszych rêkopisów w spuœciŸnie profesora nale¿¹ niew¹tpliwie
przedwojenne artyku³y G. Labudy oraz inne dokumenty zwi¹zane z okresem
nauki w wejherowskim gimnazjum.
Muzeum od kilku lat czyni³o i czyni starania, aby promowaæ postaæ i ksiêgozbiór profesora. Wyró¿niæ nale¿y tu m.in. organizacjê wystaw i pisanie artyku³ów. Istotne miejsce ma sta³a wystawa biograficzna pt. „Gerard Labuda –
cz³owiek i naukowiec”, która ujrza³a œwiat³o dzienne w 90. rocznicê urodzin
uczonego (2006). Jej kuratork¹ by³a st. kustosz Gra¿yna Wirkus. Kolejne ekspozycje powsta³y dziêki zaanga¿owaniu Zuzanny Szwedek-Kwieciñskiej i Justyny Grabowskiej z muzealnej Pracowni ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych prof. Gerarda Labudy. By³y to kolejno: Prof. Gerard Labuda – wokó³
1

Zbiór ten budzi zainteresowanie przede wszystkim œrodowiska naukowego. Udostêpniony
zosta³ m.in. Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu, które poszukiwa³o materia³ów o prof.
J. Kostrzewskim, znanym poznañskim archeologu jak i Uniwersytetowi Warszawskiemu
– w tym przypadku chodzi³o o korespondencjê prof. Labudy z prof. Aleksandrem Gieysztorem.
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ksi¹g (2012); ekspozycje na Noc Muzeów: Najciekawsze dedykacje i wpisy
w ksi¹¿kach ze zbioru prof. Gerarda Labudy (2013) a tak¿e Ekslibrisy w zbiorach Gerarda Labudy (2014).
Pracownicy muzeum zamieœcili na muzealnej stronie dwa artyku³y dedykowane zbiorom prof. Labudy: Justyna Grabowska i Beata Humeniuk: Odnalezione w ksi¹¿kach Gerarda Labudy – ekslibrisy Richarda von Hehna oraz Sandra
Laskowska: £aciñskie starodruki z ksiêgozbioru profesora Gerarda Labudy.
Od momentu pozyskania przez muzeum cennego zbioru prof. Labudy rozwa¿ano kolejne mo¿liwoœci lokalizacji budynku, umownie zwanego „bibliotek¹”,
w którym mo¿na by zgromadziæ w ca³oœci i wyeksponowaæ zbiór. Intensyfikacja dzia³añ lokalizacyjno-projektowych zbieg³a siê z rocznic¹ 100-lecia urodzin donatora, a projekt budowy „Ksi¹¿nicy2 Gerarda Labudy”3 sta³ siê najbardziej wymiern¹ czêœci¹ cyklu dzia³añ rocznicowych.
27 lutego 2015 roku w wejherowskim Muzeum odby³o siê spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Profesora4. Z tak¹ inicjatyw¹ wyst¹pili:
Instytut Kaszubski w Gdañsku, Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdañsku, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie.
Obrady moderowa³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. Zebrani z³o¿yli wstêpne
deklaracje, propozycje inicjatyw zwi¹zanych z obchodami Roku prof. Gerarda
Labudy, które podzielono na dzia³ania o charakterze: edukacyjnym, animacyj-

2
3

4

Autork¹ nazwy jest st. kustosz MPiMK-P w Wejherowie, Janina Kurowska.
Dok³adnie z opisu projektu: „Utworzenie Ksi¹¿nicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego
zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptacjê budynków Zespo³u Pa³acowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie na potrzeby obs³ugi ruchu turystycznego regionu. Przedsiêwziêcie, którego
liderem jest Powiat Wejherowski, ma polegaæ na adaptacji istniej¹cych budynków na ul.
Zamkowej 2 oraz Zamkowej 4 na terenie wpisanym do rejestru zabytków na potrzeby obs³ugi ruchu turystycznego ze szczególnym uwzglêdnieniem zbiorów Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, w tym biblioteki i archiwum prof.
Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru posiadaj¹cego walory edukacyjne i turystyczne”.
Niektóre relacje medialne (dostêp 20.07.2017, godz. 14.38):
• http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/30-35/32836-2016-rokiem-prof-gerardalabudy-jest-plan-na-komiks-i-biblioteke.html?play=on;
• http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-06-19/34214-biblioteka-g-labudy-powstanieprzy-muzeum.html?play=on;
• http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-08-24/34948-biblioteka-prof-labudy-ma-juzswoj-adres.html?play=on;
• Radio Kaszëbë: http://radiokaszebe.pl/wejherowski-magistrat-dal-budynek-pod-biblioteke-profesora-labudy/;
• Telewizja Kaszuby: https://www.youtube.com/watch?v=eCVSE8iDBUM;
• Telewizja Wybrze¿e: http://tvwybrzeze.pl/nowa-ksiaznica-nabiera-ksztaltu.html.
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Komitet Obchodów Roku Gerarda Labudy (fot. Justyna Grabowska)

nym, naukowym oraz upamiêtniaj¹cym. Prowadzenie sekretariatu obchodów
powierzono wejherowskiemu Muzeum5.
Jednym z pierwszych efektów dzia³alnoœci Komitetu by³o stworzenie przez
wejherowskie muzeum wraz z biurem Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego strony internetowej Roku http://gerardlabuda.pl, gdzie na
5

Ostatecznie, sk³ad Komitetu Obchodów Roku Gerarda Labudy ukszta³towa³ siê nastêpuj¹co
(w kolejnoœci alfabetycznej): Pawe³ Adamowicz – Prezydent Miasta Gdañska, prof. Andrzej
Bia³as – prezes Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie, Zofia Botuliñska, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Pro bono” w Luzinie, prof. Józef Borzyszkowski –
Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski, Stacja Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, Pawe³ Braun – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha
Conrada Korzeniowskiego w Gdañsku, Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Mieczys³aw Go³uñski – Burmistrz Kartuz, £ukasz Grzêdzicki – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, prof. Andrzej Gulczyñski – prezes Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauki, Krzysztof Hildebrandt –
Prezydent Miasta Wejherowa, prof. Marceli Kosman – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Maria Kroœnicka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla
w Luzinie, prof. Adam Labuda – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski,
prof. Aleksander Labuda – Uniwersytet Wroc³awski, Instytut Kaszubski, prof. Bernard Lammek – rektor Uniwersytetu Gdañskiego, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, prof. Bronis³aw Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski – Uniwersytet Gdañski, prezes Instytutu Kaszubskiego, prof. Andrzej
Sakson – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kaszubski, prof. Stanis³aw Salmonowicz – Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Stacja Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, Mieczys³aw Struk – Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Ewa Trawicka – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, Jaros³aw Wejer – Wójt Gminy
Luzino, prof. Edward W³odarczyk – rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego, Instytut Kaszubski.
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bie¿¹co zamieszczano informacje, które trafia³y do sekretariatu Komitetu, b¹dŸ
zosta³y „wyœledzone” przez pracowników muzeum w mediach6.
Niespe³na miesi¹c póŸniej, 21 marca 2015 roku Rada Naczelna Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego na swojej sesji w Szemudzie, podjê³a decyzjê o og³oszeniu roku 2016 Rokiem Profesora Gerarda Labudy. Laudacjê kandydata na
patrona roku przedstawi³ wiceprezes Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dyrektor wejherowskiego muzeum, Tomasz Fopke.
21 sierpnia 2015 roku Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
przekaza³ Powiatowi Wejherowskiemu, który jest samorz¹dem prowadz¹cym
muzeum w Wejherowie, budynek le¿¹cy w s¹siedztwie muzeum, wraz z dzia³k¹.
Okreœlono jego przeznaczenie – na dzia³alnoœæ MPiMK-P a w szczególnoœci
na budowê Ksi¹¿nicy Gerarda Labudy. Warunkiem przekazania budynku wraz
z dzia³k¹ by³a wieczysta dzier¿awa jednego z muzealnych pomieszczeñ na salê
œlubów miasta. Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego odda³ rzeczony budynek wraz
z zdzia³k¹ w zarz¹d muzeum.
2 paŸdziernika 2015 roku, w rocznicê œmierci G. Labudy honorowano jego
postaæ na terenie gminy Luzino i Linia. Rozpoczêto msz¹ œw. i z³o¿eniem kwiatów na grobie profesora w Luzinie. Potem uczestnicy wydarzenia przybyli do
bolszewskiej biblioteki, gdzie: „Referat pt. »Gerard Labuda. ¯eglarz na oceanie
nauki« wyg³osi³a Maria Kroœnicka 7, w którym przedstawi³a Labudê, wtajemniczaj¹c goœci g³êboko w jego ¿ycie prywatne. Na rêce J. Borchmann przekaza³a
do zbiorów biblioteki egzemplarz ksi¹¿ki Gerard Labuda. ¯eglarz na oceanie
nauki jej autorstwa i nie¿yj¹cej ju¿ dziœ Genowefy Kasprzyk. Dodatkowym
akcentem uroczystoœci by³y trzy wystawy, w tym jedna okolicznoœciowa pt.
»Wspomnienie o wybitnym historyku mediewiœcie ë bëlnym Kaszëbie profesorze Gerardzie Labudzie« autorstwa Edmunda Kamiñskiego i »Portrety Gerarda Labudy« wykonane przez artystów ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie. Ostatnia z wystaw to pok³osie pleneru malarskiego, który odby³ siê w dniach 3-10 sierpnia w szkole w Lini. Jego organizatorami
by³y gminy Wejherowo i Linia”8.
W Gminie Luzino, gdzie prof. Labuda spêdzi³ swoje m³ode lata, pierwsze
formalne przygotowania do celebracji rocznicy 100-lecia jego urodzin rozpoczê³y siê jesieni¹ 2015 roku. 30 listopada rada gminy przyjê³a plan dzia³ania
6

7
8

Inne materia³y medialne to np. http://pauza.krakow.pl/324_2_2016.pdf; wywiad z Mari¹
Kroœnick¹ w Pomeranii nr 1/2016; do tego: http://gdansk.tvp.pl/25314929/odc-12052016
i http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-03-18/33044-gerard-labuda.html?play=on
Maria Kroœnicka jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie. Przez wiele lat wspó³pracowa³a z prof. Labud¹.
http://www.ug.wejherowo.pl/2088-pamiec-o-gerardzie-labudzie-w-5-rocznice-smierci.
html, dostêp 20.07.2017, godz. 21.02

112

TOMASZ FOPKE (WEJHEROWO)

Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu na pierwsze pó³rocze 2016 roku. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XII/111/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30.11.2015 r.
znajdujemy zapis: Zaprezentowanie planu obchodów Roku Profesora Gerarda
Labudy 9. Kolejnym dzia³aniem tej¿e rady by³o podjêcie uchwa³y Nr XIV/145/
2015 z dnia 30 grudnia 201510 w sprawie upamiêtnienia postaci profesora
Gerarda Labudy przez wzniesienie pomnika oraz powo³anie w tym celu komitetu organizacyjnego11.
8 stycznia 2016 roku Gmina Luzino wyda³a kalendarz dedykowany G. Labudzie, gdzie zaznaczono planowane przedsiêwziêcia rocznicowe. Na stronie
internetowej urzêdu gminy napisano: „Publikacja zawiera ciekawostki z ¿ycia
uczonego oraz unikatowe zdjêcia, które do tej pory nie by³y nigdzie publikowane. Wykorzystano równie¿ m.in. fragmenty ksi¹¿ki Genowefy Kasprzyk i Marii Kroœnickiej pt. Gerard Labuda. ¯eglarz na oceanie nauki. Kalendarze trafi³y przede wszystkim do mieszkañców gminy, podczas ró¿nych okolicznoœci,
m.in. podczas koncertu Anny Wyszkoni, który odby³ siê 9 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie. Na wydanie z³o¿y³a siê gmina Luzino i Nadleœnictwo Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie”12.
12 stycznia 2016 roku oby³a siê uroczysta inauguracja obchodów Roku13
Profesora Gerarda Labudy, której organizatorami byli: Instytut Kaszubski,
9

10
11

12
13

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&ved=0ahUKEwi7bek3qjRAhXBfiwKHdr3BsE4HhAWCEcwBg&url=http%3A%2F%2Fbip.luzino.pl%2F850.
html%3Ffile%3D12718&usg=AFQjCNFZPUZWhyZZwOo1IsLUYcqYHpcmcQ&sig2=cT8
PqZgb8zP-DC-_1HlR1A, dostêp 20.07.2017, godz. 15.55
http://bip.luzino.pl/2484.html, dostêp 20.07.2017, godz. 16.28
Sk³ad Komitetu podany w Uchwale: „W zwi¹zku z obchodami w 2016 roku 100. rocznicy
urodzin wybitnego historyka profesora Gerarda Labudy, Rada Gminy Luzino postanowi³a
zainicjowaæ przedsiêwziêcie, jakim by³a budowa w Luzinie pomnika upamiêtniaj¹cego jego
postaæ. Powo³a³a jednoczeœnie Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy w nastêpuj¹cym sk³adzie osobowym: 1) Wójt Gminy Luzino – Jaros³aw Wejer –
przewodnicz¹cy komitetu; 2) Honorowy Obywatel Gminy Luzino – ks. pra³at prof. Jan
Perszon; 3) Honorowy Obywatel Gminy Luzino – ks. pra³at Henryk Szyd³owski; 4) Honorowy Obywatel Gminy Luzino – Mariusz Kaliszewski; 5) Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Luzino – Bart³omiej Formela; 6) Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu –
Wies³aw Trepczyk; 7) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie – Maria Kroœnicka;
8) Radny Powiatu Wejherowskiego – Krzysztof Bober; 9) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ Luzino – Teofil Sirocki”.
http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/26268-powstal-kalendarz-pamieci-profesora-gerarda-labudy.html, dostêp 20.07.2017, godz. 15.43
Temat obchodów Roku zosta³ przybli¿ony kilka razy: Fópka Tómk, „Pomerania”, styczeñ
2017, 2016 – Rok prof. Gerata Labùdë. Pòdrëchòwanié. Dzél 1, s. 36-37; Fópka Tómk,
„Pomerania”, luty 2017, 2016 – Rok prof. Gerata Labùdë. Pòdrëchòwanié. Dzél 2, s. 38-42;
Majkowski Dariusz, „Pomerania”, styczeñ 2016, Co rok nowé ùdbë – z direktorã Mùzùm
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie gôdómë m.jin. ò loñsczich dzeja-
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Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie KaszubskoPomorskie, Komisja Kaszubska przy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.
Pierwsza czêœæ inauguracji obchodów, która odby³a siê pod patronatem Starosty Wejherowskiego i Prezydenta Miasta Wejherowa, mia³a miejsce w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Podczas spotkania Starosta Gabriela Lisius przedstawi³a wizualizacjê projektu Ksi¹¿nicy, w ramach którego zostanie stworzona kompleksowa oferta kulturalna z unikatowym zbiorem
prof. Gerarda Labudy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii audiowizualnych. G³os zabra³ tak¿e prezydent Krzysztof Hildebrandt, który mówi³ o planach dotycz¹cych zabytkowego m³yna, znajduj¹cego siê w s¹siedztwie planowanej Ksi¹¿nicy. Ca³oœæ zwieñczy³a czêœæ artystyczna przygotowana przez m³odzie¿ z wejherowskiego liceum.
Druga czêœæ inauguracji odby³a siê w Muzeum Piœmiennictwa Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie podpisano list intencyjny o wspó³pracy przy organizacji Ksi¹¿nicy Gerarda Labudy. Dokument sygnowali: prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Dyrektor Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz
Fopke oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego £ukasz Grzêdzicki14.
Potem nast¹pi³o otwarcie sesji poœwiêconej dorobkowi naukowemu profesora
Gerarda Labudy, Profesor Gerard Labuda – dokonania, idee, inspiracje 15.
Pierwsz¹ czêœæ obrad poprowadzi³ prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet
Gdañski, Instytut Kaszubski), referaty wyg³osili: prof. Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kaszubski) – Gerard Labuda jako
mediewista, prof. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) –
Gerard Labuda jako niemcoznawca (z pomorskim doœwiadczeniem). Natomiast
referat prof. Józefa Dobosza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) pt. Gerard

14

15

niach ti jinstitucje i planach na latosy rok, s. 30-32 oraz Fopke Tomasz, Grabowska Justyna,
Szwedek-Kwieciñska Zuzanna, Obchody Roku prof. Gerarda Labudy na Pomorzu, „Wejherowski Rocznik Kulturalny”, s. 140-145.
Treœæ dokumentu: „Strony deklaruj¹ chêæ wspó³pracy oraz popieranie i promowanie wzajemnych inicjatyw zwi¹zanych z organizacj¹ i funkcjonowaniem Ksi¹¿nicy Profesora Gerarda Labudy, która bêdzie dzia³aæ w ramach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ksi¹¿nica s³u¿yæ bêdzie upamiêtnieniu postaci tego wybitnego Kaszuby, historyka-mediewisty. Pozwoli w sposób godny przechowywaæ, opracowywaæ oraz udostêpniaæ spuœciznê, któr¹ na mocy testamentu Profesor przekaza³ do wejherowskiego Muzeum. S³u¿yæ bêdzie dalszym badaniom nad Kaszubami, Pomorzem i regionem nadba³tyckim oraz realizowaæ bêdzie szereg funkcji, w tym badawcz¹, edukacyjn¹,
kulturaln¹ i turystyczn¹”.
http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11
21%3Ainauguracja-roku-profesora-gaerarda-labudy-wejherowo&catid=6%3Aaktualnoci&
Itemid=1, dostêp 20.07.2017, godz. 15.08
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Labuda jako organizator ¿ycia naukowego zamykaj¹cy dan¹ czêœæ sesji odczyta³ prof. Edward Skibiñski.
W przerwie pomiêdzy obradami zgromadzeni, tj. rodzina profesora, reprezentowana przez syna Adama Labudê, prelegenci oraz goœcie mogli zwiedziæ
wystawê pt. Gerard Labuda. Od Kaszub do Kaszub, której tematyka poœwiêcona by³a przede wszystkim szeroko rozumianym dzia³aniom, w tym badaniom
naukowym prowadzonym na przestrzeni lat, które doprowadzi³y do powstania tomu: Historia Kaszubów. Czasy œredniowieczne. Ca³oroczn¹ ekspozycjê
przygotowa³y pracownice wejherowskiego Muzeum: Justyna Grabowska oraz
Zuzanna Szwedek-Kwieciñska.
Drug¹ czêœæ obrad poprowadzi³ prof. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza). Jako pierwszy g³os zabra³ prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski), który wyg³osi³ referat – Gerard Labuda
a ruch kaszubsko-pomorski, nastêpnie swój tekst odczyta³ prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszubski) – Gerard Labuda jako recenzent literacki. Jako kolejny, referat wyg³osi³ kierownik naukowy
sesji – prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (Uniwersytet Gdañski, Instytut Kaszubski) – Gerard Labuda jako historyk Kaszub. Inspiracje. Konferencjê zamkn¹³ referat Tomasza Fopke – Dyrektora Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuœcizna Gerarda Labudy w muzeum
wejherowskim oraz projekt utworzenia Ksi¹¿nicy Gerarda Labudy. Obrady
zwieñczy³a dyskusja, w czasie której swojego nauczyciela, mistrza, przyjaciela,
ale te¿ cz³onka najbli¿szej rodziny wspominali m.in. syn Adam Labuda, a tak¿e
prof. Jerzy Wyrozumski – wspó³pracownik profesora oraz Sekretarz Generalny
PAU w Krakowie16. Oficjaln¹ czêœæ spotkania zakoñczono og³oszeniem wyników Nagrody Naukowej im. Gerarda Labudy. Jej laureatami zostali: Lechos³aw
Jocz za pracê: System samog³oskowy wspó³czesnych gwar centralnokaszubskich
oraz Piotr Kitowski za publikacjê: Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach
województwa pomorskiego w II po³owie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne. Nagrodê wrêczyli obecni tego dnia synowie profesora, Adam Labuda oraz Aleksander Labuda wraz z przewodnicz¹cym kapitu³y prof. Józefem
Borzyszkowskim17, 18, 19.
16

17
18

19

Wybrane materia³y medialne: https://www.youtube.com/watch?v=Qi9R9IV7GHM; Twojej
Telewizji Morskiej: http://www.telewizjattm.pl/dzien/2016-01-12/36723-przed-nami-rokwspomnien-o-prof-gerardzie-labuda.html?play=on; http://www.telewizjattm.pl/dzien/
2016-01-19/36802-rok-prof-gerata-labude.html?play=on
http://gerardlabuda.pl/news/22/2
http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14
11%3A100-lecie-g-labudy-nowa-huta-i-kartuzy&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, dostêp
20.07.2017, godz. 14.42
http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13
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Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (dobór materia³ów oraz oprac. merytoryczne treœci: Zuzanna Szwedek-Kwieciñska oraz
Justyna Grabowska) oraz biuro Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygotowa³o tak¿e wystawê mobiln¹ typu roll up – Gerard
Labuda 1916-2010. Kaszuba w Poznaniu, któr¹ w 2016 roku mo¿na by³o
obejrzeæ w: Bojanie, Gdañsku, Helu, Jastarni, Wejherowie, Redzie, Kartuzach,
Swarzewie oraz Gdyni.”
Równolegle z dzia³aniami rocznicowymi prowadzono konsultacje i rozmowy z partnerami na temat projektu ksi¹¿nicy. Takie spotkanie mia³o miejsce
5 lutego 2016 roku w siedzibie muzeum w Wejherowie20.

20

86%3Ainternetowy-konkurs-kaszubski-wieta-wa-35201653&catid=6%3Aaktualnoci&
Itemid=1, dostêp 20.07.2017, godz. 14.44
„Protokó³ ze spotkania w sprawie budowy Ksi¹¿nicy prof. Gerarda Labudy z dnia 5 lutego
2016 roku w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Spotkanie otworzy³ dyrektor muzeum, Tomasz Fopke, który powita³ goœci. (…) Wprowadzenia
do prezentacji projektu dokona³ Jacek Thiel – Etatowy Cz³onek Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego, który przedstawi³ uwarunkowania dla jego realizacji i dotychczasow¹ historiê
dzia³añ. Zwróci³ uwagê na znaczne zaanga¿owanie finansowo-organizacyjne powiatu wejherowskiego i efektywn¹ wspó³pracê z miastem Wejherowem. Kolejno g³os zabra³ projektant, in¿. Wojciech Pomierski, który dokona³ prezentacji kolejnych etapów prac projektowych a tak¿e poszczególnych uzgodnieñ, w tym z konserwatorem zabytków. Omówi³ warunki, jakie powinny byæ spe³nione, aby projektowany budynek móg³ realizowaæ funkcje
magazynowo-ekspozycyjno-edukacyjno-turystyczne, w tym dotycz¹ce wilgotnoœci i temperatury powietrza, wentylacji. Scharakteryzowano uk³ad pomieszczeñ na kolejnych kondygnacjach, ich kubaturê i przeznaczenie. Projekt prezentowany by³ jednoczeœnie na ekranie. Podczas prezentacji zgromadzeni zadawali pytania, na które od razu odpowiadano.
Przedstawiciel Instytutu Kaszubskiego, dr Tomasz Rembalski, zapyta³ o miejsce lokalizacji
zbiorów prof. Labudy. Wskaza³ na z³e doœwiadczenia z wykorzystywaniem piwnic na ten
cel. W odpowiedzi przekazano, ¿e zbiory znajd¹ siê na parterze budynku, w optymalnych
warunkach, z mo¿liwoœci¹ czêœciowego przeszklenia czêœci magazynu, dla lepszej jego ekspozycji. Kolejno zapyta³ o powierzchnie dla nastêpnych, innych spuœcizn. Odpowiedziano,
¿e budynek Ksi¹¿nicy dedykowany jest zbiorom prof. G. Labudy. Zbiór ten ma charakter
zamkniêty. Kolejne dary, od innych ofiarodawców znajd¹ swe miejsce w innych pomieszczeniach muzealnych, w tym w nowych budynkach, których pozyskanie dla muzeum wydaje siê byæ realne w perspektywie kilku lat. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
£ukasz Grzêdzicki zapyta³ o przekazywanie do muzeum spuœcizn przez innych ofiarodawców, w tym prof. Józefa Borzyszkowskiego, red. Stanis³awa Pestki. Udzielono odpowiedzi.
Przedstawiciel rodziny prof. G. Labudy, prof. Adam Labuda zapyta³ o funkcje budynku
miejskiego, którego czêœæ (wy¿sza kondygnacja), stanowi¹ca czêœæ kompleksu Ksi¹¿nicy,
s³u¿yæ bêdzie dla opracowywania zbiorów. Nastêpnie wyrazi³ zadowolenie z faktu znalezienia optymalnej lokalizacji dla budynku Ksi¹¿nicy, w bezpoœrednim s¹siedztwie Muzeum.
Zapyta³ kolejno o mo¿liwoœæ realizacji w budynku funkcji wystawienniczo-konferencyjno-edukacyjnej a tak¿e wyrazi³ nadziejê, ¿e ksiêgozbiór prof. G. Labudy cieszyæ siê bêdzie
adekwatnym zainteresowaniem wœród korzystaj¹cych z oferty muzealnej.
Kustosz Janina Kurowska przedstawi³a dotychczasowe doœwiadczenia muzealne dotycz¹ce
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Ju¿ 24 lutego 2016 roku Rada Miasta Gniezna, którego prof. Labuda by³
Honorowym Obywatelem (2008) nada³a jego imiê rondu21. W uchwale NR
XVIII/193/2016 czytamy: „Nadaje siê nazwê »Rondo im. prof. Gerarda Labudy«
rondu u zbiegu ulicy Franklina Roosevelta i alei W³adys³awa Reymonta, zlokalizowanemu na dzia³kach oznaczonych geodezyjnie jako numer: 91 (czêœæ
dzia³ki), 94 (czêœæ dzia³ki) arkusz mapy 25 oraz dzia³ki nr 93 (czêœæ dzia³ki)
arkusz mapy 23, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y” 22.
Inaczej upamiêtnia³o Rok Labudy Luzino. 11 marca w tamtejszej Szkole
Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego przeprowadzono konkurs pt. „Profesor
Gerard Labuda – wybitny uczeñ luziñskiej podstawówki”. £¹cznie do konkursu
przyst¹pi³o 34 uczniów. W kl. 0-III by³y to konkurencje plastyczne, a w starszych – konkurs wiedzy23.
Kolejno na po³udniu Kaszub, w Chojnicach, podczas Walnego Zebrania
Sprawozdawczego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego(17 marca)
postaæ Gerarda Labudy przedstawi³ Kazimierz Ostrowski24, 25.

21
22
23
24
25

czêstotliwoœci korzystania ze zbiorów G. Labudy. Wskaza³a przyk³ady wykorzystywania
archiwum przez naukowców. Wskazano, ¿e jednym z zadañ Ksi¹¿nicy ma byæ zainteresowanie mo¿liwie du¿ej liczby osób (w tym m³odzie¿y), myœl¹, dzie³ami i spuœcizn¹ prof.
G. Labudy oraz zachowanie jej dla przysz³ych pokoleñ badaczy.
In¿. Pomierski omówi³ technologiê prac, w tym koniecznoœæ odtworzenia oryginalnej substancji zabytkowej budynku, co spotka³o siê z przychylnoœci¹ ze strony prof. Adama Labudy,
historyka sztuki. W dalszej czêœci spotkania poruszono sprawê zagospodarowania otoczenia Ksi¹¿nicy a tak¿e zabezpieczenia kulinarnego kompleksu. Pan Jacek Thiel wskaza³ na
kompleksowy, proturystyczny charakter inwestycji. Szczegó³owo zreferowano (T. Fopke
i J. Kurowska), przeznaczenie i proponowane wyposa¿enie: holu, magazynu ksiêgozbioru
i archiwum prof. G. Labudy, czytelni, sali edukacyjnej i wystawienniczej. Pos³u¿ono siê wizualizacj¹ czêœci ogólno-u¿ytkowych Ksi¹¿nicy autorstwa prof. Aleksandra Widyñskiego. Dyrektor Tomasz Fopke wskaza³ tak¿e na planowane wykorzystanie jednego z pomieszczeñ na
sprzeda¿ wydawnictw kaszubsko-pomorskich.
Profesor Adam Labuda zadeklarowa³ przekazanie na planowan¹ ekspozycjê, indeksu studenckiego swojego Ojca. Potwierdzi³ równie¿ swoj¹ wolê wspó³pracy przy tworzeniu ekspozycji poœwiêconej prof. Gerardowi Labudzie oraz wyrazi³ zadowolenie z zamiaru stworzenia dedykowanego postaci jego Ojca budynku, w którym realizowanych bêdzie kilka
ró¿nych funkcji. (…)”
http://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/5806/rok_profesora_gerarda_labudy.html, dostêp 20.07.
2017, godz. 15.40
http://prawomiejscowe.pl/institution/19721/legalact/160689/19721/htmlpreview, dostêp
20.07.2017, godz. 15.57
http://sp.luzino.pl/index.php/aktualne/823-gerard-labuda-konkurs-18-03-2016.html, dostêp
20.07.2017, godz. 20.16
http://bibliotekachojnice.pl/chojnickie-zkp-zainaugurowalo-rok-gerarda-labudy/, dostêp
20.07.2017, godz. 15.32
O ¿yciu prof. Labudy i jego dokonaniach mówi³ równie¿ autor niniejszego opracowania
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XII Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, który przeprowadzono
19 marca w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie w ramach Sejmiku Kaszubskiego zadedykowano prof. Gerardowi Labudzie. Udzia³ w konkursie wziê³o 75 gimnazjalistów z 28 szkó³26.
Podczas Dnia Jednoœci Kaszubów w Bojanie (20 marca), w miejscowej bibliotece otwarto wystawê rollap’ow¹ pt. Gerard Labuda 1916-2010. Kaszuba
w Poznaniu. Ekspozycjê przygotowa³y: Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie27.
Uniwersytet Warszawski (Instytut Historyczny) i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu28 zorganizowa³y konferencjê naukow¹ pt. Mediewiœci rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy. Odby³a
siê ona w dniach 11-13 maja, zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Warszawski (Instytut Historyczny) i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wœród prelegentów by³ prof. Józef Borzyszkowski (referat pt. Pomorze i Kaszubi
w badaniach Gerarda Labudy). W maju 1600 studentów Wydzia³u Historycznego UAM rozpoczê³o studia w nowoczesnym Collegium poza g³ównym budynkiem uczelni: „Nowy gmach zosta³ oddany do u¿ytku w maju tego roku.
W pe³ni jednak wydzia³ przenosi siê na Morasko dopiero teraz. Obiekt mo¿e
pomieœciæ jednoczeœnie a¿ 1700 s³uchaczy. W najwiêkszej sali – Gerarda Labudy miejsce dla siebie znajdzie 295 studentów. Wydzia³ dysponuje nowoczesn¹
infrastruktur¹ elektroniczn¹ – jeden wyk³ad mo¿e byæ transmitowany w realnym czasie z du¿ej auli do innych sal ³¹cznie dla 1000 osób. Nowe Collegium
bêdzie tak¿e przyjazne osobom niepe³nosprawnym”29.
12 maja w programie TVP 3 Gdañsk pt. Sztuki piêkne wyemitowano odcinek poœwiêcony prof. Gerardowi Labudzie. Uczestniczyli w nim: Maria Kroœnicka, Zuzanna Szwedek-Kwieciñska oraz Tomasz Fopke.
W ramach luziñskiej Nocy Muzeów mia³a miejsce projekcja amatorskich filmów z wizyt prof. Gerarda Labudy w Luzinie oraz wernisa¿ obrazów jemu
poœwiêconych. Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wspomnieñ o profesorze.

26
27

28
29

podczas spotkañ z cz³onkami oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: w Rumi
i Pruszczu Gdañskim.
http://gimnazjum.luzino.pl/index.php/informacje-18/artykuy/412-sejmikowanie-w-rokuprof-gerarda-labudy, dostêp 20.07.2017, godz. 20.36
http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12
08%3Adzie-jednoci-kaszubow-w-gminie-szemud-wernisa-wystawy-gerard-labuda-19162010-kaszuba-w-poznaniu&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, dostêp 20.07.2017, godz.
14.54
http://historia.amu.edu.pl/pobierz/Konferencja-Mediewisci-%20Program-DL.pdf, dostêp
20.07.2017, godz. 21.15
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/studenci-rozpoczna-rok-na-nowym-wydziale-historycznym/nrw0dsc, dostêp 20.07.2017, godz. 15.59
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Dzia³o siê to 13 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla.
W ramach Nocy Muzeów mia³a miejsce projekcja amatorskich filmów z wizyt
prof. Gerarda Labudy w Luzinie oraz wernisa¿ obrazów jemu poœwiêconych.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wspomnieñ o profesorze.
Podczas Nocy wejherowskiego muzeum (21 maja), mo¿na by³o obejrzeæ
a¿ trzy wystawy przygotowane nt. ¿ycia i dzia³alnoœci prof. Labudy. By³y to:
Gerard Labuda – cz³owiek i naukowiec (kurator – Gra¿yna Wirkus), Profesor
Gerard Labuda – dokonania, idee, inspiracje a Gerard Labuda 1916–2010.
Kaszuba w Poznaniu (kuratorki: Justyna Grabowska i Zuzanna Szwedek-Kwieciñska). Ekspozycje owe pozna³o w tê Noc wiêcej ni¿ 3 tys. odwiedzaj¹cych30.
Kolejnym luziñskim akcentem Roku by³o uhonorowanie postaci prof. Labudy podczas imprezy sportowej, w biegu na piêtnaœcie kilometrów. V Kaszubska
Piêtnastka zgromadzi³a na starcie 220 biegaj¹cych, z których ka¿dy otrzyma³
pami¹tkowy medal z wizerunkiem profesora. Autorem medalu by³ Marian
Mielewczyk31. Wydarzenie mia³o miejsce 28 maja.

Noc muzeów w wejherowskim muzeum (fot. J. Grabowska)
30

31

http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13
21%3Anoc-muzeum-w-wejherowie&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, dostêp 20.07.2017,
godz. 14.47
http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/za-nami-v-kaszubska-pietnastka-2016-w-luzinienowy-rekord,3751079,artgal,t,id,tm.html, dostêp 20.07.2017, godz. 21.59

120

TOMASZ FOPKE (WEJHEROWO)

III Dzieñ Kaszubski, który poœwiêcono prof. G. Labudzie, zorganizowano
3 czerwca w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Prelekcjê o profesorze wyg³osili pracownicy wejherowkiego muzeum: Gra¿yna Wirkus oraz Roman Drze¿d¿on32.
Koœcierzyna równie¿ zaznaczy³a siê na mapie obchodów. 9 czerwca, w Muzeum Ziemi Koœcierskiej im. dra Jerzego Knyby zorganizowano VII edycjê konkursu Kaszubi wczoraj i dziœ. Z okazji Roku Labudy przeprowadzony zosta³
pod tytu³em: Kaszubi i ich dzieje w badaniach prof. Gerarda Labudy. W konkursie wziêli udzia³ gimnazjaliœci z województwa pomorskiego, którzy musieli
wykazaæ siê znajomoœci¹ historii Kaszub oraz znaæ ¿yciorys i dokonania
G. Labudy33.
Podczas sesji inauguruj¹cej now¹ kadencjê Rady MPiMK-P w Wejherowie
(6 lipca), obok wyborów prezydium tego cia³a, znalaz³ siê bardzo istotny dla
muzeum punkt dotycz¹cy Ksi¹¿nicy prof. G. Labudy. Samorz¹d Województwa
Pomorskiego przekaza³ milion czterysta tysiêcy z³otych na projekt pt. „Utworzenie Ksi¹¿nicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa
kulturowego Pomorza poprzez adaptacjê budynków Zespo³u Pa³acowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obs³ugi ruchu turystycznego regionu”. Umowê
dotacyjn¹ zawarli: marsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczys³aw Struk
oraz Starosta Wejherowska Gabriela Lisius i Jacek Thiel z Zarz¹du Powiatu
Wejherowskiego. W dokumencie zapisano: m.in. „W ramach projektu zostanie
stworzona kompleksowa oferta kulturalna z unikatowym zbiorem prof. Gerarda Labudy przy wykorzystaniu nowoczesnych interaktywnych technologii audiowizualnych. Nowa ksi¹¿nica przyczyni siê do zapoznania z dorobkiem profesora i histori¹ regionu Kaszub oraz do wzrostu atrakcyjnoœci turystycznej
Pomorza, dziêki wykorzystaniu zaadaptowanych budynków znajduj¹cych siê
na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Ca³kowita wartoœæ projektu wyniesie ponad 3,8 miliona z³otych (…)” 34.
Nastêpnym luziñskim elementem obchodów Roku by³ koncert pt. Jeden dzieñ
w œredniowieczu, który nawi¹zywa³ do zainteresowañ naukowych G. Labudy.
Uczestnicy wydarzenia wyst¹pili w strojach z epoki. Sta³o siê to 15 sierpnia
32

33
34

http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13
10%3Adzie-kaszubski-na-bukowej-o-prof-labudzie&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1,
dostêp 20.07.2017, godz. 14.51
http://www.koscierzyna24.info/kat-160,a,602,znamy-laureatow-konkursu-kaszubi-wczoraji-dzis.html, dostêp 20.07.2017, godz. 21.40
http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13
42%3Anowa-rada-muzeum-marszaek-daje-1-mln-400-tys-na-ksinic&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, dostêp 20.07.2017, godz. 14.45
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w Parku Dendrologicznym „Arboretum” przy Nadleœnictwie Strzebielino z siedzib¹ w Luzinie.
W podkartuskiej Nowej Hucie, gdzie urodzi³ siê prof. G. Labuda ods³oniêto
obelisk upamiêtniaj¹cy 100-lecie jego urodzin35. Mia³o to miejsce w niedzielê,
18 wrzeœnia. Organizatorzy: Burmistrz Kartuz, kartuski oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wraz z Instytutem Kaszubskim po³aczyli to wydarzenie
z jubileuszem 60-lecia Zrzeszenia w Kartuzach. Z Nowej Huty uczestnicy œwiêta
przenieœli siê do Kartuz, gdzie w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” wyst¹pi³
Zespó³ Pieœni i Tañca „Kaszuby” z Kartuz, a przedstawiciele zarz¹du Instytutu
Kaszubskiego wrêczyli Nagrodê Gerarda Labudy, któr¹ co roku przyznaje siê
m³odym naukowcom zas³u¿onym dla rozwoju nauki kaszubskiej.
Kolejnym przedsiêwziêciem zrealizowanym w Wejherowie (28 wrzeœnia),
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 by³ Powiatowy konkurs Gerard

Obelisk upamiêtniaj¹cy 100-lecie urodzin G. Labudy w Nowej Hucie
(fot. J. Grabowska)
35

http://kartuzy.info/wiadomosc,27854,Jubileusz-60-lecia-kartuskiego-oddzialu-ZK-P-i-rocznica-100-urodzin-prof-Labudy.html, dostêp 20.07.2017, godz. 15.51
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Labuda – ¿ycie i twórczoœæ naukowa. Brali w nim udzia³ uczniowie piêciu szkó³
ponadgimnazjalnych oraz gimnazjaliœci z Luzina. By³ to trzeci akcent „Labudowy” szko³y w œwiêtowaniu Roku Labudy, jak podaj¹ na swojej stronie internetowej: „Pierwsze by³o podczas inauguracji roku Gerarda Labudy. Chcieliœmy
zwróciæ szczególn¹ uwagê na profesora Labudê jako ojca rodziny (...) W drugiej
ods³onie przedstawiliœmy profesora jako mi³oœnika kultury i jêzyka kaszubskiego – powiedzia³a Bo¿ena Conradi, dyrektor ZSP nr 1 w Wejherowie. Trzecia
impreza wieñcz¹ca rok Labudy to w³aœnie konkurs dotycz¹cy jego ¿ycia i twórczoœci naukowej. (…) Ca³oœæ obudowana by³a wystêpami m³odzie¿y i elementami naukowymi w postaci krótkiej prelekcji poœwiêconej roli kaszubszczyzny
w ¿yciu Gerarda Labudy. Laureatami zostali: Kendziora Weronika, Malawski
Piotr oraz Majkowski Daniel. Przygotowanie okolicznoœciowych wydarzeñ
w I LO nie jest przypadkowe, bo to w³aœnie t¹ szko³ê na ulicy Bukowej ukoñczy³ profesor Gerard Labuda” 36, 37.
Rada Miejska w ¯ukowie podjê³a uchwa³ê nr XXVIII/314/2016 o nadaniu
nowo wybudowanemu rondu w Baninie nazwy Rondo im. Prof. Gerarda Labudy 38. Akt ów ujrza³ œwiat³o dzienne 27 wrzeœnia 2016.
W parku w Luzinie ods³oniêto pomnik profesora Gerarda Labudy – Wielkiego Syna Ziemi Kaszubskiej, wed³ug projektu dr. Tomasza Sobisza. Uroczystoœæ rozpoczêto od z³o¿enia kwiatów na grobie G. Labudy. Nastêpnie by³a
uroczysta msza œw., a po niej dokonano aktu ods³oniêcia pomnika. Sta³o siê to
2 paŸdziernika39.
W Szczecinie, mieœcie, którego prof. Labuda by³ Honorowym Obywatelem
(2007) posadzono mu drzewko pamiêci (10 paŸdziernika). Zwyczaj sadzenia
drzewek pamiêci ma w Szczecinie ju¿ 10-letni¹ tradycjê40. Wydarzenie rozpoczêto od uroczystego seminarium w Ksi¹¿nicy Pomorskiej41.
36
37

38

39
40
41

http://www.wejherowo24.info/kat-158,a,428,konkurs-o-labudzie.html, dostêp 20.07.2017,
godz. 15.37
Uœciœlaj¹c: Gerard Labuda by³ absolwentem wejherowskiego Gimnazjum przy ul. Sobieskiego (dawn. Lêborskiej), którego tradycjê kontynuuje wejherowskie LO im. Jana III Sobieskiego wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, mieszcz¹cego siê
w budynku przy ul. Bukowej 1.
W uzasadnieniu do Uchwa³y czytamy: (…) „Na terenie Banina powsta³o rondo w ci¹gu
drogi powiatowej nr 1901G, tj. ulicy Lotniczej u zbiegu ulicy Pszennej. Zasadnym jest wiêc,
aby w celach zarówno formalnych, informacyjnych, orientacyjnych jak równie¿ estetycznych i kulturotwórczych, nadaæ temu obiektowi oficjaln¹ nazwê”.
http://luzino.eu/pl/pomnik-prof-gerarda-labudy-odsloniety/, dostêp 20.07.2017, godz. 22.50
http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/trzy-nowe-drzewka-pamieci-na-cmentarzucentralnym-wideo,10724200/, dostêp 20.07.2017, godz. 22.58
http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/1243, dostêp 20.07.2017, godz.
16.26
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W paŸdzierniku w wejherowskim muzeum odby³a siê
prelekcja pt. Gerard Labuda.
Sylwetka Profesora oraz wydarzenia z okazji obchodów roku
2016 na Pomorzu po³¹czona ze
zwiedzaniem muzealnych wystaw poœwiêconych profesorowi. Ze s³uchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie spotka³a siê Justyna
Grabowska42.
Ukaza³ siê znaczek pocztowy z Gerardem Labud¹ w serii
„Osi¹gniêcia nauki polskiej”.
Znaczek ma nomina³ 2,5 z³.
Wydano ich oko³o 180 tys. egz.
Autork¹ projektu jest Aleksandra Pietrzak43. Poczta og³osi³a
wydanie znaczka 29 paŸdziernika.
W Szkole Podstawowej im.
Ksiêdza Jana Twardowskiego
w Bar³ominie (gm. Luzino), odby³y siê obchody Œwiêta Niepodleg³oœci pod has³em: Gerard
Labuda profesor uczony, w ma³¹ i du¿¹ Ojczyznê wpatrzony.
Pomnik w Luzinie (fot. J. Grabowska)
Uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne, a Stowarzyszenie Pro Bono zaprezentowa³o wystawê obrazów44.
Tego samego dnia (10 listopada)w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Gdañsku (filia przy ul. Mariackiej), odby³o siê pierwsze spotkanie z cyklu
trzech ph. Prof. Gerard Labuda – Kaszuba z Poznania45, nt. Kaszubsko42

43
44

http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14
29%3Astudenci-z-uniwersytetu-trzeciego-wieku-z-wejherowa-wykad-o-gerardzie-labudzie
&catid=6%3Aaktualnoci&Itemid=1, dostêp 20.07.2017, godz. 14.38
http://www.gerardlabuda.pl/news/30#news, dostêp 20.07.2017, godz. 14.32
http://www.gazetakaszubska.pl/69776/o-malej-duzej-ojczyznie-uroczystosci-barlominie,
dostêp 20.07.2017, godz. 23.17
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-pomorska droga naukowa prof. Gerarda Labudy. Temat zaprezentowa³ prof.
Józef Borzyszkowski. Wyemitowano równie¿ film pt. Prof. Gerard Labuda
(1916–2010).
Tydzieñ póŸniej goœciem spotkania nt. Gerard Labuda – motyl w bursztynie. Profesor zwyczajny, cz³owiek nadzwyczajny by³a Maria Kroœnicka. Cykl spotkañ w bibliotece przy Mariackiej w Gdañsku zakoñczy³o siê za tydzieñ, gdy
temat Ksi¹¿nica Gerarda Labudy w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przedstawi³ Tomasz Fopke.
W Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odby³o siê spotkanie poœwiêcone
prof. Gerardowi Labudzie. Przyby³y Maria Kroœnicka oraz Zuzanna Szwedek-Kwieciñska (wspó³autorka prezentowanej na spotkaniu wystawy rollap’owej
o G. Labudzie)46. Mia³o to miejsce 18 listopada 2016 roku.
Z pocz¹tkiem grudnia biblioteka w Luzinie udostêpni³a grê internetow¹
Gerard Labuda – profesor zwyczajny – cz³owiek nadzwyczajny. Wœród nagród
znalaz³ siê czytnik e-booków47.

Transport zbiorów prof. G. Labudy
45
46
47

http://www.wbpg.org.pl/aktualnosc/prof-gerard-labuda-kaszuba-z-poznania, dostêp 21.07.
2017, godz. 01.44
http://gerardlabuda.pl/news/33, dostêp 21.07.2017, godz. 01.47
http://gerard-labuda.mambogram.pl/, dostêp 21.07.2017, godz. 00.12
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W marcu, wiosn¹ 2017 roku podczas zorganizowanej w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie konferencji prasowej,
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jaros³aw
Sellin poinformowa³ o przyznaniu dotacji ministerialnej w wys. 520 tys. z³.
na budowê Ksi¹¿nicy prof. Gerarda Labudy48.

Wizualizacja wystawy G. Labudy w Ksi¹¿nicy wg projektu Aleksandra Widyñskiego

Ksi¹¿nica wg projektu in¿. Wojciecha Pomierskiego
48

http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/biblioteka-prof-labudy-w-wejherowie-jest-dofinansowanie,4053976,artgal,t,id,tm.html, dostêp: 21.07.2017, godz. 00.06.
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Dwa miesi¹ce póŸniej og³oszony przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie przetarg na budowê Ksi¹¿nicy wygra³a firma FRONTEX z Wejherowa.
Oddanie kompleksu Ksi¹¿nicy Gerarda Labudy do u¿ytku przewidziano na
jesieñ 2018 roku.
Zarz¹dzeniem nr 1/2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku Dyrektora Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej powo³any zosta³ zespó³ roboczy do sprawy zagospodarowania merytorycznego Biblioteki Gerarda Labudy49.

Tomasz Fopke

Private Library Donated by Gerard Labuda
at the Museum of Writing and Music in Wejherowo.
Construction of a New Library and Celebrating the Year
of Gerard Labuda with a Calendar of Events.
SUMMARY
The article contains information about the private library currently housed in the
Museum of Kashubian-Pomeranian Writing and Music in Wejherowo that had been
donated by Gerard Labuda, who was an outstanding professor of medieval Poland.
Also discussed are the activities connected with the donations and a description
of the events which took place in Poland in the years 2015-2106 which were dedicated to Professor Labuda.
In the year 2011, the museum received the private library from the estate of Professor Labuda which was donated through his will. The items were individually inventoried by workers at the museum. In order to keep them in one place and
to give easy access to them it was decided to construct a separate building to house
the private library of G. Labuda (including 26 thousand volumes as well as a wealth
of other items). Since 2016 was the hundredth anniversary of the birth of Labuda,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Kashubian-Pomeranian Association) chose to
label the year “The Year of Professor Gerard Labuda”. The Wejherowo museum
was headquarters for the activities and events. In the article a calendar of the events
is presented.

49

W §3 Zarz¹dzenia czytamy: „Powo³uje siê zespó³ roboczy do zagospodarowania merytorycznego Biblioteki Gerarda Labudy, w sk³ad którego wchodz¹: Tomasz Fopke – Dyrektor
Muzeum, Janina Kurowska – St. kustosz / Kierownik Dzia³u Rêkopisów i Starodruków,
Zuzanna Szwedek-Kwieciñska – Adiunkt / Pracownia Zbiorów prof. Gerarda Labudy,
Justyna Grabowska – St. bibliotekarz/ Pracownia Zbiorów prof. Gerarda Labudy, Micha³
Hinc – St. asystent / Dzia³ Rêkopisów i Starodruków”.
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B. W 200-lecie urodzin Floriana Ceynowy...

Andrzej Bukowski
Gdañsk

Florian Ceynowa w kręgu ideologii
słowianofilskiej i demokratycznej.
Studia we Wrocławiu 1841–1843.
(W stulecie śmierci)

Wstêp
Jedn¹ z najœwietniejszych kart w rozwoju postêpowej ideologii na Kaszubach jest dzia³alnoœæ Floriana Ceynowy. ¯y³ on w latach 1817–1881. Wyrós³
z rodziny pañszczyŸnianego, potem uw³aszczonego ch³opa w S³awoszynie pod
Puckiem. Uczy³ siê najpierw w szkole elementarnej we wsi rodzinnej, nastêpnie w gimnazjum w Chojnicach. Tutaj polscy uczniowie najwy¿szych klas utworzyli tajne kó³ko samokszta³ceniowe pod nazw¹ „Mickiewicz”. Ceynowa by³ jego
cz³onkiem. Zapozna³ siê wtedy z histori¹ i literatur¹ polsk¹. Wielki wp³yw wywar³a na niego poezja romantyczna, rozbudzaj¹c w nim uczucia patriotyczne.
Tote¿ gdy w roku 1841 rozpocz¹³ studia uniwersyteckie we Wroc³awiu, zapisa³
siê równoczeœnie na cz³onka tamtejszej polskiej organizacji studenckiej nosz¹cej nazwê „Towarzystwo Literacko-S³owiañskie”. Odegra³o ono w jego ¿yciu
– jak zobaczymy – wielk¹ rolê. W jesieni 1843 roku przeniós³ siê z Wroc³awia
do Królewca dla kontynuowania studiów medycznych i odbycia tutaj s³u¿by
wojskowej.
Na okres królewiecki przypada jego œciœlejsza wspó³praca z Towarzystwem
Demokratycznym Polskim, z ramienia którego wzi¹³ udzia³ w przygotowaniach
powstañczych 1846 roku. Jemu to przypad³a rola dowodzenia grup¹ powstañ-
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ców, która w nocy z 21/22 lutego 1846 roku mia³a obezw³adniæ garnizon pruski
w Starogardzie i nastêpnie po³¹czyæ siê z innymi grupami powstañczymi
w po³udniowej czêœci Pomorza. Zamach siê nie uda³, w jego konsekwencji zaœ
Ceynowa wraz z wielu innymi jego uczestnikami znalaz³ siê w wiêzieniu i skazany zosta³ na karê œmierci, od której jednak uwolni³a go rewolucja marcowa
1848 roku. I wtedy, mimo gorzkich doœwiadczeñ, nie wyrzek³ siê walki z zaborc¹. Przybywszy w maju 1848 roku do Poznania, chcia³ udaæ siê do Wrzeœni,
a¿eby leczyæ rannych ch³opów – powstañców. W³adze pruskie na to nie zezwoli³y i nakaza³y mu wyjazd z Poznania.
PóŸniejsze dzieje Ceynowy s¹ na ogó³ dobrze znane. Uzyskawszy w roku
1851 dyplom doktora medycyny, osiad³ jako lekarz w Bukowcu pod Œwieciem,
gdzie pozosta³ do koñca ¿ycia (1881). Czas dzieli³ tutaj na pracê zawodow¹
oraz na pisanie i publikowanie prac o Kaszubach, g³ównie z zakresu jêzyka
i etnografii. Obudzi³ nimi w œwiecie naukowym zainteresowania Kaszubami,
tworz¹c równoczeœnie fundament pod póŸniejsz¹ regionaln¹ literaturê kaszubsk¹. Pisa³ tak¿e „rozprawy” o charakterze publicystycznym, daj¹c w nich
wyraz niewygas³ym od czasu studiów uniwersyteckich idea³om demokratycznym. Pozosta³ te¿ zawziêtym wrogiem zaborcy pruskiego – germanizatora ludu
kaszubskiego.
Podana poni¿ej praca: „Florian Ceynowa w nurcie rewolucji” jest fragmentem jego ¿ycia i dzia³alnoœci, dotyczy bowiem tylko krótkiego okresu jego pobytu
na studiach we Wroc³awiu w latach 1841–1843. Jest to jednak fragment bardzo
wa¿ny, bo decyduj¹cy w jego ¿yciu. W tym czasie ukszta³towa³a siê jego œwiadomoœæ spo³eczna i ugruntowa³y pogl¹dy, którym do koñca pozosta³ wierny.
Okres ten nie by³ do tej pory przedmiotem osobnych badañ. Zebrane przez
autora niniejszej rozprawy materia³y i szczegó³owa ich analiza rzucaj¹ nowe
œwiat³o na sylwetkê Ceynowy, pozwalaj¹c nie tylko lepiej go poznaæ, ale i zrozumieæ, ukazuj¹c równie¿ szerokie jego powi¹zania z oœrodkami polskiej kultury i myœli politycznej.

1. Na studiach we Wroc³awiu
Jesieni¹ 1841 roku ze S³awoszyna pod Puckiem wyruszy³ w ¿mudn¹ i dalek¹
podró¿ na studia do Wroc³awia Florian Ceynowa. Kolei ¿elaznych jeszcze wówczas nie by³o, wygodne zaœ szosy ¿wirowe zaczêto dopiero budowaæ.
Jaki wióz³ kapita³ wiedzy, zdobytej w ci¹gu dziewiêciu lat pobytu w gimnazjum chojnickim, trudno okreœliæ. To pewna, ¿e 24-letniego maturzystê ponosi³
zapa³ do nauki i chêæ bli¿szego poznania oœrodków kultury polskiej, znajdowa³
siê bowiem pod silnym wra¿eniem p³omiennej poezji romantycznej, w której
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na równi z kolegami rozczytywa³ siê pilnie jako cz³onek tajnego kó³ka uczniowskiego, nosz¹cego ponoæ nazwê „Mickiewicz”.
We Wroc³awiu zamieszka³ na stancji przy ul. Odrzañskiej (Oderstr. 21)1.
Pragn¹³ poœwiêciæ siê medycynie, ale zwyczajem ówczesnych „medycynierów”
zapisa³ siê najpierw na wydzia³ filozoficzny, który zreszt¹ mia³ inny ni¿ dziœ
charakter, gdy¿ obejmowa³ równie¿ niektóre dyscypliny przyrodnicze. Obok
wiêc logiki i psychologii s³ucha³ wyk³adów z zoologii, botaniki, mineralogii,
fizyki itp.2 Dopiero w czwartym semestrze, od wiosny do jesieni 1843, widzimy go na wydziale medycznym3.
Z profesorów dwaj wywarli na nim trwa³y wp³yw: Franciszek £adys³aw Czelakowski i Jan Purkinie. Wspomni o nich nawet w przeddzieñ œmierci. Oto
w liœcie do Stefana Ramu³ta z 2 XI 1880 napisze:
[…] „Ta pogarda moje macerziñskie mowë […] mnie gorzë³a i dlôtego jô
jem w Wroc³awiu biwô³ na prelekcijach profesora Czelakowskiego i czêstim
goscê profesora Purkiniego, prezesa Towarzëstwa Literaturë S³owiañskié”4.
Obydwaj byli Czechami. Czelakowski, uczony i poeta w jednej osobie, zosta³ w³aœnie w roku 1842 powo³any do Wroc³awia na katedrê jêzyków i literatur
s³owiañskich i od Wielkanocy tego¿ roku rozpocz¹³ swoje prelekcje. Postêpowy poznañski „Tygodnik Literacki”, donosz¹c o tym fakcie, nazwa³ Czelakowskiego „zaszczytnie znanym w literaturze czeskiej” i „wielkim znawc¹ wszystkich jêzyków s³owiañskich”5. Wydrukowa³ te¿ kilka jego utworów poetyckich
w przek³adzie studenta wroc³awskiego, Henryka Szumana (trzy pierwsze piosenki z odg³osu pieœni ruskich), poza tym og³osi³ niepublikowany poprzednio,
ciep³y w wyrazie, wiersz K. Brodziñskiego pt. Czelakowskiemu.
Jan Purkinie by³ zarówno znakomitym fizjologiem, jak s³awnym s³owianofilem. Wyk³ada³ we Wroc³awiu ju¿ od roku 1823. W ci¹gu szeregu lat pozyska³
sobie sympatiê studentów i uznanie ze strony Polaków. Gdy w roku 1841 odwiedzi³ Poznañ, „Tygodnik Literacki”, który chêtnie na swoich ³amach zamieszcza³ jego artyku³y, powita³ go serdecznymi s³owami:
Dom Purkiniego – pisa³ – „jest obecnie jedynym ogniskiem literatury s³owiañskiej, a mianowicie polskiej, w Wroc³awiu […] Pan Purkinie we Wroc³awiu
1

2
3
4
5

Verzeichniss der Behörden, Lehrer, Beamten, Institute und sammtlicher Studiren den auf
der Königl. Universität Breslau podaje, ¿e w semestrze letnim 1842 mieszka³ przy Oderstr. 21, w sem. zimowym 1842/43 – przy Neue Sandstr. 14, w sem. letnim 1843 – przy
Schuhbrücke 42.
Przedmioty i nazwiska profesorów Ceynowa podaje na koñcu swojej dysertacji doktorskiej
z roku 1851.
Wed³ug Verzeichniss….
L. Roppel, Dr. Fl. Ceynowa na miarê s³owiañsk¹ (2 listy do Ramu³ta), „Kleka”, 1939, nr 1-3.
„Tygodnik Literacki”, 1842, nr 10, s. 80.
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wp³ywa szczególnie na umys³ swych s³uchaczy i m³odszych badaczów natury;
mnóstwo wybornych rozpraw i artyku³ów o anatomii, psychologii, s³awiañszczyŸnie i polszczyŸnie jemu zawdziêczamy”6.
Purkiniego i Ceynowê, prócz zwyk³ego stosunku profesora i studenta, dziekana wydzia³u medycznego i kandydata sztuki lekarskiej, z³¹czy³y bli¿ej zagadnienia nie tyle medyczne, ile humanistyczne, spraw s³owiañskich dotycz¹ce,
albowiem – rzecz zrozumia³a – gor¹cy s³owianofil, jakim by³ Purkinie, zainteresowa³ siê pierwszym wœród studentów wroc³awskich przedstawicielem ma³o
znanego ludu kaszubskiego. Tote¿ na pewno tematem niejednej ich prywatnej
rozmowy byli ziomkowie Ceynowy, ich sytuacja polityczna oraz kultura duchowa. Mamy co prawda tylko jeden na to dowód, lecz za to bardzo wymowny:
Oto w³aœnie Purkinie przes³a³ w roku 1843 warszawskiej „Jutrzence” napisany
przez Ceynowê gwar¹ kaszubsk¹ artyku³ o treœci ludoznawczej pt. Wilia Nowego Roku i Szczodraki we wili¹ Trzech Króli, bêd¹cy pierwszym znanym p³odem jego pióra7.

2. W szeregach Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego
Purkinie by³ nadto opiekunem „Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego”, powsta³ego we Wroc³awiu w roku 1836. Ceynowa zapisa³ siê w poczet jego cz³onków. Poniewa¿ organizacja ta, jak mo¿emy dziœ z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ,
mia³a du¿e znaczenie dla ukszta³towania póŸniejszego gor¹cego jego demokratyzmu, musimy jej poœwiêciæ tu nieco uwagi.
Kapitaln¹ wartoœæ, jeœli chodzi o poznanie pocz¹tkowego okresu istnienia
Towarzystwa, najmniej dot¹d znanego, posiada rêkopiœmienna „Ksiêga protoko³ów” jego posiedzeñ z lat 1836–1844, przechowywana w Muzeum Narodowym w Pradze, niewykorzystana do tej pory8. Co prawda wypowiedzi sprawozdañ œwiadomie omijaj¹ sferê spo³eczn¹ i polityczn¹, odznaczaj¹ siê daleko
id¹c¹ powœci¹gliwoœci¹ i ostro¿noœci¹, licz¹c¹ siê niew¹tpliwie z mo¿liwoœci¹
kontroli ze strony czujnej na dzia³alnoœæ Towarzystwa policji pruskiej, jednak¿e przy gruntownej ich analizie i przy powo³aniu na pomoc innych wspó³czesnych materia³ów mo¿na na ich podstawie bli¿ej okreœliæ charakter Towarzystwa i atmosferê w nim panuj¹c¹ oraz poznaæ wybitniejsze sylwetki cz³onków,
wœród nich tak¿e naszego Kaszubê ze S³awoszyna. „Ksiêga protoko³ów” umo¿-

6
7
8

Tam¿e, 1841, nr 44.
Zajmê siê nim obszerniej w dalszej czêœci pracy.
Odnalezione przez dr. Jaros³awa Opatrnego, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu i przez niego ¿yczliwie mi udostêpniona w postaci 113 fotokopii.
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liwia ustalenie szeregu nowych faktów i sprostowanie niektórych b³êdnych
mniemañ dawniejszych9.
Jakie¿ s¹ te nowe fakty, wa¿ne dla naszego tematu?
Najpierw nazwa. Towarzystwo Literacko-S³owiañskie, wbrew myl¹cym pozorom, skupia³o od samego pocz¹tku m³odzie¿ wy³¹cznie polsk¹ i to m³odzie¿
– z nielicznymi wyj¹tkami – pochodz¹c¹ z zaboru pruskiego: z Wielkopolski,
Œl¹ska i Pomorza. Przedmiotem zainteresowañ by³y co prawda równie¿ ¿ywotne bardzo w owym czasie zagadnienia s³owiañskie, dotycz¹ce zw³aszcza literatury ró¿nych narodów s³owiañskich, jednak¿e zasadniczym celem Towarzystwa by³o pielêgnowanie dziedziny w szko³ach pruskich ca³kowicie zaniedbanej, mianowicie kultury i literatury polskiej. W tym wiêc przede wszystkim
zakresie studenci – cz³onkowie Towarzystwa uzupe³niali swoje braki, wyniesione z gimnazjów, poza tym próbowali zaprawiaæ siê tu do samodzielnej twórczoœci literackiej i naukowej.
Fakt drugi. Towarzystwo, mimo celów samokszta³ceniowych, nie odizolowa³o siê od nurtu aktualnego ¿ycia spo³ecznego i politycznego, przeciwnie –
jak zobaczymy z póŸniejszych rozwa¿añ – znalaz³o siê na wznosz¹cej siê coraz
wy¿ej fali rewolucyjnej, prowadz¹cej do powstañ 1846 i 1848 roku. Nie mo¿emy tu ani na chwilê zapomnieæ o tym, ¿e koniec lat 30. i lata 40. to okres konspiracyjnej dzia³alnoœci Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Stowarzyszenia Ludu Polskiego, Zwi¹zku Narodu Polskiego i Zwi¹zku Plebejuszy – organizacji, maj¹cych na celu wyzwolenie polityczne i spo³eczne szerokich mas
ludu polskiego. Obok Poznania i Warszawy, Krakowa i Lwowa jednym z ognisk
tych d¹¿eñ by³ równie¿ Wroc³aw, w szczególnoœci zaœ, jak na to wskazuje wiele
przes³anek, omawiane tu Towarzystwo Literacko-S³owiañskie.
Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e od roku 1842 prze¿ywa ono jakby swój renesans,
wzmo¿on¹ aktywnoœæ, wiêkszy rozmach i du¿e ambicje organizacyjne. O ile
w roku poprzednim Towarzystwu nie przybywa ani jeden cz³onek, w tym¿e
roku wstêpuje w jego szeregi a¿ 42 nowych cz³onków, w roku 1843 – 19,
w 1844 – 26, w 1845 – 35. Widaæ z tego, jak du¿a musia³a byæ wtedy na jego
rzecz propaganda i do jakiego stopnia stawa³o siê atrakcyjne. Nic przeto dziwnego, ¿e budzi³o coraz wiêksze zainteresowanie równie¿ poza œrodowiskiem
studenckim. Tote¿ zdarza³o siê raz po raz, ¿e na jego posiedzeniach zjawiali siê
goœcie, czasem znakomici, jak Czelakowski i Jan Ernest Smoler – budziciel ludu
³u¿yckiego. Ale nie wiemy i mo¿e nie dowiemy siê ju¿ o wszystkich, którzy
wówczas starali siê wywrzeæ na nie wp³yw.

9

Wœród nich równie¿ mniemañ ni¿ej podpisanego autora Regionalizmu kaszubskiego.
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3. Przeciw herbom i tiarze
Wœród nowych cz³onków, którzy w 1842 roku wst¹pili do Towarzystwa,
znajdowa³ siê równie¿ Florian Ceynowa. Na razie, na wiosnê tego roku, by³
tu z Pomorza sam10. Ale ju¿ w jesieni zapisali siê z gimnazjum chojnickiego:
Aleksander Pomierski, Jakub Koz³owski i Wincenty Wolski; z gimnazjum che³miñskiego: Franciszek Antoniewicz, Ignacy Grabowski, Jan Kamrowski i Aleksander Stachowski; z gimnazjum toruñskiego: Ignacy Czarnowski i Julian Preis.
W ramach Towarzystwa utworzy³a siê wiêc w krótkim czasie 10-osobowa „kolonia” pomorska.
Wspomniana „Ksiêga protoko³ów” jego posiedzeñ pozwala dok³adnie okreœliæ czas cz³onkostwa Ceynowy. Wed³ug w³asnorêcznego zapisu, wst¹pi³ on do
Towarzystwa w kwietniu 1842 roku. Oficjalnie jednak zosta³ przyjêty dopiero
na posiedzeniu w dniu 19 maja. Zapewne zbieg okolicznoœci sprawi³, ¿e w³aœnie
to posiedzenie mia³o charakter niepowszedni, uroczysty, odby³o siê bowiem
w mieszkaniu prof. Purkiniego i przy udziale takich goœci, jak: prof. Czelakowski, prof. Badiañski z Moskwy, J.E. Smoler, podejmuj¹cy w owym czasie sw¹
d³ugoletni¹, budzicielsk¹, wielce zas³u¿on¹ dzia³alnoœæ wœród ludu ³u¿yckiego,
i August Mosbach – dawny cz³onek, m³ody historyk i krytyk literacki, oddany
wspó³pracownik postêpowego poznañskiego „Tygodnika Literackiego”.
W ci¹gu swego pobytu w Towarzystwie od kwietnia 1842 do sierpnia 1843
roku11 na 35 odbytych posiedzeñ wzi¹³ udzia³ w 30. By³ wiêc gorliwym jego
cz³onkiem.
Rej w nim wodzili wtedy Wielkopolanie: prezes („senior”) Franciszek Anielewski, sekretarz Henryk Szuman i Symforian Tomicki – sekretarz po Szumanie, a póŸniej prezes. Szuman i Tomicki, prócz aktywnoœci organizacyjnej, zaznaczyli siê na posiedzeniach jako p³odni autorzy utworów literackich, przewa¿nie poetyckich, pisanych w duchu romantycznym, niedorównuj¹cych jednak
poziomem utworom ich wielkiego poprzednika w Towarzystwie, Ryszarda Berwiñskiego. Z póŸniejszych lat znamy Szumana jako wybitnego, wielostronnego
dzia³acza i pisarza z terenu Wielkopolski, m.in. w roku 1847 w wielkim procesie Mieros³awszczyków jako obroñcê rewolucjonistów 1846 roku; Tomickiego
zaœ – jako dzia³acza oœwiatowego, a w okresie powstania styczniowego wiêŸnia
Wis³oujœcia, gdzie powsta³y jego poetyckie Kwiaty wiêzienia (Gdañsk 1866).
W programie posiedzeñ g³ówne miejsce zajmowa³y referaty („rozprawy”)
i dyskusje nad nimi. „Ksiêga protoko³ów” podaje jednak co najwy¿ej ich tytu³y.

10
11

Jeœli nie liczyæ Ign. Janowskiego, ur. w Toruniu, ucznia gimnazjum bydgoskiego.
W wykazie cz³onków podano nieœciœle, ¿e wyst¹pi³ w lipcu.
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Do samych tekstów mo¿emy dotrzeæ tylko w tym wypadku, o ile ukaza³y siê
w druku, np. w „Tygodniku Literackim”. Opracowywane zagadnienia najczêœciej zwi¹zane by³y z kierunkiem studiów (np. filologi¹ i prawem) lub indywidualnymi zainteresowaniami cz³onków. Przewa¿a³a tematyka historyczna i literacka. Z problemów ogólnej natury zwracaj¹ uwagê nastêpuj¹ce: „Pañstwo
ma siê zasadzaæ na narodowoœci”, „O poezji w ogóle i poezji narodowej”, „Jak siê
kszta³ciæ mamy, aby wyróœæ na obywateli po¿ytecznych”, „Co wywo³a³o ¿ycie
w S³owiañszczyŸnie”. Niestety, sucha sprawozdawcza forma i du¿a powœci¹gliwoœæ protoko³ów uniemo¿liwiaj¹ bli¿sze zorientowanie siê, jakie w poszczególnych kwestiach zajmowano stanowisko.
Do wyg³oszenia referatu lub w³asnego utworu zobowi¹zany by³ ka¿dy cz³onek. Nie uchyli³ siê od tego obowi¹zku równie¿ Ceynowa. Oto 16 czerwca 1843
odczyta³ pracê „O germanizacji Kaszub”. – O germanizacji Kaszub? – Znaliœmy ju¿ dawniej jego rozprawkê pt.Germanisterung der Kaschuben, og³oszon¹
w tym¿e roku w lipskich „Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft”, nie wiedzieliœmy jednak, ¿e napisana pierwotnie po polsku, by³a najpierw wyg³oszona i dyskutowana na jednym z posiedzeñ Towarzystwa wroc³awskiego, jak obecnie na to wskazuje odnaleziona „Ksiêga protoko³ów”.
W pracy tej Ceynowa, zwracaj¹c uwagê na niebezpieczeñstwo gro¿¹ce Kaszubom ze strony zaborcy pruskiego, przeprowadza m.in. atak na biskupa pelpliñskiego, ks. dr Anastazego Sedlaga, przyczyniaj¹cego siê swymi zarz¹dzeniami
do zniemczenia ludnoœci polskiej na Pomorzu.
W spo³eczno-polityczn¹ atmosferê posiedzeñ pozwala wnikn¹æ wstrz¹s,
jakiego dozna³o Towarzystwo w koñcu czerwca i w lipcu 1843 roku. Wtedy
w ci¹gu krótkiego czasu uby³o mu 15. cz³onków: 3 wykluczono, dodaj¹c przy
ich nazwiskach: cum infamia (haniebnie), 12. zaœ wyst¹pi³o zapewne demonstracyjnie. Powody? – O nich, niestety, „Ksiêga protoko³ów” nic bli¿szego nie
podaje. Notuje tylko pewne fakty, które wsparte materia³ami z innej rêki pozwalaj¹ odszyfrowaæ klasowe i ideologiczne t³o wstrz¹su. Sprawa mia³a przebieg nastêpuj¹cy:
Na posiedzeniu 24 czerwca prezes Anielewski odczyta³ kilka fragmentów
z Matki bohaterki Norberta Bredkrajcza, cz³onka Towarzystwa, z poematu,
który œwie¿o we Wroc³awiu ukaza³ siê w druku. Od razu posypa³y siê g³osy
krytyczne, wywi¹za³a siê dyskusja, która przenios³a siê równie¿ na nastêpne
zebranie (1 lipca). Dyskusja musia³a byæ ostra i zapalczywa, skoro w jej w³aœnie
wyniku w tydzieñ póŸniej wykluczono trzech cz³onków, 12 zaœ wyst¹pi³o.
Aby rzecz bli¿ej wyjaœniæ, musimy zapoznaæ siê z zawartoœci¹ Matki bohaterki. Omówienie jej treœci, tendencji i wartoœci artystycznej znalaz³o siê w tych
samych, gor¹cych, dyskusyjnych tygodniach na ³amach „Tygodnika Literackiego” – zapewne pióra jego redaktora, A. Woykowskiego. Pos³u¿ymy siê tu jego
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zdaniami. Na wstêpie recenzent zaznacza, ¿e utwór „jest pierwszym owocem
m³odego pisarza”, „nosi na sobie jeszcze piêtno prêdkoœci”, odznacza siê nieokie³znan¹ fantazj¹ i jêzykiem niewybrednym. Mimo to poemat ma du¿e zalety:
„myœl postêpow¹”, „ogieñ mi³oœci, z jakim pa³a dla ludzkoœci i ojczyzny”, „nienawiœæ… ku ciemiêzcom ludu – ku popom, ku fanatyzmowi, pietyzmowi itd.”;
wystêpuje przeciwko nierównoœci spo³ecznej i atakuje gwa³townie ba³wochwalstwo klejnotów i herbów rodowych. Mówi np.:
„Jaki to œwiat dziœ jeszcze bydlêcy!
Chocia¿ i Polak, czci gnat zwierzêcy
I ten do dumy rodu przytula…
Dawnoœæ ba³wanu wzdyma go wiêcej,
¯e jest klejnotem z r¹k byle króla —
Oto ³eb wo³u, koz³a lub – œwini
Porucza synom, a st¹d pospo³u
Z cz³owiecznych skroni zatartych cieni
Roœnie ³eb koz³a, œwini lub wo³u —”.
Poeta nie oszczêdzi³ tak¿e Watykanu. Jeden z krótkich jego utworów, do³¹czonych do poematu, ma brzmienie nastêpuj¹ce:
DO G£OWY RZYMSKIEGO KOŒCIO£A
Póki¿ stró¿u dymów, dzwonów,
I kostiumów, i kropide³,
Bêdziesz kadzi³ zbrodniom tronów,
Krêci³ sznurki naszych side³?
Brzmisz z popami modlitw strun¹:
„PrzyjdŸ królestwo Twe na ziemiê”,
A œlesz mirê ziemskim tronom,
B³ogos³awisz wê¿a plemiê?
Ty nas carom ka¿esz mêczyæ,
Ciskasz kl¹twê wolnym sercom!
Rzeczesz: „Chrystus kaza³ jêczeæ
Pod zwierzchnikiem! choæ morderc¹”.
Takiej wiary, takiej zbrodni
Ju¿ poprzestañ laæ krynicê,
Bo wiedz! ¿e dziœ, od dni do dni
Lud buduje szubienice!

FLORIAN CEYNOWA W KRÊGU IDEOLOGII S£OWIANOFILSKIEJ...

135

Przytoczywszy te urywki, autor recenzji doda³ z ironi¹ i sarkazmem, jakby
rzucaj¹c przeciwnikom rêkawicê:
„Wiemy dobrze, ¿e w prowincji naszej [Wielkopolsce – uw. A.B.] nie uka¿e
siê »Matka bohaterka« na budoarach naszych starych i, niestety, nawet czêsto
m³odych jeszcze, pietystycznych dam, – ¿e ka¿dy szlachcic prêdzej gotów
w Bazarze wieœ i siebie przegraæ, ni¿ kupiæ j¹, – ¿e z ambony i z katedry og³aszaæ bêd¹ autora za najniegodziwszego cz³owieka na œwiecie, a publicznoœæ
szlachecka – za zdrajcê ojczyzny, gdy¿ on nie wierzy w zbawienie ojczyzny
przez œw. koœció³ rzymsko-katolicki […] Z „Matki bohaterki” widzimy jednak,
¿e p. Bredkrajcz bêdzie tak¿e bohaterem. Nie zastraszy siê kartaczami, które
na niego arystokraci i ich s³u¿ki Orêdownicy12, pietyœci, ksiê¿a, baby etc. etc.
rzucaæ bêd¹…”
Dodajmy, ¿e „Tygodnik” w nastêpnym numerze (29 lipca) zamieœci³ utwór
Bredkrajcza pt. Do Anieli Dembowskiej, poœwiêcony ¿onie Edwarda Dembowskiego.
Teraz domyœlamy siê ju¿ przyczyny wstrz¹su. Wyjaœnijmy jednak rzecz do
koñca. Przy pomocy urzêdowego, uniwersyteckiego „Spisu” profesorów i studentów13 mo¿emy stwierdziæ, ¿e z owych 15 cz³onków by³o piêciu herbowych
szlachciców, siedmiu studentów teologii i tylko trzech innych, zapewne zdezorientowanych lub zba³amuconych. Jesteœmy wiêc u samego Ÿród³a klasowej, ideologicznej strony incydentu. Matka bohaterka przyczyni³a siê wiêc
do przeprowadzenia wœród cz³onków wyraŸnej linii podzia³u ideologicznego.
Zwyciêstwo odnios³a grupa postêpowa, demokratyczna, iloœciowo znaczniejsza.
Odeszli obra¿eni „arystokraci” i „popi”, wœród nich równie¿ kilku z Pomorza:
Czarnowski, Kamrowski, Pomierski i Preiss. Pozosta³ jednak student teologii,
Symforian Tomicki.
A Ceynowa? – Ceynowa równie¿ pozosta³. Najwidoczniej ca³kowicie podziela³ stanowisko autora Matki bohaterki, wystêpuj¹cego zdecydowanie przeciwko nierównoœci spo³ecznej, przes¹dom klasowym, urokowi klejnotów szlachty herbowej oraz jej poplecznikom „popom”, dyrygowanym przez Watykan.
Ma³o tego. Musia³ w ci¹gu tocz¹cych siê dyskusji i taræ odegraæ znaczniejsz¹
rolê, skoro w protokole z 8 lipca czytamy:
„… wybrano Jakowickiego i Ceynowê, którzy z Seniorem odbior¹ kasê od
Respondka” (wykluczonego z Towarzystwa) i skoro w miesi¹c póŸniej zanotowano:
„Odchodzi Ceynowa i Koz³owski, którzy cz³onkami honorywymi nadal
zostaj¹”.

12
13

Tj. zwolennicy konserwatywnego pisma poznañskiego pt. „Orêdownik Naukowy”.
Verzeichniss der Behörden, Lehrer… und sämmtlicher Studierenden.
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Widaæ, ¿e pozyska³ sobie zaufanie i uznanie. Zw³aszcza cz³onkostwo honorowe, by³o zaszczytnym wyró¿nieniem. Uzyskali je, wed³ug „Ksiêgi protoko³ów”, w okresie do czerwca 1844 roku, poza wy¿ej wymienionymi, tylko:
dr T.T. Matecki – wspó³twórca Towarzystwa, Piotr Dahlman, August Mosbach, Antoni Paluszkiewicz, Jan Janiszewski, Henryk Szuman, Franciszek Anielewski i Jan Roœciszewski. Mo¿emy z tego wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e zaliczono
Ceynowê do najbardziej zas³u¿onych cz³onków Towarzystwa.
Ceynowa wyst¹pi³ z Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego w zwi¹zku
z zamiarem udania siê na dalsze studia do Królewca. Ostatni¹ o nim wzmiankê
w protoko³ach znajdujemy pod dniem 9 sierpnia 1843. Pozosta³ jednak jeszcze
we Wroc³awiu przez wrzesieñ i paŸdziernik. W aktach uniwersyteckich zanotowano, ¿e odszed³ 31 X 1843 r.

4. Spotkanie z Edwardem Dembowskim?
Tymczasem w drugiej po³owie sierpnia przyby³ do Wroc³awia Edward Dembowski, redaktor warszawskiego „Przegl¹du Naukowego”, przywódca warszawskich Entuzjastów i Entuzjastek, wspó³organizator spisków w trzech zaborach,
czo³owy w tym czasie przedstawiciel polskiej demokracji rewolucyjnej.
Czy dosz³o wtedy we Wroc³awiu do spotkania pomiêdzy nim a Ceynow¹?
A¿eby na to pytanie odpowiedzieæ, musimy nieco bli¿ej przypatrzeæ siê roli
Wroc³awia w ówczesnym ¿yciu Polski. Stolica Œl¹ska stanowi³a wtedy niezwykle wa¿ny punkt w sieci konspiracyjnej, rozci¹ganej na ca³y kraj. Rolê Wroc³awia
w tym zakresie tak charakteryzuje historyk ruchu rewolucyjnego na Œl¹sku,
Marian Tyrowicz:
„Wroc³aw – le¿¹cy na skrzy¿owaniu szlaków podró¿nych miêdzy Poznaniem, a Wiedniemi Prag¹, miêdzy Warszaw¹ a Pary¿em i Londynem, miêdzy
Krakowem a miastami niemieckimi – stwarza³ niebywale dogodne i czêste
okazje spotkañ kupców, wybitnych dzia³aczy, uczonych, artystów; w sposób
zakonspirowany, niemniej jednak ¿ywy, przewija³a siê têdy góra spiskowa,
przywódcy tajnych zwi¹zków, emisariusze i agenci rozsnuwaj¹cy nici demokratycznej i rewolucyjnej akcji w kraju, przygotowuj¹cy wybuch.
Prócz ludzi przenika³y przez stolicê nadodrzañsk¹, ¿yczliw¹ rêk¹ niemieckiego podziemia podawane od miasta do miasta – od Strassburga przez Frankfurt nad Menem, Heidelberg i Lipsk – transporty nieme, a ca³¹ sw¹ istot¹ budz¹ce do buntu: pisma z emigracji i ksi¹¿ki wieszczów naszych z wygnania,
powa¿ne kwoty pieniê¿ne, korespondencja niezwykle donios³a, pisana czêsto
szyfrem, wreszcie w fazach wybuchu – broñ i amunicja.
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Wroc³aw pulsowa³ – w niektórych zw³aszcza okresach – ¿yciem organizacji rewolucyjnej równie intensywnie, jak Kraków i Poznañ, a czasem nierównie
od nich silniej”14.
Dodajmy jeszcze za Tyrowiczem, ¿e Wroc³aw w tym czasie uchodzi³ równie¿ za „najzaciêtszy bastion liberalizmu” niemieckiego, równoczeœnie zaœ
stawa³ siê oœrodkiem wzbieraj¹cego na sile ruchu robotniczego, w którym wybitn¹ rolê odegra³ socjalista Wilhelm Wolff, autor Kazamat, zamieszczonych
w roku 1843 w „Breslauer Zeitung” – obrazu straszliwej nêdzy wyzyskiwanych
robotników.
W takim œrodowisku przez dwa lata przebywa³ Ceynowa, wra¿liwy na akcjê
spiskow¹, zaprawiony w niej czêœciowo ju¿ na ³awie gimnazjum chojnickiego
jako cz³onek tajnego kó³ka filomackiego. Ale, niestety, nie znamy i zapewne
nigdy znaæ nie bêdziemy wszystkich jego w tym œrodowisku kontaktów i zwi¹zków z ludŸmi i organizacjami – poza sal¹ uniwersyteckich wyk³adów i æwiczeñ.
Wiemy tylko, ¿e by³ cz³onkiem Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego (1842–
–43). Jednak i odnoœnie tej organizacji posiadamy ci¹gle jeszcze zbyt ma³o pewnych wiadomoœci co do prawdziwego charakteru i istotnej jej roli. Tyrowicz
w cytowanej pracy mówi:
„Towarzystwo Literacko-S³owiañskie sta³o siê bardzo szybko jednym z ogniw
oficjalnej dzia³alnoœci akademików [wroc³awskich – uw. A.B.], którzy z drugiej
strony tkwili po uszy w konspiracji politycznej ju¿ od prze³omu czwartego
i pi¹tego dziesi¹tka lat minionego stulecia”15.
Maria Janion zaœ nazywa Towarzystwo „legaln¹ organizacj¹ krypto-polityczn¹”16. Obie opinie trzeba uznaæ za s³uszne, aczkolwiek oparte s¹ raczej na
domniemaniach ni¿ na konkretnym materiale. Potwierdza je analiza niedawno
odnalezionej, wspomnianej wy¿ej „Ksiêgi protoko³ów” posiedzeñ Towarzystwa.
Wœród szeregu innych przes³anek zwraca na siebie uwagê szczególnie fakt ¿ywego kontaktu cz³onków Towarzystwa z poznañskim postêpowym „Tygodnikiem
Literackim”, redagowanym przez Antoniego i Juliê Woykowskich – socjalistów
utopijnych. Mimo p³yn¹cych z tej ich postawy pewnych ograniczeñ ideologicznych, zdo³ali oni stworzyæ ze swego pisma czo³ow¹ w tym czasie, ogólnopolsk¹ trybunê demokratycznej i rewolucyjnej myœli i literatury.
Czy Ceynowa zna³ „Tygodnik”? – Wydaje siê nieprawdopodobne, by go nie
czyta³, skoro jego roczniki znajdowa³y siê w bibliotece Towarzystwa, skoro zamieszcza³ w nim artyku³y prof. Jan Purkinie i skoro publikowali tu swoje prace
literackie równie¿ jego koledzy: Anielewski, Szuman, Tomicki – tworz¹cy wówczas zarz¹d Towarzystwa, oraz dawniejsi cz³onkowie: Berwiñski, Mosbach

14
15

Udzia³ Œl¹ska w ruchu rewolucyjnym, 1846-1849, Warszawa 1949, s. 36-37.
Tam¿e, s. 40.
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Dahlman. Korespondencje z Wroc³awia zamieszczane w piœmie œwiadcz¹ o serdecznych, przyjacielskich stosunkach z redaktorem Woykowskim, który za okazan¹ pomoc i ¿yczliwoœæ odwzajemnia³ siê Towarzystwu – jak wynika z protoko³ów – darami w postaci ksi¹¿ek. W lutym 1843 ofiarowa³ nie mniej nie
wiêcej, jak cztery tomy warszawskiego „Przegl¹du Naukowego”, redagowanego
przez Edwarda Dembowskiego, na pocz¹tku zaœ lipca tego¿ roku – ca³y szereg
ksi¹¿ek i wydawnictw.
Okresem szczególnie bliskich kontaktów z pismem by³o lato 1843 roku.
W czerwcu, kiedy Ceynowa wyg³asza³ swój referat „O germanizacji Kaszub”
i kiedy krótko potem wynik³ wokó³ Matki bohaterki Bredkrajcza ostry spór
ideologiczny, Woykowscy zjawili siê we Wroc³awiu osobiœcie. Przybyli z zamiarem osiedlenia siê tutaj na sta³e wraz z „Tygodnikiem”, spodziewaj¹c siê tu
³agodniejszej cenzury, zmêczeni zreszt¹ oszczerstwami reakcji wielkopolskiej
i obmowami dewotek poznañskich. Plan swój urzeczywistnili. Z dniem 1 lipca
ulokowali redakcjê przy Junkerstr. No 3 (dziœ ul. Ofiar Oœwiêcimskich), równoczeœnie wroc³awska oficyna Henryka Richtera przy Albrechtsstr. (dziœ ul. Wita
Stwosza) rozpoczê³a druk nowych numerów pisma.
Tak „Tygodnik Literacki” znalaz³ siê w stolicy Œl¹ska. Mo¿na sobie wyobraziæ, jakie ten fakt spowodowa³ tutaj poruszenie! Nie mo¿e wobec tego byæ w¹tpliwoœci, ¿e Ceynowa, podobnie jak jego koledzy, czyta³ znane i „os³awione”
pismo Woykowskich. Wertuj¹c zaœ jego karty, znajdowa³ poezje nabrzmia³e
aktualn¹ treœci¹ spo³eczn¹ i polityczn¹, takie¿ rozprawy, artyku³y, recenzje, notatki itp. Wœród nich spotka³ te¿ niepodpisane prace Henryka Kamieñskiego
i podpisane pe³nym nazwiskiem prace Edwarda Dembowskiego, który w³aœnie
w 1843 roku obficie zasila³ pismo utworami literackimi, artyku³ami i rozprawami o treœci filozoficznej i spo³ecznej – na wskroœ nowej, postêpowej, rewolucyjnej. Przy ich lekturze uwaga Ceynowy zatrzyma³a siê zapewne nad takimi
zdaniami:
„Mi³oœæ ludu i ludzkoœci sprawi¹ wolnoœæ, równoœæ i szanowanie osobistoœci […] Lud bowiem a naród jest jedno; tylko szaleni niedorzecznoœci stronnicy
mog¹ inaczej twierdziæ, bior¹c kasty przemo¿ne w ob³êdzie za naród […]
Pomnijmy i na to, ¿e ci, którzy ¿¹daj¹ obrazów przesz³oœci naszej, chc¹ obrazów ¿ycia szlachty a nie ludu, a nie narodu; choæby siê wiêc i sto razy narodowymi zwali, nie bêd¹ jak tylko szlacheckimi, dworackimi wierszopisami!
Wszak nie wszystko z³oto, co siê œwieci, a mo¿na siê zwaæ przyjacielem ludu,
a byæ wrogiem jego. – Niech wiêc mi³oœæ ludu d¹¿eniem naszym bêdzie […]”17.

16
17

Wstêp do Ksiêgi ¿ycia i œmierci R. Berwiñskiego, Warszawa 1953, s. 18.
Wyj¹tek z Pomys³ów do wiedzy umnictwa, „Tyg. Lit.”, 1843, s. 54, 69, 70.
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W artykule zaœ pt. Kilka uwag we wzglêdzie rozwijania siê dziejów i ¿ycia
spo³ecznego Polaków (z czerwca tego¿ roku) czyta³:
„Stan ówczesny [przedchrzeœcijañski –uw. A.B.] spo³ecznoœci s³owiañskich
nie by³ i byæ nie móg³ innym jak czysto republikañskim organizmem spo³eczeñstwa (…). O szlachcie, o rycerstwie nikt tam nie wiedzia³ […]. Z wdarciem
siê oœwiaty ³aciñskiej zmieni³ siê zupe³nie stan rzeczy […] oœwiata ³aciñska,
wdzieraj¹c siê do s³owiañszczyzny, szczególniej zaœ do Polski, zrodzi³a w niej
szlachtê jako swój objaw w ¿yciu dziejowym i spo³ecznym, a przeto wszystkich
naszych nieszczêœæ sta³a siê najpierwsz¹ przyczyn¹ […]. Starcie siê ludu
ze szlacht¹, polskoœci z ³aciñskoœci¹… to widownia smutnej kolei rozwijania
siê naszego narodu […]”18 .
Te i inne myœli Dembowskiego musia³y g³êboko zapaœæ w œwiadomoœæ
Ceynowy, skoro znalaz³y wyraz ju¿ we wspó³czeœnie napisanej rozprawie
„O germanizacji Kaszub” i skoro odezwa³y siê echem nawet po przesz³o dwudziestu latach w rozprawie Koteria rzymska i w niektórych innych jego pracach zamieszczonych w „Skorbie kaszebsko-s³owiñskiej mowe” (1866–1868).
Takie by³o pierwsze we Wroc³awiu spotkanie siê Ceynowy z Edwardem
Dembowskim. Tymczasem okolicznoœci tak u³o¿y³y siê pomyœlnie, ¿e zaistnia³y warunki osobistego ich zetkniêcia siê. Mianowicie Dembowski, zmuszony
opuœciæ Królestwo wobec gro¿¹cego mu aresztowania, w drodze do Poznania
zatrzyma³ siê we Wroc³awiu, jako wa¿nym ognisku dzia³alnoœci konspiracyjnej. By³o to pod koniec sierpnia 1843 roku, kiedy Ceynowa, jak wiemy, by³
jeszcze we Wroc³awiu.
Jak pisze jeden z biografów Dembowskiego19 – by³ on we Wroc³awiu prawie codziennym goœciem Woykowskich. Czy¿ ograniczy³ siê jednak tylko
do kontaktów i rozmów z nimi? – Na pewno nie! Przez ich goœcinne mieszkanie przewijali siê niew¹tpliwie równie¿ niektórzy aktywniejsi cz³onkowie Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, np. Mosbach lub mo¿e Anielewski, Szuman, Tomicki… W takich okolicznoœciach móg³ siê tam znaleŸæ i Ceynowa,
mianowany co dopiero cz³onkiem honorowym Towarzystwa w uznaniu dla
jego zas³ug i postawy demokratycznej, jak¹ okaza³ w okresie wspomnianego
wy¿ej sporu ideologicznego. – Wydaje siê to bardzo prawdopodobne. Brak
jednak na to konkretnych dowodów.
Pewne jest to, ¿e Ceynowa spotka³ siê we Wroc³awiu z nazwiskiem Dembowskiego, z jego pracami o genialnej, daleko w przysz³oœæ wybiegaj¹cej myœli
– z tym wszystkim, co ówczeœnie nazwisko to reprezentowa³o: p³omienny
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„Tyg. Lit.”, 1843, s. 194, 201, 202.
A. Ska³kowski, Kasztelanic-komunista i jego ¿ona, „Kurier Lit.-Naukowy”, dod. do „Ilustr.
Kuriera Codz.”, 1937, nr 38 i 39.
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rewolucjonizm w teorii i praktycznej dzia³alnoœci, bezgraniczne umi³owanie
Ojczyzny, zdecydowan¹ i bezkompromisow¹ wolê walki o spo³eczne i polityczne wyzwolenie szerokich mas uciskanego ludu polskiego.

5. Źród³a s³owianofilstwa Fl. Ceynowy
Wokó³ sprawy s³owianofilstwa Ceynowy naros³o w ci¹gu paru pokoleñ
wyj¹tkowo wiele nieporozumieñ i zafa³szowañ, do tej pory niewyjaœnionych
i nieprzezwyciê¿onych. Równie¿ w ksi¹¿ce ni¿ej podpisanego pt. Regionalizm
kaszubski (Poznañ 1950) kwestia ta, mimo ostro¿noœci sformu³owañ, nie zosta³a w sposób w³aœciwy i dostatecznie jasny postawiona i oœwietlona. B³¹d ten
nale¿y naprawiæ i braki uzupe³niæ, albowiem dalecy bêdziemy od prawdy
o Ceynowie dopóty, dopóki i tej dziedziny jego ideologii i dzia³alnoœci nie rozwik³amy podobnie, jak to na p³aszczyŸnie tocz¹cej siê walki klasowej uczyniliœmy w odniesieniu do jego rzekomego „separatyzmu” kaszubskiego. Obie sprawy zreszt¹ stoj¹ w œcis³ym ze sob¹ zwi¹zku, gdy¿ kierowany pod jego adresem
nies³uszny – jak zobaczymy – zarzut „panslawizmu”, tj. zarzut ho³dowania kierunkowi reakcyjnej, zaborczej, wrogiej dla przysz³oœci Polski polityki carskiej
Rosji, spe³nia³ w walce ideologicznej tê sam¹ rolê, co zarzut „separatyzmu”.
W jednym i drugim wypadku chodzi³o o zohydzenie i unieszkodliwienie przeciwnika politycznego – bez liczenia siê, oczywiœcie, z jakimikolwiek faktami
i prawd¹. Przebieg walki z Ceynow¹ – jak tyle innych przyk³adów – mo¿e s³u¿yæ za klasyczn¹ ilustracjê znanego sformu³owania Lenina, który powiedzia³:
„Klasy uciskaj¹ce nieustannie przeœladowa³y wielkich rewolucjonistów
za ich ¿ycia, na ich nauki odpowiada³y najdziksz¹ wœciek³oœci¹, najbardziej szalon¹ nienawiœci¹, najbardziej rozpasan¹ kampani¹ k³amstw i oszczerstw”20.
Ujemn¹ opiniê o Ceynowie jako rzekomym „panslawiœcie”, tj. wyznawcy idei
zjednoczenia s³owiañszczyzny pod kierownictwem carskiej Rosji, szerzy³ jego
wróg i wp³ywowy przeciwnik ideowy, ksi¹dz Gustaw Pob³ocki, przedstawiciel
reakcyjnego kleru pomorskiego. Ju¿ w roku 1875 – jeszcze za ¿ycia Ceynowy –
pisa³ w wydawnictwie „Warta” z wyraŸn¹ intencj¹ polityczn¹:
„P³ody p. dr. Ceynowy i jego broszurki […] s¹ Kaszubom wstrêtne dla d¹¿noœci panslawistycznych i antypolskich”.
W 1887 roku we wstêpie do swego S³ownika kaszubskiego nazwa³ go –
dla zohydzenia w oczach ludnoœci katolickiej – „zwolennikiem prawos³awia”
i równoczeœnie pomawia³ oszczerczo, ¿e jego „wygadywania na Rzym i papiestwo […] by³y umizgiem dla przyjació³ znad Newy i Moskwy, dok¹d jeŸdzi³
i sk¹d pobiera³ pieni¹dze na wydawnictwa swoje”.
20

W. Lenin, Pañstwo a rewolucja, w: Dzie³a, t. XXV, s. 414.
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PóŸniej ks. Pob³ocki poszed³ jeszcze dalej w swej oszczerczej kampanii.
O ile w cytowanym wstêpie do „S³ownika” raczy³ jeszcze przyznaæ Ceynowie,
„¿e w ¿yciu codziennym gorliwy Polak, kochaj¹cy sw¹ narodowoœæ, a w pismach swoich wróg Polaków, mianowicie szlachty”, to ju¿ w artykule Panslawiœci na Kaszubach („Gazeta Toruñska”, 1894) wypar³ siê tego zdania, odmówi³
Ceynowie – powstañcowi z 1846 roku udzia³u w wypadkach Wiosny Ludów
(rzekomo „trzyma³ siê zdala od wszystkiego, co polskie”!), natomiast k³amliwie
przedstawi³ go, ni mniej ni wiêcej, jak p³atnego agenta carskiej polityki panslawistycznej, okreœli³ go bowiem jako „zaprzedañca moskiewskiego” i „wroga Kaszubów za ruble rosyjskie”, dodaj¹c buñczucznie a najzupe³niej bezpodstawnie:
„Naj¿arliwszym propagatorem panslawizmu na Kaszubach by³ […] Florian
Ceynowa, a pracowa³ na rzecz Moskali i pismem i ¿ywym s³owem zupe³nie
jawnie z odkryt¹ przy³bic¹. Z panslawistami ¿y³ w najpoufalszej i ustawicznej
stycznoœci. Raz po raz jeŸdzi³ na panslawistyczne zebrania i kongresy do Rosji,
sk¹d rubelki p³ynê³y bez przystanku na agitacjê wœród Kaszubów”.
„Rubelkom” zacietrzewiony pleban w tym samym artykule przypisa³ nawet
dzia³alnoœæ zacnego i powszechnie szanowanego Mrongowiusza21, który –
podobnie jak póŸniej Ceynowa – utrzymywa³ kontakty naukowe z uczonymi
slawistami rosyjskimi. Ma³o tego, ks. Pob³ocki, mieszaj¹c dwa nazwiska, przypisa³ dotycz¹c¹ kaszubszczyzny wypowiedŸ Iwana Prejsa, profesora petersburskiego, Julianowi Prejsowi (Sjerp-Polaczkowi), popularnemu pisarzowi ludowemu na Pomorzu, wietrz¹c i w jego rêkach zapach „rubelków”22.
Niski poziom umys³owy ks. Pob³ockiego, jego ob³êdna nienawiœæ oraz niewybrednoœæ w wyborze œrodków walki wyrazi³y siê najjaskrawiej w nastêpuj¹cym z tego samego artyku³u zdaniu, dotycz¹cym pism Ceynowy:
„… Zapewne nie by³by tym podarkiem [broszurami swymi] nas obdarzy³,
gdyby by³ móg³ przewidzieæ, na co jego „dzie³a” u¿yte bêd¹…” [podkreœl. – A.B.].
Katecheta szko³y ¿eñskiej w Che³mnie, potem proboszcz w Kokoszkowach
i we Wtelnie nie zastanawia³ siê nad tym, czy tego rodzaju brudna i oszczercza
robota licuje z szat¹ kap³añsk¹. I nie zajmowalibyœmy siê tutaj t¹ odra¿aj¹c¹
kart¹ nowoczesnych dziejów Pomorza, gdyby nie by³a dla nich tak charakterystyczna i gdyby nie wp³ynê³a tak decyduj¹co na póŸniejsze s¹dy o Ceynowie.
T¹ sam¹ bowiem drog¹, co Pob³ocki23 poszli wspó³czeœnie Szymon Matusiak24 i Konstanty Koœciñski25 , utwierdzaj¹c wœród ogó³u jego opinie. PóŸniej,
21

22
23

„W nagrodê za zaliczenie narzecza kaszubskiego do jêzyka rosyjskiego odebra³ Mrongowiusz od wzmiankowanego Rumiancowa 200 rubli z przyrzeczeniem dalszych nadsy³ek
w miarê potrzeby”.
„Ile rubli p. Prejs za sw¹ robotê od panslawistów otrzyma³ nie wiadomo”.
PóŸniejszy jego artyku³ pt. Doktor Ceynowa, zamieszczony w „Gryfie” 1909, jest w du¿ej
mierze powtórzeniem cytowanego tutaj artyku³u z „Gaz. Tor.”.
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w okresie 20-lecia miêdzywojennego Jan Karnowski podj¹³ siê wprawdzie próby
rehabilitacji Ceynowy, jednak w dalszym ci¹gu utrzymywa³, ¿e Ceynowa „sta³
siê zdeklarowanym rusofilem”26. Przy tym samym zdaniu pozosta³ równie¿
dr W³. Pniewski27. Wreszcie tym wszystkim s¹dom wysok¹ rangê „naukow¹”
nada³ ks. Alfons Mañkowski, ceniony przedwojenny historyk pomorski, który
w roku 1937 zamieœci³ w Polskim S³owniku Biograf icznym, wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, ¿yciorys Ceynowy, pozornie rzeczowy, w istocie
rzeczy jednak nieodbiegaj¹cy w intencjach od paszkwilanckich prac ks. Pob³ockiego.
Tak pokrótce przedstawiaj¹ siê smutne dzieje sprawy s³owianofilstwa Ceynowy. S¹ one charakterystycznym œwiadectwem tego, z jakim miernym dziedzictwem dawniejszej nauki ma do czynienia nauka dzisiejsza.
B³êdy poprzedników w interesuj¹cej nas tutaj kwestii polegaj¹ przede wszystkim: 1) na skrajnie stronniczym podejœciu, wynikaj¹cym z przeciwnoœci klasowych i ideologicznych, st¹d pozbawionym nawet pozorów „obiektywizmu”;
2) na ahistorycznym traktowaniu problemu, tj. na przyk³adaniu sytuacji i pogl¹dów z koñca XIX lub pocz¹tku XX wieku do okresu wczeœniejszego, zw³aszcza do lat 40. ub. wieku, kiedy kszta³towa³a siê ideologia Ceynowy; 3) na uto¿samianiu reakcyjnego panslawizmu z postêpowym s³owianofilstwem i 4) na
wyizolowaniu ¿ycia i pogl¹dów Ceynowy z szerszej rzeczywistoœci spo³ecznej
i politycznej.
W dalszym ci¹gu naszych rozwa¿añ spróbujemy ukazaæ prawdziwe oblicze
Ceynowy – s³owianofila, w szczególnoœci Ÿród³a jego s³owianofilstwa.
Po klêsce powstania listopadowego, w latach 1831–1848, zajmowanie siê
sprawami s³owiañskimi sta³o siê u nas zjawiskiem powszechnym. By³o nim równie¿ w innych krajach s³owiañskich, a nawet i nies³owiañskich.
Na to szerokie zainteresowanie w tym kierunku z³o¿y³o siê kilka przyczyn,
a mianowicie: 1) proces budzenia siê i narastania wœród ludów s³owiañskich
œwiadomoœci narodowej, spowodowany przekszta³caniem siê stosunków feudalnych w kapitalistyczne i tworzeniem siê nowoczesnych narodów bur¿uazyjnych (równolegle z tym procesem wzmaga³o siê w Europie znaczenie krajów
s³owiañskich); 2) rozwój slawistyki, tj. nauki o jêzykach, dziejach, kulturze
i literaturze ludów s³owiañskich (przewodzili zrazu w tej dziedzinie Czesi);
3) has³o walki o wyzwolenie narodowe i spo³eczne, podnoszone w zwi¹zku
z tym, ¿e wiêkszoœæ ludów s³owiañskich pozbawiona by³a politycznej samo-

24
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Sz. Matusiak, Panslawizm na Kaszubach, „Przegl. Powsz.”, 1894.
K. Koœciñski, Idea s³owiañska na Kaszubach, Poznañ 1908.
„Gryf ”, 1921, s. 78.
W. Pniewski, Przegl¹d literatury kaszubskiej, Gdañsk 1929.
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dzielnoœci i wolnoœci, wszystkie zaœ odczuwa³y potwornoœæ panuj¹cych stosunków feudalnych.
Wymienione przyczyny by³y œciœle z sob¹ zwi¹zane, przy czym druga i trzecia z³o¿y³y siê na pr¹d umys³owy i polityczny, okreœlany nazw¹ „s³owianofilstwa”.
Przypatrzmy siê tym przyczynom bli¿ej. Rozwój slawistyki tak charakteryzowa³ w „Jutrzence” warszawskiej na pocz¹tku lat 40. I. Srezniewski:
„Trzydzieœci lat temu o S³owianach prawie nikt nie myœla³, dwadzieœcia lat –
ma³o kto o nich pisa³, dziesiêæ – ma³o kto chcia³ rozprawiaæ o nich. A teraz,
prawie razem, w dziesiêciu miastach Europy otworzy³y siê audytoria dla s³uchania lekcji o S³owianach […] W 1838 roku tylko Kaczenowski w Moskwie
czyta³ swoje s³owiañskie lekcje; w œlady za Moskw¹ poszed³ Pary¿ i Bratys³awa,
potem Berlin, Wroc³aw, Lipsk, Kazañ, Petersburg, Charków”28.
W zwi¹zku z t¹ charakterystyk¹ podkreœlmy, ¿e pierwsza po³owa XIX w. to
okres tworzenia fundamentów wiedzy o s³owiañszczyŸnie, okres rodzenia siê
i bujnego rozwoju filologii s³owiañskiej; dodajmy tak¿e, ¿e w paryskim Collége
de France wyk³ada³ literaturê s³owiañsk¹ Adam Mickiewicz, na uniwersytecie
berliñskim zaœ – równie¿ nasz rodak, Wojciech Cybulski.
Bogac¹ca siê samowiedza ludów s³owiañskich i zachodz¹ce u nich, wspomniane wy¿ej, przemiany spo³eczne zap³adnia³y potê¿nie ich ideologiê narodowo- i spo³eczno-wyzwoleñcz¹. Poczucie niedoli szerokich mas pod uciskiem
carskiego absolutyzmu lub obcego i wrogiego panowania austriackiego by³o
Ÿród³em narodzin braterskiego solidaryzmu i swoistego s³owiañskiego internacjonalizmu. Pierwsze bardzo znamienne jego œlady datuj¹ siê z okresu rozwijania siê spisku dekabrystów, kiedy miêdzy rewolucjonistami rosyjskimi
a polskim Towarzystwem Patriotycznym zawi¹za³a siê wspó³praca i kiedy na
Ukrainie powsta³o Stowarzyszenie Zjednoczonych S³owian, reprezentuj¹ce –
jak mówi jego historyk – „najbardziej radykalny program ruchu Dekabrystów”,
³¹cz¹ce „walkê przeciwko uciskowi spo³ecznemu z walk¹ o zjednoczenie wszystkich ludów s³owiañskich na zasadach równouprawnienia i sprawiedliwoœci
spo³ecznej”29.
Zadzier¿gniête wówczas wiêzy miêdzy polskim a rosyjskim obozem postêpu zacieœni³y siê jeszcze bardziej po upadku powstania Dekabrystów (1825).
W czasie powstania listopadowego „Kurier Polski” pisa³: „Nie powstali Polacy
przeciw Rosjanom, lecz przeciwko w³adzy despotycznej”, uczestnicy zaœ warszawskiej manifestacji ¿a³obnej, urz¹dzonej 25 I 1831 przez Towarzystwo
Patriotyczne na czeœæ straconych przez Miko³aja Dekabrystów, nieœli bia³o-

28
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Lekcje publiczne o S³owianach, „Jutrzenka”, 1843, cz. II, s. 127 i n.
L. Baumgarten, Dekabryœci a Polska, Warszawa 1952, s. 94-95.
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czerwon¹ chor¹giew z napisem w jêzyku polskim i rosyjskim: „Za nasz¹ i wasz¹
wolnoœæ” i na Placu Saskim wo³ali: „Przysiêgamy umrzeæ w sprawie wolnoœci
naszej i wolnoœci wszystkich S³owian”30.
Po klêsce 1831 roku idea s³owianofilska szerzy³a siê zarówno w kraju, jak na
emigracji. Kiedy w roku 1832 Lelewel stworzy³ w Pary¿u Komitet Narodowy
i napisa³ w jego imieniu odezwê do Rosjan, podkreœli³ znaczenie solidarnoœci
ludów s³owiañskich w wielkim dziele powszechnego wyzwolenia, mówi¹c m.in.:
„S³owianin S³owianinowi chêtnie bratni¹ rêkê podaje, S³owianin S³owianina ochoczo dŸwiga, aby wolnoœæ odzyska³”.
W roku 1835 wœród emigrantów paryskich zawi¹za³o siê „Towarzystwo Przyjació³ S³owiañszczyzny”, do jego twórców zaœ nale¿eli A. Mickiewicz i Bohdan
Zalewski. Twórca Pana Tadeusza w swoim inauguracyjnym wyk³adzie „Literatury s³owiañskiej” powiedzia³ w College de France:
„Literatura jest placem, gdzie wszystkie ludy s³owiañskie znosz¹ p³ody swojej dzia³alnoœci moralnej i umys³owej, bez spychania siê, bez wzajemnego wstrêtu. Bogdajby to spotkanie siê na tym piêknym polu by³o god³em ich zjednoczenia siê w innym zawodzie!”
W jednym z póŸniejszych swoich wyk³adów wskazywa³ na dalekosiê¿ne
nadzieje, jakie S³owianie ³¹czyli z jego katedr¹: „Uwa¿aj¹ j¹ za trybunê, za sztandar, niemal za placówkê wojenn¹”31.
Ciesz¹ce siê szerokim zainteresowaniem i odg³osem paryskie wyk³ady
Mickiewicza by³y niew¹tpliwie najwy¿szym wzniesieniem siê polskiej myœli
s³owiañskiej na emigracji.
Donios³¹ rolê w dziedzinie krzewienia s³owianofilstwa odegra³o równie¿
Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które wi¹za³o je konsekwentnie z postulatami demokratycznymi. W swoim s³awnym „Manifeœcie” z roku 1836
g³osi³o:
„Niepodleg³a tylko i demokratyczna Polska jest w stanie swoje pos³annictwo wype³niæ, absolutyzmu przymierze rozerwaæ, jego zgubny wp³yw na cywilizacjê Zachodu zniszczyæ, demokratyczn¹ ideê wœród S³owian rozszerzyæ,
t¹ ide¹ ich za³¹czyæ, a przez cnoty swoje, przez czystoœæ i si³ê ducha swego
powszechnemu usamowolnieniu daæ zapocz¹tkowanie”.
Ten i inne s³owianofilsko zabarwione ustêpy Manifestu znalaz³y rozwiniêcie w licznych artyku³ach emigracyjnej prasy demokratycznej: „Demokracie
Polskim”, „Piœmie Towarzystwa Demokratycznego” oraz w wychodz¹cym od roku
1840 „Pamiêtniku Towarzystwa Demokratycznego”. Artyku³y siêga³y czêsto
w g³¹b przesz³oœci s³owiañskiej, aby w niej znaleŸæ potwierdzenie dla wysuniê-
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Tam¿e, s. 196, 197, 202.
Wyk³ad z 14 grudnia 1841.
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tych przez Towarzystwo postulatów wolnoœci, równoœci i braterstwa32. W tym
duchu wypowiada³ siê m.in. Wiktor Heltman, jeden z czo³owych dzia³aczy TDP.
Towarzystwo Demokratyczne umacnia³o wiêŸ s³owiañsk¹ w kierunku niepodleg³oœciowym nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Z jego ramienia propagandê hase³ wolnoœciowych uprawiali jako emisariusze: Teofil Wiœniowski
na terenie Czech i Moraw, Les³aw £ukaszewicz – w Pradze Czeskiej, Robert
Chmielewski – na terenie Czech, Moraw i Rusi Zakarpackiej.
Najpodatniejszy jednak grunt Towarzystwo znajdowa³o na ziemiach polskich, gdzie we wszystkich ogniskach myœli postêpowej i rewolucyjnej, o których by³a uprzednio mowa, s³owianofilstwo by³o organicznym sk³adnikiem
programów dzia³ania i mia³o takich wybitnych przedstawicieli, jak: E. Dembowski, R. Berwiñski, S. Goszczyñski, L. Siemieñski, A. Bielowski, Józef Dunin-Borkowski, K. Libelt, J. Moraczewski, A. i J. Woykowscy, organami zaœ,
w których znajdowa³o czêsty i dobitny wyraz, by³y: lwowska „Ziewonia”, krakowski „Powszechny Pamiêtnik Nauk i Umiejêtnoœci” i „Kwartalnik Naukowy”,
warszawski „Przegl¹d Naukowy” i „Jutrzenka”, poznañski „Tygodnik Literacki”
i „Rok”.
O bogactwie tego ruchu i licznych jego odmianach w kraju i na emigracji
informuje obszernie i rzeczowo ksi¹¿ka Zofii Klarnerówny pt. S³owianof ilstwo
w literaturze polskiej lat 1800 do 1848 (W-wa 1926).
Jedn¹ z odmian s³owianofilstwa, powsta³¹ na skrajnej jego prawicy, bêd¹c¹
w istocie rzeczy jego zaprzeczeniem, by³ przeciwny wszelkim ideom demokratycznym panslawizm, który „g³osi³ ugodê z caratem, uznanie dla jego zaborczej
polityki i klasowego wyzysku, rezygnacjê z wszelkich d¹¿eñ narodowo-wyzwoleñczych, wreszcie aprobatê starej, feudalnej struktury spo³ecznej […]” oraz
nienawiœæ do postêpu kapitalistycznego, zwiastuj¹cego burzliwy rozwój walk
klasowych miêdzy proletariatem a bur¿uazj¹33.
Do polskich jego wyznawców i propagatorów, stosunkowo nielicznych, nale¿a³ na emigracji Wac³aw Jab³onowski, w kraju – historyk W.A. Maciejewski
oraz pisarze Henryk Rzewuski i Micha³ Grabowski. Ich organem by³ „Tygodnik
Petersburski”.
Panslawizm namiêtnie zwalczali wszyscy prawdziwi patrioci i zwolennicy
postêpu. Aleksander Hercen, spadkobierca ideowy Dekabrystów, wielki rewolucyjny demokrata rosyjski, gor¹cy wyznawca idei jednoœci s³owiañskiej i przyjaciel Polaków, podkreœla³ ró¿nice zachodz¹ce miêdzy s³owianofilstwem a panslawizmem, piêtnuj¹c ten ostatni jako chwyt carskiej polityki zagranicznej,
zmierzaj¹cej do ujarzmienia narodów s³owiañskich.
32
33

Z. Klarnerówna, S³owianof ilstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 1848, Warszawa 1926,
s. 82.
M. Janion, Wstêp, do: R. Berwiñski, Ksiêga ¿ycia i œmierci, Warszawa 1953, s. 18.
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Po zarysowaniu tego obszernego t³a mo¿emy obecnie postawiæ pytanie,
dotycz¹ce zasadniczego przedmiotu naszych rozwa¿añ – dzia³alnoœci Floriana
Ceynowy: Czy by³ on zwolennikiem panslawizmu czy te¿ wyrazicielem s³owianofilstwa?
OdpowiedŸ nie bêdzie trudna, jeœli przypomnimy sobie to wszystko, co
powiedzieliœmy o pobycie jego na studiach we Wroc³awiu. By³ – jak wiemy
– gorliwym cz³onkiem Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, organizacji krypto-politycznej, wpl¹tanej w sieæ akcji konspiracyjnej, nazwanej przez prof. dr
T. Mikulskiego „kolebk¹ s³owianofilstwa polskiego, jedn¹ z najwczeœniejszych
w epoce romantyzmu”34. Ceynowa, jak przekonaliœmy siê, by³ wówczas zdecydowanym zwolennikiem ideologii demokratycznej, dokumentuj¹c swoje
przekonania udzia³em w powstaniu 1846 roku.
Nauczycielami, którzy w okresie wroc³awskim wywierali na niego silny
wp³yw, byli dwaj znakomici, postêpowi s³owianofile czescy: prof. Jan Purkinie,
fizjolog o œwiatowej s³awie, opiekun Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, oraz
prof. £. Czelakowski, poeta i uczony, piastuj¹cy od roku 1842 na uniwersytecie
wroc³awskim katedrê filologii s³owiañskiej. Panowa³ w tym œrodowisku duch
Jana Kollara, wielkiego poety s³owackiego, gor¹cego krzewiciela idei braterstwa S³owian, o którym z okazji 100-ej rocznicy jego zgonu czechos³owacki
minister szkolnictwa, nauki i sztuki, prof. dr Zdenka Nejedly, powiedzia³,
¿e by³ „pierwszym uœwiadomionym S³owianinem”, Aleksander Fadiejew zaœ
nazwa³ go „poet¹ ujarzmionych S³owian”.
Wyraz swemu s³owianofilstwu da³ Ceynowa ju¿ w pierwszych swoich pracach, drukowanych w roku 1843, póŸniej zaœ – w ¿ywych stosunkach naukowych z uczonymi rosyjskimi i czeskimi.

6. W krêgu DŸwiêków minionych lat
W Zbiorze pieœni œwiatowych, zeszyt III, Œwiecie 1878, Florian Ceynowa
podaje nastêpuj¹cy czterowiersz jako motto:
Jeœli ciê kiedy p³aska salonów rozmowa
Lub gwar k³amany jasnych panów znudzi,
Bracie, chodŸ ze mn¹ miêdzy gminnych ludzi,
Szczery tam uœmiech, nieob³udna mowa –
wskazuj¹c DŸwiêki minionych lat jako Ÿród³o, sk¹d je zaczerpn¹³.

34

T. Mikulski, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie, Wroc³aw 1948, s. 4.
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DŸwiêki minionych lat to zbiór poezji, posiadaj¹cy w³asn¹ ciekaw¹ historiê,
nale¿¹cy dziœ do wielkich rzadkoœci bibliotecznych. Ukaza³ siê w roku 1848 i to
– wed³ug karty tytu³owej – rzekomo w Pary¿u, w rzeczywistoœci jednak – jak
twierdz¹ znawcy – w tajnej drukarni krakowskiej, lub – co prawdopodobniejsze – w Poznaniu. Zatajono tak¿e autora, którym by³ Gustaw Ehrenberg, przebywaj¹cy wówczas od blisko dziesiêciu lat na zes³aniu na Sybirze – za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, prowadzon¹ najpierw w Galicji, nastêpnie w Królestwie.
Poezje Ehrenberga powsta³y znacznie wczeœniej, w latach 1835–36 w Krakowie, jako poetycki wyraz programu Stowarzyszenia Ludu Polskiego– lewego
skrzyd³a Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, powo³anego do ¿ycia na
terenie Galicji przez Seweryna Goszczyñskiego ok. roku 1835.
Wydawcy w przedmowie do zbiorku zaznaczali, ¿e po stracie serdecznego
druha pociech¹, prócz nadziei milszej przysz³oœci, pozosta³y „jedynie te dŸwiêki, ale dŸwiêki, w których siê ca³y ówczesny duch narodu dobitnie wyra¿a”, gdy¿
poeta „tylko to po swojemu wypowiada³, co wnêtrze narodu w sobie mieœci³o,
a zatem dŸwiêki te s¹ listkiem z ksiêgi dziejów ¿ycia rodzinnego”.
Ze wzglêdów cenzuralnych poezje Ehrenberga nie mog³y wspó³czeœnie
ukazaæ siê w druku. Kr¹¿y³y wiêc w licznych odpisach, kolportowane jako
narzêdzie agitacji rewolucyjnej. Wœród nich znajdowa³ siê bowiem nie tylko
popularny póŸniej, powszechnie œpiewany Bart³omiej G³owacki, zaczynaj¹cy
siê od s³ów:
Hej! tam w karczmie za sto³em
Siad³ przy dzbanie Jan stary…,
ale jeszcze bardziej potem popularna i najœciœlej zwi¹zana ze stuletnimi dziejami polskich walk narodowo- i spo³eczno-wyzwoleñczych – pieœñ rewolucyjna
Gdy naród do boju…, której autora oraz pierwotny tytu³ i pierwotny tekst
zapomniano doszczêtnie. Pierwotny tytu³ brzmia³: „Szlachta w roku 1831”, tekst
zaœ by³ nastêpuj¹cy (w skróceniu):
Gdy naród na pole wyst¹pi³ z orê¿em,
Panowie na sejmie ¿adzili;
Gdy lud polski krzycza³:
„Umrzem lub zwyciê¿em!”
Panowie o czynszach prawili.
Gdy wiara porwa³a siekiery i kosy,
W siermiêgach z województw ruszy³a,
Panowie uczone podnosili g³osy,
Gadali wymownych s³ów si³a.
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Przecie¿ w listopadzie – o szlachta, panowie!
Gdy bi³a godzina wolnoœci,
Nie pañskie to dzieci, nie hrabscy synowie
Przysiêgli na braci swych koœci […]
Armaty pod Stoczkiem zdobywa³a wiara
Rêkami czarnymi od p³uga,
Panowie w stolicy palili cygara,
Radzili o braciach zza Buga.
Radzili, prawili i w m¹drej swej g³owie
Ukuli rozejmy, traktaty;
O czeœæ wam, panowie! o czeœæ wam, pos³owie!
O czeœæ wam, hrabowie, magnaty! […]
Wieœniacy nie znaj¹ wiedeñskich traktatów,
Nie wierz¹ w uk³ady z carami,
Lecz bij¹ Moskali, wieszaj¹ magnatów
I mœciæ siê umiej¹ stryczkami.
Zadr¿yjcie, szlachcice! ju¿ naród siê pozna³
I wyszed³ spod waszej opieki;
Wam naród wywdziêczy krzywdy, których dozna³,
Lud ju¿ was przekl¹³ na wieki.
O! kiedy wybije godzina powstania,
Magnatom lud ucztê zgotuje;
On miecze i stryczki zaprosi do grania,
A szlachta niech sobie tañcuje […]

Ceynowa zapozna³ siê z utworami Ehrenberga po raz pierwszy w czasie
swoich studiów wroc³awskich (1841–1843). Dotar³y wtedy do niego, jako cz³onka Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, dwiema drogami: 1) na pewno za
poœrednictwem „Tygodnika Literackiego” i 2) prawdopodobnie te¿ przez kolporta¿ konspiracyjny. Demokratyczny „Tygodnik Literacki”, dziêki nieco ³agodniejszej w Poznañskiem ni¿ w Galicji cenzurze, zamieœci³ w latach 1838–1844
22 utwory Ehrenberga, tj. 2/3 póŸniejszej zawartoœci DŸwiêków minionych lat.
Najbardziej jednak radykalna „Szlachta w roku 1831” nie mog³a siê wtedy nawet w „Tygodniku” ukazaæ, uleg³szy zapewne konfiskacie. By³a mimo to znana,
kr¹¿¹c w odpisach35. Do œrodowiska m³odzie¿y wroc³awskiej mog³a – podobnie jak inne utwory – dotrzeæ zarówno z Poznania, jak z Krakowa.
35

Zob. B. Zakrzewski, Historia jednej pieœni rewolucyjnej, „Zeszyty Wroc³awskie”, 1950, nr 1-2.
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Posiadamy wyraŸne poszlaki kontaktów36 m³odzie¿y z Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego z akademick¹ m³odzie¿¹ krakowsk¹, której czêœæ z Ehrenbergiem, Edmundem Wasilewskim, Franciszkiem ¯ygliñskim i innymi znalaz³a siê oko³o roku 1836 w ramach Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Nie jest
nawet rzecz¹ wykluczon¹, ¿e wroc³awska organizacja m³odzie¿owa, powo³ana
do ¿ycia w roku 1836, powsta³a z inspiracji krakowskiej.
Do czo³owych dzia³aczy rewolucyjnych Krakowa nale¿a³ w tym czasie równie¿ Les³aw £ukaszewicz. Z nim w³aœnie Ceynowa bêdzie prowadzi³ korespondencjê w roku 1850, tj. wtedy, gdy w Krakowie drukowa³a siê pierwsza jego
ksi¹¿eczka kaszubska pt. Kile s³ov wó Kaszebach e jich zemi. Jest wiêc prawdopodobne, ¿e ju¿ w czasach wroc³awskich Ceynowy dosz³o miêdzy nimi do
nawi¹zania pierwszych kontaktów37.
Marsyliankê ówczesnego obozu rewolucyjnego („Gdy naród…”) pozna³ Ceynowa jednak¿e nie tylko z rêkopiœmiennego kolporta¿u i nastêpnie ze zbioru
DŸwiêki minionych lat, ale niebawem zanotuje j¹ w przekszta³conej ju¿ formie
– w wersji ludowej. Mianowicie w swoim zbiorze pieœni, wydanym w Œwieciu
krótko po powstaniu styczniowym, pt. Sto frantóvek z po³udniovej czêœci „Pomorza Kaszubœkiego”, osoblivie z ziemi Svieckiej, Krajni, Koczewia i Borów (1865)
zamieœci ja na stronie 42 pod niezwracaj¹cym na siebie uwagi tytu³em Czeœæ.
Tutaj spotykamy siê ju¿ ze znanym refrenem:
Czeœæ wam, panowie magnaci,
Za nasz¹ niewolê, kajdany;
Czeœæ wam, ksi¹¿êta, hrabiowie, pra³aci,
Za kraj nasz krwi¹ bratni¹ zbryzgany.
Do tego tekstu, œpiewanego na Pomorzu i zanotowanego przez Floriana
Ceynowê38, nie dotar³ – niestety – historyk tej pieœni rewolucyjnej, prof. dr
B. Zakrzewski39.
Dla Ceynowy spotykana wœród ludu pomorskiego pieœñ by³a wyrazem ¿ywotnoœci niezakoñczonych jeszcze rozrachunków z zacofan¹ przesz³oœci¹, przypomnieniem posiadanego w biblioteczce tomiku Ehrenberga, przede wszystkim zaœ „dŸwiêkiem minionych lat” – lat studiów uniwersyteckich, bogatych
w prze¿ycia, nabrzmia³ych wol¹ walki o now¹, lepsz¹ przysz³oœæ.
36

37
38
39

Przyk³adem mo¿e byæ osoba poety Aleksandra Szukiewicza, wspó³pracownika „Tyg. lit.”,
cz³onka Tow. Lit-S³ow., który odszed³ z Wroc³awia do Krakowa, nie zrywaj¹c z kolegami
kontaktu.
Redagowany przez £ukaszewicza w Krakowie „Pamiêtnik Naukowy” znajdowa³ siê w bibliotece Towarzystwa Lit.-S³ow., jak œwiadczy „Ksiêga protoko³ów”.
W „Rejsach” (1948, nr 19) przypomnia³ go Leon Roppel w art. pt. Gdy naród do boju…
B. Zakrzewski, op. cit.
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Na tle tzw. literatury krajowej okresu 1831–1848 DŸwiêki minionych lat nie
by³y jednak zjawiskiem ani wyj¹tkowym, ani rzadkim, raczej – typowym i poniek¹d dla tego okresu symbolicznym. Si³a rewolucyjnego oddzia³ywania ówczesnej postêpowej literatury, w szczególnoœci na m³ode pokolenie, by³a wyj¹tkowo wielka. Tote¿ nie mo¿na tego faktu ¿adn¹ miar¹ pomin¹æ w rozwa¿aniach na temat kszta³towania siê œwiadomoœci spo³ecznej i politycznej Ceynowy.
Wspomniana literatura jest ogó³owi polskiemu ma³o znana, albowiem nauka
bur¿uazyjna, nie zajmuj¹c siê ni¹ niemal wcale ze wzglêdów na jej radykalizm
spo³eczny, pozostawi³a o niej skromne i ponadto zafa³szowane wiadomoœci,
wyolbrzymiaj¹c równoczeœnie rolê „literatury emigracyjnej”, która po upadku
powstania listopadowego rozwinê³a siê z dala od kraju, g³ównie we Francji.
Dzisiaj patrzymy na tê sprawê odmiennie. Wprawdzie wysoko cenimy wk³ad
do rozwoju polskiej myœli spo³ecznej szeregu demokratycznych ugrupowañ emigracyjnych, m.in. gromady „Grudzi¹¿” i „Humañ”, w szczególnoœci zaœ wysoko
stawiamy powsta³y poza krajem wielki dorobek poetycki Mickiewicza i S³owackiego, niemniej w sumarycznej ocenie tego okresu wiêksze przypisujemy
znaczenie piœmiennictwu krajowemu, zwi¹zanemu niew¹tpliwie w sposób bardziej bezpoœredni i w szerszym zakresie z ¿yciem narodu, z jego wytê¿on¹ walk¹
zarówno z despotycznymi rz¹dami zaborców, jak z przestarza³ymi formami
¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego.
Krajowa literatura odzwierciedla te¿ pe³niej, wszechstronniej bogaciej ówczesne ¿ycie. Pisarze, bior¹c bezpoœredni udzia³ w tocz¹cej siê walce, reagowali
„na gor¹co” na wszelkie wydarzenia i potê¿nie wp³ywali na przyspieszenie wielkiego procesu dokonywaj¹cych siê przemian spo³ecznych. Bez ówczesnej bogatej i œwietnej publicystyki, ¿arliwej krytyki, bojowej liryki, upolitycznionej
poezji, ostrej satyry spo³ecznej i realistycznej powieœci nie do pomyœlenia by³by
rozwój naszej literatury drugiej po³owy XIX wieku.
Pisarze skupiaj¹cy siê w obozie postêpu potrafili, mimo ogromnych trudnoœci stawianych przez zaborców, stworzyæ sobie publiczne trybuny wypowiadania siê i spo³ecznego oddzia³ywania. By³y nimi czasopisma. Ju¿ wielokrotnie
wspominany by³ powy¿ej poznañski „Tygodnik Literacki”. Prócz niego w stolicy
wielkopolskiej, która w latach 40. stanowi³a g³ówny oœrodek ¿ywio³ów rewolucyjnych, ideologiê demokratyczn¹ propagowa³y: „Dziennik Domowy”, „Postêp”
i „Rok”; w Warszawie – g³ównie „Przegl¹d Naukowy” oraz „Dzwon Literacki”;
we Lwowie – pisma zbiorowe „Ziewonia” i „Prace Literackie” oraz periodyk
„Dziennik Mód Paryskich”; w Krakowie – „Pamiêtnik Naukowy” i „Dwutygodnik Literacki”.
Wokó³ tych organów skupi³a siê ca³a falanga literatów i uczonych, ho³duj¹cych ideologii narodowo- i spo³eczno-wyzwoleñczej. Nazwiska: Berwiñskiego,
Woykowskiej, Stefañskiego, Libelta i Moraczewskiego; Dembowskiego, Kamieñskiego, Œciegiennego, Zmorskiego, ¯michowskiej, Wolskiego, Baliñskiego, ¯eli-
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gowskiego, Dziekoñskiego i Wilkoñskiego; Goszczyñskiego, Siemieñskiego, Bielowskiego, braci Borkowskich, Szajnochy i Dzierzkowskiego; Ehrenberga,
Wasilewskiego, ¯ygliñskiego i £ukaszewicza – to tylko czêœæ tego frontu pisarskiego.
Postawy ideologiczne by³y tu jednak niejednolite. W walcz¹cych szeregach
znajdowali siê zwolennicy powolnego przerastania feudalizmu w kapitalizm,
byli demokraci bur¿uazyjni, socjaliœci utopijni i rewolucyjni demokraci. Rewolucyjny demokratyzm, widz¹cy w masach ludowych, w ch³opstwie i biedocie
miejskiej g³ówn¹ si³ê napêdow¹ rewolucji bur¿uazyjno-demokratycznej, stanowi³ wówczas najwy¿sze osi¹gniêcie postêpowej myœli spo³ecznej. Doszed³
do niego Edward Dembowski i Ryszard Berwiñski; po czêœci tak¿e Ehrenberg,
Zmorski, Woykowska, ¯eligowski. W latach 40.– w miarê zbli¿ania siê Wiosny
Ludów – wzmaga³ siê ruch rewolucyjny i krzep³a zwi¹zana z nim ideologia.
Dominuj¹c¹ cech¹ literatury tego okresu jest zainteresowanie siê ludem,
g³ównym zaœ problemem – wzrastaj¹cy konflikt miêdzy ch³opstwem a dworem. Dembowski naucza³, ¿e „cz³owiek nie mi³uj¹cy ludu – nie mo¿e tworzyæ”.
Zmorski wo³a³:
O polski ludu! Wis³y twojej wody
Grzmi¹ z ka¿d¹ wiosn¹ wezbranymi wa³y,
Czas ju¿, z ich g³osem ¿eby siê zmiesza³y
Okrzyk twej zemsty, pieœñ twojej swobody.
Woykowska, ujmuj¹c siê za krzywd¹ ch³opa, odgra¿a³a siê „dumnemu pa³acowi”:
Przyjd¹ burze, przyjd¹ burze,
Przyjd¹ niespodziewanie,
Runie pa³ac, runie pa³ac
A chatka zostanie.
Berwiñski straszy³ klasy posiadaj¹ce swoim s³awnym Marszem w przysz³oœæ,
wyra¿aj¹cym koniecznoœæ bezkompromisowej walki z panowaniem obszarników:
Jak tu straszno! Tu nas drêcz¹,
Pe³no ³ez i skarg!
Pod ¿elazn¹ kark obrêcz¹
Purpurow¹ zaszed³ têcz¹,
Niegdyœ wolny kark;
A tam ziemia obiecana,
Bez tyrana i bez pana,
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Pod zarz¹dem bo¿ym
Czeka nas za morzem
Krwi!
Za czerwonym morzem!

Obok tych akcentów walki o wyzwolenie spo³eczne, po³¹czonych zwykle
z têsknot¹ za swobod¹ polityczn¹, drug¹ wa¿n¹ cech¹ tej¿e literatury jest ostra
walka z tym, co stare i prze¿yte, tj. z ustrojem feudalnym i jego reprezentantami: szlacht¹, arystokracj¹ i reakcyjnym klerem. Krytyka ta dochodzi³a najsilniej
do g³osu w utworach prozaicznych, takich jak: Leszka Borkowskiego Paraf iañszczyzna (Wroc³aw 1843), Romoty i ramotki Wilkoñskiego i Dzierzkowskiego
Salon i ulica.
Znamiennym zjawiskiem jest wreszcie przekszta³cenie siê literatury, jeœli
chodzi o pochodzenie spo³eczne jej twórców. Zaznacza siê mianowicie silny
przyp³yw œwie¿ych si³ spoœród drobnej i zdeklasowanej szlachty, mieszczañstwa, a nawet plebejuszy miejskich i wiejskich. Libelt – to syn szewca, Stefañski
– syn rybaka, Œciêgienny– syn ch³opa pañszczyŸnianego, Dahlman (literat poznañski) – syn cha³upnicy i ekonoma itp. Pod naporem obiektywnych praw
rozwojowych spotykaj¹ siê wtedy pod wspólnym sztandarem postêpu przedstawiciele wszystkich warstw spo³eczeñstwa, co jest wyrazem dokonywania siê
donios³ego procesu, mianowicie kszta³towania siê nowego, bur¿uazyjnego narodu – procesu najwa¿niejszego w 19-wiecznych przemianach spo³ecznych.
Najintensywniejsza faza tego procesu przypada w³aœnie na lata 40. Z tego powodu jest to szczególnie interesuj¹cy fragment „epoki – wed³ug okreœlenia Lenina – szybkiego kruszenia prze¿ytych instytucji feudalno-absolutystycznych”.
Czy scharakteryzowane powy¿ej tendencje i idea³y ówczesnej literatury
dotar³y doœwiadomoœci Floriana Ceynowy? Niew¹tpliwie – tak!
By³ on– jak wiemy – gorliwym cz³onkiem Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego, objêtego sieci¹ akcji spiskowej. Zajmowanie siê tutaj literatur¹ by³o rzecz¹
naturaln¹, zakres zaœ i kierunek tych zainteresowañ potrafimy dziœ ze znaczn¹
dok³adnoœci¹ okreœliæ dziêki odnalezionej „Ksiêdze protoko³ów” Towarzystwa
z lat 1836–1844. Na tej podstawie daje siê stwierdziæ, ¿e do jego biblioteki nabywano najwa¿niejsze bie¿¹ce czasopisma, dzie³a naukowe i utwory beletrystyczne. Dba³ o to prof. Purkinie, zreszt¹ sami wydawcy i ksiêgarze przesy³ali
Towarzystwu do wgl¹du swoje nowoœci, dziêki czemu cz³onkowie byli zorientowani w bie¿¹cej produkcji literackiej. Nie znaczy to jednak wcale, ¿e Ceynowa
pozna³ j¹ w ca³oœci, raczej – przyswoi³ sobie jej ducha i przej¹³ siê panuj¹c¹
w niej atmosfer¹, co znalaz³o aktualnie wyraz w jego aktywnej demokratycznej
postawie w znanym nam ju¿ sporze ideologicznym o Matkê bohaterkê Bredkrajcza, nastêpnie w przejœciu w szeregi Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, wreszcie w czynnym udziale w ruchu powstañczym 1846 roku.
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Wielki wiêc proces przemian tego okresu nie omin¹³ naszego Kaszuby –
syna œwie¿o uw³aszczonego ch³opa. W rozwijaniu zaœ tego procesu brali udzia³–
jak widzieliœmy – przedstawiciele wszystkich dzielnic, albowiem do istotnych
jego znamion nale¿a³o scalanie narodu na szerszej, demokratycznej podstawie.
Ceynowa, on w³aœnie i nikt inny, reprezentowa³ tu zarówno Kaszuby, jak ca³e
Pomorze. W³¹czywszy siê aktywnie w rewolucyjny nurt tych przemian, da³
œwiadectwo poczuciu zwi¹zku ludnoœci Pomorza z ludow¹ Ojczyzn¹ polsk¹,
o któr¹ walczyli wówczas najlepsi jej synowie.

P.S. Powy¿szy artyku³, a w³aœciwie referat, zosta³ napisany przez prof. Andrzeja
Bukowskiego najprawdopodobniej w 1980 roku z myœl¹ o przygotowanej przezeñ na rok 1981 konferencji naukowej, poœwiêconej Florianowi Ceynowie
z okazji przypadaj¹cej wówczas 100. rocznicy jego œmierci. Konferencja ta mia³a mieæ charakter miêdzynarodowy. Jednak¿e bogactwo wydarzeñ tamtego roku
uniemo¿liwia³o realizacjê tego¿ projektu. Maszynopis referatu A. Bukowskiego,
w postaci zapewne przygotowanej dla wyg³oszenia, zachowa³ siê w jego spuœciŸnie, w czêœci przekazanej przez córkê Mi³os³awê J. Borzyszkowskiemu.
Postanowiliœmy go opublikowaæ w niniejszym tomie z myœl¹ o zaznaczeniu
przypadaj¹cej A.D. 2017 – 200. rocznicy urodzin F. Ceynowy i… dorobku
A. Bukowskiego – prekursora badañ nad ¿yciem i twórczoœci¹ ojca literatury
kaszubskiej i regionalizmu kaszubsko-pomorskiego.
Artyku³ ten stanowi jednoczeœnie swoisty dokument Ÿród³owy dotycz¹cy
stanu badañ nad biografi¹ F. Ceynowy przed 35 laty.
Publikowany tekst-referat to coœ wiêcej ni¿ punkt wyjœcia do poszerzonego
artyku³u, wymagaj¹cy przed oddaniem do druku autorskiego dopracowania,
czego A. Bukowski nie dokona³. St¹d sporo w nim braków warsztatowych,
zw³aszcza dotycz¹cych przypisów, dokumentacji cytatów itp. Zwróci³ na to
uwagê recenzent tekstu profesor Witold Molik, wskazuj¹c m.in. braki w wykorzystanej literaturze, np. pominiêcie przez autora dostêpnej wówczas monografii El¿biety Achremowicz i Tadeusza ¯abskiego, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie we Wroc³awiu 1836-1886, Wroc³aw 1974, w której F. Ceynowa przywo³any jest 15 razy. Tym niemniej uznaliœmy ten tekst za warty publikacji.
Zainteresowanych bli¿ej postaci¹ bohatera odsy³amy do najnowszej zbiorowej
monografii pt. ¯ycie i dzie³a Floriana Ceynowy (1817-1981), pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2012.
W imieniu Redakcji J.B
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Andrzej Bukowski

Florian Ceynowa in the Sphere of Slavophile
and Democratic Ideology. Studies from Wroc³aw 1841–1842
(Intended to be presented on the 100th
Anniversary of his Death)
SUMMARY
A. Bukowski discusses Florian Ceynowa’s monumental work Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monograf ii historycznej (Kashubian
Regionalism. Scientific Movement and Cultural. Outlines of historical Monographs),
Poznañ, 1950 and many other works contained in a bibliography of F. Ceynowa.
The article is a text of a paper prepared for a canceled in the year 1981 Science
Conference. Therefore it is a specific document containing the historic knowledge
possessed by F. Ceynowa at that time of what A. Bukowski pointed out influenced
the personality of F. Ceynowa and his Slavophile and democratic views including
the Wroc³aw University circle, Towarzystwo Literacko-S³owiañskie (Literary and Slavic
Society) and the ideas of Towarzystwo Demokratyczne Polski (Democratic Society
of Poland) with which F. Ceynowa associated as he later continued his studies at the
University of Krolewiec (Königsberg, today Kaliningrad in Russia).
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Jacek Wojs³aw
Gdañsk

Polityczne wyzwania pierwszych tygodni
„karnawału Solidarności” (wrzesień 1980).
Ocena sytuacji przez gdański i centralny
aparat partyjny w świetle wybranych
dokumentów KC PZPR

Powojenna historia Polski lat 1945–1989 by³a naznaczona, jak pisze Jerzy
Eisler, wydarzeniami, które mo¿na nazwaæ „polskimi miesi¹cami”, a które równoczeœnie stawa³y siê okresami kryzysu tzw. w³adzy ludowej1. Cech¹ wspóln¹
owych momentów historii PRL by³a towarzysz¹ca reprezentantom w³adzy
reakcja zaskoczenia wobec buntów spo³ecznych wystêpuj¹cych w owych „miesi¹cach”2. Jak mo¿na s¹dziæ, równie¿ w roku 1980 mieliœmy do czynienia z tak¹
sytuacj¹, i to na poziomie przedstawicieli lokalnych jak i centralnych w³adz
partyjnych3.
Niniejsze rozwa¿ania stanowi¹ próbê przedstawienia pojawiaj¹cych siê
w komunistycznym aparacie w³adzy, zarówno na szczeblu gdañskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, jak i centrali partyjnej w Warszawie, scenariuszy
rozwoju sytuacji w pierwszym okresie po podpisaniu porozumieñ sierpnio1

2
3

J. Eisler, „Polskie miesi¹ce” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 7-8; tam te¿ szersza
refleksja autora na temat – „czy w czasach PRL mieliœmy do czynienia z kolejnymi kryzysami symbolizowanymi przez owe tytu³owe „polskie miesi¹ce”, czy te¿ z jednym i tym samym
strukturalnym kryzysem niedemokratycznej i niesuwerennej w³adzy, który co pewien czas
siê uzewnêtrznia³ i dawa³ o sobie znaæ w mniej lub bardziej gwa³towny sposób”; zob.
J. Eisler, op. cit., s. 7.
Wiêcej na temat wspólnej specyfiki poszczególnych „polskich miesiêcy” (wydarzeñ z lat
1956, 1968, 1970, 1976, 1980–1981) zob. J. Eisler, op. cit., s. 7-18.
Zaskoczony wybuchem strajku w Stoczni im. Lenina w Gdañsku w po³owie sierpnia 1980 r.
mia³ byæ równie¿ ówczesny I sekretarz KW PZPR w Gdañsku – Tadeusz Fiszbach (Ÿród³o:
rozmowa przeprowadzona przez autora artyku³u – J.W. z T. Fiszbachem 10 wrzeœnia 2013 r.;
por. Orêdownik porozumienia, wywiad Edmunda Szczesiaka z Tadeuszem Fiszbachem,
„Pomerania”, 2010, nr 7/8, s. 13.
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wych. Wa¿ne miejsce w tym kontekœcie przypadnie uwagom formu³owanym
przez Tadeusza Fiszbacha – I sekretarza KW PZPR w Gdañsku, który w przywo³anych tutaj materia³ach stara³ siê równie¿ okreœliæ pozycjê w nowo powstaj¹cym ruchu zwi¹zkowym Lecha Wa³êsy.
W tym celu zostan¹ poddane analizie wybrane dokumenty partyjne. Znaczna
ich czêœæ do tej pory nie by³a naukowo wyzyskana. Do tej grupy nale¿¹ materia³y przygotowane przez KW PZPR w Gdañsku póŸnym latem i wczesn¹
jesieni¹ 1980 roku4. W przypadku pozosta³ych dokumentów, nie znalaz³y siê
one w ¿adnym znanym mi drukowanym zbiorze materia³ów Ÿród³owych5, a co
najwy¿ej w niewielkim – jak do tej pory – zakresie by³y przedmiotem historycznych odwo³añ6.
Istniej¹ca literatura przedmiotu, poœwiêcona analizie aktywnoœci politycznej w³adz partyjnych województwa gdañskiego w okresie sierpniowego prze³omu, jest uboga i fragmentaryczna7. Podobnie przedstawia siê rzecz z próbami opisania dzia³alnoœci samego Tadeusza Fiszbacha8. W pewnym zakresie tê
lukê próbuje zape³niæ swoim opracowaniem Piotr Brzeziñski, poœwiêcaj¹c czêœæ
swojej monografii temu politykowi9. Na ile jest to próba udana, to ju¿ temat na
oddzielne rozwa¿ania.
4

5

6

7

8
9

Poddane analizie dokumenty wychodz¹ce z KW PZPR w Gdañsku pochodz¹ z Archiwum
Akt Nowych (dalej: AAN), z zespo³u Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (dalej: KC PZPR); najczêœciej by³y one sygnowane pieczêci¹ Sekretariatu KC
PZPR.
Zob.: Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „Solidarnoœæ” 1980-1981, oprac.
Z. W³odek, Londyn 1992; poszerzone wydanie tego zbioru dokumentów mia³o miejsce
w 2013 r. przy udziale Instytutu Pamiêci Narodowej: PZPR a Solidarnoœæ 1980-1981. Tajne
dokumenty Biura Politycznego, wstêp T. Koz³owski, Warszawa 2013; zob. te¿: Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981, oprac., wybór i przygotowanie do druku
M. Jab³onowski, W. Janowski, W. W³adyka, Warszawa 2004.
Do wa¿niejszych publikacji, w których ich autorzy odnieœli siê, choæ szcz¹tkowo, do interesuj¹cych nas dokumentów, mo¿emy zaliczyæ takie prace, jak: A. Friszke, Rewolucja Solidarnoœci 1980-1981, Kraków 2014; A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z³a”. Strategia i taktyka
obozu w³adzy lipiec 1980 – styczeñ 1982, Kraków 2002; J.R. Sielezin, P³aszczyzna konfrontacji politycznej miêdzy „Solidarnoœci¹” a w³adz¹ w latach 1980-1981, Wroc³aw 2005;
w wymienionych publikacjach podana zosta³a te¿ szersza literatura przedmiotu.
Zob.: P. Brzeziñski, Pierwsi sekretarze. Próba portretu zbiorowego elity partyjnej na przyk³adzie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku (1948-1990), w: Partia komunistyczna
w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, red. D. Magier, Lublin – Radzyñ Podlaski 2012,
s. 337-357; A. Kazañski, Sierpieñ ’80 w Gdañsku, „Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej”,
2010, nr 9-10, s. 21-34; ten¿e, Sierpieñ ’80 w Gdyni, „Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej”, 2010, nr 9-10, s. 45-56.
Orêdownik porozumienia…, s. 11-14.
P. Brzeziñski, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/
PZPR w Gdañsku w latach 1945–1990. Szkice biograf iczne, Gdañsk 2013.
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Jednym z punktów odniesienia dla prezentowanych tutaj przemyœleñ bêd¹
refleksje Andrzeja Paczkowskiego, który zarysowa³ opis strategii i taktyki obozu
w³adzy w miesi¹cach „karnawa³u Solidarnoœci”. Proponuje on pójœcie dwoma
g³ównymi nurtami analizy: pierwszym – który jego zdaniem, skupia³ siê wokó³
problemu uwiarygodnienia PZPR, a œciœlej bior¹c jej kierownictwa w oczach
spo³eczeñstwa; drugim – stosunku rz¹dz¹cych do „Solidarnoœci”10.
Zanim przejdziemy do przybli¿enia opinii w interesuj¹cym nas zakresie
I sekretarza KW PZPR w Gdañsku, nale¿y przywo³aæ dominuj¹ce we wrzeœniu
1980 roku, wœród przedstawicieli w³adz centralnych PZPR ze Stanis³awem Kani¹
w³¹cznie, oceny sytuacji.
Pierwsze z nich zosta³y dokonane przez centralny i wojewódzki aparat partyjny na naradzie 2 wrzeœnia. Ju¿ mocno os³abiony politycznie E. Gierek by³ tu
raczej rytualnym gospodarzem spotkania ni¿ jego mentorem11. Tê rolê przej¹³,
bêd¹cy w powszechnym odczuciu funkcjonariuszy partyjnych, g³ównym kandydatem na miejsce dotychczasowego przywódcy, Stanis³aw Kania. On te¿
dobitnie mówi³ o wzroœcie si³ antysocjalistycznych, które mia³y po raz pierwszy w takiej skali uzyskaæ wp³yw na klasê robotnicz¹, na za³ogi zak³adów przemys³owych. Próbowa³ przedstawiæ strategiê postêpowania na najbli¿szy okres.
Do jej najwa¿niejszych elementów zaliczy³ takie prowadzenie polityki informacyjnej, by w opinii publicznej utrwaliæ przekonanie, ¿e do w³aœnie podpisanych porozumieñ, dosz³o na drodze rozmów. Inne kwestie zosta³y zaprezentowane jako wewnêtrzne, tylko do wiadomoœci zebranych. Wœród nich znalaz³y
siê stwierdzenia o niechêtnym, ale w obecnej sytuacji koniecznym, zaakceptowaniu udzia³u cz³onków partii w ruchu strajkowym i uznaniu strajku, jako
metody protestu robotniczego12. Pojawi³a siê te¿ zasadnicza konstatacja S. Kani
mówi¹ca, ¿e nowe zwi¹zki zawodowe, po wpisaniu ich w ramy ustroju socjalistycznego i unikaj¹c otwartej z nimi konfrontacji, winny byæ wa¿nym czynnikiem „odnowy ruchu zawodowego”13.
O ile do tego momentu, czyli pierwszych dni wrzeœnia, najwa¿niejszym
zadaniem w³adz sta³o siê wygaszenie strajków na drodze rozmów i negocjacji
10

11
12
13

A. Paczkowski, op. cit., s. 68; przekazywane przez T. Fiszbacha w³adzom centralnym PZPR
raporty wskazywa³y, ¿e szczególny nacisk k³adziono w nich na dostarczenie informacji
s³u¿¹cych walce z powstaj¹c¹ „Solidarnoœci¹”.
Zob. Narady i telekonferencje..., s. 131, 135-136.
Tam¿e, s. 60-63.
Tam¿e, s. 63. Oczywiœcie zawarte w rozwa¿aniach sekretarza KC uwagi nie wydostaj¹ siê
na forum publiczne. Rytualnie „Trybuna Ludu” jak i inne gazety wydawane przez koncern
wydawniczy RSW informuj¹ dnia nastêpnego jêzykiem „nowomowy” o odbytej 2 wrzeœnia
naradzie w KC PZPR, której owocem mia³o byæ zakreœlenie „zadañ instancji i organizacji
partyjnych” jak i pozyskanie „informacji o dzia³alnoœci i zamierzeniach rz¹du”; zob. m.in.:
Narada w KC PZPR (materia³ sygnowany przez PAP), „Trybuna Ludu”, 3 IX 1980, s. 1.
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(fakt ten starano siê jesieni¹ 1980 roku propagandowo wykorzystaæ)14, to po
podpisaniu porozumieñ w Szczecinie, Gdañsku i Jastrzêbiu, nowe kierownictwo postanowi³o wypracowaæ pierwsze, porz¹dkuj¹ce sytuacjê w kraju propozycje. Mia³y one mieæ, jak mo¿na s¹dziæ (chocia¿ w czêœci), charakter dokumentów programowych, pozwalaj¹cych odnaleŸæ siê aparatowi partyjnemu
w nowym spo³eczno-politycznym otoczeniu. Do najwa¿niejszych tego typu
instrukcji nale¿a³y wytworzone przez Sekretariat KC „Dyrektywy wewnêtrzne
KC PZPR w sprawie zwi¹zków zawodowych” z 5, 8 i 18 wrzeœnia. Otrzyma³y
one status dokumentów „poufnych” i „tajnych specjalnego przeznaczenia”.
Pierwszy z tych materia³ów z 5 wrzeœnia próbowa³ interpretowaæ najnowsze
wydarzenia i zarazem przekazaæ obowi¹zuj¹ce nomenklaturê partyjn¹ zasady
procedowania w kwestii rozwijaj¹cego siê oddolnie ruchu zwi¹zkowego15. Du¿a
czêœæ rozwa¿añ partyjnych liderów zosta³a poœwiêcona ratowaniu dotychczasowych struktur zwi¹zkowych, co mog³oby wskazywaæ na istniej¹ce przekonanie wœród rz¹dz¹cych, ¿e nowe inicjatywy pracownicze mo¿na jeszcze zmarginalizowaæ i próbowaæ przej¹æ inicjatywê w kwestii „odnowy” ruchu zwi¹zkowego. Znalaz³y siê tam tak¿e przewidywania mniej optymistyczne dla
kierownictwa partyjnego. W takim przypadku miano zacz¹æ stosowaæ taktykê
znan¹ z wczeœniejszych kryzysów politycznych w PRL, która bazowa³a, ogólnie
ujmuj¹c, na „oddzieleniu nurtu zdrowej odnowy (…) od politycznych graczy”16.
Ten drugi – jednoznacznie negatywny kr¹g – jak stwierdza³ dokument, mia³
siê charakteryzowaæ „antysocjalistycznymi postawami”, szerzyæ „demagogiê
socjaln¹”, i byæ reprezentowany przez postacie, które nie dzia³a³y w interesie
klasy robotniczej17.
Druga z „Dyrektyw” Sekretariatu KC z 8 wrzeœnia nadal prezentowa³a filozofiê, niemaj¹c¹ odbicia ju¿ co najmniej od tygodnia, w polskiej rzeczywistoœci
spo³eczno-politycznej, polegaj¹c¹ na przyjêciu zasady trwania przy mitycznej
14

15

16
17

Obok wypowiedzi na ten temat S. Kani, który czêsto w pierwszych tygodniach po podpisaniu porozumieñ ze strajkuj¹cymi, akcentowa³ ow¹ cechê polityki w³adz partyjnych, pojawi³y siê tak¿e podobnie oceniaj¹ce sytuacjê w propagandzie partyjnej, g³osy ówczesnych dziennikarzy. Piotr Halbersztat, dziennikarz Polskiej Kroniki Filmowej i tygodnika „Kultura”
wspomina – charakteryzuj¹c politykê informacyjn¹ PRL wczesn¹ jesieni¹ 1980 r.: „By³a
taka polityka w³adz, ¿eby wyraŸnie przeciwstawiaæ przebieg wydarzeñ roku ’70 i ’80”. Zob.
Kto tu wpuœci³ dziennikarzy. 25 lat póŸniej, wed³ug pomys³u J. Jankowskiej i M. Millera,
Warszawa 2005, s. 277.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Dyrektywa wewnêtrzna KC PZPR w sprawie zwi¹zków zawodowych Nr 1 – przygotowana przez Wydzia³ Organizacji Spo³ecznych, Sportu i Turystyki KC PZPR i Wydzia³ Organizacyjny KC PZPR, Warszawa, 5 IX 1980, k. 72-79.
Tajne dokumenty..., s. 103. Takie s³owa pad³y m.in. na posiedzeniu Biura Politycznego
KC PZPR 17 wrzeœnia 1980 r.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Dyrektywa wewnêtrzna KC PZPR…, k. 77.
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jednoœci ruchu zawodowego18. Pomóc w tym mia³o forsowanie pojêcia „odnowy”, która obj¹æ mia³a nie tylko dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹, ale i polityczn¹, dotycz¹c¹ wszystkich szczebli administracji pañstwowej, jak i instancje partyjne
w ca³ym kraju19. Manewr w³adz partyjnych zwi¹zany z prób¹ zahamowania
rozwoju nowych struktur zwi¹zkowych, nie powiód³ siê. W trzecim ze wspominanych dokumentów z 18 wrzeœnia, wskazuj¹c na przyczyny tego stanu rzeczy,
czêœæ winy liderzy partyjni zrzucili na aktywnoœæ w tym wzglêdzie dzia³aczy
Komitetu Obrony Robotników (dalej: KOR) i Ruchu Obrony Praw Cz³owieka
i Obywatela (dalej: ROPCiO)20. Z drugiej jednak strony, przyznali ¿e w wielu
wypadkach brakuje „dowodów na obecnoœæ elementów antysocjalistycznych”,
a wrêcz odwrotnie, jak pisano – „w szeregu przypadków tworzeniem NSZZ
kieruj¹ cz³onkowie PZPR”21.
Jak na tym tle wygl¹da³y opinie z tego okresu gdañskiego lidera partyjnego?
Na przywo³ywanej ju¿ tutaj naradzie I sekretarzy KW PZPR i kierowników
wydzia³ów KC PZPR z 2 wrzeœnia, zaprezentowa³ siê on jako funkcjonariusz
partyjny opowiadaj¹cy siê za szybk¹ potrzeb¹ dzia³añ konsoliduj¹cych os³abione ostatnimi wydarzeniami struktury w³adzy. Przestrzega³ jednak, by nie
towarzyszy³ temu nadmierny poœpiech w podejmowaniu kluczowych decyzji.
Przedstawione w ostatnich dniach przez ówczesnego premiera rz¹du PRL
Józefa Piñkowskiego rozwi¹zania uzna³ za zbyt niedoskona³e, potrzebuj¹ce
jeszcze dopracowania. W sprawie planów rozwoju sytuacji w ruchu zwi¹zkowym
opowiedzia³ siê za ustaleniami IV i V Plenum22 KC PZPR z koñca sierpnia 1980
18

19

20

21
22

AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Dyrektywa wewnêtrzna KC PZPR w sprawie zwi¹zków
zawodowych Nr 2 – przygotowana przez Wydzia³ Socjalno-Zawodowy KC PZPR i Wydzia³
Organizacyjny KC PZPR, Warszawa, 8 IX 1980 r., k. 80-90.
Tam¿e, k. 89; odmienianie pojêcia „odnowa” w wielu tekstach prasowych, pocz¹wszy od
„Trybuny Ludu”, sta³o siê wa¿nym elementem polityki propagandowej póŸnym latem i jesieni¹ 1980 r.; zob. m.in.: Niezbêdna obywatelska rozwaga i odpowiedzialnoœæ. Partyjna debata
o sprawach kraju, „Trybuna Ludu”, 11 IX 1980, s. 1-2; Narady aktywu partyjnego. Z trosk¹
o sprawach najpilniejszych, „Trybuna Ludu”, 12 IX 1980, s. 1; M. Szymañski, „Otmêt”,
4 wrzeœnia, godzina 11.30 … w sprawie postulatów, „Trybuna Ludu”, 12 IX 1980, s. 3; Potrzeba
nowych przepisów. Jak umocniæ robotnicz¹ kontrolê nad administracj¹. Inicjatywa „G³osu
Pracy”. Dyskusja nad kszta³tem ustawy o zwi¹zkach, „Trybuna Ludu”, 12 IX 1980, s. 3;
W zak³adach pracy. Za³oga postawi³a postulaty, „Trybuna Ludu”, 13-14 IX 1980, s. 1;
K. Kostrzewa, Mówi¹ robotnicy. Jak rozumiemy socjalistyczn¹ sprawiedliwoœæ, „Trybuna
Ludu”, 13-14 IX 1980, s. 3.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Dyrektywa wewnêtrzna KC PZPR w sprawie zwi¹zków
zawodowych Nr 3 - przygotowana przez Wydzia³ Socjalno-Zawodowy KC PZPR, Warszawa,
18 IX 1980, k. 91-105.
Tam¿e, k. 91.
Jak mo¿na s¹dziæ, chodzi³o T. Fiszbachowi w tej wypowiedzi, o wsparcie podjêtych na
forum V Plenum KC PZPR z 30 sierpnia 1980 r. decyzji centralnych w³adz partyjnych
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roku, równoczeœnie proponuj¹c zebranym przyjêcie metody dzia³ania, która,
jak stwierdzi³, mia³a zostaæ „nakierowana na przysz³oœæ”, a nie na nadmiernym
skupianiu siê na analizie przyczyn obecnego kryzysu23. Ogólnie rzecz bior¹c,
mo¿na uznaæ jego wypowiedzi za mocno zachowawcze i dyplomatyczne, stawiaj¹ce go w wygodnej pozycji w dynamicznym okresie partyjnych zmian.
Wiêcej informacji o aktywnoœci politycznej I sekretarza KW PZPR w Gdañsku w pierwszym okresie po podpisaniu porozumieñ sierpniowych dostarczy³a
nam przygotowana 11 wrzeœnia przez Tadeusza Fiszbacha dla Stanis³awa Kani
„Notatka”24. Dokonana zosta³a w niej krótka analiza dzia³añ Komitetu Za³o¿ycielskiego Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych w Gdañsku. Wed³ug informacji zdobytych przez gdañskiego dzia³acza PZPR, liderzy zwi¹zkowi mieli
d¹¿yæ w najbli¿szym czasie do uspokojenia sytuacji w kraju – przeciwdzia³aj¹c
strajkom; przy jednoczesnym utrzymywaniu „podekscytowania spo³eczeñstwa”,
co z kolei mia³o im pozwoliæ na zdobycie potrzebnego czasu na „rozszyfrowanie naszych intencji”25. Zdaniem T. Fiszbacha zwi¹zkowcy mieli dojœæ na prze³omie pierwszej i drugiej dekady wrzeœnia do nastêpuj¹cych wniosków: po
pierwsze – ¿e S. Kania „z porozumienia chce siê wycofywaæ”; po drugie, aby
mieæ wiêksz¹ pewnoœæ – „poczekaæ na trzecie jego [S. Kani – J.W.] wyst¹pienie”26. Gdañski lider partyjny na podstawie zdobytych informacji zarysowa³
centrali w Warszawie nastêpuj¹ce kalendarium dzia³añ zwi¹zkowych na najbli¿sze tygodnie: je¿eli do po³owy paŸdziernika uda³oby siê zarejestrowaæ nowe
zwi¹zki i bez przeszkód wdra¿aæ w ¿ycie przyjête w Gdañsku postulaty, to wystosowaæ apel do spo³eczeñstwa o „ogólnonarodowy czyn zwi¹zkowy na rzecz
nadrabiania zaleg³oœci”; w przypadku „niepe³nej realizacji porozumienia – wystosowaæ apel do spo³eczeñstwa”, jak mo¿na rozumieæ, maj¹cy na celu zwiêkszenie nacisków na rz¹dz¹cych na ich pe³n¹ realizacjê; wreszcie – og³osiæ strajk
powszechny w kraju, w sytuacji zerwania podpisanych na prze³omie sierpnia

23
24
25

26

o zaakceptowaniu stanowiska komisji rz¹dowych pod przewodnictwem M. Jagielskiego
i K. Barcikowskiego w sprawie warunków zakoñczenia strajku na Wybrze¿u; zob. PZPR
a Solidarnoœæ…, s. 852-853.
Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981…, s. 110.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Teleks I sekretarza KW PZPR w Gdañsku do I Sekretarza
KC PZPR tow. Stanis³awa Kani, Gdañsk-Warszawa, 11 IX 1980 r., k. 108.
Tam¿e; diagnoza postêpowania nowych w³adz partyjnych wobec nowego ruchu zwi¹zkowego mia³a pochodziæ m.in. z analizy wyst¹pieñ I sekretarza KC PZPR, które ten ostatni
wyg³osi³ podczas wizyt w Gdañsku i Katowicach, odpowiednio w dniach 8 i 9 wrzeœnia
1980 r.; zwyczajowo centralnym punktem programu podczas tych spotkañ by³y wyst¹pienia
krajowego przywódcy partii; zob.: Narada aktywu wojewódzkiego w Gdañsku z udzia³em
St. Kani, „Trybuna Ludu”, 9 IX 1980, s. 1, 2; Z oceny sytuacji – wnioski do dzia³ania. Wojewódzkie narady aktywu partyjnego. Wyst¹pienie tow. St. Kani w Katowicach, „Trybuna Ludu”,
10 IX 1980, s. 1, 2.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Teleks I sekretarza KW PZPR w Gdañsku..., k. 108.
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i wrzeœnia porozumieñ, przy czym strona zwi¹zkowa mia³a siê liczyæ w tym
wypadku z u¿yciem si³y ze strony w³adzy27.
Pozosta³e, poruszone przez I sekretarza KW w Gdañsku sprawy, dotyczy³y
prac nad statutem nowego zwi¹zku, podczas których mia³a trwaæ dyskusja nad
niezbêdnoœci¹ wpisania do niego kierowniczej roli partii; tutaj zdaniem Fiszbacha – za umiejscowieniem tego zapisu mieli opowiadaæ siê w wiêkszoœci
„robotnicy-cz³onkowie komitetu za³o¿ycielskiego”; drug¹ kwesti¹ by³ stosunek
do CRZZ28, z którym miano utrzymywaæ kontakt, ale przewlekaæ rozmowy
i czekaæ, jak to zreferowa³ gdañski funkcjonariusz partyjny – „¿e oni sami siê
rozlec¹”29.
W dokumencie podkreœlono tak¿e sprawnoœæ organizacyjn¹ nowych struktur zwi¹zkowych, na co dowodem mia³o byæ utrzymywanie przez Gdañsk, sta³ego kontaktu z 32 województwami i przekazywanie sobie szybko „na umówiony
kod” informacji. Ostatni akapit odnosi³ siê do spotkania Lecha Wa³êsy z prymasem Stefanem Wyszyñskim. Dostojnik polskiego Koœcio³a mia³ namawiaæ
gdañskiego lidera, aby w koncepcji pomnika tragicznie zmar³ych stoczniowców uwzglêdniæ nie 4, a 3 krzy¿e, które symbolizowa³yby golgotê narodu polskiego30.
Polityczne rozpoznanie intencji gdañskiej centrali powstaj¹cego zwi¹zku,
jak mo¿na s¹dziæ, by³o równie¿ podyktowane chêci¹ zdobycia najœwie¿szych
informacji przez I sekretarza KC PZPR przed posiedzeniem Biura Politycznego i zaplanowan¹ dzieñ póŸniej telekonferencj¹ z wojewódzkimi liderami partyjnymi31. Prowadz¹cy to drugie spotkanie cz³onek Biura Politycznego Andrzej
¯abiñski nie ukrywa³ przed rozmówcami „g³êbokiej defensywy”, w której znalaz³a siê PZPR wobec nowego ruchu, który dodatkowo mia³ siê „rozwijaæ
w sposób niekontrolowany”32. Kolejny raz powtórzy³, obecne we wczeœniejszych dwóch „Dyrektywach Sekretariatu KC” zalecenie, by „nie walczyæ z NZZ
[Niezale¿nym Zwi¹zkiem Zawodowym – J.W.], a tylko z ludŸmi konkretnymi
i konkretnymi pogl¹dami”, przy równoczesnym sprzyjaniu na ten moment
zasadzie, by „wszêdzie [w strukturach nowo powstaj¹cego zwi¹zku – J.W.] dzia³a³ cz³onek partii”33.
27
28
29
30
31

32
33

Tam¿e.
Chodzi tutaj o Centraln¹ Radê Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ).
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Teleks I sekretarza KW PZPR w Gdañsku..., k. 108.
Tam¿e.
Odpowiednio posiedzenie BP i telekonferencja przedstawicieli w³adz centralnych PZPR
(z ich ramienia dyskusje prowadzili A. ¯abiñski i Z. Kurowski) z I sekretarzami KW PZPR
odby³y siê 11 i 12 wrzeœnia.
Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR …, s. 138.
Tam¿e.
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Cztery dni po wspominanej telekonferencji 16 wrzeœnia odby³a siê w Warszawie narada wojewódzkiego aparatu partyjnego z przedstawicielami centralnego kierownictwa partii. W trakcie jej trwania T. Fiszbach podkreœli³ potrzebê
prowadzenia takich dzia³añ, by uczyniæ „wiarygodnymi nasze wypowiedzi czy
zapowiedzi”34. Analizuj¹c morale wœród cz³onków partii, a zw³aszcza przedstawicieli lokalnego aparatu, oceni³ go nie najwy¿ej. O powrocie do w miarê
normalnego stanu stosunków spo³eczno-gospodarczych w województwie wypowiedzia³ siê raczej w optymistycznym tonie. Wskaza³ jednak na niesprzyjaj¹ce okolicznoœci, czyli „nie anga¿owanie siê aktywu zwi¹zkowego i nie udzielanie siê komitetów za³o¿ycielskich samorz¹dnych zwi¹zków zawodowych”35.
Nieco lepiej oceni³ sytuacjê w tej kwestii panuj¹c¹ wœród za³óg, zw³aszcza jak
powiedzia³ – „w tej zdrowej czêœci za³ogi”36. Pojawi³a siê te¿ obecna od samego
pocz¹tku trwania kryzysu sierpniowego w myœleniu wielu liderów partyjnych
refleksja natury taktycznej – odwo³uj¹ca siê do potrzeby tzw. oddzieleniu nurtu zdrowej odnowy od politycznych graczy. Tych ostatnich oczywiœcie gdañski
polityk uto¿samia³ z dzia³alnoœci¹ KOR-u. Dlatego te¿ charakteryzuj¹c aktualn¹ aktywnoœæ Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego (dalej: MKZ),
powiedzia³: „… aktualnie wykszta³caj¹ siê dwie orientacje: jedna powiedzia³bym o rdzeniu robotniczym, która jest zdecydowanie przeciw KOR-owi i wp³ywom zewnêtrznym o charakterze politycznym i druga grupa – politykierów,
ludzi z wykszta³ceniem, którzy nie mówi¹c oficjalnie o tym, nie od¿egnuj¹ siê
od porad, ekspertyz czy doradztwa”37.
W kolejnych dniach kierownictwo partyjne konkretyzuje i wzmacnia przekaz wpisuj¹cy siê najogólniej w realizowan¹ metodami administracyjnymi
i medialnymi strategiê „izolowania i dzielenia” nowo konstytuuj¹cego siê ruchu
zwi¹zkowego. Przyk³adem jej programowania by³a notatka „Aktualna sytuacja
i aktualne zadania w ruchu zwi¹zkowym”, przygotowana na posiedzenie Biura
Politycznego 17 wrzeœnia przez Wydzia³ Spo³eczno-Zawodowy KC38. Z tego
partyjnego rozpoznania wynika³o, ¿e: „Nale¿y przeciwdzia³aæ tworzeniu centrali zwi¹zkowej w Gdañsku, stoj¹c na gruncie legalizmu, czyli zawartych porozumieñ i Uchwa³y Rady Pañstwa z dnia 13 wrzeœnia 1980 roku…”39. Rz¹dz¹cy
34
35
36
37
38

39

Tam¿e, s. 192.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 193.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Aktualna sytuacja i aktualne dzia³ania w ruchu zawodowym
– za³¹cznik nr 2 przygotowany przez Wydzia³ Spo³eczno-Zawodowy KC PZPR z polecenia
Andrzeja ¯abiñskiego na posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, Warszawa, 17 IX 1980 r.,
k. 139-157.
Tam¿e, k. 146.
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chcieli wyegzekwowaæ wygodn¹ dla nich politycznie zasadê „lokalnoœci” porozumieñ zawartych w Gdañsku, Szczecinie i w Jastrzêbiu, i w ten sposób zapobiec
uniwersalizacji poszczególnych ustaleñ, godz¹cych w dotychczasow¹ monopolistyczn¹ pozycjê partii. Jeszcze innym preferowanym przez partiê rozwi¹zaniem, mia³o byæ – jak napisano – „stosowanie sterowanej kontrowersji miêdzy
administracj¹ a zwi¹zkami zawodowymi, po to, by uwierzytelniæ odnowê”40 .
Ten cel chciano osi¹gn¹æ m.in. przez publikacjê w prasie tematów, które wzbudza³y spo³eczne kontrowersje, a przy których rozwi¹zywaniu bra³yby udzia³
terenowe instancje partyjne.
Oddzielnym tematem rozwa¿añ kierownictwa partii by³a kwestia wewnêtrznego zró¿nicowania ideowego „Solidarnoœci” i w miarê mo¿liwoœci podsycania, tak¿e na tym tle, personalnych napiêæ. Od pocz¹tku trwania sierpniowych
protestów starano siê nie tylko nazwaæ politycznego wroga, o którym najczêœciej mówiono jako o „si³ach antysocjalistycznych” wpieranych m.in. przez dzia³aczy KOR i ROPCiO, ale tak¿e starano siê wyodrêbniæ œcieraj¹ce siê postacie
liderów zwi¹zku i stoj¹ce za nimi œrodowiska. Mia³o to w konsekwencji doprowadziæ do uzyskania wp³ywu na nowo powstaj¹cy ruch zawodowy i w ostatecznym rozrachunku rozbiæ jego organizacyjn¹ i programow¹ jednoœæ.
Jednym ze sposobów wdra¿ania owej taktyki by³o podkreœlanie rozbie¿noœci
wystêpuj¹cych w zapisach porozumieñ zawartych w Gdañsku i Szczecinie41 ,
jak te¿ próba sk³ócenia liderów protestów w obu oœrodkach, czy te¿ ogólnie
zbieranie informacji na temat, nie tylko programowych, ale i ambicjonalnych
taræ wœród przywódców zwi¹zkowych42 .
S³u¿y³a temu m.in. informacja przekazane przez Tadeusza Fiszbacha Stefanowi Olszowskiemu w koñcu wrzeœnia 1980 roku. Wed³ug tego pierwszego
Lech Wa³êsa sugerowa³ podczas spotkania z nim i wojewod¹ gdañskim Jerzym
Ko³odziejczykiem potrzebê „wyprowadzenia ze sk³adu komisji [chodzi³o tutaj
o komisjê powo³an¹ przez Radê Pañstwa z udzia³em reprezentantów zwi¹zków zawodowych do opracowania projektu ustawy o zwi¹zkach zawodowych
– J.W.] niektórych osób ze Szczecina, stwierdzaj¹c, ¿e przysporz¹ oni k³opotów, poniewa¿ nie maj¹ poparcia tamtejszych zwi¹zków”43, przy jednoczesnym

40
41

42
43

Tam¿e, k. 154.
Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 1980 r. równie¿ w myœleniu T. Fiszbacha pojawi³a siê
kwestia ró¿nicowania i jak mo¿na s¹dziæ, wygrywania przeciw sobie protestuj¹cych oœrodków gdañskiego i szczeciñskiego; zob. fragment wypowiedzi I sekretarza KW PZPR z Gdañska na naradzie I sekretarzy KW PZPR i kierowników wydzia³ów KC PZPR w Warszawie
z 2 wrzeœnia 1980 r.; Narady i telekonferencje …, s. 109.
J.R. Sielezin, op. cit., s. 157-158.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Teleks Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku do
Sekretarza KC PZPR tow. Stefana Olszowskiego, Warszawa, 27 IX 1980 r., k. 212.
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wskazaniu na potrzebê wprowadzenia do owego cia³a przewodnicz¹cego Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego w Hucie Katowice. Dzia³acz zwi¹zkowy z Krakowa, w opinii L. Wa³êsy, zas³ugiwa³ na wpisanie go na listê osób
tworz¹cych wspominan¹ komisjê, gdy¿ jak mia³ stwierdziæ przywódca gdañskiego strajku – jest to „prawdziwy robotnik, dobry cz³owiek i okolicznoœci¹,
¿e ma on na niego wp³yw [L. Wa³êsa – J.W.]”44.
W tym samym dokumencie zawarto równie¿ sprawozdanie ³¹cznika gdañskiego wojewody z rozmowy z L. Wa³ês¹ i jego odpowiedŸ na wa¿ne, z punktu
widzenia przyjêtej taktyki partyjnej pytanie: „czy nie przewiduje on ¿e zostanie
pozbawiony funkcji przez swoich oponentów w okrêgu MKZ”?45. Wa³êsa mia³
odpowiedzieæ ¿e: „… nie wyklucza takiej mo¿liwoœci, poniewa¿ uk³ad si³ przechyla siê na jego niekorzyœæ w wyniku dochodzenia do g³osu coraz wiêkszej
liczby m³odych, radykalnych pozbawionych doœwiadczenia dzia³aczy, a tak¿e
odchodzenia dzia³aczy umiarkowanych i zrównowa¿onych”46. Tego rodzaju
opinie mia³y zostaæ równie¿ potwierdzone podczas rozmów z innymi aktywistami zwi¹zku, którzy mieli wskazywaæ na rosn¹ce znaczenie skrzyd³a radykalnego. Z kolei sam L. Wa³êsa mia³ mówiæ, ¿e: „… w przypadku os³abienia jego
wp³ywów zwróci siê o pomoc do Koœcio³a i jest przekonany, ¿e uzyska pomoc,
poniewa¿ Koœció³ go popiera”47.
Przyjêta przez w³adze strategia, opieraj¹ca siê na pozyskiwaniu informacji
o wystêpuj¹cych ró¿nicach wœród liderów nowego zwi¹zku i w konsekwencji
próbach wykorzystania owych rozbie¿noœci do personalnego ich sk³ócenia, by³a
dzia³aniem jak najbardziej zrozumia³ym z punktu widzenia rz¹dz¹cych48. O tej
kwestii wspomina³a tak¿e Jadwiga Staniszkis, przywo³uj¹c jedn¹ z wypowiedzi
Andrzeja ¯abiñskiego z jesieni 1980 roku. Mia³ on widzieæ taktyczn¹ potrzebê:
„... polaryzowania dzia³aczy Solidarnoœci poprzez tak zwane »wrzutki«, na przyk³ad przez zmuszanie ich do reakcji na wysoce kontrowersyjne wydarzenia ...”49;
jak te¿ zalecaæ takie organizowanie i prowadzenie rozmów z liderami zwi¹zkowymi, by ci mieli wra¿enie dostêpu do w³adzy, co z kolei mog³o w przysz³oœci
rz¹dz¹cym daæ mo¿liwoœæ zastosowania, wobec niedoœwiadczonych reprezentantów nowego ruchu, ró¿nego typu wybiegów korupcyjnych50.
Na p³aszczyŸnie propagandowej przyk³adem programowania dzia³añ zmierzaj¹cych do ukazywania opinii publicznej w nie najlepszym œwietle nowych
44
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50

Tam¿e.
Tam¿e, k. 213.
Tam¿e.
Tam¿e.
A. Paczkowski, op. cit., s. 75-82.
J. Staniszkis, Samoograniczaj¹ca siê rewolucja, Gdañsk 2010, s. 110.
Tam¿e, s. 110.
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liderów zwi¹zkowych by³ przygotowany w trzeciej dekadzie wrzeœnia 1980 roku
przez Wydzia³ Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR51 dokument, który próbowa³
wypracowaæ metody skutecznej walki z tzw. wrogami socjalizmu. Wœród proponowanych rozwi¹zañ propagandowych znalaz³y siê takie jak: „korzystanie
z rozwarstwienia si³ antysocjalistycznych poprzez publikacjê przeciwstawiaj¹c¹
jedn¹ grupê drugiej”, „elastyczne podawanie kompromituj¹cych treœci jednej
grupy, np. KPN, jako treœci ca³ej opozycji”, „nie utrwalanie personalne opozycji”52, czy te¿ walka „z konkretnymi nosicielami idei antysocjalistycznych”
w mass mediach przy pomocy materia³ów przygotowanych przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych53 . W tym samym zestawieniu znalaz³o siê tak¿e wskazanie, by wobec pewnych osób z opozycji, czy te¿ zwi¹zanych z powstawaniem
„Solidarnoœci”, stosowaæ metodê „zag³askiwania poprzez wspó³uczestnictwo”54,
czyli sprawianie wra¿enia, ¿e przez sam¹ przynale¿noœæ do jakiœ formalnych
struktur, bêd¹ one realnie uczestniczy³y w procesie odnowy ruchu zwi¹zkowego.
Powsta³a 17 wrzeœnia w Gdañsku Krajowa Komisja Porozumiewawcza (dalej:
KKP) NSZZ na czele z Lechem Wa³ês¹ 29 wrzeœnia podjê³a decyzjê o ogólnopolskim strajku ostrzegawczym w dniu 3 paŸdziernika. Na temat planowanej
przez liderów zwi¹zku konfrontacji pisa³ równie¿ w swojej relacji (27 wrzeœnia)
T. Fiszbach, podaj¹c za przyczyny tego kroku: „… przeciwdzia³anie [w³adz –
J.W.] w powstawaniu niezale¿nych zwi¹zków zawodowych […]; przewlekanie
realizacji postulatów za³óg, w tym równie¿ porozumieñ podpisanych miêdzy
rz¹dem a mks-mi”; czy te¿ wystêpowanie „niepe³nej, spóŸnionej, tendencyjnej
informacji w centralnych i terenowych œrodkach masowego przekazu o dzia³alnoœci niezale¿nych zwi¹zków zawodowych …”55.
Lider gdañskiej instancji partyjnej próbowa³ podpowiedzieæ Warszawie, co
nale¿y zrobiæ, by w zaistnia³ej sytuacji zagro¿enia strajkiem ostrzegawczym
wykorzystaæ wspominane animozje wewn¹trz „Solidarnoœci”. W zwi¹zku z tym,
odwo³uj¹c siê do swoich kontaktów z tzw. grup¹ umiarkowan¹ Wa³êsy, proponowa³ danie mu do rêki atutów na poniedzia³kowe posiedzenie KKP [z 29 wrzeœnia – J.W.], które mog³yby pos³u¿yæ w dyskusji nad og³oszeniem zamierzonego
51
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Wydzia³ ten kierowany by³ ju¿ wtedy przez Józefa Klasê, który decyzj¹ Biura Politycznego
z 17 wrzeœnia 1980 r. stan¹³ na jego czele; J. Klasa uchodzi³ w tym czasie za przedstawiciela
aparatu partyjnego o mniej dogmatycznych i bardziej liberalnych pogl¹dach.
Chodzi³o tutaj o nieu¿ywanie z zasady w przekazach medialnych nazwisk liderów nowopowstaj¹cych zwi¹zków zawodowych.
J. Wojs³aw, Komunistyczne mass media wobec „Solidarnoœci” w 1980 roku, w: Czas prze³omu. Solidarnoœæ 1980-1981, pod red. W. Polaka, P. Ruchlewskiego, V. Kmiecika, J. Kufla,
Gdañsk 2010, s. 793-794.
Tam¿e.
AAN, KC PZPR, sygn. XI/922, Teleks Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku do Sekretarza KC PZPR tow. Stefana Olszowskiego ..., k. 212.
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strajku, czyli próby jego powstrzymania. Zachêca³ równie¿ swoich zwierzchników do wyg³oszenia, najlepiej przez wicepremiera M. Jagielskiego, telewizyjnego
przemówienia na temat obiektywnych trudnoœci wystêpuj¹cych w szybkiej realizacji postulatów za³óg i dalszych zamierzeñ rz¹du w tym zakresie56. Chcia³
równie¿ uzyskaæ zgodê centrali na rozmowê z L. Wa³ês¹, by w ten sposób
wzmocniæ umiarkowane skrzyd³o w ruchu zwi¹zkowym. Mimo ¿e dosz³o do
takiego spotkania z przedstawicielami prezydium MKZ w Gdañsku 1 paŸdziernika, tak¿e z udzia³em Jagielskiego; ¿e mia³o miejsce telewizyjne wyst¹pienie
cz³onka Biura Politycznego Kazimierza Barcikowskiego i prowadzona by³a akcja propagandowa w mass mediach, nie wp³ynê³o to na zmianê decyzji „Solidarnoœci” o przeprowadzeniu dwa dni póŸniej strajku ostrzegawczego. Partyjny
manewr, oparty o utrzymywanie w miarê cyklicznego kontaktu z „grup¹ Wa³êsy”, nie odniós³ oczekiwanego skutku, o czym wspomina³ S. Kania na posiedzeniu Biura Politycznego 2 paŸdziernika57.
Strajki sierpniowe i zwi¹zane z nimi wydarzenia uczyni³y z Tadeusza Fiszbacha postaæ nie tylko rozpoznawaln¹ na ogólnopolskiej scenie politycznej PRL,
ale zapewne w pierwszym okresie po podpisaniu historycznych porozumieñ
w Gdañsku, bêd¹c¹ wa¿nym ³¹cznikiem warszawskiej centrali partyjnej ze œrodowiskiem formuj¹cych siê zwi¹zków zawodowych, skupionych wokó³ Lecha
Wa³êsy.
Jak wynika z zachowanych protoko³ów posiedzeñ Biura Politycznego KC
oraz narad i telekonferencji kierownictwa PZPR z tego czasu, czêsto dochodzi³o
do kontaktów telefonicznych gdañskiego dzia³acza partyjnego z najwa¿niejszymi komunistycznymi politykami w kraju. W ograniczonym zakresie mo¿emy
dzisiaj próbowaæ odtworzyæ ich charakter, podpieraj¹c siê przywo³anymi tutaj
dokumentami. Czy na ich podstawie mo¿emy siê zgodziæ z zaprezentowan¹
przez Piotra Brzeziñskiego opini¹ na temat roli T. Fiszbacha w tym prze³omowym okresie, który napisa³: „… z zachowanych dokumentów wy³ania siê obraz
niezwykle inteligentnego, ch³odnego gracza politycznego, który postawi³ sobie
za cel wkomponowanie »Solidarnoœci« w ramy ustrojowe PRL oraz obronê przez
zwi¹zek »kierowniczej roli« partii komunistycznej”58. W pewnej mierze tak;
ale trzeba pamiêtaæ, ¿e o przyjêciu w³aœnie takiej strategii nie decydowa³ wtedy
I sekretarz komitetu wojewódzkiego PZPR, ale œcis³e kierownictwo partyjne
w Warszawie. Z kolei zabiegi zmierzaj¹ce do os³abienia nowopowstaj¹cego
ruchu zwi¹zkowego przez wyszukiwanie, podsycanie i w koñcu wygrywanie
rysuj¹cych siê wœród liderów zwi¹zkowych ró¿nic, by³o taktyk¹ zrozumia³¹

56
57
58

Tam¿e, k. 214-215.
PZPR a Solidarnoœæ..., s. 195.
P. Brzeziñski, op. cit., s. 341.
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z punktu widzenia zachowania monopolistycznej pozycji w³adz komunistycznych w Polsce. I dzia³ania T. Fiszbacha wpisuj¹ce siê w ten scenariusz nie
powinny zanadto dziwiæ. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e I sekretarz KW PZPR
w Gdañsku w okresie prze³omu lat 1980–1981 uzyska³ opiniê dzia³acza partyjnego o pogl¹dach umiarkowanych, co zreszt¹ sta³o siê jedn¹ z g³ównych przyczyn jego odwo³ania z zajmowanego stanowiska, ju¿ po wprowadzeniu stanu
wojennego, w styczniu 1982 roku59.

Jacek Wojs³aw

Political challenges of the first weeks of the “Carnival
of Solidarity” (September 1980). Evaluation of the situation
by central and Gdañsk party apparatus in the light
of the selected KC PZPR documents
SUMMARY
The analysis of the KC PZPR documents created in the first weeks of the “Carnival
of Solidarity” (September 1980) reveals the confusion of the PRL power apparatus in
the new socio-political reality. Information gathered by the Gdañsk KW PZPR First
Secretary Tadeusz Fiszbach was supposed to help in understanding of this complex
situation. This information concerned among other things the figure of Lech Wa³êsa,
his position in the newly founded union movement as well as his views on the development of the political situation. Observations of the leader of the Gdañsk communist authorities resulted in the conviction that the leader of the strike in the Vladimir Lenin Shipyard belonged to the moderate wing of protesters.
For that reason, the central party leadership planned to take advantage of this matter in order to weaken “Solidarity”, also through searching, fueling and playing out
the differences arising among the union leaders.
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Zob. wiêcej na ten temat: J. Wojs³aw, „G³os Wybrze¿a – Dziennik Ba³tycki – Wieczór Wybrze¿a”, w: Œrodki masowego zak³amania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego, po red.
S. Ligarskiego, Szczecin 2012, s. 31-32.
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Duchowni kapituły kamieńskiej
ze wschodniej części Księstwa Pomorskiego
wobec reformacji *

Analiza pochodzenia terytorialnego cz³onków kapitu³y katedralnej w Kamieniu Pomorskim w latach 1498–1549 wykaza³a, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
z 81 dot¹d rozpoznanych prebendariuszy pochodzi³a ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Pomorskiego. Chodzi tu o obszar po³o¿ony – w wielkim uproszczeniu –
na wschód od rzeki Odry, który po podziale pañstwa z 1532 roku nosi³ nazwê
Ksiêstwa Szczeciñskiego. Do kapitu³y rekrutowa³o siê z jego terytorium w pierwszej po³owie XVI stulecia a¿ 51 duchownych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
jednak fakt, i¿ a¿ 29 z nich pochodzi³o ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego, tj. na wschód od Góry Che³mskiej1. Konstatacja ta jest szczególnie istotna, gdy¿ wywodzili siê oni z kaszubskiego obszaru jêzykowego oraz niektórzy
byli przedstawicielami rdzennie s³owiañskich rodów szlacheckich (np. Stojentin, Puttkamer, Tessen).
Badania nad przebiegami karier pra³atów i kanoników wykaza³y, ¿e znaczna
czêœæ z nich uzyska³a prebendy dziêki s³u¿bie na dworze ksi¹¿¹t pomorskich
(Bogus³awa X, Barnima IX, Filipa I). Nierzadkie by³y ponadto przypadki równoleg³ego sprawowania urzêdów na dworze ksi¹¿êcym i pañstwowym z posiadaniem godnoœci pra³ackich i kanonickich. Spostrze¿enia te wydaj¹ siê byæ szczególnie istotne, gdy¿ formalnie to ksi¹¿êta pomorscy – Barnim IX (1523–1531/
1532–1569) i Filip I (1532–1560) – rozpoczêli w 1534/35 roku przebudowê
stosunków koœcielnych i wyznaniowych w duchu protestanckim w Ksiêstwie.
W zwi¹zku z tym, ¿e reformacja protestancka w pañstwie Gryfitów zosta³a
zaprowadzona odgórnie przez ksi¹¿¹t, to wydaje siê zasadnym poznaæ rolê
i postawê grupy pra³atów i kanoników z kaszubskiego obszaru jêzykowego
*
1

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
R. Pawlik, Kapitu³a katedralna w Kamieniu Pomorskim na prze³omie epok. 1498-1549
(w druku).
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w tych prze³omowych – tj. przejœcia z katolicyzmu do protestantyzmu – wydarzeniach.
Przeprowadzone badania nad kapitu³¹ kamieñsk¹ na prze³omie epok dowiod³y jednoznacznie, ¿e niemal wszyscy pra³aci i kanonicy ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego starali siê wprowadzaæ do korporacji kamieñskiej
cz³onków swoich rodzin, a tak¿e bli¿szych i dalszych krewnych (bratanków,
siostrzeñców i powinowatych) oraz wspó³rodowców. Powsta³o w tym okresie
kilka mniejszych lub wiêkszych krêgów rodzinno-rodowych, powi¹zanych
ze sob¹ sieci¹ ró¿norakich wzajemnych zale¿noœci. Kontakty te niew¹tpliwie
sprzyja³y utrzymywaniu solidarnoœci przy zdobywaniu prebend i ni¿szych beneficjów w katedrze. Za przyk³ad mo¿e chocia¿by pos³u¿yæ kariera Bernarda
Eggebrechta (zm. 1523) z Dar³owa, który po tym jak zosta³ w 1484 roku prepozytem, u³atwi³ wejœcie do korporacji swojemu bratu – Jakobowi Eggebrechtowi
(kanonik 1497–1533, zm. 1533). Dziêki ich osobistemu zaanga¿owaniu po drug¹
w hierarchii kapitulnej pra³aturê, tj. dziekaniê, siêgn¹³ ich bratanek Martin Eggebrecht (zm. 1522) w 1522 roku. Nadmieniæ nale¿y, ¿e znaczenie i pozycja
Eggebrechtów w kapitule by³a w du¿ym stopniu zas³ug¹ tego, ¿e Bernard Eggebrecht nale¿a³ niew¹tpliwie do zaufanych wspó³pracowników ksiêcia Bogus³awa X (1474/1478–1523), i to dziêki jego poparciu pi¹³ siê na kolejne szczeble
kariery koœcielnej. W 1485 roku wyst¹pi³ jako radca dworski Ksiêstwa Pomorskiego. W tym samym czasie przebywa³ w Kurii Rzymskiej, gdzie najprawdopodobniej jako prokurator reprezentowa³ interesy Ksiêstwa. Nie jest wykluczone, ¿e ksi¹¿ê Bogus³aw X pozna³ siê na jego talentach i umiejêtnoœciach
(zw³aszcza w dziedzinie prawa), jeszcze kiedy sam jako m³odzieniec przebywa³
w Dar³owie i S³upsku, b¹dŸ ju¿ w pierwszym okresie samodzielnych rz¹dów.
Dodaæ nale¿y, ¿e równie¿ Jakob Eggebrecht by³ notowany radc¹ dworskim
w latach 1499–1501. Natomiast Martin Eggebrecht wyœwiadczy³ niema³e zas³ugi na rzecz ksiêcia, gdy¿ bêd¹c prokuratorem ksi¹¿êcym w Rocie Rzymskiej
w 1519 roku2, Erasmus v. Manteuffel (1475–1544) zosta³ przez Stolicê Apostolsk¹ ustanowiony koadiutorem biskupa kamieñskiego z prawem do nastêpstwa3.
Najbardziej znacz¹c¹ pozycjê w kapitule uzyskali cz³onkowie rodu szlacheckiego Puttkamerów. Warty podkreœlenia jest fakt, ¿e wszyscy oni pochodzili
z kaszubskiego Cetynia, w którym nabo¿eñstwa katolickie odprawiane by³y
jeszcze d³ugo po upadku Ksiêstwa Pomorskiego. Zdominowali oni pod wzglêdem
iloœci swoich przedstawicieli inne rody pomorskie w kapitule, gdy¿ w stallach
katedralnych zasiada³o a¿ czterech z nich. Najwiêksz¹ karierê zrobi³ niew¹tpli2
3

Tam¿e; Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (cyt. dalej: APSz), Spuœcizna Martina Wehrmanna (cyt. dalej. SMW), sygn. 58.
J. Petersohn, Die Kamminer Bischöfe des Mittelalters. Amtsbiographien und Bistumstrukturen vom 12. bis 16. Jahrhundert, Schwerin 2015, s. 94.
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wie Georg v. Puttkamer (ok. 1450–1509), syn Nikolausa v. Puttkamera
z Cetynia i Elisabeth v. Natzmer z Rzyszczewa, który w 1483 roku by³ notowany
kantorem kamieñskim (do 1509). Do kapitu³y wszed³ dziêki poparciu Bogus³awa X, którego by³ radc¹ i sekretarzem dworskim. Siedem lat póŸniej – tj. 14 V
1490 roku – zosta³ ustanowiony nawet biskupem pomocniczym diecezji kamieñskiej i koadiutorem bpa Benedykta (1485–1498) oraz administratorem
generalnym diecezji kamieñskiej4. Jego wysoka pozycja w hierarchii koœcielnej
biskupstwa bezspornie umo¿liwi³a, b¹dŸ przynajmniej w du¿ym stopniu u³atwi³a wejœcie do korporacji katedralnej jego braciom – Johannesowi Puttkamerowi (kanonik 1503–1509) i Erasmusowi Puttkamerowi (kanonik i archidiakon
pyrzycki 1498–1513)5 . Ponadto niezwykle wa¿n¹ rolê w obrêbie kapitu³y odgrywa³ – ju¿ w dobie reformacji – ich bratanek Jakob Puttkamer (kanonik 1534–
–1559; dziekan 1541–1542 i 1556–1559)6. Ustalenia na temat roli ostatniego
z nich i jego stosunku do zachodz¹cych przemian koœcielnych i wyznaniowych
zostan¹ przedstawione w dalszej czêœci pracy.
W pierwszej po³. XVI stulecia poza Puttkamerami w kapitule zasiadali tak¿e
przedstawiciele innego wielkiego pomorskiego rodu, który posiada³ dobra ziemskie po³o¿one w kaszubskim obszarze jêzykowym – Kleistowie. Pierwszym z nich,
który wszed³ w posiadanie prebendy kanonickiej w Kamieniu, by³ Georg v. Kleist
z Dobrowa (Dubberow) i Sianowa (Zanow). W latach 1483–1484 pe³ni³ on
urz¹d archidiakona stargardzkiego, w 1501 roku uczestniczy³ w posiedzeniu
kapitu³y7. Wa¿ne jednak jest, ¿e przez wiêksz¹ czêœæ swojej kariery koœcielnej
i œwieckiej zwi¹zany by³ z ksiêciem Bogus³awem X. Pocz¹tkowo pe³ni³ urz¹d
radcy dworskiego (od 1478)8, w latach 1491–1498 by³ kanclerzem Ksiêstwa
Pomorskiego9, 1488–1494 landwójtem dar³owskim10, w 1494 roku zosta³
4

5

6

7
8

Registrum Administrationis Episcopatus Caminensis 1489-1494, hrsg. v. R. Klempin (cyt.
dalej. Registrum), w: Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislaws X, Berlin 1859, s. 5, nr 16; E. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts der Herren, Freiherren und Grafen von Puttkamer, Berlin 1878/1880, s. 426; E. Puttkamer, Geschichte des
Geschlechts v. Puttkamer (Deutsches Familienarchiv, Bd. 83-85), 2 Aufl., Neustadt a. d.
Aisch 1984.
M. Wehrmann, Pommern auf der Universität Bologna, Monatsblätter 14: 1890, s. 57; APSz,
Kapitu³a Katedralna w Kamieniu Pomorskim (cyt. dalej. KKK), sygn. 515, s. 17, 112 i 135;
KKK, sygn. 1302, s. 197; KKK, sygn. 515, s. 104; Leonis X. Pontif icis Maximi Regesta (cyt.
dalej: Regesta Leonis X), hrsg. v. J. Hergenröther, Freiburg i. Br. 1884, X, nr 5325.
Statuta Capituli et Episcopatus Caminensis (cyt. dalej: Statuta capituli), w: Diplomatische
Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislaws X, Berlin 1859, s. 322; KKK, sygn.
231, s. 20-21; 60–62, 235 i 490–491; APSz, Rêkopisy i Spuœcizny (cyt. dalej: RiS), sygn. 764,
s. 85; E. v. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer…, s. 395.
SMW, sygn. 60; H. Heyden, Von den bischöflichen..., s. 83; Geschichte des Geschlechts von
Kleist, Th. 1: Urkundenbuch, hrsg. v. G. Kratz, Berlin 1862 (cyt. dalej: Urk. Kleist, Th. 1), nr 221.
Urk. Kleist, Th. 1, s. 70–71, nr 130.

DUCHOWNI KAPITU£Y KAMIEÑSKIEJ ZE WSCHODNIEJ CZÊŒCI KSIÊSTWA...

171

poœwiadczony jako landwójt s³awieñsko-s³upski11, natomiast w latach 1494–
–1499 piastowa³ urz¹d landwójta bytowskiego12. Sprawowane przez niego urzêdy dworskie i pañstwowe czyni³y go niew¹tpliwie jedn¹ z najbardziej wp³ywowych osób we wschodniej czêœci Ksiêstwa Pomorskiego na prze³omie XV i XVI
wieku. Wydaje siê, ¿e uzyskana przez niego pozycja przyczyni³a siê do objêcia
prebendy w Kamieniu przez jego wspó³rodowca z Radacza (Raddatz) – Pribeslausa (Przybys³awa) v. Kleista I (ok. 1461–1541; kanonika 1498–1534; archidiakona choszczeñskiego 1504; kantora 1509–1534; dziekana 1534–1541). W dobie
reformacji do kapitu³y wszed³ tak¿e Pribeslaus v. Kleist (ok. 1485–1570) z Borzêcina (Borrentin), który w 1547 roku z nominacji ksi¹¿êcej obj¹³ scholasteriê13. Dwa lata wczeœniej jego kandydaturê na objêcie biskupstwa kamieñskiego
zg³osi³ sam reformator Pomorza Zachodniego – Johannes Bugenhagen (1485–
–1558). On równie¿ w pocz¹tkach swojej kariery, tj. w latach 1516–1517 przebywa³ w najbli¿szym otoczeniu ksiêcia Bogus³awa X14.
Nale¿y dodaæ, ¿e nepotyzm w kapitule kamieñskiej praktykowali tak¿e przedstawiciele s³upskich rodów patrycjuszowskich: Suawe, Pritze, Tesmer i Klemptzen. Reprezentanci dwóch pierwszych rodów swoj¹ pozycjê w kapitule równie¿ zawdziêczali posiadaj¹cym dawn¹ metrykê kontaktom z ksiêciem Bogus³awem X. Przedstawiciel trzeciego rodu wszed³ do kapitu³y dziêki nominacji
ksiêcia wo³ogoskiego Filipa I. Swoj¹ pozycjê w kapitule s³upszczanie zawdziêczali tak¿e znaczeniu rodzinnego miasta oraz dobrej sytuacji materialnej swoich rodów.
Naszkicowane przyk³ady ukazuj¹, i¿ w kapitule kamieñskiej, podobnie jak
w ca³ej Europie, praktykowano nepotyzm i proceder okreœlany w literaturze
terminem „dziedziczenia prebend”. Przedstawiciele szlachty oraz patrycjuszy
ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego, w tym z kaszubskiego obszaru
jêzykowego, nie tylko zdominowali liczebnie kolegium w pierwszej po³owie
XVI wieku, skutecznie konkuruj¹c o prebendy ze szlacht¹ pochodz¹c¹ z innych czêœci Ksiêstwa Pomorskiego. Przedstawione przyk³ady wskazuj¹ tak¿e
wyraŸnie, ¿e du¿y wp³yw na przebieg ich karier wywar³y kontakty z ksiêciem
Bogus³awem X, które czêœæ z nich nawi¹za³a z przysz³ym twórc¹ zjednoczonego
9
10
11
12
13
14

Tam¿e, nr 229; APSz, Regesten zu den Urkunden des Bistums Kammin, sygn. 1126-1128
(cyt. dalej: RUBK), nr 916.
Urk. Kleist, Th. 1, nr 205, 208, 220, 222, 227, 248, 261, 286 i 289.
Tam¿e, nr 289.
Tam¿e; J. Zdrenka, Pod panowaniem ksi¹¿¹t zachodniopomorskich 1455–1460, 1466–1637,
w: Historia Bytowa, pod. red. Zygmunta Szultki, Bytów 1998, s. 36.
APSz, KKK, sygn. 231, s. 292; Statuta capituli, s. 322.
E. Rymar, Biskupi, mnisi, reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieñskiej, Szczecin 2002,
s. 62; R. Schmidt, Bedeutende Persönlichkeit der Familie von Kleist, w: Das Historische Pommern. Personen, Orte, Ereignisse, Köln 2007, s. 486.
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pañstwa pomorskiego, gdy ten jeszcze jako m³odzieniec przebywa³ w Dar³owie
i S³upsku, b¹dŸ w pierwszych jego latach rz¹dów. Uskutecznian¹ przez niego
politykê personaln¹ wobec kapitu³y, opart¹ na wprowadzaniu w jej szeregi w³asnych urzêdników za pomoc¹ nieformalnych nominacji, kontynuowali póŸniej
jego nastêpcy.
Prebendariuszem kapitu³y katedralnej w Kamieniu Pomorskim, pochodz¹cym ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego, który odegra³ znacz¹c¹ rolê
w procesie przebudowy stosunków koœcielnych i religijnych na Pomorzu, by³
kanonik, nastêpnie kantor Wilhelm v. Natzmer (1480–1546) z Rzyszczewa
(Ristow) ko³o S³awna. By³ synem landwójta s³awieñsko-s³upskiego Heinricha
von Natzmera15. Bratem Wilhelma by³ Antonius (Tonnies), w³aœciciel Rzyszczewa i czêœci Chocimina (Gutzmin), piastuj¹cy w latach 1527–1537 urz¹d
marsza³ka na dworze ksiêcia Barnima IX, a tak¿e landwójta s³awieñsko-s³upskiego (1530–1536), ponadto administratora klasztoru norbertanek w S³upsku
(1530–1539)16. Wilhelm Natzmer, jako ¿e by³ drugim synem Heinricha Natzmera, zosta³ zwyczajowo przeznaczony do stanu duchownego. By³ klerykiem
kamieñskim, byæ mo¿e nawet odebra³ nauczanie w katedrze w Kamieniu Pomorskim. 24 III 1499 roku zosta³ poœwiadczony Ÿród³owo jako wikariusz kamieñskiej katedry17. Otrzyma³ tak¿e staranne wykszta³cenie uniwersyteckie18.
By³ magistrem i ponadto posiada³ uprawnienia notariusza publicznego kurii
rzymskiej (1527) oraz wy¿sze œwiêcenia duchowne (1526). Jako kanonik rezyduj¹cy kapitu³y katedralnej zosta³ potwierdzony Ÿród³owo po raz pierwszy
18 VIII 1522 roku19.
15

16

17
18

19

APSz, Archiwum Ksi¹¿¹t Szczeciñskich (cyt. dalej: AKS), sygn. I/1772, s. 61–62; Geschichtsquellen des bürg- und schloßgesessenen Geschlechts von Borcke, Bd. 2: Urkunden des 15.
Jahrhunderts, bearb. v. G. Sello, Berlin 1903–1907 (cyt. dalej: Urk. Borcke, Bd. 2), s. 290–
–291, nr 334.
Heinrich Natzmer, umieraj¹c ok. 1510 r., pozostawi³ piêciu synów i córkê. Trzecim z synów
by³ Joachim Natzmer (ok. 1480–1553), starosta drahimski w latach 1531–1553. Bratem
Wilhelma by³ tak¿e Klaus (zm. przed 1539), który poœlubi³ Urszulê Kantowsk¹ (Kuchten).
Najm³odszym z nich by³ Hans, o którym wiadomo, ¿e przebywa³ na dworze króla duñskiego
(zm. przed 1545). Zob. APSz, S¹d Nadworny Ksiêstwa Szczeciñskiego, sygn. 5538; Z. Szultka,
Natzmerowie – z badañ nad zró¿nicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym
przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej po³owy XVI wieku, „S³upskie Studia Historyczne”, 19: 2013, s. 35–40).
RUBK, nr 1027; Statuta capituli, s. 337.
11 III 1503 r. zosta³ immatrykulowany w Rostocku, gdzie studiowa³ na wydziale sztuk wyzwolonych, i w semestrze 1505/1506 r. uzyska³ promocjê na stopieñ baka³arza sztuk wyzwolonych. Jako magister zosta³ poœwiadczony 10 XI 1527 r. (Die Matrikel der Universität Rostock, Bd. 2, hrsg. v. A. Hofmeister, Rostock 1891, s. 16, nr 38, s. 24, nr 28; APSz, KKK, sygn.
513, s. 86; APSz, S¹d Kameralny Rzeszy w Wetzlar, sygn. 1703, s. 439).
Urk. Kleist, Th. 1, nr 413.
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Ju¿ 31 VIII/2 IX 1522 roku zosta³ ustanowiony przez bpa Erasmusa v. Manteuffla (1521–1544) i ksiêcia Bogus³awa X proboszczem koœcio³a NMP i œw.
Miko³aja, po tym jak z tych stanowisk zostali pozbawieni byli zakonnicy z Bia³oboków: Thomas Hecket i Christian Ketelhut. Nowy proboszcz, mimo i¿ zgodnie z instrukcjami ordynariusza diecezji wymieni³ wszystkich duchownych
w S³upsku, to jednak nie zdo³a³ zapobiec rozpowszechnianiu siê nowej nauki.
W grudniu w 1524 roku dosz³o w S³upsku do ostrych zamieszek na tle religijnych i spo³ecznych, w trakcie których zosta³ zniszczony koœció³ NMP, a tak¿e
koœció³ oraz klasztor dominikanów. Wydaje siê, ¿e Wilhelm Natzmer nie by³
w stanie w pe³ni kontrolowaæ sytuacji w S³upsku, w którym przebywa³ najprawdopodobniej jedynie sporadycznie, gdy¿ jako kanonik by³ zobowi¹zany
do sta³ego rezydowania w Kamieniu Pomorskim. W zarz¹dzie koœcielnym S³upska zastêpowa³ go najprawdopodobniej wikariusz. Wydaje siê, ¿e w³aœnie z tego
to powodu przekaza³ wiêkszoœæ s³upskich spraw, w tym zarz¹d nad klasztorem
norbertanek i jego maj¹tkiem, w 1530 roku bratu Antoniusowi von Natzmerowi, który w tym czasie by³ szczeciñskim marsza³kiem dworskim i landwójtem
s³awieñsko-s³upskim20. Ju¿ po proklamowaniu przez ksi¹¿¹t pomorskich reformacji w Ksiêstwie Pomorskim (1534/1535) proboszcz Wilhelm Natzmer
zosta³ zobowi¹zany przez ksiêcia szczeciñskiego Barnima IX do zapewnienia
do¿ywotniego utrzymania wszystkim katolickim duchownym w S³upsku. W 1535
roku miejscowa gmina luterañska zosta³a nie tylko zalegalizowana, ale nawet
podniesiona do rangi parafii. Jeszcze w 1538 roku zarz¹dzany przez braci Natzmerów klasztor s³upskich norbertanek prosperowa³ dobrze, co bez w¹tpienia
by³o g³ównie ich zas³ug¹. W listopadzie 1539 roku Wilhelm Natzmer z polecenia ksiêcia Barnima IX z³o¿y³ rezygnacjê ze sprawowanych funkcji koœcielnych
w S³upsku. Decyzja w znacz¹cy sposób przyspieszy³a rozwój protestantyzmu
w S³upsku i okolicy21.
W 1534 roku zosta³ przez kapitu³ê ustanowiony kantorem. Od tego czasu
przez dwanaœcie lat by³ jednym z pra³atów, którzy stali na czele korporacji kanonickiej22. W czasie kiedy sprawowa³ ten urz¹d, dosz³o do istotnych przeobra¿eñ prawno-ustrojowych kapitu³y oraz zmiany jej profilu konfesyjnego
(po 1539/1541). Na podstawie protoko³ów z posiedzeñ kapitu³y kamieñskiej
wiadomo jest, ¿e Natzmer znalaz³ siê w gronie pra³atów i kanoników, którzy
zdecydowali o przyjêciu protestanckiej Ordynacji Koœcielnej i Konfesji Augsburskiej (9 X 1542)23, nastêpnie obrali biskupem najpierw Johannesa Bugen-

20
21
22
23

Z. Szultka, Natzmerowie..., s. 38-39.
Ten¿e, Œwi¹tynia na Rowokole i jej funkcje, S³upsk 2014, s. 109-112.
Wilhelm Natzmer zmar³ 19 VI 1546 r. (APSz, KKK, sygn. 231, s. 186).
APSz, KKK, sygn. 231, s. 69–71.
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hagena (24 VI 1544)24, a w koñcu Bartholomäusa Suawego (4 V 1545). Uczestniczy³ ponadto w czysto schizmatyckiej ceremonii wprowadzenia tego ostatniego na urz¹d biskupi, która mia³a miejsce w katedrze 5 V 1545 roku25.
Do zwolenników luteranizmu – jeszcze na d³ugo przed zwo³aniem Sejmu
Krajowego w Trzebiatowie – nale¿a³ przedstawiciel szlachty kaszubskiej doktor dekretów Valentin von Stojentin (ok. 1485–1528/1529) z kaszubskiej wsi
Dar¿ewo (Darsow). By³ on synem Tesslausa von Stojentina z Skurowa (Schurow), bratem Michaela, Martina i Georga (Jürgena). W 1505 roku zosta³ studentem w Lipsku, a w 1507 zosta³ immatrykulowany na wydziale prawa we
Frankfurcie nad Odr¹. Pozna³ wówczas wybitnego humanistê Ulricha von Huttena (1488–1523), z którym siê zaprzyjaŸni³ i w nastêpnych latach utrzymywa³
kontakty. W 1512 roku studiowa³ filozofiê w Ingolstadt. W albumie uniwersyteckim zosta³ odnotowany klerykiem diecezji kamieñskiej. Rok póŸniej zosta³
wpisany do albumu wydzia³u prawa w Bolonii, gdzie ju¿ w 1514 roku zosta³
obrany prokuratorem korporacji studentów nale¿¹cych do tzw. nacji niemieckiej. W tym samym oœrodku uniwersyteckim uzyska³ stopieñ doktora dekretów. W 1516 roku do³¹czy³ do niego Ulrich von Hutten26.
W czasie pobytu w Italii by³ ju¿ sekretarzem na dworze pomorskim, dowodnie jako sekretarz ksi¹¿êcy zosta³ poœwiadczony Ÿród³owo 3 IX 1509 roku27.
Cz³onkiem korporacji kamieñskiej zosta³ w 1514 roku28. NajpóŸniej w 1517
roku porzuci³ stan duchowny, najprawdopodobniej by w pe³ni poœwiêciæ siê
s³u¿bie na rzecz Ksiêstwa. Ponadto wiadomo, ¿e ju¿ w 1517 roku by³ mê¿em
Doroty Glincke, która wywodzi³a siê z patrycjatu Stralsundu29.
24
25
26

27

28

Tam¿e, sygn. 320, s. 261–270.
Tam¿e, sygn. 231, s. 151–152.
W albumie nacji niemieckiej odnotowano, ¿e Valentin Stojentin 27 III 1517 r. jako iuris
utriusque doctor zgodnie z obowi¹zuj¹cym zwyczajem podarowa³ jej dukata (Aeltere Universitäts-Matrikeln, I: Universität Frankfurt a. O., hrsg. v. E. Friedlander, Bd. 1, Leipzig
1887 (Publications aus den k. Preussischen Staatsarchiven 32), s. 18; Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität Ingolstadt-Landshut-München, Tl. 1: Ingolstadt, Bd. 1: 1472–
–1600, hrsg. v. G. Frhr. v. Pöllnitz, München 1937, s. 355; Acta Nationis Germanicae universitatis Bononiensis, hrsg. v. E. Friedländer u. K. Malagola, Berolini 1887, s. 276, nr 9;
M. Wehrmann, Pommern, s. 58).
W charakterze sekretarza dworskiego jeszcze wyst¹pi³ 15 V 1514, 20 IX 1515, 12 IV 1518
i 2 VI 1519 r. (zob. Urk. Kleist, Th. 1, s. 193, nr 361; Beiträge zur Geschichte des uradeligen
Geschlechts von Stojentin pommerschen Ursprungs, Bd. 1: Urkunden und urkundliche Nachrichten, hrsg. v. M. Stojentin, Braunschweig 1895, s. 73, nr 84; s. 75, nr 85; s. 79, nr 90 i s. 81,
nr 93.
Valentin Stojentin kanonikiem kamieñskim i archidiakonem pyrzyckim zosta³ 21 I 1514 r.
Urz¹d i prebenda wakowa³a po œmierci Erasmusa v. Puttkamera z kaszubskiego Cetynia.
Nominacji udzieli³ mu papie¿ Leon X (Regesta Leonis X, nr 6362; Statuta capituli, s. 320;
SMW, sygn. 60).
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NajpóŸniej w 1517 roku pozna³ i zawar³ znajomoœæ z samym Johannesem
Bugenhagenem. To on jako jeden z pierwszych doceni³ talenty jeszcze szerzej
wówczas nieznanemu lektorowi z Trzebiatowa. Za jego namow¹ ksi¹¿ê Bogus³aw X mia³ zleciæ przygotowanie mu kroniki pomorskiej. Sam Valentin Stojentin mia³ mu przekazaæ zebrane przez siebie materia³y dotycz¹ce dziejów
Ksiêstwa Pomorskiego. Wiadomo ponadto, ¿e zna³ siê osobiœcie z innymi czo³owymi zakonnikami klasztoru w Bia³obokach i Trzebiatowa, m.in. Johannesem
Boldewanem, Johannesem Kurecke, Peterem Suawe i Ottonem Slutowem30.
W latach 1519–1522 sprawowa³ urz¹d landwójta lêborskiego31. Natomiast
od 1522 a¿ do œmierci piastowa³ urz¹d zarz¹dcy domeny ksi¹¿êcej w Loitz32.
W ocenie Bogdana Wachowiaka by³ jednym z radców ksi¹¿êcych, którzy
pocz¹tkowo nieoficjalnie sprzyjali rozwojowi nowych pr¹dów religijnych i œwiatopogl¹dowych w Ksiêstwie Pomorskim. Ju¿ w 1520 roku mia³ siê zapoznaæ
z przes³an¹ przez M. Lutra na dwór pomorski prac¹ O niewoli babiloñskiej
Koœcio³a33. Wraz z Jobstem von Dewitzem i Jakobem von Wobeserem mia³
przekonaæ ksiêcia Bogus³awa X do niewykonywania w pe³nej rozci¹g³oœci postanowieñ edyktu wormackiego, który by³ wymierzony m.in. w propagatorów
nauk Martina Lutra. W 1521 roku mia³ wstawiæ siê u ordynariusza, wraz
z bia³obockim opatem Johannesem Boldewanem i rad¹ miejsk¹ Trzebiatowa,
za uwiêzionym w biskupim zamku w Karlinie kaznodziej¹ luterañskim Johannesem Kurecke, w wyniku czego zosta³ on warunkowo zwolniony z odbywania
kary. Przyjmuje siê tak¿e, ¿e to za jego rad¹ w 1525 roku ksi¹¿ê pomorski Jerzy I
(1523–1531) zgodzi³ siê na pozostawienie w S³upsku jednego kaznodziei luterañskiego34. Inne wiadomoœci na temat jego postawy wobec spraw religijnych
nie s¹ jednak znane. Nie by³o mu dane do¿yæ decyduj¹cego dla dziejów luteranizmu w Ksiêstwie Pomorskim roku 1534, gdy¿ zmar³ w 1528/1529 roku w Rzymie,
gdzie uda³ siê najpewniej z misj¹ polityczn¹, b¹dŸ by kontynuowaæ studia35.
29

30
31
32

33
34
35

Geschichte des Geschlechts von Zitzewitz, Tl. 1: Urkundenburch, hrsg. v. M. Stojentin, Stettin 1900 (cyt. dalej: Urk. Stojentin), s. 93, nr 109 i Tafel II.; M. Stojentin, Stojentin, Valentin
von, Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 54 (1908), s. 546–548.
M. Stojentin, Stojentin…, s. 546-548.
Urk. Stojentin, s. 82, nr 94; J. Zdrenka, Pod panowaniem..., s. 36.
Na tym urzêdzie zosta³ odnotowany Ÿród³owo: 25 IX 1522, 7 IX 1523, 25 I 1524, 18 I 1525,
4 V 1526 i 6 VII 1529 r. (Urk. Stojentin, s. 84, nr 97; s. 85, nr 98; s. 86, nr 100; s. 89, nr 105;
s. 91, nr 106 i s. 92, nr 108). Wed³ug Dirka Schleinerta urz¹d ten pe³ni³ w latach 1523–1527
(zob. D. Schleinert, Die Gutswirtschaft im Herzogtum Pommern-Wolgast im 16. und frühen
17. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2001 (VHKfP V. 36), s. 285.
E. Völker, Die Reformation in Stettin, Köln-Weimar-Wien 2003, s. 30-31.
B. Wachowiak, Reformacja na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii, w: Historia Pomorza, T. II: Do roku 1815, cz. I: 1464/66–1648/57, pod red. G. Labudy, Poznañ 1976, s. 811.
M. Stojentin, op. cit., s. 546–548.
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Spoœród cz³onków kapitu³y pochodz¹cych ze wschodniej czêœci Ksiêstwa
Pomorskiego szczególnie wa¿n¹ rolê w dobie reformacji odegra³ Pribeslaus
(Przybys³aw) Kleist (1461–1541), syn Voltza (Volcze) Kleista (zm. 1469), pana
na Radaczu (Raddatz)36. Kanonikiem zosta³ w 1498 roku. Nastêpnie zosta³ obrany przez kapitu³ê kantorem w 1509 roku. Na kilka miesiêcy przed zwo³aniem
Sejmu Krajowego (Landtagu) w Trzebiatowie (1534) obj¹³ drug¹ w hierarchii
kapitulnej pra³aturê – dziekaniê. Sta³ siê tym samym najwa¿niejsz¹ postaci¹
w korporacji katedralnej, gdy¿ ustanowiony w tym samym roku przez kapitu³ê
prepozytem hrabia Ludwig v. Everstein (1527–1583), nie móg³ pe³niæ osobiœcie
swoich obowi¹zków, bowiem by³ wówczas siedmioletnim ch³opcem37. St¹d si³¹
rzeczy w rêkach Kleista spoczê³o faktyczne kierownictwo kapitu³¹. Nie zachowa³y siê jakiekolwiek bezpoœrednie wiadomoœci Ÿród³owe pozwalaj¹ce okreœliæ
jego stosunek do luteranizmu i zaprowadzanej przez ksi¹¿¹t pomorskich od
1534/1535 roku reformy stosunków koœcielnych w Ksiêstwie. Wiadomo jedynie, ¿e znalaz³ siê on w grupie w pra³atów i kanoników, którzy w 1539 roku
w porozumieniu z superintendentem szczeciñskim Paulem vom Rode (1535–
–1563) ustanowili i obsadzili w katedrze urz¹d protestanckiego kaznodziei38.
Ponadto jeszcze w tym samym roku kapitu³a zatrudni³a pierwszego protestanckiego organistê. Tak wiêc w latach, kiedy sta³ na czele korporacji, w katedrze
zosta³y wprowadzone nabo¿eñstwa ewangelickie i g³oszono w niej protestanckie kazania. Wiadomo jest tak¿e, ¿e kiedy by³ dziekanem, kapitu³a przyjê³a postanowienia Pomorskiej Ordynacji Koœcielnej i Konfesji Augsburskiej oraz zgodzi³a siê na niekorzystne dla niej postanowienia dotycz¹ce wyznaczania i zatwierdzania kandydatów na prebendy przez ksiêcia39.

36

37
38

39

Starszym jego bratem by³ Kurt (zm. ok. 1496), m³odszy od niego by³ Schir (zm. ok. 1541)
i Roloff (zm. przed 1505). Schir mia³ czterech synów: Georga (zm. przed 1540), Joachima
(zm. przed 1540), Volza (1546) i Jobsta (zm. przed 1540). Zob. IV. Stammmtafel des von
Kleist’schen Geschlechts vom Jahre 1477 ab. Villnow–Raddatzer Linie. Entworfen von Wilhelm Stettin, Belgard 1872.
E. Rymar, Eversteinowie pomorscy na Nowogardzie i Maszewie. Podsumowanie badañ
genealogicznych, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 13: 1998, z. 4, s. 72–79.
APSz, RiS, sygn. 764, s. 103; APSz, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (65/78), sygn. 1666:
Repertorium Omnium et singularum literarum instrumentorum, obligationum, documentorum, in Archivo Venerabili Capituli Caminensis, s. 50; KKK, sygn. 518, s. 432; F.L.B.
Medem, Geschichte der Einführung der Evangelischen Lehre in Herzogthum Pommern,
Greifswald 1837, s. 164.
R. Pawlik, op. cit.; H. Koch, Beiträge zur innerpolitischen Entwicklung des Herzogtums Pommern im Zeitalter der Reformation, Greifswald 1939, s. 102; M. Spahn, Verfassungs- Wirtschaftsgeschichte des Herzogtums Pommern von 1478 bis 1625, Leipzig 1896, s. 46; F.L.B.
Medem, Geschichte…, s. 293, 297–298; K. Grabert, Erasmus von Manteuffel der letzte
katholische Bischof von Kammin (1521–1544), Berlin 1903, s. 58–60.
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Zdecydowanie mniej problemów sprawia próba okreœlenia postawy wobec
reformacji i luteranizmu jego wspó³rodowca – Pribeslausa Kleista (ok. 1485–
–1570) z Borzêcina (Borrentin), syna Hansa Kleista40. Studiowa³ on na wydziale sztuk wyzwolonych w Wittenberdze w 1505 roku w dokumencie z 2 VIII
1518 zosta³ poœwiadczony magistrem 41. W latach 1516–1517 sprawowa³
funkcje sekretarza i radcy dworskiego ksiêcia Bogus³awa X 42. Ponadto w latach
1518–1524 by³ kanclerzem biskupów kamieñskich – Martina Karitha (1498–
–1521) i Erasmusa v. Manteuffla (1521–1544). Podczas wakansu w diecezji
w latach 1544–1545 by³ jednym z kandydatów do objêcia urzêdu biskupiego.
Jego kandydatura zosta³a zg³oszona ksi¹¿êtom przez czo³owego pomorskiego
protestanckiego reformatora i teologa Johannesa Bugenhagena43. Propozycja
ta nie uzyska³a jednak aprobaty ksi¹¿¹t. Przeciwny by³ jej zw³aszcza ksi¹¿ê szczeciñski Barnim IX, który by³ zwolennikiem obsadzenia stolicy biskupiej osob¹
w pe³ni mu oddan¹, st¹d ostatecznie wybór pad³ na szczeciñskiego kanclerza
Bartholomäusa Suawego. Natomiast ksi¹¿ê wo³ogoski Filip I zablokowa³ jego
wybór z powodów politycznych44. Dla naszych rozwa¿añ najistotniejszy jest
jednak fakt, i¿ wysuniêcie jego kandydatury przez reformatora Pomorza, wskazuje jednoznacznie na to, ¿e Pribeslaus Kleist by³ zwolennikiem nowej nauki.
25 III 1547 roku z prezenty ksiêcia Barnima IX i bpa Bartholomäusa Suawego
zosta³ ustanowiony przez kapitu³ê scholastykiem45. Dodajmy, ¿e do kapitu³y
wszed³ jako ju¿ ¿onaty mê¿czyzna46.

40
41
42
43

44
45
46

Geschichte des Geschlechts v. Kleist..., s. 370.
Album Academiae Vitebergensis, Bd. 1: 1502–1560, hrsg. v. K. E. Förstemann, Lipsiae 1841
(cyt. dalej: Matr. Wittenberg, Bd. 1), s. 17, nr 14; Urk. Kleist, Th. 1, nr 392.
Urk. Kleist, Th. 1, nr 383, 385 i 389; Urk. Zitzewitz, Th. 1, s. 100, nr 140.
Sta³o siê to po tym, jak „Doctor Pomeranus” 1 I 1545 r. odmówi³ objêcia urzêdu biskupiego,
przy czym zarekomendowa³ jako godnych tego urzêdu nastêpuj¹ce osoby: Pribeslausa Kleista (II), kanonika kamieñskiego Jakoba Puttkamera (1534–1559), scholastyka katedralnego
Baltasara v. d. Wolde (1544–1547) i by³ego vicedominusa kamieñskiego Mauritza von Damitza (1534). Zob. APSz, KKK, sygn. 319, s. 49–50.
E. Rymar, Biskupi..., s. 62; R. Schmidt, op. cit., s. 486.
APSz, KKK, sygn. 231, s. 292; Statuta capituli, s. 322.
Pribeslaus Kleist by³ w zwi¹zku ma³¿eñskim z Dorothe¹ Elisabeth Below, córk¹ Gerharda
Henninga Belowa z Gaci (Gatz) i Katahariny v. Glasenapp z Ostrowic (Sammlung von Ehestiftungen und Leibgedingsbriefen ritterschaftlicher Geschlechter der Provinzen Sachsen,
Brandenburg, Pommern und Preussen, hrsg. v. Georg Adalbert v. Mülverstedt, Magdeburg
1863, s. 301). Ich najstarszym synem by³ Hans von Kleist (zm. 1589), pan na Borzêcinie.
M³odszy syn – Samuel Kleist - zosta³ pos³any na studia do Wittenbergi w 1558 r. Wiadomo
ponadto, i¿ jedna z jego córek – Abigail zosta³a ¿on¹ Hansa v. d. Wolde z Dunowa (Thunow), który by³ najprawdopodobniej synem scholastyka kamieñskiego i urzêdnika w s³u¿bie
dworu ksi¹¿êcego Balthazara v. d. Wolde (zob. III. Stammtafel des von Kleist’schen Geschlechts
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Pribeslaus Kleist, bêd¹c scholastykiem, utrzymywa³ nie tylko dobre relacje
z Bugenhagenem, ale tak¿e przyjaŸni³ siê z innym czo³owym luterañskim duchownym – Ambrosiusem Zitzowem (ok. 1514–1582) ze S³upska, który by³
pierwszym pastorem w kolegiacie NMP w Ko³obrzegu (1542–1582). Z jego
inicjatywy Ambrosius Zitzow zosta³ poproszony przez kapitu³ê kamieñsk¹
o przygotowanie i wyg³oszenie laudacji w katedrze (24 X 1552 r.) z okazji instytucji biskupiej Martina Wejhera47.
Innym kandydatem zaproponowanym ksi¹¿êtom przez Bugenhagena podczas wakansu w latach 1544–1545 by³ Jakob von Puttkamer (zm. ok. 1560)
z kaszubskiego Cetynia. Wiadomoœæ ta pozwala zaliczyæ go do grupy pra³atów
i kanoników otwarcie opowiadaj¹cych siê za luteranizmem i przebudow¹ stosunków koœcielnych w Ksiêstwie Pomorskim. By³ synem Mathiasa Puttkamera
z Cetynia i Kathariny Lettow48. Nale¿a³ do elity intelektualnej Pomorza, choæ
ju¿ przez wzgl¹d tylko na to, i¿ odebra³ staranne wykszta³cenie uniwersyteckie
w Greifswaldzie (1510) i we Frankfurcie nad Odr¹ (1512). Rok po s³ynnym
wyst¹pieniu Martina Lutra w 1517 roku rozpocz¹³ studia w Wittenberdze, gdzie
najprawdopodobniej zosta³ magistrem49. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e pozna³
wówczas naukê Martina Lutra. Nabyta w czasie studiów wiedza i umiejêtnoœci
okaza³a siê bardzo przydatna w rozwoju jego kariery i mia³a wp³yw na ukszta³towanie jego pogl¹dów religijnych. W latach 1526–1530 pe³ni³ urz¹d kanclerza
bpa Erasmusa Manteuffla50. S³u¿ba na rzecz ordynariusza najprawdopodobniej u³atwi³a mu wejœcie do kapitu³y kamieñskiej w 1534 roku51. Nastêpnie
zosta³ obrany koadiutorem dziekana z prawem do nastêpstwa (6 VII 1537)52.
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vom 1477 ab. Muttrin-Damener Linie. Entworfen von Wilhelm Stettin, Belgard 1872; Matr.
Wittenberg, Bd. 1, s. 360, nr 12; Geschichte des Geschlechts v. Kleist..., s. 370).
Z. Szultka, Rodzina i m³odoœæ Marcina Wejhera. Biskupa kamieñskiego (1549-1556), „Czasy
Nowo¿ytne”, 30: 2017, s. 48.
E. v. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer..., s. 391, 395–396.
Aeltere Universitäts-Matrikeln, II: Universität Greifswald (cyt. dalej: Matr. Greifswald),
v. hrsg. E. Friedlander, Bd. 1, Leipzig 1893 (Publications aus den k. Preussischen Staatsarchiven 62), s. 168; Matr. Frankfurt, Bd. 1, s. 35, nr 10; Matr. Wittenberg, Bd. 1, s. 74, nr 3;
KKK, sygn. 518, s. 340–341.
Jako kanclerz biskupa wyst¹pi³ w testacji dokumentu wystawionego w kancelarii bpa Erasmusa von Manteuffla 22 I 1526 r. Urz¹d ten piastowa³ dowodnie jeszcze 5 XI 1530 (APSz,
Repertorium über die im Kgl. Staatsarchiv zu Stettin deponierten Urkunden der Stadt Colberg, nr 277 i 292).
13 III 1534 r. uzyska³ prowizjê kapituln¹ na kanonikat i prebendê, która wakowa³a po œmierci
Jakoba Eggebrechta z Dar³owa. Tego samego dnia w katedrze dost¹pi³ aktu uroczystej recepcji do kapitu³y i instalacji na przyznanej mu prebendzie. W 1559 r. zrzek³ siê prebendy
z powodu osi¹gniêcia sêdziwego wieku (APSz, KKK, sygn. 231, s. 235; APSz, RiS, sygn. 764,
s. 85; Por. E. v. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer..., s. 395).
APSz, KKK, sygn. 518, s. 340–341.
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Pra³aturê tê obj¹³ po œmierci P. Kleista (I), gdy¿ poœwiadczony dziekanem zosta³
w metryce kapitulnej ju¿ 10 V 1541 roku53. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿
prezenty na wakuj¹c¹ pra³aturê udzieli³ mu ksi¹¿ê szczeciñski Barnim IX54.
Informacja ta wskazuje, ¿e Jakob Puttkamer posiada³ w tym okresie ju¿ kontakty
z dworem ksi¹¿êcym w Szczecinie. Ponadto – co jest szczególnie wa¿ne
z punktu widzenia problemów poruszanych w pracy – pozwala to go zaliczyæ
do zwolenników reformacji. Nie jest bowiem mo¿liwe, ¿eby ksi¹¿ê Barnim IX
na drugi co do znaczenia urz¹d w hierarchii kapitulnej nominowa³ osobê niepopieraj¹c¹ reformy stosunków koœcielnych w Ksiêstwie Pomorskim. Obowi¹zki
dziekana sprawowa³ jedynie do 10 XI 1542 roku, gdy¿ wczeœniej (29 VI 1542)
dokona³ cesji pra³atury na rzecz Aleksandra v. d. Ostena. Dziekanem przysz³o
mu zostaæ drugi raz w swojej karierze. Po œmierci Ostena zosta³ wybrany przez
kapitu³ê dziekanem 28 VIII 1556 roku. I tym razem nominacji udzieli³ mu ksi¹¿ê Barnim IX55.
Dodaæ jeszcze trzeba, ¿e w 1545 roku Jakob Puttkamer reprezentowa³ kapitu³ê katedraln¹ na synodzie ewangelickim w Szczecinie 56. Zaznaczyæ nale¿y,
i¿ by³ to pierwszy synod, w którym uczestniczyli delegaci kapitu³y kamieñskiej,
oraz pierwszy protestancki biskup kamieñski Bartholomäus Suawe (1545–1549).
By³ to te¿ pierwszy synod generalny zwo³any dla ca³ego Ksiêstwa Pomorskiego,
natomiast dwa wczeœniejsze odby³y siê w Greifswaldzie jedynie dla wo³ogoskiej czêœci pañstwa (1541, 1543). W trakcie jego obrad zosta³y zredagowane
statuty synodalne protestanckiego Koœcio³a Krajowego, które regulowa³y wiele
dziedzin szeroko rozumianego ¿ycia koœcielnego i religijnego w Ksiêstwie pomorskim57.
Ponadto w 1547 roku jako kanclerz szczeciñski osobiœcie by³ zaanga¿owany
w dzie³o formowania struktur organizacyjnych i podstaw materialnych protestanckiego Koœcio³a na Pomorzu58. Przewodzi³ ponadto komisjom ksi¹¿êcym
wizytuj¹cym maj¹tki koœcielne w Gryficach, Trzebiatowie i Wolinie59. Wizytacje koœcielne, w ocenie historyków Koœcio³a, by³y bezspornie najwa¿niejszym
53
54
55
56
57

58
59

Tam¿e, sygn. 231, s. 20.
Tam¿e, s. 20–21.
Tam¿e, s. 60–62 i 490–491; E. v. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer...,
s. 395.
APSz, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (65/78), sygn. 1666, s. 2.
Erste Sammlung Einiger zur Pommerischen Kirchen-Historie gehörigen Schriften. Welche
zur Erläuterung und Vermehrung der gedrucken Pommerische Chronicken, D. J. H. Balthasar, Greifswald 1723, s. 29–30; H. Heyden, Kirchengeschichte von Pommern, Bd. 2, Stettin
1938, s. 34–35.
E. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts der Herren..., s. 433 .
Protokolle der pommerschen Kirchenvisitationen (cyt. dalej: Protokolle), H. 1, bearb.
v. H. Heyden, Köln-Graz 1961, s. XXVI.
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narzêdziem s³u¿¹cym sekularyzacji maj¹tków koœcielnych, przebudowie stosunków koœcielnych i wdra¿aniu w ¿ycie postanowieñ bugenhagenowskiej
Ordynacji Koœcielnej z 1535 roku60. Ponadto wiadomo jest, ¿e Jakob Puttkamer, bêd¹c kanonikiem kamieñskim, zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Margaret¹
von Flemming61.
Kolejnym kanonikiem kamieñskim pochodz¹cym ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Pomorskiego, a dok³adniej z Barcina (Bartin), by³ Ewald von Massow,
który prebendariuszem zosta³ na pocz¹tku lat czterdziestych XVI stulecia.
Kolegium katedralne w momencie jego recepcji do kapitu³y (13 VII 1541) coraz bardziej otwarcie sk³ania³o siê ku luteranizmowi, a jego cz³onkowie wspierali reformê stosunków koœcielnych w Ksiêstwie Pomorskim. Ewald by³ synem
Klausa von Massowa z Barcina i Anny von Natzmer. Von Massowowie nale¿eli
do szlachty nap³ywowej, która jednak zamieszkiwa³a i trzyma³a dobra ziemskie
w kaszubskim obszarze jêzykowym. Prebendê w Kamieniu zawdziêcza³ ojcu,
który jako landretmistrz ksi¹¿êcy, a wiêc osoba dobrze ustosunkowana na dworze ksi¹¿êcym w Szczecinie, uzyska³ od kapitu³y zgodê na przyznanie jego
synowi Ewaldowi pierwszej wakuj¹cej prebendy kanonickiej. W protokole
potwierdzaj¹cym jego recepcje zapisano, ¿e uroczystoœæ ta zosta³a poprowadzona przez bêd¹cego luteraninem zakrystiana i wikariusza katedralnego
Nikolausa Volckmera z Wolina i kanonika Johannesa von Westfala ze Z³ocieñca,
który jeszcze rok wczeœniej zajmowa³ stanowisko protestanckiego kaznodziei
w katedrze. Nie wiemy, jak¹ postawê wówczas wobec spraw religijnych w tym
czasie prezentowa³ Ewald Massow, który w momencie recepcji do kolegium
by³ jeszcze m³odzieñcem. W dodatku cz³onkiem kapitu³y by³ zaledwie kilka
tygodni, gdy¿ ju¿ 29 VII 1541 roku nale¿¹c¹ do niego prebendê i kanonikat
obj¹³, z nominacji ksiêcia Barnima IX, szczeciñski radca dworski i sekretarz
ksi¹¿êcy Valentin Pritze ze S³upska62.
Szczególny wk³ad w reformê stosunków koœcielnych na Pomorzu mieli pra³aci i kanonicy rekrutuj¹cy siê ze s³upskiego patrycjatu – chodzi tu zw³aszcza
o przedstawicieli rodu Pritze, Klemtzen i przede wszystkim Suawe.
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Hauptmannem domeny szczeciñskiej zosta³ potwierdzony Ÿród³owo w 1547 r. (E. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts der Herren..., s. 433). W latach 1552-1554 sprawowa³
ponadto urz¹d landwójta gryfickiego (APSz, S¹d Nadworny Ksiêstwa Szczeciñskiego, sygn.
509, s. 20–21; APSz, KKK, sygn. 289, s. 6; Protokolle der pommerschen Kirchenvisitationen
(cyt. dalej: Protokolle), H. 2, bearb. v. H. Heyden, Köln-Graz 1962, s. 356).
Mia³ z ni¹ piêciu synów, z których przynajmniej jeden dowodnie podj¹³ naukê w Wittenberdze, i dwie córki (APSz, S¹d Kameralny Rzeszy w Wetzlar, sygn. 1151, s. 491; Matr.
Wittenberg, Bd. 1, s. 360 b, nr 26; E. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer...,
s. 395-396).
KKK, sygn. 231, s. 42-44.
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W dobie reformacji w kapitule zasiada³o dwóch przedstawicieli s³upskiego
rodu szlachecko-patrycjuszowskiego Pritze. Jednym z nich by³ Peter Pritze
(zm. 1541), syn s³upskiego skarbnika miejskiego Frölicha Pritze i Margarethy
Lichtevoth, córki dar³owskiego burmistrza Getzmanna Lichtevotha63. Peter
Pritze w 1497 roku zosta³ poœwiadczony Ÿród³owo jako uczeñ szko³y katedralnej
w Kamieniu64. W 1500 roku rozpocz¹³ naukê w Greifswaldzie, gdzie studiowa³
filozofiê. Byæ mo¿e tam w³aœnie uzyska³ stopieñ magistra sztuk wyzwolonych.
Oprócz tego wiadomo, ¿e w trakcie pobytu w Rzymie w 1511 roku zdoby³ uprawnienia notariusza publicznego mianowania cesarskiego65. W latach 1511–1514
pe³ni³ funkcjê notariusza w Kurii Rzymskiej66. 7 VII 1511 roku otrzyma³ od
papie¿a Juliusza II (1503–1513) ekspektatywê na pierwsz¹ zwolnion¹ prebendê
kanonick¹ w Kamieniu, b¹dŸ w Ko³obrzegu67. Po raz pierwszy zosta³ odnotowany jako kanonik oraz archidiakon pyrzycki w grudniu 1514 roku68. Urz¹d
ten i zwi¹zane z nim beneficjum w katedrze zachowa³ do œmierci69. Wakuj¹ca
po jego œmierci prebenda kanonicka, choæ pocz¹tkowo na krótko trafi³a w rêce
Ewalda von Massowa z Barcina, to finalnie obj¹³ j¹ jego bliski krewniak Valentin Pritze ze S³upska (29 VII 1541)70. Ponadto w latach 1521–1530 piastowa³
urz¹d oficja³a generalnego w Szczecinie, gdzie niew¹tpliwie pomocna by³a mu
praktyka prawnicza uzyskana na dworze papieskim71.
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Matr. Greifswald, Bd. 1, s. 145; APSz, RiS, syn. 508, s. 86–94.; G. Kratz, Die Städte der
Provinz Pommern. Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden, Berlin 1865, s. 432;
Z. Szultka, Z badañ nad rodowodem i struktur¹ patrycjatu s³upskiego w drugiej po³owie
XVI i pierwszej po³owie XVI wieku, „Zapiski Historyczne”, 47: 1982, z. 2, s. 33-50.
APSz, Regesten zu den Urkunden des Cisterzienser-Nonnenklosters vor Stettin, nr 141.
Matr. Greifswald, Bd. 1, s. 145; Protokolle, H. 1, s. 180; K. H. Schäfer, Deutsche Notare in
Rom am Ausgang des Mittelalters, Historisches Jahrbuch am Auftrag des Görres-Gessellschaft, Bd. 33, München 1912, s. 730; ten¿e: Deutsche Notare zu Rom im 16. Jahrhundert,
Familiengeschichtliche Blätter, 10: 1912, s. 126; APSz, S¹d Nadworny Ksiêstwa Szczeciñskiego, sygn. 1589.
APSz, RUBK, nr 1267; APSz, AKS, sygn. I/3894, s. 6. K. H. Schäfer, op. cit., s. 730
APSz, RUBK, nr 1287. W protokole z 26 VIII 1512 r. zosta³ poœwiadczony Ÿród³owo z papiesk¹ ekspektatyw¹ na pierwsz¹ zwolnion¹ prebendê wiêksz¹ w kapitule kamieñskiej (APSz,
KKK, sygn. 515, s. 248).
APSz, SMW, sygn. 60.
W nocie z 1 VII 1541 r. notariusz kapitulny mgr Johannes Brandt odnotowa³, ¿e kapitu³a
udzieli³a prowizji na opró¿niony po nim urz¹d kanonikowi kamieñskiemu Ottonowi
v. Manowowi (KKK, sygn. 231, s. 42–43). W literaturze przyjmuje siê b³êdnie, ¿e Peter
Pritze piastowa³ urz¹d archidiakona Pyrzyckiego w latach 1518–1547 (zob. H. Heyden,
Von den bischöflichen Beamten in Pommern, „Blätter für Kirchengeschichte Pommerns“,
H. 19: 1939, s. 28).
APSz, KKK, sygn. 231, s. 44.
H. Heyden, Von den bischöflichen..., s. 36.
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Peter Pritze by³ czynnie zaanga¿owany w realizacjê ksi¹¿êcej reformy koœcielnej. Prawdopodobnie by³ zwolennikiem luteranizmu i przebudowy stosunków
koœcielnych. Ju¿ w 1534 roku zosta³ ustanowiony przez ksiêcia Barnima IX zarz¹dc¹ sekularyzowanych dóbr koœcielnych w Pyrzycach. Wybór jego osoby na
to stanowisko nie by³ przypadkowy, gdy¿ bêd¹c od 1518 roku archidiakonem
pyrzyckim, jak nikt inny by³ obeznany ze sprawami maj¹tkowymi tamtejszych
instytucji koœcielnych. W 1539 roku wszed³ wraz ze szczeciñskim reformatorem
Paulem vom Rode (1489–1563), szczeciñskim superintendentem generalnym
(1535–1563), w sk³ad komisji wizytacyjnych, których zadaniem by³o wdra¿anie w ¿ycie zasad Ordynacji Koœcielnej w Dar³owie, Gartz i Pyrzycach72.
Wiadomo ponadto, ¿e Peter Pritze, bêd¹c kanonikiem i archidiakonem, nie
przywi¹zywa³ wagi do postêpowania zgodnie z regu³ami prawa kanonicznego,
bowiem zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Ann¹ Durchen z Jülich (Nadrenia Pó³nocna-Westfalia). Mia³ z ni¹ dwóch synów i dwie córki73.
Wakuj¹c¹ po jego œmierci prebendê kanonick¹ obj¹³ jego bliski krewniak
Valentin Pritze (zm. 1556), syn burmistrza s³upskiego Heinricha Pritze i Anny
Mitzlaff. W 1524 roku zosta³ studentem w Greifswaldzie. Cztery lata póŸniej
uda³ siê do Wittenbergi, gdzie zosta³ immatrykulowany 21 I 1528 roku74.
W testacji dokumentu wystawionego w kancelarii szczeciñskiego ksiêcia z 6 VIII
1540 roku zosta³ poœwiadczony wœród radców i sekretarzy ksi¹¿êcych. S³u¿ba
na rzecz ksiêcia Barnima IX jednoznacznie pozwala zaliczyæ Valentina Pritze
do propagatorów luteranizmu i stronników reformy stosunków koœcielnych.
Prebendê w Kamieniu kapitu³a przyzna³a mu na podstawie listownej nominacji
ksiêcia szczeciñskiego75. Beneficjum to jednak traktowa³ jedynie jako dodatkowe Ÿród³o dochodów, gdy¿ w dalszym ci¹gu pozosta³ w s³u¿bie dworskiej.
W 1544 roku zosta³ odnotowany Ÿród³owo na urzêdzie wicekanclerza Ksiêstwa Szczeciñskiego. Wiadomo ponadto, ¿e Valentin Pritze jako kanonik nie
przestrzega³ celibatu. Jego ¿on¹ by³a Sophia von Damitz, córka burmistrza ko³obrzeskiego Ulricha von Damitza76.
Kanonikiem pochodz¹cym ze S³upska by³ tak¿e Nikolaus von Klemptzen
(ok. 1504–1552). By³ synem Petera von Klemptzena, który w latach dwudziestych XVI stulecia zajmowa³ urz¹d burmistrza w S³upsku77.
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Protokolle, H. 1, s. 129–130.
Jego synami byli Peter Pritze i Thomas Pritze. Córka Anna Pritze zosta³a ¿on¹ Mattheusa
Weinsena, burmistrza Szczecina. Kolejna z córek – Margaretha zosta³a ¿on¹ Kaspara Wendelerna, z którym doczeka³a siê czwórki dzieci (APSz, RiS, syn. 508, s. 86–94; G. Kratz,
op. cit., s. 432).
Matr. Greifswald, Bd. 1, s. 200, nr 5; Matr. Wittenberg, Bd. 1, s. 133a, nr 9.
29 VII 1541 r. zosta³ recypowany do kolegium i instalowany na prebendzie, która wakowa³a
po œmierci Petera Pritze (APSz, KKK, sygn. 1326, s. 40–42; sygn. 231, s. 44).
APSz, RiS, syn. 508, s. 86–94; APSz, KKK, sygn. 231, s. 496.
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Wykszta³cenie uniwersyteckie odebra³ w Greifswaldzie i w Wittenberdze.
Nastêpnie pe³ni³ ni¿sze urzêdy i funkcje w kancelarii ksiêcia pomorskiego
Jerzego I (1523–1531). W 1532 roku zwi¹za³ siê na d³ugie lata z dworem wo³ogoskim, gdzie pe³ni³ funkcjê sekretarza i radcy78. Ponadto sprawowa³ w latach
1532–1540 urz¹d landrentmistrza79. Otwarcie popiera³ reformê stosunków
koœcielnych w Ksiêstwie Pomorskim. Ju¿ w pierwszej po³owie 1535 roku wraz
z Johannesem Bugenhagenem, Jobstem von Dewitzem i Thomasem Kantzowem
uczestniczy³ w wizytacji koœcielnej dóbr klasztoru Neuenkamp, która zapocz¹tkowa³a jego zniesienie i sekularyzacjê jego maj¹tku ziemskiego80. W nastêpnych latach osobiœcie bra³ udzia³ w wizytacjach koœcielnych Barth (1536 i 1544),
Grimmen (1536), Tribsees (1536), Usedom (1537), Lassan (1537) i Loitz (1543)81.
W 1544 roku, z polecenia ksiêcia wo³ogoskiego Filipa I, dwukrotnie uda³ siê
do Wittenbergi, gdzie próbowa³ nak³oniæ Johannesa Bugenhagena do objêcia
urzêdu biskupa kamieñskiego. W 1545 roku spotka³ siê z Filipem Melanchtonem,
z którym prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce m.in. dawnych dziejów Pomorza, choæ
nie sposób przyj¹æ, ¿eby nie omawiali tak¿e spraw wyznaniowych i politycznych82.
Wierna s³u¿ba na rzecz ksi¹¿¹t przynios³a mu niema³e korzyœci materialne.
Z nominacji ksi¹¿êcej otrzyma³ 21 III 1540 roku prebendê kanonick¹ w Kamieniu83. Nominacja ta by³a form¹ wynagrodzenia oddanego sprawie urzêdnika,
77
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Jego matk¹ by³a Katharina von Schwochow, córka Paula von Schwochowa z G³obina (Gumbin). Nikolaus urodzi³ siê jako drugi z czwórki ich synów. Najstarszym by³ Michael, który
podobnie jak ich ojciec wchodzi³ w sk³ad rady miejskiej i siêgn¹³ w swojej karierze po urz¹d
burmistrza w S³upsku. Jego m³odsi bracia to Thomas von Klemptzen i Paul von Klemtzen.
Mia³ równie¿ dwie siostry. Pierwsz¹ z nich by³a Anna Klemptzen, która zosta³a ¿on¹ s³upskiego burmistrza Ambrosiusa z rodu patrycjuszowskiego Pritze. Drug¹ zaœ Barbara, która
równie¿ wysz³a za jednego ze s³upskich patrycjuszy – Hieronima Mitzlaffa (APSz, RiS,
sygn. 498, s. 252–253, 258–259; G. Bülow, Klemtzen Nicolaus, „Allgemeine Deutsche Biographie“, Bd. 16: 1882, s. 155–156; H. Th. Porada, Der Tempel zu Anklam, Stadthof des
Klosters Stolpe an der Peene, als landesherrliches Lehn nach der Säkularisation, w: Virtus
est satis hoc uno testif icata libro. Festgabe für Manfred Herling, hrsg. Dirk Alvermann, Nils
Jörn, Kjell Å Modéer, Münster-Hamburg-London, 2003, s. 272).
G. Bülow, Klemtzen..., s. 155–156; H. Th. Porada, op. cit., s. 272.
H. Th. Porada, op. cit., s. 272–272; APSz, Regesten zu den Urkunden des Cisterzienser
Klosters Neuenkamp, nr 348; APSz, Regesten zu den Urkunden der Kirchen, des Stifts und
der Klöster in Greifswald, Tl. 1: Dominikanerkloster, sygn. 1136, nr 51; APSz, Regesten zu
den Urkunden der Kirchen u. Klöster in Stralsund. Tl. 8: St. Marien, nr 62; Protokolle, H. 3,
s. 118 i 127; APSz, AKS, sygn. I/3894; APSz, Repertorium über die Deponierten Urkunden
der Stadt Schlawe, nr 78.
A. Niemeck, Die Zisterzienserklöster Neuenkamp und Hiddensee im Mittelalter, Köln 2002,
s. 281.
Protokolle, H. 1, s. XXVI; H. Th. Porada, op. cit., s. 273.
G. Bülow, Klemtzen..., s. 155–156.
Jego recepcja i instalacja odby³a siê 5 IV 1540 r. Wiadomo jest, ¿e obj¹³ prebendê wraz
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ale jednoczeœnie umacnia³a w kapitule frakcjê kanoników reprezentuj¹cych na
jej forum interesy dynastii ksi¹¿êcej. Duchowni, którzy weszli do kapitu³y jeszcze
za czasów katolickich, byli w ten sposób zastêpowani zwolennikami luteranizmu
i ksi¹¿êcej reformy. Wskutek tej polityki personalnej sk³ad kolegium katedralnego, jeszcze za ¿ycia ostatniego katolickiego biskupa diecezji kamieñskiej Erasmusa von Manteuffla, zosta³ liczebnie zdominowany przez protestantów.
Nikolaus Klemptzen, podobnie zreszt¹ jak inni urzêdnicy ksi¹¿êcy posiadaj¹cy prebendy, nie by³ zbyt aktywny na forum kapitu³y, w samym Kamieniu
Pomorskim pojawia³ siê jedynie sporadycznie. Znajduj¹ce siê w metryce kapitulnej noty pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e w posiedzeniach kolegium uczestniczy³
tylko wtedy, gdy by³y na nich rozpatrywane sprawy szczególnie istotne z punktu widzenia interesów ksi¹¿¹t pomorskich, tj. dotycz¹ce forsowanej przez nich
reformy koœcielnej. Dla przyk³adu uczestniczy³ w posiedzeniach kolegium,
w trakcie których pra³aci i kanonicy postanowili m.in. o przyjêciu Konfesji
Augsburskiej (9 X 1542)84, dokonali elekcji Johannesa Bugenhagena na biskupa
(24 VI 1544)85, i w koñcu ustanowili i wprowadzili na urz¹d ordynariusza luteranina Barthomäusa Suawego (4 V 1545)86.
Dodaæ nale¿y, ¿e Nikolaus Klemptzen, podobnie jak inni urzêdnicy ksi¹¿êcy
posiadaj¹cy prebendy w Kamieniu, by³ cz³owiekiem ¿onatym87.
Spoœród pra³atów i kanoników kamieñskich rekrutuj¹cych siê do kapitu³y
ze S³upska niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ rolê w reformie stosunków koœcielnych
i wyznaniowych odegrali przedstawiciele rodu patrycjuszowskiego Suawe.
Chodzi tu zw³aszcza o vicedominusa Johannesa Suawego i jego bratanka Bartholomäusa Suawego.
Johannes Suawe by³ bratem rajcy s³upskiego Jürgena Suawego, magistra
Petera Suawego i kupca Gregora Suawego. Jego bratankiem by³ jeden z czo³owych pomorskich kaznodziejów luterañskich – Peter Suawe (1496–1552),
syn Gregora Suawego i Elisabeth v. Zitzewitz88.

84
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86
87

z urzêdem archidiakona uznamskiego, z której zrezygnowa³ na jego korzyœæ naturalny syn
ksiêcia Bogus³awa X – Joachim v. Pomerania (APSz, AKS, sygn. I/3894, s. 43–45; APSz,
KKK, sygn. 518, s. 448). Kanonikat i prebendê zachowa³ do œmierci. Wakuj¹c¹ po jego œmierci
prebendê obj¹³ Valentin v. Eickstedt w listopadzie 1553 r. (KKK, sygn. 518, s. 448; KKK,
sygn. 231, s. 407). Valentin v. Eickstedt posiada³ prezencjê ksi¹¿êc¹ na kanonikat i prebendê
N. Klemptzena ju¿ 13 IX 1550 r. (G. Linke, Die pommersche Landesteilungen des 16. Jahrhunderts, „Baltische Studien“, 37: 1935, s. 52).
APSz, KKK, sygn. 231, s. 69–71.
Tam¿e, sygn. 320, s. 261–270.
Tam¿e, sygn. 231, s. 151–152.
Jego ¿on¹ by³a Magdalena von Bonow, córka Valentina von Bonowa z Turowa i Kathariny
von Zitzewitz. Mia³ z ni¹ syna Petera oraz dwie córki – Mariê i Katharinê (APSz, RiS, sygn.
498, s. 252–253, 258–259; G. Bülow, Klemtzen..., s. 155–156; H. Th. Porada, op. cit., s. 272).
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Johannes Suawe nale¿a³ do czo³owych przedstawicieli humanizmu na Pomorzu. W 1475 roku zosta³ immatrykulowany na wydziale sztuk wyzwolonych
w Greifswaldzie. W 1490 roku zosta³ wzmiankowany Ÿród³owo jako magister.
W 1496 roku zosta³ studentem w Erfurcie. Jeszcze w tym samym roku uda³ siê
do Pragi studiowaæ prawo. W 1501 roku podj¹³ studia w Bolonii, gdzie ju¿
w 1504 uzyska³ promocjê doktorsk¹ w dziedzinie prawa rzymskiego. By³ równie¿ doktorem teologii89.
Uzyskane wykszta³cenie uniwersyteckie u³atwi³o mu drogê do objêcia ni¿szych urzêdów kancelaryjnych na dworze ksiêcia Bogus³awa X oraz do najbardziej reprezentacyjnych urzêdów koœcielnych w diecezji kamieñskiej. Po raz
pierwszy zosta³ odnotowany Ÿród³owo wœród radców i pracowników kancelarii ksi¹¿êcej w dokumencie z 22 III 1485 roku90. Ksi¹¿ê Bogus³aw X bardzo
ceni³ jego us³ugi. 22 X 1488 roku zwróci³ siê osobiœcie do kapitu³y katedralnej
z proœb¹ o przyznanie swojemu sekretarzowi pra³atury vicedominusa91. Proœbê
w³adcy kapitu³a spe³ni³a, skoro Suawe ju¿ 29 X 1488 roku zosta³ poœwiadczony
jako witzum92.
88

89
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91
92

L. Laursen, Svave, Peder, in: Dansk biograf isk leksikon, Bd. 16, Kopenhagen 1902, s. 613-616; M. Wehrmann, Swawe, Bartholomäus, „Allgemeine Deutsche Biographie“, Bd. 54
(1908), s. 641–643; ten¿e, Swawe Peter, „Allgemeine Deutsche Biographie“, Bd: 54 (1908),
s. 643–644; C. W. Haken, Kurze Lebensbeschreibungen denkwürdiger zu Stolpe in Hinterpommern geborener Männer, welche sich durch große Talente, Gelehrsamkeit und Vaterlandsliebe hervorgetan haben, in: Pommersches Archiv der Wissenschaften und des Geschmacks. Eine Vierteljahrsschrift. 2. Stück, Stettin/Anklam 1785, s. 215–216.
Matr. Greifswald, Bd. 1, s. 58; Registrum, s. 18, s. 121; APSz, SMW, sygn. 64; R. Schuppius,
Die Familiennamen von Stolp und Umgebung im 16. Jahrhundert, Beiträge zur Heimatkunde
Hinterpommerns 5, Stolp 1930, s. 67; Acta Nationis Germanicae, s. 259, nr 6; M. Wehrmann,
Pommern, s. 57; Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 II 30, f. 122 b; C. W. Haken, op. cit.,
s. 215–216.
W testacji dokumentów z lat póŸniejszych pojawia siê ju¿ wielokrotnie. Ostatni raz zosta³
poœwiadczony na tym stanowisku 24 X 1498 r. (Urk. Kleist, Th. 1, s. 86, nr 169; Geschichte
des Geschlechts von der Osten. Urkundenbuch, Bd. 2, Tl. 1: 1401-1500, hrsg. v. O. Grotefend, Stettin 1923, nr 1714).
RUBK, nr 896; E. Bütow, Staat und Kirche in Pommern im ausgehenden Mittelalter bis zur
Einführung der Reformation. Zweiter Teil, „Baltische Studien”, 15: 1911, s. 81.
19 VII 1527 r. vicedominusem dowodnie by³ ju¿ jego bratanek – Bartholomäus Suawe,
który zosta³ poœwiadczony Ÿród³owo jako witzum jeszcze 31 III 1533 r. W protokole z posiedzenia kapitu³y katedralnej z 12 XII 1533 r. odnotowano, ¿e prowizjê, na wakuj¹c¹ prebendê po œmierci Johannesa Suawe, otrzyma³ Ernst v. Borcke. Byæ mo¿e Bartholomäus
Suawe, chc¹c porzuciæ stan duchowny, cedowa³ na rzecz swojego stryja tê pra³aturê.
Johannes Suawe po ponownym objêciu vicedominatu nied³ugo póŸniej zmar³ (APSz, RUBK,
nr 859 a; Statuta capituli, s. 319; APSz, SMW, sygn. 60; APSz, Repertorium über die Deponierten Urkunden der Stadt Schlawe, nr 76; APSz, KKK, sygn. sygn. 518, s. 156; Urk. Kleist,
nr 246; E. Rymar, Pra³atura kapitu³y kamieñskiej w XII–XVI wieku. Czêœæ IV: Tesaurariusze,
witzumowie, struktuariusze, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, 25: 2010, z. 1, s. 28).
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Jego stosunek do reformacji jest trudny do jednoznacznej oceny. Z ca³¹ pewnoœci¹ idee reformacyjne nie by³y mu obce, choæby dziêki osobistej znajomoœci
z Johannesem Bugenhagenem. Jesieni¹ 1521 roku korespondowa³ z nim na
temat m.in. pierwszych akcji antyreformacyjnych w Ksiêstwie Pomorskim oraz
dyskutowa³ z nim w kwestiach teologicznych. Do jednego z listów, który otrzyma³ od reformatora do³¹czona zosta³a jego interpretacja psalmów w duchu luterañskim. Wiadomo jest, ¿e konsultowa³ jego przek³ad psalmów, który ukaza³
siê drukiem ju¿ w 1523 roku93. Niew¹tpliwie tak¿e, ze wzglêdu na swoje kontakty
z dworem szczeciñskim, zna³ osobiœcie urzêdników ksi¹¿êcych przychylnie
nastawionych do nowych pr¹dów religijnych, mianowicie Valentina v. Stojentina, Jakoba v. Wobesera i Jobsta v. Dewitza. Prawdopodobnie posiada³ tak¿e
kontakty z poszczególnymi reformatorami z Trzebiatowa i Bia³oboków, tym
bardziej ¿e jednym z nich by³ zaprzyjaŸniony z nim Johannes Bugenhagen oraz
bratanek Peter Suawe. Johannesa Suawego jako przedstawiciela renesansu mog³y szczególnie interesowaæ prowadzone w tamtejszym Kolegium Kap³añskim
studia nad bibli¹ i teologi¹.
Dodaæ nale¿y, i¿ w za³¹czonym do testamentu Johannesa Suawego inwentarzu zgromadzonego przez niego bardzo pokaŸnego ksiêgozbioru znajduj¹ siê
liczne pisma protestanckie i humanistyczne94.
Wsparciem ze strony vicedominusa Johannesa Suawego nieprzerwanie cieszy³ siê jego bratanek Peter Suawe, bliski wspó³pracownik i prywatnie przyjaciel Johannesa Bugenhagena i Martina Lutra, póŸniejszy reformator Danii95.
Bartholomäus Suawe (1494–1566) by³ synem Jürgena (Georga) Suawego.
Jego stryjem by³ przedstawiony wy¿ej Johannes Suawe. Zosta³ przez ojca przeznaczony do stanu duchownego. Posiada³ œwiêcenia kap³añskie, co zosta³o poœwiadczone Ÿród³owo 23 II 1515 roku96. Jego ojciec zadba³, by uzyska³ dobre
wykszta³cenie, umo¿liwiaj¹ce zrobienie kariery zarówno koœcielnej, jak i œwieckiej. Pierwsze nauki pobiera³ zapewne w ³aciñskiej szkole w S³upsku, nastêpnie
kszta³ci³ siê w szczeciñskim Kollegium Jageteufla. W 1509 roku zosta³ imma93
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Johannes Bugenhagen jesieni¹ w 1521 r. skierowa³ do niego list, do którego za³¹czony zosta³ tekst De peccato in spiritum sanctum wraz z przygotowywanym do druku przez reformatora De lectione psalmorum (zob. Johannes Bugenhagen Werke, Bd. 1: Reformatorische
Schriften (1515/16–1524), hrsg. v. Anneliese Bieber-Wallmann, bearb. Wolf-Dieter Hauschild, Göttingen 2013, s. 606–608).
Mo¿na tu przyk³adowo wymieniæ antyluterañskie pisma Johanna Fabra, biskupa Wiednia,
psa³terz Bugenhagena, a tak¿e dzie³a innych czo³owych europejskich przedstawicieli renesansu i autorów dzie³ protestanckich (Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 II nr 30, fol.
114–120).
M. Wehrmann, Peter Swawe, ein Freund Luthers, „Neues Pommersches Tageblatt“, 19 XI
1933, nr 273.
APSz, SMW, sygn. 58.
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trykulowany na wydziale sztuk wyzwolonych w Lipsku97. W roku nastêpnym,
bêd¹c ju¿ klerykiem diecezji kamieñskiej, otrzyma³ od biskupa kamieñskiego
Martina Karitha (1498–1521) instytucjê kanoniczn¹ na wikariê w S³upsku.
Podobnie jak stryj – Johannes Suawe – przed wejœciem do kapitu³y znajdowa³
siê w s³u¿bie ksiêcia Bogus³awa X. W 1519 roku jako prokurator reprezentowa³
interesy ksiêcia w Rzymie, gdzie wraz z innymi kanonikami i urzêdnikami ksi¹¿êcymi prowadzi³ zabiegi w Kurii Rzymskiej w celu uzyskania zgody na ustanowienie Erasmusa v. Manteuffla koadiutorem ordynariusza kamieñskiego z prawem do nastêpstwa98. Niew¹tpliwie cieszy³ siê wsparciem swojego stryja Johannesa Suawego, który nale¿a³ do najbardziej wp³ywowych osób w hierarchii
diecezji kamieñskiej. To dziêki jego wsparciu uzyska³ liczne beneficja koœcielne,
w tym prebendê pra³ack¹ (vicedominat) w Kamieniu.
Vicedominusem kamieñskim po raz pierwszy zosta³ odnotowany Ÿród³owo
19 VII 1527 roku. Wczeœniej urz¹d ten znajdowa³ siê w rêkach jego stryja. Ostatni
raz widzimy Bartholomäusa jako pra³ata w testacji dokumentu wystawionego
przez kancelariê ksiêcia Barnima IX z 31 III 1533 roku99. Z pra³atury i prebendy
zrezygnowa³, jednoczeœnie porzucaj¹c stan duchowny, dziêki czemu – bez naruszenia zasad prawa kanonicznego – móg³ zawrzeæ w paŸdzierniku 1534 roku
zwi¹zek ma³¿eñski z Gertrud¹ von Zitzewitz, córk¹ Ewalda von Zitzewitza100.
W 1529 roku posiada³ kanonikat w kapitule kolegiackiej œw. Ottona w Szczecinie i zosta³ radc¹ ksi¹¿¹t pomorskich Jerzego I i Barnima IX. Nie jest wykluczone, ¿e wspomnian¹ prebendê otrzyma³ z nominacji ksi¹¿¹t, gdy¿ to oni sprawowali patronat nad wiêkszoœci¹ beneficjów kanonickich tej kapitu³y. 7 V 1531
roku zwi¹za³ siê jako radca dworski z ksiêciem Barnimem IX, i pozosta³ w jego
s³u¿bie przez szereg lat (do 1560). Przebywaj¹c na dworze ksi¹¿êcym, si³¹ rzeczy
musia³ zetkn¹æ siê ze sprzyjaj¹cymi luteranizmowi radcami dworskimi, takimi
jak Valentin von Stojentin, Jakob von Wobeser i Jobst von Dewitz (1491–1542).
Byæ mo¿e to oni wywarli wp³yw na ukszta³towanie siê pogl¹dów religijnych
m³odego Bartholomäusa Suawego101.
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Die Matrikel der Universität Leipzig, Bd. 1: Die Immatrikulationen von 1409–1559, hrsg.
v. G. Erler, Leipzig 1895–1902, s. 493, nr 16.
APSz, SMW, sygn. 58.
Urk. Kleist, Th. 1, nr 246; Statuta capituli, s. 319; APSz, Repertorium über die Deponierten
Urkunden der Stadt Schlawe, nr 76; APSz, KKK, sygn. sygn. 518, s. 156; Urk. Kleist, Th. 1,
nr 246; E. Rymar, Pra³atura. Czêœæ. IV..., s. 28.
Wiadomo jest, ¿e B. Suawe poœlubi³ j¹ w sierpniu 1534 r. Mia³ z ni¹ dwóch synów, którzy
do¿yli wieku doros³ego. Pierwszym z nich by³ Johannes (Hans), który urodzi³ siê 13 X 1537 r.
Drugim by³ Jürgen, urodzony 19 IV 1541 r. w Bytowie (M. Wehrmann, Swawe Bartholomäus..., s. 641–643; ten¿e: Swawe Peter..., s. 643–644; Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 II
30, f. 1 i 112; APSz, SMW, sygn. 58).
M. Wehrmann, Swawe Bartholomäus..., s. 641–643.
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Wkrótce ksi¹¿ê Barnim IX musia³ poznaæ siê na jego talentach i umiejêtnoœciach, skoro ju¿ 25 VII 1533 roku zosta³ potwierdzony Ÿród³owo jako kanclerz
Ksiêstwa Szczeciñskiego. Urz¹d ten piastowa³ do 1545 roku. Prawdopodobnie
by³ ju¿ w momencie wyboru na tej jeden z najwa¿niejszych urzêdów w pañstwie zwolennikiem luteranizmu. Ciê¿ko bowiem za³o¿yæ, ¿eby przygotowuj¹cy ju¿ siê w tym okresie do przeprowadzenia reformy w ksiêstwie Barnim IX,
powierzy³by urz¹d kanclerza osobie niebêd¹cej sympatykiem nauk Lutra. Niew¹tpliwie bra³ udzia³ w przygotowaniu, ale tak¿e w obradach Sejmu Krajowego
w Trzebiatowie (13–14 XII 1534), na którym ksi¹¿êta formalnie proklamowali
reformê stosunków koœcielnych w pañstwie. W pierwszej po³owie 1535 roku
bra³ tak¿e udzia³ w przygotowaniu i pracach wizytacji koœcielnej w rodzinnym
S³upsku. Ksi¹¿ê odnowi³ z nim kontrakt 11 V 1538 roku, w myœl którego mia³
on piastowaæ urz¹d kanclerza przez nastêpne 3 lata. Zosta³ wówczas równie¿
zarz¹dc¹ domeny ksi¹¿êcej w Bytowie. Urz¹d kanclerski posiada³ do 1545
roku102. Jako kanclerz kierowa³ komisjami wizytacyjnymi dóbr koœcielnych
Goleniowa (1537), Stargardu i Szczecina (1539)103.
Po zakoñczonej fiaskiem próbie osadzenia na biskupstwie Johannesa Bugenhagena, ksi¹¿êta pomorscy dla zrealizowania w³asnych celów politycznych
postanowili wybraæ osobê w pe³ni podporz¹dkowan¹ ich woli. Podczas obrad
ksi¹¿êcych w Kamieniu uzgodniono, ¿e pierwszym protestanckim ordynariuszem diecezji kamieñskiej zostanie Bartholomäus Suawe. Ksi¹¿êta poinformowali 13 IV 1545 roku stany œwieckiego w³adztwa biskupów kamieñskich, ¿e
kapitu³a dokona elekcji nowego biskupa 4 V 1545 roku104. Pra³aci i kanonicy
kamieñscy zgodnie z oczekiwaniami ksi¹¿¹t wybrali go biskupem w wyznaczonym wczeœniej terminie. Nastêpnego dnia odby³a siê uroczysta intronizacja
w koœciele katedralnym105. Nowy ordynariusz 12 X 1545 roku zawar³ z ksi¹¿êtami uk³ad w Koszalinie, którym zrzek³ siê na ich korzyœæ zwierzchnoœci na
w³adztwem biskupim, rezygnuj¹c tym samym z roszczeñ do bezpoœredniej zale¿noœci od cesarza. Zobowi¹za³ siê sk³adaæ ho³d oraz wprowadziæ w ¿ycie
wszystkie postanowienia Pomorskiej Ordynacji Koœcielnej i Konfesji Augsburskiej. Uk³ad koszaliñski by³ wiêc powa¿nym krokiem na drodze budowy jednolitego terytorialnie i prawnie ewangelickiego Koœcio³a Krajowego w Ksiêstwie
Pomorskim106.
102
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Urk. Zitzewitz, Th. 1, s. 140, nr 183; M. Wehrmann, Swawe Bartholomäus..., s. 641–643.
Protokolle, H. 1, s. XXVI.
Kapitu³a otrzyma³a nominacjê ksi¹¿êc¹ 16 IV 1545 r. (APSz, KKK, sygn. 231, s. 151).
M. Wehrmann, Swawe Bartholomäus..., s. 641–643.
E. Bütow, op. cit., s. 133; H. Heyden, Zur Geschichte der Reformation in Pommern, insonderheit politische Motive bei ihrer Einführung in den Jahre 1534–1535, w: H. Heyden, Neue
Aufsätze zur Kirchengeschichte Pommerns, Köln-Graz 1965, s. 14; H. Waterstraat, Der
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Zbytnia uleg³oœæ nowego biskupa wobec ksi¹¿¹t przysporzy³a mu przeciwników wœród stanów w³adztwa biskupiego. Kontrowersje wzbudza³ równie¿
fakt, ¿e biskup jest cz³owiekiem ¿onatym. W opozycji do ordynariusza znalaz³
siê biskupi Ko³obrzeg, który odmówi³ z³o¿enia mu ho³du. Wniesione pod koniec 1547 roku przez to miasto skargi przeciwko niemu oraz ksi¹¿êtom na dwór
cesarski, przyczyni³y siê do podjêcia przez cesarza Karola V, umocnionego
sukcesami nad Zwi¹zkiem Szmalkaldzkim, energicznej interwencji przeciw
Pomorzu. W wyniku ¿mudnych i przeci¹gaj¹cych siê rokowañ na dworze
cesarskim uzgodniono, ¿e Suawe ust¹pi z urzêdu ordynariusza. Suawe ust¹pi³
3 VIII 1549 roku.
Biskupstwo kamieñskie po jego rezygnacji obj¹³ inny cz³onek kapitu³y katedralnej – równie¿ wywodz¹cy siê ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego – jej kantor Martin von Wejher z £eby.
Martin Wejher urodzi³ siê w 1512 roku. By³ drugim synem Klausa Wejhera
(ok. 1475–1540), radcy ksi¹¿êcego, wójta £eby (1514) i zarz¹dcy domeny
s³upskiej (1522–1523) i Sophii z domu von Ramel z Wytowna (Weitenhagen).
Starszym bratem Martina Wejhera by³ Franciszek (zm. ok. 1554), wójt £eby,
szambelan króla polskiego, o¿eniony z Weronik¹ v. Stojentin, córk¹ Georga
von Stojentina z Rumska i Wielkiej Wsi. M³odszym jego bratem by³ Ernst
v. Wejher (ok. 1517–1598), który przebywa³ w s³u¿bie króla Zygmunta Augusta,
by³ tak¿e m.in. starost¹ lêborskim (1557–1560, 1566–1569), puckim, nowodworskim i sobowidzkim. Martin Wejher mia³ ponadto dwie siostry, mianowicie Barbarê i Margaretê107.
Martin Wejher elementarne wykszta³cenie otrzyma³ w s³yn¹cej wówczas
z bardzo wysokiego poziomu nauczania szkole partykularnej w S³upsku, gdzie
uczy³ go m.in. Johannes Mollner, przysz³y opat klasztoru w Neuenkamp (1533–
–1535), który w historii pomorskiej reformacji zapisa³ siê jako obroñca katolicyzmu. Prawdopodobnie jego nauczycielem by³ tak¿e s³ynny humanista Christoph Heyl. Szko³a ³aciñska w S³upsku by³a miejscem œcierania siê katolicyzmu
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Caminer Bistumsstreit im Reformationszeitalter, „Zeitschrift für Kirchengeschichte“,
23: 1902, s. 229.
Z. Szultka, Ernest Wejher z zachodniopomorskiej perspektywy, w: Pomerania et alia. Opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, red. J. Karczewska, M. Tureczek, Toruñ 2017, s. 153–
–172; ten¿e, Rodzina i m³odoœæ..., s. 11-51; ten¿e, Szkice historyczne o dawnej £ebie, Gdañsk-£eba 2000, s. 56; G. Bülow, Martin von Weiher, „Allgemeine Deutsche Biographie”, Bd. 20
(1884), s. 476. Na temat rodziny Martina Wejhera zob. równie¿: M. Dziêcielski, Pomorskie
sylwetki, Toruñ 2000, s. 197–198; S. Ciara, Wejher Ernest, w: S³ownik biograficzny Pomorza
Nadwiœlañskiego, red. Z. Nowak t. IV, Gdañsk 1997, s. 423; W. Zitzewitz, Geschichte der
ersten und zweiten Linie des Geschlechts von Zitzewitz (1313–1926) nach dem hinterlassenen Manuskript des verstorbenen Generalleutnants Wedig von Zitzewitz, aus dem Hause
Budow, Stettin 1927, s. 35.
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z ideami protestanckimi i renesansowymi. Niew¹tpliwie czas spêdzony w S³upsku nie móg³ pozostaæ bez wp³ywu na przekonania religijne i œwiatopogl¹dowe
Martina Wejhera108.
Dodaæ nale¿y, ¿e Martin Wejher zosta³ przez ojca zwyczajowo przeznaczony
do stanu duchownego. Pocz¹tkowo by³ zwi¹zany z diecezj¹ w³oc³awsk¹. By³
tytu³owany klerykiem tamtejszego biskupstwa, a w 1527 roku przyj¹³ wy¿sze
œwiêcenia w stopniu subdiakonatu z r¹k biskupa w³oc³awskiego Macieja Drzewickiego (1513–1531). Wed³ug ostatnich ustaleñ Zygmunta Szultki ojciec Martina Wejhera do œmierci pozosta³ wierny katolicyzmowi, choæ ich dom rodzinny by³ niew¹tpliwie miejscem, w którym idee reformacyjne by³y dobrze znane.
Trudno bowiem przyj¹æ, i¿ osoba pe³ni¹ca urzêdy dworskie i administracji
terenowej, utrzymuj¹ca tym samym kontakty s³u¿bowe, ale tak¿e osobiste
z innymi urzêdnikami ksi¹¿êcymi, nie zetknê³aby siê relatywnie szybko z nauk¹
luterañsk¹. Pogl¹dy reformacyjne przenika³y do domu rodzinnego przysz³ego
biskupa kamieñskiego równie¿ z tego powodu, ¿e ojciec i bracia matki Martina
Wejhera – Zofii z domu von Ramel – byli zagorza³ymi protestantami, którzy
czerpali profity z reformy stosunków koœcielnych w Ksiêstwie. Od ksiêcia otrzymali czêœæ dóbr ziemskich sekularyzowanego klasztoru norbertanek w S³upsku.
Dodajmy, ¿e sama Zofia, ¿ona Klausa Wejhera, uchodzi³a za gorliw¹ luterankê.
Ich obie córki zosta³y wydane za synów Kaspara von Zitzewitza (1465–1535),
radcy ksi¹¿êcego, pana na Motarzynie, który nale¿a³ do najzamo¿niejszych
i najbardziej wp³ywowych przedstawicieli szlachty wschodniej czêœci Ksiêstwa
Pomorskiego. Jego synowie nie tylko odgrywali przemo¿n¹ rolê w ¿yciu politycznym i ekonomicznym pañstwa i regionu, ale tak¿e w procesie reformy stosunków koœcielnych w pañstwie Gryfitów. Margareta wysz³a w 1535 roku za
m¹¿ za Martina v. Zitzewitza (1500–1577). Mê¿em Barbary (ok. 1512–1599)
zosta³ Joachim Jakob v. Zitzewitz (ok. 1505–1563), zwi¹zany w latach 1546–
–1560 s³u¿b¹ na dworze Gryfitów. Podkreœliæ nale¿y, ¿e ich m³odszym bratem
by³ Jakob v. Zitzewitz (ok. 1507–1577), kanclerz Ksiêstwa Wo³ogoskiego i ponadto – co najbardziej istotne dla poni¿szych rozwa¿añ – kandydat na pierwszego ewangelickiego biskupa kamieñskiego109.
M³ody Martin najprawdopodobniej nieprzypadkowo zosta³ pos³any na studia do g³ównego oœrodka myœli protestanckiej w Rzeszy – Wittenbergi (1 III
1534), gdzie od samego pocz¹tku pobytu uczêszcza³ na wyk³ady s³ynnych teologów – Martina Lutra i Filipa Melanchtona. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
fakt, ¿e jeszcze w 1534 roku zosta³ jednym z trzech studentów domowników
Martina Lutra, tj. szczególnie zaufanych studentów mieszkaj¹cych w bursie
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Z. Szultka, Rodzina..., s. 39–50.
Wiêcej zob. Z. Szultka, Rodzina..., s. 19–23.
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profesorskiej. Dodajmy, ¿e Martin Wejher by³ ich kierownikiem, zwanym wikariuszem. Funkcjê tê pe³ni³ a¿ do 1539 roku, choæ samym zaufaniem Lutra
cieszy³ siê do koñca pobytu w tym s³ynnym oœrodku myœli protestanckiej.
W Wittenberdze przebywa³ a¿ do sierpnia 1541 roku, nastêpnie rozpocz¹³ studia w Ingolstadt. Warto zwróciæ uwagê, ¿e uniwersytet ten zachowa³ katolicki
charakter. Nastêpnie uzyska³ stopieñ naukowy doktora teologii w Greifswaldzie (1547), a wiêc w oœrodku wówczas ju¿ protestanckim. Wczeœniej mia³
spêdziæ dwa lata w Italii, w tym w papieskiej Bolonii. Nie ma jednak pewnoœci
czy podj¹³ studia w tym têtni¹cym ¿yciem naukowym mieœcie. Wed³ug Hermanna Waterstraata w zdobyciu stopnia naukowego mia³a mu przeszkodziæ
choroba110.
W pierwszej po³owie 1547 roku przebywa³ ju¿ dowodnie na Pomorzu.
Odnotowany Ÿród³owo zosta³ jako radca ksi¹¿êcy na dworze wo³ogoskim i wicekanclerz pierwszego protestanckiego biskupa kamieñskiego (od 3 V 1547)
Bartholomäusa Suawego (1545–1549)111. Na wniosek ksiêcia wo³ogoskiego
Filipa I i bpa B. Suawego, kapitu³a ustanowi³a go kantorem 25 V 1548 roku112.
Kapitu³a dokona³a jego elekcji na biskupa 2 VIII 1549 roku. Martin Wejher
jako biskup kamieñski inaczej ni¿ swój poprzednik podj¹³ starania o uzyskanie
konfirmacji papieskiej. Ocena jego rz¹dów diecezj¹ kamieñsk¹ oraz jego osobistego stosunku do luteranizmu i reformacji w Ksiêstwie wci¹¿ wzbudza wiele
kontrowersji. Sam wybór konfesyjnych oœrodków uniwersyteckich na miejsce
studiów oraz bardzo bliskie kontakty z reformatorami z Wittenbergii wskazywaæ mog¹, ¿e idee reformacyjne by³y mu nie tylko bardzo dobrze znane, ale by³
tak¿e ich zwolennikiem. Bêd¹c ju¿ biskupem kamieñskim, wdra¿a³ w latach
1552/3–1555 za pomoc¹ wizytacji koœcielnych zasady Ordynacji Koœcielnej
(1535) na obszarze w³adztwa kamieñskiego. Przy wyborze przez kapitu³ê, zosta³ zobowi¹zany do przyjêcia œwiêceñ kap³añskich w ci¹gu roku113. Konfirmacjê papiesk¹ uzyska³ 6 X 1551 roku. W Stolicy Apostolskiej formalnie uznany
110
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Matr. Wittenberg, Bd. 1, s. 153, nr 9; Matr. Ingolstadt, Bd. 1, s. 574; Matr. Greifswald, Bd. 1,
s. 217. Zdaniem Hermanna Waterstraata Martin Weiher mia³ w latach 1544-1546 studiowaæ w Bolonii. W zdobyciu stopnia naukowego mia³a przeszkodziæ choroba (H. Waterstraat, Martin Weiher, der letzte Camminer Bischof im Reformationszeitalter, „Unser Pommerland”, Jg. 8: 1923, s. 311–312). W aktach nacji niemieckiej brak jest jednak jego wpisu
immatrykulacyjnego, st¹d do informacji podanych przez wspomnianego badacza nale¿y
podchodziæ bardzo ostro¿nie (M. Wehrmann, Pommern..., s. 54–60).
Matr. Greifswald, Bd. 1, s. 217.
APSz, KKK, sygn. 231, s. 235–236 J. Petersohn, op. cit., s. 101; H. Waterstraat, Martin...,
s. 311–312. Z pra³atury zrezygnowa³ przed 21 VI 1554 r., poniewa¿ tego dnia z prezentacji
ksiêcia wo³ogoskiego Filipa I kantorem zosta³ Heinrich v. Normann (APSz, KKK, sygn.
231, s. 416–417; APSz, RiS, sygn. 764, s. 85).
J. Petersohn, op. cit., s. 101.
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zosta³ za bezpoœredniego nastêpcê ostatniego katolickiego duchownego na tym
urzêdzie – Erasmusa von Manteuffla (1521–1544). Podj¹³ ponadto starania
o uznanie w³adztwa kamieñskiego za bezpoœrednie lenno Rzeszy, uzyskuj¹c
dziêki temu poparcie tamtejszych stanów . Dzia³ania te wyraŸnie zbli¿a³y go to
do katolicyzmu, a podjête przez niego zabiegi uzyskania dla œwieckiego w³adztwa biskupiego statusu ksiêstwa Rzeszy, mog³y œwiadczyæ o tym, ¿e ordynariusz chcia³ siê uniezale¿niæ politycznie od ksi¹¿¹t pomorskich. Z realizacji tych
wznios³ych planów nic jednak nie wysz³o, gdy¿ biskup nieoczekiwanie zmar³
8 VI 1556 roku w Ko³obrzegu.
W latach 1498–1549 a¿ 29 pra³atów i kanoników rekrutowa³o siê do kapitu³y katedralnej w Kamieniu Pomorskim ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego. Czêœæ z nich mia³a istotny wk³ad w realizowan¹ przez ksi¹¿¹t pomorskich od 1534/1535 roku reformê stosunków koœcielnych i wyznaniowych
w Ksiêstwie Pomorskim. Do kapitu³y wchodzili oni nierzadko jako osoby powi¹zane sieci¹ ró¿nych zale¿noœci z dworem ksi¹¿êcym, b¹dŸ przewa¿nie ju¿
jako urzêdnicy ksi¹¿êcy. Ponadto piastowali urzêdy pañstwowe i dworskie, równolegle zasiadaj¹c w stallach kapitu³y katedralnej w Kamieniu. Do tak znacznego
udzia³u pra³atów i kanoników pochodz¹cych ze wschodniej czêœci Ksiêstwa
przyczyni³ siê w du¿ym stopniu sam ksi¹¿ê Bogus³awa X (1474/1478–1523),
który dorasta³ w tamtych stronach i w wieku m³odzieñczym zawar³ znajomoœci z wieloma przedstawicielami tamtejszych rodów szlacheckich i patrycjuszowskich (g³ównie S³upska). Po jego œmierci z ich us³ug korzystali tak¿e jego
nastêpcy, którzy po proklamowaniu reformy koœcielnej w Ksiêstwie Pomorskim usilnie d¹¿yli do zagwarantowania sobie wy³¹cznych praw do obsadzania
prebend kapitu³y katedralnej, co w dalszej perspektywie mia³o prze³o¿yæ siê
na uzyskanie decyduj¹cego wp³ywu na wybór ordynariusza diecezji. W du¿ym
stopniu w wyniku prowadzonej przez nich polityki personalnej zmieni³ siê profil
konfesyjny kolegium katedralnego, bowiem na miejsce osób, które prebendy
uzyska³y jeszcze w czasach katolickich, wchodzi³y osoby reprezentuj¹ce interesy ksi¹¿êce. Na jej forum reprezentowa³y i realizowa³y plany ksi¹¿êcej reformy
stosunków koœcielnych w ksiêstwie. Wielu spoœród nich by³o najprawdopodobniej zwolennikami nauki Martina Lutra. W ten schemat wpisywa³y siê chocia¿by kariery Bartholomäusa Suawego ze S³upska i Martina Wejhera z £eby,
którzy wywodzili siê z kaszubskiego obszaru jêzykowego, a swój awans do kapitu³y zawdziêczali w du¿ej mierze ksi¹¿êtom, bêd¹c ju¿ prebendariuszami,
w dalszym ci¹gu pozostawali od nich zale¿ni. Ostatecznie s³u¿ba na rzecz ksi¹¿¹t pozwoli³a im obj¹æ urz¹d protestanckiego ordynariusza diecezji kamieñskiej. Przypomnijmy, ¿e w czasie wakansu w diecezji (1544–1545) wœród kandydatów do objêcia urzêdu biskupiego byli, równie¿ wywodz¹cy siê ze wschodniej czêœci Ksiêstwa Szczeciñskiego kanonicy, Jakob Puttkamer i Pribeslaus
Kleist. Ich kandydatury wysun¹³ sam Johannes Bugenhagen.
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The attitudes of clergies of the Cammin Chapter
from the eastern part of the Duchy of Pomerania-Stettin
towards the Reformation
SUMMARY
The objective of the article is to discuss the attitudes of prelates and canons originating from the eastern part of the Duchy of Pomerania-Stettin towards the Reformation and the reform of church relations in the land of the House of Griffins. The
article offers an insight into the career of selected local clergymen who ranked among
the members of the chapter following the proclamation of the church reform in the
Duchy of Pomerania in year 1534/1535. They were all appointed to the chapter by
dukes and would represent and uphold ducal interest and actively promote the
reform of church and religious relations they themselves initiated in the Duchy of
Pomerania. In view of the above determinations it is possible to situate them in the
ranks of Protestant clergymen of the Cathedral Chapter in Cammin. Furthermore,
a significant number of them were personally involved in implementation of the
church and religious reform by participating in church visits, which constituted, as
it was explicitly emphasized in the sources, the primary tool of the reconstruction
of church relations in the nation. A special attention should be also given to the fact
that the two first Protestant bishops in Cammin – Bartholomäus Suawe (1545–1549)
and Martin von Wejher (1549–1556), prior to their appointment to bishopric, were
members of the Cathedral Chapter and originated from the Kashubian linguistic
area.
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Kaszubi w świetle pruskich danych
spisowych w latach 1827–1911

Podstaw¹ Ÿród³ow¹ dla niniejszych badañ s¹ statystyczne dane urzêdowe
w³adz pruskich, dotycz¹ce jêzyka mieszkañców, które dostarczaj¹ – w przypadku ludnoœci kaszubskiej – porównywalne liczby dla okresu od 1827 do 1911
roku. Dok³adniej chodzi o rezultaty tzw. administracyjnych pruskich spisów
jêzykowych z lat 1827–1858 roku, przeprowadzanych co trzy lata oraz o wyniki
oficjalnych spisów powszechnych z lat 1861, 1867, 1890, 1900, 1905 i 1910.
Pierwszy jêzykowy spis administracyjny zorganizowany zosta³ w regencji g¹biñskiej (Regierungsbezirk Gumbinnen) w 1817 roku, nastêpnie w 1825 roku
rozszerzono drugi spis na regencjê królewieck¹ (Regierungsbezirk Königsberg),
a w 1827 roku przeprowadzono taki spis w kilku powiatach regencji koszaliñskiej (Regierungsbezirk Köslin) z prowincji pomorskiej (Provinz Pommern)1.
Ponadto wartoœciowe dane znajduj¹ siê w tabelach spisów uczniów szkó³ powszechnych, dokonanywanych w okresie od 1886 do 1911 roku co piêæ lat2.
1

2

Informacje dla regencji koszaliñskiej w: R. Boeckh, Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäischen Staaten. Eine statistische Untersuchung, Berlin 1869 (dalej cyt. Der
Deutschen Volkszahl), s. 233. Zob. tak¿e J.G. Hoffmann, Zahl der Einwohner des preußischen
Staates, deren Muttersprache nicht die deutsche ist, w: idem, Nachlass kleiner Schriften,
Berlin 1847, s. 383.
Dane dla okresu 1831-1867 r. zachowa³y siê w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie (cyt. dalej GStAPK), XX. Hauptabteilung (HA), Repositur 2 (Oberpräsidium von Preußen), Titel 36, Nr. (sygn.) 11, Vol. 3-6; dla regencji kwidzyñskiej dodatkowo
w XIV. HA, Rep. A 181 (Regierung zu Marienwerder) oraz dla regencji gdañskiej (Regierungsbezirk Danzig) w zespo³ach poszczególnych powiatów: XIV. HA, Rep. A 189 (Carthaus/Kartuzy), Rep. A 191 (Neustadt/Wejherowo) i Rep. A 184 (Berent/Koœcierzyna).
Wyniki spisów od 1861 do 1911 r. zosta³y opublikowane w „Preußische Statistik” (cyt. dalej
PS) t. 5 (spis z 1861 r.), s. 224-225; t. 16 (spis z 1867 r.), s. 5-6; t. 101/2 (spis szkolny z 1886 r.),
s. 202-203; t. 121 (spis z 1890 r.), s. 109-111 i 155-157; t. 120/2 (spis szkolny z 1891 r.), s. 72-73;
t. 151/2 (spis szkolny z 1896 r.), s. 38-39; t. 177/3 (spis z 1900 r.) s. 360-365; t. 176/3 (spis
szkolny z 1901 r.), s. 300-301; t. 209/3 (spis szkolny z 1906 r.) s. 326-327; t. 234 (spis z 1910 r.
– dane wyznaniowe) s. 206-209; t. 231/2 (spis szkolny z 1911 r.), s. 378-379. Ponadto wyniki
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Metody tych kolejnych spisów ró¿ni³y siê od siebie, a uzyskane rezultaty nie
odzwierciedla³y precyzyjnie stosunków jêzykowych, tak¿e w kwestii jêzyka kaszubskiego. Jêzyk ten sta³ siê przedmiotem spisów statystycznych w zasadzie
dopiero od 1890 roku; przedtem uznawano go najczêœciej za gwarê jêzyka polskiego3. Z powodu ówczesnej sytuacji politycznej na polu stosunków narodowoœciowych tylko czêœæ Kaszubów w okresie 1890–1911 deklarowa³a w spisach „jêzyk kaszubski” jako swój jêzyk ojczysty, pozostali podawali „jêzyk polski”. Z tych samych wzglêdów wyniki spisów by³y „korygowane” przez w³adze
pruskie z korzyœci¹ dla jêzyka kaszubskiego i niekiedy tak¿e na rzecz jêzyka
niemieckiego. Podobne interwencje personelu spisowego wystêpowa³y, na korzyœæ jêzyka niemieckiego, równie¿ we wczeœniejszych latach. Fakt ten zmniejsza oczywiœcie wiarygodnoœæ omawianych spisów. Dodatkowym utrudnieniem
jest wystêpowanie w spisach kategorii tzw. osób „dwujêzycznych”. Polaków
i Kaszubów, którzy zaznaczyli podczas spisów odpowiedni¹ kratkê, ¿e potrafi¹
mówiæ po niemiecku, umieszczano w oddzielnej rubryce dla „dwujêzycznych”,
a urzêdnicy uwa¿ali takie osoby ju¿ prawie za Niemców.
Wszystkie wy¿ej wyliczone przyczyny decyduj¹ o tym, ¿e Ÿród³a statystyczne wymagaj¹ odpowiedniej, daleko id¹cej krytyki oraz poprawek zaprezentowanych rezultatów spisów jêzykowych. Zasiêg wystêpowania Kaszubów ogranicza³ siê do terenów prowincji pomorskiej (Pommern) i zachodniopruskiej
(Westpreußen). Dok³adniej chodzi o regencje4 koszaliñsk¹, gdañsk¹ i kwidzyñsk¹, a w nich o nastêpuj¹ce powiaty – w granicach obowi¹zuj¹cych w latach

3

4

spisu z 1905 r. zosta³y opublikowane w Gemeidelexikon für die Provinz Westpreußen, Berlin 1908, s. 154-155, a dane jêzykowe spisu z 1910 r. w Statistisches Jahrbuch für den
Preußischen Staat 1913, Berlin 1914 (dalej cyt. Statistisches Jahrbuch), s. 20 – wyniki dla
ca³ych powiatów. Szczegó³owe rezultaty spisu z 1910 r. zob. w Gemeindelexikon für die
Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln, z. 2 i 3
(Danzig i Marienwerder), Berlin 1912. Zebrane dane statystyczne dla poszczególnych powiatów zob. w: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815-1914. Die
preußische Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar (Quellen zur Geschichte und
Landeskunde Ostmitteleuropas, t. 3), Marburg 1998 (dalej cyt. Sprachliche Minderheiten),
dla powiatów kaszubskich s. 93-111 oraz s. 164-172.
Wczeœniej jêzyk kaszubski pojawi³ siê w tzw. tabelach pierwotnych spisu z roku 1861 dla
powiatów koœcierskiego i kartuskiego – wed³ug nich tylko niewieka grupa osób zadeklarowa³a wtedy u¿ywanie tego jêzyka. Por. GStAPK, XIV. HA, Rep. A 184, sygn. (Nr.) 171
(Koœcierzyna) i Rep A 189, sygn. 4 (Kartuzy). Nie znalaz³o to jednak potwierdzenia w opublikowanych wynikach spisu, w którym rubryka dla osób nie mówi¹cych po niemiecku
by³a bardzo uogólniona – nie uwzglêdnia³a w ogóle zró¿nicowania jêzyków. Chodzi³o
jedynie o to, ¿e nie jest to jêzyk niemiecki..
W jêzyku niemieckim okrêgi administracyjne, porównywalne z polskimi województwami
nazywano okrêgami rz¹dowymi (Regierungsbezirk). W nauce polskiej u¿ywa siê na ich
okreœlenie nazwy rejencja lub regencja. Po uwagach prof. Janusza Kutty zdecydowa³em
u¿ywaæ konsekwentnie formy regencja.
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1890–1910: Bytów (Bütow), Lêbork (Lauenburg), S³upsk (Stolp), Wejherowo
(Neustadt), Puck (Putzig), Kartuzy (Karthaus), Koœcierzyna (Berent), gdañski
górny (Danziger Höhe), Chojnice (Konitz), Cz³uchów (Schlochau) oraz miasto
Gdañsk (Danzig). Powiaty z regencji koszaliñskiej, pod k¹tem statystyki narodowoœciowo-jêzykowej wyczerpuj¹co przebadane zosta³y przez wybitnego „kaszubologa” Zygmunta Szultkê5, jednak poœwiêcimy im tak¿e trochê uwagi.
Starsza literatura dytycz¹ca liczebnoœci Kaszubów pochodzi przede wszystkim z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku. Wi¹zaæ nale¿y to ze spisem ludnoœci
z 1890 roku, w którym po raz pierwszy opublikowano dane dotycz¹ce zasiêgu
jêzyka kaszubskiego na Pomorzu. Przydatna w tym miejscu jest statystyczna
praca Stefana Ramu³ta z 1899 roku6, chocia¿ przyznaæ nale¿y, ¿e jego badania
terenowe, zw³aszcza dla terenów z regencji koszaliñskiej, czêsto spotyka³y siê
z krytyk¹ badaczy problemu (np. ze strony Zygmunta Szultki). Inni badacze
wymieniali jedynie ogóln¹ liczbê Kaszubów, bez drobiazgowych szacunków,
jak to czyni Stefan Ramu³t7. Nowsze prace niemieckie opieraj¹ siê – tak jak i te
starsze – zasadniczo na danych urzêdowych, co prowadzi do ca³kowicie
fa³szywych wniosków w sprawie zasiêgu jêzyka kaszubskiego, zw³aszcza w stosunku do jêzyka polskiego8. Niedawno przeprowadzone badania historyków
5

6
7

8

Badacz ten wyda³ wa¿ne prace o zasiêgu jêzyka kaszubskiego na Pomorzu Zachodnim. Ze
wzglêdu na poruszany tutaj problem chodzi nam w niniejszym artykule zw³aszcza o pracê:
Z. Szultka, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze jêzykowym Pomorza Zachodniego
w XIX wieku, w: Pomorze – trudna Ojczyzna? Kszta³towanie siê nowej to¿samoœci 1945-1995, red. A. Sakson, Poznañ 1996, s. 23-70.
S. Ramu³t, Statystyka ludnoœci kaszubskiej, Kraków 1899.
Wymieniæ to mo¿na: Nadmorski [J. £êgowski], Ludnoœæ polska w Prusach zachodnich, jej
rozwój i rozsiedlenie w bie¿¹cym stuleciu z map¹ etnograficzn¹, Warszawa 1889 i J. £êgowski,
Die Sprache der baltischen Slaven, „Bläter für pommersche Volkskunde”, t. 4, 1896, nr 6-9;
F. Lorenz, Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Berlin-Leipzig 1925 oraz
idem, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1926.
Por. D. von Oppen, Deutsche, Polen und Kaschuben in Westpreußen, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands“, t. 4, 1955, s. 157-223; P. Böhning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreußen 1815-1871, Marburg a. Lahn 1973 oraz np. Über 100 000
Kaschuben, „Westpreußen-Jahrbuch“, t. 35, 1985, s. 150. Ten sam b³¹d pope³nia tak¿e Stefan Hartmann w artyku³ach: S. Hartmann, Zu den Nationalitätenverhältnissen in Westpreußen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, „Zeitschrift für Ostforschung“, t. 42, 1993,
s. 391-405 oraz idem, Bevölkerungsvehältnisse in Westpreußen um 1900, w: Polen, Deutsche
und Kaschuben... Alltag, Brauchtum und Volkskultur auf dem Gut Hochpaleschken in Westpreußen um 1900, red. B. Lauer i H. Nogossek [Katalog wystawy], Kassel 1997, s. 17-24. Bez
uwzglêdniania tzw. ludnoœci „dwujêzycznej“ autor przeprowadza szczegó³owe analizy, za
opracowaniem statystycznym Maxa Broesike z okresu przed 1914 r., dotycz¹ce np. polsko-niemieckich podzia³ów maj¹tkowych w gminach. Bez odpowiednich poprawek danych
urzêdowych, a zw³aszcza bez nale¿ytego rozdzia³u miêdzy ludnoœci¹ polsk¹ i kaszubsk¹
takie analizy s¹ ca³kowicie fa³szywe, bezwartoœciowe i wrêcz szkodliwe. Z nowszych polskich
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polskich, Zygmunta Szultki i Leszka Belzyta, doprowadzi³y do wyjaœnienia wielu
kwestii spornych przedstawianej problematyki9.
Zasadniczym problemem, którym musimy tutaj siê zaj¹æ jest odpowiednia
krytyka dostêpnych Ÿróde³, czyli danych liczbowych. Przyjêliœmy tutaj zasadê
wliczenia tzw. osób „dwujêzycznych”, wystêpuj¹cych w statystykach, do ludnoœci
kaszubskiej, co jest logicznym zabiegiem, bior¹c pod uwagê metody przeprowadzania spisów i sposoby upublicznienia ich wyników10. Nastêpnie dla okresu
przed 1861 rokiem spoœród danych spisów administracyjnych, których rezultaty
niekiedy znacznie siê ró¿ni³y, wskazujemy zw³aszcza na te najbardziej korzystne
dla ludnoœci kaszubskiej11. Du¿e trudnoœci przysparza sprawa rozdzia³u ludnoœci polskiej i kaszubskiej, gdy¿ dane urzêdowe w tym wzglêdzie s¹ bardzo zawodne. Du¿a grupa Kaszubów podawa³a bowiem jêzyk polski jako swój jêzyk
ojczysty. Opieraliœmy siê w tym wzglêdzie na wskazówkach Stefana Ramu³ta,
wiedz¹c, ¿e jego praca nie jest ca³kowicie wiarygodna, ale brak innych dok³adniejszych badañ, na których mo¿na by oprzeæ nasze rozwa¿ania w tej kwestii.
Kryterium jêzykowe uznane zosta³o tutaj, ze wzglêdu na brak innych Ÿróde³
statystycznych, za rozstrzygaj¹ce o przynale¿noœci narodowej. Jest to czêsto
w przypadkach jednostkowych kryterium zawodne, operuj¹c jednak¿e du¿ymi
liczbami dokonuje siê niwelacja ewentualnych b³êdów. Usprawiedliwieniem
w tym miejscu jest fakt, ¿e zarówno Polacy, Kaszubi, jak i w³adze pruskie oraz
badacze niemieccy traktowali w tym okresie owe spisy jêzykowe w³aœciwie jako
spisy narodowoœciowe12.

9

10

11

12

opracowañ zob. K. Œlaski, Stosunki demograf iczne, narodowoœciowe i wyznaniowe, w: Historia Pomorza, t. III, cz. 1, red. G. Labuda. Poznañ 1993, s. 143-176. Autor krytycznie nastawiony jest do statystyk pruskich, ale w zasadzie siê na nich opiera. Na podstawie wyników
z 1831 i 1852 r. wnioskuje o zwiêkszeniu siê odsetku Polaków (i Kaszubów) w tym okresie
(s. 161 i 162), co jest moim zdaniem b³êdem. B³¹d ten staje siê widoczny po porównaniu
danych z 1837 i 1852 r.
Por. Z. Szultka, op. cit.; L. Belzyt, Kaszubi w pruskiej statystyce jêzykowej do 1914 roku,
w: Pomorze – trudna ojczyzna..., s. 71-82 (cyt. dalej Kaszubi) oraz L. Belzyt, Liczebnoœæ
ludnoœci kaszubskiej na Pomorzu Gdañskim w latach 1830-1914, cz. I, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, t. 15, 2000, z. 3, s. 75-94 i cz. II, „Przegl¹d Zachodniopomorski”, t. 15, 2000,
z. 4, s. 61-80 (cyt. dalej Liczebnoœæ). Rozdzia³ dotycz¹cy Kaszubów znalaz³ siê tak¿e w: L.C.
Belzyt, Pruska statystyka jêzykowa (1825-1911) a Polacy zaboru pruskiego, Mazur i Œl¹ska
(cyt. dalej Pruska statystyka), Zielona Góra 2013.
Dok³adniej o tym w: L.C. Belzyt, Pruska statystyka..., s. 23-24. Zob. tak¿e wczeœniejsze
prace: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten..., s. 14-15 oraz idem, Zur Frage des nationalen
Bewußtseins der Masuren im 19. und 20. Jahrhundert (auf der Basis statistischer Angaben),
„Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, t. 45, 1996, s. 37 i przyp. 7 na tej¿e stronie.
Propozycjê tak¹, jako najw³aœciwszy sposób wykorzystania rezultatów pruskich spisów jêzykowych, wysun¹³ ju¿ w 1919 r. E. Romer, Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych,
Lwów 1919.
Por. np. GStAPK, I. HA (Ministerium des Innern), Rep. 77, Nr. 3916, k. 75-76, Schreiben
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W niniejszym opracowaniu staramy siê przeprowadziæ szacunki na poziomie powiatów, jednak tam, gdzie na to pozwala³y zachowane Ÿród³a, umieœciliœmy kilka uwag dotycz¹cych gmin i parafii. Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e jestem
w pe³ni œwiadomy, i¿ osi¹gniête rezultaty s¹ jedynie pewnego rodzaju propozycj¹
liczbow¹. Zadaniem, które postawi³em przed tym niewielkim opracowaniem,
jest zwróciæ uwagê na ewidentne mankamenty oficjalnych spisów pruskich.
Przedstawione szacunki s¹ z ca³¹ pewnoœci¹ bli¿sze rzeczywistym stosunkom
ludnoœciowym ni¿ dane urzêdowe i powinny staæ siê przedmiotem dalszej dyskusji naukowej.
W³adze pruskie, zw³aszcza od czasów panowania Fryderyka II (1740–1786),
zwraca³y szczególn¹ uwagê na prowadzenie spisów ludnoœci dla celów fiskalnych. Statystyka jêzykowa z kolei bierze swój pocz¹tek od pierwszych zestawieñ administracyjnych, sporz¹dzonych w 1817 roku dla regencji g¹biñskiej13.
W 1827 roku dokonano spisu w kilku powiatach regencji koszaliñskiej. Od roku
1828 przeprowadzano regularnie administracyjne spisy w regencji opolskiej,
a od 1831 roku dodatkowo w regencjach: poznañskiej, bydgoskiej, kwidzyñskiej i gdañskiej. W ten sposób objê³y one wszystkie wschodnie regencje Prus,
w których mieszka³a obok Niemców wiêkszoœæ ludnoœci polskiej, kaszubskiej
i litewskiej14.
W 1827 roku w³adze administracyjne regencji koszaliñskiej dokona³y spisu
mieszkañców, aby zbadaæ, ilu Kaszubów uczestniczy³o w mszach (przypuszczalnie tylko katolickich) prowadzonych w jêzyku polskim15. Uzyskane wyniki
by³y w zwi¹zku z tym niedok³adne i prawdopodobnie nie obejmowa³y wszystkich Kaszubów, zw³aszcza wyznania ewangelickiego. Podczas sporz¹dzania

13

14

15

des Oberpräsidenten der Provinz Posen vom 22. Januar 1909 an den Herrn Minister der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten; oraz doskona³¹ rozprawkê:
L. Bernhard, Die Fehlerquellen in der Statistik der Nationalitäten, [Wstêp do:] P. Weber,
Die Polen in Oberschlesien. Eine statistische Untersuchung, Berlin 1914, s. III-XXI. Podobnie postêpuj¹ inni badacze w cytowanych tutaj pracach, np. S. Ramu³t, op. cit., czy J. £êgowski,
op. cit.
Por. K. Forstreuter, Die Anfänge der Sprachenstatistik in Preußen und ihre Ergebnisse zur
Litauerfrage, „Zeitschrift für Ostforschung“, t. 2, 1953, s. 335-337. Na temat pocz¹tków
statystyki pruskiej zob. tak¿e R. Boeckh, Die geschichtliche Entwickelung der amtlichen
Statistik des preußischen Staates, Berlin 1863, np. s. 3 oraz H. Klinckmüller, Die amtliche
Statistik Preußens im vorigen Jahrhundert, Jena 1880, s. 1-48.
Ponadto od 1843 r. przeprowadzano tak¿e spisy jêzykowe w regencji frankfurckiej i legnickiej w stosunku do ludnoœci serbsko-³u¿yckiej oraz od 1855 r. w regencji wroc³awskiej
w stosunku do tamtejszej ludnoœci polskiej. W latach piêædziesi¹tych XIX w. dokonano
jeszcze obliczeñ ludnoœci waloñskiej w regencji akwizgrañskiej (Aachen). Dok³adna analiza
pruskich spisów jêzykowych i ich metod zosta³a przeprowadzona w pracach: L. Belzyt,
Sprachliche Minderheiten..., s. 7-16 oraz L.C. Belzyt, Pruska statystyka...., s. 11-29.
J. G. Hoffmann, op. cit., s. 383.
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zestawieñ statystycznych w 1831 roku, pierwszych dotycz¹cych stosunków jêzykowych w regencji gdañskiej i kwidzyñskiej, administracji pruskiej chodzi³o
z kolei o stwierdzenie, ile osób nie mog³o jeszcze ze wzglêdu na barierê jêzykow¹ uczestniczyæ w zebraniach publicznych oraz w nabo¿eñstwach w jêzyku
niemieckim. Zebrane wtedy rezultaty wskazywa³y wiêc liczbê Polaków i Kaszubów, którzy nie znali w ogóle jêzyka niemieckiego16. Na podobnych zasadach przeprowadzone zosta³y równie¿ nastêpne obliczenia administracyjne
w latach trzydziestych XIX wieku. Dopiero w latach czterdziestych, jak podaje
Richard Boeckh, przeprowadzano spisy jêzykowe na bazie powszechnych spisów ludnoœci i podobno miano ju¿ wtedy pytaæ o „jêzyk ojczysty” (Muttersprache), co jednak nie znajduje potwierdzenia w Ÿród³ach17.
Aby móc dane tych pierwszych „spisów” wykorzystaæ do naszych szacunków, nale¿y dodaæ do ludnoœci mówi¹cej po polsku (kaszubsku) jeszcze Kaszubów znaj¹cych tak¿e jêzyk niemiecki. Jak du¿a by³a ta grupa, wskazuj¹ dane
z regencji gdañskiej z 1837 roku oraz z lat 1852–1858, gdy¿ wtedy uwzglêdniono
dodatkowo w oddzielnych rubrykach tzw. osoby „dwujêzyczne”. Stanowi³y one,
wed³ug oficjalnych danych pruskich, od 20 do 40% ogó³u mieszkañców niektórych powiatów kaszubskich. Dla regencji koszaliñskiej i kwidzyñskiej brak niestety takich informacji. A¿ do roku 1890 nie uwzglêdniano tam oddzielnie owej
ludnoœci „dwujêzycznej”, przy czym nale¿y przypuszczaæ, ¿e osoby takie zaliczano w ca³oœci albo w przewa¿aj¹cej czêœci do ludnoœci niemieckojêzycznej.
Taki sposób postêpowania potwierdzaj¹ w jednoznaczny sposób zachowane Ÿród³a dla regencji gdañskiej. W latach 1831 i 1834, nie udostêpniono liczb
dla tych tzw. osób „dwujêzycznych” na poziomie powiatów, ale w aktach archiwalnych mo¿na znaleŸæ informacje o tej grupie na poziomie ca³ej regencji.
Zosta³y one umieszczone w rubryce pod tytu³em „zugleich Sprechende deutsch
und polnisch”, czyli „mówi¹ce jednoczeœnie po niemiecku i po polsku”. W roku
1831 mia³o byæ jedynie 6050 takich osób w ca³ej regencji (obok 76 232 osób
„mówi¹cych tylko po polsku” – razem 82 282 osoby), a w roku 1834 – ju¿
51 230 (natomiast „mówi¹cych tylko po polsku” 64 708 – razem 115 938 osób)18.
W tabelach prezentuj¹cych dane dla powiatów grupê tê zaliczono w ca³oœci
16

17

18

Wskazuj¹ na to tytu³y rubryk tych pierwszych jêzykowych tabel statystycznych: GStAPK,
XVI. HA, Rep. 30 (I) (Regierung zu Bromberg), sygn. (Nr.) 2874, k. 38-39 oraz Rep. 30 (II),
sygn. 2874. k. 29-30. Por. te¿ D. von Oppen, op. cit., s. 162 oraz K. Œlaski, op. cit., s. 143-144.
R. Boeckh, Der Deutschen Volkszahl…, s. 232. Zob. tak¿e D. von Oppen, op. cit., s. 162.
W Ÿród³ach wystêpuj¹ jednak inne tytu³y rubryk: nie ‘Muttersprache’ (jêzyk ojczysty), ale
„verschiedene vorherrschende Sprachen” (ró¿ne, dominuj¹ce jêzyki) – a wiêc chodzi³o
o jêzyk potoczny. Por. np. GStAPK, XIV. HA, Rep. A 181 (Regierung zu Marienwerder),
sygn. 4133, k. 131-141 i 167-177.
GStAPK, XX. HA, Rep. 2 (Oberpräsidium von Preußen), Tit. 36, sygn. (Nr.) 11, Vol. 3, k.
222-224.

200

LESZEK C. BELZYT (ZIELONA GÓRA)

do ludnoœci niemieckiej, gdy¿ zsumowana w spisie z 1831 roku liczba ludnoœci
polskiej z poszczególnych powiatów wynios³a – np. wed³ug Richarda Boeckha
– 76 135 osób (czyli nawet 98 osób mniej ni¿ liczyæ mia³a grupa mówi¹ca tylko
w jêzyku polskim)19. W roku 1837 doliczono siê z kolei 60 612 osób „dwujêzycznych”, obok 63 781 mówi¹cych tylko po polsku (razem 124 393 osób).
W tym ostatnim spisie ukazano jednak podzia³ tej grupy na poszczególne powiaty, przez co mo¿liwe jest wykorzystanie tych danych dla naszych szacunków20.
Nastêpne zestawienia jêzykowe zachowa³y siê dopiero z lat 1852–1858 dla
regencji gdañskiej, dla kaszubskich powiatów z regencji koszaliñskiej z lat 1843,
1849 i 1858 roku, natomiast dla kaszubskich powiatów regencji kwidzyñskiej
z lat 1846–1858 dla chojnickiego i z lat 1849–1858 dla cz³uchowskiego. Istnienie
tak du¿ej luki w Ÿród³ach utrudnia ocenê rzeczywistego stanu badanej ludnoœci.
Korzystniej przedstawia siê sytuacja w przypadku powszechnego spisu jêzykowego z 1861 roku. By³ on przeprowadzony na terenie ca³ego pañstwa pruskiego na podstawie jednolitej metody. W formularzach pytano tym razem
o jêzyk rodzinny (Familiensprache). Zaliczano przy tym wszystkich domowników, w tym ca³¹ s³u¿bê mieszkaj¹c¹ przy danej rodzinie (szlacheckiej, mieszczañskiej czy ch³opskiej) do jêzyka pana domu. Ostro¿ne oceny badaczy niemieckich zak³ada³y, ¿e powsta³ w ten sposób b³¹d w granicach 2-4% na niekorzyœæ ludnoœci polskiej i kaszubskiej21. Opublikowane dane nie uwzglêdni³y
ponadto osób „dwujêzycznych”. Oko³o po³owê z nich, a w niektórych przypadkach i wiêkszoœæ (jak mo¿na s¹dziæ z porównania rezultatów tego spisu z wynikami z lat 1852–1858 dla regencji gdañskiej oraz poznañskiej i bydgoskiej z lat
1846–1858) wliczona zosta³a do ludnoœci niemieckojêzycznej22. Pomimo tych
19
20

21

22

Por. R. Boeckh, Der Deutschen Volkszahl, s. 230 oraz GStAPK, XX. HA, Rep. 2, Tit. 36,
sygn. (Nr.) 11, Vol. 3, k. 126-129
O sytuacji w trzech powiatach kaszubskich z regencji koszaliñskiej por. Z. Szultka, op. cit.,
s. 56-57 (zestawienie liczbowe) oraz L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten..., s. 164, 167, 172.
Tam równie¿, jak i w regencji kwidzyñskiej nie wyszczególniono ludnoœci „dwujêzycznej”,
wliczonej prawdopodobnie w wiêkszoœci do ludnoœci niemieckiej.
Por. np. A. von Fircks, Die preußische Bevölkerung nach ihrer Muttersprache und Abstammung, „Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus“, t. 33, 1893, s. 190
i 195.
Zob. tutaj R. Boeckh, Der Deutschen Volkszahl…, s. 234-237. Zamieœci³ on w swoich tabelach obok wyników urzêdowych równie¿ dane ‘pó³oficjalne’ dla 1861 r. z kilku powiatów
regencji poznañskiej, które uwzglêdni³y osoby „dwujêzyczne”. Porównanie tych liczb z wynikami oficjalnymi wskazuje, ¿e np. 73% osób „dwujêzycznych” w powiecie poznañskim,
87% w powiecie œredzkim i 89% w powiecie odolañskim zaliczono przy publikacji urzêdowej do ludnoœci niemieckiej. Oficjalna publikacja spisu umieœci³a osoby obcojêzyczne
w rubryce pt. ‘osoby nie mówi¹ce po niemiecku’ (‘nicht Deutsch sprechende Personen’), a wiêc
znaj¹ce jêzyk niemiecki osoby „dwujêzyczne” nie pasowa³y do niej i tym samym milcz¹co
uznano je za Niemców – por. PS, t. 5, np. s. 224-225.
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trudnoœci korektura dla tego roku jest o tyle ³atwiejsza, ¿e spis oparty zosta³ na
solidniejszych ju¿ metodach spisowych oraz zachowa³y siê dane porównawcze
z lat 1852, 1855, 1858 i 1867. Wa¿ne jest równie¿, ¿e w przypadku trzech pierwszych spoœród nich wyszczególniona zosta³a w regencji gdañskiej grupa tzw.
osób „dwujêzycznych”.
Spisy powszechne z lat 1890–1910, które uwzglêdnia³y regularnie grupê osób
„dwujêzycznych”, stanowi¹ w porównaniu z rezultatami wczeœniejszymi o wiele solidniejsz¹ podstawê naszych szacunków. Co do przynale¿noœci narodowej
tej grupy nie mo¿na wysuwaæ ¿adnych w¹tpliwoœci, gdy¿ zastosowana procedura spisowa wskazywa³a jednoznacznie, ¿e chodzi tu o osoby znaj¹ce jêzyk
niemiecki, których jêzyk ojczysty by³ jednak inny: polski, kaszubski, serbski,
litewski, duñski itd. O dodatkow¹ znajomoœæ jêzyka niemieckiego (i ¿adnego
innego) pytano wy³¹cznie osoby pos³uguj¹ce siê nieniemieckim jêzykiem ojczystym. Zasadniczym utrudnieniem jest jednak¿e fakt, ¿e napiête stosunki
narodowoœciowe w pañstwie pruskim czyni³y owe spisy narzêdziem walki
z mniejszoœciami narodowymi i w zwi¹zku z tym wyniki ich, a zw³aszcza spisu
z roku 1910, traktowaæ trzeba z du¿¹ ostro¿noœci¹. W latach tych pytano, przynajmniej teoretycznie, ka¿d¹ osobê o jej mowê ojczyst¹, co powinno by³o od
strony technicznej zwiêkszyæ wiarygodnoœæ spisów. Zebrane dane „poprawiane” jednak by³y przez personel spisowy, przede wszystkim nauczycieli, a dalej
na kolejnych stopniach administracji, a¿ do nadprezydenta prowincji.
Na powsta³e w ten sposób zafa³szowania zwróci³ jednoznacznie uwagê Ludwig Bernhard w bardzo rzeczowym artykule z roku 1914 23. Zaakcentowa³ on
m.in. ca³kowit¹ nieprzydatnoœæ osi¹gniêtych wyników w sprawie okreœlenia
zasiêgu jêzyka kaszubskiego czy „mazurskiego”, gdy¿ dane liczbowe dotycz¹ce
Kaszubów wzrasta³y w regencji gdañskiej o kilkadziesi¹t tysiêcy wraz ze zwiêkszeniem nadzoru i agitacji ze strony w³adz (w roku 1900 i 1910), by nastêpnie
spaœæ o podobn¹ liczbê, kiedy brakowa³o takich przeciwdzia³añ (w roku 1890)
lub kiedy strona polska prowadzi³a wzmo¿on¹ w³asn¹ kontragitacjê (w roku
1905). Kaszubi podawali w tym ostatnim wypadku przewa¿nie jêzyk polski jako
mowê ojczyst¹. Dodatkowo sytuacjê utrudnia fakt, ¿e w opublikowanych tabelach z 1890 i 1905 roku dane o jêzykach kaszubskim, polskim i „mazurskim”
23

L. Bernhard, op. cit. Autor cytuje na s. XVII zarz¹dzenia dla administracji w sprawie postêpowania w czasie spisów. Wynika z nich, ¿e personel spisowy (przede wszystkim nauczyciele) zobowi¹zany by³ sprawdziæ wpisy i nawet z pomoc¹ policji ustaliæ stan faktyczny
(czy poszczególne osoby w³adaj¹ jêzykiem niemieckim). W³adze miejscowe musia³y dostarczony materia³ spisowy dok³adnie sprawdziæ oraz usun¹æ „b³êdy i braki“. Landraci oraz
nawet prezydenci regencji byli odpowiedzialni za przebieg spisu i jego „odpowiednie”
wyniki (np.: „Den Landräten ist unbedingt zur Pflicht zu machen, sich einer genauen Durchsicht der Zählpapiere auch bezüglich der Sprachenangaben zu unterziehen und nötigenfalls örtliche Nachprüfungen zu veranlassen”).
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podano ³¹cznie w jednej rubryce. Dotarcie do liczb dotycz¹cych tylko jêzyka
kaszubskiego wymaga³o od autora dodatkowych obliczeñ.
Podobne wahania miêdzy stanem jêzyka kaszubskiego i polskiego wystêpuj¹ tak¿e w statystyce dzieci szkolnych, od 1891 roku pocz¹wszy. Wyniki ulegaj¹ jednak innym zmianom ni¿ dane spisów powszechnych. W regencji gdañskiej jêzyk kaszubski (oraz kaszubski i niemiecki) w 1891 roku poda³o 3673
dzieci, a w 1896 roku o wiele mniej bo tylko 95 dzieci. W latach nastêpnych
przygniataj¹ca wiêkszoœæ uczniów kaszubskich podawa³a ju¿ regularnie swój
jêzyk do formularzy, i tak w 1901 roku – 20 124 dzieci, w 1906 – 22 241 i w 1911
roku – 24 589 dzieci. W powiatach chojnickim i cz³uchowskim z regencji kwidzyñskiej jêzyk kaszubski w spisach szkolnych uwzglêdniono dopiero w 1901
roku. Doliczono siê wtedy 3419 dzieci mówi¹cych po kaszubsku. W roku 1906
wynotowano ich ju¿ znacznie wiêcej, bo 6125, a w 1911 roku – 5885 dzieci.
Poczynaj¹c od 1901 roku, statystyka szkolna oddawa³a wiêc stosunkowo dok³adnie zasiêg jêzyka kaszubskiego, a i proporcje pomiêdzy uczniami kaszubskimi i niemieckimi by³y o wiele bardziej wiarygodne ni¿ proporcje ze spisów
powszechnych. Z tych to wzglêdów nie mo¿na pomin¹æ tych danych przy przeprowadzaniu korekty wyników spisów powszechnych.
W literaturze przedmiotu istnieje kilka propozycji wykorzystania statystyki
szkolnej do obliczania proporcji dotycz¹cych ogó³u ludnoœci. Poniewa¿ polskie
i kaszubskie rodziny posiada³y z regu³y wiêcej dzieci ni¿ rodziny niemieckie,
zaleca siê, aby proporcje dla wszystkich mieszkañców powiêkszyæ o 2-3% na
korzyœæ ludnoœci niemieckiej. Drug¹ mo¿liwoœci¹ jest uznanie proporcji ze statystyki szkolnej jako odpowiednich równie¿ dla ca³ej populacji poszczególnych
powiatów, ze wzglêdu na to, ¿e wyniki spisów szkolnych tak¿e (choæ w wyraŸnie mniejszym stopniu) sporz¹dzane by³y tendencyjnie24. Wskazuj¹ na to same
rezultaty, które w wielu miejscach odnotowuj¹ niezrozumia³y demograficznie
wzrost liczby uczniów niemieckich albo gwa³towne zwiêkszenie siê stanu dzieci
„dwujêzycznych”. Dla kariery nauczycieli, którzy przeprowadzali te spisy, by³o
w tamtym okresie niezmiernie wa¿ne, aby mogli na podstawie wyników spisowych wykazaæ siê postêpami „niemczyzny” i germanizacji. Z porównania danych poszczególnych spisów szkolnych wynika, ¿e ewentualne, politycznie
uwarunkowane, ingerencje koryguj¹ce by³y w tym przypadku jednak o wiele
mniejsze ni¿ w spisach powszechnych.
Zastosowane tutaj szacunki bior¹ za podstawê dane procentowo najbardziej korzystne dla dzieci kaszubskich i polskich. Naszym zdaniem przedstawiaj¹ one (dla lat 1886–1911) najprawdopodobniej stosunki narodowoœciowe

24

Proponuje to Adam Galos: A. Galos, Jeszcze jedna statystyka ludnoœci polskiej (Ankieta
koœcielna z 1889 r.), „Sobótka”, t. 17, 1962, s. 404-405.
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najbardziej zbli¿one do rzeczywistoœci25. Dla poszczególnych powiatów zosta³y
wziête pod uwagê równie¿ dodatkowe uwarunkowania, m.in. wyniki statystyki
wyznaniowej.
Stosunki jêzykowe panuj¹ce w powiatach regencji koszaliñskiej w XIX i na
pocz¹tku XX wieku dok³adnie przeanalizowa³ Zygmunt Szultka w cytowanym
ju¿ wielokrotnie artykule z 1996 roku26. Obok statystyki jêzykowej wykorzysta³
on równie¿ relacje badaczy terenowych oraz sprawozdania pastorów i urzêdników z tamtych czasów. Analizowa³, kiedy usuwano jêzyk polski z poszczególnych szkó³ i parafii. Z tego to powodu nasz opis jest w pewnym sensie wtórny, a oryginalnym wk³adem jest jedynie propozycja korekty danych spisowych.
Powiat bytowski (pocz¹tkowo po³¹czony z powiatem lêborskim), le¿¹cy
na po³udnie od powiatu lêborskiego i s³upskiego (ewentualnie s³upeckiego –
jak u¿ywa tej nazwy Zygmunt Szultka), na zachód od powiatu koœcierskiego
i na pó³noc od powiatu chojnickiego by³ terenem rolniczym niezbyt gêsto
zaludnionym. Wzrost liczby ludnoœci w XIX wieku by³ umiarkowany, a w okresie 1867–1890 roku dosz³o nawet do spadku liczby mieszkañców. Przewa¿ali
tam ewangelicy (75-80%), natomiast katolicy tworzyli dosyæ siln¹ mniejszoœæ,
wyra¿aj¹c¹ siê liczb¹ oko³o 20% w I po³owie XIX wieku oraz ponad 25% w 1910
roku. Ludnoœæ ¿ydowska liczy³a oko³o 2% ogó³u mieszkañców27. Nale¿y s¹dziæ,
¿e uwzglêdniana w spisach ludnoœæ polsko- i kaszubskojêzyczna w ogromnej
wiêkszoœci by³a w rzeczywistoœci ludnoœci¹ kaszubsk¹.
Dane urzêdowe (tabela 1) wskazuj¹, ¿e ludnoœæ kaszubska oko³o 1827 roku
w obydwu, po³¹czonych wtedy powiatach, stanowiæ mia³a ponad 11% ogó³u
mieszkañców. Powy¿ej udowodnione zosta³o, ¿e spis z 1827 roku nie uj¹³ Kaszubów i Polaków, którzy znali jêzyk niemiecki i uczestniczyli z koniecznoœci
w mszach w jêzyku niemieckim. Liczba ich powinna byæ powiêkszona i nasza
propozycja wynosi oko³o 15-20%, a w liczbach absolutnych 5,5-6 tysiêcy osób
dla obydwu powiatów. Propozycja ta mimo wszystko bierze pod uwagê dane
urzêdowe (i sposób przeprowadzania spisów w porównaniu z innymi powiatami). Dla terenu z póŸniejszego powiatu bytowskiego wypada³oby wtedy 2600-2700 osób, stanowi¹cych oko³o 20% ogó³u ludnoœci.
25

26
27

Por. W. Heidn, Konfession und Muttersprache in den Volksschulen Westpreußens. Auf Grund
der Schulstatistik aus dem Jahre 1911, „Westpreußen-Jahrbuch“, t. 17, 1967, s. 70-75. Autor
stwierdza, ¿e statystyka szkolna oddaje prawdziwy obraz rzeczywistych stosunków narodowych na terenie Prus Zachodnich. „Es steht daher fest, daß diese Statistik ein wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen Verhältnisse ergibt“ (s. 70). Poprzez to stwierdzenie chcia³
on jednak udowodniæ, ¿e na terenie Prus Zachodnich jako ca³oœci dominowali Niemcy.
Z. Szultka, op. cit., s. 23-70.
Por. dane w: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten..., s. 164.
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Tabela 1.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. bytowskim w latach 1827–1905
Rok

Ogó³ ludnoœci

1827*
1843
1849
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

34 149
17 373
19 378
22 119
22 764
24 864
23 712
26 021
27 152
28 151

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim/
dwujêzyczni
kaszubskim
30 249
3800
—
15 627
1746
—
17 544
1834
—
18 022
4097**
—
19 913
2851
—
22 504
2360
—
20 575
3089
46
22 146
3672
197
22 624
4506
21
—
—
—

* – W 1827 roku istnia³ wspólny powiat (okrêg) bytowsko-lêborski.
** – W 1858 roku podana liczba jest jednoczeœnie liczb¹ katolików.
Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815–1914. Die preußische
Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar (Quellen zur Geschichte und Landeskunde
Ostmitteleuropas, t. 3), Marburg 1998, s. 164.

Natomiast Zygmunt Szultka, analizuj¹c daty likwidacji polskich nabo¿eñstw
i usuwania jêzyka polskiego ze szkó³, doszed³ do wniosku, ¿e na pocz¹tku XIX
wieku na terenie okrêgu lêborsko-bytowskiego mog³o mieszkaæ 14 200 Kaszubów (prawie 55% ludnoœci), a oko³o 1830 roku – 9500 Kaszubów (czyli prawie
28% mieszkañców, którzy stanowili oko³o 37% w czêœci bytowskiej, a 20%
w czêœci lêborskiej). Wiêkszoœæ z nich by³a wyznania ewangelickiego28. Dane
te wskazywa³yby, ¿e na pocz¹tku XIX wieku, w ci¹gu 30 lat nieomal¿e po³owa
Kaszubów uleg³a germanizacji, co wydaje siê ma³o prawdopodobne.
Pierwszy powszechny spis jêzykowy z 1861 roku przyniós³ dane wskazuj¹ce, ¿e 12,5% ludnoœci powiatu bytowskiego mówi³a w jêzyku polskim, a raczej
kaszubskim. Wyniki z s¹siednich lat s¹ z regu³y ni¿sze, poza spisem z 1858
roku, ale w tym wypadku podano liczbê katolików (18,5%). Znaj¹c sposób przeprowadzenia spisu z 1861 roku, jesteœmy zmuszeni skorygowaæ te dane. Uwa¿amy, ¿e Kaszubi stanowili oko³o 16-18% ogó³u mieszkañców, czyli 3800-4000
osób. Zygmunt Szultka opowiada siê za liczb¹ oko³o 6 tysiêcy osób (2400 ewangelików i 3500 katolików) dla 1850 roku, co dawaæ mia³o 28% ogó³u, czyli prawie 10% mniej ni¿ oko³o 1830 roku29.
28

Z. Szultka, op. cit., s. 27 i 55.
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Tabela 2.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. bytowskim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

4343
4052
4282
4887
5164
5324

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
3661
498
184
3423
449
180
3592
541
149
4092
619
176
4187
776
201
4028
1005
291

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 164.

W przypadku nastêpnych spisów jêzykowych mo¿emy dokonaæ korekty na
podstawie wyników spisów szkolnych (tabela 2). W 1890 roku osoby mówi¹ce
po polsku i kaszubsku stanowiæ mia³y 13,2%, w 1900 – 14,9%, a w 1910 roku –
16,7% ogó³u mieszkañców powiatu bytowskiego. Tendencja jest wyraŸnie wzrostowa. Podobnie wzrasta³a liczba katolików, wynosz¹c 19,3% w 1890, 23,8%
w 1905, a w 1910 roku osi¹gaj¹c odsetek 25,8%.
W latach 1886–1911 wzrasta³ tak¿e odsetek uczniów mówi¹cych po kaszubsku i po polsku. W 1886 wynosi³ on 15,7%, w 1891 – 15,5%, w 1901 – 16,3%,
w 1906 – 18,9%, a w 1911 roku – nawet 24,3%. Na podstawie tych liczb nale¿y
przypuszczaæ, ¿e w 1890 roku odsetek Kaszubów (i w nik³ej liczbie Polaków)
wynosi³ 15-16%, czyli 3700-3800 osób. Zygmunt Szultka dla 1875 roku oszacowa³ 4 tysi¹ce Kaszubów (w tym zaledwie 500 ewangelików) – czyli 16,5%30.
Szacunek ten niewiele ró¿ni siê od naszej propozycji i wskazuje, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ ewangelickich Kaszubów uleg³a ju¿ germanizacji.
Dla roku 1910/1911 przyj¹æ mo¿na, ¿e ludnoœæ kaszubska stanowi³a ponad
20% (5700-5800) ogó³u mieszkañców, a mo¿liwe, ¿e nawet 24% (6100 osób).
Zygmunt Szultka opowiada siê dla 1905 roku za szacunkiem 20%, co dla tego
roku dawa³o 5400 osób31. W tym ostatnim przypadku obydwie oceny s¹ w zasadzie identyczne (nasza nawet trochê wy¿sza), a mniejsza liczba osób dla 1905
roku wynika z tego, ¿e do 1910 roku podnios³a siê ogólna liczba ludnoœci,
a w tym tak¿e odsetek katolików i ludnoœci kaszubskojêzycznej.

29
30
31

Tam¿e, s. 60.
Tam¿e, s. 63.
Tam¿e, s. 66-67.
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Powiat lêborski po³o¿ony by³ na pó³noc od powiatu bytowskiego, pomiêdzy
powiatem s³upskim na zachodzie i wejherowskim na wschodzie. Liczba ludnoœci by³a tam oko³o dwa razy wiêksza ni¿ w powiecie bytowskim. Tempo wzrostu by³o podobne w obydwu powiatach. W powiecie lêborskim niedostrzegalny by³ spadek liczby ludnoœci w latach 1867–1890, ale wzrasta³a ona minimalnie. Odsetek katolików by³ ni¿szy ni¿ w powiecie bytowskim. W 1849 wynosi³
5,2%, w 1890 – ju¿ 8,7%, a w 1910 roku – nawet 10,8%. Ludnoœæ ¿ydowska
stanowi³a oko³o 1% ogó³u ludnoœci (najwiêcej w po³owie wieku), ale w 1910
roku zaledwie 0,6%32. Ewangelicy stanowili zdecydowan¹ wiêkszoœæ mieszkañców – najmniej w 1910 roku – 88,4%. Podobnie jak w powiecie bytowskim
tak¿e w powiecie lêborskim ogromna wiêkszoœæ ludnoœci kaszubsko-polskiej
zalicza³a siê do Kaszubów.
Tabela 3.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. lêborskim w latach 1827–1905
Rok
1827*
1843
1849
1858
1861
1867
1890
1900
1905

Ogó³ ludnoœci
34 149
32 082
35 593
38 862
40 237
42 979
43 517
45 992
49 827

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
30 249
3800
—
29 082
3000
—
33 029
2564
—
38 314
548
—
39 446
791
—
42 073
906
—
41 189
2033
283
43 415
2354
200
46 756
2894
157

*

– W 1827 roku istnia³ wspólny powiat bytowsko-lêborski.
Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 167.

W 1827 roku, jak ju¿ wspomnieliœmy powy¿ej, we wspólnym powiecie bytowsko-lêborskim mia³o byæ 11,1% ludnoœci kaszubskiej. Nale¿y przyj¹æ, ¿e na
terenie póŸniejszego powiatu lêborskiego stanowili oni najprawdopodobniej
oko³o 15% ludnoœci, czyli ponad 3 tysi¹ce osób. Szacunek Zygmunta Szultki nie
zosta³ podany dla terenu powiatu, ale mo¿na s¹dziæ, ¿e dla 1830 roku ocenia³
liczebnoœæ Kaszubów na tym terenie na oko³o 5 tysiêcy (23%).
Jak ukazuj¹ dane z tabeli 3, odsetek Kaszubów w nastêpnych latach wyraŸnie spada³. W 1843 roku wynosiæ mia³ jeszcze 9,4%, a w 1849 roku – 7,2%.
32

Zob. L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 167.
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Potem by³ ju¿ znikomy i spis z 1861 roku wykaza³ jedynie 2% ludnoœci polskojêzycznej. Powinien on jednak zostaæ podniesiony i szacujemy, ¿e w 1861 roku
wynosi³ nawet 10%, co dawa³o oko³o 4 tysiêcy Kaszubów w powiecie lêborskim. Zygmunt Szultka szacuje natomiast dla 1850 roku oko³o 13-14% ludnoœci
kaszubskiej, czyli 4700-4800 osób. Ró¿nice miêdzy szacunkami nie s¹ ju¿ takie
du¿e, jak dla okresu wczeœniejszego.
Tabela 4.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. lêborskim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

7907
7889
8272
8262
9356
10 013

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
7505
280
122
7449
278
162
7744
259
269
7710
336
216
8655
418
283
9185
464
364

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 167.

Spisy w latach 1890–1905 ukaza³y wy¿sze odsetki ludnoœci kaszubskiej ze
wzrastaj¹c¹ tendencj¹ – od 5,3% w 1890 do 6,1% w 1905 roku. Odsetki dla
uczniów szkó³ elementarnych by³y podobne – od 5,6% w 1891, do 7,5% w 1906
i 8,3% w 1911 roku. Dane te pozwalaj¹ oceniæ, ¿e w 1890 roku zamieszkiwaæ
tam mog³o 6% Kaszubów (2600 osób), natomiast w 1910 roku 8% (4200 osób).
Szacunki Zygmunta Szultki nie odbiegaj¹ daleko od tych propozycji. Dla 1875
roku proponuje on liczbê 3 tysiêcy Kaszubów (7%), a dla 1905 roku – 3700
(7,5%)33.
Dane jêzykowe dla powiatu s³upskiego, le¿¹cego na zachód od powiatu
lêborskiego s¹ jeszcze bardziej niepewne. By³ to powiat z ogromn¹ przewag¹
ewangelików. Ich odsetek w 1821 roku wynosi³ 99,4%. PóŸniej odsetek ten siê
zmniejsza³. W 1871 roku stanowili oni 97,6% mieszkañców, katolicy zaledwie
0,6%, a ludnoœæ ¿ydowska – 1,2%. Z kolei w 1910 roku, licz¹c razem powiat
miejski i wiejski, ewangelicy stanowili 96,6%, katolicy – 2,1%, a ¯ydzi jedynie
0,6% (prawie wszyscy w powiecie miejskim)34. Wzrost odsetka katolików by³
tutaj mniejszy ni¿ w innych powiatach, ale ogólna liczba ludnoœci wzrasta³a
33
34

Z. Szultka, op. cit., s. 63-66 i 67-68.
Por. L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 172.
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bardzo szybko. Doprowadzi³o to do podzia³u powiatu na miejski i wiejski po
1900 roku. W powiecie tym tak¿e wszystkie osoby polsko- i kaszubskojêzyczne
nale¿y w zasadzie zaliczyæ do Kaszubów.
Tabela 5.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. s³upskim w latach 1827–1905
Rok
1827
1843
1849
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1905 miasto

Ogó³ ludnoœci
46493
65842
72278
80041
83849
90355
98762
102603
76478
31037

niemieckim
46213
64952
70265
79805
83815
90118
98294
102162
75875
31037

Mówi¹cy jêzykiem
polskim
dwujêzyczni
280
—
890
—
2013
—
236
—
34
—
237
—
322
116
297
86
547
12
48
52

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 172.

Dla 1827 roku spis administracyjny w³adz regencji koszaliñskiej wykaza³ tylko
280 osób polskojêzycznych (0,6%) w powiecie s³upskim (tabela 5). Jest to liczba
wyraŸnie zani¿ona, co potwierdzaj¹ m.in. dane z 1843 (1,4%) i 1849 roku (2,8%).
Nasza ocena to 5% ludnoœci kaszubskiej, czyli 2300-2400 osób. Szacunek Zygmunta Szultki jest znacznie wy¿szy. Przypuszcza on, ¿e oko³o 1830 roku w powiecie s³upskim (s³upeckim) mieszka³o 15% Kaszubów, czyli oko³o 8 tysiêcy
osób rozumiej¹cych po kaszubsku, z których czêœæ mia³a ju¿ nie u¿ywaæ tego
jêzyka jako jêzyka potocznego35.
Spis powszechny z 1861 roku wykaza³ zaledwie 34 osoby niemówi¹ce po
niemiecku (0,04%). Jest to liczba zdecydowanie zani¿ona i przypuszczamy, ¿e
w powiecie mieszka³o wtedy oko³o 2500 Kaszubów, stanowi¹cych oko³o 3%
ogó³u ludnoœci. Zygmunt Szultka szacuje dla 1850 roku oko³o 4 tysi¹ce ludnoœci kaszubskiej, czyli 5,5%, która zamieszkiwa³a parafie: g³ówczyck¹, cecenowsk¹,
gardneñsk¹ i smo³dziñsk¹36.

35
36

Z. Szultka, op. cit., s. 58.
Tam¿e, s. 62.
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Tabela 6.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. s³upskim w latach 1886–1911
Rok
1886
1891
1896
1901
1901 miasto
1906
1906 miasto
1911
1911 miasto

Ogó³ uczniów
17 697
16 581
17 066
14 647
2903
15 231
3755
15 195
4237

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
17 697
0
0
16 547
18
16
17 022
18
26
14 597
36
14
2901
0
2
15 161
50
20
3745
5
5
15 118
57
20
4232
0
5

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 172.

Dla naszych ocen dla 1890 i 1910 roku wykorzystaæ mo¿emy, obok solidniejszych ju¿ rezultatów spisów powszechnych, tak¿e dane ze spisów szkolnych. Wszystkie te dane jednak wskazuj¹ na niewielkie liczby ludnoœci kaszubskiej. Najwy¿sze ze wskaŸników nie siêgaj¹ nawet 1%. Ostro¿nie oceniaj¹c, przypuszczamy, ¿e w 1890 roku w powiecie mieszka³o 2% Kaszubów (2000 osób),
a w 1910 roku – 1% (1200 osób). Zygmunt Szultka uwa¿a, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ ewangelickich Kaszubów z tego powiatu uleg³o germanizacji i dla
1875 roku szacuje ich liczbê ju¿ tylko na 2300 osób (2,5%), natomiast dla 1905
roku – na 1600 osób (1,5%). Wœród nich mia³o byæ coraz wiêcej nap³ywowych
katolików (600 osób). Ewangeliccy Kaszubi mieszkaæ mieli g³ównie w Izbicy
i Klukach37. Te dwa ostatnie szacunki nie odbiegaj¹ daleko od naszych ocen
dla 1890 i 1910 roku.
Powiat wejherowski (od 1887 roku podzielony na wejherowski i pucki),
le¿¹cy na pó³nocnym skraju regencji gdañskiej, nale¿a³ do obszarów zamieszka³ych przez nik³¹ liczbê ludnoœci polskiej. Prawie 100% osób mówi¹cych, wed³ug danych spisowych, po polsku wzglêdnie po kaszubsku nale¿y tutaj zaliczyæ do Kaszubów. Na takie postêpowanie wskazuj¹ dane zebrane przez Stefana
Ramu³ta oraz wyniki spisów dzieci szkolnych z lat 1901–191138. W zwi¹zku
37
38

Tam¿e, s. 66 i 68-69.
Por. S. Ramu³t, op. cit., s. 41-72. W 1892 r. odsetek Polaków wynosi³ wg niego w powiecie
puckim 0,15% i w powiecie wejherowskim 0,2%. Zob. te¿ PS, t. 176/2, s. 300-301; t. 209/3,
s. 326-327 oraz t. 231/2, s. 378. Odsetki dzieci polskich wynosi³y wg danych urzêdowych
odpowiednio: Puck – 2%, 0% i 3,2% oraz Wejherowo – 9,6%, 3,1% i 1,8%. Odsetki dla ogó³u
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z tym, prowadz¹c korektê, konieczne jest zsumowanie oficjalnych danych dotycz¹cych jêzyka polskiego i kaszubskiego razem z tzw. osobami „dwujêzycznymi”.
Powiat wejherowski odró¿nia³ siê od powiatów z regencji koszaliñskiej tym,
¿e przewa¿a³a w nim ludnoœæ wyznania katolickiego. W 1821 roku stanowi³a
ona ponad 75% mieszkañców, w 1871 – 74,5%, natomiast w 1910 roku (w obydwu powiatach: puckim i wejherowskim) – 73,6%. Teren ten, zw³aszcza obszar
nowego powiatu wejherowskiego39, nale¿a³ do wyj¹tków, gdy¿ w ogromnej
wiêkszoœci badanych tu powiatów odsetek katolików wyraŸnie wzrasta³ na prze³omie XIX i XX stulecia. Przyczyn¹ tej anomalii by³a najprawdopodobniej dzia³alnoœæ osadnicza Komisji Kolonizacyjnej (Ansiedlungskommission), finansuj¹cej osadnictwo ludnoœci niemieckiej wyznania luterañskiego40.
Dla powiatu wejherowskiego zachowa³o siê wyraŸnie wiêcej danych jêzykowych ni¿ dla powiatów z regencji koszaliñskiej. Dla naszych szacunków wa¿ne
jest równie¿ to, ¿e w 1837, 1852, 1855 i 1858 roku podano liczby dla tzw. osób
„dwujêzycznych”. Rezultaty spisowe prezentuje tabela 7.
Tabela 7.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. wejherowskim w latach 1831–1910
Rok

Ogó³ ludnoœci

1831
1834
1837
1852
1855
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

35250
37072
39782
48211
49735
52657
55053
60218
41660
49043
55587
61620

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
15334
19916
—
18848
18224
—
9265
14424
16093
9793
20566
17852
10178
21267
18290
10637
21176
20239
31877
23176
—
25608
34610
—
18365
22234
1050
22660
25615
747
27048
27358
1160
30932
29612
1049

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 99.

39

ludnoœci ze spisów powszechnych dla jêzyka polskiego by³y dla obydwu powiatów o wiele
wy¿sze i jedynie w powiecie puckim w 1900 (0,19%) i w 1905 r. (0,22%) odsetki te by³y
równie¿ minimalne. Dok³adne dane urzêdowe dla tego powiatu w: L. Belzyt, Liczebnoœæ...,
cz. I, s. 86.
W powiecie puckim odsetek katolików w 1910 roku by³ wy¿szy i wynosi³ 79,4%.
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Wed³ug wyników spisów pruskich w 1831 roku Kaszubi stanowiæ mieli 56,7%,
natomiast w 1834 roku – zaledwie 49,2% ogó³u ludnoœci. Ju¿ jednak w 1837
roku wraz z osobami „dwujêzycznymi” spis wykaza³ 76,7% ludnoœci polskojêzycznej. W nastêpnych latach odsetek ten by³ jeszcze wy¿szy: 79,7% w 1852,
79,5% w 1855 i 79,8% w 1858 roku. Ogólnopruski spis z 1861 roku wykaza³
jedynie 42,1% ludnoœci kaszubskiej, ale w 1867 roku – 57,5%. S¹ to dane wyraŸnie zani¿one, które wlicza³y wszystkie lub wiêkszoœæ tzw. osób „dwujêzycznych”
do grupy niemieckiej. Próbuj¹c ustaliæ rzeczywiste stosunki narodowoœciowe,
mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e Kaszubi w 1831 roku stanowili oko³o 78% ogó³u
ludnoœci (27 500 osób), a w 1861 roku – nawet 79-80% (43 500 – 44 000 osób).
Poniewa¿ odsetek katolików by³ mniejszy (72-74%), liczby te wskazuj¹, ¿e po
kaszubsku mówi³o jeszcze wtedy kilka tysiêcy ewangelików.
Tabela 8.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. wejherowskim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

6805
6959
7573
8547
9546
10389

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
2447
3887
471
2681
3673
605
2926
3724
923
3424
4214
909
3646
4817
1083
3855
5456
1078

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 99.

Dokonuj¹c korekty dla lat 1890 i 1910, mo¿emy podeprzeæ siê dodatkowo
statystyk¹ szkoln¹. Wed³ug spisu powszechnego z 1890 roku Kaszubi stanowiæ mieli 60,8%, ale w nastêpnych latach odsetki by³y ni¿sze, co jest nietypowym zjawiskiem na badanym terenie. W 1900 roku udzia³ ich wynosi³ 59,1%,
a w 1910 – tylko 55,8%. Dane dla uczniów szkó³ elementarnych tak¿e nie ukazuj¹ specjalnego wzrostu odsetek osób kaszubsko- i polskojêzycznych:
• w 1886 roku – 64%,
• w 1891 roku – 61,5%,

40

Podobne zjawisko odnotowane zosta³o w powiatach Gniezno, W¹growiec i ¯nin regencji
bydgoskiej, gdzie Komisja Kolonizacyjna by³a równie¿ szczególnie aktywna – por. A. Bro¿ek,
Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich 1886-1918, Poznañ 1989, s. 228 oraz W. Jakóbczyk, Hakata w latach 1901-1914, w: A. Galos, F.H. Gentzen
i W. Jakóbczyk, Dzieje Hakaty, red. J. Pajewski, Poznañ 1966, s. 283.
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• w 1896 roku – 61,4%,
• w 1901 roku – 59,9%,
• w 1906 roku – 61,8% oraz
• w 1911 roku – 62,9%.
Zestawienie to sugeruje, ¿e w 1890 roku Kaszubi (wraz z nielicznymi Polakami) stanowili w pomniejszonym powiecie wejherowskim oko³o 61-62%
mieszkañców (25 500 osób), a w 1910 roku – 62-63% (38 500 osób), co dawa³o
im wyraŸn¹ przewagê nad ludnoœci¹ niemieck¹ w wiêkszoœci wyznania ewangelickiego.
Powiat pucki powsta³ w wyniku reformy administracyjnej z 1886 roku,
wprowadzonej od stycznia 1887 roku. Pierwsze dane dla nowego powiatu pochodz¹ ju¿ z 1886 roku (dla uczniów szkó³ elementarnych). Obj¹³ on wschodnie tereny powiatu wejherowskiego. Jego powierzchnia by³a podobna do nowego powiatu wejherowskiego, ale w tym ostatnim by³o oko³o dwa razy wiêcej
ludnoœci. Odmiennie od powiatu macierzystego w powiecie puckim liczba
ludnoœci przez 20 lat wzros³a w niewielkim stopniu. Powiat pucki odró¿nia³
siê od wejherowskiego tak¿e wiêkszym odsetkiem katolików oraz ludnoœci
kaszubskiej. Wyniki spisów powszechnych prezentuje tabela 9.
Tabela 9.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. puckim w latach 1890–1910
Rok
1890
1900
1905
1910

Ogó³ ludnoœci
24060
25216
25701
26548

niemieckim
7391
7702
7629
7970

Mówi¹cy jêzykiem
polskim
dwujêzyczni
15919
743
17353
159
17906
161
18308
253

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 99.

W powiecie puckim udzia³ ludnoœci kaszubskiej (ludnoœci polskiej nie by³o
tam praktycznie wcale) w œwietle spisów pruskich wyniós³ w 1890 roku 69,3%,
w 1900 – 69,5%, w 1905 – 70,3% oraz w 1910 roku – 70,0%. W przypadku tych
danych nale¿y zauwa¿yæ, ¿e równie¿ w tym powiecie nie widaæ specjalnego
wzrostu udzia³u ludnoœci kaszubskiej.
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Tabela 10.
Rezultaty spisów szkolnych w powiecie puckim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

4499
4401
4729
4730
4940
5196

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
1120
3052
327
1150
2844
407
1306
3058
365
1202
3171
442
1334
2889
717
1347
3403
443

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 99.

Podejmuj¹c próbê ustalenia stanu bliskiego do rzeczywistoœci, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê tak¿e statystykê szkoln¹ (tabela 10). Odsetki uczniów kaszubskoi polskojêzycznych by³y nastêpuj¹ce:
• w 1886 roku – 75,1%,
• w 1891 roku – 73,9%,
• w 1896 roku – 72,4%,
• w 1901 roku – 74,6%
• w 1906 roku – 73% oraz
• w 1911 roku – 74,1%.
Na podstawie tego zestawienia mo¿na przyj¹æ, ¿e w powiecie puckim ludnoœæ kaszubska oko³o 1890 roku stanowi³a 73% ogó³u mieszkañców (17 500
osób), natomiast w 1910/1911 roku – oko³o 74% (19 900 osób). Dla obszaru
powiatu wejherowskiego i puckiego ³¹cznie w latach 1890 i 1910 odsetek ludnoœci kaszubskiej oceniæ mo¿na na oko³o 67% oraz ponad 66%. W porównaniu
z rokiem 1830 i 1861 dostrzegalny jest wyraŸny spadek tego odsetka o 13%, co
z jednej strony wskazuje na germanizacjê Kaszubów, g³ównie wyznania ewangelickiego oraz na o¿ywion¹ akcjê osiedleñcz¹ na pocz¹tku XX wieku ludnoœci
niemieckiej. Z drugiej strony warto jednak zauwa¿yæ, ¿e liczebnoœæ tej ludnoœci w ci¹gu 80 lat wzros³a dwukrotnie od oko³o 28 do 58 500 tysiêcy.
Powiat kartuski równie¿ by³ terenem zamieszka³ym w wiêkszoœci przez
Kaszubów. Znajdowa³ siê on na po³udnie od powiatu wejherowskiego, a na
wschód od powiatów bytowskiego i lêborskiego. Od po³udnia graniczy³ z nim
powiat koœcierski, a od wschodu – gdañski. Odsetek ludnoœci polskiej by³ tam
minimalny. Wed³ug Stefana Ramu³ta wynosi³ on w 1892 roku zaledwie 0,15%41.
41

S. Ramu³t, op. cit., s. 73.

214

LESZEK C. BELZYT (ZIELONA GÓRA)

W spisie powszechnym z 1900 roku tylko 136 osób poda³o jêzyk polski lub
„mazurski” jako jêzyk ojczysty (0,2%), a przy tym 43 280 – jêzyk kaszubski
(68,7%)42. W spisie szkolnym z 1901 roku ¿adne dziecko nie poda³o jêzyka polskiego, w 1906 roku – zaledwie 175 uczniów (1,3%). Niewiele wiêkszy odsetek
dla jêzyka polskiego ukaza³ równie¿ spis powszechny z 1910 i spis szkolny
z 1911 roku43.
W powiecie tym przewa¿a³y zdecydowanie osoby wyznania katolickiego.
W 1821 roku stanowi³y one 74% mieszkañców, w 1871 – 71,7%, w 1890 – 73,1%,
a w 1910 roku – ju¿ 78,1%. Ogólna liczba ludnoœci wzrasta³a dosyæ szybko od
23 600 w 1821 roku i oko³o 29 tysiêcy w 1831 roku do prawie 70 tysiêcy w 1910
roku44.
Tabela 11.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. kartuskim w latach 1831–1910
Rok

Ogó³ ludnoœci

1831
1834
1837
1852
1855
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

29144
29749
31406
42371
45042
47622
51348
55924
59694
62990
66612
69891

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
10895
18249
—
12906
16843
—
4994
16694
9718
9740
23567
9064
10900
24179
9963
11359
24243
12020
18608
32740
—
16378
39546
—
19627
39279
779
19564
43390
28
20203
46281
128
19319
50354
214

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 97.

Wed³ug danych urzêdowych w 1831 roku Kaszubi stanowiæ mieli 62,6%
wszystkich mieszkañców, a w 1834 roku – zaledwie 56,6%, przy czym ujêto
jedynie osoby nieznaj¹ce jêzyka niemieckiego. Nastêpny spis z 1837 roku
42
43

44

Por. PS, t. 177/3, s. 362-363.
Por. dane urzêdowe opublikowane w PS, t. 174/3, s. 300; t. 209/3, s. 326-327; t. 231/2, s. 378
oraz Statistisches Jahrbuch...., s. 20. Zestawienie danych urzêdowych dla powiatu kartuskiego u L. Belzyt, Liczebnoœæ..., cz. I, s. 90 oraz idem, Sprachliche Minderheiten..., s. 97.
L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 97.
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uwzglêdnia ju¿ tzw. osoby „dwujêzyczne” i wynika z niego, ¿e ludnoœæ kaszubska
stanowi³a wtedy 84,1% ogó³u ludnoœci. Dane te wskazuj¹ na skalê tuszowania
w³aœciwego stanu stosunków narodowoœciowych. W nastêpnych zachowanych
spisach odsetek ten by³ ju¿ mniejszy: 77% w 1852, 75,8% w 1855 oraz 76,2%
w 1858 roku.
Spisy powszechne z 1861 i 1867 roku poda³y jeszcze ni¿sze odsetki. Najmniejszy w 1861 – mianowicie 63,8%, a w 1867 roku – 70,7%. W obydwu tych
wypadkach uwzglêdniono tylko Kaszubów nieznaj¹cych jêzyka niemieckiego,
jak wynika³o z nag³ówka kolumny spisowej, a i tak spis z 1867 roku wynotowa³
prawie 7% wiêcej ludnoœci kaszubskiej (prawie 7 tysiêcy osób). Na podstawie
tych danych przyj¹æ mo¿na, ¿e w 1831 roku Kaszubi stanowili oko³o 84% ogó³u
mieszkañców (24 500 osób), a w 1861 roku – 76-77% (39 000 – 39 500 osób).
Z danych tych wynika, ¿e by³o wœród nich co najmniej oko³o 3 tysiêcy osób
wyznania ewangelickiego.
PóŸniejsze spisy wykaza³y ju¿ ni¿sze odsetki, przy czym wed³ug danych urzêdowych dostrzegalny jest wyraŸny wzrost udzia³u ludnoœci kaszubskiej. W 1890
roku wynosi³ on 67,1%, w 1900 – 68,9%, w 1905 – 69,7%, natomiast w 1910
roku – 72,4%. By³o to typowe zjawisko w wiêkszoœci polskich i kaszubskich
powiatów zaboru pruskiego na prze³omie XIX i XX wieku. Wynika³o ono
z wiêkszej rozrodczoœci rodzin polsko-kaszubskich oraz najprawdopodobniej
równie¿ z wiêkszego odp³ywu Niemców na zachód (tzw. Ostflucht). Warto
przypomnieæ, ¿e w latach 1890–1910 wzros³ równie¿ wyraŸnie odsetek katolików (od 73,1% do 78,1%). Zjawiskiem niecodziennym w tym powiecie jest
jednak to, ¿e w tych latach wed³ug danych oficjalnych odsetek Kaszubów
zwiêkszy³ siê bardziej (o 5,3%) ni¿ odsetek katolików (o 5%)45.
Tabela 12.
Rezultaty spisów szkolnych w powiecie kartuskim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

10247
10565
11177
12024
13765
14534

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
3508
6099
640
3564
6669
332
3401
7351
425
3526
8253
245
3807
9328
630
3786
10213
535

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 97.

45

Tendencje wzrostu polskiej œwiadomoœci narodowej Kaszubów obrazuje m.in. wykaz
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Przy ocenie liczebnoœci ludnoœci kaszubskiej w latach 1890–1910 nale¿y
wzi¹æ pod uwagê tak¿e dane dla uczniów szkó³ powszechnych. Uczniowie
kaszubscy stanowili nastêpuj¹ce odsetki:
• w 1886 roku – 65,8%,
• w 1891 roku – 66,3%,
• w 1896 roku – 69,6%,
• w 1901 roku – 70,7%,
• w 1906 roku – 72,3% oraz
• w 1911 roku – 74%.
Na podstawie tych rezultatów s¹dziæ mo¿na, ¿e wyniki spisów szkolnych
z 1886 i 1891 roku s¹ zani¿one, gdy¿ spis powszechny z 1890 roku podaje wy¿sze odsetki ludnoœci kaszubskiej, co statystycznie nie powinno wystêpowaæ.
Przyj¹æ mo¿na, ¿e w 1890 roku odsetek Kaszubów wynosi³ 68% (zaledwie 0,9%
wiêcej ni¿ rezultaty oficjalne!), a natomiast w 1910 roku – 74% (czyli 1,6% wiêcej ni¿ podaj¹ to dane spisu powszechnego). Z naszych obliczeñ wynika, ¿e od
1831 do 1910 roku odsetek Kaszubów zmniejszy³ siê o oko³o 10%, gdy¿ germanizacji ulegli prawie wszyscy Kaszubi-ewangelicy. Zaznaczyæ jednak warto, i¿
w liczbach absolutnych nast¹pi³ ich przyrost od 24 500 do 51 700, czyli ponad
dwukrotnie.
Powiat koœcierski po³o¿ony by³ na po³udnie od powiatu kartuskiego, na
wschód od powiatu bytowskiego, na pó³noc od powiatu chojnickiego i na zachód od powiatu starogardzkiego. W odró¿nieniu od powiatów ju¿ przedstawionych wystêpowa³o tam zwarte osadnictwo polskie i z tego wzglêdu problem podzia³u miêdzy ludnoœci¹ kaszubsk¹ i polsk¹ przysparza tu wiêcej problemów. W niniejszym opracowaniu przyjêliœmy za Stefanem Ramu³tem
proporcjê podzia³u miêdzy Polakami i Kaszubami w ramach ca³ego powiatu
jak oko³o 5 do 9. Ludnoœæ niemiecka oraz ewangelicka stanowi³a tam wiêkszy
odsetek ni¿ w powiecie kartuskim czy wejherowskim. W 1821 roku by³o 55%
katolików, w 1861 – równie¿ 55%, w 1871 – 57,6%, a w 1910 roku – ju¿ 62%.

abonentów gazet polskich i niemieckich w powiecie kartuskim ju¿ w latach 1862-1864.
W pierwszym kwartale 1862 roku stosunek abonentów czterech najpopularniejszych gazet
niemieckich i dwóch polskich („Przyjaciel Ludu” i „Nadwiœlanin”) wynosi³ 137:61. W pierwszym kwartale 1863 roku pozosta³ on praktycznie bez zmian (130:57), natomiast w pierwszym kwartale 1864 roku wynosi³ ju¿ 140:175, przy czym liczba abonentów „Przyjaciela
Ludu” wzros³a z 51 i 48 do 157 osób (wzrost o ponad 200%), a „Nadwiœlanina” odpowiednio z 10 i 9 do 18 osób. Por. GStAPK, XIV. HA, Rep. A 189 (Landratsamt Carthaus), Nr. 3,
Nachweisung von dem Zeitungs-Debit der Post-Anstalten im Kreise Carthaus.
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Tabela 13.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. koœcierskim w latach 1831–1910
Rok

Ogó³ ludnoœci

1831
1834
1837
1852
1855
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

23120
24215
24540
32808
34718
36918
38767
43056
45947
49821
53726
55976

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
13154
9966
—
16264
7951
—
7216
8850
8474
11749
13184
7875
12483
13811
8379
13653
14455
8775
18572
20195
—
21042
22014
—
21066
24003
862
22664
27019
134
23515
29898
309
23682
31719
568

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 93.

Urzêdowe dane z 1831 roku poœwiadcza³y, ¿e odsetek ludnoœci kaszubskiej
i polskiej mia³ wynosiæ 43,1%, a w 1834 roku – jedynie 32,8%! Zaprzeczy³y temu
dane z 1837 roku, gdy¿ wed³ug nich jêzykiem polskim (a i kaszubskim) mówi³o
wtedy 70,6% mieszkañców. By³ to najwy¿szy wskaŸnik dla tamtego okresu.
W 1852 roku wynotowano 64,2% Polaków i Kaszubów, w 1855 – 63,9% oraz
w 1858 roku – 63%. Dane z 1861 i 1867 roku by³y wyraŸnie ni¿sze, gdy¿ z zasady nie uwzglêdnia³y tzw. osób „dwujêzycznych”. Odpowiednie wskaŸniki wynosi³y 52,1% oraz 51,1%. Na podstawie tych liczb mo¿na przyj¹æ, ¿e w 1831
roku ludnoœæ polsko-kaszubska stanowi³a oko³o 71% (16 500), w tym oko³o
3500 wyznania ewangelickiego. Z tego Kaszubi liczyli prawdopodobnie 10 600
(46%), a Polacy 5900 osób (25%). Dla 1861 roku mo¿na szacowaæ ten odsetek
na oko³o 64% (24 800), zawieraj¹cy jeszcze oko³o co najmniej 2800 ewangelików. W grupie tej by³o najprawdopodobniej 16 000 Kaszubów (41,3%) i 8800
Polaków (22,7%).
Podobnie jak w innych powiatach równie¿ w powiecie koœcierskim oficjalne
dane z lat 1890–1910 by³y ni¿sze ni¿ rezultaty wczeœniejsze. Dla 1890 roku podano 54,1% ludnoœci polskiej i kaszubskiej, dla 1900 – 54,5%, dla 1905 – 56,2%,
a dla 1910 roku – 57,7%. Tendencja jest wyraŸnie wzrostowa. Trend ten potwierdzaj¹ tak¿e rezultaty spisów szkolnych z lat 1886–1911.
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Tabela 14.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. koœcierskim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

8440
8295
9056
9745
11169
11714

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
3626
4264
554
3621
4434
240
3816
5059
181
4015
5571
159
4467
6369
333
4360
6743
614

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 93.

Odpowiednie odsetki uczniów polsko- i kaszubskojêzycznych przedstawia³y
siê nastêpuj¹co:
• 1886 rok – 57,0%,
• 1891 rok – 56,3%,
• 1896 rok – 57,9%,
• 1901 rok – 58,8%,
• 1906 rok – 60,0% oraz
• 1911 rok – 62,8%.
Zaznaczyæ warto, ¿e wyraŸnie wzrós³ tak¿e udzia³ katolików wœród mieszkañców powiatu. W 1890 roku wynosi³ on 58%, w 1905 – 60,3% i w 1910 – 62%.
Na podstawie tych wszystkich danych przyj¹æ nale¿y, ¿e oko³o 1890 roku odsetek
ludnoœci polsko-kaszubskiej w 1890 roku móg³ wynosiæ 57% (26 200), a w 1910
roku – 62% (34 700). Oznacza³o to spadek w porównaniu z 1831 rokiem o oko³o
9%, co nie jest du¿¹ liczb¹. Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ grupa Kaszubów-ewangelików praktycznie przesta³a istnieæ – uleg³a ona germanizacji, podobnie jak nieliczna ludnoœæ ¿ydowska. W 1890 roku liczebnoœæ Kaszubów wynosi³a oko³o 16 900 osób, a Polaków 9300, czyli odpowiednio 36,7% i 20,3%.
Z kolei w 1910 roku doliczyæ siê mo¿na 22 300 Kaszubów i 12 400 Polaków,
czyli odpowiednio 39,9% i 22,1%. Wynika³oby z tych wyliczeñ, ¿e liczba Kaszubów w latach 1831–1910 wzros³a od oko³o 10 600 do 22 300 osób.
W powiecie gdañskim (górnym) ludnoœæ kaszubska przewa¿a³a zdecydowanie nad ludnoœci¹ polsk¹, ale podobnie jak w powiatach z regencji koszaliñskiej zamieszkiwany by³ on g³ównie przez Niemców, a ewangelicy stanowili
znacz¹c¹ mniejszoœæ. Stosunek Kaszubów do Polaków wynosi³ tutaj oko³o 7 do 1.
Do roku 1886 istnia³ tylko jeden powiat gdañski, a potem zosta³ podzielony na
dwie jednostki: powiat gdañski dolny (Niederung) i górny (Höhe). W pierwszym z nich nie mieszka³a prawie wcale ludnoœæ kaszubska i polska, dlatego te¿
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pomijamy go w naszych rozwa¿aniach. Powiat gdañski (wiejski) by³ czêsto pomniejszany na korzyœæ powiatu miejskiego, co utrudnia nasze obliczenia. Le¿a³
on pomiêdzy powiatami wejherowskim na pó³nocy, kartuskim na zachodzie,
koœcierskim i starogardzkim na po³udniu oraz malborskim na wschodzie. Liczba
ludnoœci wzrasta³a tam dosyæ szybko, co nie zawsze odzwierciedla³a statystyka
ze wzglêdu na kilkukrotne straty najbardziej zurbanizowanych osiedli na rzecz
samego Gdañska. W 1821 roku, w du¿ym powiecie gdañskim ewangelicy stanowili ponad 64% ludnoœci, a w 1871 roku – prawie 61%. W pomniejszonym powiecie gdañskim górnym w 1890 roku przewa¿a³a z kolei ludnoœæ katolicka – stanowi³a 55,6%. W 1910 roku odsetek ten obni¿y³ siê nieznacznie i wynosi³ 54,6%.
Tabela 15.
Wyniki spisów urzêdowych w pow. gdañskim w latach 1831–1910
Rok
1831
1834
1837
1852
1855
1858
1861
1867
1890*
1900*
1905*
1910*

Ogó³ ludnoœci
50065
52726
55082
64536
64591
66285
69242
74919
39763
53119
50148
53506

niemieckim
47628
50491
45636
53412
53749
55398
61396
68152
34359
46114
44113
47397

Mówi¹cy jêzykiem
polskim
dwujêzyczni
2437
—
2235
—
2310
7136
2221
8903
2239
8603
2408
8479
7846
—
6767
—
4188
1199
5848
1117
5703
293
5746
325

*

– Po podziale powiatu gdañskiego na górny i dolny, tutaj tylko powiat górny.
Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 94.

Dane urzêdowe wskazuj¹, ¿e w 1831 roku grupa polskojêzyczna stanowiæ
mia³a tylko 4,9%, a w 1834 roku jeszcze mniej, bo 4,2%. Spisy z lat 1837–1858
uwzglêdni³y tak¿e osoby „dwujêzyczne” i dlatego obraz ten uleg³ zmianie.
W 1837 roku odsetek ten wyniós³ 17,1%, w 1852 – 17,2%, w 1855 – 16,8%,
a w 1858 roku – 16,4%. Z kolei powszechne spisy z 1861 i 1867 roku przynios³y
ni¿sze wskaŸniki, a mianowicie odpowiednio 11,3% i 9%. Przy przeprowadzaniu korekty kierujemy siê najwy¿szymi wskaŸnikami, czyli 17% dla 1831 oraz
podobnie 17% dla 1861 roku. Je¿eli chcielibyœmy uwzglêdniæ to, ¿e powiat
w 1887 roku zosta³ podzielony, to na terenie utworzonego wtedy powiatu górnego, wczeœniej – w 1831 roku – osoby kaszubsko- i polskojêzyczne stanowi³y
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oko³o 32%, podobnie jak w 1861 roku – równie¿ 32%. Dawa³oby to (w proporcji
7:1) oko³o 7600 Kaszubów i 1100 Polaków w 1831 roku oraz 10 500 Kaszubów
i 1500 Polaków w 1861 roku.
Rezultaty spisów z lat 1890–1910 nie s¹ ca³kiem zrozumia³e statystycznie,
gdy¿ zak³ócone zosta³y przez pomniejszenie powiatu na rzecz Gdañska przed
1905 rokiem oraz przez wyraŸne zafa³szowania. W 1890 roku osoby kaszubsko- i polskojêzyczne w powiecie gdañskim górnym stanowiæ mia³y 13,5%,
w 1900 – 13,1%, w 1905 – 12%, a w 1910 roku – 11,4%.
Tabela 16.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. gdañskim górnym w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

7115
7096
7880
9353
9276
10122

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
5581
965
569
5780
813
503
6499
773
608
7783
828
742
7648
906
722
8201
1172
749

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 94.

Dla przeprowadzenia korekty tych rezultatów musimy zwróciæ uwagê na
statystykê szkoln¹. Odsetki uczniów kaszubsko- i polskojêzycznych by³y tam
nastêpuj¹ce:
• w 1886 roku – 21,6%,
• w 1891 roku – 18,5%,
• w 1896 roku – 17,5%,
• w 1901 roku – 16,8%,
• w 1906 roku – 17,6% oraz
• w 1911 roku – 19,0%.
Kieruj¹c siê powy¿szymi wskaŸnikami, oceniæ mo¿emy, ¿e ludnoœæ polska
i kaszubska w powiecie gdañskim górnym zarówno w 1890, jak i 1910 roku
stanowi³a oko³o 19% mieszkañców. Dawa³oby to 7600 osób w 1890 roku – czyli
6700 Kaszubów (16,8%) i 900 Polaków (2,3%) oraz 10 200 osób w 1910 roku,
a w tym 9000 (16,8%) Kaszubów i 1200 (2,2%) Polaków. Na podstawie tych
liczb trudno o jednoznaczn¹ konkluzjê. Mo¿na mieæ w¹tpliwoœci co do precyzji naszej korekty, gdy¿ powiat gdañski górny by³ specyficznym obszarem.
Bliskoœæ du¿ego niemieckiego miasta, bêd¹cego siedzib¹ w³adz regencyjnych
wp³ywa³a na wiêksz¹ podatnoœæ ludnoœci kaszubskiej na dzia³ania germanizacyjne, a i naciski ze strony administracji by³y wiêksze – co ukazuj¹ poœrednio
wyniki spisów jêzykowych. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e rzeczywista liczba Kaszubów
by³a nieco wiêksza ni¿ nasze szacunki, przeprowadzone b¹dŸ co b¹dŸ jedynie
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na podstawie Ÿróde³ urzêdowych. Brakuje jednak dla tego powiatu szczegó³owych danych, które umo¿liwi³yby dalej id¹ce poprawki.
Ludnoœæ kaszubska w mieœcie Gdañsku tworzy³a niewielk¹ mniejszoœæ
narodow¹, a jej istnienie uzale¿nione by³o od ci¹g³ego nap³ywu Kaszubów
z s¹siednich powiatów. Procesy germanizacyjne wœród tej grupy by³y o wiele
szybsze ni¿ na obszarze wiejskim i w ma³ych miastach, w których przewa¿a³a
niekiedy ludnoœæ kaszubska i polska. Obliczenia stanu absulutnego i procentowego Kaszubów w Gdañsku nie oddaj¹ w zwi¹zku z powy¿szym tendencji rozwojowych charakterystycznych dla innych terenów. Gdañsk pozostawa³ w œwiadomoœci tej grupy zawsze stolic¹ Kaszub i chocia¿by z tego wzglêdu, jak równie¿ z powodu kompletnoœci obliczeñ, warto pokusiæ siê nawet o niezbyt
precyzyjne szacunki. Oficjalne liczby dotycz¹ce Kaszubów w Gdañsku s¹ tak
niewielkie, ¿e procentowe przedstawianie ich nie daje takiego obrazu jak w przypadku poprzednich powiatów46. W mieœcie przewa¿ali ewangelicy, ale katolicy
stanowili wyraŸn¹ mniejszoœæ w granicach 25-26%. Na prze³omie XIX i XX
wieku udzia³ katolików wyraŸnie wzrasta³ i w 1910 roku osi¹gn¹³ 32,6%.
W mieœcie mieszka³o oko³o 2-3 tysiêcy ¯ydów. Liczba ta by³a stosunkowo stabilna, co powodowa³o, wraz ze wzrostem ludnoœci, spadek udzia³u tej ludnoœci. W 1821 roku stanowili oni 4,1%, w 1890 – 2,1%, a w 1910 roku – 1,4% ogó³u
mieszkañców.
Tabela 17.
Rezultaty spisów urzêdowych w Gdañsku w latach 1831–1910
Rok

Ogó³ ludnoœci

1831
1837
1852
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

54660
56257
61349
67652
72280
89311
120338
140563
160090
170337

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
54660
—
—
56257
—
—
61349
—
—
67652
—
—
72256
24
—
89311
—
—
116179
2988
946
135216
3147
1758
154629
3065
2039
164343
3626
1895

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 95.
46

Por. dane i oceny w: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten..., s. 95; idem, Liczebnoœæ..., cz. II,
s. 65 oraz idem, Pruska statystyka…, s. 81-82.
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Ukazane w tabeli 17 wyniki nie umo¿liwiaj¹ dokonania korekty dla 1831
i 1861 roku, gdy¿ dane s¹ zbyt ubogie. Mo¿emy co najwy¿ej hipotetycznie za³o¿yæ, ¿e w Gdañsku tak¿e w 1831 roku (tak jak bez w¹tpienia równie¿ wczeœniej)
mieszka³a ludnoœæ polska i kaszubska47. Przyjmujemy, ¿e stanowi³a ona tak
w 1831, jak równie¿ w 1861 roku oko³o 3-5% ogó³u mieszkañców. Oznacza³oby, ¿e w 1831 roku w Gdañsku mog³oby mieszkaæ oko³o 2200 osób kaszubsko- i polskojêzycznych, w gronie których by³o (w proporcji 5:1) 1900 (3,5%)
Kaszubów i 350 (0,6%) Polaków. W 1861 roku w Gdañsku przebywa³o prawdopodobnie oko³o 3000 takich osób, a z tego 2500 Kaszubów (3,5%) i 500 Polaków
(0,7%). Zaznaczmy, ¿e s¹ to propozycje bez oparcia w konkretniejszych danych
spisowych.
Dla okresu 1890–1910 roku istnieje ju¿ mo¿liwoœæ wykorzystania rezultatów ze spisów urzêdowych. Ukazuj¹ one zadziwiaj¹co stabilne odsetki, wynosz¹ce 3,2-3,4%, przy gwa³townie wzrastaj¹cej ogólnej liczbie ludnoœci miasta.
Przy tak wysokim stanie populacji niewielki b³¹d procentowy dotyczyæ móg³
nawet kilku tysiêcy osób. Przy tym rzeczywiœcie istnieje du¿e niebezpieczeñstwo zani¿enia stanu Kaszubów, gdy¿ przybywaj¹ca tam ludnoœæ nap³ywowa
poszukuj¹ca pracy musia³a przystosowaæ siê jêzykowo oraz ogólnie kulturowo
do rz¹dz¹cej wiêkszoœci niemieckiej.
Tabela 18.
Rezultaty spisów szkolnych w Gdañsku w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

11562
12289
13799
14813
16983
18966

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
11479
—
83
12200
—
89
13697
13
89
14533
55
225
16593
26
364
18473
20
472

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 95.

Odsetki uczniów kaszubskich i polskich, w œwietle danych z tabeli 18 by³y
niewielkie i do tego ni¿sze ni¿ w spisach powszechnych. W latach 1886–1896
utrzymywa³y siê niezmiennie na poziomie 0,7%, aby w 1901 roku podnieœæ siê
na 1,9%, w 1906 – na 2,3%, a w 1911 roku – na 2,6%. Na podstawie tych danych,
47

Por. S. Gierszewski, Ku nowemu spo³eczeñstwu (1815-1849), w: Dzieje Pomorza Nadwiœlañskiego od VII wieku do 1945 r., Gdañsk 1978, s. 310-318, zw³. s. 314.
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dodaj¹c pewn¹ kwotê osób niew³aœciwie ujêtych w spisie, mo¿na za³o¿yæ, ¿e
w 1890 oraz w 1910 roku ludnoœæ kaszubska i polska w Gdañsku stanowi³a
oko³o 4-5% ogó³u mieszkañców. Dawa³oby to w liczbach absolutnych oko³o
4500 (3,74%) Kaszubów i 900 (0,75%) Polaków dla roku 1890 oraz oko³o 6400
Kaszubów (3,76%) i 1300 Polaków (0,76%) w 1910 roku.
Powiat chojnicki nale¿a³ do najwiêkszych powierzchniowo powiatów regencji kwidzyñskiej. Po³o¿ony by³ pomiêdzy powiatami: cz³uchowskim od zachodu, starogardzkim od wschodu, bytowskim i koœcierskim od pó³nocy oraz
z³otowskim od po³udnia. Do 1875 roku graniczy³ na po³udniowym-zachodzie
tak¿e z powiatem œwieckim i na po³udniu z powiatem bydgoskim z regencji
bydgoskiej, a po tej dacie oddzieli³ go od nich nowo powsta³y powiat tucholski.
W powiecie chojnickim, zarówno przed podzia³em, jak i po przewa¿ali katolicy. W 1821 roku stanowili oni 76,4% ogó³u mieszkañców, w 1837 – 77,5%,
a w 1871 roku – 74,9%. Po zmniejszeniu powiatu w 1875 roku katolicy nadal
tworzyli wiêkszoœæ, wyra¿aj¹c¹ siê w 1890 roku cyfr¹ 78,1%, w 1900 – 79,5%,
a w 1910 roku – 81,2%. W ci¹gu 20 lat odsetek ten wzrós³ o ponad 3%. Stosunkowo du¿o by³o tak¿e ludnoœci ¿ydowskiej – od 2 do 3,5%. Na pocz¹tku XX
wieku udzia³ jej obni¿y³ siê i w 1910 roku stanowi³a ona zaledwie 0,7% ogó³u
mieszkañców48.
Prowadz¹c nasze badanie, natrafiamy na trudnoœæ takiego rodzaju, ¿e zachowane dane statystyczne sprzed roku 1890 nie ukazuj¹ w ¿adnym spisie liczby
tzw. ludnoœci „dwujêzycznej”, co utrudnia nasze szacunki dla lat 1831 i 1861.
Ludnoœæ taka by³a zaliczana w du¿ym stopniu albo ca³kowicie do ludnoœci niemieckojêzycznej, jak to mia³o miejsce w regencji koszaliñskiej, a ponadto gdañskiej w 1831 i 1834 roku49. Ze wzglêdu na istniej¹cy od 1875 roku podzia³ powiatu na dwie jednostki administracyjne: powiat chojnicki i tucholski, podj¹æ
musieliœmy dodatkowe przeliczenia w sprawie rozdzia³u miêdzy Polakami i Kaszubami (w stosunku 1:3 w powiecie chojnickim). Za³o¿yliœmy przy tym, ¿e na
terenie nale¿¹cym od 1875 roku do nowego powiatu tucholskiego nie mieszka³a
ludnoœæ kaszubska, a jedynie na terenie nowego powiatu chojnickiego. Wszystkie
dane zosta³y wiêc dostosowane do stanu po 1875 roku, a¿eby u³atwiæ porównanie wyników i szybciej dostrzec tendencje rozwojowe.
48
49

Odpowiednie liczby zob. L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten..., s. 107.
Udowadniaj¹ to wyniki spisu z 1834 r. Zob. GStAPK w Berlinie, XX. HA (Oberpräsidium
von Preußen), Rep. 2, Tit. 36, Nr. 11, Vol. 3, k. 116-119. W mieœcie Chojnice mia³o byæ
zaledwie 60 osób mówi¹cych po polsku (2%) – z pewnoœci¹ bez osób „dwujêzycznych“,
gdy¿ o wiele póŸniej w 1872 r., po prawie 40 latach wysi³ków germanizacyjnych, które
w miastach robi³y najwiêksze postêpy, stwierdzono w Chojnicach 21 katolików mówi¹cych
po polsku oraz 510 mówi¹cych po polsku i niemiecku (tam¿e, XIV. HA, Rep. A 181, Nr.
5123, k. 50-51).

224

LESZEK C. BELZYT (ZIELONA GÓRA)

Tabela 19.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. chojnickim w latach 1831–1910
Rok

Ogó³ ludnoœci

1831
1834
1837
1846
1849
1852
1855
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

35050
36879
39331
49364
50659
54334
56188
59465
62083
67981
52483
57952
59694
63723

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
12262
22788
—
16795
20084
—
17738
21593
—
21619
27712
—
22705
27954
—
24012
30322
—
25921
30267
—
27749
31716
—
28343
33740
—
32686
35295
—
24454
27106
909
26214
31087
640
26581
32704
387
28032
34917
753

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 107.

Dane urzêdowe statystyki pruskiej wskazuj¹, ¿e w 1831 roku ludnoœæ kaszubska i polska stanowi³a 65%, w 1834 ju¿ o wiele mniej, bo – 54,5%, a w 1837
roku – 54,9%. Rezultaty nastêpnych spisów utrzymywa³y siê na podobnym
poziomie. W 1846 roku mia³o byæ tej ludnoœci 56,1%, w 1849 – 55,2%, w 1852
– 55,8%, w 1855 – 53,9%, w 1858 – 53,3%, w 1861 – 54,3% oraz w 1867 roku
– 51,9%. Warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e odsetek uczniów szkó³ elementarnych mówi¹cych po polsku w 1858 roku w ca³ym powiecie w œwietle danych urzêdowych wynosi³ 59,3% 50.
Porównuj¹c te liczby z sytuacj¹ w regencji gdañskiej, byæ mo¿e nale¿a³oby je
podnieœæ o 20, a nawet 30%. Nasza propozycja jest jednak znacznie skromniejsza. Dla 1831 roku proponujemy 70%, a dla 1861 – 60-62%. Dotyczy to du¿ego
powiatu chojnickiego, natomiast dla terenu póŸniejszego, pomniejszonego powiatu za³o¿yæ mo¿na, ¿e w 1831 roku ludnoœæ kaszubska i polska stanowi³a
w 1831 roku oko³o 66%, a w 1861 – oko³o 58%. Dawa³oby to oko³o 11 400 Kaszubów (49,6%) i 3800 Polaków (16,5%) dla 1831 roku oraz oko³o 17 700 Kaszubów
(43,5%) i 5900 Polaków (14,5%) w 1861 roku.
50

Na podstawie: GStAPK, XX. HA, Rep. 2, Tit. 36, Nr. 11, Vol. 6, k. 339. Dane tego rodzaju
zachowa³y siê tylko czêœciowo i nie posiadamy ich dla innych lat przed 1886 r.

KASZUBI W ŒWIETLE PRUSKICH DANYCH SPISOWYCH...

225

Tabela 20.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. chojnickim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

9880
10177
11201
11617
12043
12718

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
4653
4998
229
4411
5530
236
4696
6280
221
4717
6489
411
4451
7129
463
4799
7406
511

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 107.

Spisy jêzykowe z lat 1890–1910 dotyczy³y ju¿ pomniejszonego powiatu chojnickiego i dlatego nie musimy stosowaæ tutaj ¿adnych dodatkowych przeliczników. W 1890 roku ludnoœci kaszubskiej i polskiej mia³o tam byæ 53,3%,
w 1900 – 54,7%, w 1905 – 55,4% oraz w 1910 roku – 56%. Próbuj¹c oceniæ stan
ludnoœci polskiej i kaszubskiej w latach 1890–1910, powinniœmy zwróciæ uwagê
na rezultaty statystyki szkolnej (tabela 20). Odsetek uczniów, mówi¹cych jêzykiem kaszubskim i polskim przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
• w 1886 roku – 52,9%,
• w 1891 roku – 56,7%,
• w 1896 roku – 58,1%,
• w 1901 roku – 59,4%,
• w 1906 roku – 63,0% oraz
• w 1911 roku – 62,3%.
Na podstawie tych wyników oceniæ mo¿na, ¿e w 1890 roku odsetek Kaszubów i Polaków wynosi³ oko³o 57%, natomiast w 1910 roku – oko³o 63%.
W liczbach absolutnych znaczy³oby to, ¿e w 1890 roku w powiecie chojnickim
mieszka³o oko³o 22 400 Kaszubów (42,7%) oraz oko³o 7500 Polaków (14,3%).
Dla roku 1910 mo¿emy za³o¿yæ, ¿e by³o tam 30 100 Kaszubów (47,2%) i 10 050
Polaków (15,8%).
Na koniec warto zwróciæ uwagê na potwierdzone w dokumentach tendencje germanizacyjne w³adz pruskich. W piœmie z 14 sierpnia 1871 roku Oddzia³
Spraw Wewnêtrznych regencji kwidzyñskiej zwróci³ siê do Biura Statystycznego
w Berlinie o przygotowanie dla zbli¿aj¹cego siê spisu formularzy tak¿e w jêzyku
polskim, w tym dla powiatu chojnickiego dla 35 000 osób. Podana liczba zosta³a
nastêpnie poprawiona na zaledwie 20 00051. W 1872 roku sporz¹dzone zosta³o
51

GStAPK, XIV. HA (Regierung zu Marienwerder), Rep. A 181, Nr. 2205, k. 15. Zaznaczono

226

LESZEK C. BELZYT (ZIELONA GÓRA)

ponadto zestawienie informuj¹ce o jêzyku u¿ywanym przez katolików w regencji kwidzyñskiej. W tabeli dla powiatu chojnickiego znajdujemy na marginesie uwagi do ka¿dej parafii o stanie nabo¿eñstw w jêzyku polskim i niemieckim. Przy du¿ej liczbie tych notatek dodane zosta³y zalecenia zmniejszenia liczby
nabo¿eñstw polskich z korzyœci¹ dla niemieckich. I tak przyk³adowo w parafii
Brusy (Bruss), gdzie odbywa³y siê nabo¿eñstwa tylko w jêzyku polskim, zalecano wprowadziæ koniecznie (notwendig) nabo¿eñstwo niemieckie raz na dwa
miesi¹ce. To samo polecano dla parafii Bielawy (Wielle) oraz dla parafii Czersk
przy takiej samej sytuacji wyjœciowej – koniecznie jedno niemieckie nabo¿eñstwo w miesi¹cu. Warto zauwa¿yæ, ¿e wed³ug oficjalnego zestawienia w parafii
Brusy mieszka³o jedynie 49 osób niemówi¹cych po polsku (mniej ni¿ 1%),
w parafii Bielawy – 11 osób (0,2%) oraz w parafii Czersk 91 osób (1,9%). Zmiany
te motywowano przede wszystkim liczb¹ tzw. osób „dwujêzycznych”, których
jêzykiem ojczystym by³ jednak równie¿ jêzyk polski. Odsetek ich w tych parafiach wed³ug tego samego Ÿród³a wynosi³ odpowiednio 12,8%, 5,6% i 13,9%52.
Tendencja ograniczania, je¿eli by³o to tylko mo¿liwe, nabo¿eñstw polskich
w koœcio³ach katolickich jest tutaj wyraŸna.
Powiat cz³uchowski le¿a³ na obrze¿u terenu osadniczego Kaszubów.
Ludnoœæ ta mieszka³a zwarcie tylko w pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej czêœci
powiatu, przede wszystkim w parafiach Borzyszkowo i Konarzyn. Rezultaty
spisowe dla ludnoœci polskojêzycznej dotycz¹ w zasadzie wy³¹cznie ludnoœci
kaszubskiej, gdy¿ ludnoœæ polska prawie ¿e nie wystêpowa³a w tym powiecie.
Na wschodzie powiat cz³uchowski przylega³ do powiatu chojnickiego, na po³udniu do powiatu z³otowskiego, natomiast na pó³nocy i na zachodzie do powiatów z regencji koszaliñskiej: do bytowskiego, miasteckiego, bobolickiego
i szczecinieckiego. By³ to powiat, w którym przewa¿a³a ludnoœæ niemiecka oraz
ewangelicka. Odsetek katolików by³ jednak równie¿ znaczny. W 1831 roku stanowili oni 40,1%, w 1871 – 41,1%, w 1890 – 44%, a w 1910 roku – nawet 47,9%.
Jak widaæ, wzrost udzia³u ludnoœci katolickiej nie dotyczy³ tylko powiatów,
w których przewa¿a³a ludnoœæ polska i kaszubska. Ludnoœæ ¿ydowska z kolei
liczy³a 3-4% mieszkañców, przy czym na pocz¹tku XX wieku udzia³ jej znacznie siê pomniejszy³ – do oko³o 1%53.

52
53

tam, ¿e ogromna wiêkszoœæ mówi¹cej po polsku ludnoœci w regencji nie potrafi czytaæ
i pisaæ (zapewne po niemiecku). Karty spisowe we wsiach wype³niali nauczyciele. Problem
ten dotyczy³ tak¿e spisów wczeœniejszych. Istnia³o wiêc powa¿ne niebezpieczeñstwo zafa³szowania danych o jêzyku ludnoœci wiejskiej.
Por. GStAPK, XIV. HA, Rep. A 181, Nr. 5123, k. 50-51.
Dane liczbowe por. L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 111.
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Tabela 21.
Rezultaty spisów urzêdowych w pow. cz³uchowskim 1831–1910
Rok

Ogó³ ludnoœci

1831
1834
1837
1849
1852
1855
1858
1861
1867
1890
1900
1905
1910

32611
34558
36327
45701
48413
49906
52716
54821
59522
64946
66077
66317
67157

Mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
27371
5240
—
27417
7141
—
32101
4226
—
39917
5784
—
42021
6392
—
43415
6491
—
45515
7201
—
47691
7130
—
52316
7206
—
56224
8717
194
56452
9425
0
55981
10180
194
56648
9906
582

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 111.

Wed³ug danych urzêdowych w 1831 roku Kaszubi stanowiæ mieli zaledwie
16,1% ogó³u mieszkañców. Ju¿ nastêpny spis przyniós³ znacznie wy¿szy rezultat. W 1834 roku mia³o ich byæ 20,7%, ale jednak w 1837 roku – ju¿ tylko 11,6%.
Dodaæ mo¿na, ¿e w œwietle zachowanych dla tego powiatu danych o uczniach
szkó³ powszechnych, prawie 22% z nich mówiæ mia³o w jêzyku polskim 54.
Poniewa¿ w ka¿dym z tych spisów pominiêto tzw. osoby „dwujêzyczne”, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e w 1831 roku Kaszubów mog³o byæ nawet oko³o 25%, czyli oko³o
8100 osób, przy czym podkreœlamy, ¿e w tym przypadku ró¿nice rezultatów
spisowych s¹ znaczne.
Nastêpne spisy poda³y, ¿e Kaszubi mieli stanowiæ w 1849 roku – 12,7%,
w 1852 – 13,2%, w 1855 – 13%, w 1858 – 13,7%, w 1861 – 13% oraz w 1867 roku
– 12,1%. Dodaæ tutaj mo¿na, ¿e wed³ug posiadanych rezultatów spisów szkolnych w 1858 roku uczniowie polskojêzyczni stanowili 17,2%, a w 1864 roku –
nawet 17,6%55 . W œwietle tych liczb mo¿na za³o¿yæ, ¿e w 1861 roku Kaszubi
stanowili byæ mo¿e nawet 18% mieszkañców, czyli oko³o 9800 osób.
54
55

Zob. GStAPK, XIV. HA, (Regierung zu Marienwerder), Rep. A 181, Nr. 2214, k. 19.
Zob. GStAPK, XX. HA, Rep. 2, Tit. 36, Nr. 11, Vol. 6, k. 339 oraz GStAPK, XIV. HA, Rep.
A 181, Nr. 7704 (Elementarschulen). Wed³ug zachowanych danych w 1864 roku by³o
w powiecie 8224 uczniów szkó³ ludowych, z czego 6777 mówi³o po niemiecku, 942 po

228

LESZEK C. BELZYT (ZIELONA GÓRA)

Rezultaty spisów na prze³omie XIX i XX wieku przynios³y w zasadzie podobne wskaŸniki. W 1890 roku mia³o byæ w powiecie 13,4% Kaszubów, w 1900
– 14,6%, w 1905 – 15,5% oraz w 1910 roku – 15,6%. Dla ostatecznej oceny
wykorzystaæ nale¿y tak¿e wyniki spisów dzieci szkó³ elementarnych (tabela 22).
Tabela 22.
Rezultaty spisów szkolnych w pow. cz³uchowskim w latach 1886–1911
Rok

Ogó³ uczniów

1886
1891
1896
1901
1906
1911

13514
12585
13355
13509
13553
13767

Uczniowie mówi¹cy jêzykiem
niemieckim
polskim
dwujêzyczni
11701
1553
260
10829
1499
257
11456
1539
314
11378
1818
313
11189
1978
386
11180
2130
457

Źród³o: L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 111.

Odpowiednie odsetki kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
• w 1886 roku – 13,4%,
• w 1891 roku – 14,0%,
• w 1896 roku – 13,9%,
• w 1901 roku – 15,8%,
• w 1906 roku – 17,4% oraz
• w 1911 roku – 18,8%.
W œwietle tych danych za³o¿yæ nale¿a³oby, ¿e w 1890 roku Kaszubi stanowili
14% wszystkich mieszkañców, ale w œwietle innych dokumentów (o czym poni¿ej) podnieœæ mo¿na by ten wskaŸnik do nawet 17%. W 1910 roku odsetek
Kaszubów wynosi³ z kolei mo¿e nawet 19%. W liczbach absolutnych dawa³oby
to 11 050 osób dla 1890 roku oraz 12 700 dla 1910 roku.
Na koniec warto zwróciæ uwagê na dostêpne w berliñskim archiwum dokumenty dotycz¹ce badanego problemu w powiecie cz³uchowskim. W dokumencie nadprezydium prowincji pruskiej z wrzeœnia 1872 roku dokonano zestawienia ludnoœci katolickiej regencji kwidzyñskiej wed³ug pochodzenia narodowego i u¿ywanego jêzyka (wspomnieliœmy o tym w czêœci dotycz¹cej powiatu

polsku i 505 by³o „dwujêzycznych“. Daje to 17,6% dzieci kaszubskich, a bez szkó³ miejskich,
gdzie dzieci, poza jednym wyj¹tkiem w Cz³uchowie mówi³y tylko po niemiecku, odsetek
dzieci kaszubskich wynosi³ nawet prawie 23%. Polskojêzyczne dzieci odwiedza³y, wed³ug
tych zestawieñ, wy³¹cznie szko³y katolickie.
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chojnickiego). W tabeli z tego dokumentu podano, ¿e na 23 398 katolików 8424
by³o pochodzenia polskiego, z czego 2648 zaliczono do tzw. grupy „dwujêzycznej”. Ponadto 651 katolików pochodzenia niemieckiego mia³o byæ tak¿e „dwujêzycznych”56. Po zsumowaniu grup polskojêzycznych (w tym te¿ „dwujêzycznych”) otrzymamy liczbê 9075 osób, które nale¿a³oby zaliczyæ do Kaszubów.
Stanowili oni prawie 39% katolików podanych w dokumencie. W powiecie ludnoœæ katolicka liczy³a jednak wiêcej – 24 789 osób57. Odpowiednia liczba absolutna z 39% to 9670 osób, co dawa³o 16% ogó³u mieszkañców. Liczba ewangelickich Kaszubów w powiecie by³a niewielka, ale mo¿na przyj¹æ na podstawie
tych danych urzêdowych, ¿e w 1871/1872 roku w powiecie cz³uchowskim mieszka³o oko³o 10 000 Kaszubów (16,6%)58. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e Kaszubi stanowili
tak¿e w okresie póŸniejszym 39% wszystkich katolików w powiecie, to dla 1890
roku otrzymamy liczbê 11 150 osób (17,2% ogó³u mieszkañców), a dla roku
1910 – 12 550 osób (18,7%). Po dodaniu niewielkiej liczby ewangelików odsetki
te stanowi¹ podstawê naszej korektury dla tych lat (dla 1910 roku odsetek ten
zgadza siê z odsetkiem kaszubskich uczniów w spisie z 1911 roku, co potwierdza prawid³owoœæ owego przeliczenia).
Wizytacje koœcio³ów katolickich z lat 1821, 1825 i 1828 wskazywa³y, ¿e
nabo¿eñstwa w parafiach Borzyszkowo i Konarzyny odbywa³y siê wy³¹cznie
w jêzyku polskim59. Tak¿e sprawozdania z wizytacji szkó³ w tamtym czasie
dowodz¹, i¿ w tamtejszych szko³ach katolickich w tych¿e dwóch parafiach dzieci
uczy³y siê po polsku i umia³y nawet w wy¿szych klasach czytaæ i pisaæ w tym
jêzyku. Umiejêtnoœci te, obok znajomoœci jêzyka niemieckiego, by³y w czasie
wizytacji przedmiotem oceny i spotyka³y siê z akceptacj¹60. Znacznie póŸniejsze sprawozdanie landrata z wrzeœnia 1872 roku potwierdza, ¿e po 44 latach od
pierwszych – wspomnianych wy¿ej – wizytacji, niewiele siê zmieni³o. W parafiach Borzyszkowo (obejmuj¹cej 24 wsie) i Konarzyny (18 wsi) nabo¿eñstwa
56

57
58
59
60

GStAPK, XX. HA (Oberpräsidium von Preußen), Rep. 2II, Nr. 2146, Bd. 5, k. 35. We wszystkich piêciu miastach powiatu cz³uchowskiego w 1834 r. nie stwierdzono ¿adnej osoby mówi¹cej po polsku, a z zestawienia z 1872 r. wiemy, ¿e w tych¿e miastach mia³o byæ przynajmniej 71 osób wyznania katolickiego (k. 26-27). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyniki z 1834 r. nale¿¹
do najkorzystniejszych dla Kaszubów w powiecie cz³uchowskim. W spisie z 1861 r. stwierdzono ponadto 13 osób mówi¹cych po polsku w Lêdyczku (Landeck) i 10 w Cz³uchowie
(bez osób „dwujêzycznych“) – por. np. GStAPK w Berlinie, XIV. HA, Rep. A 181, Nr. 2223.
Por. np. L. Belzyt, Sprachliche Minderheiten…, s. 111.
S. Ramu³t, op. cit., s. 174. W latach 1891-1892 w powiecie mia³o byæ 314 ewangelickich
Kaszubów.
Por. GStAPK, XIV. HA, Rep. A 181, Nr. 7632 (bez paginacji), Kirchenmusterungen. Dekanat Schlochau 1821-1828.
GStAPK, XIV. HA, Rep. A 181, Nr. 7633 (bez paginacji, dane dla roku 1828 i 1829), SchulTabellen oraz w tym szczególnie Schul-Musterungen. Dekanat Schlochau.
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odbywa³y siê nadal tylko w jêzyku polskim61. W za³¹czonym zestawieniu podano, ¿e w tych¿e dwóch parafiach mieszka³o 2741 osób „dwujêzycznych”
i 460 mówi¹cych tylko po niemiecku, obok 5540 osób mówi¹cych wy³¹cznie
po polsku. Z kontekstu sprawozdania wynika³o, ¿e w³adze mia³y d¹¿yæ do wprowadzenia nabo¿eñstwa w jêzyku niemieckim. Wed³ug tego sprawozdania
w parafiach tych mieszka³o 5,3% Niemców i 94,7% Kaszubów.
Wed³ug przedstawionych tutaj szacunków ludnoœci kaszubskiej w poszczególnych powiatach odpowiednie liczby wzrasta³y wraz ze wzrostem ogólnej
liczby mieszkañców, ale wzrost ten nie by³ równomierny. Najmniejsz¹ skalê
przybra³ on w okresie od 1861 do 1890 roku. W tym czasie dokonywa³y siê
szczególnie intensywne procesy germanizacyjne Kaszubów poprzez szko³ê
i Koœció³, zw³aszcza ewangelicki, jak równie¿ poprzez s³u¿bê wojskow¹ m³odych mê¿czyzn. Jêzyk niemiecki by³ jêzykiem warstwy wy¿ej usytuowanej gospodarczo i kulturowo. Kariera zawodowa by³a mo¿liwa w zasadzie wy³¹cznie
poprzez przejœcie do niemieckoœci. Zdecydowana zmiana dokona³a siê nastêpnie w wyniku kulturkamfu. Jego skutki nale¿y widzieæ dwutorowo. Dziêki niemu – wbrew intencjom kanclerza Otto von Bismarcka i ca³ego aparatu administracji pruskiej – katoliccy Kaszubi przeszli proces narodowego uœwiadomienia
i w zasadzie ich germanizacja uleg³a zahamowaniu. Z drugiej strony jednak
ewangeliccy Kaszubi ulegali w tym okresie procesowi bardzo szybkiej germanizacji. Przynale¿noœæ wyznaniowa by³a wtedy bowiem dla wielu ludzi, zw³aszcza
na wsi, wa¿niejsza od przynale¿noœci jêzykowej i nawet narodowej. Wynaradawianie ewangelickich Kaszubów u³atwia³a w takiej sytuacji silna polaryzacja
narodowo-wyznaniowa w czasie kulturkampfu oraz fakt, ¿e œwiadomoœæ narodowa wielu grup ludnoœci nie by³a w tamtym momencie jeszcze ugruntowana,
wrêcz przeciwnie – zaczyna³a siê dopiero krystalizowaæ62.
Tendencjê tê potwierdzaj¹ dane statystyczne. Z porównania rezultatów spisu z 1837 roku dotycz¹cych zarówno jêzyka mieszkañców, jak i ich przynale¿noœci wyznaniowej dla powiatów Koœcierzyna, Kartuzy i Wejherowo wynika,
¿e byæ mo¿e nawet ponad 9000 Kaszubów by³o tam ewangelikami. Stan ten
potwierdzaj¹ równie¿ rezultaty spisów z 1852, 1855 i 1858 roku. W roku 1890
sytuacja przedstawia³a siê ju¿ inaczej. Na podstawie ostro¿nych szacunków
61

62

GStAPK, XIV. HA, Rep. A 181, Nr. 5123, k. 26-27 oraz dane szczegó³owe na dalszych kartach, Statistische Uebersicht über die Sprachenverhältnisse in dem zum Kreise Schlochau
gehörigen katholischen Parochien 3.9.1872.
Siln¹ polaryzacjê miêdzywyznaniow¹ spowodowan¹ kulturkampfem dostrzegali wyraŸnie
tak¿e pastorzy ewangeliccy. Por. Die evangelischen General-Kirchen- und Schulvisitationen
in Ost- und Westpreußen 1853 bis 1944, opr. I. Gundermann, wyd. W. Hubatsch, Götingen
1970, s. XXI. Zob. te¿ S. Gierszewski, op. cit., s. 318.
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doliczyæ siê mo¿na t¹ metod¹ zaledwie 2500 ewangelickich Kaszubów w tych
trzech powiatach. Stefan Ramu³t poda³ dla 1892 roku ich liczbê na 308563. Dla
1910 roku stan Kaszubów wyznania ewangelickiego nale¿y szacowaæ poni¿ej
2000 osób. Odsetek ich spada³ gwa³townie po 1890 roku, a wiêc w okresie,
kiedy ogólny odsetek Kaszubów zdecydowanie siê podnosi³. Koœció³ ewangelicki na terenie Pomorza Gdañskiego wielokrotnie podkreœla³ swoj¹ rolê obroñcy
niemieckoœci na tym terenie. W aktach znajduj¹cych siê w Centralnym Archiwum Ewangelickim w Berlinie znaleŸæ mo¿na bardzo wiele notatek w tym duchu. Przede wszystkim, aby otrzymaæ wiêcej pieniêdzy na za³o¿enie nowych
parafii oraz na budowê nowych koœcio³ów czy szkó³, u¿ywano w stosunku do
w³adz nagminnie tego argumentu. Uwypuklano wrogoœæ otaczaj¹cego rozproszonych ewangelików „œwiata polsko-katolickiego”64. W wielu wypadkach niemieccy osiedleñcy opuszczali takie miejsca, gdzie nie by³o ewangelickiego koœcio³a i szko³y65. W aktach tych nie mo¿na natomiast nigdzie spotkaæ informacji o nabo¿eñstwach w jêzyku polskim dla ewangelickich Kaszubów, co
wskazywa³oby, ¿e w drugiej po³owie XIX wieku osoby te uczestniczyæ mog³y
tylko w nabo¿eñstwach niemieckich, co przyspiesza³o ich germanizacjê66.
Wzrost liczby Kaszubów po 1890 roku wynika³ przede wszystkim z rozwoju
ich poczucia przynale¿noœci narodowej. Przyczynami tych zjawisk by³y nie tylko
konfrontacja na polu wyznaniowym, ale równie¿ coraz bardziej konfrontacja
polityczna i gospodarcza. Kaszubi postawieni wraz z Polakami w roli wrogów
narodowego pañstwa niemieckiego, politycznie i gospodarczo zaliczeni w praktyce do obywateli gorszej kategorii, nie mieli innego wyjœcia jak tylko broniæ
poczucia w³asnej godnoœci i œwiata w³asnych wartoœci, które zdaniem Kaszu63
64

65

66

S. Ramu³t, op. cit., s. 41, 53, 72 i 124.
Evangelisches Zentralarchiv w Berlinie, sygn. 7/18265, Bericht und Tagebuch des Pfarrverwesers Carnuth zu Carthaus pro I-ter Quartal 1853, k. 8 oraz pro II-ter Quartal 1853, k. 3;
sygn. 7/17384, k. 3-4, Bericht des Pfarrvikars Funk über seine Amtswirksamkeit im Pfarrvikariate Zackenzin, Parochie Ossecken, 25.1.1890 oraz k. 9-10, Bericht des Pfarr-Vikars
Pieper in Goddentow, 30.1.1890.
Evangelisches Zentralarchiv w Berlinie, sygn. 7/18323, k. 59, Abschrift. Pfarrer Klapp bittet
um die Einrichtung einer Wanderschule in Kalisch, Berent 19.10.1867 i tam¿e, Schreiben
an den Evangelischen Ober-Kirchenrath vom 14.7.1860 (Zur Kirchenbau in Lippusch). Por.
te¿ sygn. 7/17384, k. 9-10 (Pfarr-Vikar Pieper). Podobnych argumentów u¿ywano tak¿e
w powiecie lêborskim – por. sygn. 7/17094 i sygn. 7/17383, zw³aszcza k. 8, Denkschrift des
Kreis-Synodal-Vorstandes dem Kreis-Synode zu Lauenburg über die kirchlichen Nothstände
in der Synode Lauenburg (1870/1871) i k. 158, Schreiben des Referenten: des KonsistorialRaths Flies an den Königlichen Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten Herrn Dr. von Gohsler vom 16.9.1887.
Por. Die evangelischen General-Kirchen und Schulvisitationen…, s. XXI. W Prusach Zachodnich polskie nabo¿eñstwa odbywa³y siê jedynie dla ma³ej grupy Mazurów w powiecie
lubawskim i brodnickim.
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bów nie by³y gorsze od wartoœci „œwiata niemieckiego”. Proces wzrostu liczebnoœci i odsetka Kaszubów spowodowany by³ od strony demograficznej faktem
wiêkszej rozrodczoœci rodzin kaszubskich od rodzin niemieckich oraz zjawiskiem tzw. Ostfluchtu (ucieczki ze wschodu). Rozwój ekonomiczny Rzeszy
Niemieckiej pod koniec XIX wieku spowodawa³ ogromny nap³yw ludnoœci do
centrów przemys³owych w Berlinie i Zag³êbiu Ruhry. Wiele osób wyje¿d¿a³o
w poszukiwaniu pracy do Ameryki. Emigracje te objê³y w o wiele wiêkszym
stopniu ludnoœæ niemieck¹ pruskich prowincji wschodnich ni¿ ludnoœæ polsk¹
i kaszubsk¹ na tym terenie67. Od regu³y tej odbiega na Kaszubach powiat wejherowski, gdzie w latach 1890–1910 wzrós³, wed³ug danych oficjalnych, powa¿nie procent Niemców i ewangelików. Odpowiedzialna za tê „anomaliê” by³a
intensywna akcja osadnictwa niemieckiego finansowanego przez Komisjê Kolonizacyjn¹, co spowodawa³o ponadproporcjonalny wzrost ogó³u ludnoœci.
Tabela 23.
Liczba Kaszubów w latach 1831–1910 w œwietle przeprowadzonych szacunków
Powiat
Bytów
Lêbork
S³upsk
Wejherowo*
Kartuzy
Koœcierzyna
Gdañsk górny*
Gdañsk
Chojnice*
Cz³uchów
Razem

1831
2600–2700
3000
2300-2400
27500
24500
10600
7600
1900
11400
8100
99500-99700

1861
3800–4000
4000
2500
43500-44000
39000-39500
16000
10500
2500
17700
9800
149300-150500

1890
3700-3800
2600
2000
43000
40600
16900
6700
4500
22400
11050
153450-153550

1910
5800
4200
1200
58400
51700
22300
9000
6400
30100
12700
201800

*
*
*

– Po 1875 roku Wejherowo razem z powiatem puckim.
– Gdañsk górny – dane dla 1831 i 1861 r. bez obszaru póŸniejszego pow. Gdañsk dolny.
– Chojnice – dane dla 1831 i 1861 r. bez terenu powiatu Tuchola.
Źród³o: Opracowanie w³asne.

Najwiêkszy przyrost procentowy Kaszubów nast¹pi³ pomiêdzy 1831 i 1861
rokiem – o oko³o 50%, ale ogólna liczba ludnoœci na tym obszarze wzros³a
w tym czasie o 55%. Najmniejszy wzrost procentowy liczby Kaszubów dokona³
67

Na temat migracji por. zw³aszcza K. Wajda, Migracje ludnoœci wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1969.
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siê pomiêdzy 1861 i 1890 rokiem – zaledwie o oko³o 5% przy wzroœcie ca³ej
ludnoœci o 28%. Wskazuje to na rozmiar wynaradawiania Kaszubów (i równie¿
Polaków) w tym okresie. Poza liczbami absolutnymi, przedstawionymi w tabeli
23 przytoczyæ nale¿y równie¿ dane procentowe dla poszczególnych powiatów.
Ukazuje to tabela 24.
Tabela 24.
Procentowy udzia³ Kaszubów w poszczególnych powiatach wed³ug korekty
Powiat
Bytów
Lêbork
S³upsk
Wejherowo
Puck
Kartuzy
Koœcierzyna*
Gdañsk górny*
Gdañsk miasto*
Chojnice*
Cz³uchów

1831
20%
15%
5%
78%
—
84%
46%
28,1%
3,5%
49,6%
25%

1861
16-18%
10%
3%
79-80%
—
76-77%
41,3%
28,2%
3,5%
43,5%
18%

1890
15-16%
6%
2%
61-62%
73%
68%
36,7%
16,8%
3,74%
42,7%
17%

1910
22%
8%
1%
62-63%
74%
74%
39,9%
16,8%
3,76%
47,2%
19%

*
*
*
*

Koœcierzyna: ponadto odsetek Polaków odpowiednio 25%, 22,7%, 20,3% i 22,1%.
Gdañsk górny: odsetek Polaków 3,9%, 3,8%, 2,3% i 2,2%.
Gdañsk miasto: odsetek Polaków 0,6%, 0,7%, 0,75% i 0,76%.
Chojnice bez Tucholi, odsetek Polaków 16,5%, 14,5%, 14,3%, 15,8%.
Źród³o: Opracowanie w³asne.

Warto w tym miejscu jeszcze zauwa¿yæ, ¿e miasta opanowane by³y przede
wszystkim przez ludnoœæ niemieck¹. W powiatach chojnickim i wejherowskim
sytuacja taka zmienia³a wyraŸnie proporcje narodowoœciowe na jej korzyœæ.
Na przyk³ad w 1905 roku w powiecie chojnickim oficjalny odsetek ludnoœci
kaszubskiej i polskiej wynosi³ 55,4%, ale bez miasta Chojnice – ju¿ 66,2%.
W powiecie wejherowskim natomiast w 1905 roku mia³o byæ, wed³ug danych
urzêdowych, 51,3% Kaszubów z Polakami, ale bez miast Wejherowo i Sopot –
a¿ 71,2%68. Spoœród wiêkszych miast tego regionu Kaszubi i Polacy przewa¿ali
na pocz¹tku XX stulecia jedynie w Koœcierzynie, gdzie oficjalny odsetek tej
ludnoœci w 1905 roku wynosi³ 54,6%69. I w tym powiecie jednak odpowiedni
68
69

Na podstawie Gemeidelexikon für die Provinz Westpreußen…, s. 64 i 90.
Tam¿e, s. 2.
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procent wœród ludnoœci wiejskiej by³ wy¿szy, mianowicie 57,8% (bez miast Koœcierzyna i Skarszewy). Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e du¿a czêœæ ludnoœci niemieckiej na Kaszubach by³a ludnoœci¹ nap³ywow¹, zwi¹zan¹ z prusk¹ administracj¹,
mieszkaj¹c¹ w miastach, bêd¹cych zasadniczo jakby wyspami niemczyzny oraz
¿e ludnoœæ wiejska by³a zdominowana przez Kaszubów i czêœciowo Polaków
w o wiele wiêkszym stopniu ni¿ to wskazuj¹ nasze obliczenia dla poszczególnych powiatów.
Na zakoñczenie naszych rozwa¿añ chcia³bym podkreœliæ, ¿e przedstawione
szacunki opieraj¹ siê w zasadzie tylko na statystyce urzêdowej. Dla okresu przed
1890 rokiem dane s¹ bardzo zró¿nicowane i nie daj¹ podstawy do precyzyjnych obliczeñ. O wiele lepszym rozwi¹zaniem by³oby oparcie siê na badaniach
terenowych, które jednak nie zawsze dostarczaj¹ kompletnych i budz¹cych zaufanie informacji. W przypadku powiatów z regencji koszaliñskiej: bytowskiego,
lêborskiego i s³upskiego dla pierwszej po³owy XIX wieku jestem sk³onny – mimo
pewnych niekonsekwencji – opowiedzieæ siê za wy¿szymi szacunkami Zygmunta Szultki, który w przekonuj¹cy sposób ocenia liczebnoœæ ludnoœci kaszubskiej. Zaznacza przy tym, ¿e niektóre z tych osób nie porozumiewa³y siê ju¿
w jêzyku kaszubskim. Uwaga ta mo¿e budziæ refleksje ogólnej natury. Zadaæ
nale¿y pytanie, czy mo¿na byæ Kaszub¹, nie znaj¹c rodzimego jêzyka lub nie
pos³uguj¹c siê nim. Co czyni nas w³aœnie Kaszubami, czy te¿ Polakami? Czy
jest to jêzyk, jako najwa¿niejszy wskaŸnik przynale¿noœci kulturowej? A mo¿e
wystarczy sama œwiadomoœæ narodowa lub etniczna? Mo¿e s¹ to obyczaje
i pamiêæ o przodkach? W tej sprawie, moim zdaniem, rodzi siê wiêcej pytañ,
ni¿ istnieje odpowiedzi. Z takimi to problemami musimy siê borykaæ, próbuj¹c oceniæ liczebnoœæ ludnoœci kaszubskiej na Pomorzu w okresie „d³ugiego”
wieku XIX. Dlatego te¿ nasze rozwa¿ania obci¹¿one s¹ pewn¹ doz¹ niepewnoœci, ale z ca³¹ pewnoœci¹ ukazuj¹ obraz bardziej zbli¿ony do rzeczywistoœci ni¿
sama statystyka pruska.

Leszek C. Belzyt

Die Kaschuben im Licht der Angaben der preußischen
Zählungen 1827–1911
ZUSAMENFASSUNG
Eine quellerische Basis für die obige Bearbeitung bilden offizielle, statistische Sprachangaben, die in deutschen Archiven zugänglich sind sowie in der Zeitschrift
“Preußische Statistik”, in statistischen Jahrbüchern und in Gemeinelexikonen publiziert wurden. Berücksichtigt wurde auch die Fachliteratur nicht nur von der Wende
des 19. zum 20. Jahrhundert, aber auch Bearbeitungen vom heute.
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Die kaschubische Bevölkerung wohnte im 19. Jahrhundert unter der preußischen
Herrschaft in den Landkreisen des Regierungsbezirks Köslin: Bütow, Lauenburg und
Stolp; des Regierungsbezirks Danzig: Karthaus, Berent, Neustadt und später abgetrenntem Putzig, Danzig (später Danziger Höhe), im Stadtkreis Danzig sowie in den
Landkreisen des Regierungsbezirks Marienwerder: Konitz und Schlochau. Bei der
Analyse der preußischen Sprachenstatistik soll man auf eine richtige Aufteilung der
Kaschuben von den Polen die Aufmerksamkeit richten. Die statistischen Daten helfen
dabei nur wenig, weil Kaschuben oft die polnische Sprache als ihre Muttersprache
angaben. Wenn wir versuchen, aufgrund den offiziellen Angaben die Zahl der kaschubischen Bevölkerung festzustellen, sind wir gezwungen, sog. „zweisprachige Personen” zu den Kaschuben und nicht zu den Deutschen zuzurechnen (es weisen darauf
alleine Zählungsmethoden hin) und außerdem sollen wir für die Jahre 1886–1911
Daten von den sog. Schulzählungen berücksichtigen, die nationale Verhältnisse unter
den Schülern der Elementarschulen dokumentieren.
Im Licht der durchgeführten Untersuchung betrug die Zahl der Kaschuben im oben
bestimmten Gebiet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa 100.000 Personen, in den Jahren 1861–1890 – etwa 150.000 und 1910 – mehr als 200.000 Personen.
Es wurden dabei einige Tendenzen aufgezeigt. Die absoluten Zahlen stiegen dabei
mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit, aber bis 1890 fiel der Prozentsatz dieser Bevölkerung. An der Wende des 19. Jahrhunderts zum 20. Jahrhundert wuchs
dagegen – außer einigen, begründeten Ausnahmen – deutlich auch der Prozentsatz
der Kaschuben, sogar im Licht der verfälschten, offiziellen Angaben. Man kann vermuten, dass einen großen Einfluss auf solche Situation die Regierungsmaßmahmen
des „Kulturkampfs” in den 1870er hatten. Sie haben verursacht, dass die katholischen
Kaschuben einen nationalen Bewußtseinsprozess durchmachten, die evangelischen
Kaschuben dagegen fast gänzlich dem Germanisierungsprozess unterlagen. 1910 überwieg eindeutlich die kaschubische Bevölkerung auf dem Land in den Landkreisen
Karthaus, Putzig und Neustadt und zusammen mit Polen auch in den Landkreisen Konitz und Berent, in den Städten dominierte dagegen die deutsche Bevölkerung, außer
den Städten Karthaus und Berent. Die Frage der zahlenmäßigen Stärke der Kaschuben ist immer noch ofen. Die vorliegende Bearbeitung weist auf die Weise der wissenschsftlichen Nutzung der preußischen Statistiken hin sowie schlägt entsprechende
Zahlen vor, die viel näher der Wirklichkeit als die offizielle Sprachenstatistik liegen.
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Krzysztof Korda
Gdañsk

Obraz Kaszub i Kaszubów w XIX
i początkach XX wieku na przykładzie
„Gazety Toruńskiej” *

W XIX wieku na ziemiach polskich znajduj¹cych siê pod zaborem pruskim
ukazywa³o siê wiele tytu³ów prasowych redagowanych w jêzyku polskim. Tak¿e
na Pomorzu. Ukazywa³y siê czasopisma redagowane przez ró¿ne œrodowiska,
np. „Pielgrzym” wydawany od 1869 roku, najbardziej popularna „Gazeta Grudzi¹dzka” (od 1894), „Gazeta Gdañska” (od 1891). Od 1867 roku na rynku wydawniczym Pomorza funkcjonowa³a „Gazeta Toruñska”. W relacjach prasowych
tej gazety pojawia siê zainteresowanie szerokimi masami polskiego spo³eczeñstwa, wieloma miejscowoœciami i regionami. To dziêki temu tytu³owi mo¿emy
przeœledziæ relacje prasowe z Kaszub lub o Kaszubach.
„Gazeta Toruñska” funkcjonowa³a w latach 1867–1921 i by³a gazet¹ codzienn¹. Ukazywa³a siê w okresie intensywnej dzia³alnoœci polskich organizacji spo³eczno-kulturalnych, narodowych. Z drugiej strony by³ to okres silnego
nacisku germanizacyjnego, walki z polsk¹ kultur¹. Mimo trudnoœci ze strony
w³adz gazeta przetrwa³a te trudne lata. Inicjatywê powo³ania pisma podjêli Leon
Czarliñski – pose³, polityk, prawnik, dzia³acz spo³eczno-gospodarczy z Zakrzewka, Ignacy £yskowski – dziennikarz, dzia³acz spo³eczno-narodowy, pose³
z Mileszew, i Ludwik Œlaski – dzia³acz spo³eczno-narodowy z Trzebcza. „Gazeta Toruñska” mia³a trafiaæ do „klasy poœredniej” polskiego spo³eczeñstwa,
czyli zw³aszcza do drobnomieszczañstwa. „Mia³a przede wszystkim interesowaæ siê sprawami wewn¹trznarodowymi, oczywiœcie polskimi, nade wszystko
ekonomicznymi, spo³ecznymi, oœwiatowymi, zatem tym wszystkim, czym ¿y³o
spo³eczeñstwo na co dzieñ, co to spo³eczeñstwo na co dzieñ trapi³o, niepokoi³o,
bola³o”1. W obawie o zniemczenie ludu polskiego, w obronie polskoœci, sta³a na
stanowisku popierania solidaryzmu narodowego ³¹cz¹cego wszystkie warstwy
polskiego spo³eczeñstwa. „Obronê tê prowadzi³a w sposób przemyœlany i zor*

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
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ganizowany. Z natury rzeczy przewa¿a³y na jej ³amach informacje i artyku³y
dotycz¹ce ówczesnych wydarzeñ na dawnych ziemiach polskich, w Niemczech
(zw³aszcza w Prusach Zachodnich) i innych krajach. Cech¹ szczególn¹ »Gazety«
by³o sta³e informowanie czytelników o wszelkich, nawet najdrobniejszych przejawach solidarnoœci narodowej w sferze organizacyjnej, politycznej, ekonomicznej i oœwiatowo-kulturalnej. Nie bez racji »Gazeta Toruñska« widzia³a podstawow¹ si³ê spo³eczeñstwa polskiego w organizacjach i instytucjach narodowych:
gospodarczych, finansowych, rzemieœlniczych, oœwiatowych i naukowych,
w ich sprawnym funkcjonowaniu i rozszerzaniu zasiêgu ich oddzia³ywania
na coraz szersze krêgi spo³eczeñstwa”2. St¹d wiele na jej ³amach informacji,
og³oszeñ o zebraniach organizacji, relacji itp. Na przestrzeni lat istnienia „Gazety
Toruñskiej” kierowali ni¹, redagowali: w pierwszym okresie do 1873 roku: Tadeusz Rakowicz3, nastêpnie Ignacy Danielewski4 w latach 1873–1894 oraz bracia
Brejscy do 1921 roku – Jan Brejski5 i jego brat Antoni Brejski6. Towarzyszy³o
im szerokie grono redaktorów, wspó³pracowników, korespondentów z terenu7.
1
2
3

4

5

6

A. Bukowski, „Gazeta Toruñska” (1867-1921), „Rocznik Toruñski”, 1969, nr 3, s. 101-102.
B. Danilczuk, T³o spo³eczno-polityczne „Gazety Toruñskiej”, „Rocznik Toruñski”, 1969, 3, s.137.
Franciszek Tadeusz Rakowicz (1839-1878) – dziennikarz, publicysta, ksiêgarz, propagator
oœwiaty ludu i wykszta³cenia kobiet, dzia³acz spo³eczno-gospodarczy. Z wykszta³cenia lekarz. Zawodowo zajmowa³ siê ekonomi¹ i publicystyk¹. Od 1867 by³ nak³adc¹ „Gazety
Toruñskiej”. A. Bukowski, Rakowicz Franciszek Tadeusz (1839-1878), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 4 pod redakcj¹
Zbigniewa Nowaka, Gdañsk 1997, s. 32-34. Chocia¿ formalnie jako redaktor gazety podpisywa³ siê W³adys³aw £ebiñski, to g³ównie Rakowicz mimo ¿e nak³adca, to nadawa³ pismu
kierunek. A. Bukowski, „Gazeta Toruñska”…, s. 104.
Ignacy Danielewski (1829-1907) – drukarz, wydawca, pisarz ludowy i dzia³acz narodowy.
Pracowa³ w redakcji m.in. „Nadwiœlanina”, redagowa³ dodatki np. „Przyjaciel Ludu”, „Stañczyk”. Od 1873 redaktor odpowiedzialny „Gazety Toruñskiej”. T. Zakrzewski, Danielewski
Ignacy (1829-1907), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 1, Gdañsk 1992, s. 292-294.
Jan Brejski (1863-1934) – wydawca, dziennikarz, pose³ do parlamentu niemieckiego, po
odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê – wojewoda pomorski. Uczy³ siê w progimnazjum
w Pelplinie, gimnazjum w Che³mnie, Starogardzie i Krakowie. Skoñczy³ filologiê polsk¹ na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez wiele lat pracowa³ jako dziennikarz w ró¿nych pismach.
W 1894 roku zakupi³ „Gazetê Toruñsk¹”. Odt¹d by³ jej w³aœcicielem i redaktorem. Dwukrotnie wybrany na pos³a do parlamentu niemieckiego w 1903 i 1907 roku. W. Pepliñski,
Brejski Jan (1863-1934), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹
Stanis³awa Gierszewskiego, t. 1, Gdañsk 1992, s. 159-160.
Antoni Brejski (1867-1929) – redaktor i wydawca, dzia³acz spo³eczno-polityczny. Od 1915
roku do 1921 roku redaktor naczelny „Gazety Toruñskiej”. W czerwcu 1921 roku sprzeda³
„Gazetê Toruñsk¹” Klubowi Pos³ów PSL „Piast”. P. Breiski, Brejski Antoni (1867-1929),
w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego. Suplement I, pod redakcj¹ Zbigniewa
Nowaka, Gdañsk 1998, s. 44-45.
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Kaszuby by³y ma³o znane czytelnikom „Gazety Toruñskiej”. W 1867 roku
redaktor opisuj¹cy Kaszuby porówna³ je do Arkadii – staro¿ytnej krainy, idyllicznej Hellady – najmniej znanej spoœród krain helladzkich, „w której ¿ycie sielskie mieszkañców najwierniejszym jest odbiciem pierwotnego stanu natury”.
(…). »Kaszuby!« Któ¿by w ostatnich latach choæ w najodleglejszych dzielnicach Polski nie by³ s³ysza³ o Kaszubach? Ich dzielne trzymanie siê przy ostatnich wyborach s³usznie wszystkich uwagê na nich zwróci³o. Jedni spogl¹daj¹
na nich jako na doœwiadczonych stra¿ników polskoœci, wynosz¹ ich pod niebiosa, ale nic dla nich nie czyni¹; drudzy niemog¹c uwa¿aj¹ ich za Niemców
cia³em i dusz¹, a z lat ostatnich wyt³umaczyæ, przypisuj¹ go z jednej strony
brakowi inteligencyi, z drugiej oba³amuceniu przez ksiê¿y katolickich. Zdaje
mi siê, ¿e tak pierwsi jak i drudzy ludu kaszubskiego nie znaj¹. Dla najwiêkszej
czêœci Polaków s¹ Kaszuby prawdziwa terra incognito”8. „Kaszuby same nie
posiadaj¹ ani inteligencyi ani pieniê¿nych zasobów. Lud jest po wiêkszej czêœci
wyrobniczy a wszêdzie doœæ biedny. Wiêksze posiad³oœci ziemskie w ca³ych
Kaszubach ³atwo na palcach wyliczyæ”9. „Gazeta Toruñska” – prasa adresowana do drobnomieszczañstwa, nie by³a zwolennikiem mieszania siê ksiê¿y
w ¿ycie ludzi, Pomorzan. Andrzej Bukowski pisa³: „»Gazeta Toruñska« zajmowa³a w pierwszym okresie swej dzia³alnoœci stanowisko postêpowe. Mimo delikatnoœci i dra¿liwoœci tej sprawy, Rakowicz mia³ odwagê postawienia jej tak:
„Koœció³ i duchowieñstwo ma swój odrêbny zakres dzia³ania, sprawy narodowe
zaœ winny byæ oddzielone od spraw koœcielnych i religijnych”10. Widaæ to tak¿e
w powy¿szej wypowiedzi.
Hieronim Derdowski – autor kaszubskiego poematu humorystycznego
O Panu Czorliñsciem, co do Pucka po sece jacho³ (Toruñ 1880)11, ale wówczas
dziennikarz, korespondent pisa³ o Kaszubach na ³amach prasy toruñskiej:
„Zaludnione s¹ Kaszuby bardzo s³abo. (…) Z tych 130 tysiêcy nale¿¹cych do
narodowoœci polskiej przypada na powiat wejherowski tysiêcy 39, na gdañski 6,
7
8
9
10
11

G. Gzella, Redaktorzy „Gazety Toruñskiej” w latach 1867- 1921, „Rocznik Historii Prasy
Polskiej”, 2015, z. 3, s. 21-37.
„Gazeta Toruñska”, 1867, nr 111.
„Gazeta Toruñska”, 1867, nr 115.
A. Bukowski, „Gazeta Toruñska” …, s. 107.
Hieronim Derdowski (1852-1902) – poeta kaszubski, dziennikarz. Urodzi³ siê w Wielu.
Po ukoñczeniu szko³y elementarnej w Wielu uczêszcza³ do progimnazjum w Kurzêtniku
k. Lubawy, gimnazjum w Chojnicach, Braniewie, Che³mnie i Olsztynku, gdzie zda³ maturê.
Pracowa³ jako nauczyciel prywatny na Kaszubach i w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, potem pracowa³ w ksiêgarni Leitgenera w Poznaniu. Od 1879 do 1885 pracowa³ w „Gazecie
Toruñskiej”, choæ wczeœniej przesy³a³ do niej swoje teksty. Od 1885 na emigracji w USA.
Tam zmar³. A. Bukowski, Derdowski Hieronim, w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 1 pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, Gdañsk 1992, s. 320-322.
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na kartuzki 36, na Cz³uchowski 7, na bytowski i ³abiborski [lêborski – K.K.]
razem 13. Pokazuje siê zt¹d, ¿e owa niemiecka piosnka »Wo kommen so viele
Kassuben her? Es sind so viele, wie Sand am Meer12« ju¿ w dawniejszych powstaæ musia³a czasach, kiedy nas by³o znacznie wiêcej, ni¿ dzisiaj”13. Zdaniem
autora najszybciej germanizacji ulegaj¹ Kaszubi w powiatach lêborskim i wejherowskim. Podkreœla³, ¿e ju¿ Aleksander Hilferding, rosyjski badacz Kaszub,
pisa³ przed laty w swojej pracy14, ¿e „narodowoœæ polska w Pomeranii w krótkim ju¿ czasie wygin¹æ musi bez œladu”15.
Wycinkowy opis zaludnienia Kaszub w XIX wieku przedstawiony przed
Hieronima Derdowskiego odnoœnie powiatu kartuskiego, nie daje nam odpowiedzi, ilu by³o Kaszubów na Kaszubach. Ciekawym Ÿród³em do poznania
liczebnoœci Kaszubów s¹ spisy powszechne w pañstwie pruskim (niemieckim).
Znamy ich wyniki m.in. dziêki „Gazecie Toruñskiej”. Spis powszechny sporz¹dzony wg stanu na dzieñ 1 grudnia 1890 roku ukaza³, ¿e w pañstwie pruskim
¿y³o blisko 30 milionów obywateli. Z tego ewangelicy stanowili 19.232.229,
a katolicy: 10.252.818, ¯ydzi: 372.059. W tej liczbie by³o Polaków blisko trzy
miliony, tj. dok³adnie: 2.816.557, Mazurów: 105.754, Kaszubów 55.54016. Jêzykiem kaszubskim pos³ugiwa³o siê 55.540 osób, tak podali mieszkañcy ankieterom17. W komentarzu do statystyki jêzyka kaszubskiego „Gazeta Toruñska”
wypowiedzia³a siê na temat wskazywania jêzyka kaszubskiego w spisie powszechnym. Napisano: „o manii tworzenia odcienia w wymowie Kaszubów
osobnego jêzyka niepolskiego, która i naszych lingwistów zara¿aæ poczyna,
bêdzie Gazeta mia³a sposobnoœæ mówiæ obszerniej nieco przy innej materyi”18.
Czêœæ dzia³aczy spo³ecznych polskich, w tym œrodowisko „Gazety Toruñskiej”,
obawia³o siê, ¿e podawanie jêzyka kaszubskiego jako odrêbnego jêzyka, niezwi¹zanego z jêzykiem polskim bêdzie wykorzystywane przez w³adze pruskie
do umniejszenia stanu ludnoœci polskiej, a tym samym os³abiania opozycji polskiej na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.
Dziesiêæ lat póŸniej spis ludnoœci z 1 grudnia 1900 roku wykaza³ wzrost
iloœci Kaszubów. Zaznaczono, ¿e a¿ 100.213 osób wskaza³o jêzyk kaszubski
jako ojczysty. By³ to przedruk artyku³u z „Dziennika Poznañskiego”, dziennikarz
12
13
14
15
16
17
18

Sk¹d pochodzi tak wielu Kaszubów? Jest ich tak du¿o, jak piasku nad morzem.
„Gazeta Toruñska” 1877, nr 33. Autor tekstu podpisa³ siê inicja³ami H.D. Prawdopodobnie
by³ nim Hieronim Derdowski.,
Chodzi o pracê Aleksandra Hilferdinga pt. O ostatkach S³owian na po³udniowym brzegu
ba³tyckiego morza. T³umaczenie za: „Gazeta Toruñska”, 1877, nr 33.
Lud polski nad Ba³tykiem. Napisa³ Hieronim z Kaszub, „Gazeta Toruñska”, 1877, nr 33.
„Gazeta Toruñska”, 1893, nr 87.
„Gazeta Toruñska”, 1893, nr 91.
Tam¿e.
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tamtejszej gazety zapisa³ „jêzyk kaszubski i mazurski s¹ tylko lokalnymi odmianami jêzyka polskiego i mówi¹cych niemi uwa¿aæ nale¿y za Polaków, poniewa¿
dalej niew¹tpliwie s¹ Polakami19. W³adze niemieckie odbiera³y te wyniki inaczej. Widaæ to na przyk³adzie starañ mieszkañców Chmielna na Kaszubach
o naukê religii w szkole dla dzieci w jêzyku polskim. Wyniki spisu powszechnego by³y wykorzystywane przez Niemców np. do wycofywania nauki religii
w jêzyku polskim w Chmielnie. Na odwo³anie w³adza odpisa³a, ¿e „to polskie
dzieci maj¹ byæ uczone po polsku, a nie kaszubskie; ten przepis jest tylko dla
dzieci, co mówi¹ w domu po polsku, a nie po kaszubsku. Rejencya zatem wychodzi³a z za³o¿enia, ¿e kaszubskie dzieci to nie polskie, a kaszubski jêzyk to
nie polski, a wiêc je¿eli kaszubskie dzieci niby w obcym jêzyku polskim maj¹
siê uczyæ, to niech¿e siê zaraz ucz¹ w niemieckim jêzyku, gdy¿ polski niemniej
im obcy, jak niemiecki”20. Sprawa deklarowania jêzyka kaszubskiego w spisie
powszechnym wywo³ywa³a dyskusjê i niezrozumienie u czêœci z dyskutantów.
W „Gazecie Toruñskiej” g³os zabra³ ksi¹dz Józef Szotowski21 z Chmielna. Pisa³:
„dziwne jest to upieranie siê, i¿ kaszubski jêzyk to nie polski i zdradza pewien
cel. Dla tego na wszystko mieæ bacznoœæ i oczy otwarte”22.
„Gazeta Toruñska” interesowa³a siê Kaszubami, dziejami regionu. Widaæ to
przekrojowo przez wszystkie lata ukazywania siê pisma. Informowa³a o œmierci kaszubskiego badacza Floriana Ceynowy23 i zamieœci³a obok nekrologu wiersz
19
20
21

22
23

„Gazeta Toruñska”, 1902, nr 185.
„Gazeta Toruñska”, 1901, nr 3.
Józef Szotowski (1842-1911). Urodzi³ siê w Biskupcu na Warmii. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
w Pelplinie w 1867 roku. Wikary w Cz³uchowie, Koœcierzynie, wikary katedralny i administrator parafii pelpliñskiej. Nastêpnie w Zag³êbiu Ruhry (pracowa³ wœród polskich robotników). Po powrocie od 1890 roku proboszcz w Wudzynie, od 1893 roku proboszcz w Chmielnie na Kaszubach. Zaanga¿owany w pracê spo³eczno-gospodarcz¹. Rozpowszechnia³ kaszubskie pieœni regionalne, „karc¹c parafian za »zachwaszczanie« zwyczajów kaszubskich nalecia³oœciami niemieckimi”. Dziekan mirachowski (1897-1900). H. Mross, S³ownik biograf iczny
kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 321-322.
„Gazeta Toruñska”, 1895, nr 269.
Florian Ceynowa (1817-1881) pseud. Wójkasin ze S³awoszena – z zawodu lekarz, z zami³owania folklorysta, jêzykoznawca i dzia³acz kaszubski. Urodzi³ siê w S³awoszynie na pó³nocy
Kaszub. Uczêszcza³ do gimnazjum w Chojnicach. Tam nale¿a³ do tajnego kó³ka samokszta³ceniowego pod nazw¹ „Polonia”. W nim pozna³ polsk¹ historiê i literaturê. Studiowa³ na
Uniwersytecie Wroc³awskim. We Wroc³awiu nale¿a³ do Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego. Potem studiowa³ w Królewcu. W³¹czy³ siê w prace konspiracyjne Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego. Wzi¹³ udzia³ w przygotowywaniu przez Ludwika Mieros³awskiego powstania. Stan¹³ na czele nieudanego powstania starogardzkiego maj¹cego na celu
zdobycie garnizonu pruskiego w Starogardzie na Kociewiu. Aresztowany, skazany na karê
œmierci, potem zamienion¹ na do¿ywocie. Z wiêzienia uwolniony podczas berliñskiej rewolucji w marcu 1848 roku. Studia skoñczy³ ostatecznie w Berlinie w 1851 roku, uzyskuj¹c
stopieñ doktora. Jako lekarz osiad³ w Bukowcu niedaleko Œwiecia na Kociewiu i mieszka³
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Hieronima Derdowskiego pt. Wojkasyn ze S³awoszena24. Donosi³a tak¿e, ¿e
„pierwszy impuls do badania narzecza kaszubskiego wyszed³ od hr. Rumiancowa, Rosyanina, który w r. 1825 leksykografowi Mrongowiuszowi przys³a³ 200
rubli na zwiedzenie Kaszub i u³o¿enie s³ownika kaszubskiego”25. Przywo³ano
na ³amach tego pisma rosyjskiego badacza Kaszub Aleksandra Hilferdinga26.
„Gazeta Toruñska” pokazywa³a Kaszuby jako region Polski, na obrze¿ach, zacofany, ale polski. Redakcja nie dopuszcza³a do siebie myœli, ¿e Kaszubi mog¹
siê czuæ tylko Kaszubami, lub Kaszubami – Niemcami, tylko Kaszubami-Polakami. Widaæ, ¿e niektórzy odrzucali jak¹kolwiek odrêbnoœæ historyczn¹ Pomorzan. Opublikowano pogl¹d Adama Amilkara Kosiñskiego odnoœnie szlachty
kaszubskiej, który wykazywa³, ¿e szlachta kaszubska jest pochodzenia polskiego, a nie jak wówczas uwa¿ano niemieckiego lub pomorskiego27.
W tym celu prezentowa³a te¿ czêsto informacje z Kaszub o dzia³alnoœci na
tym terenie organizacji polskich, np. towarzystw ludowych. Omawiano trudnoœci stawiane towarzystwom ludowym na Kaszubach, np. dotycz¹ce rozwi¹zania zebrania towarzystwa na Kaszubach z uwagi na u¿ywanie jêzyka polskiego
w trakcie tego spotkania28. Pokazywano dzia³alnoœæ towarzystw na Kaszubach,
w tym spektakularne zatrzymania trybuna ludowego, dzia³acza towarzystw –
Antoniego Abrahama29 z „Copot”30. Dzia³alnoœæ towarzystw ludowych pole-

24
25
26

27
28
29

tam i pracowa³ a¿ do œmierci. Autor wielu prac folklorystycznych oraz dialektologicznych
zwi¹zanych z Kaszubami i Kociewiem. A. Bukowski, Ceynowa Florian Stanis³aw, w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 1,
Gdañsk 1992, s. 199-201.
„Gazeta Toruñska”, 1881, nr 71, „Gazeta Toruñska”, 1881, nr 72 i „Gazeta Toruñska”, 1881,
nr 76.
O Kaszubach. Dwa odczyty A. Donimirskiego, „Gazeta Toruñska”, 1890, nr 25.
Aleksander Hilferding (1831-1872) – rosyjski filolog, s³owianoznawca, folklorysta, etnograf, historyk i publicysta, s³owianofil. W 1856 przyjecha³ na Kaszuby. Owocem jego wizyty by³a jego praca zawieraj¹ca baœni, podania, pieœni, zagadki. Dobrze opisa³ mowê kaszubsk¹
wraz ze s³owniczkiem licz¹cym 1800 s³ów. Ksi¹¿ka zosta³a wydana w 1989 i nosi³a tytu³:
Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego, t³um. Nina Perczyñska, oprac.
Jerzy Treder, Gdañsk 1989, J. Treder, Hilferding Aleksander Fiodorowicz (1831-1872),
w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, Suplement II, pod redakcj¹ Zbigniewa
Nowaka, Gdañsk 2002, s. 99-101.
„Gazeta Toruñska”, 1881, nr 129.
„Gazeta Toruñska”, 1897, nr 142, „Gazeta Toruñska”, 1909, nr 223.
Antoni Abraham (1869-1923) – dzia³acz spo³eczny, za³o¿yciel towarzystw ludowych,
budziciel polskoœci wœród Kaszubów. Urodzi³ siê we wsi Zdrada pod Puckiem. Ukoñczy³
w Mechowie jednoklasow¹ szko³ê wiejsk¹. Uzupe³nia³ wiedzê poprzez samokszta³cenie.
Aktywny w ruchu polskim. „za wyg³aszanie odczytów i przemówieñ w obronie interesów
Kaszubów, polskoœci i katolicyzmu by³ wielokrotnie szykanowany przez w³adze pruskie,
stawiany przed s¹dem, karany grzywnami pieniê¿nymi i wiêziony”. Do 1914 roku wytoczono mu oko³o 40 procesów za dzia³alnoœæ patriotyczn¹. B. Cygler, Abraham Antoni (1869-
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ga³a na krzewieniu polskoœci w ³¹cznoœci z wiar¹ katolick¹. Wœród ich dzia³aczy by³o wielu ksiê¿y, a ich program by³ zwi¹zany z programem polskiego ruchu
narodowego zwi¹zanego z Romanem Dmowskim. Towarzystwa ludowe powstawa³y g³ównie po 1891 roku, po og³oszeniu przez papie¿a Leona XIII encykliki „Rerum Novarum”. W 1903 roku powsta³ zwi¹zek towarzystw ludowych
na Pomorzu, które dzia³a³y prê¿nie na ca³ym Pomorzu.
W 1911 roku by³o ich 94 i liczy³y 10.500 cz³onków31. Rozwija³y siê tak¿e na
Kaszubach, co zauwa¿y³a „Gazeta Toruñska”. W 1911 zamieszczono w niej artyku³ pt. Ruch oœwiatowy na Kaszubach, w którym napisano: „Otó¿ w piœmie
naszem na przesz³¹ niedzielê by³o zapowiedzianych niemniej jak szesnaœcie
zebrañ towarzystw ludowych, a przytem jeszcze zwa¿yæ trzeba, ¿e nasze towarzystwa ludowe odbywaj¹ swoje zebrania przewa¿nie raz w miesi¹cu, wiêc tyle,
a tyle wypada³o. Dzisiaj ju¿ snadniej policzyæ wioski, w których niema towarzystwa polskiego a i w tych ju¿ domagaj¹ siê za³o¿enia”32.
Dzia³alnoœæ towarzystw mia³a na celu m.in. przeciwdzia³anie germanizacji.
A przypadki niemczenia dzieci kaszubskich – katolików by³y znane. Dzieci
z powiatu kartuskiego w kilku miejscowoœciach by³y zmuszane do chodzenia
do szko³y protestanckiej, mimo ¿e w danych wioskach dzieci katolickich by³o
wiêcej ni¿ katolickich. „Gazeta Toruñska” oburza³a siê, ¿e zmuszanie dzieci do
uczêszczania do szkó³ protestanckich, to nie tylko germanizacja, ale i protestantyzacja dzieci kaszubskich, katolickich. Redakcja oburza³a siê, ¿e ¿adna
w³adza duchowna katolicka nie protestowa³a, ksiê¿a siedzieli cicho, a tym samym popierali postêpowanie w³adz niemieckich. Podano przyk³ady kilku szkó³:
np.: w £ysienicach do której uczêszcza³o 20 dzieci protestanckich, a 41 polsko-katolickich, w Szklanejhucie w szkole protestanckiej by³o 23 protestantów,
a 62 dzieci katolickich, w Mezowie 13 protestanckich i 36 katolickich, w Kolonii 26 protestantów, a 75 katolickich, w Barczu 12 protestantów, a 46 katolickich, w Przewozie 23 protestantów, a 27 katolickich, w Nowymdworze 9 protestantów, a 36 katolickich, w R¹tach 37 protestantów, a 56 katolickich, w Somoninie 19 protestantów, a 47 katolickich. Razem do szkó³ protestanckich uczêszcza³o 426 dzieci polskokatolickich, a dzieci luteran tylko 183. Mimo przewagi
katolików szko³y by³y protestanckie, a w³adze koœcielne nie protestowa³y!33

30
31

32
33

-1923), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 1, Gdañsk 1992, s. 17-18.
„Gazeta Toruñska”, 1909, nr 223.
K. Korda, Praca organiczna polskich towarzystw ludowych na Pomorzu w latach 1891-1920. Źród³a i stan badañ, w: Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 3, Materia³y
z seminarium na Uniwersytecie Gdañskim z 25 kwietnia 2005 roku, pod redakcj¹ Józefa
Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2006, s. 99-123.
„Gazeta Toruñska”, 1911, nr 47.
„Gazeta Toruñska”, 1911, nr 62.
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W³adza stawia³a tak¿e trudnoœci w sprzeda¿y polskich ksi¹¿ek do nabo¿eñstwa podczas odpustu w Swarzewie w 1897 roku. Kupiec handluj¹cy dewocjonaliami i ksi¹¿kami do nabo¿eñstwa dosta³ zgodê na sprzeda¿, ale tylko ksi¹¿ek
niemieckich, na polskie zgody nie uzyska³ 34.
Kaszubi byli poddawani germanizacji. Ju¿ ich dzieci by³y szczególnie nara¿one na zasymilowanie siê z kultur¹ niemieck¹. Potwierdza to opinia zamieszczona w prasie: „nie znam wprawdzie skrzêtnoœci ludu kaszubskiego co do
wychowania swych dzieci; o ile jednak mia³em sposobnoœæ przekonaæ siê
o indywiduach, które z Kaszub przyby³y do Grudzi¹dza, aby siê w tamtejszem
seminarium kszta³ciæ na nauczycieli, – to œmia³o powiedzieæ mogê, ¿e trudno
by³o prawdziwego, szczerego Polaka znaleŸæ pomiêdzy nimi. ¯aden z nich, nie
wiem dla jakich przyczyn, nie mia³ jakoœ ducha, by zawrzeæ bli¿sze stosunki
z kolegami z Poznañskiego lub Ziemi Micha³owskiej, aby siê w jêzyku polskim
jako tako wydoskonaliæ. Woleli wst¹piæ oni w grono Niemców i z nimi uczyæ
siê wokabu³ z Popliñskiego ani¿eli w towarzystwie Polaków kszta³ciæ siê w znajomoœci ojczystego jêzyka”35.
Czasem gazeta publikowa³a relacje z wycieczki na Kaszuby, do Kaszubów.
Turyœci zachwycali siê polskoœci¹ Kaszub, tym, ¿e ich mieszkañcy nie poddali
siê germanizacji. Jednak studzono emocje odnoœnie œwiadomoœci polskiej na
Kaszubach. Wskazywano, ¿e na takie wycieczki udaj¹ siê np. kuracjusze w Sopocie, którzy otrzymuj¹ adresy do kogo na Kaszubach siê zg³osiæ. Odwiedzaj¹
pojedynczych liderów polskoœci na Kaszubach i uogólniaj¹ pogl¹d na rzekomy
rozwój polskoœci na Kaszubach36.
W 1903 zamieszczono tekst z wyjazdu na Hel, do Jastarni i Pucka. Korespondent tak opisa³ Kaszubów z Helu: „Lud kaszubski – przynajmniej w tych
stronach – jest silny i ros³y; napotyka siê czêsto postacie olbrzymie, o wyrazie
twardym i zaciêtym. Patryarchalny panuje u nich komunizm. Poniewa¿ sieci s¹
bardzo drogie (wielkie sieci kosztuj¹, jak mi mówili do 2000 marek, a lud jest
biedny), wiêc rybacy ³¹cz¹ siê w kampanie po oœmiu, dziewiêciu i wiêcej. Razem
taka kampania ¿yje, razem ³owi i miêdzy siebie zysk dzieli. Lud tutaj jest bardzo
religijny, lecz równoczeœnie pe³no u nich zabobonów. Boj¹ siê »zmory«, urz¹dzaj¹ jakieœ dziwne ceremonie, by ustrzedz siê o »œminerce«, w morzu s³ysz¹
bezustanne bicia dzwonów zapad³ych miast. Fantazya s³owiañska tych ludzi
zaludnia ka¿dy zak¹tek duchami”37.
W jednym z numerów zamieszczono artyku³, rzekom¹ rozmowê Polaka
i Niemca o Kaszubach. Niemiec mówi³, ¿e Kaszubi s¹ odrêbnym narodem,
34
35
36
37

„Gazeta Toruñska”, 1899, nr 152.
„Gazeta Toruñska”, 1877, nr 33.
„Gazeta Toruñska”, 1913, nr 255.
„Gazeta Toruñska”, 1903, nr 181.
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¿e nie s¹ Polakami, bo nie kupuj¹ u Polaków, tylko u ¯ydów. Niemiec mówi³
o Kaszubach: „¿ydzi najokropniejsze rzeczy na »Kupca« wygaduj¹ i k³ami¹.
A lud kaszubski wszystko wierzy, co mu ¿yd powie. Bo ten lud kaszubski jeszcze wielce jest zacofany. Organizacyi, oœwiaty jest potrzeba. (…) Kaszuba po
urodzeniu dziewiêæ dni nic niewidzi, ale skoro przejrzy, to choæ przez dêbowy
»del« (deskê) przejrzy!”38
W 1904 roku opublikowano list M³odego Kaszuby, który nawo³ywa³ do nacjonalizmu gospodarczego, apelowa³ do kupowania u swoich w myœl has³a „Swój
do swego”. „Od swoich tylko towary kupowaæ, swoim wiêcej wierzyæ ni¿ ¿ydom.
Kapita³y tylko w polskich Bankach sk³adaæ, po¿yczki tylko z polskich Banków
zaci¹gaæ. (…) Kto Kaszuba, to Polak i brat Polaka”39.
Z czasem, sytuacja na Kaszubach przedstawia³a siê jako niekorzystna dla
Kaszubów, Polaków. Po germanizacji nadszed³ czas dzia³alnoœci hakaty, wykupywania polskiej w³asnoœci, a osadzaniem w ich miejsce Niemców. Gazeta informowa³a w 1906 roku o sukcesie polityki hakaty, która w zaborze pruskim
najwiêksze powody do dumy mia³a na Kaszubach. Wskazywano, ¿e na Kaszubach nie ma dawnej szlachty kaszubskiej, która opuœci³a grunty wczeœniej u¿ytkowane. Wskazywano, ¿e inteligencja na Kaszubach jest w wiêkszoœci zniemczona, a m³odzi ksiê¿a sk³aniaj¹ siê do obozu niemieckiego, centrowego. Ale
zaznaczano, ¿e prosty lud zachowa³ swoj¹ to¿samoœæ, nie germanizuje siê.
Hakata czyni³a wszystko, aby oddzieliæ Kaszubów od Polaków, sk³óciæ spo³eczeñstwo. Wskazywali, ¿e ka¿dy nauczyciel niemiecki g³osi³, ¿e Kaszubi nie s¹
Polakami. Dzia³ania te mia³y oczywiœcie na celu germanizowanie Kaszubów.
Wyw³aszczenie stosowane przez Niemców w zaborze pruskim wobec Polaków, tak¿e wobec Kaszubów wywo³ywa³o poruszenie w œwiecie. Dziêki zaanga¿owaniu Henryka Sienkiewicza, laureata literackiej Nagrody Nobla z roku
1905, w „Gazecie Toruñskiej” publikowano pogl¹dy znanych obywateli Europy
na temat wyw³aszczenia w Prusach w odpowiedzi na odezwê Henryka Sienkiewicza rozes³an¹ do przyjació³ w Europie40.
Jedynym miastem na Kaszubach, które zachowa³o polski charakter, by³a,
zdaniem „Gazety Toruñskiej”, tylko Koœcierzyna. Hakatyœci utworzyli wiêc
i w Koœcierzynie spó³kê Vereinhaus, która kupi³a salê na zebrania, jedyn¹ spe³niaj¹c¹ wymogi policyjne, a tym samym uniemo¿liwiono w Koœcierzynie organizacji spotkañ polskich. Kaszubi jednak nie dali siê st³amsiæ i postanowili zakupiæ b¹dŸ wybudowaæ Dom Kaszubski. W gronie komitetu organizacyjnego
38
39
40

„Gazeta Toruñska”, 1904, nr 42.
„Gazeta Toruñska”, 1904, nr 117.
„Gazeta Toruñska”, 1908, nr 17; „Gazeta Toruñska”, 1908, nr 4; „Gazeta Toruñska”, 1908, nr 5;
„Gazeta Toruñska”, 1908 ,nr 9; „Gazeta Toruñska”, 1908, nr 19; „Gazeta Toruñska”, 1908,
nr 23; „Gazeta Toruñska”, 1908, nr 27; „Gazeta Toruñska”, 1908, nr 67.
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pojawi³y siê podpisy trzech osób: ksiêdza J. Cichockiego41, F. Czarnowskiego
oraz A. Majkowskiego42. Ich dzia³ania doprowadzi³y z czasem do sukcesu, gdy¿
w Koœcierzynie powsta³ polski dom handlowy „Bazar”43. W 1911 roku ruch
polski zorganizowa³ w Koœcierzynie wystawê przemys³ow¹. Jej ide¹ by³o pokazanie wszystkich ga³êzi przemys³u. Dzia³em ludoznawczym zajmowa³ siê Aleksander Majkowski. Otwarcie ekspozycji mia³o miejsce 25 czerwca 1911 roku,
imprezy jej towarzysz¹ce odbywa³y siê 6 lipca44. W kilka dni po otwarciu wystawy „Gazeta Toruñska” opisa³a jej zawartoœæ. Wskaza³a, ¿e równoczeœnie obok
wystawy przemys³owej eksponowano wystawê ludoznawcz¹ kaszubsko-pomorsk¹, „budz¹c¹ zaciekawienie nie u samych tylko znawców”. Zaznaczono, ¿e
otwarcie wystawy odby³o siê w milczeniu, gdy¿ wprowadzony kilka lat wczeœniej zapis tzw. ustawy kagañcowej zakazywa³ rozmawiania podczas zgromadzeñ, wieców, otwartych spotkañ w innym jêzyku ni¿ niemiecki45. Przy okazji
otwarcia wystawy przemys³owej w Koœcierzynie mo¿na zauwa¿yæ na podstawie „Gazety Toruñskiej”, jak bardzo rozwinê³a siê na Kaszubach praca organiczna. Autor tekstu Z wystawy na Kaszubach opisuje swoje wra¿enia z Kaszub. Podkreœli³, ¿e kiedy wst¹pi³ 4 lata wczeœniej do domu na Kaszubach, zobaczy³ tam ksi¹¿ki polskie – wiersze Marii Konopnickiej i us³ysza³ dŸwiêki
muzyki narodowej. Pisa³ dalej: „cudów dokaza³ i jeszcze dokazuje system pruski na Kaszubach i trafnym mo¿na nazwaæ koncept pewnego Kaszuby, który
41

42
43

44
45

Jan Cichocki (1857-1935). Urodzi³ siê w £asinie. Ukoñczy³ gimnazjum w Che³mnie. Nastêpnie uda³ siê na studia do Wroc³awia, gdzie nale¿a³ do Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego. Pracowa³ jako wikary w kilku miejscowoœciach, a w 1893 roku uzyska³ probostwo
w Grabowie Koœcierskim. Anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ polskich organizacji spo³eczno-kulturalnych. Anga¿owa³ siê m.in. w towarzystwa ludowe. By³ w gronie zespo³u za³o¿ycielskiego Bank Ludowy w Koœcierzynie oraz Spó³ki Parcelacyjnej w Koœcierzynie. Wszed³ do
zarz¹du Spó³ki Dom Kaszubski w Koœcierzynie, która wybudowa³a do m spo³eczny z wielk¹
sal¹ imprezow¹. Prowadzenie domu przejê³a stowarzyszenie „Bazar”, a ksi¹dz Cichocki
zosta³ cz³onkiem jego Rady Nadzorczej. Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ w 1885 roku w Monachium. H. Mross, S³ownik biograf iczny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych
w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 34-35.
„Gazeta Toruñska”, 1906, nr 295; „Gazeta Toruñska”, 1906, nr 296.
Aleksander Majkowski (1876-1938) – pisarz kaszubski, dzia³acz, z zawodu lekarz. Urodzi³
siê w Koœcierzynie. Po ukoñczeniu szko³y w Koœcierzynie, uda³ siê do gimnazjum w Chojnicach. Po maturze studiowa³ w Berlinie, Greifswaldzie, Monachium. Pracowa³ m.in. w Gdañsku, Koœcierzynie, Kartuzach. Sta³ siê spiritus movens ruchu kaszubskiego w XX wieku.
W Koœcierzynie powo³a³ do ¿ycia czasopismo dla spraw kaszubskich pod nazw¹ „Gryf ”.
Sta³ siê liderem ruchu m³odokaszubskiego i wielu inicjatyw kaszubsko-pomorskich. Jest
autorem m.in. epopei kaszubskiej pt. ¯ëcé i przigodë Remusa. Zvjercad³o kaszubskji, Toruñ
1938. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biograf ia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002.
Program Wystawy Przemys³owej w Koœcierzynie, „Gazeta Toruñska”, 1911, nr 141.
„Gazeta Toruñska”, 1911, nr 145.
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widz¹c wystawê w Koœcierzynie, wyrazi³ zdziwienie, ¿e nie wystawiono tam
popiersia Bismarcka, którego mimowolny wp³yw roznieci³ nie najmniej iskrê
polsk¹ w sercach kaszubskich do jasnego p³omienia46.
Gazeta zamieœci³a relacjê „Kuryera Warszawskiego” (nr 203), ¿e Kaszubi s¹
na wymarciu na skutek dzia³ania rz¹du pruskiego i dzia³aczy spo³ecznych, np.
cz³onków centralnego komitetu wyborczego w Poznaniu, w którym zasiada³o
3 delegatów z Prus: Julian Jaworski47, dr Fr. Kubacz48 z Gdañska i ks. Dr Wolszlegier49, ale mimo ¿e zasiadali w komitecie w Poznaniu, „Poznañ dawno ju¿ ich
w murach swych nie ogl¹da³ (!!)”50.
W prasie podkreœlono, ¿e na Pomorzu nie by³o chêtnych do pracy spo³ecznej, nie by³o ich wœród ksiê¿y ani wœród inteligencji œwieckiej. Jako powód niechêci do tej pracy podaj¹ próbê sterowania Pomorzem przez „Poznañ”, który
antagonizowa³, dzieli³ Pomorzan, np. w czasie wyborów szerz¹c niechêæ do
Jana Brejskiego i Wiktora Kulerskiego51. Ludzie zniechêcali siê do Polaków
46
47

48

49

50
51

„Gazeta Toruñska”, 1911, nr 151.
Julian Jaworski-Sas (1862-1930) – ziemianin, dzia³acz ruchu polskiego na Pomorzu. Czynnie zaanga¿owany w dzia³alnoœæ polskich organizacji spo³eczno-kulturalnych. Od 1903 roku
cz³onek zarz¹du Zwi¹zku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych na Pomorzu, patron
Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych. Zaanga¿owany w stworzenie centralnego Komitetu Wyborczego na Rzeszê Niemieck¹, by³ jego wiceprezesem. Kilkukrotnie pose³ do sejmu pruskiego.
T. Oracki, Jaworski-Sas Julian (1862-1930), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 2 pod redakcj¹ Zbigniewa Nowaka,
Gdañsk 1994, s. 308.
Franciszek Kubacz (1868-1933) – lekarz, dzia³acz niepodleg³oœciowy, pose³ do Volkstagu
gdañskiego, dzia³acz spo³eczno-polityczny w Gdañsku, a w okresie miêdzywojennym
w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Dzia³a³ w Gdañsku w towarzystwie ludowym, gimnastycznym,
œpiewaczym. S. Mikos, Franciszek Kubacz (1868-1933), w: S³ownik biograf iczny Pomorza
Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 2 pod redakcj¹ Zbigniewa
Nowaka, Gdañsk 1994, s. 524 – 526.
Antoni Wolszlegier (1853-1922). Urodzi³ siê w Szenfe³dzie w powiecie chojnickim. Uczêszcza³ do gimnazjum w Chojnicach. Tam za³o¿y³ tajn¹ organizacjê filomack¹ „Mickiewicz”.
Studiowa³ na Uniwersytecie Wroc³awskim, Insbrucku, Monachium, Wûrzburgu – tam
uzyska³ stopieñ doktora teologii. Od 1890 roku by³ proboszczem w Pieni¹¿kowie na Kociewiu. Zaanga¿owany w polski ruch narodowy na Pomorzu i Wielkopolsce. Wystêpowa³
w obronie ludnoœci polskiej. Finansowa³ polsk¹ prasê. W 1893 zosta³ pos³em do parlamentu pruskiego. Zaanga¿owany w towarzystwa ludowe. H. Mross, S³ownik biograf iczny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 366.
„Gazeta Toruñska”, 1907, nr 183.
Wiktor Kulerski (1865-1935) – dziennikarz i wydawca, pose³ do parlamentu Rzeszy, senator RP, dzia³acz ruchu ludowego (PSL „Piast”). Wspó³pracowa³ z „Gazet¹ Gdañsk¹”, a nastêpnie za³o¿y³ swoj¹ „Gazetê Grudzi¹dzk¹”, która by³a polskim pismem o najwiêkszym
nak³adzie na Pomorzu (w 1914 roku – 128.250 egz.). Zwalcza³ inne polskie pisma, które
traktowa³ jako konkurencjê. To oraz zaanga¿owanie polityczne – wymuszenie na Polskim
Centralnym Komitecie Wyborczym do postawienia jego kandydatury w wyborach w 1903

OBRAZ KASZUB I KASZUBÓW W XIX I POCZ¥TKACH XX WIEKU...

247

z Poznania, którzy zauwa¿ali odmiennoœæ kulturow¹ Pomorzan i ich wyœmiewali, a Niemcy w tej kwestii wykazywali siê dystansem i równym traktowaniem
Kaszubów i Kociewiaków52. „Gazeta Toruñska” pisa³a: „czeœæ naszej inteligencyi, która pocz¹tkowo rwa³a siê do pracy narodowej, z czasie siê od niej usunê³a
zupe³nie, zra¿ona nietaktem ludzi, którzy Kaszubê lub Kociewiaka wyœmiewali
z powodu jego akcentu. Nie ka¿dy ma odwagê, jak owa Kaszubka w Sopocie,
która natrz¹saj¹cym siê z jej narzecza paniom, odpowiedzia³a: »Dziwiæ siê raczej, trzeba, ¿e ja w ogóle jeszcze mówiê po polsku«. (…) W parlamencie berliñskim ka¿dy Niemiec zatr¹ca swojem narzeczem prowinyonalnem, nie jeden
b³¹d gramatyczny, utarty w gwarze ludowej, padnie z mównicy, a nikt siê z tego
nie œmieje. Nie œmiej¹ siê te¿ Niemcy z wieœniaka kaszubskiego lub kociewskiego, chocia¿ niemi³osiernie jêzyk niemiecki kaleczy, ale niech Kaszuba pojedzie
do Poznania, to zawsze gdzieœ spotka takiego niem¹drego, który go bêdzie przedrzeŸnia³. Je¿eli Kaszubi istotnie s¹ zagro¿eni, przyczynia siê do tego niema³o,
nierozumne przedrzeŸnianie ludzi, którzy mówi¹ tym polskim jêzykiem, który
siê u nas wytworzy³ w ci¹gu szeœciowiekowego nacisku germanizacyjnego”53.
Ta opinia pokazuje podzia³ wewnêtrzny obozu polskiego wytworzony miêdzy
Poznaniem i niechêtnym mu, poni¿anym Pomorzem.
Pierwszym m³odym, nowym ruchem inteligenckim, który powsta³ przeciw
germanizacji Kaszubów, by³ ruch m³odokaszubski. Jego dzia³acze zauwa¿ali
próby germanizacji Kaszubów. W gazecie zamieszczono zapis: „W generalnym
sztabie pruskiej hakaty zapad³a uchwa³a, a¿eby ostatecznie zniszczyæ Kaszubów. Przera¿one powstaniem ruchu m³odokaszubskiego krzy¿actwo postanowi³o za jak¹ b¹dŸ cenê nie dopuœciæ do rozbudzenia œwiadomoœci narodowej
wœród ludu kaszubskiego, a jako narzêdzie œmierci, które zabiæ ma w tym ludzie instynkt narodowy, zorganizowano w Gdañsku specyalne stowarzyszenie
pt. »Deutscher Heimatbund für den Osten«. Na czele krzy¿ackiego Zwi¹zku
stan¹³ niejaki Dietert Dembowski, redaktor gdañskich »Neuste Nachrichten«.
Plan wojny ju¿ u³o¿ono. Powstaæ ma pismo p.t. »Ostmärkische Kultur« dla og³upiania i germanizowania Kaszubów. Zak³adane bêd¹ biblioteki i czytelnie niemieckie o »tendencyi patriotycznej«. Wszczêta te¿ bêdzie propaganda dla importu Niemców z zachodu w strony kaszubskie, aby tem prêdzej dokonaæ zniemczenia kraju. (…) Wiadomo równie¿, ¿e pruska hakata rozpoczê³a ju¿ walkê

52
53

roku, wytworzy³o jemu wielu wrogów politycznych wœród pomorskiej inteligencji. Nale¿eli
do nich m.in. ksi¹dz Stanis³aw Kujot, ksi¹dz Antoni Wolszlegier (zwi¹zany z polskim ruchem narodowym w Poznaniu) i Julian Jaworski-Sas. W. Pepliñski, Kulerski Wiktor (1865-1935), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 2 pod redakcj¹ Zbigniewa Nowaka, Gdañsk 1994, s.536-538.
„Gazeta Toruñska”, 1907, nr 183.
Tam¿e.
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przeciw etnograficznemu Towarzystwu w Kartuzach, które grupa uczonych
niemieckich powo³a³a do ¿ycia dla badañ nad Kaszubami. To stowarzyszenie
sta³o siê sol¹ w oku szowinistom pruskim, bo nie chcia³o zajmowaæ siê polityk¹
i wszystkie swe si³y skupia³o w badaniach ludoznawczych. Hakata zlêk³a siê
tych badañ, bo by³y zbyt sprawiedliwe. Przypominanie Kaszubom ich narodowej przesz³oœci wyda³o siê niebezpieczne krzy¿actwu nowoczesnemu. Wiêc
precz z ludoznawstwem kaszubskiem, bo to szkodnik kultury niemieckiej! Precz
z nauk¹, która nie chce s³u¿yæ polityce! Precz z Towarzystwem niemieckiem,
które, pomimo swej woli, mo¿e oddaæ pewne us³ugi ruchowi m³odokaszubskiemu! Takie has³o wyda³a hakata. W odpowiedzi na te wœciek³¹ nagankê pruskich hakatystów tak pisze organ m³odokaszubski »Gryf«. »Je¿eli powstanie
ruchu m³odokaszubskiego i ‘Gryfa’ tak zdo³a³o hakatystów zdenerwowaæ, ¿e
niwecz¹ pracê naukow¹ w³asnych swych ziomków i je¿eli przez to w obozie
niemieckim powstaj¹ walki, to z naszej polityki mo¿emy czuæ siê zadowoleni.
(…) Je¿eli obecnie hakatyœci wystêpuj¹ przeciw pracy kulturalnej swych w³asnych ziomków, to my z zadowoleniem zaznaczyæ mo¿emy, ¿e nie my przeszkadzaliœmy tej pracy, ¿e przeciwnie wspó³pracowaliœmy z nimi w mierze, jak
nam godnoœæ narodowa pozwala³a. Fakt ten odrazu stawia nas w roli obroñców kultury i jest jednym dowodem wiêcej s³usznoœci naszej sprawy. Nie w¹tpimy ani na chwilê, ¿e dni ‘Towarzystwa dla ludoznawstwa kaszubskiego’ 54 jako
instytucji naukowej s¹ policzone, a prawdopodobne jest, ¿e wszystkim osobom
zale¿nym od rz¹du zaka¿e siê pielêgnowania kaszubskiej etnografii. Ciekawy
to i dobitny dowód, ¿e hakatyzm nie zna zasady, opiewaj¹cej: nauka jest sobie
sama celem. Przypuszczano przez krótki czas, ¿e my Kaszubi jesteœmy ju¿ trupem, na którym mo¿na sekcyê naukow¹ przeprowadziæ, katalogizowaæ jego
czêœci, umieœciæ w spirytusie i pisaæ o nich uczone rozprawy. (…) My atoli jeszcze ¿yjemy i nie damy siê usun¹æ z przed oblicza o³tarza, aby g³oœno zaœwiadczyæ wobec Boga i ludu, ¿e jeszcze ¿yjemy i ¿yæ chcemy. Po tych najnowszych
wystêpach hakatyzmu przekonaliœmy siê, ¿e w pracy nad o¿ywieniem naszego
¿ycia narodowego na Kaszubach nie zdolen on nam stawiæ trudnoœci nieprzezwyciê¿onych«”55 .
Pocz¹tkowo ciep³o przyjête œrodowisko m³odokaszubskie, z czasem zosta³o
atakowane przez œrodowisko inteligenckie polskie. Widaæ ten przejaw tak¿e na
54

55

Przez lata w literaturze polskiej t³umaczono nazwê Verein fûr Kaschubische Volkskunde
jako Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wspó³czeœni temu stowarzyszeniu nazywali
je jak widaæ z powy¿szego tekstu jako „Towarzystwo dla ludoznawstwa kaszubskiego”.
Edmund Kizik zasugerowa³, ¿e nazwê tego stowarzyszenia powinno siê t³umaczyæ jako:
Towarzystwo Ludoznawstwa Kaszubskiego. E. Kizik, Verein fûr Kaschibische Volkskunde
w latach 1907-1914. Ludoznawstwo kaszubskie miêdzy niemieckoœci¹ a polskoœci¹, „Zapiski
Historyczne”, t. 80, 2015, z. 2, s. 31.
„Gazeta Toruñska”, 1910, nr 213.
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³amach „Gazety Toruñskiej”, mimo ¿e równolegle cytowa³a s³owa m³odzie¿y
kaszubskiej, która wstydzi siê mowy kaszubskiej – traktuj¹c j¹ jako jedynie jêzyk proletariatu56. Tym bardziej dziwi nastawienie elit do m³odokaszubów. Po
zjeŸdzie m³odokaszubskim krótk¹ relacjê zamieœci³a oczywiœcie „Gazeta Toruñska”. Opar³a siê jednak na przedruku tekstu z „Gazety Gdañskiej”, zreszt¹
niezbyt przychylnemu m³odokaszubom. Redaktor „Gazety Gdañskiej” pisa³:
„inicjatorzy zjazdu zaznaczyli, ¿e reszta dzielnicy naszej pod zaborem pruskim
nie wiele uczyni³a dla podniesienia kulturalnego Kaszubów i Kaszuby siê
niemcz¹. Dla tego M³odokaszubi sami musz¹ siê zabraæ do pracy. Ten zarzut
nale¿y odeprzeæ. Wska¿emy tylko na dzia³alnoœæ kó³ek rolniczych, które i u nas
na Kaszubach rozmno¿y³y siê znacznie i dalej na dzia³alnoœæ towarzystw ludowych, które z zewn¹trz Kaszub zosta³y zaprowadzone i spe³ni³y ju¿ wielk¹ pracê kulturaln¹. (…) Krzywdz¹cy zaœ wprost zarzut spotka³ pisma rozchodz¹ce
siê na Kaszubach i ich redaktorów. Jeden z inicjatorów zjazdu zaznaczy³, ¿e
redaktor jest zadowolony, skoro otrzyma 1,50 mk. Za gazetê, a pozatym o Kaszubów siê nie troszczy. – Zapytujemy tedy: Kto rêka w rêkê z zwy¿ wzmiankonkowanemi organizacyami najwiêcej siê troszczy³ o podniesienie kulturalne
Kaszub? Kto w czasie wyborów bezinteresownie urz¹dza³ wiece i spieszy³ tam
z przemówieniami? Kto w ci¹gu roku najwiêcej bywa z wyk³adami na zebraniach towarzystw ludowych i w najodleglejszych k¹tach? Kto wreszcie w obronie ludu kaszubskiego ponosi³ najwiêcej kar pieniê¿nych i wiêziennych? Czy¿
nie byli to redaktorzy i wspó³pracownicy gazet?! M³odokaszubi tutaj na Kaszubach dopiero chc¹ zacz¹æ dzia³aæ, a obni¿aj¹ pracê dotychczasow¹, gdy sami
jeszcze ni krzty nie dokonali. Wynosili swoje zas³ugi poza granicami Kaszub,
¿e zapoznali szerszy ogó³ z tutejszemi stosunkami. No, praca piórem w ciep³ym pokoju nie taka trudna, gorzej goniæ lichemi furmankami, a czêsto i pieszo latem czy zim¹ po kraju. A wiêc najpierw nale¿a³oby coœ lepszego pokazaæ,
zanim uzyska siê prawo do obni¿ania pracy innych”57. Po roku jednak oceniano, ¿e Towarzystwo M³odokaszubskie zamar³o. Pisano o tym w „Gazecie Toruñskiej”, w przedruku z „Gazety Gdañskiej”. Wskazano tam, ¿e: „Towarzystwo
bowiem m³odokaszubskie, na którem tak wielkie pok³adano nadzieje, usnê³o,
od roku ju¿ nie daj¹c znaku ¿ycia. Równie¿ zupe³nie g³ucho o dzia³alnoœci Towarzystwa Kaszub”58. Chybaby jeszcze ktoœ bardzo naiwny lub oba³amucony
56
57
58

„Gazeta Toruñska”, 1913, nr 276.
„Gazeta Toruñska”, 1912, nr 147.
Chodzi o Towarzystwo Przyjació³ Kaszub w Sopocie. Powsta³o w kwietniu 1912 roku
w Sopocie. W tym œrodowisku dzia³ali m.in. ksi¹dz Wróblewski z Niedamowa, ks. Aleksander Kupczyñski patron Zwi¹zku Katolicko-Polskich Towarzystw Ludowych na Pomorzu,
ks. Bernard £osiñski – a wiêc osoby które by³y w opozycji do M³odokaszubów. Dzia³alnoœæ
Towarzystwa Przyjació³ Kaszub nie opiera³a siê na pierwiastkach rodzimej, regionalnej
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firm¹, uwierzy³, ¿e Macierz Kaszubska w Sopocie59 podejmuje jak¹kolwiek czynnoœæ oœwiatow¹ wœród Kaszubów”60.
„Gazeta Toruñska” nie odnosi siê do mowy Kaszubów, czy to odrêbny jêzyk,
czy gwara jêzyka polskiego. Stanowczo odnosi siê jednak do pracy Stefana Ramu³ta61 S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego. W artykule pt. Panslawizm w krakowskiej Akademii Umiejêtnoœci zapisano odnoœnie pracy Ramu³ta:
„z niej dowiadujemy siê o ca³ym szeregu ró¿nych pseudouczonych, których
nieustannie mniej wiêcej od roku 1840 wysy³a rz¹d rosyjski jako agitatorów
naukowych na Kaszuby, aby: 1. stworzyli Kaszubom literaturê; 2. aby im i œwiatu naukowemu udowodnili, ¿e oni nie s¹ czêœci¹ narodu polskiego, ale osobnym narodem najbli¿ej pod wzglêdem jêzykowym z Moskalami spokrewnionym; 3. ¿e Kaszubowie, których ci uczeni S³owieñcami [S³owiñcami – KK]
nazywaj¹, a nazwê Kaszubów uwa¿aj¹ za obel¿ywe przezwisko nadane im przez
Polaków, byli niegdyœ wielkim narodem przez Polaków ujarzmionym i wytêpionym”62. W gazecie potêpiono dzie³o Ramu³ta. Do zarzutów odniós³ siê sam
Stefan Ramu³t, który napisa³ list do „Gazety Toruñskiej”. Informowa³ w nim, ¿e
zamieszczone s³owa pochodz¹ z tekstu Szymona Matusiaka63, który zamieœci³

59

60
61

62
63

kultury (tak jak w przypadku M³odokaszubów), lecz na podstawach ekonomicznych i spo³eczno-oœwiatowych. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznañ 1950, s. 269-270.
Macierz Kaszubska w Sopocie pe³ni³a centrum kultury polskiej. Funkcjonowa³a w niej czytelnia polska. Mieœci³a siê w Sopocie przy ulicy Seestrasse 10. Z t¹ instytucj¹ zwi¹zane jest nazwisko pana Tomaszewskiego. Mieczys³aw Or³owicz w ksi¹¿ce Z Or³owiczem po Dawnym
Gdañsku, Gdañsk 1920 podaje adres Tomaszewskiego: Sopot, Nordstrsse 73. Na wiêcej
informacji na temat tej instytucji nie natrafiono. Informacja pochodzi z portalu Dawny Sopot:
http://www.dawnysopot.pl/?content=opracowania&akcja=pokaz&id=4 [dostêp: 11.10.2016].
„Gazeta Toruñska”, 1913, nr 255.
Stefan Ramu³t – jêzykoznawca i etnograf. Studiowa³ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Studia
ukoñczy³ w 1883 roku. Wczeœniej w wieku 14 lat przeczyta³ teksty Floriana Ceynowy o Kaszubach, st¹d jego póŸniejsza fascynacja tym kierunkiem badañ. Przeprowadzi³ badania
dialektologiczne na Kaszubach uwieñczonych prac¹ S³ownik jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego, wydan¹ w 1893 roku w Krakowie. W 1889 roku owoc jego badañ czyli S³ownik
jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego uzyska³ nagrodê Akademii Umiejêtnoœci. Wydanie
s³ownika wywo³a³o o¿ywion¹ dyskusjê na temat jêzykowej odrêbnoœci Kaszubów. Ramu³ta
broni³ m.in. Jan Baudouin de Courtenay, a oponentem by³ m.in. Jan Kar³owicz. J. Treder,
Ramu³t Stefan (1859-1913), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 4 pod redakcj¹ Zbigniewa Nowaka, Gdañsk 1997, s. 37.
„Gazeta Toruñska”, 1894, nr 161.
Szymon Matusiak (1854-1922) – nauczyciel, dyrektor seminariów nauczycielskich w Bochni,
Krakowie, Kroœnie. Inspektor szkolny we Lwowie, gwaroznawca i folklorysta. Zdaniem
Juliana Krzy¿anowskiego „po d³u¿szej przerwie og³osi³ w „ wzie” seriê szkiców o zagadnieniach staro¿ytniczych (…) ani przygotowanie naukowe, ani zdolnoœci badacza nie mog³y
sprostaæ wyj¹tkowym trudnoœciom spraw tu poruszanych, tak ¿e szkice te na rozwoju folklorystyki zawa¿y³y tym chyba tylko, i¿ sprowokowa³y wyst¹pienia A. Brücknera i wywo³a³y
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je w krakowskiej „Nowej Reformie” i „Przegl¹dzie Powszechnym”. Sprawa ta
porusza³a Ramu³ta, by³a komentowana tak¿e w innych gazetach, np. w prasie
lwowskiej w „Gazecie Narodowej”64. Negatywnie wp³ywa³a na postrzeganie
jego przez innych. Dlatego zabiera³ g³os w swojej sprawie nie tylko w „Gazecie
Toruñskiej”. W tej gazecie zacytowa³ uchwa³ê Zjazdu Literackiego, któr¹ uchwali³a sekcja jêzykowa II zjazdu literatów i dziennikarzy polskich. Na odbywaj¹cym
siê w lipcu 1894 roku ZjeŸdzie Literackim we Lwowie dyskusjê nad tym tematem
wywo³a³ cz³onek Akademii Umiejêtnoœci profesor Baudonin de Courtenay65
w referacie „O granicach godziwoœci w publicystyce”. Doktor Kar³owicz66 i profesor Kalina67 wyparli siê publicznie, ¿e mieli coœ wspólnego z tym publikowanym paszkwilem Matusiaka. Nastêpnie sekcja jêzykowa Zjazdu podjê³a uchwa³ê,
w której napisano, ¿e Akademia Umiejêtnoœci nie ma nic wspólnego z rzekomym szerzeniem panslawizmu na Kaszubach, podobnie jak Stefan Ramu³t.
Zapisano w uchwale m.in.: „sekcya jêzykowa IIgo Zjazdu literatów i dziennikarzy polskich po dok³adnem rozpatrzeniu tej sprawy uznaje artyku³y wymienionych wy¿ej pism za niegodn¹, ¿adnej faktycznej podstawy nie posiadaj¹c¹c¹
insynuacy¹ i wyra¿a g³êbokie ubolewanie z powodu zamieszczonych w »Przegl¹dzie Powszechnym« i »Nowej Reformie« artyku³ów, ubli¿aj¹cych Akademii
Umiejêtnoœci i czci obywatelskiej p. Stefana Ramu³ta”68. Rzecz ta bardzo
„wypromowa³a” sprawê kaszubsk¹, tyle ¿e niekoniecznie przedstawi³a j¹ w do-

64
65

66
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jego œmia³e i owocne koncepcje”. S³ownik folkloru polskiego, pod redakcj¹ Juliana Krzy¿anowskiego, Warszawa 1965.
„Gazeta Narodowa”, 1894, nr 216.
Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) – profesor, najwybitniejszy polski jêzykoznawca,
jeden z najwiêkszych lingwistów œwiata, autor ponad 300 prac naukowych. Zajmowa³ siê
jêzykami s³owiañskimi, indoeuropejskimi, a przede wszystkim jêzykoznawstwem ogólnym
i teori¹ jêzyka. „podkreœla³ wagê badania jêzyków ¿ywych oraz jêzyków ma³ych grup narodowoœciowych, popieraj¹c okreœlone badania dialektów”. Autor m.in. pracy: „Kaszubskij
jazyk”, kaszubskij narod i „kaszubskij wopros” (1897). http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Baudouin-de-Courtenay-Jan-Ignacy-Niecislaw;3875120.html [dostêp: 11.10.2016].
Jan Kar³owicz (1836-1903) – etnograf, jêzykoznawca, muzykolog, doktor naul. Inicjator
i wydawca S³ownika jêzyka polskiego oraz S³ownika gwar polskich. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Karlowicz-Jan-Aleksander;3920537.html [dostêp: 11.10.2016].
Antoni Kalina (1846-1906) – jêzykoznawca, dzia³acz spo³eczny, profesor Uniwersytetu
Lwowskiego. Ukoñczy³ gimnazjum w Œremie w Wielkopolsce. Doktorat obroni³ w Halle,
habilitacjê we Lwowie. Od 1888 roku profesor nadzwyczajny, a od 1892 zwyczajny. Autor
m.in. rozprawy: Mowa kaszubska jako narzecze jêzyka polskiego, Prace filologiczne, 1893,
IV. W. Taszycki, Kalina Antoni (1846-1906), w: Polski S³ownik Biograf iczny, t. 11, s. 446-448. A. Kalina by³ wyk³adowc¹ m.in. Stefana Ramu³ta. J. Treder, Ramu³t Stefan (1859-1913), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego, t. 4 pod redakcj¹ Zbigniewa Nowaka, Gdañsk 1997, s. 37.
„Gazeta Toruñska”, 1894, nr 172.
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brym œwietle. O Kaszubach pisano w aspekcie dzie³a Stefana Ramu³ta w wielu
regionach zamieszkanych przez Polaków. Potem jeszcze kilkukrotnie g³os na
³amach „Gazety Toruñskiej” zabiera³ Szymon Matusiak, informuj¹c m.in., ¿e
praca Ramu³ta przedstawiona Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie mia³a pocz¹tkowo inny tytu³, a do druku posz³a pod innym tytu³em. Dyskusja dotycz¹ca pracy Ramu³ta toczy³a siê jeszcze na ³amach „Gazety Toruñskiej”, widaæ j¹
w kilku kolejnych numerach69. Zarzuty Matusiaka wywo³a³y zainteresowanie
tematyk¹ kaszubsk¹ i potrzebê wyjaœnienia tematu panslawizmu. G³os w tej
sprawie zabra³ ksi¹dz Gustaw Pob³ocki70, który zamieœci³ artyku³ w odcinkach
pt. Panslawiœci na Kaszubach, omawiaj¹c zainteresowanie panslawistów od czasów Mrongowiusza, przez Hilferdinga i Ceynowê, koñcz¹c na 1880 roku i wyprawie cz³owieka pos³uguj¹cego siê nazwiskami: Laskowski i Zielonka, który
chcia³ wydawaæ czasopismo »Jutrzenka« „maj¹cy w Kaszubach budziæ œwiadomoœæ nale¿enia do wielkiej ojczyzny s³owiañskiej, co jednak nie przysz³o
do skutku, jak siê wydaje z powodu œmierci cara Aleksandra II”71.
W 1913 roku powsta³a w Poznaniu polska Rada Narodowa. Z jej utworzeniem liczne œrodowiska wi¹za³y du¿e oczekiwania. „Gazeta Toruñska” zamieœci³a przedruk z „Gazety Gdañskiej” po jej powstaniu i opisa³a stosunek Kaszubów do Rady Narodowej. Autor tekstu zapisa³, ¿e rada znajdzie na Kaszubach
szerokie pole do dzia³ania, do krzewienia polskoœci. Zapisa³ odnoœnie pó³nocnych Kaszub, ¿e: „Nie ma zak¹tka w ca³ej Polsce, gdzieby u ludu pod wzglêdem
œwiadomoœci narodowej taka panowa³a osch³oœæ i martwota, jak tutaj. Zdaje
siê, jakoby pr¹dy narodowoœciowe – kr¹¿¹ce od lat dziesi¹tek po ca³ej Europie,
elektryzuj¹ce nawet Serbów, £u¿yczan – jakoby te pr¹dy w pó³nocnych Kaszubach tylko wyj¹tkowo, do kilku wybranych jednostek zdo³a³y dotrzeæ. Ogó³
drzemie, obojêtny i g³uchy na to, co siê dzieje w Polsce. (…)”. Autor wskazuje,
¿e winni temu nie s¹ mieszkañcy, czyli Kaszubi. Pisze, ¿e takie pogl¹dy na polskoœæ s¹: „logiczn¹ konsekwency¹ przesz³oœci historycznej Kaszub i prze¿ytych
dziejów w minionych okresach. Trzeba sobie uprzytomniæ, ¿e Kaszubszczyzna
by³a jak dziœ, tak ju¿ i w ubieg³ych wiekach, kiedy le¿a³a w granicach Polski,
prawie ze wszech stron otoczona obcym i wrogim ¿ywio³em. (…) Ktokolwiek
siê do tego ludu zbli¿a³ i nawi¹zywa³ z nim stosunki, czy to kupiec gdañski, czy
69
70

71

„Gazeta Toruñska”, 1894, nr. 177, 183.
Gustaw Pob³ocki (1840-1915). Urodzi³ siê w £ê¿ycach, uczêszcza³ do gimnazjum w Wejherowie i Che³mnie. Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ w Pelplinie w 1870 roku. Proboszcz w Kokoszkowach i Wtelnie. Badacz kaszubszczyzny. Autor m.in. S³ownika kaszubskiego wydanego w 1876 roku i S³ownika kaszubskiego z dodatkiem idiotyzmów che³miñskich i kociewskich, wydanego w 1887 roku. Wyznawa³ pogl¹d, ¿e mowa kaszubska jest dialektem polskim. Aktywny w polskim ruchu spo³eczno-narodowym. H. Mross, S³ownik biograf iczny
kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 244-245.
„Gazeta Toruñska”, 1894, nr. 199, 200, 201.
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mnich krzy¿acki, czy to kolonista niemiecki, czyni³ to w tym celu, aby go wyzyskaæ,
oszukaæ, zel¿yæ. Przecie¿ dziœ jeszcze mo¿na us³yszeæ na ulicach Gdañska »du
Kaszuben« jako najwzgardliwsze wyzwisko. Wyobra¿am sobie, ¿e ludek ten, stoj¹c w œrodowisku najtrudniejszych warunków, upokarzany, nienawidzony przez
s¹siadów Niemców, mordowany w dniu œw. Dominika przez Krzy¿aków, by³
za wylêk³y, za ubogi, za s³aby, aby siê na wszechstronny i ci¹g³y ucisk odprê¿aæ;
a zapomniany przez swoich, nie maj¹c siê o co zaczepiæ – instynktownie zamkn¹³
siê w sobie jak œlimak, zasklepi³ siê, zdrêtwia³, zakrzep³ – i w tej kulturalnej martwocie pozosta³ a¿ do czasów najnowszych. Oto przyczyny, z jakich œwiadomoœæ
narodowa w pó³nocnych Kaszubach na tak niskim stoi poziomie i nie mo¿e siê
podnieœæ”72. Zachêcano do posy³ania m³odzie¿y z Kaszub w inne rejony Polski, aby
poznaæ kulturê polsk¹73. W odpowiedzi profesor Feliks Herstowski74 w „Gazecie Gdañskiej” z Oliwy odpowiada, ¿e obojêtnoœæ narodowa polska na Kaszubach wystêpuje nie tylko na pó³nocnych Kaszubach, ale i na po³udniowych75.
Gazeta apelowa³a za „Gazet¹ Gdañsk¹” do Kaszubów, aby siê nie procesowali. Przywo³ali dane z powiatu kartuskiego, które ukazuj¹, i¿ spo³ecznoœæ kaszubska konfliktowa³a siê, tak¿e w rodzinach, a konflikty masowo trafia³o do
s¹dów. Z powiatu kartuskiego rocznie trafia³o do kasy s¹dowej 50.000 talarów.
Gazeta podkreœla³a, ¿e najwiêksza liczba procesów na Kaszubach dotyczy³a
sporów o granice (w wiêkszoœci drobnostki), deputatów, „tak zwanej »starkowizny«” i obrazy osoby. Do tego w trakcie procesów cywilnych oskar¿a³y siê
strony o fa³szywe zeznania, a wiêc po procesach cywilnych, zaczyna³y siê procesy karne o fa³szowanie zeznañ. Obie strony cierpia³y finansowo, ale proces
trwa³, st¹d gazeta apelowa³a o zdrowy rozs¹dek76. Ale na marginesie spraw
s¹dowych odbywaj¹cych siê z udzia³em Kaszubów mo¿na siê dowiedzieæ tak¿e
ciekawych informacji na temat Kaszubów ewangelików z okolic Sierakowic.
Tamtejszy proboszcz katolicki ksi¹dz £osiñski77 wytoczy³ proces niemieckiemu
72
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„Gazeta Toruñska”, 1913, nr 254.
„Gazeta Toruñska”, 1913, nr 276.
Feliks Miko³aj Herstowski (1849-1924) – nauczyciel gimnazjalny, polski dzia³acz niepodleg³oœciowy. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ towarzystw ludowych. Od 1913 roku wicepatron
Zwi¹zku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych. S. Mikos, Herstowski Feliks Miko³aj
(1849-1924), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod redakcj¹ Stanis³awa
Gierszewskiego, t. 2 pod redakcj¹ Zbigniewa Nowaka, Gdañsk 1994, s.197.
„Gazeta Toruñska”, 1913, nr 260.
„Gazeta Toruñska”, 1896, nr 301.
Bernard £osiñski (1865-1940) – polski ksi¹dz katolicki. Urodzi³ siê w Wielu na Kaszubach.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w Pelplinie w 1891 roku. Od 1897 roku proboszcz w Sierakowicach. Anga¿owa³ siê w polski ruch narodowy na Pomorzu. Aktywny by³ przy zak³adaniu
banków ludowych, Spó³ki Parcelacyjnej w Koœcierzynie w 1904 roku, w dzia³alnoœci Towarzystwa Czytelni Ludowych i Stowarzyszenia „Stra¿”. Zaanga¿owany w Towarzystwo
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redaktorowi, który oskar¿a³ ksiêdza o agitacjê „wielkopolsk¹”, ¿e jest rewolucjonist¹ dla pañstwa pruskiego i rzekomo od ka¿dego swojego katolika wymaga, aby mówi³ po polsku. £osiñski przymuszony przez biskupa musia³ wytoczyæ proces, ale oskar¿y³ o to pomówienie gazetê niemieck¹, która cytowa³a
pastora ewangelickiego z Sierakowic. Proces przegra³, bo dziennikarz ksiêdza
pos³a nie pomawia³, a jedynie cytowa³ pastora ewangelickiego. Jednak przy okazji
procesu ukaza³a siê wypowiedŸ pastora z Sierakowic, który mówi³ o swoich
ewangelickich parafianach, ¿e: „jego owieczki luterskie mówi¹ prawie wy³¹cznie po polsku i ¿e siê rzadko us³yszy s³owo niemieckie, ¿e st¹d wielkopolska
agitacya czyni³a wysi³ki, aby tych polskich lutrów przerobiæ na polskich agitatorów, a z czasem i na katolików. Kaszubi nie s¹ Polakami – s¹ oni potomkami
szczepu Wendów i tylko tym sztucznym sposobem zrobiono z nich Polaków”78
– uwa¿a³ pastor.
„Gazeta Toruñska” jest ciekawym informatorem ukazuj¹cym obraz spo³eczeñstwa na Pomorzu, w tym Kaszubów. Redakcja interesowa³a siê regionem
Kaszub i mieszkañcami tej ziemi. Traktowa³a Kaszubów jako Polaków zamieszkuj¹cych obrze¿a ziem polskich, jako region zacofany. Troszczy³a siê o Kaszubów i relacjonowa³a wydarzenia z Kaszub, wprzêgaj¹c ich w obieg informacji
prasowych dotycz¹cych ¿ycia spo³eczeñstwa polskiego. Korzysta³a przy tym
czêsto z relacji prasowych innych gazet, np. „Gazety Gdañskiej”. Na ³amach
„Gazety Toruñskiej” widaæ troskê o Kaszubów, obawê o ich zniemczenie. Dziennikarze „Gazety Toruñskiej” dok³adali starañ, aby szerzyæ na Kaszubach polskoœæ. Widaæ to np. w promowaniu towarzystw ludowych wœród Kaszubów.
W „Gazecie Toruñskiej” popularyzowano tak¿e wiedzê o przesz³oœci Kaszub,
o badaczach regionu. Broniono polskoœci Kaszub i katolicyzmu w myœl zasady,
¿e katolik to Polak, choæ to nie zawsze by³o zgodne z prawd¹ w przypadku
Kaszub. Œwiadczy o tym najlepiej przywo³any przyk³ad ewangelików z Sierakowic. Redakcja gazety wyra¿a³a troskê o Kaszubów, obawê przed ich zgermanizowaniem i wyginiêciem np. na skutek dzia³añ hakaty. Podkreœla³a rolê
w edukowaniu m³odzie¿y kaszubskiej, aby czu³a siê Polakami, a nie Niemcami.
Jednak kiedy na Kaszubach zaczêli dzia³aæ M³odokaszubi – ich dzia³anie pocz¹tkowo przyjazne, ³¹czone z entuzjazmem po zjeŸdzie m³odokaszubskim,
spotka³o siê z krytyk¹ na ³amach „Gazety Toruñskiej”.
„Gazeta Toruñska” w swoich publikacjach przedstawia³a dzieje regionu
i spo³eczeñstwa, ujawnia³a stosunki spo³eczne, jak równie¿ dawa³a szansê przeœledzenia badañ nad kaszubszczyzn¹ i rozwojem regionalizmu kaszubskiego.
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Przyjació³ Kaszub w Sopocie. Po powrocie Pomorza do Polski by³ pos³em. H. Mross, S³ownik biograf iczny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821-1920, Pelplin
1995, s. 185-186.
„Gazeta Toruñska”, 1906, nr 234.
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Krzysztof Korda

Picture of Kashubia and Kashubs in XIXth
and Beginning of the XXth Century,
Examples from Gazeta Toruñska” (Toruñ Gazette)
SUMMARY
The article presents a picture of Kashubia and the Kashubs in the XIXth and beginning of the XXth Century as described on the pages of Gazeta Toruñska (Toruñ
Gazette). The gazette was published between 1867 and 1921 as a daily paper addressed mostly to Polish petty bourgeois who were not generally familiar with Kashubia.
Information from the region was sent by coworkers from the field. During the years
1879-1885 the Kashubian poet, Hieronim Derdowski, supplied information about
his area. Among other news, the Gazeta Toruñska carried census information from
the period close to the end of the XIXth and beginning of the XXth Century regarding the number of Kashubs in the area. It also covered news about Pan-Slavism
and the Young Kashub Movement. Germanization of the Kashubian people, hakety
activity, was covered, too. Included was information about the status of the Kashubian language as it appeared at that time the S³ownik jêzyka pomorskiego czyli
kaszubskiego (Dictionary of the Pomeranian or Kashubian Language) by Stafan
Ramu³t. Gazeta Toruñska showed a picture of the Pomeranian society including
Kashubs. It editorially treated Kashubs as Poles living on the edge of Polish land,
a backward region. It was concerned about Kashubs and reported events from
Kashubia and in that way connected them to the information flow of Polish society.
Through its publications, Gazeta Toruñska showed the history of the region and its
people and showed societal relationships which present a chance to trace a study
of Kashubian activities and the development of Kashubian regionalism.
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Działalność zakonów męskich
na Kaszubach w okresie
dwudziestolecia międzywojennego*

Biskup Marian Przykucki w swym wyst¹pieniu na jednym ze Spotkañ Pelpliñskich, niemal dwadzieœcia lat temu powiedzia³: „zajêcie siê tematyk¹ zakonów
na Pomorzu uwa¿am nie tylko jako danie œwiadectwa prawdzie, ale jako ujawnienia szacunku dla zas³ug wspólnot zakonnych i dla ich wk³adu w kulturê
naszego Narodu”1. S³owa te s¹ utrzymane w górnolotnym, „ksiê¿owskim” tonie.
Jednak trzeba przyznaæ, ¿e biskup po czêœci mia³ racjê. Nadal dzieje i historia
zakonów, w tym zakonów mêskich i ich dzia³alnoœci na terenie diecezji che³miñskiej w okresie miêdzywojennym (1920–1939) – a tak¿e i póŸniejszym – s¹
w niewystarczaj¹cym stopniu przebadane, a co za tym idzie równie¿ i opisane.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie dziejów zakonów mêskich
na terenie Kaszub, szczególnie okolicznoœci ich osiedlenia siê i roli w tym (lub
braku) miejscowej ludnoœci, ich dzia³alnoœci duszpasterskiej, kulturalnej oraz
oœwiatowej wœród wiernych.
W okresie II RP nastêpuj¹ce powiaty z ludnoœci¹ kaszubsk¹ wchodzi³y
w sk³ad pañstwa polskiego, a co za tym idzie diecezji che³miñskiej: pucki, wejherowski, kartuski i pó³nocna czêœæ powiatu chojnickiego. W okresie od 1920
do 1939 roku na interesuj¹cym nas obszarze pracowa³y zakony. W Gdyni, mieœcie portowym w 1936 roku osiedlili siê jezuici (Towarzystwo Jezusowe) oraz
franciszkanie konwentualni (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Krótko przed wybuchem wojny w Rumi osiedlili siê salezjanie (Towarzystwo œw.
Franciszka Salezego), a do wsi Wielki Klincz pod Koœcierzyn¹ przybyli Misjonarze Œwiêtej Rodziny. W Dêbkach nad morzem swoj¹ placówkê wypoczynkow¹ stworzyli ksiê¿a zmartwychwstañcy (Zgromadzenie Zmartwychwstania
*
1

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
M. Przykucki, Zakony i ich kulturotwórczy wk³ad w ¿ycie narodu polskiego. Przemówienie
z okazji otwarcia VIII spotkañ pelpliñskich, „Studia Pelpliñskie”, 1987, t. 18, s. 15.
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Pana Naszego Jezusa Chrystusa), jednak ze wzglêdu na jej rekreacyjny charakter nie mia³a ona wiêkszego wp³ywu na okoliczn¹ ludnoœæ. Nie nale¿y zapominaæ, i¿ pracê duszpastersk¹ na terenie Kaszub prowadzili równie¿ zakonnicy
z innych domów i klasztorów na terenie diecezji: werbiœci (Towarzystwo S³owa
Bo¿ego) z Górnej Grupy, redemptoryœci (Zgromadzenie Najœwiêtszego Okupiciela) z Torunia oraz jezuici z Grudzi¹dza. Aby kompleksowo przebadaæ temat, nale¿a³o siêgn¹æ do zasobów archiwalnych ka¿dego z zakonów2. Materia³
ten zosta³ uzupe³niony przez informacje zaczerpniête z archiwów pañstwowych w Gdañsku (wraz z oddzia³em gdyñskim), Bydgoszczy, Toruniu oraz
z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W celu zrozumienia stanu i dzia³alnoœci zakonów mêskich w dwudziestoleciu miêdzywojennym, trzeba przypomnieæ ich dzieje w okresie zaboru pruskiego.

Zakonnicy na Kaszubach w zaborze pruskim
Wiek XVIII by³ w kilku wypadkach okresem intensywnego rozkwitu zakonów, które owocnie wspó³pracowa³y i skupia³y wokó³ siebie du¿o po¿ytecznej
dzia³alnoœci, zw³aszcza w dziedzinie kultury, edukacji i pracy spo³ecznej.
Jednak ten sam wiek przyniós³ dla Polski i diecezji che³miñskiej rozbiory, oraz
przejêcie w³adzy nad polskimi Prusami Królewskimi przez królestwo Prus3.
Na Pomorzu Kaszubskim, wchodz¹cym w sk³ad diecezji che³miñskiej w jej granicach z 1821 roku, swe klasztory posiada³y zakony, które mog³y siê szczyciæ
kilkusetletni¹ histori¹ obecnoœci na tej ziemi: reformaci w Gdañsku i Wejherowie, dominikanie w Gdañsku, cystersi w Oliwie i Pelplinie, kartuzi w Kartuzach, augustianie w Chojnicach, a tak¿e karmelici i bonifratrzy w Gdañsku4.
W polityce pruskiej wobec zakonów daje siê zaobserwowaæ kilka etapów,
z czego najwa¿niejsze by³y dwa pierwsze. Pierwszy z nich (1772–1794) charak2

3
4

Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Matki Boskiej Niepokalanej, Archiwum Klasztoru Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Archiwum Klasztoru OO.
Franciszkanów w Gdyni, Archiwum Instytutu Franciszkañskiego – £agiewniki, Archiwum
Salezjañskiej Inspektorii Pilskiej, Archiwum Domu Salezjañskiego w Rumi, Archiwum
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie, Archiwum Prowincji Polski Pó³nocnej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, Archiwum Polskiej Prowincji Ksiê¿y Werbistów, Archiwum Prowincjonalne Zmartwychwstañców w Krakowie, Archiwalia Liceum
i Gimnazjum Ojców Jezuitów w Gdyni, Archiwum Klasztoru Misjonarzy Œwiêtej Rodziny
w Wielkim Klinczu, Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w GnieŸnie.
E. Piszcz, Polityka kasacyjna w³adz pruskich wobec klasztorów diecezji che³miñskiej, „Studia Pelpliñskie”, 1971, t. 2, s. 90.
K. Wajda, Kasata zakonów i jej oddŸwiêk spo³eczny w Pomorzu w XX w., „Studia Pelpliñskie”, 1987, t. 18, s. 95.
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teryzuje siê stopniowym wprowadzeniem ró¿nych przepisów administracyjnych,
zmierzaj¹cych do kontroli ¿ycia zakonnego. Drugi zaœ (1795–1806) dalszymi
obostrzeniami i pierwszymi likwidacjami klasztorów5. Najbardziej radykalna
kasata objê³a Œl¹sk i Pomorze w 1810 roku, choæ z powodu wojen napoleoñskich, si³¹ rzeczy, zosta³a od³o¿ona w czasie. Ostateczna likwidacja zakonów
w 1875 roku (kasata klasztoru reformatów w Wejherowie) zamknê³a trwaj¹cy
sto lat okres walki prowadzonej przeciwko nim przez pañstwo pruskie6.
Zakonnicy ze zlikwidowanych klasztorów, w zamian za przejête przez pañstwo dochody, otrzymywali skromne renty ró¿nej zreszt¹ wielkoœci i nie zawsze regularnie p³acone. Renty te jednak przys³ugiwa³y tylko tym zakonnikom,
którzy nie podejmowali pracy parafialnej. Ta czêœæ zakonników, która pozostawa³a na miejscu i nie przechodzi³a do innych klasztorów, stara³a siê dalej prowadziæ wspólne ¿ycie zakonne7. Kasata klasztoru pelpliñskiego by³a o tyle nietypowa, ¿e wi¹za³a siê z przeniesieniem do Pelplina stolicy diecezji che³miñskiej. Ten konwent z bogat¹ histori¹ w czasach polskich liczy³ 40 zakonników
(w momencie kasaty 16). Odczytuj¹cemu dekret królewski kanonikowi Stanis³awowi Roso³owiczowi z Gdañska pozosta³o tylko pocieszenie zakonników,
¿e klasztor pozostaje w rêkach Koœcio³a. Cystersom, wraz z ich ostatnim przeorem, o. Maciejem Pr¹dzyñskim, nie pozosta³o nic innego jak rozjechaæ siê do
pracy na innych parafiach8. Gdy 1 paŸdziernika 1831 roku zniesiono klasztor
cystersów w Oliwie, ostatni jego przeor, o. Johannes Blum zosta³ proboszczem
koœcio³a oliwskiego, który przekszta³cono na parafialny9. W 1835 roku zniesiono ostatni klasztor mêski w Gdañsku – dominikanów (5 zakonników).
Zakonnicy przyjêli skromne renty i starali siê dalej prowadziæ wspólne ¿ycie
zakonne10. Franciszkanin z klasztoru wejherowskiego, o. Ambro¿y Lewalski
pozosta³ na sta³e, prowadz¹c prace duszpasterskie jako ksi¹dz diecezjalny
w Wejherowie i na pó³nocnych Kaszubach. W 1890 roku zwi¹za³ siê na sta³e
ze Swarzewem, gdzie zbudowa³ w³asny domek11.
5
6
7
8
9
10
11

P. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Œl¹ska 1773–1914, Lublin 1984, s. 36.
E. Jab³oñska-Deptu³a, Zakony i zgromadzenia w Polsce XIX–XX wieku, w: Ksiêga tysi¹clecia katolicyzmu w Polsce, pod red. ks. bpa. P. Ka³wa, ks. M. Rechowicza, Lublin 1969, s. 131.
K. Wajda, Kasata zakonów i jej oddŸwiêk spo³eczny …, s. 102.
J. W³odarski, Kilka uwag o politycznych i gospodarczych przyczynach kasaty opactwa cystersów w Pelplinie w 1823 r., „Studia Humanistica Gedanensia”, 2008, nr 1, s. 120.
W. Szulist, Przesz³oœæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej w latach 1821–1918. Czêœæ II.
Lata pruskiej stabilizacji 1815–1918, „Studia Pelpliñskie”, 2002, nr 32, s. 72.
K. Wajda, Kasata zakonów i jej oddŸwiêk spo³eczny…, s. 102.
J. Borzyszkowski, ¯ycie codzienne – rodzina, szko³a, Koœció³ – w kaszubskiej Jerozolimie, w: Historia Wejherowa, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998, s. 190; L. Ja¿d¿ewski,
W zaborze pruskim, w: Dzieje gminy Wejherowo, pod red. B. Brezy, Wejherowo 2013, s. 262.
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Od czasu ostatniej kasaty rzadko mo¿na by³o spotkaæ na terenie diecezji
che³miñskiej cz³onka zakonu, chyba ¿e pochodzi³ z Pomorza lub by³o to zwi¹zane z wype³nianiem przez niego np. obowi¹zków spowiednika w licznych zakonach ¿eñskich. I tak jedynym zakonnikiem, który by³ obecny w Gdyni przed
odzyskaniem przez Polskê Pomorza w 1920 roku, by³ spowiednik i kapelanem
sióstr œw. Wincentego à Paulo, ks. Ludwik Rybka ze Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy. Siostry osiedli³y siê w Gdyni w 1910 roku, gdy by³a ona niewielk¹
kaszubsk¹ wsi¹ rolnicz¹, a ks. Rybka przyby³ w tym samym roku do Gdyni dla
poratowania zdrowia ze wzglêdu na astmê. Za zgod¹ prze³o¿onych zamieszka³
u sióstr do 1920 roku, kiedy to wyjecha³ do Wilna12. Niektóre zgromadzenia
prowadzi³y na terenie zaboru pruskiego misje duszpasterskie równie¿ w diecezji
che³miñskiej. W latach 1899–1914 redemptoryœci odbyli ponad 46 misji w ró¿nych parafiach diecezji, w których wziê³o udzia³ ³¹cznie kilkadziesi¹t tysiêcy
wiernych13. Logicznym nastêpstwem prowadzonych misji i ró¿nego rodzaju
innego prac duszpasterskich, które mo¿na równie¿ uznaæ za rozpoznanie terenu, by³y próby za³o¿enia swych placówek na terenie Pomorza, w tym i Kaszub.
Na pocz¹tku XX wieku swoj¹ placówkê próbowali za³o¿yæ na terenie diecezji ksiê¿a ze zgromadzenia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni).
To zadanie w³adze zgromadzenia powierzy³y dwóm swym cz³onkom, obu pochodz¹cym z Pomorza. Wiosn¹ 1907 roku ks. Alojzy Majewski, urodzony w Goœciszewie ko³o Sztumu, wychowanek Collegium Marianum, za pozwoleniem
i pe³n¹ aprobat¹ genera³a Maksymiliana Kugelmanna powróci³ do Polski z misji w Afryce. Genera³ zgodzi³ siê przydzieliæ mu do pomocy koñcz¹cego wtedy
studia we w³oskiej prowincji pallotyñskiej ks. Alojzego Hübnera, rodem ze wsi
Koœlinka ko³o Tucholi. Ksi¹dz Majewski za przes³ane mu pieni¹dze przez profesorów z Pelplina, ks. Jana Zieliñskiego i ks. Ignacego Ograbiszewskiego, przyby³ do Collegium Marianum w Pelplinie, aby zasiêgn¹æ rady swoich by³ych
wychowawców w kwestii zbierania od rodaków funduszy na za³o¿enie domu
12

13

W czasie swej obecnoœci w mieœcie ks. Rybka zakupi³ kilka dzia³ek budowlanych w kwartale dzisiejszej ul. Abrahama, które po wyst¹pieniu ze zgromadzenia we wrzeœniu 1923 r.
sprzedawa³ w latach trzydziestych miastu i osobom prywatnym; W latach póŸniejszych
miejsce ks. Rybki zajmowali kolejno, ks. Wiktor Janusz Jasiñski, nastêpnie ks. Jan Dorszyñski, którzy sprawowali pieczê duszpastersk¹ sióstr, prowadzili tak¿e misje duszpasterskie
wœród mieszkañców Gdyni oraz okolicznych wsi. Ksiê¿a misjonarze wraz z siostrami byli
g³ównymi propagatorami na ternie rozwijaj¹cego siê miasta portowego kultu Najœwiêtszej
Maryi Panny Niepokalanej; W. Umiñski, Polska Prowincja Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy w latach 1918–1939, Kraków 2009, s. 286; M. Gawron, Kult maryjny w Gdyni, „Zeszyty
Gdyñskie”, 2006, nr 1, s. 67-68; J. Wiêckowiak Koœció³ katolicki w Gdyni, Gdynia-Pelplin
2000, s. 104.
E. Nocuñ, Misje paraf ialne redemptorystów polskich w latach 1886–1918, Kraków 1998,
s. 210-213.
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misyjnego w diecezji. Szybko okaza³o siê, ¿e utworzenie takiego domu na terenie zaboru pruskiego jest niemo¿liwe14. Mo¿liwoœci takie zaistnia³y dopiero
w 1920 roku.
Konferencja pokojowa w Wersalu zakoñczy³a siê 28 czerwca 1919 roku. Traktat, koñcz¹cy trwaj¹c¹ cztery lata krwaw¹ pierwsz¹ wojnê œwiatow¹, wszed³
w ¿ycie 10 stycznia 1920 roku. W tym samym czasie wojska frontu pó³nocnego
pod dowództwem gen. Józefa Hallera przyst¹pi³y do zajmowania Pomorza
Gdañskiego, co zakoñczy³o siê w Pucku 10 lutego 1920 roku symboliczn¹ uroczystoœci¹ zaœlubin z Ba³tykiem15. W tych wydarzeniach uczestniczy³ pierwszy
na Pomorzu zmartwychwstaniec, ks. W³adys³aw Zapa³a (póŸniejszy prowincja³), by³y rektor Kolegium Œw. Stanis³awa w Chicago, redaktor polonijnego
„Przegl¹du Koœcielnego” oraz jeden z kapelanów „B³êkitnej Armii” gen. Józefa
Hallera16. W³adze pañstwowe II Rzeczypospolitej uznawa³y katolicyzm (obrz¹dku ³aciñskiego) niew¹tpliwie za religiê uprzywilejowan¹, a wed³ug spisu
powszechnego wyznanie rzymskokatolickie deklarowa³o 64,8 proc. obywateli.
Dla województwa pomorskiego wskaŸnik ten wynosi³ 89,8 proc. Konstytucja
marcowa z 1921 roku, a konkretnie art. 114. Ustawy zasadniczej, przyznawa³
katolicyzmowi „stanowisko naczelne” (np. uroczystoœci pañstwowe mia³y mieæ
katolick¹ oprawê religijn¹). Koœció³ katolicki i jego instytucje otrzyma³y szerok¹ autonomiê i swobodê. Pozostawa³ jednak nadal pod kontrol¹ pañstwa
i by³ od niego w du¿ym stopniu zale¿ny, chocia¿by od strony finansowej. Status
primus inter pares zosta³ potwierdzony w konkordacie miêdzy Watykanem
a Rzecz¹pospolit¹, który zosta³ podpisany 10 lutego 1925 roku17. Tym samym
dla zakonów i zgromadzeñ zakonnych otworzy³a siê w koñcu mo¿liwoœæ powrotu na Pomorze Nadwiœlañskie, w tym na Kaszuby.

Przybycie zakonów na Kaszuby
Przybycie oraz ponowne osiedlenie siê zakonników po kilkudziesiêcioletniej przerwie lub zupe³nie od nowa na terenie diecezji che³miñskiej nie by³o
tak proste i tak oczywiste. Nale¿y zacz¹æ nasze rozwa¿ania od stwierdzenia,
14

15
16

17

T. Gliñski, Siedemdziesi¹t lat pallotynów w Polsce, w: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Jubileusz wspólnoty O³tarzewskiej 1927–1977, praca zbiorowa, Poznañ-Warszawa
1977, s. 70.
Cz. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006, s. 44.
B. Micewski, Osobowy i terytorialny rozwój Zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego,
w: Zmartwychwstañcy w dziejach Koœcio³a i narodu, pod red. ks. Z. Zieliñskiego, Kraków
1990, s. 54-55.
F. Burno, Œwi¹tynie nowego pañstwa. Koœcio³y rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 21-22.
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¿e w³adze pañstwowe nie zamierza³y oddawaæ maj¹tku zakonnego, który po
kasacie sta³ siê w³asnoœci¹ pañstwa pruskiego lub jakiejkolwiek struktury koœcielnej, czy to katolickiej, czy czêœciej protestanckiej. Zreszt¹ Gdañsk i okolice,
które by³y miejscem skupiska najwiêkszej iloœci klasztorów, by³ nowym tworem
quasi-pañstwowym, powsta³o Wolne Miasto Gdañsk. Z drugiej strony ¿aden
z zakonów nie zwraca³ siê o zwrot jakichkolwiek swych by³ych maj¹tków; przynajmniej w pierwszej dekadzie po przy³¹czeniu Pomorza Nadwiœlañskiego do
Polski. W drugiej po³owie lat trzydziestych jezuici starali siê o odzyskanie swego
by³ego maj¹tku w Chojnicach, zreszt¹ bezskutecznie. Do tego, ¿e zakony i zgromadzenia zakonne osiedla³y siê z czasem na Kaszubach, ogromne znaczenie
mia³a polityka nastêpcy bpa Augustyna Rosentretera na urzêdzie biskupa che³miñskiego, bpa Stanis³awa Wies³awa Okoniewskiego (od 4 paŸdziernika 1926 r.)
i jego rola jako biskupa morskiego, promuj¹cego morze i Pomorze w Polsce,
propaguj¹cego przy tym tradycjê Kaszubów jako stra¿ników wiary i polskoœci
na Ba³tykiem. Wszystko z myœl¹ o umacnianiu tak wiary katolickiej, jak i polskiej racji stanu. Przy tym Koœció³ che³miñski w osobie biskupa by³ bardzo propañstwowy, a gros duchowieñstwa antyrz¹dowe, bardzo endeckie, czyli narodowe w wydaniu dalekim od mo¿liwoœci uwzglêdnienia specyficznej to¿samoœci i aspiracji kaszubskich18. Skrajn¹ postawê skierowan¹ przeciwko biskupowi
zaprezentowali w 1928 roku ksiê¿a ze wschodniej czêœci diecezji, którzy uchwalili
rezolucjê, w której pisali, „[…]…¿e w razie przybycia na wizytacjê ks. biskupa
Okoniewskiego, który popiera marsza³ka Pi³sudskiego, bêd¹ go tylko tak przyjmowali jak tego wymagaj¹ przepisy koœcielne”19. Biskup z ca³¹ pewnoœci¹ potrzebowa³ przeciwwagi dla niechêtnego mu w wiêkszoœci kleru diecezjalnego.
Nie bez znaczenia by³y tu równie¿ zmieniaj¹ce siê warunki urbanistyczno-administracyjne Pomorza, które jeszcze dwukrotnie po podziale diecezji w 1926
roku na 26 dekanatów zmusi³y biskupa do wprowadzenia regulacji dekanatów:
w 1932 roku utworzono dekanat gdyñski, a w dwa lata póŸniej dekanat osiecki
i bierzg³owski. Taka modyfikacja organizacja sieci by³a mo¿liwa dziêki ci¹gle
wzrastaj¹cej liczbie duchowieñstwa oraz tworzeniu nowych parafii, których w
latach 1926–1939 powsta³o ponad 50 20. Jednak proces osiedlania siê zakonników nie by³ wcale taki prosty i oczywisty. Mia³o na niego wp³yw wiele czynników, o czym poni¿ej. Prawdziwymi pionierami okazali siê jezuici.

18

19
20

J. Borzyszkowski, Koœció³ katolicki a Kaszubi w „sprawa kaszubska” w XIX i XX wieku,
w: Chrzeœcijañstwo na Pomorzu w X–XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk
– S³upsk 2001, s. 245-246.
J. Walkusz, Dzia³alnoœæ duszpasterska biskupa Stanis³awa Wojciecha Okoniewskiego 1926–
–1939, „Nasza Przesz³oœæ”, 1995, nr 84, s. 220.
Tam¿e, s. 213.
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Pomys³ osiedlenia siê jezuitów w Gdyni pojawi³ siê ju¿ w 1926 roku. Nie bez
znaczenia by³a tu te¿ polityka wybitnego prowincja³a, o. Stanis³awa Sopucha.
Wiadomo równie¿, ¿e bp Stanis³aw Okoniewski by³ jezuitom bardzo ¿yczliwy.
W liœcie z 4 listopada 1926 roku o. Sopuch pisze, ¿e bp Okoniewski nalega,
aby jezuici otworzyli dom na terenie jego diecezji, np w Grudzi¹dzu lub w Gdyni.
W pierwszym mieœcie proponowa³ objêcie dawnego koœcio³a pojezuickiego,
który by³ wtedy koœcio³em farnym. Dawne kolegium zajête natomiast by³o przez
magistrat. Jednak propozycja ta szybko upad³a, poniewa¿ poza trudnoœciami
personalnymi stan¹³ tak¿e problem odpowiedniego miejsca zamieszkania dla
zakonników. Ojcu Sawickiemu bardziej podoba³a siê propozycja za³o¿enia domu
w szybko rozwijaj¹cym siê mieœcie portowym. Rada Prowincjalna uzna³a propozycjê za ciekaw¹ i poleci³a, by o. Sawicki zwróci³ siê do Genera³a Zakonu
z proœb¹ o zgodê na podjêcie rozmów z biskupem che³miñskim w sprawie znalezienia odpowiedniego miejsca na przysz³¹ placówkê21. Genera³ Ledóchowski
odpowiedzia³ dosyæ szybko, ¿e rozumie intencje prowincja³a. Mia³ jednak w¹tpliwoœci, czy miasto portowe siê do tego nadaje – „Nie nale¿y siê tam spodziewaæ wielkich owoców duszpasterskich” – pisa³ w swej odpowiedzi. Pamiêtaæ
te¿ trzeba, ¿e dopiero co otwarto zbudowane wielkim trudem „Bobolanum”
w Lublinie i myœlano bardziej o uruchomieniu szkó³ w Lublinie i Poznaniu.
Prowincja nie mia³a pieniêdzy i do wszystkich prac brakowa³o odpowiednich
ludzi. Prowincja³ uwa¿a³, ¿e jeœli w³adze zaoferuj¹ im dzia³kê, mo¿na j¹ pocz¹tkowo wykorzystaæ w celu wybudowania domu tymczasowego, wakacyjnego
i misyjnego, z zobowi¹zaniem, ¿e w póŸniejszym okresie wybuduje siê koœció³
i konwikt22. Prawie dziesiêæ lat zaj¹³ jezuitom powrót na Pomorze. 13 kwietnia
1935 roku genera³ Ledóchowski zgodzi³ siê na ich osiedlenie siê w Gdyni.
Zgodê biskupa Okoniewskiego uzyskano tydzieñ póŸniej, a dotyczy³a ona uruchomienia obu domów jezuickich – w Gdyni i Grudzi¹dzu23.
Jak wspomina o. Alojzy Chrobak, wezwa³ go o. Sopuch i powiedzia³: „Drogi
ojcze Chrobaku! Spodoba³o siê Bogu i Prze³o¿onym mianowaæ ciê superiorem
w Gdyni. […] Jako Prowincja³ nakazujê ci, ¿e nie wolno ojcu powróciæ do Warszawy, a¿ dom w Gdyni bêdzie gotowy”24. Pocz¹tkowo o. Chrobak zamieszka³

21
22

23
24

Archiwum Liceum i Gimnazjum Ojców Jezuitów w Gdyni (dalej: ALiGOJG) T. Pronobis,
Jezuici w Gdyni w dokumentach zakonnych, cz. 1. (maszynopis), s.1.
Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie
(dalej: APW-MTJwW), T. Pronobis, Historia domów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, cz. I :1917–1939, Warszawa 2001 (maszynopis), s. 34.
APW-MTJwW, T. Pronobis, op. cit., s. 38.
A. Chrobak, Musia³o wystarczyæ b³ogos³awieñstwo, w: Piêædziesi¹t lat prowincji Wielkopolsko-mazowieckiej Towarzystwa Jezuickiego 1926–1976, Sylwetki i wspomnienia, Rzym
1976, s. 101.
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na plebanii koœcio³a NMP w Gdyni, u ks. dziekana Teodora Turzyñskiego przy
ul. Œwiêtojañskiej. Jezuita pisa³: „Atmosfera na plebanii bardzo niemi³a. Ksi¹dz
dziekan Turzyñski, cz³owiek zacny, dla sprawy jezuickiej w Gdyni przychylny
nie by³. Zakonników nie lubi³. Raz po raz g³oœno mówi³, ¿e ma w Gdyni trzy
ciê¿kie krzy¿e: Bazylikê Morsk¹…, jezuitów […] – no i franciszkanów”25. Poza
tym drena¿ spo³eczny i szukanie hojnych darczyñców w parafii, która stanê³a
wobec wielu zadañ, nie mog³y cieszyæ ks. Turzyñskiego26. Ojciec Sopuch pisa³
na pocz¹tku wrzeœnia 1935 roku do Rzymu, ¿e sprawa ju¿ przesz³a przez kilka
ministerstw: oœwiaty, spraw wewnêtrznych, przemys³u, handlu i skarbu; omawiana by³a we w³adzach województwa pomorskiego oraz w Komisariacie
Rz¹du27.
Ojciec Chrobak wraz z br. Antonim Krokiem, przeprowadzi³ siê na ul. Tatrzañsk¹ 28, wynajmuj¹c trzypokojowe mieszkanie28. ¯yczliwa postawa ówczesnego Komisarza Rz¹du w Gdyni, Franciszka Soko³a, doprowadzi³a do podpisania w dniu 15 paŸdziernika 1935 roku kontraktu, na mocy którego zakon
sta³ siê w³aœcicielem upragnionej dzia³ki29. Wybra³ j¹ Jan Radtke, dawny wójt
Gdyni, który mia³ powiedzieæ: „My was z Gdyni nie wypuœcimy. JedŸcie Ojcowie zaraz ze mn¹, a wska¿ê Wam plac tak piêkny, ¿e go na pewno weŸmiecie!”30. By³a to dzia³ka wiêksza od pierwotnie obiecanej, prawie 3-hektarowa31.
Le¿a³a na szczycie wzgórza pomiêdzy ulicami: S³upsk¹, Tatrzañsk¹, Zakopiañsk¹
i Pomorsk¹. Poœwiêcenia nowej placówki w dniu 28 paŸdziernika 1935 roku
dokona³ Prowincja³ 32.
Na teren diecezji che³miñskiej przybyli równie¿ zmartwychwstañcy. Sta³ za
tym prowincja³, ks. Micha³ Jag³owicz, który zwróci³ uwagê na Pomorze. Wraz
z rozwojem i zak³adaniem kolejnych placówek na terenie Polski, w szczególnoœci w Wielkopolsce pojawi³a siê koniecznoœæ dysponowania domem wypoczynkowym nad morzem. Inicjatywa wysz³a z Poznania. Na pocz¹tku 1934 roku
podjêto decyzjê o kontynuacji budowy koœcio³a na przedmieœciu Poznania przy
ul. Santockiej 15. Zorganizowano dom zakonny (25 czerwca 1934 r.) i parafiê
Imienia Maryi (5 sierpnia 1934 r.), pod kierunkiem ks. Jakuba Kukliñskiego.
On równie¿ sta³ za powstaniem oœrodka wypoczynkowego i rekolekcyjnego
25
26
27
28
29
30
31
32

Tam¿e, s. 101.
J. Wiêckowiak, Koœció³ katolicki w Gdyni, Gdynia-Pelplin 2000, s. 293-294.
APW-MTJwW, T. Pronobis, op. cit., s. 40.
A. Chrobak, op. cit., s. 103.
APW-MTJwW, teczka „Gdynia”, Szkic dziejów Domu Gdyñskiego Towarzystwa Jezusowego,
s. 1.
W. Robakiewicz, Z historii Liceum Jezuitów w Gdyni-Or³owie, „Splot”, 1997, nr 2, s. 13.
APW-MTJwW, T. Pronobis op. cit., s. 39.
W Gdyni. Ojcom Jezuitom przyznano parcelê, „Dziennik Bydgoski”, 5.02.1936, s. 8.
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z Kaplic¹ Matki Boskiej Czêstochowskiej w Dêbkach33. Parcelê pod placówki
w Dêbkach o powierzchni 0,30 ha zgromadzenie otrzyma³o 20 wrzeœnia 1932
roku w darowiŸnie od prof. dr n. med. Adama Wrzoska z Uniwersytetu Poznañskiego34. W 1934 roku zakoñczono budowê domu wczasowego z niewielk¹
kaplic¹, który s³u¿y³ jako miejsce wypoczynku nie tylko zmartwychwstañcom,
lecz równie¿ ksiê¿om diecezjalnym. Ka¿dego roku odbywa³o siê w nim kilka
serii rekolekcji dla ksiê¿y i braci35. Jednym z g³ównych powodów, jakie mog³y
staæ za tym, i¿ zmartwychwstañcy nie uruchamiali wiêcej placówek, by³a równie¿ trudna sytuacja powojenna. Jak pisze ks. Boles³aw Micewski, biskupi
z ró¿nych stron proponowali przyjêcie nowych placówek duszpasterskich,
z obietnicami przekazania ich na sta³e zmartwychwstañcom. W rzeczywistoœci by³o to jednak wo³anie o pomoc z braku w³asnych ksiê¿y, by przy lada okazji
dziêkowaæ za przys³ugi po kilku latach36. Nie oznacza³o to, ¿e wierni nie mieli
szansy na stycznoœæ ze zmartwychwstañcami, choæ by³y one doœæ okazjonalne.
Tak na przyk³ad ks. Józefowi Wryczy, proboszczowi w Wielu, pomocy duszpasterskiej udziela³ zmartwychwstaniec, ks. Stanis³aw Skwierawski, który pochodzi³ z Bia³ej Góry, nieopodal Wiela. Ka¿dego roku ks. Skwierawski spêdza³
wakacje w rodzinnych stronach i wspomaga³ równie¿ ks. Wryczê37.
Podobnie jak jezuici, równie¿ franciszkanie konwentualni (Zakon Braci
Mniejszych Konwentualnych) zaczêli rozgl¹daæ siê za mo¿liwoœci¹ uruchomienia swojej placówki w Gdyni. Niewiele wiemy o procesie, który sk³ada³ siê na
przybycie zakonników do Gdyni. Trwa³ on kilka lat. Ojciec Franciszek Pyznar,
spowiednik w sanktuarium œw. Antoniego w Padwie, zbiera³ na ten cel fundusze we W³oszech. Jeszcze przed budow¹ klasztoru gdyñskiego przekaza³ na ten
cel 350 dolarów, a ju¿ w trakcie jej trwania ponad 4 tysi¹ce z³otych i relikwiarz
œw. Antoniego38. W³adze zakonne waha³y siê jednak nadal miêdzy Gdañskiem
a Gdyni¹. Na ostatecznej decyzji zawa¿y³a wizyta w Wolnym Mieœcie Gdañsku
z 10 wrzeœnia 1935 roku. Prowincja³, o. Anzelm Kubit wraz z postulatorem
generalnym zakonu franciszkañskiego, profesorem teologii w Miêdzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie, Pomorzakiem, pochodz¹cym z Papowa
Biskupiego (pow. che³miñski) o. Wojciechem Topoliñskim przyjechali do miasta.
33
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B. Micewski, Osobowy i terytorialny rozwój…, s. 59.
Archiwum Prowincjonalne Zmartwychwstañców w Krakowie [dalej: APZ], teczka „Dêbki I
– do1984” , W 40 rocznicê bytnoœci i pracy duszpasterskiej Ksiê¿y Zmartwychwstañców
w Gniewie i najbli¿szej okolicy 1945-1947, bp.
M. Perzyñski, Zmartwychwstañcy w Polsce, w: Zmartwychwstañcy w dziejach…, s. 106.
B. Micewski, op. cit., s. 54-55.
K. Korda, Ks. pp³k. Józef Wrycza (1884–1961). Biograf ia historyczna, Gdañsk 2016, s. 161.
Archiwum Klasztoru OO. Franciszkanów w Gdyni (dalej: AKF), Historia gdyñskiego klasztoru i pobyt œw. Maksymiliana w Gdyni, k. 2.
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Obejrzeli i zwiedzili koœció³ p.w. œw. Trójcy, kaplicê œw. Anny i klasztor, który
w œredniowieczu zosta³ wzniesiony przez franciszkanów39. Obaj doszli do wniosku, ¿e w protestanckim mieœcie pod w³adz¹ nazistów „nie maj¹ czego szukaæ”.
Pozosta³a Gdynia, która otwiera³a ogromne mo¿liwoœci duszpasterskie40. Prowincja³ wraz z o. Topoliñskim spotkali siê 10 wrzeœnia 1935 roku z bp. che³miñskim, prosz¹c o pozwolenie na osiedlenie siê w Gdyni. Tego samego dnia
biskup wystawi³ im dokument o treœci: „Zezwalam niniejszym na osiedlenie
siê OO. Franciszkanów w Gdyni i na rozpoczêcie pertraktacyji o ziemiê pod
klasztor” 41.
Prowincja³ Kubit wraz z o. Topoliñskim przez dwa dni szukali miejsca pod
osiedlenie siê w Gdyni. Przegl¹dali w Komisariacie Rz¹du plany rozbudowy
miasta. Najodpowiedniejsze wyda³o im siê Wzgórze Focha – spadzisty nieco
pagórek wznosz¹cy siê 42 m n.p.m., pó³ kilometra od morza. W okolicy sta³y
ju¿ bloki mieszkalne, a na wolnych placach mia³a zostaæ zbudowana dzielnica
mieszkalna42. W myœleniu prowincja³a dominowa³ pragmatyzm. Pisa³ o sprawie osiedlenia siê: „mo¿na bêdzie liczyæ na pomoc ludnoœci tamtejszej, gdy bêdziemy pracowaæ dla niej, ale na pocz¹tku trzeba kupiæ plac i równie¿ pierwsze
wk³ady musimy my ponieœæ. Zasobniejsze klasztory obieca³y daæ pomoc i czêœciowo ju¿ da³y: Kraków, Poznañ, Warszawa, Przemyœl, Czyszki, Kalisz, a pomoc w pracy i materiale przyrzek³y: Niepokalanów i £agiewniki”. Wraz z prowincja³em przyby³ do Gdyni br. Kosma Kossa, który zajmowa³ siê sprawami
zwi¹zanymi z przygotowaniami do budowy przysz³ego klasztoru i kaplicy43.
Teren o powierzchni 7300 m kw. [Frejlich pisze o 5283 m kw.] zakupiono
od W³adys³awa Czekañskiego, handlowca z Warszawy za „doœæ wygórowan¹
kwotê” 60 [inne dane mówi¹ o 72] tysiêcy z³otych44. Biskup Okoniewski ju¿
39

40
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Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Matki Boskiej Niepokalanej [dalej: APMBN], sygn.
H.IV.6. O. Stanis³aw Frejlich, Kronika klasztoru gdyñskiego, kwiecieñ 1967 (tylko rozpoczêta), s. 6; O. dr Anzelm Kubit by³ prowincja³em w latach 1933–1939, czyli dwie kadencje.
Na drug¹ kadencjê zosta³ wybrany 16 lipca 1936 roku na posiedzeniu kapitu³y prowincjonalnej w Krakowie. Jako jeden z powodów ponownego wyboru podano w³aœnie uruchomienie nowej palcówki w Gdyni, „Czas”, 16.07.1936, s. 2.
K. Wójcicki. 50 lat paraf ii Œwiêtego Antoniego w Gdyni, Gdynia 1998, s. 35.
APMBN, sygn. H.IV.6. O. Stanis³aw Frejlich, Kronika klasztoru gdyñskiego, kwiecieñ 1967,
s. 8.
Archiwum Instytutu Franciszkañskiego – £agiewniki (dalej AIF£), sygn. 09891, Gdynia,
Gdynia – nasza nowa placówka, bp.
K. Wójcicki. op. cit., s. 36, 39.
Akt w³asnoœci wymienia pagórek na Wzgórzu Focha, wznosz¹cy siê 42 m n.p.m. Akt kupna
figuruje w Wydziale Hipotecznym Kamiennej Góry, tom XIV,, Wykaz Hi – pot. L. 514,
APMBN, sygn. H.IV.6. O. Stanis³aw Frejlich, Kronika klasztoru …, s. 9; Z. Gogola, Dzieje
franciszkañskiej Prowincji œw. Antoniego i b³. Jakuba Strzemiê 1918–1939, Kraków 2011,
s. 115.
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15 paŸdziernika 1935 roku wyrazi³ pisemn¹ zgodê na osiedlenie siê zakonników na terenie jego diecezji oraz wybudowanie klasztoru w wybranym przez
siebie miejscu45. Wykonanie planów, za namow¹ pana Bonieckiego, krewnego
o. Topoliñskiego, powierzy³ prowincja³ in¿. Zbigniewowi Kupcowi i Tadeuszowi
Kossakowi. Rozpoczêto prace wstêpne, jednak z powodu braku odpowiednich
œrodków musiano od³o¿yæ kontynuacjê budowy46. Pierwszym prze³o¿onym
zosta³ o. Hugolin Czy¿, który przyby³ do Gdyni w lipcu 1936 roku. Ju¿ w sierpniu Komisarz Rz¹du zatwierdzi³ plany budowy klasztoru i kaplicy pod wezwaniem œw. Antoniego Padewskiego47.
W pobli¿u Gdyni, w Rumi w 1937 roku osiedlili siê salezjanie. O osiedleniu
siê ich zadecydowa³ czysty przypadek zwi¹zany z darowizn¹. Julianna i Feliks
Zelewscy, gospodarze z Janowa, postanowili czêœæ swej ziemi – przeznaczonej
dla syna Józefa, który zgin¹³ tragicznie – przekazaæ nieodp³atnie na rzecz zgromadzenia48. Za namow¹ miejscowego adwokata Kwiatkowskiego, który czêsto
wyje¿d¿a³ s³u¿bowo do Warszawy, Zelewscy skontaktowali siê z salezjanami,
którzy otrzymali dzia³kê o powierzchni 15 000 m kw49. Nale¿a³o jeszcze poczekaæ na akceptacjê osiedlenia siê na Pomorzu z diecezji, co bp Okoniewski
uczyni³ na pocz¹tku wrzeœnia 1937 roku50. Wczeœniej, na pocz¹tku sierpnia
1937 r., przyby³ pierwszy salezjanin, ks. Jan Kasprzyk, który dot¹d by³ m.in.
dyrektorem Salezjañskiej Szko³y Organistówki w Przemyœlu51. Salezjanin ten
pocz¹tkowo zamieszka³ u rodziny Kwiatkowskich przy ul. Sobieskiego. 8 wrzeœnia ks. Kasprzyk odprawi³ mszê œw. w Swarzewie. W tym samym miesi¹cu

45

46
47
48
49

50
51

Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w GnieŸnie (dalej: BPFwG), sygn. 45717, W.H. Gral,
Album jubileuszowy dwudziestolecia utworzenia Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych pod wezwaniem œw. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce, Gdynia-Gdañsk 2006, komputeropis, bp; APMBN, sygn. H.IV., Krótki zarys dziejów konwentu gdyñskiego, s. 2.
APMBN, sygn. H.IV., Krótki zarys dziejów konwentu …, s. 2.
Tam¿e, s. 3; L. Przybylska, Mêskie domy zakonne w Gdyni, „Rocznik Gdyñski”, 2003, nr 15,
s. 175.
B. Breza, W okresie miêdzywojennym, w: Historia Rumi od pradziejów do 1945, t. 1, pod
red. B. Œliwiñskiego, Gdynia 2012, s. 233.
Prawnego aktu darowizny dokonano 25 kwietnia 1936 r. w Gdyni przed notariuszem Edwardem Jackowskim w obecnoœci darczyñców, pañstwa Zelewskich oraz ks. dr. Antoniego £atki,
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(dalej: ASIP), teczka: Rumia Wspomo¿ycielka, Pismo ks. T. P³awczyka do Julianny i Feliksa
Zelewskich z dnia 2 maja 1936 r., bp; J. W¹sowicz, Zak³ad salezjañski w Rumi 1937–1960,
Pi³a-Rumia 2012, s. 19.
M. Woœ. Rumia w perspektywie salezjañskiej, w: Rumia w perspektywie, zebr. i przyg.
J. Drwal, Rumia 2007, s. 29.
B. Breza, W okresie miêdzywojennym…, s. 233, J. Niewêg³owski, Wychowawczo-spo³eczna
dzia³alnoœæ salezjanów w Polsce w latach 1898–1989, Warszawa 2011, s. 214.
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przyby³ ks. Stanis³aw P³ywaczyk, inspektor prowincjonalny, aby oficjalnie przekazaæ ks. Kasprzykowi now¹ placówkê salezjañsk¹52.
W 1938 roku w Wielkim Klinczu w pobli¿u Koœcierzyny osiedlili siê Misjonarze Œw. Rodziny, których g³ównym celem jest praca misyjna w kraju jak i na
ca³ym œwiecie53. Zgromadzenie to ju¿ od d³u¿szego czasu poszukiwa³o miejsca
na Pomorzu, w celu za³o¿enia szko³y misyjnej dla m³odzie¿y. Ksi¹dz Piotr Zawada, pierwszy prowincja³, utworzonej w 1936 roku Polskiej Prowincji MSF,
tak motywowa³ potrzebê nowej siedziby: „Zakup nowego obiektu jest bardzo
potrzebny. Obecnie nie mamy miejsca dla braci ani ojców duchownych. Nie
mo¿emy przyjmowaæ dalszych braci, z braku miejsc... Jeœli niezbêdne prace
remontowe zostan¹ zakoñczone, chcemy tam otworzyæ szko³ê...”54. Z ca³¹
pewnoœci¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e Zarz¹d Prowincji zwróci³ uwagê na Wielki Klincz,
za spraw¹ cz³onka zgromadzenia, ks. Jerzego Gawrycha, Kaszuby urodzonego
i wychowanego w Górkach (pow. koœcierski), który przys³a³ opis posiad³oœci
u¿ywanej przez wojsko wystawionej na sprzeda¿ w jego rodzinnych stronach.
Okoliczna ludnoœæ zaoferowa³a pomoc i wsparcie. Dziêki pomocy starosty koœcierskiego Mariana Adama Turowskiego, ¿yczliwoœci bpa Okoniewskiego oraz
na podstawie zgody wojewody pomorskiego, dnia 1 grudnia 1937 roku zakupiono od wojska ca³¹ posiad³oœæ we wsi, m.in.: dom z przybudówkami z parkiem, stajnie z czerwonej ceg³y, budynek koszar i ziemiê (³¹ki i nieu¿ytki)
o powierzchni ponad 24 ha55. Biskup Okoniewski w liœcie z 6 maja 1938 roku
do o. Zawady zezwala³ na utworzenie domu zakonnego i otwarcie kaplicy
publicznej56. Pierwszym rektorem domu zosta³ ks. Józef Kuchta, któremu
do pomocy przydzielono ks. Franciszka Bieliñskiego oraz ks. Józefa Pi¹tyszka.
Od razu zabrali siê oni do pracy57. Podjêto starania o erygowanie parafii, jednak z powodu zbli¿aj¹cej siê wojny bezskutecznie. Krótko przed jej wybuchem,
decyzj¹ w³adz zgromadzenia z 8 lipca 1939 roku, w podjêciu której bra³ udzia³
ks. Kuchta, dom zakonny w Wielkim Klinczu zosta³ przy³¹czony do klasztoru
w Górce Klasztornej – sta³ siê domem filialnym58. Budowa i rozwój niemal
ka¿dej placówki zakonnej, która powsta³a na Kaszubach, nie oby³aby siê bez
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fundacji i wsparcia finansowego wiernych. Bez nich powstanie kaplic, domów
zakonnych by³oby na pewno trudniejsze i z ca³¹ pewnoœci¹ czas ich wybudowania by siê wyd³u¿a³.

Fundacje spo³ecznoœci lokalnej na rzecz zakonów
Najwiêkszego wsparcia finansowego okaza³y osoby prywatne, w³aœciciele
firm i w³adze miasta Gdyni na rzecz jezuitów. W sierpniu 1935 roku genera³
jezuitów Ledóchowski pisa³ z Rzymu do Prowincja³a o. Sopucha, ¿e cieszy³by
siê, gdyby uda³o siê uzyskaæ 500 000 z³ po¿yczki na korzystnych warunkach.
W nastêpnym roku móg³ ju¿ byæ pewien, ¿e ca³e przedsiêwziêcie jest przygotowane59. O rozpoczêciu budowy koœcio³a i konwiktu w Gdyni informowa³
nawet rzymski „L’Osservatore Romano” 7 lutego 1936 roku60. Uroczyste poœwiêcenie i otwarcie domu jezuickiego odby³o siê 10 paŸdziernika 1936 roku61.
Niestety, na przeszkodzie szybkiego zakoñczenia budowy domu i kaplicy sta³y
problemy finansowe: o. Sopuch otwarcie pisa³, ¿e kasa prowincji jest pusta62.
Ostatecznie w liœcie do prowincja³a o. Chrobak napisa³, ¿e nie ¿¹da i nawet nie
liczy na wsparcie finansowe w³adz zakonu. Prosi³ tylko o danie mu wolnej rêki
w podejmowaniu decyzji odnosz¹cych siê do finansowania ca³ego przedsiêwziêcia. By³ równie¿ przekonany, ¿e mo¿e liczyæ na „³askê Bo¿¹ oraz na ofiarnoœæ dobrych ludzi, którzy rzetelnie obiecuj¹ wsparcie finansowe”63.
Wed³ug pobie¿nych ocen br. Malika, koszt budowy mia³ wynieœæ ok. 150
tys. z³ 64. Na rozpoczêcie budowy jezuici mieli 2 tys. z³, które otrzymali jako
po¿yczkê bezterminow¹ od Michaliny Oszustówny, rodem z Lubelszczyzny.
By³y to oszczêdnoœci, które pocz¹tkowo darczyni chcia³a podarowaæ zakonnikom65. Kolejnymi ofiarodawcami byli: rodziny D¹browskich i Jóskowskich,
Joanna Tutkowska i jej ziêæ Antoni Czoska, rodzina Józefa Dobrowolskiego,
rodziny Pomieczyñskich i Kurrów (ofiarowali 1000 z³), pierwszy wójt Gdyni
Jan Radtke z siostrami, cz³onek Rady Miejskiej i kamienicznik Jan Grubba
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z ¿on¹ i siostr¹ Agnieszk¹, Œliwiñscy i rodzina Fichte z Pogórza oraz pañstwo
Dau z Chyloni. Kronika wymienia równie¿ rodziny Janików (Kazimierz Janik),
Józefa Skiewrcza (kupiec i w³aœciciel hotelu „Centralnego”), rodziny Kukków
oraz s. El¿bietê Simon. Dary tych osób nie mia³y charakteru jednorazowego,
zdarza³y siê nawet comiesiêczne hojne datki pieniê¿ne i materia³owe66. Do darczyñców doliczyæ tak¿e trzeba firmy z Gdyni i Gdañska. By³y to takie przedsiêbiorstwa, jak: „Elibor”, „Peged”, Polska Agencja Drzewna, „Stargard” – hurtownia budowlana, Ró¿ewski z Wrzeszcza – w³aœciciel cegielni oraz Fabryka P³ytek Posadzkowych. Najwiêksz¹ kwotê na budowê ofiarowa³a El¿bieta Kimonowa
z Gdyni, która przekaza³a 10 tys. z³! Spisa³a tak¿e akt darowizny swojego domu
na rzecz zakonników67. Tak¿e m³ode ma³¿eñstwo Komorowskich, zamieszka³ych przy ul. Œl¹skiej w Gdyni, przekaza³o o. Chrobakowi spor¹ kwotê dolarów,
jako dwuletni¹ po¿yczkê. Kwota ta musia³a byæ wysoka, poniewa¿ zakonnik,
wp³acaj¹c ja do Banku Polskiego w Gdyni na lokatê procentow¹, móg³ j¹
w terminie oddaæ, a i uzyska³ spory kapita³ na budowê68. Z pomoc¹ przyszed³
tak¿e sam Komisarz Rz¹du, Franciszek Sokó³, który poleci³ dyrektorowi Komunalnej Kasy Oszczêdnoœciowej Miasta Gdyni, Franciszkowi Linke, udzieliæ
d³ugoterminowej i niskoprocentowej po¿yczki w kwocie 10 tys. z³otych69.
Budowa gdyñskiego domu zakonnego i koœcio³a rozpoczê³a siê 16 sierpnia
1936 roku70. Coraz czêœciej jednak brakowa³o funduszy. „Mimo ofiarnoœci Kaszubów, z pieniêdzmi niejednokrotnie by³o Ÿle. By³y momenty, kiedy zdawa³o
siê, ¿e z braku gotówki ca³a nasza budowa stanie. Razu jednego meldujê moim
robotnikom: Dziœ ostatnia wyp³ata! Od poniedzia³ku stajemy z robot¹” – wspomina jezuita. Jednak¿e robotnicy zobowi¹zali siê pracowaæ dalej, mimo braku
funduszy, a duszpasterz zobowi¹za³ siê wyp³aciæ pensje w miarê szybko, jak
tylko dostanie pieni¹dze71. W „Gazecie Gdyñskiej” wydrukowano apel do katolików gdyñskich o jeszcze wiêksz¹ ofiarnoœæ na rzecz zakonu, poniewa¿ tylko
dziêki niej bêd¹ w stanie „dokoñczyæ rozpoczêtego dzie³a” w ci¹gu 3-4 lat72. Od
nowego roku mo¿liwe ju¿ by³o zamieszkanie w piêciu pokojach na niskim parterze pod kaplic¹, której otwarcie nast¹pi³o 1 lutego 1937 roku73. Balustradê
¿elazn¹ do „Sto³u Pañskiego” wykona³ na w³asny koszt Jan Skwiercz, Kaszuba
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zamieszkuj¹cy przy ul. Staromiejskiej. Piêkny kielich gotycki, a póŸniej monstrancjê ufundowa³a najbogatsza Kaszubka w Gdyni, Agnieszka Grubba;
podobnie du¿¹ figurê Matki Boskiej Niepokalanej Poczêtej i mosiê¿ny krzy¿
na o³tarz ufundowali pañstwo Fichtowie74. Do lipca 1937 roku zakoñczono
budowê i urz¹dzanie domu75.
W przeciwieñstwie do inwestycji, jak¹ w mieœcie prowadzili jezuici, g³ównym Ÿród³em utrzymania budowy franciszkanów stanowi³y œrodki prowincji.
Wielk¹ pomoc materialn¹ nios³y w postaci po¿yczek klasztory franciszkañskie
ca³ego kraju76. Na wyró¿nienie za ofiarnoœæ zas³uguj¹ równie¿ o. Norbert Uliasz
– gwardian poznañski oraz o. Feliks Wilk, gwardian warszawski77. Pod koniec
1935 roku rozpoczê³y siê prace wstêpne. Ofiarodawcami materia³ów, tak na
etapie wstêpnym, jak i w póŸniejszym czasie, by³y firmy prywatne. Jednak donacje od osób prywatnych by³y niewielkie78. Do marca 1936 roku wybudowano barak, w którym zamiesza³o dwóch braci79. Do Gdyni zosta³ wys³any
o. Florian Koz¿ura – gwardian z Niepokalanowa, który nadzorowa³ wszystkie
sprawy. W maju 1936 roku przyby³ do pomocy br. Kosma Kossa80. Do maja
1937 roku zbudowano jednopiêtrowy klasztor z 22 celami, obszernym refektarzem i kaplic¹81. Poœwiêcenie klasztoru i kaplicy nast¹pi³o 28 maja 1937 roku.
W uroczystoœci brali udzia³: Komisarz Rz¹du w Gdyni Franciszek Sokó³ oraz
gwardian Niepokalanowa o. Maksymilian Maria Kolbe, o. Julian Mirochna
z Kalisza, o. Justyn Nazim, gwardian gnieŸnieñski, o. Dominik Bednarz – kustosz Kustodii warszawskiej i ks. Turzyñski. W uroczystoœci uczestniczy³ równie¿ goœæ specjalny, prowincja³ jezuitów o. Sopuch. Podczas uroczystoœci og³oszono, i¿ pierwszym gwardianem gdyñskiej placówki zosta³ mianowany o. Hugolin Czy¿ 82. Mniej wiêcej do koñca 1938 roku wszystkie prace zosta³y
zakoñczone83.
Bardzo podobnie toczy³y siê sprawy z rozwojem salezjañskiej palcówki
w Rumi. Salezjanin ks. Kasprzyk nied³ugo po swoim przybyciu do Rumi roz74
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pocz¹³ starania o uzyskanie zezwolenia na budowê kaplicy i domu mieszkalnego
dla cz³onków zgromadzenia. Brak dziœ jednak dokumentów w posiadaniu salezjanów, które w jakikolwiek sposób stwierdza³yby dok³adn¹ datê podjêcia tego
przedsiêwziêcia. W lecie 1938 roku prowadzone by³y przygotowawcze prace
ciesielskie do budowy kaplicy, przy których pomaga³ cieœla Jan Schlas. Prace
posuwa³y siê bardzo szybko, g³ównie tylko dziêki wielkiej ofiarnoœci mieszkañców. Drewno na budowê kaplicy ofiarowa³ Alfons Retur, ³awki zaœ wykona³
Hojka. Ceg³ê na budowê na w³asny koszt wozi³ kupiec z Brus, W³adys³aw Literski z ca³¹ swoj¹ rodzin¹, ¿on¹ Mart¹ i dzieæmi Klemensem, Iren¹ i Florentyn¹. Latem tego samego roku zorganizowano festyn, z którego dochód w ca³oœci zosta³ przeznaczony na budowê84. Mury pocz¹tkowo wznosi³y siê szybko,
póŸniej trochê wolniej, kiedy zaczyna³o brakowaæ œrodków finansowych. Jednak
ks. Kasprzyk dwa tygodnie przed terminem móg³ oznajmiæ, ¿e prace dobieg³y
koñca. W g³ównym o³tarzu umieszczono obraz Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, podarowany przez Martê i W³adys³awa Literskich, którzy równie ofiarnie pomagali w budowie. Równie¿ Ignacy i Marta Zelewscy w dniu poœwiêcenia kaplicy ofiarowali monstrancjê85.
W niedzielê, 4 grudnia 1938 roku ks. pra³at Edmund Roszczynialski poœwiêci³ kaplicê p.w. Matki Boskiej Wspomo¿ycielki Wiernych i odprawi³ w niej
pierwsz¹ mszê œw. Zaledwie cztery dni póŸniej, 8 grudnia kaplicê poœwiêci³ bp.
Okoniewski86. Uroczystoœci uœwietnili sw¹ obecnoœci¹ starosta morski Antoni
Potocki, mjr Jan Szymanowicz – w imieniu dowódcy morskiej brygady Obrony Narodowej, ks. Pawe³ Brzeziñski – w imieniu nieobecnego proboszcza rumskiego ks. W³adys³awa Lamparskiego, kpt. pil. Stefan Stablewski – komendant
portu lotniczego, rotmistrz Hipolit Roszczynialski, wójt gminy i brat ks. pra³ata, oraz budowniczy kaplicy architekt Bernard Dulny87. Obecni byli robotnicy
buduj¹cy œwi¹tyniê, m³odzie¿ oraz mieszkañcy miasta i okolicznych wsi88.
Do Wielkiego Klincza Misjonarze Œwiêtej Rodziny przybyli z klasztoru
w Górce Klasztornej wraz z figur¹ œw. Józefa. Rektor domu, ks. Kuchta, wraz
z ks. Bieliñskim oraz ks. Pi¹tyszkiem od razu zabrali siê do pracy. Ma³y dworek
przerobiono na klasztor dziêki pracy i nadzorowaniu prac przez dwóch braci
zakonnych, Augustyna i Gabriela [brak danych o nazwiskach] oraz pomocy
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miejscowej ludnoœci kaszubskiej. W domu przygotowano równie¿ miejsce
na ma³¹ kapliczkê. Po zakoñczeniu prac na sta³e przydzielono rektorowi,
ks. Gawrycha oraz br. Bernarda (Franciszek Jab³oñski). Wszelkie plany budowy
i utworzenia wiêkszego oœrodka naukowo-wychowawczego przekreœli³ wybuch
wojny89. W dniach od 16 grudnia 1938 do 7 lutego 1939 roku odby³a siê wizytacja generalna, któr¹ przeprowadzi³ ks. Anton Trampe, który w swym koñcowym sprawozdaniu napisa³ m.in., ¿e spotka³ siê ze wsparciem ludnoœci
autochtonicznej, która pomaga³a misjonarzom we wszelkiego rodzaju pracach
zwi¹zanych z rozbudow¹ placówki zakonnej. Dodaj¹c przy tym, ¿e wszyscy,
zarówno misjonarze, jak i pomagaj¹ca im ludnoœæ gotowa by³a do ponoszenia
ofiar90. Zak³adanie placówek zakonnych, bodowa domów, klasztorów i œwi¹tyñ
by³o tylko wstêpem do podjêcia przez zakonników pracy duszpasterskiej wœród
tak przychylnej im ludnoœci.

Praca duszpasterska wœród wiernych
Jezuici rozpoczêli pracê na terenie Gdyni, na d³ugo przed osiedleniem siê
na stale i rozpoczêciu budowy konwiktu. W 1933 roku ks. Stefan Radtke (brat
Jana Radtke), proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla w Gdyni – Ma³ym Kacku,
zorganizowa³ pierwsze misje parafialne, które przeprowadzili od 2 do 21 marca
ksiê¿a jezuici z Warszawy91. Do miasta przyby³o 10 zakonników, których zadaniem by³o prowadzenie misji we wszystkich gdyñskich parafiach. Zakonnicy
podzielili je na trzy czêœci. Od 10 marca trwa³y spowiedzi (5000 osób), od 5 do 12
marca nauki dla kobiet i panien, od 12 marca nauki dla mê¿ów i m³odzieñców.
Poza misjami ludowymi o. Emanuel Rostworowski prowadzi³ przez trzy dni od
19 marca w koœciele p.w. Najœwiêtszego Serca Jezusa rekolekcje dla inteligencji92.
Jezuici gromadzili wiernych przy wielu uroczystoœciach, co powodowa³o,
¿e zainteresowanie kaplic¹ zakonn¹ ros³o. W dniach od 13 do 16 kwietnia 1938
roku zorganizowano nabo¿eñstwa ku czci œw. Andrzeja Boboli. Wystawiono
obraz mêczennika oraz jego relikwie. Kaplica, przeznaczona dla 500 osób, nie
by³a w stanie pomieœciæ wszystkich, wiêc uroczystoœci przenoszono na plac
przed kaplic¹ i konwiktem. W niedzielê sumê odprawi³ o. Czy¿, gwardian klasztoru franciszkanów w Gdyni, wieczorem zaœ nieszpory odprawi³ ks. Turzyñski,
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natomiast kazanie wyg³osi³ o. Józef Konewecki. Po zakoñczeniu uroczystoœci
ul. Tatrzañsk¹ uda³a siê procesja z obrazem i relikwiami œwiêtego. W tym samym roku, jeszcze wiosn¹ i wczesnym latem w czasie trwania roku szkolnego,
trzej zakonnicy byli stale zaanga¿owani w prowadzenie rekolekcji w gdyñskich
szko³ach. Ojciec Lêcznarz prowadzi³ tydzieñ rekolekcji dla kobiet oraz dla
uczniów gimnazjum jezuickiego i szko³y przemys³owej. Ojciec Karol Sudy prowadzi³ rekolekcje dla uczniów Liceum Handlowego w Gdyni. W Wielki Tydzieñ prowadzi³ je dla gimnazjum wejherowskiego. Prowadzi³ równie¿ spotkania dla inteligencji gdyñskiej w kaplicy jezuickiej oraz rekolekcje dla uczniów
szko³y dokszta³caj¹cej. Jego pracê zakoñczy³o prowadzenie rekolekcji równie¿
dla uczennic Liceum i Gimnazjum Sióstr Urszulanek z Gdyni93. Ojciec Konewecki od 1938 roku by³ moderatorem Polskiej Sodalicji Mariañskiej w Wolnym
Mieœcie Gdañsku94. Ojciec Sudy natomiast prowadzi³ w Gdañsku rekolekcje
dla Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej95. Wy³¹cznie pracy duszpasterskiej
poœwiecili siê jezuici z Grudzi¹dza, którzy przybyli do miasta w 1935 roku.
Wyjazdy z Grudzi¹dza na misje ojców objê³y szerokie tereny, m.in. na Kaszuby:
Koœcierzyna, Chojnice i Gdynia96.
Wraz z pojawieniem siê franciszkanów w Gdyni narasta³ pewien dystans
miêdzy duchowieñstwem diecezjalnym a zakonnikami. Tê sytuacjê opisywa³
o. Alojzy Chrobak. Ksiê¿a diecezjalni z trudem akceptowali obecnoœæ franciszkanów w Gdyni. Mimo istnienia klasztoru i obs³ugiwanej przez zakonnych
duszpasterzy kaplicy franciszkañskiej, oœrodek nie zosta³ podniesiony do rangi
parafii97. Pierwszym franciszkaninem w Gdyni, budowniczym klasztoru i gwardianem by³ ju¿ wspomniany o. Hugolin Czy¿, a rok póŸniej w klasztorze byli:
o. Wies³aw Pelc (01.1937 – 08.1938), br. Wojciech Frankiewicz i Aleksy Rogowski. Do pomocy do Gdyni wys³ano te¿ o. Anatola Ga³uchê i o. Henryka
Jamróga. W 1938 roku do wspólnoty do³¹czyli kolejni zakonnicy: br. B³a¿ej
Horanim, br. Maciej Gruszka, br. Florian Mas³owski i br. W³adys³aw Kaczmarek98. Pod koniec sierpnia 1939 roku, decyzj¹ Kapitu³y Prowincjonalnej, nowym gwardianem konwentu franciszkanów w Gdyni zosta³ o. Norbert Uliasz99.
Swego urzêdu jednak nigdy formalnie nie obj¹³.
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APPPTJwK, sygn. 1479, Wiadomoœci z Gdyni, k. 177.
Tam¿e, sygn. 1327, Straty Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej O.O. Jezuitów pod okupacj¹ niemieck¹ 1939 - 1944, k. 33.
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Z. Gogola, op. cit., s. 115-116.
BPFwG, sygn. 45717, W.H. Gral, Album Jubileuszowy…, b.p; K. Wójcik, op. cit., s. 39.
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Jak wynika z wizytacji prowincjalnej z 7 wrzeœnia 1938 roku, kaplica by³a
wystarczaj¹ca dobrze urz¹dzona, a wierni chêtnie uczêszczali na nabo¿eñstwa.
Ojciec Kubit prowadzi³ kronikê klasztorn¹, która by³a zapisem historii i nadziei, jak¹ wi¹zano z prac¹ w mieœcie portowym100. Ojcowie zajmuj¹ siê g³ównie prac¹ duszpastersk¹ na swoim terenie oraz wyje¿d¿aj¹c od czasu do czasu
na misje i rekolekcje101. Kaplica klasztorna sta³a siê koœcio³em garnizonowym
polskiej jednostki wojskowej, 2. Batalionu Morskiego, który stacjonowa³ w Red³owie. Kapelanem by³ oczywiœcie o. Czy¿. Odnoœnie powi¹zañ franciszkanów
z wojskiem nale¿y wspomnieæ, i¿ czêstym goœciem by³ tu gen. Józef Haller102.
Jedn¹ z najwa¿niejszych form dzia³alnoœci franciszkanów w Gdyni by³a praca oœrodka wydawniczego. Ju¿ w 1935 roku do Gdyni zosta³ wys³any z Niepokalanowa br. Wawrzyniec Podwapiñski, który za³o¿y³ oddzia³ „Ma³ego Dziennika”, wynajmuj¹c lokal przy ul. Szkolnej 8. Jego wa¿nym wspó³pracownikiem
z ramienia o. Czy¿a oraz korespondentem „Ma³ego Dziennika” by³ br. Walenty
Bagiñski103. Po pewnym czasie oddzia³ zosta³ przeniesiony do bêd¹cego w stanie budowy klasztoru. Z powodu znacznej odleg³oœci od centrum miasta i ciasnoty pomieszczenia, które znajdowa³o siê w piwnicy, 5 marca 1938 roku przeniesiono oddzia³ „Ma³ego Dziennika” do parterowego lokalu kamienicy stoj¹cej na skrzy¿owaniu ul. Œwiêtojañskiej 9 i ul. Pu³askiego. Redaktorem
odpowiedzialnym za wiadomoœci z terenu Gdyni i ca³ego Pomorza Nadwiœlañskiego by³ W³odzimierz Pe³ka, a administratorem oddzia³u od po³owy sierpnia 1938 do 14 wrzeœnia 1939 roku br. Karczmarek104. Oddzia³ posiada³ 12 agentur, g³ównie na Kaszubach: w Chyloni, Or³owie, na Oksywiu, w Rumi, Redzie,
Wejherowie, Jastarni, Helu i w innych pobliskich miejscowoœciach105. W 1938
roku powsta³ tu równie¿ oddzia³ „Rycerza Niepokalanej”, który osi¹gn¹³ niebywale wysoki nak³ad jednego miliona egzemplarzy106.
Przy klasztorze gdyñskim zorganizowano równie¿ Franciszkañski Zakon
Œwieckich, zwany te¿ Trzecim Zakonem œw. Franciszka, którego cz³onkowie,
wed³ug prawa kanonicznego, prowadz¹c ¿ycie œwieckie, „staraj¹ siê zdobywaæ
doskona³oœæ chrzeœcijañsk¹, wed³ug jednego ducha i w sposób dostosowany
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Z. Gogola, op. cit., s. 116.
APMBN, sygn. H.IV., Krótki zarys dziejów konwentu …., s. 4.
K. Wójcik, op. cit., s. 39.
AAN, sygn. 909, Charakterystyka Konwentu Ojców Franciszkanów, 28 paŸdziernika 1937 r.,
k. 542.
AKF, Historia gdyñskiego klasztoru …., s. 4.
W. M Babiñski, Z gdyñskiego Oddzia³u Ma³ego Dziennika – znaleŸliœmy lokal, „Echo Niepokalanowa”, 1938, nr 12, s. 22.
AIF £, sygn. 04220, teczka: Gdynia, Srebrny jubileusz za³o¿enia paraf ii Œw. Antoniego
Ojców Franciszkanów w Gdyni (1949–1974), s. 2.
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do warunków ¿ycia œwieckiego i wed³ug Regu³y dla nich zatwierdzonej”.
W celu scalenia wszystkich zgromadzeñ Trzeciego Zakonu, biskup diecezjalny,
w porozumieniu z w³adzami danej rodziny zakonnej, mianowa³ dyrektora diecezjalnego, wyposa¿onego w specjalne uprawnienia (fakultety) genera³a franciszkanów. W diecezji che³miñskiej pocz¹tkowo funkcjê tê pe³nili, z powodu
braku zakonników franciszkañskich, ksiê¿a diecezjalni. Byli nimi kolejno: ks.
Franciszek Ró¿añski (do 10.1925), ks. Jan Kryñski (do 1927), ks. Kazimierz Bieszk
(do 10.1938). W koñcu wszelkie sprawy zwi¹zane z Trzecim Zakonem (erygowanie, wizytacje, rekolekcje itp.) bp Okoniewski przekaza³ o. Czy¿owi z Gdyni.
W momencie przekazania franciszkaninowi tych obowi¹zków Zakon Œwieckich liczy³ w diecezji 3185 osób (405 braci, 2780 sióstr)107. Na pocz¹tku 1939
roku franciszkanin za³o¿y³ u siebie Milicjê Niepokalanej, któr¹ oficjalnie pod
koniec stycznia erygowa³ bp Okoniewski i zezwoli³ na jej za³o¿enie na terenie
swej diecezji 17 wrzeœnia 1938 roku108. Klasztor niepokalanowski wys³a³ na
potrzebê swych wspó³braci z Gdyni spor¹ iloœæ medalików, dyplomów oraz
innych materia³ów109. Do organizacji zapisa³o siê w krótkim czasie ponad 1000
osób. Powsta³o te¿ ko³o ¿eñskie, które liczy³o ok. 50 cz³onkiñ. Ojciec Jamróg
rozpocz¹³ starania o za³o¿enie biblioteki dla cz³onków milicji110. Zakonnicy
klasztoru gdyñskiego od 1938 roku, stale prowadzili misje w okolicznych parafiach oraz w miastach i wsiach na Pomorzu; np. o. Czy¿ i o. Pelc – w Cisowej,
a rekolekcje wielkopostne w Skurczu i parafialne w Szymbarku prowadzi³
o. Czy¿111. Franciszkanie mieli zamiar otworzyæ zak³ad naukowy, szko³ê œredni¹ dla m³odzie¿y112.
Z inicjatywy salezjanina ks. Kasprzyka powsta³o w Rumi ko³o teatralne, któremu przewodniczy³ p. Kuffel. Nie istnia³o ono d³ugo, ale mog³o siê poszczyciæ
wystawieniem kilku sztuk teatralnych, których aran¿acj¹ muzyczn¹ zajmowa³
siê równie¿ jego za³o¿yciel113. Z inicjatywy ks. Kasprzyka rozpocz¹³ siê kolporta¿ organu prasowego stowarzyszenia „Pok³osie Stowarzyszenia”. Poza tym
sztandarowym pismem popularne by³y wœród wiernych równie¿ wydawane
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J. Walkusz, Duchowieñstwo katolickie diecezji che³miñskiej 1918–1939, Pelplin 1992, s. 288-289.
Archiwum Klasztoru Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych [dalej:
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przez Zgromadzenie w Warszawie pisma „M³odzie¿ Misyjna” i „K³osy z Bo¿ej
Roli”114. Ksi¹dz Kasprzyk wspomina³, i¿ na drodze swej drogi duszpasterskiej
w Rumi spotka³ siê z ¿yczliwoœci¹ miejscowego duchowieñstwa diecezjalnego
i samej ludnoœci. Salezjanin napisa³: „na miejscu od samego pocz¹tku znalaz³em tu serdeczne zrozumienie i braterskie przyjêcie miejscowego duchowieñstwa z ks. prob. [W³adys³awem] Lamparskim i ks. pra³. Edmundem Roszczynialskim – dziekanem morskim”115.
Warto te¿ wspomnieæ o zakonnikach, którzy na terenie Kaszub siê nie osiedlili, ale prowadzili wœród Kaszubów pracê duszpastersk¹. Redemptoryœci toruñscy, którzy zadomowili siê w mieœcie ju¿ w 1921 roku, zajmowali siê równie¿ poza swoj¹ siedzib¹ dzia³alnoœci¹ misyjn¹, rekolekcyjn¹, charytatywn¹ oraz
naukow¹. Praca duszpasterska by³a bardzo zró¿nicowana. Cz³onkowie zgromadzenia wyg³aszali nauki rekolekcyjne dla parafii i stowarzyszeñ koœcielnych
nie tylko w Toruniu. Organizowali nabo¿eñstwa religijne dla organizacji116. Na
terenie miasta zakonnicy pe³nili zaledwie rolê wspomagaj¹c¹ dla duchowieñstwa diecezjalnego, na którym spocz¹³ g³ówny ciê¿ar dzia³alnoœci duszpasterskiej. Mieli przede wszystkim g³osiæ nauki w czasie rekolekcji i odprawiaæ nabo¿eñstwa dla stowarzyszeñ koœcielnych117. G³ównym misjonarzem redemptorystów by³ o. Marian Piro¿yñski, który zas³yn¹³ niezwyk³ymi tematami
misyjnymi, poruszaj¹cymi sprawy wa¿ne ze wzglêdu na kwestie spo³eczne,
np. odpraw pracowniczych i robotniczych, czy problem godzenia pracodawców z robotnikami. Znany by³ równie¿ o. A. Jedek, który „mia³ niepoœledni dar
obchodzenia siê z wielkim taktem z duchowieñstwem. […] Mia³ mir wielki, by³
i lubiany i szanowany”118. Ojciec Stanis³aw Solarz od 1929 do 1937 roku jeŸdzi³
114
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Na ich ³amach zamieszczano nie tylko artyku³y z historii i duchowoœci salezjañskiej, najwa¿niejsze informacje i relacje z wa¿nych dla zgromadzenia wydarzeñ, prezentowano sylwetki misjonarzy i ich dzia³alnoœci na dalekich kontynentach, ale równie¿ systematycznie
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cz. II, pod red. M. Biskupa, Toruñ 2006, s. 295.
Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie [dalej: AWPR/Tu.],
M. Sojka, Dzieje redemptorystów polskich w latach 1883–1939, Kraków 2005. Rozprawa
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do Pucka na dziesiêciodniowe rekolekcje. Niemal ka¿dego roku w lipcu, w kaplicy organizowano rekolekcje dla maturzystów z terenu ca³ego Pomorza.
W 1929 roku o. Edmund Górski prowadzi³ je dla 20 uczniów, którzy siê zg³osili119. W samym 1938 roku liczba ich prac by³a bardzo du¿a: 24 misji, 12 renowacji i 45 ró¿nego rodzaju prac rekolekcyjnych120. Redemptoryœci poprowadzili równie¿ dwie misje wœród kleryków diecezjalnych w Pelplinie: od 3 do
7 stycznia 1931 roku oraz 10 czerwca 1938 roku, w których wziê³o udzia³
44 przysz³ych ksiê¿y121.
Misjonarze Œwiêtej Rodziny w Wielkim Klinczu osiedlili siê na terenie diecezji zbyt póŸno oraz byli zbyt zajêci prób¹ rozbudowy swego domu i kaplicy
(w perspektywie koœcio³a), by zapisaæ siê w pamiêci szerszej grupy ludnoœci
Kaszub. Wed³ug biskupiego zezwolenia, misjonarze odprawiali nabo¿eñstwa
w niedziele i œwiêta oraz prowadzili zwyczajn¹ pos³ugê duszpastersk¹. Ksi¹dz
Kuchta wraz z ks. Gawrychem byli czêstymi goœæmi w okolicznych parafiach,
gdzie pomagali w odprawianiu mszy i w spowiedziach122. Przebywaj¹cy w domu
w sierpniu zajmowali siê g³ównie prac¹ przy ¿niwach i w polu, a potrzebne
maszyny wypo¿yczali od s¹siada, dr. Piotra Szyd³owskiego, adwokata i w³aœciciela maj¹tku ziemskiego123.
Klasztor werbistów w Górnej Grupie, podobnie jak redemptoryœci toruñscy, organizowa³ prace misyjne, np. w grudniu 1925 roku w Œwieciu, zim¹ 1926
roku w Wejherowie, Dzia³dowie i Koronowie124. Biskup Okoniewski 3 stycznia
1935 roku zorganizowa³ zjazd misyjny w Pelplinie. Zostali na niego zwo³ani
dziekani, proboszczowie i dyrektorzy parafialnych Dzie³ Misyjnych, ³¹cznie
97 kap³anów. Werbista, o. Teodor Drapiewski, wieloletni misjonarz zgromadzenia w Brazylii, redaktor „Skarbu Rodziny” i „Naszego Misjonarza” wyg³osi³
referat pt. „Kap³an a misja”125.
Do normalnej dzia³alnoœci werbistowskiej, zgodnie z charyzmatem zgromadzenia i odziedziczon¹ tradycj¹, nale¿y wydawanie czasopism misyjnych.
Proces wydawniczy swoich czasopism zgromadzenie rozpoczê³o w Nysie,
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póŸniej w Bytomiu. W 1925 roku wydawnictwo werbistów przeniesiono do
Górnej Grupy126. Wydawnictwami sztandarowymi by³y miesiêczniki: „Nasz Misjonarz” (19 000 egz.), „Ma³y Misjonarz” (22 000 egz.), „Skarb Rodzinny” (20 000
egz.), „Dzwonek Marii” (10 000 egz.)127. Od 1932 roku o. Alojzy Kubista redagowa³ „Skarb Rodzinny”, a od 1933 o. Kubista wydawa³ dla dzieci „Kalendarz
Ma³ego Misjonarza” (40 000 egz.), zaœ od 1934 roku „Kalendarz S³owa Bo¿ego”.
Krótko przed wybuchem wojny, w 1938 roku, o. Kubista wydawaæ zaczyna
jeszcze (wspó³oprawnego ze „Skarbem Rodzinnym”) „Pos³añca œw. Józefa”128.
W wydawnictwie tym wychodzi³y równie¿ ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, jak równie¿ ma³e sztuki – „teatrzyki” – dla osób prywatnych i szkó³129. Do pracy wydawniczej w Górnej Grupie zostali wci¹gniêci tak¿e bracia, których liczba
z roku na rok siê powiêksza³a. Byli to Ludwik Brzoskowski, Joachim Jagla, Bernard Zarêba, Augustyn Nadolski, Arnold Borzyszkowski oraz Pawe³ Gerik.
Zajmowali siê m.in. kolporta¿em130. Pracy tej podjêli siê równie¿ werbiœci, którzy korzystali z pomocy wychowanków. Du¿¹ pomoc w rozprowadzaniu wydawnictw stanowili delatorzy misyjni z grona osób œwieckich131. Osoby zajmuj¹ce siê kolporta¿em, ob³adowane czasopismami chodzi³y od wsi do wsi, od
mieszkania do mieszkania, oferuj¹c czasopisma, namawiaj¹c do sta³ego abonamentu, a zarobione pieni¹dze wysy³aj¹c do Górnej Grupy. Kiedy przybywali
do jakiejœ miejscowoœci, zg³aszali siê najpierw do ksiêdza proboszcza, szukali
noclegów (czasem na plebanii, czasem u sióstr) i nawi¹zywali kontakty z ludŸmi.
W rozmowach poruszano tematy religijne, z czego nieraz rodzi³y siê powo³ania misyjne. Takie np. na swoim koncie mia³ br. Augustyn Nadolski pochodz¹cy ze wsi Mechelinki (gm. Kosakowo), który wêdrowa³ po Kaszubach. Owocem dzia³alnoœci br. Nadolskiego na Kaszubach by³o wst¹pienie w 1934 roku
do klasztoru w Górnej Grupie Jana Milocha z Jastrzêbia (pow. koœcierski), który
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w nied³ugim czasie sta³ siê br. Hieronimem. Czasem spotyka³y ich te¿ przykroœci, byli wyrzucani za drzwi, jak wspomina³ br. Pawe³ „W niektórych wypadkach trzeba siê by³o broniæ ucieczk¹”. Zdarza³o siê, ¿e brat kolporter bywa³ nieraz przez dziewiêæ miesiêcy poza klasztorem132.
Jedn¹ z najwa¿niejszych pól dzia³ania zakonów, które osiad³y na Kaszubach,
by³a praca edukacyjna i dydaktyczna wœród dzieci i m³odzie¿y. Sta³o siê to równie¿ aspiracj¹ niemal ka¿dego z zakonów. Na krótko przed wybuchem wojny
starania o uruchomienie swojej szko³y rozpoczêli Misjonarze Œwiêtej Rodziny
w Wielkim Klinczu, plany w³asnego oœrodka edukacyjnego mieli rumscy salezjanie. Zaczêli nawet je z niewielkimi sukcesami realizowaæ. Najwiêkszym sukcesem na polu dzia³alnoœci edukacyjnej mogli poszczyciæ siê jezuici w Gdyni.

Praca wychowawcza i edukacyjna wœród dzieci i m³odzie¿y
Do jesieni 1939 roku jezuici w Gdyni zamierzali przyst¹piæ do budowy w³asnego gmachu gimnazjalnego przy ul. Tatrzañskiej 35. W zwi¹zku z wykañczaniem domu i kaplicy musiano plany te od³o¿yæ i szukaæ czegoœ w zastêpstwie133.
Wed³ug wszelkich za³o¿eñ budowa ca³ego kompleksu naukowo-dydaktycznego mia³a trwaæ trzy lata. Jak zauwa¿a³a prasa pomorska, „uzale¿nione jest to
[zakoñczenie prac] od zebrania potrzebnych funduszów, których Zakon niestety w tej mierze nie posiada. Zarówno w³adze centralne jak i gdyñskie popieraj¹ usilnie poczynania OO. Jezuitów, widz¹c w tym inicjatywê niezwykle dla
Gdyni po¿yteczn¹”134. Jezuita o. Alojzy Chrobak na pocz¹tku 1937 roku by³
bombardowany korespondencj¹ od o. Sopucha w sprawie jak najszybszego uruchomienia jezuickiej placówki naukowo-wychowawczej, g³ównego celu osiedlenia siê jezuitów w mieœcie135.
Niemo¿noœæ wybudowania w krótkim czasie kompleksu gimnazjalnego
na terenie Dzia³ek Leœnych sk³oni³a jezuitów do szukania innego rozwi¹zania.
K³opoty finansowe i prawne prywatnego gimnazjum koedukacyjnego w Or³owie dr. Teofila Zegarskiego, i jego œmieræ w grudniu 1936 roku naprowadzi³y
zakon na myœl wydzier¿awienia od wdowy po zmar³ym, Jadwigi Zegarskiej
budynku szkolnego136. Ojciec Pronobis pisze, i¿ prowadzone po œmierci
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280

LESZEK MOLENDOWSKI (GDAÑSK)

za³o¿yciela przez Ko³o Rodzicielskie (na którego czele sta³a hrabina Matylda
Ledóchowska) gimnazjum koedukacyjne, zwróci³o siê do jezuitów z propozycj¹, aby w nowoczesnym budynku gimnazjum utworzyli swoj¹ placówkê137.
Pomys³ ten na pocz¹tku zosta³ zaakceptowany przez Ministerstwo Oœwiaty,
Kuratorium Pomorskie i Komisarza Rz¹du w Gdyni. Równie¿ rada prowincjonalna wyrazi³a zgodê na podpisanie piêcioletniej dzier¿awy138. Franciszek Sokó³
obieca³ pomoc materialn¹ i prawn¹, byleby jezuici te szko³ê wydzier¿awili
i uruchomili od wrzeœnia. W³adze miejskie by³y gotowe daæ zakonowi subwencjê, a ministerstwo obieca³o op³aciæ szeœæ etatów. Wobec takiego obrotu spraw
prowincja³ od razu wyznaczy³ oœmiu ojców i zaproponowa³ genera³owi o. Józefa Koneweckiego na stanowisko rektora. Gimnazjum rych³o otrzyma³o prawa publiczne139. Nauka odbywa³a siê wed³ug programu szkó³ pañstwowych.
To samo dotyczy³o podrêczników i œrodków naukowych140. Ostatecznie 8 maja
1937 roku o. Chrobak podpisa³ w obecnoœci o. Koneweckiego umowê dzier¿awy. Kwota rocznego wynajmu wynios³a 15 tys. z³141.
Od nowego roku szkolnego w Gdyni rozpoczyna³a dzia³alnoœæ jezuicka placówka dydaktyczna, która mia³a siê w przysz³oœci na sta³e wpisaæ w dzieje miasta. Poza ju¿ bêd¹cymi w mieœcie ojcami Chrobakiem, Koneweckim i Z¹bkiem
(biolog, matematyk) przybyli: o. W³adys³aw Chmura (polonista), o. Józef Czudek
(³acinnik), o. W³adys³aw G¹dek (³acinnik), o. Jakub Kryza (historia, geografia,
religia) o. Franciszek Siemianowicz (religia), br. Józef Banaœ (bibliotekarz), br.
W³adys³aw Jasiecki (krawiec), br. Tadeusz Podobieñski (gimnastyka) i br. Bronis³aw Rutkowski (stolarz, kierowca)142. Do nowo otwartej szko³y przeszli tak¿e
nauczyciele œwieccy z przejêtego gimnazjum koedukacyjnego143. Dodatkowo
do nowej placówki w Gdyni w roku 1938 do³¹czyli: o. B³a¿ej Blajer (filologia
klasyczna), o. Ignacy Dubaj, o. Karol Sudy (religia, propedeutyka filozofii),
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o. W³adys³aw Lêcznor oraz br. Adalbert W¹tróbski144. Poza sta³¹ obsad¹ nauczycieli – jezuitów, w nowo otwartym gimnazjum co jakiœ czas praktyki pedagogiczne i administracyjne odbywali przyszli lub m³odzi cz³onkowie zakonu
Towarzystwa Jezusowego. W 1937 roku z Chyrowa przyjecha³ kleryk jezuicki
Stanis³aw Czapiewski, m³ody Kaszuba spod Koœcierzyny, który przez trzy miesi¹ce by³ sekretarzem dyrektora gimnazjum145.
Jedn¹ z wielu zalet szko³y jezuickiej, zarówno tej przed-, jak i powojennej
by³a i jest dobra i fachowa opieka naukowo-pedagogiczn¹ oraz bogata i ró¿norodna baza pomocy dydaktycznych. Kiedy w 1937 roku jezuici przejêli szko³ê
dr. Zegarskiego, to na szczêœcie z ca³ym inwentarzem i baz¹ dydaktyczn¹. Tym
samym zakonnicy mogli skupiæ siê ju¿ tylko na modernizacji zastanej bazy oraz
aktualizacji „oferty” ksi¹¿kowej i czasopism dla uczniów. Szko³a posiada³a du¿¹,
odnowion¹ salê gimnastyczn¹, boisko do gry w pi³kê oraz korty tenisowe146.
Jak widaæ, do koñca 1939 roku dziêki przejêciu wszystkich zasobów „Orlego
Gniazda”, nie musiano zbyt wiele inwestowaæ w œrodki dydaktyczne szko³y.
W pierwszej kolejnoœci przyjmowano do szko³y wszystkich uczniów przejêtej
szko³y147.
Po zdanych egzaminach, które trwa³y trzy dni, od 17 czerwca 1937 roku,
do szko³y dosta³o siê ok. 150 uczniów. 19 wrzeœnia 1937 roku bp Okoniewski
dokona³ poœwiêcenia gimnazjum w Or³owie. W tym samym roku zosta³y
wprowadzone mundurki, które krojem przypomina³y mundurki wojskowe.
Sprawia³o to, ¿e „w szkole panowa³ nastrój powagi”148. Pierwszym dyrektorem
i organizatorem nowej placówki zosta³ o. Konewecki149. Szko³a oficjalnie nazywa³a siê Prywatne Mêskie Gimnazjum i Liceum Ojców Jezuitów w Gdyni Or³owie. Przyjê³a strukturê szko³y o profilu humanistycznym. Czesne wynosi³o 25-40
z³ miesiêcznie w zale¿noœci od warunków materialnych rodziców i wyników
osi¹ganych przez uczniów150. Powsta³a szko³a sk³ada³a siê z dwóch klas szko³y
144
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powszechnej – pi¹tej i szóstej, czterech gimnazjalnych i pierwszej licealnej151 .
Sami zakonnicy podkreœlali (nawet w oficjalnej korespondencji z w³adzami),
¿e jest to rozwi¹zanie tymczasowe. Docelowym projektem jezuitów w Gdyni
by³a budowa w³asnego budynku zak³adu naukowo-wychowawczego152. £¹cznie
w roku szkolnym 1938/39 naukê rozpoczyna³o 222 uczniów, a pod koniec roku
szkolnego by³o ich 232. Wœród uczniów dominowa³y dzieci z domów zamo¿niejszych kupców, rzemieœlników, w³aœcicieli ziemskich i wolnych zawodów (adwokaci, lekarze). Nie powinno to dziwiæ, bior¹c pod uwagê koszty nauki,
dojazdów i ewentualnego utrzymania dziecka na stancji w pobli¿u szko³y153.
Wa¿n¹ rolê odgrywa³y relacje wychowawca – uczeñ. Otó¿ ka¿dy wychowawca mia³ obowi¹zek w pierwszym okresie zetkn¹æ siê z wychowankiem przynajmniej raz na obszerniejszej pogawêdce i raz na okres odwiedziæ ucznia
w domu, by siê przekonaæ, w jakich warunkach i w jakim œrodowisku ¿yje. Lekcje
wychowawcze by³y organizowane raz na tydzieñ. W szkole dzia³a³y nie tylko
religijne organizacje, np. L.O.P.P. i P.C.K. Organizowane by³y zabawy taneczne,
tak¿e z udzia³em dziewcz¹t z s¹siedniej szko³y – sióstr urszulanek154.
Przedwojenny uczeñ, Andrzej Preyss wspomina, i¿ postrachem w szkole
by³ dyrektor o. Konewecki. By³ surowym, wymagaj¹cym, ale dobrym i sprawiedliwym nauczycielem. Pewnego razu mia³ z jego klas¹ lekcjê historii w zastêpstwie za o. Gondka i jego w³aœnie zapyta³. Tak pad³o, ¿e nie wiedzia³ nic, st¹d
w ramach „pokuty” musia³ siê nauczyæ wszystkich w³adców Polski do 1795 roku.
Pamiêta³ ich do koñca ¿ycia. Obok o. Chmury szkolnym „nerwusem” by³
o. Dubaj, który solidnie zdenerwowany potrafi³ przy³o¿yæ kawa³kiem gumy
po plecach155. Ojca Chmurê zapamiêta³ dobrze równie¿ Jerzy Kreft, który zawdziêcza mu swoj¹ znajomoœæ jêzyka polskiego i zasad polskiej ortografii i gramatyki. Jak wspomina, Ojciec Chmura mia³ niezwyk³y dar wyszukiwania osób,
które mia³y spore zaleg³oœci i poœwiêca³ im swój czas, aby z nimi te zaleg³oœci
nadrobiæ156. Jerzy Heidrich zapamiêta³ równie¿ nauczyciela jêzyka polskiego,
o. Bajera, cz³owieka o go³êbim sercu, „ale niestety chorym”. Ojciec Blajer na lekcjach koncentrowa³ siê na przekazywaniu uczniom umiejêtnoœci opowiadania
przeczytanego tekstu. Jak to m³odemu cz³owiekowi, najbardziej podoba³y mu
siê wycieczki, szczególnie te odbyte do Pelplina, Wilna, Poznania, Warszawy157.
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Jak wspomina³ z kolei Boles³aw Kukie³ka: „Ch³opcy pochodzili z ca³ego Pomorza, a nawet z dalszych regionów. Wielu mia³o za sob¹ rozmaite przygody, byli
usuwani z poprzednich szkó³. Ojcowie chyba wszystkich przyjmowali”. Jednak
atmosfera by³a zachêcaj¹ca do nauki. Jak z przekor¹ dodaje: „Chyba po raz pierwszy zacz¹³em uczyæ siê na powa¿nie”158.
Z pocz¹tkiem wrzeœnia 1938 roku do Rumi, w celu wsparcia ks. Kasprzyka,
przyby³ ks. Jan B³a¿ewski (prawdziwe nazwisko – Bêben), który by³ wytrawnym i cenionym kierownikiem oratoriów. Po przybyciu zosta³ kierownikiem
oratorium w Rumi, które to najpierw musia³ zorganizowaæ i nadaæ mu w³aœciwy kierunek. Zabra³ siê do pracy z wielkim zapa³em i szybko zyska³ sobie popularnoœæ wœród miejscowej ludnoœci. Ksi¹dz Stanis³aw Rokita mówi³ o nim
tak: „[…] mimo i¿ by³ niskiego wzrostu, mia³ w sobie du¿o naturalnej powagi.
By³ dobrym nauczycielem, sumiennym katechet¹, zami³owanym i gorliwym
kierownikiem oratorium. Jako zdolny, weso³y, dowcipny wychowawca, ³atwo
poci¹ga³ do siebie m³odzie¿, umiejêtnie ni¹ kieruj¹c […]”159. Najlepiej opisa³ to
ks. Kasprzyk, który na rozpoczêcie kroniki nowo otwartego domu zapisa³, i¿
„Oratorium – to gromady ch³opców rw¹cych siê do nauki i czytania dobrych
ksi¹¿ek, […] to gromady ma³ych aposto³ów wœród rówieœników i starszych zwalczaj¹cych z³e rozmowy, z³e towarzystwo, z³e ksi¹¿ki, z³e zabawy, z³e s³owa; […]
to szko³a dobrych dzieci Koœcio³a i rycerskich synów Ojczyzny. Niech¿e wiêc
i nowopowstaj¹ce Oratorium Janowskie promieniuje nie tylko na ca³¹ Rumiê
i Zagórze, ale œwiec¹c wzorem i przyk³adem ca³ej okolicy […]”160. Salezjanin,
jako doœwiadczony wychowawca, katecheta oraz organizator, rozpocz¹³ równie¿ poszukiwania chêtnych do zasilenia szeregów Stowarzyszenia Pomocników Salezjañskich. Dzie³em ks. Kasprzyka by³o za³o¿enie grupy Wspó³pracowników Salezjañskich, którzy mieli swoje legitymacje161.
Ksi¹dz Kasprzyk ju¿ w pierwszych miesi¹cach swojego pobytu w Rumi za³o¿y³ mieszany chór Pomocników Salezjañskich „Auxilium” („Wspomo¿enie”)162.
Debiutowa³ on 31 stycznia 1938 roku, kiedy to w liturgiczne wspomnienie œw.
Jana Bosko, po raz pierwszy zaœpiewa³ kilka pieœni ku czci za³o¿yciela Zgromadzenia Salezjañskiego. W tym samym roku w paŸdzierniku, chór zosta³ zarejestrowany w Pomorskim Zwi¹zku Œpiewaczym w Toruniu, natomiast w 1939
roku odniós³ swój pierwszy znacz¹cy sukces. Chór zosta³ zarejestrowany rów158
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nie¿ w Zwi¹zku Chórów Œwieckich, przez co mia³ mo¿liwoœæ wystêpowania
z programem pieœni niereligijnych. W latach 1938–1939 chór zdoby³ na konkursach œpiewaczych w Pucku i Wejherowie czo³owe miejsca163. Na konkursie Chórów Okrêgu Kaszubskiego w Wejherowie zdobyto „Z³ot¹ Lirê Wêdrown¹”164.
Wyst¹pi³ tak¿e w Gdyni na Kongresie Eucharystycznym w 1939 roku165. Tak
o tym wydarzeniu pisze Monika Sergielówna, sekretarz Kongresu: „[…] Po piêknym utworze, odegranym przez orkiestrê marynarki wojennej, wyst¹pi³ prze³o¿ony OO. Franciszkanów w Gdyni […]. Nastêpnie chór ksiê¿y Salezjanów
z Rumii-Zagórza odœpiewa³ trzy pieœni do Matki Boskiej”. Dochód z akademii
przekazano na Fundusz Obrony Morskiej166.
Przy oratoriach drugi salezjanin, ks. B³a¿ewski zorganizowa³ i dobrze prowadzi³ grupy m³odzie¿owe. 4 paŸdziernika 1938 roku przyjêto pierwszych
27 ch³opców do kó³ka ministranckiego. W nastêpnych dniach uczyli siê pod
kierunkiem swego opiekuna, a póŸniej sk³adali z tego egzamin. Ministranci co
niedzielê mieli zebranie167. Wraz z tymi dzia³aniami rozwija³ siê kult Najœwiêtszej Matki Boskiej Wspomo¿ycielki Wiernych, g³ównie wœród wspó³pracowników salezjañskich, wychowanków oratorium i chórzystów „Auxilium”168. 4 maja
1939 roku zostali przyjêci pierwsi kandydaci do dru¿yny harcerskiej, ³¹cznie
17 ch³opców. Ksi¹dz B³a¿owski organizowa³ dla swoich podopiecznych wycieczki nad morze do Mechelinek (29 paŸdziernika 1938), w okolice Piekie³ka
(12 kwietnia 1939), wycieczki rowerowe do Wejherowa (11 lipca 1939), letnie
obozy harcerskiej w Bia³ej Krakowskiej (9–10 lipca 1939) i Sianowie (28 lipca –
28 sierpnia 1939)169. M³odzie¿ oratoryjna wraz ze swymi opiekunami w³¹czy³a
siê w ogólnopolskie akcje patriotyczne. Tak na przyk³ad zorganizowano zbiórkê pieniêdzy na Fundusz Obrony Narodowej (FON), w czasie której zebrano
20 z³. Odbiór tej kwoty w³asnorêcznym podpisem i pieczêci¹ pokwitowa³
Zarz¹du Gminy w Rumi, wójt Hipolit Roszczynialski170.
Salezjanie nie zamierzali jednak poprzestaæ tylko na tych dzia³aniach. W planach w³adze zgromadzenia mia³y zorganizowanie zak³adu dla m³odzie¿y –
budowê szko³y zawodowej z internatem171. Ksi¹dz P³ywaczyk, inspektor prowincjalny, bêd¹c we wrzeœniu 1938 roku w Rumi, dokona³ oglêdzin miejsc,
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w których w³adze zgromadzenia zamierza³y w przysz³oœci usytuowaæ placówkê.
Salezjanie udali siê do Gdyni-Or³owa, gdzie na terenie ofiarowanym przez bpa
Okoniewskiego mia³ stan¹æ zak³ad naukowo-wychowawczy wraz z koœcio³em
i do Wielkiej Wsi – Hallerowa, gdzie mia³ powstaæ zak³ad wychowawczy na
terenie ofiarowanym przez ksiê¿n¹ Puzyninê. Jednak jak na razie jedynym dogodnym miejscem do rozpoczêcia dzia³alnoœci na terenie diecezji che³miñskiej, by³a w³aœnie Rumia. Uruchomienie dwóch pozosta³ych placówek w³adze
zgromadzenia postanowi³y od³o¿yæ w czasie, kiedy nadarz¹ siê sprzyjaj¹ce
okolicznoœci i wszelkie przeszkody, administracyjne i finansowe, zostan¹ przezwyciê¿one172. Wybuch wojny pokrzy¿owa³ te plany rozwoju na polu edukacyjnym wszystkim zakonnikom.

Podsumowanie
Kasaty klasztorów przeprowadzone przez w³adze pruskie w drugiej po³owie XVIII i na pocz¹tku XIX wieku po³o¿y³y kres kilkusetletniej historii zakonów mêskich na Pomorzu Nadwiœlañskim, w tym tak¿e na Kaszubach. Mog³y
one powróciæ na tereny diecezji che³miñskiej dopiero po przy³¹czeniu Pomorza do Polski w 1920 roku. Czêsto ich starania o osiedlenie siê na tym terenie
by³y d³ugotrwa³ym procesem, który trwa³ niemal dekadê, jak w wypadku jezuitów w Gdyni, a innym razem przebiega³ bardzo szybko i z pe³n¹ aprobat¹ w³adz
koœcielnych diecezji i pañstwowych. Dotyczy to g³ównie franciszkanów, którzy
przybyli do Gdyni w 1935 roku, salezjanów w Rumi w 1937 i Misjonarzy Œwiêtej
Rodziny, którzy przybyli w 1938 roku do Wielkiego Klincza pod Koœcierzyn¹.
¯adne z tych zakonów i zgromadzeñ nie odgrywa³o jednak pierwszoplanowej
roli w diecezji, nawet najd³u¿ej dzia³aj¹cy w Gdyni jezuici byli zaledwie wsparciem dla kleru diecezjalnego, a zarazem przeciwwag¹ dla nich w polityce biskupa che³miñskiego. Jednak¿e cz³onkowie tych¿e zakonów w mniejszym lub
wiêkszym stopniu prowadzili dzia³alnoœæ duszpastersk¹ wœród ludnoœci kaszubskiej, która czynnie wspiera³a nowych kap³anów w budowie domów, klasztorów
i koœcio³ów. W przypadku salezjanów rumskich i misjonarzy z Wielkiego Klincza oraz po czêœci jezuitów gdyñskich to Kaszubi stali za ich sprowadzeniem
i osiedleniem siê w danej miejscowoœci. Dzia³alnoœæ wœród Pomorzan, Polaków
i Kaszubów prowadzili równie¿ redemptoryœci z Torunia, werbiœci z Górnej
Grupy oraz jezuici z Grudzi¹dza. Poza prac¹ duszpastersk¹ i misyjn¹ w miastach, miasteczkach i wsiach pomorskich, zakonnicy, szczególnie werbiœci i fran-
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Ten¿e, Zak³ad salezjañski w Rumi 1937-1960. Geneza powstania i dzieje, „Studia Pelpliñskie”, t. 34, 2004, s. 270.
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ciszkanie, prowadzili kolporta¿ swych wydawnictw. Z kolei jezuici i salezjanie
zajêli siê edukacj¹ i kszta³ceniem dzieci i m³odzie¿y. Zakony, które osiedli³y siê
przed wybuchem II wojny œwiatowej na terenie Kaszub, wpisa³y siê ju¿ na sta³e
nie tylko w krajobraz sakralny regionu, ale równie¿ w dzieje i ¿ycie lokalnych
spo³ecznoœci, która trwa po dziœ dzieñ.

Leszek Molendowski

The activity of male orders in Kashubia
during the interwar period
SUMMARY
The suppression of the monasteries carried out by the Prussian authorities in the
second half of the eighteenth and early nineteenth century, brought an end to centuries of history of monasteries in Pomerania, including in the Kashubia region. They
could return to the land of the Chelmno diocese after incorporation Pomerania to
Poland in 1920. Often the efforts to settle the area was a long process that lasted
almost a decade, as in the case of the Jesuits in Gdynia, and in other times it went
very quickly and with full approval of ecclesiastical authorities of the diocese and
polish state. This applies mainly to the Franciscans, who came to Gdynia in 1935,
Salesians in Rumia in 1937, and the Missionaries of the Holy Family, who arrived in
1938 to Wielki Klincz village near Koœcierzyna. Members of these orders in a more
or less conducted pastoral work among the Kashubian, which actively supported
the new priests in the construction of houses, monasteries and churches. In the case
of Salesians, Missionaries of the Holy Family and part of the Jesuits, Kaszubians
stood behind them bringing and settling those orders in the villages and cities Activity among Pomeranians, Poles and Kashubians led the Redemptorist from Toruñ
Divine Word Missionaries from the Górna Grupa and the Jesuits from Grudziadz.
Outside of pastoral work and missionary in cities, towns and villages Pomeranian
monks, especially the Divine Word Missionaries and the Franciscans led distributing their publications, newspapers and books. In turn, the Jesuits and the Salesians
took care of the education and training of children and youth.
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Przemiany społeczno-ekonomiczne w rolnictwie
i na wsi kaszubskiej w latach 1945–1956
(zarys problematyki)1

Próbuj¹c odpowiedzieæ na pytanie, jak wygl¹da³a i co dzia³o siê na wsi kaszubskiej tu¿ po drugiej wojnie œwiatowej, a wiêc w okresie rozpoczynaj¹cym
narracjê tej¿e pracy, nale¿y bezwzglêdnie przeœledziæ procesy, jakie zachodzi³y
na terenie Pomorza od schy³ku osiemnastego stulecia. To wówczas w wyniku
pierwszego rozbioru tereny Kaszub sta³y siê czêœci¹ pañstwa prusko-niemieckiego. W ci¹gu XIX wieku za spraw¹ d³ugofalowej polityki tego pañstwa na wsi
kaszubskiej nast¹pi³y bardzo powa¿ne zmiany o charakterze spo³ecznym, ekonomicznym, w³asnoœciowym i narodowoœciowym. Te zaœ przes¹dzi³y o kszta³cie ustrojowym wsi w XX wieku.
Liczne pora¿ki z armi¹ Napoleona ukaza³y s³aboœæ feudalnego pañstwa pruskiego, które w pocz¹tkach dziewiêtnastego stulecia rozpoczê³o d³ugofalowy
i wielop³aszczyznowy proces modernizacji. Jego istotnym elementem by³y
reformy uw³aszczeniowe, które rozpoczêto od domen pañstwowych. Dopiero
w 1811 roku, w perspektywie kolejnej wielkiej wojny z pañstwem Napoleona
wydano dekret, w którym stwierdzano, i¿ ch³op, który u¿ytkuje dziedzicznie
gospodarstwo ma pe³ne prawo, by domagaæ siê regulacji. Za prawo do ziemi
musia³ uiœciæ odszkodowanie lub odst¹piæ trzeci¹ czêœæ u¿ytkowanych gruntów. Rych³y upadek Napoleona sprawi³, ¿e wycofano siê z tak daleko id¹cych
przemian uw³aszczeniowych. Wyrazem tego by³ dekret z 1816 roku, który
znacznie zmniejsza³ liczbê beneficjentów reformy, odbieraj¹c prawo do uw³aszczenia ch³opom biedniejszym. Z reformy skorzystaæ mogli tylko ch³opi, których grunty podczas katastru fryderycjañskiego zosta³y zarejestrowane jako
samowystarczalne, a ich w³aœciciele byli zdolni do odrabiania pañszczyzny sprzê¿ajnej2. Ponowne rozszerzenie zakresu reformy nast¹pi³o dopiero w 1850 roku,
1
2

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
Szerzej na temat uw³aszczenia i reform agrarnych na Pomorzu Gdañskim i na Kaszubach
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kiedy ostatecznie zniesiono pañszczyznê, a uw³aszczeniem objêto tak¿e niesprzê¿ajne i niedziedziczne gospodarstwa.
Reformy obejmowa³y regulacjê, czyli rozdzia³ gruntów miêdzy dworem
a ch³opami, równolegle znoszono wspólne u¿ytkowanie gruntów, likwidowano serwituty i wzajemne zobowi¹zania. Wszystko to stopniowo tworzy³o
warunki do rozwoju stosunków kapitalistycznych na wsi. Uw³aszczenie pozwoli³o na rozwój du¿ych gospodarstw rolnych, natomiast maj¹tki w ramach odszkodowañ zyska³y œrodki na unowoczeœnienie procesu produkcji. Biedniejsi
ch³opi niekoniecznie stali siê beneficjentami przemian w³asnoœciowych. Nie
byli bowiem w stanie wywi¹zaæ siê z wysokich odszkodowañ na rzecz dworu,
wiêc czêsto sprzedawali skrawek swojego gruntu, zasilaj¹c tym samym maj¹tek
gburów i w³aœcicieli dworów.
Prze³om XIX i XX wieku przyniós³ równie donoœne zmiany. Nast¹pi³o wówczas wyraŸne pogorszenie rentownoœci wielkiej w³asnoœci ziemskiej, na skutek
maj¹cego wówczas miejsce kryzysu zbo¿owego. W tych warunkach du¿e i œrednie gospodarstwa rolne radzi³y sobie znacznie lepiej, poniewa¿ ich w³aœciciele
³atwiej dostosowywali siê do zmiennych warunków rynku rolnego. Postêpowali wiêc w sposób zgodny z zasadami rynku i skupowali ziemiê nale¿¹c¹ do
coraz bardziej zad³u¿onych maj¹tków ziemskich. Procesy te uszczupli³y stan
niemieckiego posiadania na Pomorzu, co zaniepokoi³o nacjonalistów, którzy
pragnêli „umacniania niemczyzny” na wschodnich rubie¿ach Rzeszy. W tym
czasie dzia³alnoœæ rozpoczê³a Komisja Kolonizacyjna, której zadaniem by³o
masowe skupywanie polskich gruntów i przygotowywanie gospodarstw dla
kolonistów przybywaj¹cych z g³êbi Rzeszy. Tak zaprogramowany proces „umacniania niemczyzny” ostatecznie siênie powiód³, co wiêcej, odniós³ skutek
zob. J. Wójtowicz, S. Wolañski, Uw³aszczenie ch³opów na Pomorzu Gdañskim, w: Szkice
z dziejów Pomorza, red. G. Labuda, Warszawa 1961; M. Sta¿ewski, Krokowa i okolice
w latach 1815-1919, w: Dzieje Krokowej; J. Borzyszkowski, Reda w pañstwie prusko-niemieckim, w: Historia Redy, red. J. Treder, Wejherowo 2006; ten¿e, W pañstwie prusko-niemieckim, w: Historia Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2006; ten¿e, Uw³aszczenie na Pomorzu a kszta³towanie siê to¿samoœci narodowej i etnicznej Kaszubów (Przyczynek
do badañ w przysz³oœci), w: Pomorze – Brandenburgia – Prusy (Pañstwo i spo³eczeñstwo),
red. W. Stêpiñski, Z. Szultka, Szczecin 1999; ten¿e, Wejherowo w pañstwie prusko-niemieckim, w: Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998; F. Schulz, Dzieje
powiatu wejherowskiego i puckiego, Gdañsk – Puck – Wejherowo 2011; M. Fryda, Wieœ
pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przyk³adzie klucza gemelskiego
w powiecie cz³uchowskim (1772-1830), Gdañsk 2002; B. Wachowiak, Realizacja reform
uw³aszczeniowych na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim w pierwszej po³owie XIX w., „Zapiski Historyczne”, 1987, z. 4; K. Wajda, Prusy Zachodnie pod rz¹dami pruskimi (1815-1919), w: Toruñ i Pomorze pod w³adz¹ prusk¹, red S. Wierzchos³awski, Toruñ 1995;
K. Koœciñski, Kaszubi gin¹. Wi¹zanka wiadomoœci historycznych i statystycznych, Poznañ
1905.
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odwrotny do zamierzonego. Kolonistów niemieckich pojawi³o siê znacznie
mniej ni¿ oczekiwano, Polacy natomiast skrzêtnie wykupywali kolonizacyjne
grunty. W odpowiedzi na to w 1912 roku wydano ustawê zakazuj¹c¹ Polakom
nabywania niemieckiej w³asnoœci3.
W okresie miêdzywojennym polskim w³adzom w sposób szczególny zale¿a³o na rewindykacji tej¿e polityki. Konsekwentnie wcielano w ¿ycie has³o „odniemczenia Pomorza”, którego skutecznym narzêdziem mia³a byæ ustawa o reformie rolnej. Ta pocz¹tkowo w formie uchwa³y opartej na projekcie PSL „Piast”
ogranicza³a maksymalny obszar posiadania gruntów na 60-180 ha, a w województwach zachodnich i wschodnich do 400 ha. 15 lipca 1920 roku Sejm uchwali³ ustawê o wykonaniu reformy rolnej, która umo¿liwia³a parcelacjê gruntów
pañstwowych i nadwy¿ek maj¹tków prywatnych4. Prywatnym w³aœcicielom
gwarantowano odszkodowania jedynie do po³owy ich rynkowej wartoœci5.
W marcu kolejnego roku przyjêto ustawê zasadnicz¹, której art. 99 gwarantowa³ nienaruszalnoœæ w³asnoœci prywatnej. Z tego powodu dopiero rozpoczêta
realizacja reformy w dobrach prywatnych zosta³a wstrzymana ze wzglêdu na
jej niezgodnoœæ z konstytucj¹6. Prace nad now¹ ustaw¹ o reformie rolnej kontynuowano. Na podstawie kompromisu wypracowanego w 1923 roku Sejm dnia
20 lipca 1925 roku przyj¹³ znowelizowan¹ formu³ê ustawy o reformie rolnej.
Zgodnie z treœci¹ tego¿ dokumentu parcelacji podlegaæ mia³y grunty publiczne
i maj¹tki prywatne powy¿ej 180 ha powierzchni, a w województwach wschodnich odpowiednio pow. 300 ha. Rz¹d przyj¹³ zasadê, ¿e rocznie parcelowaæ
nale¿y oko³o 200 tys. ha. W³aœciciele maj¹tków ziemskich miêli odt¹d dobrowolnie deklarowaæ iloœæ ziemi, któr¹ za pe³nym odszkodowaniem mieli przeznaczaæ na rzecz reformy. Gdyby dobrowolnie deklarowane wartoœci by³y niewystarczaj¹ce, dopiero wówczas Pañstwo mia³o prawo siêgaæ po narzêdzie przymusowego wykupu, co te¿ czêsto czyni³o.
Tu¿ po podpisaniu traktatu wersalskiego, przyznaj¹cego Polsce tereny wchodz¹ce w sk³ad przysz³ego województwa pomorskiego, rozpoczê³o siê masowe
wychodŸstwo Niemców, którzy sprzedawali swe osady polskim nabywcom.
Polskie w³adze przejmowa³y te¿ osady rentowe, które zosta³y przez Niemców
przew³aszczone w sposób nielegalny tu¿ przed zajêciem tych terenów przez
3
4
5

6

J. Hrynkiewicz, Polityczne i gospodarcze nastêpstwa Zaboru Pruskiego, „Studia Regionalne
i Lokalne”, 2003, nr 13.
Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej, Dz. U. 1920, nr 70, poz. 462;
Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 177-178.
T. £aszkiewicz, Rolnictwo w województwie pomorskim w okresie miêdzywojennym, w: Historia Pomorza, t. 5 (1918-1939): Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdañsk. Cz. 1, Ustrój,
spo³eczeñstwo i gospodarka, red. S. Wierzchos³awski i P. Olstowski, Toruñ 2015, s. 296.
Tam¿e, s. 296-297.
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polsk¹ administracjê7. Zajêciu przez polsk¹ administracjê podlega³o te¿ mienie
niemieckich osadników, którzy znaleŸli siê na Pomorzu po 1 stycznia 1908 roku.
Im te¿ odmówiono prawa do otrzymania obywatelstwa polskiego, a wiêc równie¿ do zatrzymania nieruchomoœci.
Podsumowuj¹c skutki reformy rolnej na Kaszubach w dwudziestoleciu miêdzywojennym, stwierdziæ równie¿ nale¿y, i¿ bezsprzecznie mia³a ona zasadniczy cel polityczny, mianowicie zmniejszyæ stan posiadania niemieckich ziemian,
w tym tak¿e ograniczyæ ich wp³yw na ¿ycie gospodarcze i polityczne w regionie8. Tak te¿ siê sta³o. Przejêcie i parcelacja wielkiej w³asnoœci dotknê³a w zdecydowanie wiêkszym stopniu Niemców ni¿ Polaków9. Polskie i kaszubskie
maj¹tki ziemskie na Pomorzu Gdañskim by³y zdecydowanie mniej liczne, mniejsze i gorzej wyposa¿one ni¿ niemieckie. Ich w³aœciciele, czêsto aktywnie zaanga¿owani na rzecz umacniania polskiego charakteru regionu mogli liczyæ na
pob³a¿liwoœæ w³adz, które czêstokroæ odstêpowa³y od wykonania ustawy w granicach ich posiad³oœci10.
Podczas II wojny œwiatowej niemieckie w³adze okupacyjne prowadzi³y konsekwentn¹ i brutaln¹ politykê rewindykacyjn¹ zmierzaj¹c¹ do ponownego
„umacniania niemczyzny” na Pomorzu, które wraz z Gdañskiem i oczywiœcie
Kaszubami wesz³y w sk³ad Okrêgu Rzeszy Gdañsk – Prusy Zachodnie11. Ju¿
w pierwszych miesi¹cach okupacji w³adze niemieckie siêgnê³y do najbardziej
skrajnych i okrutnych zarazem metod zmierzaj¹cych do fizycznej eksterminacji lokalnych elit politycznych, intelektualnych, naukowych oraz wszystkich tych
osób, których uznano za zagro¿enie dla planów germanizacji12. Wœród tych
straconych znaleŸli siê równie¿ ludzie bezpoœrednio zwi¹zani z wsi¹, a wiêc
7
8
9

10
11
12

Patrz te¿ F. ¯midziñski, Realizacja reformy rolnej na Pomorzu 1920-1938, Warszawa-Poznañ 1978, s. 63 i n.
Szerzej: P. Hauser, Mniejszoœæ niemiecka na Pomorzu w okresie miêdzywojennym, Poznañ
1998.
Roman Wapiñski w swym artykule cytuje treœæ pisma Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego
skierowanego do prezesa Okrêgu Urzêdu Ziemskiego, w którym czytamy: „Jak wiadomo
Panu Prezesowi wiêksza w³asnoœæ ziemska na Pomorzu znajduje siê przewa¿nie w rêkach
niepolskich, wiêc wzglêdy polityczno-pañstwowe nakazuj¹ rozpocz¹æ parcelacjê od tych
maj¹tków, a nie od maj¹tków polskich”. (Cyt. za: R. Wapiñski, Proletariat rolny Pomorza
Gdañskiego w latach 1920-1926, „Rocznik Gdañski”, t. 22, 1963, s. 121-122).
Patrz te¿ G. Berendt, Krokowa i okolice w okresie „upiornej dekady” (1939-1949), „Acta
Cassubiana”, t. 7, 2005, s. 115-116.
W. Jastrzêbski, J., Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdañskim w latach 19391945, Gdañsk 1979, s. 46 i n.
Wiêcej o tym patrz w: W. Jastrzêbski, J. Szylinig, op. cit., s. 38 i n.; Z. Rohde, Ludnoœæ polska
Wejherowa i okolic w czasie II wojny œwiatowej, Wejherowo – Banino 2008; B. Chrzanowski,
Ogólne za³o¿enia polityki niemieckiej na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy, w: Koœcierzyna i powiat koœcierski w latach II wojny œwiatowej, red. A. G¹siorowski, Koœcierzyna
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rolnicy, leœnicy, reprezentanci samorz¹du i administracji, dzia³acze sportowi
i kulturalni13.
W pierwszych miesi¹cach okupacji Pomorze i Kaszuby mia³y staæ siê miejscem ponownej kolonizacji ludnoœci niemieckiej, a tym samym wysiedlenia
niepo¿¹danej pomorskiej spo³ecznoœci. Heinrich Himmler, piastuj¹cy urz¹d
Komisarza Rzeszy dla Umacniania Niemczyzny, ju¿ w paŸdzierniku 1939 roku
nakaza³ w ci¹gu czterech kolejnych miesiêcy deportowaæ ca³¹ ludnoœæ ¿ydowsk¹
i polsk¹ pochodz¹c¹ z tzw. Kongresówki. Nowym miejscem pobytu tych ludzi
mia³o staæ siê Generalne Gubernatorstwo. To na terenie tego quasi pañstwa
pozostawiona tam polska administracja samorz¹dowa jak i równie¿ ludnoœæ
cywilna mia³a ponieœæ ciê¿ar pobytu wysiedleñców z Pomorza 14. Powsta³e
w ten sposób wolne gospodarstwa rolne niemal natychmiast zasiedlali miejscowi Niemcy, czêsto niedawni s¹siedzi wysiedlonych 15. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e ten pierwszy etap wysiedleñ mia³ czêsto spontaniczny i nieskoordynowany charakter po³¹czony z ucieczk¹ Polaków do innych regionów kraju,
najczêœciej do GG16.
Wysiedlenia by³y niew¹tpliwie jednym z najistotniejszych elementów polityki narodowoœciowej, której celem by³a szybka i trwa³a zmiana stosunków

13

14
15

16

2009, s. 57 i n.; E. M. Grot, Eksterminacja i represje, w: tam¿e, s. 103; B. Breza, Reda w miêdzywojniu i okupacji, w: Historia Redy…, s. 278 i n.; ten¿e, Pomiêdzy oporem a przystosowaniem. Kaszubi w Okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie 1939-1945, „Rocznik Gdañski”,
t. 64, 2004, s. 49 i n.; ten¿e, Pod hitlerowsk¹ okupacj¹, [w:] Historia Brus…, s. 66 i n.;
K. Ciechanowski, Pomorze pod okupacj¹ hitlerowsk¹, Gdañsk 1981; D. Steyer, Eksterminacja ludnoœci polskiej na Pomorzu Gdañskim w latach 1939-1945, Gdynia 1967.
B. Bojarska, Piaœnica. Miejsce martyrologii i pamiêci. Z badañ nad zbrodniami hitlerowskimi
na Pomorzu, Wejherowo 2009; L. Lubecki, Bestialstwo i okrucieñstwo a patriotyzm i bezsi³a pomorskiego ruchu oporu w latach 1939-1945, „Acta Cassubiana”, t. 1, 1999, s. 70-74.
Z. Rohde, op. cit., s. 66-67; W. Jastrzêbski, Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945, Poznañ 1968.
Przyk³adem tego niezwykle szybkiego dzia³ania jest raport niemieckiej administracji z terenu
gminy Wejherowo sporz¹dzony w listopadzie 1939 r. W dokumencie czytamy: „gospodarstwa rolne i maj¹tki ziemskie, w których do tej pory gospodarzyli Polacy, ju¿ od pierwszych
dni znajduj¹ siê w rêkach niemieckich powierników”. (Cyt. za: A. G¹siorowski, W dniach
wojny 1939 roku i okupacji niemieckiej, w: Dzieje gminy Wejherowo, red. B. Breza, Wejherowo
2013, s. 500-501).
B. Hajduk, Kartuzy i powiat w latach 1939-1945, w: Dzieje Kartuz t. 1, red. W. Odyniec,
R. Kupper, Kartuzy 1998, s. 168-169; ten¿e, Gmina Sierakowice w latach drugiej wojny œwiatowej (1939-1945), w: Dzieje gminy Sierakowice, red. A. Groth, Gdañsk 2008, s. 319-321;
ten¿e, Niemieckie akcje wysiedleñcze w Szwajcarii Kaszubskiej podczas II wojny œwiatowej,
w: Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1939-1948. Materia³y pokonferencyjne, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk – Wejherowo 2004, s. 59 i n; S. Datner, J. Gumkowski, K. Leszczyñski,
Wysiedlenie ludnoœci z ziem polskich wcielonych do Rzeszy, „Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, t. 12, 1960, s. 23-30.
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narodowoœciowych, w których to osoby narodowoœci niemieckiej mia³y stanowiæ przygniataj¹c¹ wiêkszoœæ.
Na Kaszubach by³ to tylko wstêpny etap zakrojonej na szerok¹ skalê polityki
wysiedleñczo-osadniczej niemieckiego okupanta. Drugi mia³ miejsce od koñca
1939 a¿ do marca 1941 roku, kiedy wstrzymano transporty do GG. Dziêki utworzeniu Centrali Przesiedleñczej z siedzib¹ w Gdañsku, a w poszczególnych powiatach okrêgu jego odpowiedniki, etap ten przybra³ cechy planowych i skoordynowanych dzia³añ wysiedleñczych. Równolegle trwa³ nap³yw Niemców pochodz¹cych przewa¿nie z krajów ba³tyckich17, Besarabii oraz by³ego Wolnego
Miasta Gdañska (WMG) i g³êbi Rzeszy18. Znaczn¹ czêœæ tej populacji stanowili rolnicy, którzy w kolejnych latach zajmowali pomorskie gospodarstwa.
Wstrzymanie transportów do GG sprawi³o, ¿e okupant musia³ znaleŸæ inne
kierunki i metody akcji wysiedleñczo-osadniczej, dlatego te¿ wysiedlanych
coraz czêœciej kierowano na roboty w g³¹b Rzeszy, a tak¿e stosowano przesiedlenia wewnêtrzne na obszarze Okrêgu, gdzie wysiedlonych osadzano te¿
w gospodarstwach i maj¹tkach ziemskich, nale¿¹cych do Niemców lub administrowanych przez powierników.
O ile Polacy, którzy nap³ynêli na teren Kaszub i Pomorza Gdañskiego po
1920 roku, zostali w swej wiêkszoœci deportowani na teren GG, to los Kaszubów i rdzennych mieszkañców tych ziem by³ zupe³nie inny. Wszystko za spraw¹
Niemieckiej Listy Narodowej (NLN), która sta³a siê najistotniejszym elementem polityki germanizacji i narzêdziem s³u¿¹cym do zniemczenia polskiej ludnoœci19. Wprowadzono j¹ 4 marca 1941 roku na podstawie rozporz¹dzenia
o niemieckiej liœcie narodowej oraz przynale¿noœci pañstwowej na ziemiach
wcielonych. W dokumencie sprecyzowano, i¿ ludnoœæ, zamieszkuj¹ca obszary
w³¹czone do Rzeszy zostanie podzielona na 4 grupy NLN20. Do pierwszej
17

18
19
20

Sprawê przesiedlenia Niemców z krajów ba³tyckich, Wo³ynia, Besarabii, wschodniej Ma³opolski, po³udniowej Bukowiny uregulowano w tajnym protoko³ach niemiecko-sowieckich
zawartych od wrzeœnia 1939 do maja 1941 r.
A. G¹siorowski, op. cit., s. 492-493.
Patrz te¿ A. G¹siorowski, Niemiecka Lista Narodowa na Pomorzu Gdañskim w œwietle publikacji konspiracyjnych, „Zapiski Historyczne”, 1984, z. 4, s. 69 i n.
Zanim dosz³o do wprowadzenia NLN, okupant przeprowadzi³ na pocz¹tku grudnia 1939 r.
spis ludnoœci, dziêki któremu chciano uzyskaæ szczegó³ow¹ wiedzê na temat aktualnych
stosunków narodowoœciowych i spo³ecznych. 71% respondentów z Okrêgu Rzeszy Gdañsk
– Prusy Zachodnie odpowiedzia³o, ¿e ich jêzykiem ojczystym jest polski, oko³o 16% niemiecki, 12% kaszubski. Jak wskazuje Cezary Obracht-Prondzyñski, ze 188 tys. bior¹cych
udzia³ w badaniu 100 tys. zadeklarowa³o jêzyk polski jako ojczysty, kaszubski 81 tys., niemiecki natomiast 7 tys. Wyniki spisu utwierdzi³y w³adze okupacyjne w przekonaniu, ¿e
Kaszubi nie mog¹ byæ w jakikolwiek sposób uprzywilejowani rasowo i narodowoœciowo
i traktowani jako pewien od³am Niemców. Co wiêcej spis ludnoœci pozwoli³ Albertowi
Forsterowi forsowaæ w³asn¹ politykê narodowoœciow¹, odrzucaj¹c koncepcje Heinricha
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i drugiej grupy (Reichsdeutsch i Volksdeutsch) zaliczano osoby z pe³nymi prawami obywatelstwa niemieckiego. Grupê trzeci¹ i czwart¹ przeznaczono dla
osób przewidzianych do zniemczenia. Ludnoœæ kaszubsk¹ w swej wiêkszoœci
przeznaczono do grupy trzeciej i w tym celu podjêto usilne zabiegi propagandowe, zachêcaj¹ce do rejestracji i nabywania grupy. Wiêkszoœæ Kaszubów nieugiêcie trwa³a przy polskoœci i nie by³a zainteresowana wpisem, o ile dotychczas nosi³ on znamiona dobrowolnej deklaracji. Sytuacja zmieni³a siê w lutym
1942 roku, kiedy Heinrich Himmler podj¹³ decyzjê o uznaniu mieszkañców
ziem wcielonych za ludnoœæ niemieck¹. Posuniêcie to podyktowane by³o chêci¹ przyspieszenia procesu germanizacji jak i koniecznoœci¹ pozyskiwania kaszubskiego rekruta. Odt¹d wpis na listê mia³ charakter przymusowy, a wszelki
opór spotyka³ siê z najsurowszymi represjami w³¹cznie z osadzeniem w obozach koncentracyjnych21. Mimo i¿ Kaszubi w swej wiêkszoœci zostali wpisani
na listê narodow¹, to nigdy nie wyrzekli siê polskoœci, do koñca wojny zachowuj¹c patriotyczn¹ postawê, czego dowodem by³y chocia¿by liczne dezercje
z Wehrmachtu, przechodzenie na stronê zachodnich aliantów, czy te¿ zasilanie pomorskich oddzia³ów partyzanckich.
Wpis do trzeciej grupy NLN dotyczy³ w zasadzie od 50 do 70% populacji
powiatów kaszubskich22. Wedle pierwotnych za³o¿eñ osoby te powinny znaleŸæ siê na terenie tzw. starej Rzeszy, poniewa¿ tylko tam mog³y byæ poddane
dalszemu procesowi germanizacji. W rzeczywistoœci z uwagi na brak mo¿liwoœci przesiedlenia, osoby te najczêœciej pozostawa³y w rodzinnych lub s¹siednich miejscowoœciach. Wpis na listê nie uchroni³ jednak kaszubskich rolników
przed utrat¹ praw w³asnoœci do swych gospodarstw. Szczêœliwi wci¹¿ mogli je
zamieszkiwaæ, ale jedynie w charakterze si³y roboczej, zdani na ³askê lub nie³askê nowych niemieckich w³aœcicieli23.
System opisanych powy¿ej stosunków narodowoœciowych i sytuacji panuj¹cej na wsi kaszubskiej mia³ miejsce a¿ do zakoñczenia okupacji niemieckiej,
która nast¹pi³a w lutym i marcu 1945 roku wraz z nadejœciem sowieckiej i polskiej armii24. W najnowszej regionalnej historiografii okres ten jednak nazywa

21

22
23
24

Himmlera d¹¿¹cego pocz¹tkowo do uczynienia z Kaszub odrêbnego narodu, skupionego
w granicach niewielkiego buforowego pañstewka. (Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi.
Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 149).
Chc¹c bli¿ej poznaæ konsekwencje spo³eczne na Kaszubach po wprowadzeniu NLN, nale¿y
siêgn¹æ do prac: G. Górski, Ludnoœæ Pomorza Gdañskiego wobec Niemieckiej Listy Narodowoœciowej w latach 1942-1943 w œwietle raportu emisariusza Delegatury Rz¹du RP na Kraj,
ZH 1999, z. 2, s. 135 i n.; T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ: spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995, Gdañsk 1996, s. 9-10.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 162.
B. Hajduk, Kartuzy i powiat…, s. 177-178.
Inaczej sytuacja wygl¹da³a w powiecie morskim, w którego granicach znajdowa³ siê
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siê bardzo s³usznie mianem „klêski wyzwolenia” lub „klêsk¹ pookupacyjn¹ wsi
gdañskiej”25. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, ¿e „wyzwoleñcza” armia spod znaku
czerwonej gwiazdy okaza³a siê skrajnie niebezpieczna dla rdzennych mieszkañców opisywanego regionu26. Powszechny strach mieszkañców przed czerwonoarmistami mia³ miejsce jeszcze zanim ci po raz pierwszy pojawili siê na
kaszubskiej ziemi. Źród³em tych destrukcyjnych emocji by³y rozprzestrzeniaj¹ce siê w mgnieniu oka informacje, plotki i pog³oski na temat brutalnych zachowañ „wyzwoleñczej” armii27, dzia³aj¹cej zw³aszcza na Warmii, Mazurach,

25

26

27

okupowany przez wojska niemieckie Pó³wysep Helski. Tutaj kapitulacja niemieckiej czterdziestotysiêcznej za³ogi nast¹pi³a dopiero 9 maja 1945 r. Od po³owy marca do pierwszych
dni maja tereny przybrze¿ne powiatu sta³y siê bezpoœrednim przedpolem walk o Hel.
Radziecka komendantura wojenna zadecydowa³a o tymczasowym wysiedleniu ludnoœci,
zamieszkuj¹cej pas przybrze¿ny o szerokoœci 10 km. Po zakoñczeniu dzia³añ militarnych
wysiedlonym zezwolono na powrót. Wrócili oni jednak do zniszczonych i rozgrabionych
domów i gospodarstw, co znacznie pogorszy³o ju¿ i tak dramatyczn¹ sytuacjê bytow¹. (APG,
Starostwo i PRN, 37/647, Protokó³ z drugiego zebrania Powiatowej Rady Narodowej, Wejherowo 29 V 1945 r., k. 9; APG, Starostwo i PRN, 37/1, Sprawozdanie z dzia³alnoœci starostwa morskiego, Wejherowo 2 V 1945 r., k. 11; S. Fikus, Historia wsi Luzina i okolic w latach
1871-1985, Gdañsk 1992, s. 186; A. Patok, Opowieœæ o Albercie Patocku – gburze i stra¿aku
ze Strzelna, „Zapiski Puckie”, t. 7, 2008, s. 49; Wojska radzieckie wkraczaj¹ na Hel, „Dziennik Ba³tycki”, 9 V 1949, nr 78.) Na temat dzia³añ wojennych na Pomorzu Gdañskim w pocz¹tkach 1945 r. patrz te¿ w: H. Stañczyk, Sytuacja wojskowa na Pomorzu w pierwszych
dniach lutego 1945 roku, w: Dzia³ania militarne na Pomorzu, red. W. Wróblewski, Warszawa 2001, s. 249-268; E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski pó³nocnej 1945, Gdynia 1967, s. 220 i n;
Z. Milczewski, Wejherowo i powiat morski wrzesieñ 1939 – maj 1945, Gdañsk 1991;
B. Hajduk, Tragiczny rok 1945, w: Historia Gdañska, t. 4: 1920-1945, red. E. Cieœlak, Sopot
1999; E. Jadziak, Walki Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego o wyzwolenie ziem
pó³nocnych i zachodnich w 1945 r., „Wojskowy Przegl¹d Historyczny”, 1974, nr 71.
Te jak¿e trafne okreœlenia pojawiaj¹ siê w nastêpuj¹cych pracach: B. Okoniewska, Problemy
osadnictwa rolnego w województwie gdañskim na tle innych regionów Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych w latach 1945-1950, „S³upskie Studia Historyczne”, t. 3, 1993, s. 42-43;
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 221 i n.
Polski oficer 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w nastêpuj¹cy sposób opisa³
dzia³alnoœæ sowietów wkraczaj¹cych na teren Pomorza Gdañskiego: „Pó³nocny front sk³ada³ siê ze zdzicza³ych oddzia³ów, które le¿a³y w okopach kampanii fiñskiej – bez urlopu,
bez kobiet, kontaktu z rodzin¹ i cywilizacj¹ – lub po dwóch latach wydosta³y siê z leningradzkiego kot³a. A ¿e na niemieckich ziemiach wszystko im by³o wolno, wiêc jak drapie¿niki
wypuszczone z klatek rzucali siê na wszystko, co siê da³o posi¹œæ, gwa³cili kobiety publicznie,
zbiorowo, na ulicy, wyci¹gali z domów dziewczêta dla swoich dowódców, pili do nieprzytomnoœci i tañczyli przy ogniskach, które palili w mieszkaniach eleganckimi meblami”. (Cyt.
za: G. Berendt, Krokowa i okolice…, s. 123).
O strachu ludnoœci polskiej przed Armi¹ Czerwon¹ obszernie pisze M. Zaremba, Jak nie
urok, to…”. Strach przed czerwonoarmistami 1944-1947, w: W objêciach wielkiego brata.
Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stêpieñ, Warszawa 2009, s. 235-262; J. Wróbel, Wyzwoliciele czy okupanci? ¯o³nierze sowieccy w £ódzkiem 1945-1946, „Biuletyn IPN”,
2001, nr 8, s. 41 i n.
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okolicach Torunia i Bydgoszczy, gdzie Polacy, rdzenni mieszkañcy tych¿e ziem
czêsto na równi z Niemcami padali ofiar¹ gwa³tów, pobiæ, zabójstw i rabunków28. Tych czynów dopuszczali siê zazwyczaj pijani „krasnoarmiejcy”29.
Oficerowie zwykle, choæ nie zawsze, to jednak przyzwalali na tego rodzaju ekscesy zdemoralizowanych wojn¹ podw³adnych, pa³aj¹cych ¿¹dz¹ brutalnej zemsty i odreagowania wojennej traumy. Sowieccy dowódcy, ani tym bardziej
proœci szeregowcy czêsto nie zastanawiali siê nad to¿samoœci¹ swych potencjalnych ofiar, bezrefleksyjnie kwalifikuj¹c wszystkich mieszkañców terenów
wcielonych do Rzeszy do przedstawicieli niemieckiego narodu. Sytuacja ta by³a
typowa dla regionów niedawnego pogranicza polsko-niemieckiego, do których
niew¹tpliwie nale¿a³y tak¿e i Kaszuby30.
Sytuacjê miejscowej ludnoœci w okresie „wyzwolenia” pogarsza³ brak instytucji publicznych, które mog³yby choæby w minimalnym stopniu zapanowaæ
nad ogólnym chaosem31. Ten stosunkowo krótki okres z powodzeniem wykorzystywali rozbójnicy i szabrownicy, którzy nie bacz¹c na ludzk¹ krzywdê
i ogromn¹ biedê, pragnêli szybko siê wzbogaciæ32.
28

29

30

31
32

Tragicznemu w skutkach „wyzwoleniu” na Kaszubach poœwiêci³ nieco miejsca Boles³aw
Ja¿d¿ewski w opublikowanych wspomnieniach. Tak napisa³ o sowieckich ¿o³nierzach: „Ja¿
tu narôz pòrã dniach zaroji³o sã òd Rusków. Gdze sã cz³owiek nie wëkr¹cy³, wszarze bëlë
rusczi ¿ô³nérze: w checzach, w stodole, w chléwach, na òbòrze. Nas, ca³¹ famili¹ zagnelë
w jednã jizbã. A ne drëd¿é jizbë zajã³o wojsko. Gòspòdarzëlë jak na swòjim. Më ni mielë nic
do gôdczi. W kùchni gòtowelë so jedzenié, a nas tam nie wpùszcziwelë. W jizbë naznôszelôë
s³omë i na ni le¿elë. Té¿ szafë pòprzewrôcelë, ¿ebë na nich le¿ec jak na ³ó¿kù. Tata z mëm¹
ja¿ kr¹cëlë g³owama i gôdelë: »Czë ti Ruscë s¹ zdzëcza³i?« Bò robilë wszytko jak nienormalny lëdze”. (Cyt. za: B. Ja¿d¿ewski, Wspomnienia kaszubskiego „gbura”, Gdañsk 1999, s. 148.)
W sprawozdaniach sytuacyjnych sporz¹dzonych przez grupy operacyjne Polskiej Partii
Robotniczej z terenu „wyzwalanego” województwa pomorskiego czytamy: „Armia Czerwona wkraczaj¹c do powiatu i miasta by³a przekonana, ¿e wkracza ju¿ do Prus, do Niemiec, ¿e tu wszystko niemieckie”. (Cyt. za: W. Stankowski, Niemcy na Pomorzu Gdañskim
i Kujawach w latach 1944/45 – 1950. Ucieczka, ¿ycie codzienne, wysiedlenie, Bydgoszcz
2000, s. 108).
Tak pisa³ o pierwszych dniach „wyzwolenia” Tadeusz Bolduan: „Wojska radzieckie potraktowa³y Kaszubów jak Niemców i zaczê³y swoje frontowe rz¹dy od gwa³cenia kobiet, rabunków i wywo¿enia Kaszubów, Kociewiaków i innych Pomorzan w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. W pojedynczych przypadkach zabijano ludzi, gdy stawali w obronie gwa³conych ¿on
i córek lub w³asnego mizernego dobytku. W dniach wyzwalania spod okupacji hitlerowskiej zaczê³a siê od nowa walka o przetrwanie, przynajmniej pierwszych ciê¿kich dni,
w których przez Kaszuby przewala³y siê frontowe oddzia³y, czêsto azjatyckie, pozbawione
elementarnej dyscypliny wojskowej. Nikt zreszt¹ nie uœwiadomi³ ¿o³nierzy, ¿e znajduj¹ siê
na terenach polskich i wœród Polaków”. (Cyt. za: T. Bolduan, Nie dali siê…, s. 27; Patrz te¿
W. Zaczek, Kaszubi, Wejherowo 2017, s. 327 i n.).
Wiêcej na ten temat pisze M. Zaremba, Wielka Trwoga…, s. 99.
G. Berendt, W Polsce Ludowej, w: Dzieje Krokowej…, s. 205.
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Brutalne dzia³anie „wyzwoleñczej” armii w stosunku do Niemców mo¿na
oczywiœcie próbowaæ zrozumieæ, lecz na pewno nie usprawiedliwiaæ, tym bardziej, ¿e w podobnej skali dotknê³o ono lwi¹ czêœæ kaszubskiej populacji, która
do koñca zachowa³a wiernoœæ wobec narodu polskiego, a nierzadko aktywnie
w³¹czy³a siê w walkê z niemieckim okupantem, uprzednio dezerteruj¹c z jednostek Wehrmachtu lub w ogóle nie zg³aszaj¹c siê do miejsc poboru. Zarówno
ci ludzie, jak i ich najbli¿sze rodziny, w tym kobiety i dzieci, doœwiadczy³y zasygnalizowanych powy¿ej aktów bezmyœlnego terroru33. Na Kaszubach do koñca 1945 roku to w³aœnie maruderzy Armii Czerwonej byli sprawcami wiêkszoœci przestêpstw o charakterze kryminalnym, a wiêc rozbojów, kradzie¿y, gwa³tów, zabójstw, napaœci i zak³ócania spokoju publicznego34. Milicja Obywatelska
z uwagi na doœæ nieliczn¹ i nieprofesjonaln¹ kadrê nie by³a w stanie zapewniæ
mieszkañcom wsi poczucia bezpieczeñstwa, z czego doskonale zdawa³y sobie
sprawê w³adze wojewódzkie. Z tej przyczyny we wrzeœniu 1945 roku wojewoda gdañski Mieczys³aw Okêcki podj¹³ decyzjê o utworzeniu Wiejskiej Stra¿y
Porz¹dkowej. Cz³onkami tej paramilitarnej formacji zostali ch³opscy ochotnicy,
uzbrojeni tylko w pa³ki i latarki. Ich wartoœæ bojowa by³a bardzo niewielka i nie
przyczyni³a siê do znacz¹cej poprawy bezpieczeñstwa w regionie35. Niektórzy
ch³opi nie czekali na formalne rozporz¹dzenia w³adz i postanowili sami zadbaæ
o w³asne bezpieczeñstwo i ju¿ w marcu 1945 roku organizowali w³asne stra¿e,
strzeg¹c swych zagród przed przestêpcami36.
Armia Czerwona niemal natychmiast po zajêciu powiatów kaszubskich
budowa³a tymczasow¹ wojskow¹ administracjê w postaci powiatowych, miejskich i zak³adowych komendantur wojskowych, których formalnym zadaniem
by³o utrzymywanie wzglêdnego porz¹dku i stabilizowanie sytuacji na podle33

34

35
36

Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…; D. Czerwiñski, Wojska
sowieckie w powiecie gdañskim w latach 1945-1947, w: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce
w latach 1944-1993. Studia i szkice, red. K. Filip, M. Golon, Borne Sulinowo – Bydgoszcz –
Gdañsk 2014, s. 113 i n.
W statystykach Komend Powiatowych MO przestêpstwa kryminalne dokonane przez ¿o³nierzy sowieckich siêga³y 60 – 70% wszystkich odnotowanych. (Patrz w: M. Hinc, Rok pierwszy. Milicja Obywatelska powiatu morskiego w 1945 roku, „Zapiski Puckie”, 2014, nr 13,
s. 164 i n.; IPN GD, 387/62, Opis najwa¿niejszych wydarzeñ na terenie powiatu morskiego
za czas od 1 V 1945 r. do 31 XII 1945 r., Wejherowo, 8 I 1946 r., k. 109 – 113; IPN GD 05/54
t. 35, Raporty sytuacyjne MO z powiatu kartuskiego za 1945 r.; IPN GD 05/54 t. 39, Sprawozdania MO za 1945 r. w powiecie koœcierskim; IPN GD 05/54 t. 52, Sprawozdania MO
w powiecie bytowskim za lata 1945–1946; IPN GD 00206/1, Meldunki dot. sytuacji spo³eczno-politycznej KPMO Bytów za lata 1945–1947).
APG, UWG, 1164/89, Rozporz¹dzenie wojewody gdañskiego o powo³aniu Wiejskiej Stra¿y
Porz¹dkowej, Gdañsk 25 VII 1945 r., k. 183.
Takie stra¿e zawi¹za³y siê m. in. w Luzinie, o czym pisze S. Fikus, Historia wsi Luzina
i okolic w latach 1871–1985, Gdañsk 1992, s. 187.
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g³ym sobie terenie. W krêgu ich zainteresowañ by³o te¿ ¿ycie spo³eczno-polityczne i gospodarcze. Komendantury œciœle wspó³dzia³a³y te¿ z funkcjonariuszami kontrwywiadu wojskowego „Smiersz” i NKWD, które zajmowa³y siê m.in.
wy³apywaniem, a nastêpnie deportowaniem ukrywaj¹cych siê zbrodniarzy hitlerowskich i funkcjonariuszy niemieckiego aparatu partyjno-pañstwowego
w g³¹b ZSRR37. Niestety, ofiar¹ tej swoistej penetracji terenu padli te¿ zwykli
mieszkañcy, posiadaj¹cy legitymacje œwiadcz¹ce o przynale¿noœci do III grupy
NLN. Wed³ug ustaleñ Miros³awa Golona stanowili oni od 80 do nawet 90%
wywiezionych. Szczególnemu zainteresowaniu NKWD i UB podlegali równie¿
cz³onkowie pomorskiej partyzantki i konspiracji niepodleg³oœciowej38. Kilka
tysiêcy takich osób z terenu Kaszub39 zosta³o przez sowietów potraktowanych
jak Niemcy, a wiêc zostali zatrzymani, wykorzystani do niewolniczej pracy na
rzecz armii i co gorsza deportowani do Zwi¹zku Radzieckiego40. Tam jako wiêŸniowie pracowali w skrajnie trudnych warunkach bytowych, w ³agrach, ko³chozach, sowchozach, kopalniach i lasach. Polskie w³adze czêsto bezskutecznie dopomina³y siê o swych obywateli41. Niektórzy nie prze¿yli tu³aczki42, inni
37
38

39

40

41

E. Koko, Okres PRL 1945 – 1989, w: Dzieje Kartuz…, s. 234-236.
G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu Gdañskim 1945-1947, Warszawa 2003, s. 77 i n.;
A. G¹siorowski, W dniach wojny 1939…, s. 518; D. Nawrot, Represje wobec ludnoœci Pomorza w latach 1939-1948, „Przegl¹d Morski”, 1992, nr 1, s. 83 i n.
Miros³aw Golon ustali³, ¿e liczba Polaków aresztowanych przez NKWD od stycznia do
kwietnia 1945 r. z terenu przedwojennego województwa pomorskiego wynios³a najprawdopodobniej od 15,5 do 16 tys. osób. (M. Golon, Polityka radzieckich w³adz…, s. 83.)
Patrz te¿ J. Wolski, Deportacje polskiej ludnoœci autochtonicznej z Pomorza Zachodniego
w r. 1945 do obozów w ZSRR i jej losy, w: Polacy z Pomorza Gdañskiego w ZSRR: Internowani, jeñcy wojenni i wiêŸniowie obozów pracy przymusowej oraz ich losy w latach 1939-1956.
Stan badañ i postulaty badawcze, Gdañsk 1991, s. 49-59; K. Ciechanowski, Losy Polaków
z Pomorza – jeñców oraz dezerterów z Wehrmachtu na stronê Armii Czerwonej w latach
drugiej wojny œwiatowej, w: tam¿e, s. 77-91; A. G¹siorowski, Represje NKWD wobec cz³onków
ruchu oporu po zajêciu Pomorza przez wojska radzieckie w 1945 roku, w: tam¿e, s. 93-119;
B. Reszka, Czas z³a, Rumia–Borowy M³yn 2013, s. 162-183; ten¿e, Ich losy. Z ¿ycia kaszubskich Gochów 1939-1948, Rumia – Borowy M³yn 2005.
Pewien prze³om w sprawie nast¹pi³ za spraw¹ Antoniego Alstera, kierownika pomorskiej
Grupy Operacyjnej PPR i pe³nomocnika rz¹du przy dowództwie II Frontu Bia³oruskiego.
Wiosn¹ 1945 r. Alster komunista z Podkarpacia by³ bez w¹tpienia jednym z najwa¿niejszych funkcjonariuszy partyjnych na Pomorzu Gdañskim przede wszystkim ze wzglêdu na
jego doœæ rozbudowane kontakty z dowódcami wojsk sowieckich. Zarówno on, jak i wielu
urzêdników i osadników przybywaj¹cych na Pomorze nie do koñca rozumia³ niuanse i skutki
polityki germanizacyjnej (osoby z III grup¹ darzy³ pogard¹ i nieufnoœci¹) to jednak niepokoi³o go oga³acanie regionu z osób najbardziej produktywnych i szczególnie potrzebnych
w okresie powojennej odbudowy. Inicjatywê w sprawie koniecznoœci powrotu nies³usznie
deportowanych mieszkañców Pomorza podjêto podczas konferencji wojewódzkiej KW PPR
w Bydgoszczy 7 kwietnia 1945 roku. W tej kwestii Alster porozumiewa³ siê równie¿ z Jakubem
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po kilku miesi¹cach, a nawet latach wreszcie powrócili do kraju, do rodzin43.
Na zawsze jednak pozosta³o w nich poczucie niezrozumienia, œwiadomoœæ wyrz¹dzonej krzywdy, a wreszcie wstrêt do wszystkiego co sowieckie, komunistyczne44. Do tego doliczyæ nale¿y trwa³y uszczerbek na zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Wszystko to sprawia³o, ¿e mieszkañcy Kaszub darzyli sowietów coraz wiêksz¹ nienawiœci¹45.
W œwietle najnowszych badañ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tak ogromna skala
„wadliwie” przeprowadzonej akcji „oczyszczania zaplecza frontu” przez sowietów wynika³a w pewnej mierze z autentycznej nieznajomoœci stosunków narodowoœciowych i specyfiki okupacyjnej Pomorza Gdañskiego46. Ta niewiedza
by³a charakterystyczna równie¿ dla osadników i urzêdników przybywaj¹cych
na Pomorze z innych regionów kraju. Po drugie, sowieci chêtnie pozbywali siê

42

43
44
45
46

Bermanem. Dzia³ania te przynios³y pewne rezultaty, bowiem ju¿ w czerwcu 1945 r.
w centrali NKWD zapad³e pierwsze decyzje w sprawie zwolnienia Pomorzan. Ostatni znaczniejszy transport tej ludnoœci dotar³ z terenu ZSRR na Pomorze w paŸdzierniku 1947 roku.
(M. Golon, Polityka radzieckich w³adz…, s. 178-184).
Jak równie¿ ustali³ Miros³aw Golon, spoœród deportowanych z powiatu tczewskiego, kartuskiego, morskiego i koœcierskiego zaginê³o co najmniej kilkaset osób. Starosta koœcierski
pod koniec 1946 r. zauwa¿y³, ¿e oko³o 300 osób mieszkañców powiatu nie powróci³o
z sowieckiej tu³aczki. Osoby te najprawdopodobniej zginê³y w czasie transportu lub podczas pobytu w Zwi¹zku Radzieckim. Ich losy nadal pozostaj¹ nieznane. (Tam¿e, s. 186;
Patrz te¿ W. Jastrzêbski, W dalekim obcym kraju. Deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR
w 1945 r., Bydgoszcz 1990).
M. Golon, Polityka radzieckich w³adz…, s. 178 i n.
E. Cysewski, By³ taki czas, kiedy las by³ moim domem…, Gdañsk 1984.
AAN, MAP, 199/52, Sprawozdanie sytuacyjne dla Ministerstwa Administracji Publicznej
za paŸdziernik 1945 r., Gdañsk 17 XI 1945 r., k. 4.
Stan wiedzy oficerów i ¿o³nierzy Armii Czerwonej, a tak¿e funkcjonariuszy NKWD dotycz¹cy konsekwencji polityki narodowoœciowej niemieckiego okupanta na terenie Pomorza
Gdañskiego próbuje wyjaœniæ Marzena Kujot. Badaczka, która wskazuje, ¿e „W³adze radzieckie dysponuj¹ce wywiadem i maj¹ce dostêp do powszechnej na Zachodzie wiedzy
o niemieckiej polityce narodowoœciowej, maj¹c kontakty z polsk¹ partyzantk¹, a przede
wszystkim informacje uzyskane od wziêtych do niewoli Pomorzan i Œl¹zaków, musia³y znaæ
rzeczywist¹ sytuacjê na Pomorzu czy na Górnym Œl¹sku”. Istnia³ jednak pewien dysonans.
Jednoczeœnie bowiem autorka przekonuje, ¿e wiedza ta wcale nie musia³a byæ powszechna
nawet wœród sowieckich genera³ów. Gen. £agunow pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy dowódcy
II FB jako jeden z uczestników toruñskiej konferencji odbytej w marcu 1945 r. nie potrafi³
zrozumieæ zastanej na miejscu sytuacji. Protokolant dokumentuj¹cy przebieg tego¿ zebrania zanotowa³ pewne spostrze¿enie: „Z rozmów wynika³o, ¿e gen. £agunow s³abo orientuje
siê w stosunkach narodowoœciowych. Miêdzy innymi genera³ uwa¿a³, ¿e Pomorze by³o ziemi¹ niemieck¹, która dopiero po oswobodzeniu zostanie zasiedlona przez Polaków”. (Cyt.
za: M. Kujot, Deportacje ludnoœci z obszaru by³ego Okrêgu Gdañsk – Prusy Zachodnie do
obozów pracy przymusowej w ZSRR w 1945 r. Stan badañ i postulaty badawcze, „Rocznik
Gdañski”, t. 58, 1998, s. 55).
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z tych terenów lokalnych dzia³aczy niepodleg³oœciowych, liderów politycznych
i po prostu przeciêtnych Polaków i Kaszubów, którzy mogli stanowiæ jak¹kolwiek przeszkodê w budowaniu uzale¿nionej od ZSRR powojennej Polski. Po
trzecie, Zwi¹zek Sowiecki potrzebowa³ mnóstwa r¹k do pracy w celu odbudowy w³asnej, zniszczonej wojn¹ gospodarki47. W rezultacie tych dzia³añ w pierwszych powojennych miesi¹cach i latach pomorska gospodarka zosta³a pozbawiona kilkunastu tysiêcy osób zdolnych do pracy, wœród nich byli te¿ rolnicy
oraz wykwalifikowani wiejscy rzemieœlnicy i urzêdnicy.
Armia Czerwona, wypieraj¹c wojska niemieckie z powiatów kaszubskich,
równoczeœnie zajmowa³a obiekty gospodarcze niezbêdne dla jej funkcjonowania i bie¿¹cej aprowizacji48. Szczególne znaczenie mia³y dla niej zak³ady przemys³u rolno-spo¿ywczego, maj¹tki ziemskie, lasy i gospodarstwa rolne. Precyzyjne okreœlenie, które z wyszczególnionych powy¿ej obiektów zosta³y zajête
jest niezwykle trudne lub nawet niemo¿liwe, poniewa¿ w zachowanej i przebadanej przeze mnie dokumentacji partyjnej i administracyjnej nie zachowa³y siê
takie informacje.
Bez w¹tpienia jednak stwierdziæ nale¿y, ¿e i w powy¿szym kontekœcie gospodarka rolna Pomorza, a w tym oczywiœcie Kaszub, po raz kolejny musia³a
ponieœæ katastrofalne skutki polityki narodowoœciowej niedawnego okupanta.
Jak ju¿ wielokrotnie wspomniano, dowództwo „wyzwoleñczej” armii nie rozumia³o lub po prostu z przyczyn pragmatycznych nie chcia³o zrozumieæ specyfiki regionu pogranicza. Dominuj¹ce okaza³o siê przekonanie, i¿ zajmowany
teren jest rdzennie niemiecki i tak te¿ powinien byæ traktowany. Z tej przyczyny sowieci bez skrupu³ów zajmowali gospodarstwa i obiekty rolne, nale¿¹ce do
Polaków i Kaszubów (i oczywiœcie do Niemców) „skalanych” przynale¿noœci¹
do NLN. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê du¿e, poniemieckie maj¹tki ziemskie, które bezlitoœnie eksploatowano, rozkradano i niszczono, szybko
doprowadzaj¹c je do stanu kompletnej ruiny49.
Tego typu dzia³alnoœæ nie tylko przyczynia³a siê pog³êbiania gospodarczej
katastrofy opisywanego regionu, ale te¿ sta³a na przeszkodzie dwóm strategicznym polityczno-spo³ecznym inicjatywom, mianowicie nacjonalizacji i parcelacji wielkiej w³asnoœci ziemskiej oraz akcji wysiedleñczo-osadniczej. W³adze terenowe by³y zobligowane do wykonania obu tych przedsiêwziêæ, do których
47

48

49

Patrz te¿ M. Golon, Deportacje ludnoœci cywilnej z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej do
obozów pracy GZdsWiI NKWD ZSRR w latach 1944-1945, „Balcanica Posnaniensia”, t. 11/12,
Poznañ 2001, s. 231 i n.
K. S³awski, Lokalne elity polityczne po II wojnie œwiatowej na przyk³adzie Wejherowa (lata
1945-1948), w: Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 4, red. J. Borzyszkowski,
L. Molendowski, Gdañsk 2010, s. 282-283.
G. Baziur, Armia Czerwona…, s. 235 i n.
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zobowi¹zywa³ ich dekret o reformie rolnej PKWN z 6 wrzeœnia 1944 roku50,
a tak¿e akt wykonawczy, jakim by³o rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i reform rolnych z 1 marca 1945 roku. Przejêcie w³asnoœci niemieckiej wynika³o
wprost z kilku punktów dekretu. Zgodnie z treœci¹ dokumentu na cele reformy
rolnej przekazano m. in. nieruchomoœci ziemskie „bêd¹ce w³asnoœci¹ obywateli
Rzeszy Niemieckiej, nie-Polaków i obywateli polskich narodowoœci niemieckiej” i „bêd¹ce w³asnoœci¹ osób skazanych prawomocnie za zdradê stanu, za
dezercjê lub uchylanie siê od s³u¿by wojskowej, za pomoc udzielon¹ okupantom ze szkod¹ dla Pañstwa lub miejscowej ludnoœci wzglêdnie za inne przestêpstwa, przewidziane w dekrecie PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (o wymiarze
kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania
siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego) 51.
Wœród pomorskich polityków charakterystyczna by³a zgodnoœæ co do koniecznoœci ostatecznego zlikwidowania oddzia³ywania „szkodliwego” niemieckiego ¿ywio³u w sektorze gospodarki rolnej na Pomorzu. Plany te najdobitniej
wyra¿ono podczas pierwszego zebrania cz³onków i sympatyków PPR w Grudzi¹dzu w marcu 1945 roku. Obecny tam instruktor KC PPR por. Aleksander
Marczak stwierdzi³: „Parceluj¹c maj¹tki i ziemie poniemieckie, zaspokajamy
pêd ch³opstwa polskiego do ziemi oraz przyspieszamy odbudowê pañstwa. Ca³y
niemiecki stan posiadania na Pomorzu to zrabowane dobro nasze, dobro polskie. Dlatego te¿ w naszej demokratycznej Polsce ani piêdŸ ziemi nie pozostanie w rêkach niemieckich. Ch³op polski bêdzie pe³noprawnym w³aœcicielem
ziemi”52. Dzieñ wczeœniej podobny kierunek przemian pomorskiej wsi wyznaczy³ wicewojewoda pomorski, wyrazi³ to nastêpuj¹cymi s³owami: „Przydzia³
ziemi dla ch³opa polskiego i to bez wzglêdu na to z jakich stron Polski on pochodzi da nam pewn¹ gwarancjê ca³kowitego wytêpienia niemczyzny na Pomorzu”53. Kilka dni póŸniej równie dobitne deklaracje pojawi³y siê podczas
podobnych zebrañ w poszczególnych powiatach utworzonego 30 marca 1945
roku województwa gdañskiego. Choæ dziœ te s³owa brzmi¹ nieco z³owieszczo,
to w badanym okresie postulat „odniemczenia Pomorza”, a tym samym repolo50
51
52

53

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej, Dz. U. 1945, nr 3, poz. 13.
A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa i wymiar sprawiedliwoœci wobec kolektywizacji wsi polskiej
1948-1956, Warszawa 2006, s. 16.
Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], KC PPR, 295/XII-38, Sprawozdanie z pierwszego
zebrania cz³onków i sympatyków PPR – u odbytym w domu Polskiej Partii Robotniczej,
Grudzi¹dz 27 III 1945 r., k. 10.
AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej [dalej: MAP], 199/106, Protokó³ z drugiego
zjazdu prezydentów miast wydzielonych, starostów, komisarzy ziemskich, pe³nomocników
do spraw reformy rolnej, przedstawicieli partii politycznych oraz zwi¹zków zawodowych,
Bydgoszcz 22 III 1945 r., k. 69.
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nizacji regionu nie budzi³ chyba sprzeciwu ¿adnej opcji politycznej, a spotyka³
siê wrêcz z wyraŸn¹ aprobat¹ czy te¿ ¿¹daniem spo³eczeñstwa polskiego, zw³aszcza ¿e dla tego pochodz¹cego ze wschodnich województw by³ej II RP trzeba
by³o znaleŸæ nowy dom w zachodnich i pó³nocnych regionach kraju. Oczekiwania spo³eczno-polityczne dope³nia³y postanowienia mocarstw, mówi¹ce o koniecznoœci wysiedleñ ludnoœci niemieckiej przebywaj¹cej na terenie Polski
w jej nowych powojennych granicach. W œlad za nimi sz³y uregulowania krajowe i oparte na nich instrukcje tworzone w poszczególnych i specyficznych
na swój sposób regionach54.
Plan skutecznego i trwa³ego „odniemczenia” Pomorza wymaga³ uruchomienia znacznych œrodków finansowych, powo³ania kompetentnych instytucji,
a przede wszystkim zaanga¿owania armii urzêdników rozumiej¹cych specyfikê
Kaszub i potrafi¹cych skutecznie rozwi¹zywaæ problemy, które nios³o z sob¹ to
olbrzymie przedsiêwziêcie. Chc¹c sprostaæ wyzwaniu, pañstwo polskie w pierwszej kolejnoœci za¿¹da³o od spo³ecznoœci kaszubskiej czegoœ, co by³o powodem
do jej kolejnego ju¿ upokorzenia, mianowicie udowodnienia swej polskoœci55.
Wojewoda gdañski, który nie dysponowa³ przepisami wykonawczymi do
dekretu z lutego 1945 roku o wy³¹czeniu ze spo³eczeñstwa polskiego wrogich
elementów i z uwagi na nieuregulowan¹ sytuacjê osób wpisanych na NLN, ju¿
w kwietniu zdecydowa³ o wydaniu instrukcji dla starostów i prezydentów miast.
Na podstawie tego dokumentu w³adze terenowe mog³y przyjmowaæ od osób
wpisanych do III i IV grupy NLN deklaracje polskoœci. By³y to tylko tymczasowe rozwi¹zania prawne. Ostateczne rozwi¹zanie tej pal¹cej kwestii regulowa³a
ustawa z maja 1945 roku. Jej treœæ zosta³a rozpowszechniona na terenie województwa w kolejnym miesi¹cu56. Osoby, które do wybuchu wojny by³y obywatelami polskimi, a podczas okupacji zosta³y zmuszone do podpisania Listy Narodowej, a chc¹c odzyskaæ pe³niê praw obywatelskich, musia³y dobrowolnie
poddaæ siê procedurze rehabilitacji na drodze s¹dowej lub administracyjnej.
Ci, którzy przed wybuchem wojny mieszkali na terenie Rzeszy lub WMG, przechodzili bardziej skomplikowan¹ procedurê, bowiem swe przywi¹zanie do polskoœci musieli udowodniæ podczas weryfikacji57. Choæ powy¿sze przepisy
w miarê precyzyjnie okreœla³y mo¿liwoœæ uzyskania pe³nych praw obywatelskich przez badan¹ spo³ecznoœæ to tylko teoretycznie problem mo¿na by³o
uwa¿aæ za rozwi¹zany.
54
55
56
57

C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 158-159.
Patrz te¿ S. Bykowska, Rehabilitacja i weryf ikacja narodowoœciowa ludnoœci polskiej w województwie gdañskim po II wojnie œwiatowej, Gdañsk 2012.
M. Hejger, Polityka narodowoœciowa w³adz polskich w województwie gdañskim w latach
1945-1947, S³upsk 1998, s. 123.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 161.
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Na Pomorzu Gdañskim od pierwszych dni „wyzwolenia” istnia³ przecie¿
problem ogromnego i niekontrolowanego, a tym samym nieewidencjonowanego przep³ywu zarówno polskiej, jak i niemieckiej ludnoœci. Do swych kaszubskich domostw powracali zdemobilizowani ¿o³nierze, wysiedleni, robotnicy przymusowi. Osoby, wobec których czêsto przez kilka miesiêcy toczy³y
siê postêpowania rehabilitacyjne i weryfikacyjne, tymczasowo zosta³y pozbawione pe³ni praw publicznych i w³asnoœciowych, co sprawia³o, ¿e precyzyjne
okreœlenie mo¿liwoœci osadniczych poszczególnych powiatów by³o bardzo trudne. Ziemie kaszubskie opuszcza³y transporty z ludnoœci¹ niemieck¹, zarówno
t¹ przyby³¹ tu podczas wojny, jak i t¹ mieszkaj¹c¹ tu od pokoleñ. Wszystkiemu
przygl¹dali siê kaszubscy rolnicy zatroskani o przywrócenie pe³ni praw obywatelskich. W ich przekonaniu deportacja pierwszej z wymienionych grup ludnoœci niemieckiej by³a aktem koniecznej dziejowej sprawiedliwoœci, jednak co
do drugiej zdania by³y podzielone. Ci, którzy w okresie okupacji w jakikolwiek
sposób zaanga¿owali siê w zbrodnicz¹ politykê nazistowskiego pañstwa oczywiœcie nie mogli liczyæ na sympatiê kaszubskich s¹siadów. W obliczu powojennego wysiedlenia znaleŸli siê jednak i ci, którzy byli wolni od tego rodzaju ciê¿aru i zachowali siê przyzwoicie. W oczach Kaszubów z którymi ³¹czy³y ich
bliskie relacje s¹siedzkie, a niekiedy i rodzinne, byli traktowani jako „swoi”,
którzy niczym nie zawinili i nie zas³u¿yli na to, by byæ postrzegani jak nazistowscy zbrodniarze. W ówczesnych politycznych realiach tego rodzaju sentymenty nie mia³y jednak ¿adnego znaczenia58.
Mo¿liwoœci osadnictwa rolnego w dawnych powiatach kaszubskich by³y
zale¿ne od liczby poniemieckich gospodarstw rolnych. Te stanowi³y mniej wiêcej
10% w ka¿dym z nich. Wojewódzki Komitet Osiedleñczy w Gdañsku, ustalaj¹c
plan osadnictwa dla tych powiatów (koœcierski, kartuski, morski), okreœli³, i¿
55% gospodarstw poniemieckich winna byæ przeznaczona na potrzeby repatriantów z by³ych Kresów Wschodnich, 30% dla przesiedleñców ze wschodnich i centralnych województw kraju, resztê, tj. zaledwie 15% zamierzano oddaæ na cele osadnictwa wewnêtrznego59. Planu tego w powy¿szych wskaŸnikach nigdy nie zrealizowano z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, na
terenie tzw. dawnych powiatów kaszubskich istnia³ znaczny odsetek gospodarstw zniszczonych przez dzia³ania wojenne. Problem ten dotyczy³ równie¿
gospodarstw poniemieckich. Pos³uguj¹c siê przyk³adem powiatu morskiego,
stwierdziæ nale¿y, i¿ spoœród nieco ponad 800 gospodarstw uchodz¹cych za
poniemieckie i przeznaczonych dla osadników jedynie 356 nie by³o zniszczo-

58
59

Patrz te¿ C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 150-160.
APG, KW PPR, 2598/85, Sprawozdanie z zebrania Komitetu Osiedleñczego, Gdañsk 14 IX
1945 r., k. 81.
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nych w wyniku dzia³añ wojennych60. Ta sytuacja znacznie redukowa³a potencja³ osadniczy powiatu, a tym samym zmniejsza³a zainteresowanie osadników.
Zanim jednak ci pojawili siê na Kaszubach, opuszczone gospodarstwa nie
mog³y pozostaæ bez opieki. Urzêdy Ziemskie osadza³y na nich tymczasowych
administratorów, rekrutuj¹cych siê spoœród miejscowych, którzy musieli je niezw³ocznie opuœciæ z chwil¹ przybycia osadnika. Wedle licznych sprawozdañ
powiernicy czêsto nie mieli zamiaru wywi¹zywaæ siê z tego obowi¹zku. Przez
nawet kilkumiesiêczny pobyt w tych zagrodach przyzwyczajali siê do nich, uznawali za swoje, a nowych gospodarzy traktowali jak intruzów. Czêsto te¿ maksymalnie eksploatowali lub wrêcz doszczêtnie ³upili powierzone im mienie61.
Ch³opi, którzy po d³ugich miesi¹cach zostali wreszcie pozytywnie zweryfikowani, mogli powróciæ na gospodarstwa, które czêstokroæ by³y ju¿ zakwalifikowane jako poniemieckie, a wiêc ujête równie¿ w regionalnym planie osadniczym. Sytuacja ta prowadzi³a do licznych paradoksów, poniewa¿ prawowici
w³aœciciele tych nieruchomoœci rolnych, uzyskawszy pe³niê praw obywatelskich
i w³asnoœciowych, powracali do nich, na miejscu zastaj¹c osadników, którzy
musieli je niezw³ocznie opuœciæ i szukaæ nowego rolniczego warsztatu pracy.
Miejscowi rolnicy mieli stanowiæ najmniejsz¹ grupê osadników, tymczasem
sta³o siê inaczej. To w³aœnie oni tu¿ po opuszczeniu gospodarstw przez Niemców szybko je zasiedlali i zagospodarowywali. Przewaga tych ch³opów polega³a te¿ na tym, ¿e dobrze znali lokalne uwarunkowania glebowe i klimatyczne.
Nie musieli te¿ pokonywaæ setek kilometrów w celu poszukiwania nowego
domu. Najczêœciej pochodzili oni z s¹siednich wiosek i powiatów i mogli korzystaæ z materialnego wsparcia swych rodzin. W przeciwieñstwie do osadników zewnêtrznych nie musieli zmagaæ siê z piêtnem „obcoœci”62.
Tu dotykamy sprawy niezwykle istotnej. Przesiedleñcy i repatrianci przybywaj¹cy na teren dawnych powiatów nie mogli liczyæ na ciep³e przyjêcie ze strony
60

61

62

APG, Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny [dalej: PUR], 1167/546, Sprawozdanie Rejonowego
Inspektoratu PUR w Wejherowie dla Oddzia³u PUR w Gdañsku, Wejherowo 14 IX 1945 r.,
k. 83.
Ludwik Zieliñski, który zajmowa³ siê problematyk¹ reformy rolnej i osadnictwa w województwie gdañskim, ju¿ w latach szeœædziesi¹tych wyprowadzi³ nastêpuj¹cy wniosek: „Ludnoœæ miejscowa, a przede wszystkim tymczasowi administratorzy gospodarstw poniemieckich, ustosunkowali siê do przybyszów bardzo nieprzychylnie. Uwa¿ali oni bowiem, ¿e gospodarstwa poniemieckie winny im byæ przydzielone na sta³e, a repatrianci i przesiedleñcy
powinni ich zdaniem, zostaæ skierowani na Ziemie Odzyskane. Wychodz¹c z tego za³o¿enia,
nie chcieli oni dopuœciæ ludnoœci nap³ywowej na przydzielone im gospodarstwa”. (Cyt. za:
L. Zieliñski, Przemiany spo³eczno-gospodarcze w rolnictwie województwa gdañskiego w latach 1945-1948, „Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze”, 1967, nr 15,
s. 37-38.)
Tam¿e; M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 167 i n.
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Kaszubów i autochtonów. Ci bowiem podobnie jak w czasach pruskich, po
roku 1920 i wreszcie w czasie niedawnej okupacji poczuli siê zagro¿eni, obawiali siê zepchniêcia do kategorii drugorzêdnej spo³ecznoœci. Podobnymi motywami kierowali siê te¿ urzêdnicy, radni i so³tysi, którzy czêsto pozostawali
obojêtni na skargi osadników63. Przybysze równie¿ nie traktowali rdzennych
mieszkañców Kaszub jak wspó³braci64. Nie rozumieli okupacyjnej specyfiki
Kaszub i problemu masowej przynale¿noœci tutejszej ludnoœci do NLN65. Z tej
przyczyny wielu osadników zewnêtrznych uwa¿a³o Pomorzan za kolaborantów lub po prostu Niemców, niegodnych polskiej ziemi. Choæ wszyscy byli bezsprzecznie Polakami, to, jak widaæ, dzieli³o ich bardzo wiele. Odmienne by³y
ich wojenne doœwiadczenia jak i kultura oraz tradycja ludowa. Zderzenie darz¹cej siebie wzajemn¹ nieufnoœci¹ kaszubskiej i nap³ywowej ludnoœci ch³opskiej
w jednym miejscu i czasie stanowi³o niew¹tpliwie wybuchow¹ mieszankê66.
63
64

65

66

M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 167 i n.
Sylwia Bykowska niezwykle trafnie odczyta³a potencjalne Ÿród³a licznie wystêpuj¹cych antagonizmów. Badaczka opisuj¹ca dynamiczne przemiany ludnoœciowe na terenie powojennego województwa gdañskiego stwierdza, i¿ „w przestrzeni miejskiej i wiejskiej ludnoœæ
rodzima zetknê³a siê z osadnikami z Polski centralnej oraz Zabu¿anami, pochodz¹cymi
z odmiennych krêgów cywilizacyjnych i przybywaj¹cymi na Pomorze w celu znalezienia
dla siebie nowego miejsca. Ka¿da z tych grup prezentowa³a cechy odrêbne, uwarunkowane
wieloletnim dzia³aniem ró¿norakich warunków ekonomicznych, politycznych, kulturowych.
Posiada³a tak¿e zró¿nicowane doœwiadczenia z lat II wojny œwiatowej. Wiêkszoœæ przybyszów przywioz³a w³asne wyobra¿enia o przedstawicielach grupy innej, wiele stereotypów,
w których wyeksponowane by³y szczególnie cechy ujemne. Wreszcie mieszkañcy województwa gdañskiego, jako przedstawiciele lokalnych spo³ecznoœci pogranicza, charakteryzowali siê szeregiem specyficznych cech spo³ecznych. Zetkniêcie siê na ziemi gdañskiej
mocno zró¿nicowanych grup ludnoœci w warunkach powa¿nych trudnoœci powojennych
powodowa³o pojawianie siê nowych ró¿nic, a nieraz nawet postaw antypatycznych.
Zamieszkiwali obok siebie z jednej strony byli mieszkañcy Warszawy, Lwowa, Wilna, £odzi,
z drugiej byli rolnicy z bydgoskiego, lubelskiego, warszawskiego, z Polesia i Wo³ynia. Du¿e
ró¿nice kulturowe pomiêdzy osadnikami oraz pomiêdzy nimi a ludnoœci¹ miejscow¹ utrudnia³y tworzenie dobrych stosunków s¹siedzkich i towarzyskich”. (Cyt. za: S. Bykowska, Polska ludnoœæ rodzima województwa gdañskiego na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego” w latach
1945-1947, w: Szkice z ¿ycia codziennego w Gdañsku w latach 1945-1989, red. G. Berendt,
E. Kizik, Gdañsk 2012, s. 13.)
Na terenie Generalnego Gubernatorstwa przymus na NLN mia³ charakter dobrowolny
i dotyczy³ autochtonów narodowoœci niemieckiej. Wpis dotyczy³ wiêc jedynie kilku procent populacji. (Patrz te¿ S. Bykowska, Polska ludnoœæ rodzima województwa gdañskiego
na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego ”w latach 1945-1947, w: Szkice z ¿ycia codziennego
w Gdañsku..., s. 13.)
Pogl¹d ten wydaje siê niezmienny i wci¹¿ jest formu³owany równie¿ przez m³odych badaczy
tej¿e problematyki. Magdalena Lemañczyk s³usznie stwierdza, ¿e „W powiatach dawnych
na Pomorzu pozosta³ trzon zasiedzia³ej ludnoœci kaszubskiej, a osadnictwo przybyszów
z innych czêœci Polski by³o stosunkowo niewielkie. Jednoczeœnie, po wysiedleniu Niemców,
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Animozje by³y widoczne na ka¿dym kroku. Kaszubi nie wpuszczali osadników
do swych krêgów towarzyskich, rzucali w nich wyzwiskami, nie udzielali s¹siedzkiej pomocy67. W skrajnych przypadkach dochodzi³o do wypisywania
gróŸb na domostwach osadników, a tak¿e bójek. Oczywiœcie nie wszyscy Kaszubi okazywali tak negatywne emocje, to jednak w œwietle przebadanych dokumentów nie mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e by³o to zjawisko marginalne. Osadnicy
zewnêtrzni mieli równie¿ powa¿ne problemy z adaptacj¹ do nowych warunków
glebowych i klimatycznych. Nie zawsze potrafili sprostaæ tym nowym wyzwaniom68. Wœród osadników stale obecna by³a te¿ uzasadniona obawa przed rych³¹
utrat¹ przydzielonych gospodarstw na rzecz zrehabilitowanych69. Wszystko to
sk³ania³o ich do opuszczenia tych ziem i ponownej wêdrówki, której kres mia³
miejsce zazwyczaj na terenie tzw. Ziem Odzyskanych, w znacznej mierze pozbawionych destrukcyjnych relacji i podzia³u na „swoich” i „obcych”70.
Ostatecznie na cele osadnictwa rolnego w kaszubskich powiatach dawnych
(gdyñskim, kartuskim, koœcierskim i morskim) przeznaczono 2375 poniemiec-

67

68

69
70

w wielu gminach powiatów dawnych ludnoœæ kaszubska stanowi³a grupê dominuj¹c¹, co
niew¹tpliwie wywar³o wp³yw na procesy integracyjne i stosunki miêdzygrupowe. Natomiast w powiatach nowych profil osadniczy by³ zró¿nicowany, od s¹siaduj¹cych ze sob¹
Kaszubów (zasiedzia³ych i migrantów wewnêtrznych), przez przybyszów z Polski centralnej i z Kresów, po ludnoœæ przyby³¹ w ramach akcji »Wis³a«. Relacje pomiêdzy tymi grupami by³y niezwykle skomplikowane ze wzglêdu na nagromadzenie wzajemnych stereotypów i uprzedzeñ. Antagonistyczne postawy wystêpowa³y w obydwu kierunkach: osadnicy
z innych czêœci Polski oskar¿ali Kaszubów o nadmierne zwi¹zki z kultur¹ i jêzykiem niemieckim, natomiast Kaszubi odreagowuj¹c, okazywali dezaprobatê np. poprzez rozpowszechnianie ulotek z napisem »Ziemia kaszubska tylko dla Kaszubów«”. (Cyt. za: M. Lemañczyk, Relacje kaszubsko-niemieckie na Pomorzu po 1945 roku, „Acta Cassubiana”, t. 18,
2016, s. 152-153).
Pewien repatriant, który w 1945 r. zamieszka³ wraz z rodzin¹ w ¯elistrzewie w powiecie
morskim, tak wspomina³ swój pobyt: „Chocia¿ swoj¹ wieœ zostawi³em za Bugiem i w 1945 r.
zamieszka³em tu z ca³¹ rodzin¹ we wsi ¯elistrzewo, tu otrzyma³em gospodarstwo poniemieckie po Volksdeutschu. We wsi tej objêto trzy gospodarstwa po Volksdeutschu. Mieszkamy tu 3 rodziny, 2 rodziny zza Buga, a jedna spod Krakowa, z którymi tylko obcujem,
gdy¿ tutejsi Kaszubi nas nie lubi¹, do towarzystwa nas nie przyjmuj¹, tu dzielnicowoœæ
odczuwa siê wyraŸnie” (Cyt. za: Wieœ Polska…, s. 65).
Owe trudnoœci osadników i repatriantów zawieraj¹ równie¿ wspomnienia kaszubskich rolników. Pewien gospodarz z powiatu kartuskiego tak zapamiêta³ codzienne zmagania swych
nowych s¹siadów: „Gospodarka u repatriantów idzie marnie, widaæ, ¿e nie s¹ przyzwyczajeni do ciê¿kiej i mozolnej pracy na Ziemi Kaszubskiej”. (Wieœ Polska 1939–1948. Materia³y konkursowe, oprac. K. Kersten, T. Szarota, t. 1, Warszawa 1967, s. 45.)
L. Zieliñski, Przemiany spo³eczno-gospodarcze…, s. 38.
Wiêcej o tym patrz M. Macha³ek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956,
Szczecin 2012; Z. Chmielewski, Struktura ludnoœciowa i narodowoœciowa Pomorza Zachodniego po II wojnie œwiatowej, w: Pomerania ethnica: mniejszoœci narodowe i etniczne na
Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojæ, J. Mieczkowski, Szczecin 1998, s. 53 i n.
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kich gospodarstw o ³¹cznej powierzchni 32 990 ha71. Udzia³ ludnoœci nap³ywowej w procesie osadnictwa by³ znacznie mniejszy od za³o¿eñ pierwotnego planu. Zajêli oni jedynie 40,7% gospodarstw zamiast planowanych 85%, natomiast
miejscowi stali siê posiadaczami niemal 55% poniemieckich gospodarstw poni¿ej 100 ha wobec zak³adanych 15%72. Zorganizowany ruch osadniczy na opisywanych terenach usta³ wczesn¹ wiosn¹ 1947 roku, w kilku kolejnych latach
mia³ on jedynie incydentalny charakter. Generalnie wiêc nie dosz³o tu do zerwania dawnych wiêzi spo³ecznych73.
W powiatach nowych zamieszkiwanych przez ludnoœæ kaszubsk¹ sytuacja
wygl¹da³a nieco inaczej. Te charakteryzowa³y siê znacznie wiêksz¹ ch³onnoœci¹
osadnicz¹ z uwagi na znacznie ni¿szy odsetek polskich i kaszubskich ch³opów,
a tym samym wy¿szy odsetek pozostawionych tu poniemieckich gospodarstw.
Z drugiej strony precyzyjne okreœlenie mo¿liwoœci osadniczych tych powiatów
równie¿ by³o bardzo utrudnione, poniewa¿ obecni tu Polacy i Kaszubi musieli
przechodziæ d³ugotrwa³¹ procedurê weryfikacji narodowoœciowej. By³y to równie¿ tereny bardzo niebezpieczne dla potencjalnych osadników, poniewa¿
zw³aszcza w pierwszych powojennych miesi¹cach charakteryzowa³y siê znacznym nasyceniem pospolitych przestêpców, poszukuj¹cych mo¿liwoœci szybkiego wzbogacenia siê, du¿¹ liczb¹ sowieckich jednostek wojskowych i wreszcie sporymi zniszczeniami w obrêbie wiejskiej zabudowy. To zaœ sprawia³o, ¿e
wielu osadników pozostawa³o na tych terenach tylko przez krótki okres, po
czym udawali siê w dalsz¹ podró¿ na zachód w poszukiwaniu znoœniejszych
warunków do ¿ycia. Ostatecznie ¿adna z grup przybywaj¹cych na te tereny nie
sta³a siê zbiorowoœci¹ dominuj¹c¹ liczebnie74. Z tej przyczyny ¿adna z nich nie
zdo³a³a narzuciæ swych wzorców kulturowych. Ka¿da z nich oprócz rdzennej
mniejszoœci mia³a równie du¿e problemy z adaptacj¹ do nowych warunków
glebowo-klimatycznych.
Osadnictwo rolne, maj¹ce miejsce zarówno w powiatach dawnych, jak
i nowych, bez w¹tpienia nosi³o cechy brutalnej i bezkompromisowej walki
pomiêdzy ró¿nymi grupami przesiedleñców, którzy pragnêli zdobyæ jak najlepsze poniemieckie gospodarstwa ch³opskie. Stawka w tej grze by³a bardzo
wysoka, dlatego te¿ wywo³ywa³a niema³e emocje, a czêsto burzliwe konflikty.
71
72

73
74

L. Zieliñski, Reforma rolna i osadnictwo w województwie gdañskim w latach 1945-1947,
Gdañsk 1965, s. 78.
Ten¿e, Przemiany spo³eczno-gospodarcze…, s. 39; I. Sobczak, Przemiany demograf iczne
w woj. gdañskim w latach 1945–1974, w: Przemiany spo³eczne w regionie gdañskim w powojennym 30-leciu: referaty i materia³y sesji naukowej, red. K. Podoski, Gdañsk 1977, s. 57 i n.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹…, s. 182-183; Patrz te¿ J. Borzyszkowski, Spo³ecznoœæ kaszubska po 1945 roku, w: Pomerania ethnica…, s. 130.
L. Zieliñski, Przemiany spo³eczno-polityczne…, s. 56 i n; ten¿e, Reforma rolna…, s. 77 i n.
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W tym procesie zasz³a jeszcze jedna, bardzo istotna zmiana, któr¹ chyba
najlepiej zdefiniowa³ Marek Latoszek: „Przede wszystkim trzeba zauwa¿yæ,
¿e w wyniku dokonuj¹cych siê procesów spo³ecznych i demograficznych zmieni³a siê jej formu³a – z wielokulturowoœci narodowoœciowej (czy raczej dwunarodowoœci) na wielokulturowoœæ regionaln¹ zwi¹zan¹ z nap³ywem ludnoœci
z ró¿nych regionów Polski i Kresów Wschodnich”75.
Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem kaszubskiej spo³ecznoœci cieszy³a siê nacjonalizacja maj¹tków ziemskich, a tak¿e ich czêœciowa parcelacja,
dokonana równie¿ na podstawie dekretu PKWN z wrzeœnia 1944 roku. Specyfika struktury rolnej Pomorza Gdañskiego, bêd¹ca niew¹tpliwie spuœcizn¹ pruskiej i niemieckiej polityki agrarnej, polega³a przede wszystkim na istnieniu
silnej warstwy gospodarstw wielko ch³opskich (gburskich), nierzadko przekraczaj¹cych nawet 100 ha oraz licznych, du¿ych obszarowo i dobrze wyposa¿onych poniemieckich maj¹tków ziemskich. Tê specyfikê uwzglêdniono w treœci
wspomnianego dekretu. Bezp³atnemu przejêciu przez pañstwo podlega³y maj¹tki rolne „stanowi¹ce w³asnoœæ albo wspó³w³asnoœæ osób fizycznych lub prawnych, je¿eli ich rozmiar ³¹czny przekracza³ b¹dŸ 100 ha powierzchni ogólnej,
b¹dŸ 50 ha u¿ytków rolnych, a na terenie województw poznañskiego, pomorskiego i œl¹skiego, je¿eli ich rozmiar ³¹czny przekracza³ 100 ha powierzchni
ogólnej niezale¿nie od wielkoœci u¿ytków rolnych tej powierzchni”76. Z pozyskanych w ten sposób maj¹tków zamierzano stworzyæ pañstwowe oœrodki kultury rolnej, a czêœæ z nich mia³a zostaæ rozparcelowana pomiêdzy bezrolnych
i ma³orolnych ch³opów. Komunistyczni architekci pekawuenowskiej reformy
rolnej w sposób œwiadomy nie zmierzali do uzdrowienia struktury rolnej poprzez tworzenie du¿ych, samodzielnych gospodarstw rolnych. Rzeczywiste cele
reformy zosta³y sformu³owane w liœcie Centralnego Biura Komunistów Polskich
w ZSRR do KC PPR z lipca 1944 roku, w którym zaznaczono, ¿e projekt dekretu
ma zmierzaæ do „likwidacji obszarnictwa jako klasy i nadzielenia ch³opów ziemi¹”. Realizacja reformy rolnej zmierzaæ wiêc mia³a do trwa³ego wyeliminowania wp³ywów politycznych i ekonomicznych ziemian, którzy stanowiliby najwiêksz¹ przeszkodê w budowie komunizmu na wsi77. Dopóki komuniœci nie
75

76
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Cyt. za: M. Latoszek, Pomorze: odkrywanie to¿samoœci w procesie d³ugiego trwania, w: Regiony i regionalizmy w Polsce wspó³czesnej, red. W. Œwi¹tkiewicz, Katowice 1998, s. 69; (Patrz
te¿ C. Obracht-Prondzyñski, Spo³ecznoœæ kaszubska, w: Mniejszoœci narodowe i etniczne
w Polsce po II wojnie œwiatowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010, s. 356 i n.)
Cyt. za: A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa…, s. 16.
W tym miejscu nie sposób nie zgodziæ siê z Andrzejem Lederem, który w jednej ze swych
najnowszych prac zauwa¿a, i¿ „rewolucja musia³a uderzyæ we w³adzê elit wywodz¹cych siê
z ziemiañstwa i mentalnie z ziemiañstwem zwi¹zanych na dwóch poziomach. Z jednej strony
chodzi³o o zmianê struktury spo³ecznej, mo¿liw¹ tylko poprzez bezpoœrednie zastosowanie przemocy, z drugiej – a mo¿e przede wszystkim o unicestwienie ich dominacji
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mieli jeszcze w Polsce pe³ni w³adzy, dopóty powstrzymywali siê od oficjalnego
popierania sowieckiej polityki rolnej, a wiêc i organizacji ko³chozów. Odp³atne
nadzielenie ch³opów ziemi¹ mia³o przekonaæ ich do nowej komunistycznej
w³adzy, gor¹czkowo szukaj¹cej szerszego spo³ecznego poparcia.
Zgodnie z zaleceniami instrukcji KC PPR dla organizacji partyjnych województwa pomorskiego i gdañskiego nacjonalizacja i czêœciowa parcelacja maj¹tków rolnych o pow. 100 ha mia³a zostaæ dokonana bezzw³ocznie przy u¿yciu
dostêpnych zasobów ludzkich i œrodków materialnych, a te by³y nadzwyczaj
skromne. Z realizacj¹ reformy rolnej w powiatach kaszubskich nie czekano
nawet do formalnego utworzenia województwa gdañskiego, ani nawet do zakoñczenia dzia³añ wojennych maj¹cych miejsce na terenie powiatu morskiego
do chwili kapitulacji wojsk niemieckich na Pó³wyspie Helskim, co ostatecznie
nast¹pi³o w maju 1945 roku. Tak wiêc a¿ do pierwszych dni kwietnia 1945 roku
wszelkie dyspozycje dotycz¹ce nacjonalizacji i parcelacji maj¹tków ziemskich
pochodzi³y z Bydgoszczy i Torunia. Stamt¹d równie¿ przybywali bezpoœredni
wykonawcy dekretu o reformie rolnej. Na Kaszuby dociera³y grupy operacyjne
PPR, które tworzy³y dru¿yny parcelacyjne, pojawiali siê te¿ pe³nomocnicy rz¹dowi do spraw reformy rolnej. Ci ostatni dysponowali znacznym zakresem prerogatyw. To oni bowiem decydowali o bie¿¹cych pracach Urzêdów Ziemskich,
mieli wp³yw na dobór ich kadr. Dysponowali równie¿ prawem do ¿¹dania wszelkiej pomocy od w³adz administracyjnych i rad narodowych, co te¿ czêsto czynili. Anga¿owali równie¿ obecnych na podleg³ym im terenie mierniczych, agronomów i wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób mogli przydaæ siê
w pracach inwentaryzacyjnych i mierniczych. Na potrzeby reformy konfiskowano te¿ niezbêdny sprzêt, jak np. mapy, taœmy miernicze, paliki i rowery.
Bydgoscy decydenci oczywiœcie zdawali sobie sprawê z ogromu trudnoœci jakie
napotka³a realizacja reformy, dlatego te¿ pouczali: „Gdyby si³ brak³o, nale¿y
dokonaæ pomiarów i podzia³u prowizorycznie przy pomocy ch³opów […]”.
Wszelkie problemy techniczne miano rozwi¹zywaæ „przy pomocy w³asnych
si³, po frontowemu, a nie oczekiwaæ w najmniejszych drobnostkach dok³adnych instrukcji i poleceñ w³adz prze³o¿onych”78.
W takich warunkach za spraw¹ komunistów dokonywa³o siê jedno z najwiêkszych niew¹tpliwie rewolucyjnych ekonomicznych i spo³ecznych przekszta³ceñ w tu¿ powojennej Polsce. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ówczesny zdominowany przez komunistów i kryptokomunistów rz¹d formalnie deklarowa³,
i¿ prawne oparcie stanowi dla niego konstytucja z marca 1921 roku. Tymcza-
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w imaginarium agrarnego spo³eczeñstwa”. (Cyt. za: A. Leder, Przeœniona rewolucja. Æwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2013, s. 98).
APG, KW PPR, 2598/85, Instrukcja w sprawie przeprowadzenia reformy rolnej na terenach nowo wyzwolonych, Warszawa luty 1945 r., k. 4.
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sem jedn¹ z podstawowych zasad tej¿e ustawy zasadniczej by³a pe³na ochrona
i poszanowanie w³asnoœci prywatnej, a dekret o reformie rolnej zaprzecza³ jej
w ca³ej rozci¹g³oœci79. Byli w³aœciciele ziemscy mogli liczyæ co najwy¿ej na rekompensaty w wysokoœci rocznego uposa¿enia urzêdnika ni¿szego szczebla.
Jak siê niebawem okaza³o i te absurdalnie niskie odszkodowania nie zosta³y
spe³nione, a na Kaszubach sprzyja³y temu pewne okolicznoœci. Tu¿ przed wojn¹
wiêkszoœæ maj¹tków ziemskich nale¿a³a tu do Niemców, polskich by³o mniej,
mniejsza by³a te¿ ich powierzchnia, ich wyposa¿enie równie¿ odbiega³o od
standardów obserwowanych w niemieckiej w³asnoœci rolnej. Nietrudno wiêc
zauwa¿yæ, ¿e pomimo usilnych starañ polskim miêdzywojennym w³adzom nie
uda³o siê odwróciæ tych proporcji na korzyœæ rodzimych w³aœcicieli. Sta³o siê
tak miêdzy innymi dlatego, ¿e dzia³ano w ramach obowi¹zuj¹cej konstytucji,
chroni¹cej w³asnoœæ prywatn¹.
W okresie okupacji niemieccy w³aœciciele zachowali swoje maj¹tki, a polskie
sta³y siê w³asnoœci¹ niemieckich powierników. Tu¿ przed nadejœciem Armii
Czerwonej wiêkszoœæ z nich opuœci³a maj¹tki i do³¹czy³a do ewakuowanej ludnoœci. W przeciwieñstwie do województw centralnych, na Kaszubach polscy
realizatorzy dekretu o reformie rolnej nie musieli wypêdzaæ polskich w³aœcicieli
z ich maj¹tków, poniewa¿ wczeœniej zrobili to Niemcy. Polskie w³adze negocjowa³y jedynie ich przejêcie z r¹k jednostek Armii Czerwonej, które i tak je opuszcza³y. Dla powojennych w³adz polskich na Kaszubach by³y to wiêc komfortowe
warunki bezprawnego przejêcia tych jak¿e cennych nieruchomoœci rolnych.
Sprzeciw wiejskiej populacji Kaszub budzi³o jednak przejêcie gospodarstw
ch³opskich nieznacznie przekraczaj¹cych 100 ha i tych du¿o wiêkszych, dochodz¹cych nawet do 300 ha, co na Kaszubach wcale nie by³o rzadkoœci¹. Ch³opi
protestowali przeciwko wyw³aszczeniu i starali siê uzyskaæ choæby minimaln¹
rekompensatê za utracone mienie. Szczêœliwcom udawa³o siê wyzyskaæ kilka
lub co najwy¿ej kilkanaœcie ha ziemi i czêœæ zabudowañ80.
Najwiêksze zainteresowanie wzbudza³a opisana ju¿ akcja osadnicza i rywalizacja o najlepsze poniemieckie gospodarstwa. Parcelacja wielkiej w³asnoœci
ziemskiej nie wzbudza³a ju¿ a¿ takich emocji i nie cieszy³a siê takim zainteresowaniem rolniczej spo³ecznoœci z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze,
œrednie nadzia³y rozparcelowanej ziemi pomiêdzy robotników folwarków,
bezrolnych i ma³orolnych by³y jak na lokalne warunki niewielkie. Na przyk³adzie powiatu morskiego wiemy, ¿e ci pierwsi otrzymali po ok. 7,9 ha, bezrolni
– 8,5 ha, a ma³orolni otrzymali po 4,5 ha81. Podobnie by³o w powiecie kartuskim
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Patrz te¿ Reforma rolna 1944-1945 czy komunistyczna zbrodnia? Dokumenty i materia³y.
Œwiadectwa. Wnioski, oprac. W. Kêszycki, F. Leœniak, Warszawa 2009.
Z po³udnia Kaszub, opr. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1982.
M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 149.
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i koœcierskim. Bior¹c pod uwagê kiepsk¹ jakoœæ piaszczystych gleb i krótki okres
bonitacyjny, takie nadzia³y nie mog³y gwarantowaæ ch³opskim rodzinom ekonomicznej samodzielnoœci82 . Potencjalni beneficjenci reformy dobrze o tym
wiedzieli, dlatego te¿ nie wszyscy decydowali siê na przyjêcie nadzia³ów, tym
bardziej, ¿e w pomorskiej tradycji agrarnej robotnik rolny sta³ wy¿ej w hierarchii
spo³ecznej ni¿ posiadacz zaledwie kilkuhektarowego gospodarstwa rolnego83.
Po drugie, otrzymanie w³asnej ziemi ³¹czy³o siê z trudnymi obowi¹zkami
i odpowiedzialnoœci¹. Ludzie, którzy podobnie jak ich rodzice przez ca³e swe
¿ycie byli robotnikami, nie musieli planowaæ zasiewów, organizowaæ prac polowych i gospodarskich, czy te¿ zmagaæ siê ze skutkami kaprysów pogodowych.
Jako robotnicy nie mieli podobnych trosk. Bali siê ponieœæ t¹ odpowiedzialnoœæ
i niejednokrotne rezygnowali z perspektywy bycia samodzielnym ch³opem
i kontynuowali skromny, aczkolwiek bezpieczny ¿ywot robotnika rolnego.
Choæ opisane powy¿ej przemiany strukturalno-spo³eczne kaszubskiej wsi
wzbudza³y pewne kontrowersje i w¹tpliwoœci wœród ch³opów, to mimo wszystko
byli w stanie je zaakceptowaæ i przyj¹æ za dziejow¹ koniecznoœæ. Wszystko
zmieni³o siê jednak ju¿ latem 1948 roku, kiedy KC PPR og³osi³o wielki zwrot
w polityce rolnej, polegaj¹cy na przejœciu do forsownej kolektywizacji indywidualnych gospodarstw rolnych84. Ch³opi dowiedzieli siê o tym g³ównie z prasy,
m.in. z „Dziennika Ba³tyckiego”85 i „G³osu Wybrze¿a”86.
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Ch³opi dostrzegali te¿ znaczne ró¿nice w jakoœci uprawianej na Kaszubach ziemi. Za niesprawiedliwe uznali wiêc nadzia³y z parcelacji. W ch³opskiej pamiêci zachowa³y siê nastêpuj¹ce spostrze¿enia: „Syna parcela jest ze wsi s¹siedzkiej, która siê graniczy z moj¹ ziemi¹.
Ta parcelacja jest Ÿle przeprowadzona i to 5 osadników ma a¿ po jednym ha opaliwa torfu,
zaœ 15 nie maj¹ ¿adnego opaliwa torfu. Ci 5, co maj¹, to sprzedaj¹ torf i buduj¹, zaœ ci,
którzy nie maj¹ ¿adnego opaliwa torfu, nie bêd¹ mogli swoich rodzin utrzymaæ, ani siê te¿
wywi¹zaæ z obowi¹zków wobec Pañstwa”. (Cyt. za: Wieœ Polska…, s. 51).
Tê specyfikê dostrzegali oczywiœcie i sami ch³opi. W opublikowanych wspomnieniach mieszkañca powiatu koœcierskiego czytamy: „W kwietniu 1945 r. maj¹tek objêty zosta³ reform¹
roln¹, wszyscy dawni robotnicy otrzymali teraz ziemiê, która ju¿ w roku nastêpnym sta³a
siê ich w³asnoœci¹, lecz nie wszyscy byli pocz¹tkowo z tego zadowoleni, twierdz¹c, ¿e praca
na roli dziedziców, za któr¹ otrzymywali wynagrodzenie w pieni¹dzach i naturze, korzystniejsz¹ by³a od obecnej pracy na w³asnym gruncie, poniewa¿ oszczêdza³a wiele k³opotów
i zmartwieñ”. (Cyt. za: Wieœ Polska…, s. 49; R. Wapiñski, Pierwsze lata w³adzy ludowej na
wybrze¿u gdañskim, Gdañsk 1970, s. 57-58).
Przejœcie do kolektywizacji w Polsce i krajach bloku wschodniego formalnie nast¹pi³o
w wyniku decyzji Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych obraduj¹cego w czerwcu 1948 r. w Bukareszcie. W rzeczywistoœci decyzja ta zosta³a podjêta w Moskwie. Kolektywizacja by³a czêœci¹ wielkiego planu stopniowego ujednolicania systemów
polityczno-ekonomicznych w krajach bloku. Nie by³a to wiêc arbitralna decyzja KC PPR,
która wczeœniej odcina³a siê od jakichkolwiek planów wprowadzenia kolektywizacji w Polsce.
(L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie ³ódzkim, £ódŸ 2003, s. 13). Na I ZjeŸdzie
PPR w grudniu 1945 r. pad³o nastêpuj¹ce stwierdzenie: „Stoimy na gruncie indywidualnej
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Pierwsze reakcje kaszubskich ch³opów na wieœæ o kolektywizacji by³y niemal histeryczne. Na wsi zagoœci³ strach, a rolnicy próbowali zrozumieæ, co tak
naprawdê czeka ich w najbli¿szej przysz³oœci, któr¹ starali siê kreœliæ na podstawie domys³ów, a wreszcie wzajemnie je sobie przekazywaæ w formie plotek
i pog³osek87. Nastroje i wypowiedzi ch³opów pilnie œledzi³ aparat bezpieczeñstwa za spraw¹ roz³o¿ystej siatki informatorów i agentów88. Wed³ug dostarczonych przez nich doniesieñ, wœród ch³opów powszechne by³y opinie, ¿e przysz³e kolektywne gospodarstwo bêdzie „ogrodzone kolczastym drutem, ¿e [cz³onkowie – M.H.] bêd¹ zmuszani spo¿ywaæ posi³ki z jednego kot³a i bêd¹ posiadaæ
wspólne ¿ony”89. Kaszubscy ch³opi w swych opiniach i obawach zasadniczo
nie ró¿nili siê od rolników z innych regionów kraju90. Z dzisiejszej perspektywy
wiemy, ¿e ch³opskie opinie by³y przesadzone i nieprawdziwe. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci, ¿e by³y te¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ powszechnie wystêpuj¹cych
patologicznych zachowañ, maj¹cych wp³yw na kondycjê ekonomiczn¹ gospodarstw indywidualnych. Apokaliptyczne wizje przyczynia³y siê do rozwoju
pijañstwa, nastrojów zrezygnowania91, nast¹pi³o równie¿ zahamowanie prac
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gospodarki ch³opskiej i jesteœmy przeciwko kolektywizacji, […] rozwój wsi i ca³ej gospodarki polskiej nie mo¿e byæ i nie bêdzie kopi¹ rosyjskiego rozwoju. Inne s¹ nasze warunki
obiektywne, inne s¹ nasze tradycje narodowe, inna jest psychologia Polaka i inn¹, niew¹tpliwie swoist¹, bêdzie nasza droga rozwojowa […]. Bez wzglêdu na takie czy inne przysz³e
formy przekszta³ceñ ustrojowych w Polsce mo¿na z góry stwierdziæ, ¿e w warunkach istnienia w³adzy ludowej jest nie do pomyœlenia, aby jakiekolwiek zmiany ustrojowe mog³y
mieæ miejsce wbrew woli milionowych mas ch³opskich. Wieœ polska bêdzie rozwijaæ siê
tak, jak tego bêd¹ sobie ¿yczyæ nasi ch³opi”. (Cyt. za: A. Dobieszewski, Kolektywizacja wsi
polskiej 1948-1956, Warszawa 1993, s. 21-22.)
Wyniki lipcowego plenum KC PPR, „Dziennik Ba³tycki”, 15 VII 1948, nr 193; Polityka gospodarcza i spo³eczna na wsi. Referat ministra Hilarego Minca na Plenum KC PPR, „Dziennik
Ba³tycki”, 9 IX 1948, nr 249.
Spó³dzielczoœæ produkcyjna uchroni biednego ch³opa od wyzysku, „G³os Wybrze¿a”, 27 VIII
1948, nr 236.
Wiêcej o tym patrz w: D. Jarosz, Pog³oski jako wyraz œwiadomoœci potocznej ch³opów
w Polsce w latach 1949 – 1956, „Dzieje Najnowsze”, 1993, nr 3.
IPN GD 0046/153 t. 1, Sprawozdanie dot. pracy Referatu Œledczego PUBP w Lêborku za
okres od dnia 1 X 1948 r. do 14 X 1948 r., Lêbork 14 X 1948 r., k. 40-41; Idem, Sprawozdanie
dot. pracy referatu œledczego PUBP w Lêborku za okres od dnia 1 II 1949 r. do 7 II 1949 r.,
Lêbork 7 II 1949 r., k. 60-61.
IPN GD, KPMO, 05/4 t. 27, Sprawozdanie KPMO za miesi¹c sierpieñ 1948 r., Wejherowo
3 IX 1948 r., k. 70.
Patrz te¿ L. Próchniak, op. cit., s. 19-43; R. Turkowski, Ch³opi wobec kolektywizacji wsi
(1944-1957), w: Opór ch³opów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. F. Gryciuk, Siedlce 1997, s. 41 i n.; S. Chodunaj, Ubezw³asnowolnienie ch³opów wsi ³ódzkiej
w latach 1949-1956, w: tam¿e, s. 87-88; M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi w województwie bia³ostockim 1948-1956, Bia³ystok 2010, s. 306-364; G. Miernik, Opór ch³opów wobec
kolektywizacji w województwie kieleckim 1948-1956, Kielce 1999, s. 27 i n.
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rolnych, wyprzeda¿ narzêdzi, czy te¿ ubój ¿ywego inwentarza tak, by ten nie
przeszed³ na w³asnoœæ „polskich ko³chozów”. Pospiesznie gromadzono równie¿
przedmioty i ¿ywnoœæ niezbêdn¹ do przetrwania w trudnych warunkach92.
Warto zauwa¿yæ, i¿ rych³a perspektywa kolektywizacji, a wiêc zapowiedŸ
organizacji rolniczych spó³dzielni produkcyjnych nie by³y dla Kaszubów pustos³owiem, czy niezrozumia³ym frazesem. Mieli bowiem liczne Ÿród³a informacji na temat kolektywizacji i sytuacji wsi na terenie Zwi¹zku Radzieckiego.
Byli te¿ przekonani, ¿e polska wieœ zmierza w³aœnie w tym samym kierunku.
Po pierwsze, przymusowa s³u¿ba w Wehrmachcie zaprowadzi³a Kaszubów
tak¿e na front wschodni, a tam mieli oni mo¿liwoœæ obserwowania ciê¿kiej
i ur¹gaj¹cej ludzkiej godnoœci pracy w ko³chozach i sowchozach. To doœwiadczenie nie koñczy³o siê na obserwacji. Kaszubi, którzy dostali siê do sowieckiej
niewoli, trafiali m.in. do ko³chozów, gdzie na w³asnej skórze poznali tê trudn¹
rzeczywistoœæ. Tego samego doœwiadczyli Kaszubi, którzy tu¿ po wojnie z racji
posiadania którejœ z grup NLN zostali deportowani do Zwi¹zku Radzieckiego.
Po drugie, w wyniku powojennego osadnictwa na Kaszuby dotarli repatrianci
z by³ych Kresów Wschodnich, które w latach 1939–1941 by³y okupowane przez
sowietów. W tym okresie i miejscu ludzie ci doœwiadczyli wielu okropieñstw
eksterminacji, deportacji i nacjonalizacji mienia rolnego i wreszcie wyniszczaj¹cej pracy w nierentownych ko³chozach.
Po trzecie, przedwojenna pomorska prasa dostarcza³a a¿ nadto krytycznych
i w wiêkszoœci prawdziwych informacji na temat sowieckiej gospodarki ko³chozowej93.
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Informatorzy donosili, ¿e w obliczu nieuchronnej kolektywizacji ch³opi kompletnie przestali interesowaæ siê prac¹ we w³asnym gospodarstwie. Powszechne by³y nastêpuj¹ce opinie: „Po co czyniæ starania przy swoim gospodarstwie, skoro i tak bêd¹ zorganizowane spó³dzielnie […] ci, którzy nie przyst¹pi¹ do spó³dzielni zostan¹ powywo¿eni na Sybir”. (IPN
GD 0046/199 t. 3, Raport sprawozdawczy z pracy agenturalno-operatywnej PUBP za okres
od 28 III 1949 r. do 28 IV 1949 r., Wejherowo 28 IV 1949 r., k. 25.)
E. Koko, op. cit., s. 275; G. Berendt, W Polsce Ludowej…, s. 615; IPN GD 0046/168 t. 1,
Sprawozdanie miesiêczne PUBP Koœcierzyna za okres od dnia 27 XII 48 r. do dnia 27 I 1949
r., Koœcierzyna 27 I 1949 r., k. 7; tam¿e, Sprawozdanie z pracy PUBP Koœcierzyna za okres
25 II – 25 III 1949 r., Koœcierzyna 26 III 1949 r., k. 14; IPN GD 0046/78 t. 1, Sprawozdanie
WUBP za miesi¹c wrzesieñ 1950 r., Gdañsk 30 IX 1950 r., k. 309.
W 1938 w „S³owie Pomorskim” pojawi³ siê artyku³ nastêpuj¹cej treœci: „W roku 1928 rozpoczêto w Sowietach planow¹ i energiczn¹ akcjê kolektywizacji wsi. Wieœ mia³a dostarczyæ
œrodków na uprzemys³owienie kraju, na zbrojenia, na propagandê zagraniczn¹ i na wzmocnienie ustroju komunistycznego. »Dobrowolnoœæ« kolektywizacji osi¹gniêto w sposób niezbyt wyszukany. W upatrzonej wsi zjawia³ siê komisarz z silnym oddzia³em GPU. Zwo³ywa³
zebranie. Zg³asza³ listy. Jedn¹ podpisywali zwolennicy ko³chozu, drug¹ przyszli mieszkañcy
obozów koncentracyjnych. Zamo¿niejszych gospodarzy zazwyczaj aresztowano celem
wywarcia odpowiedniego wra¿enia na pozosta³ych. […] Wytê¿ona akcja tego rodzaju
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Nie tylko perspektywa ubóstwa by³a powodem strachu. Ch³opi obawiali siê
trwa³ej utraty i dewastacji swych gospodarstw, nierzadko przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. To w³aœnie posiadane przez nich gospodarstwa rolne
by³y dla nich podstaw¹ spo³ecznego presti¿u, przedmiotem s¹siedzkiej rywalizacji i ostoj¹ domowego ogniska. W opinii wiêkszoœci ch³opów kolektywizacja
by³a z³em, poniewa¿ za jej przyczyn¹ mia³o dojœæ do trwa³ego zniszczenia ¿ycia,
jakie dotychczas znali94.
Ch³opski opór rozbudza³a te¿ postawa katolickich duchownych, którzy
w kolektywizacji widzieli element komunizacji, a wiêc i ateizacji kaszubskiej
spo³ecznoœci. Podczas mszy œwiêtych przestrzegali swych parafian przed wstêpowaniem zarówno do kolektywnych gospodarstw, jak i przynale¿noœci do PPR/
PZPR95. Ksiê¿a otwarcie zachêcali ch³opów do niewywi¹zywania siê z obowi¹zkowych dostaw na rzecz pañstwa96.
Wszystkie wymienione wy¿ej Ÿród³a wiedzy i zbiorowych doœwiadczeñ czyni³y z kaszubskich rolników niezwykle odpornych na oddzia³ywanie propagandy uskutecznianej przede wszystkim przez lokalnych dzia³aczy PPR/PZPR, którzy pomimo powszechnie manifestowanego ch³opskiego sprzeciwu przystêpowali do dzia³ania. Pospiesznie zwo³ywano zebrania z mieszkañcami wsi, na
których wyjaœniano istotê systemu kolektywnych gospodarstw i korzyœci p³yn¹cych z faktu przyst¹pienia do nich97. Na tego typu spotkaniach prowadzonych przez partyjnych prelegentów z regu³y bezrefleksyjnie odczytywano statuty spó³dzielni produkcyjnych, które wedle za³o¿eñ mia³y staæ siê wiod¹c¹
form¹ produkcji rolnej.

94

95

96
97

pozwoli³a na przestrzeni lat dziesiêciu skolektywizowaæ wieœ sowieck¹ w 98 proc. W³oœcianin,
zg³aszaj¹c swoje przyst¹pienie do >ko³chozu< musia³ ca³y maj¹tek przekazaæ kolektywowi.
[…] Sposób traktowania ch³opa sowieckiego jest brutalny i gorsz¹cy, poni¿aj¹cy wszelk¹
godnoœæ ludzk¹”. (Cyt. za: Dziesiêæ lat sowieckich kolektywów rolnych, „S³owo Pomorskie”,
28 XII 1938, nr 296; Patrz te¿ R. Michalski, Treœci spo³eczne w polskiej prasie pomorskiej
1850-1989, Toruñ 2004; ten¿e, Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na ³amach polskiej prasy
pomorskiej w latach 1917-1939, Toruñ 1997; ten¿e, Obraz nieprzyjació³ Rzeczypospolitej
na ³amach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948, Toruñ 1999).
Patrz J. Perszon, Zmierzch kultury i religijnoœci ludowej na przyk³adzie wybranych elementów
kaszubskiej obrzêdowoœci agrarnej, „Acta Cassubiana”, t. 2, 2000 10-11; D. Jarosz, Rodzina
ch³opska w Polsce w okresie kolektywizacji 1948 – 1956: elementy ci¹g³oœci i zmian, w: Pamiêtnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, red. A. ¯arnowska, Warszawa
1995.
APG, KP PZPR, 324/151, Pismo KP PZPR w Wejherowie do KW PZPR w Gdañsku, Wejherowo 8 I 1951 r., k. 293; IPN GD 0046/199 t. 5, Sprawozdanie Szefa PUBP Wejherowo
za okres od IX 1953 r. do 30 IX 1953 r., Wejherowo 30 IX 1953 r., k. 44.
APG, KP PZPR, 324/51, Protokó³ z zebrania Egzekutywy KP PZPR, Wejherowo 19 IX 1949
r., k. 115.
M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 362 i n.
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Czym jednak by³y owe spó³dzielnie? Teoretycznie mia³y byæ to du¿e, kilkusethektarowe gospodarstwa rolne, sk³adaj¹ce siê z co najmniej kilkunastu ch³opskich maj¹tków rolnych, których w³aœciciele pragnêli dobrowolnie podj¹æ wspó³pracê, dziel¹c siê plonami i dochodami swej pracy. Cz³onkiem takiej spó³dzielni móg³ byæ pe³noletni mieszkaniec wsi – rolnik lub osoba trudni¹ca siê prac¹
œciœle zwi¹zan¹ z rolnictwem98. Hilary Minc, jeden z g³ównych architektów programu kolektywizacji w Polsce, postulowa³ koniecznoœæ równoleg³ego rozwoju kilku
typów spó³dzielni produkcyjnych, których wyró¿niaæ mia³a skala uspo³ecznienia maj¹tku i podzia³u dochodów potencjalnych cz³onków99. W I najprostszym
typie – Zrzeszeniu Uprawy Ziemi – ³¹czono tylko ch³opskie grunty w okresie
najpilniejszych prac polowych. Dochód dzielono proporcjonalnie do wielkoœci
wk³adów gruntowych cz³onków tej spó³dzielni. Wy¿sz¹ formê „socjalistycznej” w³asnoœci mia³a byæ Rolnicza Spó³dzielnia Wytwórcza, w której u¿ytki rolne ³¹czono celem wspólnego u¿ytkowania. Cz³onkowie zachowywali prawo do
swobodnego opuszczenia struktur spó³dzielni i odebrania swojego wk³adu
maj¹tkowego. Jako cz³onkowie mogli te¿ posiadaæ niewielk¹, bo nieprzekraczaj¹c¹ 1 ha dzia³kê przyzagrodow¹. Przy podziale dochodów najbardziej liczy³ siê nie wk³ad ziemi, lecz pracy. III typ – Rolniczy Zespó³ Spó³dzielczy by³
niemal dok³adnym odwzorowaniem sowieckiego ko³chozu. Dochód cz³onków
zale¿a³ wy³¹cznie od wk³adu ich pracy. W roku 1950 wprowadzono czwarty
typ (Ib), w którym uspo³eczniono tylko produkcjê roœlinn¹100.
W œwiadomoœci ch³opów starano siê te¿ zaszczepiæ wyimaginowany, wzorowany na sowieckim model rolniczego spo³eczeñstwa, które wedle komunistów stanowiæ mieli biedniacy, œredniacy i ku³acy101. Do dwóch pierwszych
grup komunistyczna propaganda zalicza³a rolników, którzy posiadali mniej ni¿
15 ha ziemi. Tych usytuowano w kategorii „ch³opów pracuj¹cych” i potencjalnych „przyjació³ socjalistycznego pañstwa”. Ku³akiem natomiast mia³ byæ rolnik,
posiadaj¹cy znaczn¹, choæ nigdy niesprecyzowan¹ iloœæ gruntów i co najwa¿niejsze, mia³ korzystaæ z najemnej si³y roboczej. Ta ostatnia cecha, w opinii komunistów mia³a wyraŸnie kwalifikowaæ tê grupê rolników do kategorii wiejskich wyzyskiwaczy, spekulantów i sabota¿ystów pañstwowej polityki agrarnej. Tego podzia³u kaszubscy ch³opi nigdy nie zrozumieli i nie zaakceptowali102.
98
99
100
101

D. Jarosz, Polityka w³adz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a ch³opi, Warszawa
1998, s. 24-25.
A. Dobieszewski, op. cit., s. 33.
Tam¿e, s. 34.
Taki te¿ obraz wsi rysowano na ³amach ówczesnej prasy: D. Jarosz, Obraz ch³opa w krajowej
publicystyce czasopiœmienniczej 1944–1959, Warszawa 1994; Spó³dzielczoœæ produkcyjna
uchroni biednego ch³opa od wyzysku, „G³os Wybrze¿a”, 27 VIII 1948, nr 236; Machinacje
ku³aka – spekulanta, „G³os Wybrze¿a”, 14 II 1951, nr 44; Oblicze wroga klasowego na wsi,
„G³os Wybrze¿a”, 12 IX 1948, nr 252.
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Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e instrukcje i zalecenia p³yn¹ce z warszawskiej centrali partyjnej do wszystkich podleg³ych jej terenowych agend w niewielkim
stopniu uwzglêdnia³y tzw. lokaln¹ specyfikê, tak¿e w zakresie definiowania
„wrogów klasowych”. Problem ten dotyczy³ równie¿ Kaszub. Pierwsi sekretarze
komitetów powiatowych PZPR w Wejherowie, Koœcierzynie czy Kartuzach,
pomimo i¿ szczegó³owo interesowali siê wytycznymi centrali, to na podleg³ym
sobie terenie nie potrafili powiedzieæ, kto jest ku³akiem. Znaj¹c strukturê agrarn¹
Pomorza i Kaszub, wiedzieli, ¿e nie mogli zaliczaæ do nich rolników, posiadaj¹cych 15 ha gospodarstwa. Jak siê niebawem okaza³o, ich obawy i w¹tpliwoœci
by³y bezzasadne, bowiem nieprecyzyjne i mgliste zdefiniowanie „wiejskiego
ku³aka” by³o celem polskich komunistów. W praktyce bowiem do grona tych
rzekomych wrogów móg³ trafiæ ka¿dy ch³op, jeœli tylko w jakikolwiek sposób
kontestowa³ dzia³ania w³adz wobec wsi, lub pomimo usilnych starañ nie by³
w stanie wywi¹zaæ siê ze zobowi¹zañ fiskalnych na rzecz pañstwa. Drugorzêdne,
choæ istotne znaczenie mia³ tutaj stan maj¹tkowy kaszubskiego ch³opa103.
Na prze³omie lat 1948/1949 kiedy kaszubscy ch³opi nie zd¹¿yli jeszcze otrz¹sn¹æ siê z szoku wywo³anego decyzj¹ o kolektywizacji, lokalne w³adze partyjne
i administracyjne pospiesznie zwo³ywa³y zebrania wiejskie, podczas których
dochodzi³o do obopólnej konfrontacji i zarysowuj¹cej siê coraz silniej polaryzacji miêdzy „ludŸmi w³adzy” a ch³opami. Ci pierwsi, wykorzystuj¹c dostêpne
im œrodki przekazu, starali siê przekonaæ ch³opów, ¿e organizacja spó³dzielni
produkcyjnej jest znakiem nowych czasów, symbolem postêpu, trwa³ego usuniêcia biedy i zacofania kaszubskiej wsi. Ich wysi³ki na ogó³ by³y bezskuteczne.
Na zebraniach najczêœciej dochodzi³o do awantur, w konsekwencji zaœ do ich
zrywania.
W³adze mia³y œwiadomoœæ, ¿e polityka propagandowa jest dalece niewystarczaj¹cym narzêdziem perswazji. Równolegle wiêc siêgnê³y do bardziej przekonuj¹cych argumentów. W gromadach wstêpnie wytypowanych do organi102

103

„1949 rok bé³ baro òbrodzajny. Ale dlô gbùrów bé³ to rok baro niespòkójny, bò zaczinelë
twòrzëc spó³dzielnie produkcyjné. Partiô robi³a we wsach zebranie i powo³ywa³a kòmitetë
za³o¿ëcelsczë. Zaczã³a sã tej té¿ »walka z kù³akama«. Co to bë³a za g³ëpòta! Ju wikszi swiat
wëmëslec ni móg³. Sk¹d sã wzã³o s³owò »kù³ak«, tegò nicht sã ni móg³ domëslëc. Czë
z ³acëznë to przësz³o, czë z amerikañsczi mòwë?... Przë òstatkù wszëtcë sã dobadérowelë,
¿e to paskùdné s³owò mòg³o prziñc leno od Rusków. Bò tamst¹dka wszytko z³o do nas
przëchòdzë³o”. (Cyt. za: B. Ja¿d¿ewski, Wspomnienia…, s. 168).
Motywy polityczne „klasowania wsi” trafnie oceni³ Grzegorz Berendt, który opisuj¹c powojenn¹ historiê gminy Wejherowo, stwierdzi³, ¿e w³adze postawi³y „na zantagonizowanie œrodowiska wiejskiego, jego dezintegracjê w celu stworzenia spo³ecznoœci nowego typu,
o sp³aszczonej strukturze maj¹tkowej zgodnie z sowieckimi wzorcami. Dawni liderzy spo³ecznoœci wiejskiej mieli zostaæ zniszczeni ekonomicznie z wykorzystaniem prawa i administracji terenowej”. (Cyt. za: G. Berendt, W odrodzonej Polsce…, s. 615.)
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zacji spó³dzielni inwestowano doœæ pokaŸne kwoty na rozbudowê, szkó³, dziedziñców, boisk sportowych, remonty dróg. Sklepy wiejskie starano siê zaopatrywaæ w niezbêdne dla ch³opów produkty. Nie szczêdzono równie¿ œrodków
na elektryfikacjê czy politykê kulturaln¹, a wiêc organizacjê teatrzyków, przedstawieñ, seanse kina objazdowego, których treœæ i przekaz zdominowa³a idylla
„socjalistycznego pañstwa”104.
Chc¹c równie¿ osi¹gn¹æ propagandowy sukces, w³adze stara³y siê starannie
dobieraæ miejsca lokalizacji pierwszych spó³dzielni. To przecie¿ one – w przekonaniu partyjnych dygnitarzy – mia³y byæ namacalnym œwiadectwem sukcesu
nowej polityki agrarnej. Powodzenie tego planu by³o kluczowe dla realizacji
projektu kolektywizacji w kolejnych latach. Pierwsze spó³dzielnie na Kaszubach
zak³adano zw³aszcza w powiatach nowych, jak np. w lêborskim (22 spó³dzielnie) i gdañskim (20), i czêœciowo morskim105. Wysi³ki organizacyjne uskuteczniano zw³aszcza w miejscowoœciach o du¿ym nasyceniu ludnoœci nap³ywowej,
która sw¹ ziemiê otrzyma³a z parcelacji lub zajê³a poniemieckie gospodarstwa
rolne106. W ten sposób ludnoœæ ta nie zd¹¿y³a trwale wrosn¹æ w nowe œrodowisko, a co za tym idzie nie mog³a pos³ugiwaæ siê argumentem podtrzymywania pokoleniowej ci¹g³oœci na u¿ytkowanym przez siebie gospodarstwie, a wiêc
i w sposób przekonuj¹cy sprzeciwiaæ siê kolektywizacji. Nowi w³aœciciele gospodarstw poparcelacyjnych i poniemieckich borykali siê równie¿ z problemem
nieuregulowanych aktów w³asnoœciowych, co tak¿e nie sprzyja³o poczuciu trwa³oœci posiadanego maj¹tku. Kolejnym argumentem przemawiaj¹cym za usytuowaniem kolektywnego gospodarstwa w konkretnej gromadzie by³a przewaga
niewielkich obszarowo gospodarstw, przynajmniej czêœciowo zamieszkiwanych
przez cz³onków PZPR lub SL/ZSL107.
Rok 1950 tak w ca³ym kraju, jak i na wsi kaszubskiej oznacza³ gwa³towne
przyspieszenie i zbrutalizowanie programu kolektywizacji. Wówczas wyczerpywa³y siê mo¿liwoœci dalszej i stosunkowo bezkonfliktowej i dobrowolnej organizacji spó³dzielni. Komunistyczne pañstwo d¹¿y³o do masowej kolektywizacji indywidualnych gospodarstw i aby to zrealizowaæ nie mog³o poprzestaæ
na dzia³aniach propagandowych o nik³ej skutecznoœci108. Siêgniêto wiêc do
104
105
106
107
108

E. Koko, Gmina Sierakowice w Polsce Ludowej, w: Dzieje gminy Sierakowice, red. A. Groth,
Gdañsk 2008, s. 392-393.
Stan na koniec 1950 roku: B. Okoniewska, Przeobra¿enia…, s. 109.
Tam¿e; M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 369-371.
Patrz tam¿e, s. 362 i n.
Na ³amach „Dziennika Ba³tyckiego” i „G³osu Wybrze¿a” systematycznie zamieszczano artyku³y piêtnuj¹ce domniemanych przeciwników kolektywizacji. Ofiarami prasowej nagonki
byli tak¿e ci, którzy nie byli w stanie wywi¹zaæ siê podatków i obowi¹zkowych dostaw
produktów rolnych. (Patrz te¿ M. Hinc, Ku³ak – synonim z³a. Polityka „klasowania wsi”
w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji, „Acta Cassubiana”, t. 13, 2011, s. 179–188).
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radykalnych œrodków. Tym razem ofiar¹ kolektywizacji mia³y paœæ wszystkie
pozosta³e gromady, a wiêc i te, w których nie by³o silnie rozbudowanych organizacji partyjnych, a tak¿e tych z przewag¹ rdzennej ch³opskiej populacji z silnym poczuciem zwi¹zku z posiadanym od dziesiêcioleci gospodarstwem.
Wszystko to zapowiada³o mocny konflikt pomiêdzy w pe³ni skomunizowan¹
ju¿ w³adz¹ lokaln¹ a ch³opami.
Zarówno centralny, jak i lokalny aparat partyjno-pañstwowy doskonale zdawa³ sobie sprawê, ¿e od tego momentu kolektywizacja ca³kowicie straci cechy
dobrowolnoœci, a o przyroœcie liczbowym kolejnych spó³dzielni bêdzie decydowa³ przymus i terror. Aby przeprowadziæ kolektywizacjê w skali masowej,
komunistyczne pañstwo zamierza³o siêgn¹æ do wszystkich dostêpnych zarówno prawnych, jak i bezprawnych œrodków przymusu poœredniego i bezpoœredniego. Jednym z najwa¿niejszych z tych narzêdzi by³o wprowadzenie w tym
samym roku planowego skupu zbó¿. Kaszubscy ch³opi odczytali tê decyzjê
jednoznacznie negatywnie, a w swych opiniach czêsto odwo³ywali siê do niedawnych z³ych wspomnieñ zwi¹zanych z polityk¹ kontygentow¹ niemieckiego
okupanta i brutalnego egzekwowania œwiadczeñ rzeczowych do po³owy 1946
roku. Nowym obowi¹zkiem wobec pañstwa objêto niemal wszystkich ch³opów, a najbardziej nim dotkniêci zostali ci, którzy posiadali najwiêcej ziemi.
Nie tylko jednak wyklêta „klasa ku³aków” zosta³a potraktowana niesprawiedliwie. Wysokoœæ planowego skupu dla ka¿dego gospodarstwa oparto przecie¿ na
wyssanych z palca i sztucznie zawy¿anych wyników klasyfikacji gleb (tzw. spo³ecznej klasyfikacji gruntów) dokonanych w 1949 roku. Na tej podstawie naliczano te¿ podatek gruntowy i inne œwiadczenia. Bezwzglêdna egzekucja tych¿e
œwiadczeñ sprawia³a, ¿e wiele ch³opskich rodzin z Kaszub zosta³o pozbawionych œrodków na zasiew, karmê dla zwierz¹t i bie¿¹ce potrzeby konsumpcyjne.
To zaœ sprawia³o, ¿e wiele gospodarstw podupad³o. W ten sposób w dawnych
powiatach kaszubskich województwa gdañskiego powsta³o zaledwie 7 spó³dzielni
(w przedwojennych granicach powiatu morskiego – 4 spó³dzielnie, w powiecie koœcierskim – 2, a w kartuskim nie powsta³a wówczas ani jedna)109.
Od 1950 roku formalnie obowi¹zuj¹ca zasada dobrowolnoœci przy wstêpowaniu do struktur rolniczych spó³dzielni produkcyjnych by³a tylko martwym
statutowym zapisem. Brutalne i bezprawne metody lokalnych w³adz, które d¹¿y³y do organizacji jak najwiêkszej liczby kolektywnych gospodarstw i egzekucji œwiadczeñ na rzecz pañstwa oficjalnie ujawniono ju¿ w maju 1951 roku,
kiedy to na ³amach prasy rozpisywano siê na temat nadu¿yæ maj¹cych miejsce
w powiecie gryfickim, w województwie szczeciñskim110. Podobne wystêpowa³y
109
110

B. Okoniewska, Przeobra¿enia ekonomiczne…, s. 109.
Jak wskazuje Antoni Kura, stosowanie represji wobec ch³opów w pierwszych miesi¹cach
realizacji programu kolektywizacji przez powiatowe w³adze partyjne i administracyjne
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z wiêkszym lub wiêkszym natê¿eniem na terenie ca³ego kraju, wiêc ich zatuszowanie by³o wrêcz niemo¿liwe. Miêdzy innymi z tego powodu partyjna centrala zdecydowa³a siê na upowszechnienie, a tym samym publiczne napiêtnowanie „kliki gryfickiej”. Przekaz sprawy gryfickiej by³ jednoznaczny. W³adze,
uprzedzaj¹c ch³opski bunt, oficjalnie przyzna³y, i¿ nadu¿ycia mia³y miejsce,
a sprawcy zostali ukarani. Œwiadomie przyznano równie¿, ¿e winni tych brutalnych praktyk byli niegodni swych funkcji i stanowisk, a rzekomo stoj¹cy na
stra¿y praworz¹dnoœci aparat partyjno-pañstwowy musia³ zareagowaæ.
Sprawa gryficka odbi³a siê szerokim echem równie¿ na terenie województwa gdañskiego, a dopiero co rozpoczêta kolektywizacja i przymusowy skup
stanê³y w martwym punkcie, a w partyjnych szeregach zapanowa³a konsternacja. Dalsza „socjalizacja” wsi stanê³a wiêc pod znakiem zapytania. Temat Gryfic
w znacznej mierze spowodowane by³o przez nacisk PZPR szczebla centralnego i wojewódzkiego. To tam, czêsto bezrefleksyjnie ustalano plany skolektywizowania poszczególnych regionów. To zaœ sprzyja³o nadu¿yciom. We wspomnianym ju¿ powiecie gryfickim
do lutego 1951 r. akcja skupu zbo¿a by³a daleka od pe³nej realizacji, czego g³ówn¹ przyczyn¹ by³ zarówno opór, jak i niemo¿noœæ wykonania wygórowanych œwiadczeñ przez
ch³opów. Aby poprawiæ bilans skupu, powiatowy komitet partyjny powo³a³ i przyzwala³
na bezkarn¹ dzia³alnoœæ piêtnastoosobowej grupy tzw. brygady lekkiej kawalerii, na której
czele sta³ przewodnicz¹cy ZP ZMP. Cz³onkowie tej „brygady” w kilku gminach powiatu
przeprowadzili w zagrodach i domach ch³opskich wielogodzinne rewizje w poszukiwaniu
rzekomo ukrytego zbo¿a. Ich czynnoœci by³y aktem pospolitego bandytyzmu i polega³y na
niszczeniu ch³opskiego mienia, kradzie¿y cennych przedmiotów, pobiæ i wyzwisk, którego
ofiarami padli tak¿e najbiedniejsi ch³opi. Bezpoœrednio po tych wydarzeniach miejscowy
pe³nomocnik KC do spraw skupu powiedzia³, ¿e realizacja planowego skupu zbo¿a i kolektywizacji mia³a miejsce „na tle ostrej walki klasowej”. Kilku rolnikom wytoczono procesy
pokazowe i skazano na kilkuletni pobyt w wiêzieniu. W atmosferze tego terroru zorganizowano w powiecie 15 spó³dzielni. Pokrzywdzeni ch³opi nie pozostali jednak bierni i zaczêli dzia³aæ, domagaj¹c siê ukarania sprawców i zadoœæuczynienia krzywd. Poszkodowani
z³o¿yli skargi posterunkach MO i powiadomili o zajœciach komitet partyjny, którego kierownictwo bagatelizowa³o sprawê, insynuuj¹c, i¿ jest „to zwyk³a ku³acka prowokacja”.
Sprawy nie uda³o siê jednak wyciszyæ, pod koniec marca sprawa gryficka znana by³a ju¿
w KW PZPR w Szczecinie i tamtejszej prokuraturze. PóŸniej tzw. spraw¹ gryfick¹ zajê³a siê
wspólna komisja KC PZPR i Prokuratury Generalnej. Wyniki dochodzenia tej¿e komisji
sta³y siê podstaw¹ decyzji Sekretariatu Biura Organizacyjnego KC PZPR z 7 maja 1951 r.
o natychmiastowym usuniêciu z partii wspomnianego pe³nomocnika KC, sekretarza KP,
szefa PUBP, przewodnicz¹cego ZP ZMP. Tym i innym osobom postawiono zarzuty, a nastêpnie podczas g³oœnego procesu skazano na karê od 4 do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(Wiêcej na ten temat patrz w: A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa…, s. 226-244; ten¿e, Wypadki
gryf ickie i inne wypaczenia, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, 1999, nr 13; P. Benken, Aparat bezpieczeñstwa a geneza wypadków gryf ickich
w 1951 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2013, nr 11; ten¿e, Wypadki gryf ickie 1951, Szczecin 2016; D. Jarosz, Gryf ice 1951, „Regiony”, 1992, nr 3-4; K. Koz³owski,
Gryf ickie metody skupu zbo¿a i kolektywizacji wsi, w: Opór ch³opów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, red. F. Gryciuk, Siedlce 1997).
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podjêto na posiedzeniu egzekutywy KW PZPR w Gdañsku 28 maja 1951 roku,
wówczas stwierdzono: „W zwi¹zku z Uchwa³¹ KC w sprawie wypaczeñ linii
partii w organizacji gryfickiej towarzysze w terenie mówi¹, ¿e identyczna sytuacja by³a i u nas […]. Na naszym terenie by³a ca³a gama form nacisku, z których
wiele sta³o na pograniczu przestêpstwa, jednak w stosunku do winnych nie
wyci¹gniêto odpowiednich konsekwencji. W najlepszym wypadku wyrzuci³o
siê takiego z roboty, nie wyci¹gaj¹c konsekwencji partyjnych”111. W czerwcu
podobne posiedzenia odby³y siê na szczeblu powiatowym, na których sformu³owano podobne deklaracje. Otwarcie mówiono o wadliwie przeprowadzonej
klasyfikacji gruntów i sposobów naliczania podatku gruntowego i zawy¿onych
norm planowego skupu112. Wskazywano równie¿, ¿e dygnitarze partyjni oraz
urzêdnicy nie potrafili odró¿niæ rzekomego ku³aka od pozosta³ych wyimaginowanych warstw spo³ecznych wsi kaszubskiej, o czym œwiadczy³y nastêpuj¹ce s³owa: „Nieostro¿nie operujemy s³owem »ku³ak«, uwa¿aj¹c za niego nawet
œredniorolnego ch³opa, który siê dobrze gospodarzy […]. W jednej z gmin pow.
gdañskiego ch³op dobrze gospodarowa³ na swoich 4 ha ziemi, mia³ czysto
w mieszkaniu, nazwano go ku³akiem i dano mu domiar 1000 z³. Chcieli go
ponadto wyrzuciæ z partii. »Biedniakiem« zaœ nazwano 18 ha gospodarza,
który ziemi tej nie uprawia, a ca³y czas pije”113. Przyk³ady podobnych stwierdzeñ mo¿na by mno¿yæ. Partyjni dygnitarze powiatowego szczebla nie potrafili
jednak zrozumieæ szybko zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej, nie wiedzieli,
co robiæ i jak siê zachowaæ114.
Kaszubscy ch³opi postanowili wykorzystaæ sytuacjê i g³oœno mówiæ o krzywdach, których doznali w dotychczasowym toku forsownej kolektywizacji. Upust
swej nieskrywanej nienawiœci wobec organizatorów spó³dzielni dawali podczas
zebrañ spó³dzielczych115. Dobrym przyk³adem jest sprawozdanie z posiedze111
112
113
114
115

APG, KW PZPR, 2384/172, Protokó³ nr 21/51 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, Gdañsk
28 V 1951 r., k. 220.
M. Hinc, Reperkusje sprawy gryf ickiej w województwie gdañskim , „Teki Gdañskie”, t. 13,
2013, s. 89 i n.
Tam¿e, k. 227.
APG, KP PZPR, 324/26, Protokó³ z posiedzenia rozszerzonego plenum KP PZPR, Wejherowo 11 VI 1951 r., k. 37.
Choæ w³adze partyjno-pañstwowe, a tak¿e policja polityczna mia³y pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e
brutalne nadu¿ycia kolektywizacji by³y „dzie³em” ich przedstawicieli, to i tak ch³opskich
krytyków dotychczasowej polityki uwa¿ali za „wrogo ustosunkowanych”. W jednym z raportów gdañskiego UB pisano: „Po opublikowaniu Biura Politycznego KC PZPR o naruszeniu praworz¹dnoœci w pow. gryfickim, przez czynniki polityczne i spo³eczne, które u¿y³y
przymusu w akcji skupu zbo¿a i w organizowaniu spó³dzielni – Uchwa³a ta zosta³a wykorzystana przez wrogo ustosunkowanych cz³onków spó³dzielni produkcyjnych w niektórych
powiatach naszego województwa”. (IPN GD, WUBP, 0046/78 t. 1, Sytuacja gospodarczo-
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nia w spó³dzielni „Hodowca” w Kniewie, powsta³ej w marcu 1951 roku. Cz³onek tej¿e spó³dzielni zwróci³ siê do obecnych cz³onków komitetu powiatowego w nastêpuj¹cych s³owach: „co wyœcie z nami zrobili, ja tu mam gazetê116 ,
w której dok³adnie pisze jak siê zak³ada spó³dzielnie produkcyjne”117 .
Pewna liczba cz³onków kolektywów postanowi³a wykorzystaæ sytuacjê
i powróciæ na drogê indywidualnego gospodarowania. W³adze nie poczu³y siê
tym faktem zbytnio zaniepokojone, uzna³y bowiem, ¿e „spó³dzielnie pozby³y
siê elementu reakcyjnego”.
Wbrew oczekiwaniom ch³opskiej spo³ecznoœci uchwa³a gryficka nie by³a
pocz¹tkiem koñca kolektywizacji, by³a jedynie taktycznym krokiem wstecz.
W kolejnych latach skala policyjnego terroru co prawda zmniejszy³a siê, ale
zastosowano inne, bardziej „cywilizowane” metody kolektywizacyjnej presji.
Tym razem to drena¿ ekonomiczny wsi mia³ zmusiæ ch³opów do oddawania
swego maj¹tku na poczet spó³dzielni, w których zobowi¹zania podatkowe by³y
znacznie ni¿sze, a dotychczasowe ch³opskie d³ugi przynajmniej czêœciowo umarzane. Reperkusje sprawy gryfickiej przyczyni³y siê równie¿ do tymczasowego
za³amania planu obowi¹zkowych dostaw. Ch³opi konsekwentnie odmawiali rzetelnego wykonywania tego przykrego i skrajnie nieop³acalnego obowi¹zku.
Niekiedy dochodzi³o równie¿ do stosowania przez ch³opów fizycznej przemocy wobec urzêdników odpowiedzialnych za skup. W³adze po raz kolejny zareagowa³y represjami i czêœciowo uda³o im siê z³amaæ ch³opski opór118 .
Z dotychczasowych badañ wynika, ¿e rolnicze spó³dzielnie produkcyjne
powstawa³y nie dlatego, ¿e przekonali siê do nich ch³opi. W swej wiêkszoœci
grupowa³y one sfrustrowanych i zmêczonych polityk¹ fiskaln¹ ch³opów, którzy

116

117

118

-polityczna w spó³dzielniach produkcyjnych województwa gdañskiego – po wydanej
uchwale Biura Politycznego KC – o wypadkach gryfickich, Gdañsk 9 VII 1951 r., k. 1.)
Autor tych s³ów zapewne powo³ywa³ siê na artyku³y zamieszczone w „G³osie Wybrze¿a”,
czy „Dzienniku Ba³tyckim”. (Uchwa³a Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR
w sprawie ³amania linii partyjnej w organizacji gryf ickiej w województwie szczeciñskim,
„G³os Wybrze¿a”, 26 V 1951, nr 142; Pod znakiem œmia³ej krytyki i samokrytyki. Z obrad
aktywu partyjnego województwa szczeciñskiego, „G³os Wybrze¿a”, 3 VI 1951, nr 151.)
IPN GD, WUBP, 0046/78 t. 1, Sytuacja gospodarczo-polityczna w spó³dzielniach produkcyjnych województwa gdañskiego – po wydanej uchwale Biura Politycznego KC – o wypadkach gryfickich, Gdañsk 9 VII 1951 r., k. 1.
W tekœcie g³ównym mowa o tzw. „akcji S”, w któr¹ zaanga¿owano setki funkcjonariuszy
MO, UB, cz³onków ORMO. Akcja realizowana by³a jesieni¹ 1951 r., a jej celem by³a pe³na
realizacja obowi¹zkowych dostaw przy u¿yciu dostêpnych si³ i œrodków. Tylko w paŸdzierniku 1951 r. za tzw. „antypropagandê skupu p³odów rolnych” na terenie województwa gdañskiego aresztowano 69 ch³opów. Kolejnych kilkuset zastraszano i wzywano do siedzib UB,
w celu odbycia „profilaktycznych rozmów”. (APG, KW PZPR, 2384/19088, Sprawozdanie
dot. pracy Organów Bezpieczeñstwa w akcji „S”, Gdañsk 29 X 1951 r., k. 6; M. Hinc, Reperkusje…, s. 94 i n.)
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decydowali siê wst¹piæ do nich jedynie w obliczu zupe³nej ekonomicznej katastrofy119. Jako cz³onkowie spó³dzielni mogli liczyæ na znaczne ulgi w podatkach i dostawach. Pod swoistym parasolem ochronnym spó³dzielni cierpliwie wyczekiwali ich upadku i bezpiecznego powrotu do formy indywidualnej
w³asnoœci.
Tê tezê potwierdza równie¿ jakoœæ wykonywanej pracy w kolektywnych
gospodarstwach przez wiêkszoœæ cz³onków, którzy znaleŸli siê w nich wbrew
w³asnej woli. Z biegiem lat wypracowali oni mechanizmy przystosowawcze,
które pozwoli³y im na intuicyjne zastosowanie rozmaitych form biernego oporu, które skutecznie parali¿owa³y codzienne funkcjonowanie spó³dzielczych
gospodarstw. Pomimo i¿ ch³opi pod wp³ywem fiskalnej presji decydowali sie
podpisaæ spó³dzielczy akces, to jednak starali siê maksymalnie d³ugo nie braæ
udzia³u we wspólnych pracach, nie oddawaæ swych maszyn i zwierz¹t na rzecz
wspólnego mienia, nie wypracowywali te¿ statutowego minimum, tj. 100
dni w roku. To zaœ sprawia³o, ¿e zarejestrowane spó³dzielnie istnia³y tylko formalnie120.
Ch³opscy cz³onkowie nie przywi¹zywali wiêkszej wagi do wspólnej pracy,
zupe³nie odmiennie traktowali przydzielone im niewielkie dzia³ki przyzagrodowe, które pozostawa³y w ich osobistym u¿ytkowaniu. Owe dzia³ki czêsto
przekracza³y ograniczon¹ statutem objêtoœæ od 0,5 do 1 ha. W œwietle przebadanych dokumentów wynika, ¿e ich wielkoœæ w niektórych spó³dzielniach dochodzi³a nawet do 10 ha121.
W praktyce spó³dzielnie funkcjonowa³y dziêki znikomemu zaanga¿owaniu
ich cz³onków i niewielkiego wk³adu pracy przybywaj¹cych na wieœ tzw. brygad
robotniczych z pobliskich przedsiêbiorstw oraz kosztownej i nierentownej pomocy oœrodków maszynowych.
Wszystko to sprawia³o, ¿e spó³dzielnie produkcyjne pomimo ideologicznych
i propagandowych deklaracji nie by³y wydajniejsz¹ form¹ ekonomicznego rozwoju. Pomimo sporych finansowych subwencji przekazywanych przez pañstwowe agendy na rzecz spó³dzielni to upoœledzanie ekonomicznie gospodarstwa indywidualne osi¹ga³y wy¿sze plony z hektara czterech podstawowych
zbó¿.
Aparat partyjno-pañstwowy zdo³a³ wypracowaæ techniki inwigilacji i nacisku na ch³opów po to, aby ci stali siê cz³onkami spó³dzielni. W³adze by³y jednak kompletnie bezradne wobec biernej lub wrêcz sabota¿owej dzia³alnoœci
kaszubskich ch³opów zrzeszonych w kolektywnych gospodarstwach. W swych
119
120
121

M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 362 i n.
Tam¿e.
Tak wynika z badañ dot. powiatu puckiego i wejherowskiego. (M. Hinc, Próba rewolucji…,
s. 421)
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dzia³aniach nie ró¿nili siê znacz¹co od ch³opów z innych regionów kraju.
Wydaje siê, i¿ liczyli oni, ¿e pañstwo szybko odst¹pi od bezsensownej polityki,
a ch³opi bêd¹ mogli ponownie cieszyæ siê spokojn¹ prac¹ w indywidualnych
gospodarstwach rolnych.
Polscy komuniœci zwi¹zani moskiewskim nakazem nie mogli jednak rezygnowaæ z forsowania nowego ustroju rolnego. Wieœ od kilku lat ponosi³a ogromne koszty industrializacji i militaryzacji kraju w ramach realizowanego od 1950
roku tzw. planu szeœcioletniego, planu, który w minimalnym stopniu uwzglêdnia³ potrzeby konsumpcyjne zwyk³ych obywateli. Dostrzegaj¹c rosn¹ce niezadowolenie, w³adze zdecydowa³y siê na manewr gospodarczy, który polega³ na
skierowaniu wiêkszych ni¿ dotychczas œrodków finansowych przeznaczonych
na poprawê sytuacji ludnoœci. Manewr ten mia³ równie¿ zdynamizowaæ proces
kolektywizacji, ale i poprawiæ sytuacjê materialn¹ ch³opów indywidualnych.
Decyzje powy¿sze zapad³y ju¿ podczas IX Plenum KC PZPR z paŸdziernika
1953 roku, a nastêpnie zosta³y zaaprobowane na II ZjeŸdzie PZPR w marcu
1954 roku. Nie zrezygnowano jednak z obowi¹zkowych dostaw i progresji podatkowej. Postanowienia partyjnej centrali niemal natychmiast przenoszono
w teren. Tak obrana strategia równie¿ zakoñczy³a siê fiaskiem z kilku zasadniczych powodów122.
Po pierwsze, w miarê gdy stopniowo liberalizowano proces kolektywizacji
i przeznaczano pokaŸne œrodki inwestycyjne na rzecz „uzdrowienia” spó³dzielni,
te funkcjonowa³y jeszcze gorzej. Rozk³ad organizacyjny i g³êboki kryzys ekonomiczny dotyka³ nawet te spó³dzielnie (zarejestrowane jeszcze w 1949 r.), które
dotychczas funkcjonowa³y w miarê poprawnie, a ich personel stanowili w znacznej mierze cz³onkowie PZPR i ZSL. Stopniowo coraz wiêcej ch³opów opuszcza³o spó³dzielnie i powraca³o na drogê samodzielnego gospodarowania i coraz czêœciej nie musieli ju¿ obawiaæ siê odwetowych represji. Lokalne w³adze
coraz rzadziej i bez przekonania mówi³y o potrzebie budowania nowego ustroju
agrarnego123.
Równoczeœnie komitety powiatowe PZPR kierowa³y na teren wsi wszystkie
dostêpne œrodki indoktrynacji, a tak¿e pomoc materialn¹ i doradcz¹. W latach
1954–1955 sta³ymi bywalcami wsi kaszubskich byli agitatorzy, cz³onkowie brygad robotniczych, nauczyciele zetempowcy. Rezultatem tej pracy by³ ogromny
przyrost komitetów organizacyjnych spó³dzielni produkcyjnych, z których
jedynie niewielka liczba zosta³a póŸniej przekszta³cona w spó³dzielnie produkcyjne.
122
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G. Miernik, Opór ch³opów…, s. 196-197.
APG, KW PZPR, 2384/232, Protokó³ nr 31/56 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, Gdañsk
6 VIII 1956 r., k. 79; tam¿e, Protokó³ nr 29/56 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, Gdañsk
20 VII 1956 r., k. 36.
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Kres tej polityki przyniós³ dopiero prze³omowy 1956 rok. Spó³dzielnie ulega³y samorozwi¹zaniu ju¿ w lipcu, co ³¹czyæ nale¿y ze skutkami poznañskiej
rewolty. Masowy, spontaniczny i niekontrolowany ich rozpad nast¹pi³ jednak
dopiero pod koniec 1956 roku. Sygna³em by³ paŸdziernikowy prze³om polityczny i powrót do w³adzy W³adys³awa Gomu³ki jako I Sekretarza KC PZPR.
Nowy przywódca (podczas VIII Plenum KC 19-21 paŸdziernika 1956 r.) jasno
zadeklarowa³ swój pogl¹d na temat spó³dzielczoœci produkcyjnej. Uzna³ bowiem,
¿e kolektywne gospodarstwa rolne s¹ wa¿ne i potrzebne, poniewa¿ stanowi¹
„wy¿sz¹, socjalistyczn¹ formê produkcji”. Stwierdzi³ równie¿, ¿e idea spó³dzielczoœci produkcyjnej zosta³a zaprzepaszczona przez „przez z³¹ politykê, z³e
metody i przez ludzi pozbawionych zdrowej myœli gospodarczej zosta³a wypaczona”124. W³adys³aw Gomu³ka jako komunista z krwi i koœci zapewne nie przewidzia³, ¿e jego doœæ umiarkowana krytyczna wypowiedŸ na temat ustroju rolnego spowoduje a¿ tak daleko id¹ce konsekwencje.
W wojewódzkich i powiatowych komitetach partyjnych w ca³ym kraju zawrza³o. Pospiesznie zwo³ywano nadzwyczajne plena, na których omawiano
bie¿¹c¹ sytuacjê w spó³dzielniach. Jedno z nich odby³o siê 24 paŸdziernika
w Pucku. Jeden z prelegentów stwierdzi³: „Spójrzmy prawdzie w oczy, jak to
wygl¹da na naszym terenie, gdzie powa¿ne sumy dok³adamy do niektórych
spó³dzielni”125. Nikt z zebranych nie w¹tpi³ w prawdziwoœæ tych s³ów. „Ciê¿ka
sytuacja jest w spó³dzielniach produkcyjnych, dochody s¹ mniejsze od wydatków: S¹ sygna³y z terenu, ¿e cz³onkowie spó³dzielni w dobrych spó³dzielniach
na przyk³ad B³¹dzikowo d¹¿¹ do rozwi¹zania gospodarstwa” 126. Podobne
deklaracje pada³y te¿ w innych powiatach kaszubskich127.
Tu¿ przed i bezpoœrednio po Plenum prace w spó³dzielniach zupe³nie zamar³y, a ich cz³onkowie coraz chêtniej i œmielej sk³adali podania o wyst¹pienie
z ich struktur128. Ch³opi dzia³ali spontanicznie i nie czekali na formalne rozwi¹zanie spó³dzielni oraz dystrybucjê ich wk³adów i dochodów. Postêpowali
tak dlatego, poniewa¿ wiedzieli, ¿e chaos polityczny i pewna liberalizacja systemu, a wiêc i przyzwolenie na rozwi¹zanie s³abych spó³dzielni mo¿e d³ugo nie
potrwaæ. Na prze³omie lat 1956/57 rozpada³y siê zarówno spó³dzielnie wed³ug
w³adz uchodz¹ce za silne i „zbudowane na zdrowych zasadach” jak i te, które
dotychczas istnia³y jedynie formalnie. Œledz¹c dekolektywizacjê w powiatach
wejherowskim, puckim, koœcierskim, czy kartuskim, trudno jednoznacznie
124
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Cyt. za: L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa…, s. 267.
APG, KP PZPR, 323/1, Referat z Plenum KP PZPR, Puck 31 X 1956 r., k. 234-235.
Tam¿e.
M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 455 i n.
APG, KW PZPR, 2384/2887, Informacja dotycz¹ca sytuacji w spó³dzielniach produkcyjnych w powiecie wejherowskim, Gdañsk 15 X 1956 r., k. 111-112.
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wskazaæ jej prawid³a i wspólne elementy, do których rzetelnej analizy jestem
zobowi¹zany jako badacz tej¿e problematyki. Na obecnym etapie badañ stwierdziæ nale¿y, i¿ rozwi¹zaniu ulega³y zarówno spó³dzielnie, w których dominowali reprezentanci PZPR i ZSL, jak i te, w których stanowili oni nik³¹ mniejszoœæ. Proces rozpadu kolektywów z równie du¿¹ intensywnoœci¹ przebiega³
w gromadach, w których dominowa³a ludnoœæ nap³ywowa jak i rdzenna. Stopieñ
zad³u¿enia i zagospodarowania gruntów spó³dzielczych, a tak¿e stan maj¹tkowy cz³onków równie¿ nie by³ tu znacz¹cym wyró¿nikiem. W³aœciwym tropem
nie jest te¿ podzia³ rozwi¹zanych spó³dzielni ze wzglêdu na typ.
Co wiêc decydowa³o o upadku i przetrwaniu kolektywnych gospodarstw po
1956 roku? Dlaczego nie wszyscy rolnicy zdecydowali siê na powrót do statusu
samodzielnego rolnika? OdpowiedŸ jest bardzo trudna, mo¿na jednak pokusiæ siê o pewne teoretyczne rozwa¿ania. Po pierwsze, nie wszyscy spó³dzielcy
uwierzyli w trwa³oœæ bie¿¹cych przemian, pamiêtali przecie¿ sprawê gryfick¹.
Obawiali siê wiêc rych³ego powrotu do programu forsownej kolektywizacji
i wzmo¿onych represji wobec jej przeciwników, a wiêc wszystkich tych, którzy
opuœcili spó³dzielnie.
Opór wielu ch³opów zosta³ z³amany, a ich strach stanowi³ nieprzekraczaln¹
zaporê, która nie pozwoli³a im wykorzystaæ nadarzaj¹cej siê okazji. Pañstwo
natomiast oferowa³o spó³dzielcom perspektywê bezpiecznej, choæ niezbyt rozwojowej i raczej skromnej egzystencji w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e spó³dzielnie, które przetrwa³y falê dekolektywizacji, po raz pierwszy sta³y siê miejscem pracy œwiadomych swego wyboru
cz³onków. Dopiero przemiany paŸdziernikowe sprawi³y, ¿e dzia³aæ zaczê³a wspomniana zasada dobrowolnoœci, która dotychczas by³a ignorowana i konsekwentnie ³amana przez lokalne czynniki partyjno-pañstwowe.
Jak w ca³ej Polsce, tak i na Kaszubach spó³dzielnie produkcyjne nie zniknê³y
zupe³nie z wiejskiego krajobrazu129. Pojawi³y siê równie¿ nowe formy wiejskiej
kooperacji. W miejsce skompromitowanego Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej
ch³opi zaczêli zupe³nie spontanicznie tworzyæ kó³ka rolnicze, które wbrew oczekiwaniom tu¿ po wojnie nie zosta³y odtworzone. Oddolna ch³opska inicjatywa
szybko jednak zosta³a objêta partyjn¹ kontrol¹, a pomorscy ch³opi obawiali siê,
i¿, maj¹ce d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê kó³ka rolnicze stan¹ siê now¹, zakamuflowan¹ form¹ kolektywizacji130. Jak siê niebawem okaza³o, ich obawy nie by³y
bezpodstawne131.
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B. Okoniewska, Przeobra¿enia ekonomiczne…, s. 468-470.
Patrz te¿ S. Stêpka, Ch³opi wobec groŸby kolektywizacji rolnictwa w latach 1956-1970,
w: Wieœ w Polsce Ludowej, red. G. Miernik, Kielce 2005, s. 113 i n.
IPN GD 0046/199 t. 7, Informacja dot. sytuacji politycznej na terenie powiatu wejherowskiego, Wejherowo 25 V 1957 r., 81.
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Niew¹tpliw¹ pora¿k¹ zakoñczy³a siê te¿ próba udowodnienia tezy, ¿e
„socjalistyczny”, a wiêc równie¿ i pañstwowy, sektor produkcji rolnej jest znacznie wydajniejszy ni¿ prywatny. Codzienne funkcjonowanie PGR przeczy³o
tej marksistowskiej tezie, czego nawet nie próbowali ukrywaæ dygnitarze,
podczas licznych posiedzeñ plenarnych i egzekutyw PZPR szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
M³ode komunistyczne pañstwo nie dysponowa³o kompetentn¹, a przede
wszystkim lojaln¹ kadr¹ zdoln¹ do kierowania tymi olbrzymimi pañstwowymi
przedsiêbiorstwami rolnymi. Zmuszone wiêc by³o skorzystaæ z us³ug wyw³aszczonych ziemian i ich pracowników odpowiedzialnych za administracjê.
W miarê up³ywu lat ta grupa osób stanowi³a coraz mniejszy u³amek kadry kierowniczej przedsiêbiorstw rolnych. Systematyczne czystki i polityka kadrowa
sprawi³a, i¿ to ludzie z tzw. klasowego awansu, najczêœciej legitymuj¹cy siê
przynale¿noœci¹ do PZPR, stanowili trzon kierowniczej kadry. Doœwiadczenie
i kompetencje tych osób stanowi³y drugorzêdne kryterium doboru. Z tego te¿
powodu nie mogli oni skutecznie zarz¹dzaæ t¹ œciœle scentralizowan¹ machin¹,
w której wszystko podlega³o szczegó³owemu planowaniu.
Kondycja gospodarcza, w³aœciwa organizacja prac rolnych, czy te¿ troska
o los pracowników rzadko stanowi³y przedmiot codziennej troski kadry kierowniczej. Na przyk³adzie powiatu wejherowskiego stwierdziæ nale¿y, i¿ ludzie
ci przedk³adali interes w³asny nad dobrem zak³adu. Dokumentacja wytworzona przez aparat bezpieczeñstwa, instancje partyjne i administracyjne dostarczaj¹ a¿ nadto dowodów potwierdzaj¹cych tê tezê. Przyw³aszczenie mienia,
nepotyzm, wykorzystywanie s³u¿bowych œrodków lokomocji, przekraczanie
uprawnieñ – wszystko to by³o na porz¹dku dziennym. Dyscyplinarne zwolnienia lub przeniesienia tych ludzi w ¿aden sposób nie wp³ynê³y na poprawê tych
jak¿e patologicznych dzia³añ. Na ich miejscu pojawiali siê bowiem ich wierni
naœladowcy132.
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IPN GD 0046/153/1, Sprawozdanie dot. pracy Referatu Œledczego Pow[iatowego] Urzêdu
Bezp[ieczeñstwa] Publ[icznego] w Lêborku za okres od dnia 1 X 48 r. do 14 X 48 r., Lêbork
14 X 1948 r., k. 40–41; tam¿e, Sprawozdanie dotycz¹ce pracy Referatu Œledczego Pow[iatowego] Urzêdu Bezp[ieczeñstwa Publ[icznego] w Lêborku za okres od dnia 1 stycznia
1949 r. do 31 I 1949 r., Lêbork 31 I 1949 r., k. 56; IPN GD 0046/153 t. 2, Sprawozdanie
z pracy Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Lêborku za okres od 27 XI –
27 XII 1949 r., Lêbork 27 XII 1949 r., k. 74–78; IPN GD 0046/153 t. 3, Sprawozdanie
z pracy PUBP Lêbork za styczeñ 1950 r., Lêbork 27 I 1950 r., k. 6–7; tam¿e, Sprawozdanie
z pracy PUBP Lêbork za miesi¹c luty 1950 r., Lêbork 27 II 1950 r., k. 16–17; tam¿e, Sprawozdanie miesiêczne PUBP za okres od 1 V 1952 r., do 31 V 1952 r., Lêbork 5 VI 1952 r.,
k. 252; Patrz te¿ meldunki KPMO Bytów: IPN GD 342/9 t. 1; IPN GD 0046/167 t. 1, Sprawozdanie z pracy oficerów œledczych PUBP Koœcierzyna za okres miesi¹ca lutego 1954 r.,
Koœcierzyna 1 III 1954 r., k. 174–175; Por. M. Macha³ek, Przemiany na wsi zachodniopomorskiej w latach 1945 – 1956, Szczecin 2012, s. 274.
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Powy¿sze praktyki swoich prze³o¿onych obserwowali robotnicy rolni, którzy
w podobny sposób korzystali z „dobrodziejstw” p³yn¹cych z pañstwowych dóbr.
Wszystko to czyni³o Pañstwowe Gospodarstwa Rolne niezwykle deficytow¹
form¹ produkcji rolnej.
Wieœ kaszubska z okresu polskiego stalinizmu nie przypomina³a ju¿ te¿ znanej choæby z czasów pruskich, czy Drugiej Rzeczypospolitej. Po 1945 roku za
spraw¹ wysiedleñ niemal z dnia na dzieñ zakoñczy³o siê wielowiekowe wspó³istnienie Niemców i Kaszubów, a co za tym idzie tak¿e i rywalizacji na polu
ekonomicznym, kulturowym, wyznaniowym i politycznym. Zast¹pi³o je pe³ne
wzajemnych uprzedzeñ i pocz¹tkowo niezdrowych relacji wspó³istnienie
pomiêdzy Kaszubami a osadnikami z innych regionów kraju. Sporo czasu up³ynê³o, zanim te dwie grupy ch³opskiej populacji nauczy³y siê ¿yæ obok siebie
i zaakceptowa³y swoj¹ odmiennoœæ.
Zarówno niemieck¹, jak i polsk¹ prywatn¹ w³asnoœæ ziemsk¹ zast¹piono
pañstwow¹, co by³o chyba najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ. Wieœ kaszubska
na tej bezprawnej transakcji straci³a bardzo wiele. Przesta³o bowiem istnieæ
wielowymiarowe bogactwo ziemiañskiej kultury. Przepiêkne pa³acyki i dworki
zosta³y pozbawione swego dawnego reprezentatywnego charakteru. Ich pomieszczenia zosta³y zdewastowane i wykorzystane jedynie do celów administracyjnych i gospodarczych. Nowymi lokatorami tych jak¿e zacnych budynków stali siê ich nowi administratorzy, którzy czêsto byli ludŸmi z „klasowego
awansu” i którzy w przeciwieñstwie do swych poprzedników nie dysponowali
rzeteln¹ wiedz¹ agrotechniczn¹. Dawniej maj¹tki ziemskie, zw³aszcza te nale¿¹ce do Niemców, czêsto dla ch³opów by³y synonimem gospodarnoœci, a powsta³e na ich podstawie PGR-y by³y postrzegane zupe³nie odwrotnie133.
Istotne znaczenie mia³a te¿ stalinowska polityka kulturalna, w której przekaz sprytnie wplatano komunistyczn¹ ideologiê, promowano wiêc klasowy
podzia³ rolników, koncepcjê sojuszu robotniczo-ch³opskiego i co najwa¿niejsze, za pomoc¹ rozmaitych œrodków przekazu przekonywano, ¿e najlepsz¹, ale
i jedyn¹ form¹ pracy na roli jest praca w kolektywie134.
Te bez w¹tpienia komunistyczne treœci chêtnie przemycano za spraw¹ tradycyjnych ch³opskich uroczystoœci do¿ynkowych, ale te¿ zupe³nie nowych,
przede wszystkim œwieckich takich jak œwiêto PKWN. Partyjnej propagandzie
s³u¿yæ mia³y te¿ wystawy rolnicze, akademie, program likwidacji analfabetyzmu na wsi, objazdowe teatrzyki, kino, czy rozwój œwietlicowego czytelnictwa
organizowanego przez terenowe agendy ZSCh135.
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Patrz te¿ M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 426 i n.
Patrz te¿ D. Jarosz, Polityka w³adz..., s. 308 i n.
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Do programu „socjalizacji” wsi w szerokim zakresie anga¿owano te¿ kaszubsk¹ m³odzie¿ zrzeszon¹ w masowych komunistycznych organizacjach, takich
jak Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej i Powszechna Organizacja „S³u¿ba Polsce”. Nie
bez znaczenia by³ tu te¿ wp³yw i autorytet wiejskich nauczycieli zobowi¹zanych do czynnego zaanga¿owania siê na rzecz promowania kolektywizacji
i pos³uszeñstwa wobec pañstwa. Te „wartoœci” starano siê wpoiæ ch³opskim
dzieciom, a te z kolei mia³y przekonaæ do tych „racji” swoich rodziców. Na tym
tle czêsto dochodzi³o do miêdzypokoleniowych sporów i k³ótni, docieraj¹cych
nawet w g³¹b domowego zacisza136.
Jak widaæ, komunistyczne pañstwo dok³ada³o wszelkich starañ, aby od podstaw zbudowaæ nowe komunistyczne spo³eczeñstwo. Rezultaty kolektywizacji
i sytuacja panuj¹ca w PGR jasno dowodz¹, ¿e nie uda³o siê zrealizowaæ tego
celu. Przewaga liczebna i udzia³ w gospodarce rolnej indywidualnej ch³opskiej
w³asnoœci jest najlepszym tego dowodem137. Wielokrotnie prowokowana próba
polaryzacji wsi równie¿ nie powiod³a siê. Do ch³opskiej œwiadomoœci nie dotar³ wyimaginowany podzia³ na dobrych i z³ych ch³opów. Wedle propagandowego przekazu na wsi odwiecznym wrogiem biedniejszego ch³opa by³ ku³ak,
inaczej zwany bogaczem, spekulantem i sabota¿yst¹. Dla wiêkszoœci ch³opów
z Kaszub by³ on po prostu zaradnym i przedsiêbiorczym gburem, który nierzadko cieszy³ siê szacunkiem lokalnej spo³ecznoœci.
Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e konflikty miêdzy ch³opami nie istnia³y.
Owszem mia³y miejsce, a dotyczy³y zw³aszcza sporów o ziemiê w momencie
organizowania spó³dzielni. Jeœli dzia³ki ch³opów indywidualnych znalaz³y siê
w granicach nowo tworzonych spó³dzielni, to otrzymywali oni grunty o tej samej powierzchni, lecz po³o¿one na skraju wsi i zwykle gorszej jakoœci. To by³o
Ÿród³em konfliktów pomiêdzy ch³opami indywidualnymi a spó³dzielcami.
Generalnie jednak w³adze osi¹gnê³y efekt odwrotny od zamierzonego. W okresie
forsownej kolektywizacji na wsiach milk³y ma³ostkowe s¹siedzkie spory, a w ich
136
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Zob. J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistoœci, Warszawa 2000; APG, KW PZPR, 2384/193, Informacja o brygadach rolnych i werbunku m³odzie¿y do brygad, Gdañsk, marzec 1953 r., k. 20-21; AAN, ZMP, 451/XII – 27,
Sprawozdanie z powiatu wejherowskiego woj. gdañskie za okres od 6 II do 3 III 1951 r.,
dotycz¹ce realizacji Uchwa³ Krajowej Narady Aktywu Wiejskiego, Warszawa 12 III 1951 r.,
k. 11; AAN, PO „SP”, 182/232, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 X [1950 r.] do 31 XII
1951 r., Gdañsk, styczeñ 1951 r., k. 15.
Kazimierz Podoski, analizuj¹c strukturê roln¹ w powiecie kartuskim, stwierdzi³, ¿e udzia³
PGR w posiadaniu u¿ytków rolnych stanowi³ zaledwie 3,6%, tj. 2,2 tys. ha, co by³o najni¿szym wskaŸnikiem w województwie gdañskim, dla którego œrednia wynosi³ nieco ponad
24%. Równie niski by³ udzia³ ziemi nale¿¹cej do spó³dzielni produkcyjnych, który wynosi³
zaledwie 0,4% wobec œredniej wojewódzkiej wynosz¹cej 1,8%. (K. Podoski, Wiejska sieæ
osadnicza w powiecie kartuskim. (Ze studiów ekonomiczno-spo³ecznych), „Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze”, 1967, nr 15, s. 258-259.)
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miejsce pojawia³a siê ch³opska solidarnoœæ, której najlepszym przyk³adem by³a
zbiórka datków na rzecz najbardziej poszkodowanych przez aparat pañstwowy w powiecie wejherowskim138.
Jak widaæ, pomimo ogromnego wysi³ku aparatu partyjno-pañstwowego dziesiêæ lat po wojnie wieœ kaszubska szczêœliwie by³a bardzo daleka od komunistycznego wzorca. Prywatne gospodarstwa ch³opskie na Kaszubach wci¹¿ by³y
dominuj¹c¹ form¹ w³asnoœci rolnej. Pomimo olbrzymich niedostatków kapita³owych i presji fiskalnej w porównaniu do spó³dzielni produkcyjnych i PGR
by³y te¿ najbardziej rentown¹ form¹ produkcji rolnej. Gospodarstwa wci¹¿ by³y
bardzo zró¿nicowane. Spor¹ grupê wœród nich stanowi³y najmniejsze kilkuhektarowe gospodarstwa, najwiêksz¹ natomiast te mieszcz¹ce siê w przedziale
od 10 do 20 ha. Wci¹¿ nie brakowa³o równie¿ tych typowo gburskich, czêsto
przekraczaj¹cych powierzchniê 30 ha.
Pomimo usilnych zabiegów w³adz, w latach piêædziesi¹tych nie uda³o siê
zlikwidowaæ zjawiska odrobku na wsi kaszubskiej. Wci¹¿ rozbudowywane
oœrodki maszynowe w minimalnym stopniu pokrywa³y zapotrzebowanie techniczne tutejszego rolnictwa. Biedniejsi ch³opi wci¹¿ czêsto korzystali z us³ug
maszynowych zamo¿niejszych gospodarzy. W ramach zap³aty odpracowywali
odpowiedni¹ liczbê godzin lub dni na polu lub gospodarstwie swego s¹siada139.
Jeszcze w latach szeœædziesi¹tych zarówno na Kaszubach, jak i w innych regionach Polski odnotowywano podobne praktyki140.
Analizuj¹c sytuacjê najmniejszych gospodarstw, stwierdziæ nale¿y, ¿e ich
w³aœciciele nie mieli zbyt d³ugich tradycji posiadania i u¿ytkowania w³asnej
ziemi. Takie wnioski sformu³owa³a Jadwiga Kucharska, która prowadzi³a badania etnograficzne m.in. w Strzelnie, w obecnym powiecie puckim141. Opieraj¹c
swoje ustalenia na wnikliwej analizie ksi¹g meldunkowych, stwierdzi³a, ¿e przodkowie powojennych posiadaczy najmniejszych gospodarstw przez wiêkszoœæ
XIX stulecia byli robotnikami folwarcznymi, gburskimi lub ubogimi cha³upnikami. Posiadaczami gospodarstw stali siê dopiero pod koniec wieku, korzystaj¹c z rezultatów polityki uw³aszczeniowej i rozwoju kapitalizmu. Czêœæ z nich
zyska³a status rolnika indywidualnego dopiero po II wojnie œwiatowej, poprzez
otrzymanie nadzia³ów z reformy rolnej. Przyspieszona industrializacja kraju
w okresie realizacji planu szeœcioletniego sprawi³a, ¿e taka grupa rolników skorzysta³a z mo¿liwoœci podreperowania domowych bud¿etów, podejmuj¹c
138
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M. Hinc, Próba rewolucji…, s. 310.
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pracê w trójmiejskich zak³adach pracy. W ten sposób stawali siê wiêc tzw. ch³oporobotnikami. Sw¹ szansê na awans spo³eczny dostrzegali równie¿ ich potomkowie, którzy zrywali z typowo rolniczymi zajêciami, przeprowadzali siê
do miast, gdzie najczêœciej stawali siê robotnikami. Tê drogê ¿yciow¹ wybiera³y równie¿ dzieci zamo¿niejszych gospodarzy, które mia³y doœæ d³ugotrwa³ej
zale¿noœci i ³aski rodziców142. Mo¿liwoœæ uzyskania sta³ych zarobków w fabryce, wy¿szy standard ¿ycia dostarcza³y wystarczaj¹co du¿o powodów, by na
sta³e porzuciæ rolnicze zajêcia, lecz niekoniecznie porzuciæ ¿ycie na wsi 143.
„W œwietle przytoczonych faktów – jak pisze Jadwiga Kucharska – wydaje siê
usprawiedliwione stwierdzenie, ¿e zasadniczy podzia³ spo³ecznoœci wiejskiej
przebiega³ miêdzy ludnoœci¹ utrzymuj¹c¹ siê z w³asnych gospodarstw rolnych
a ludnoœci¹ czerpi¹c¹ ca³oœæ lub czêœæ dochodów z pracy poza gospodarstwem
rolnym”144.
Na zakoñczenie niniejszych rozwa¿añ stwierdziæ nale¿y, i¿ kaszubscy ch³opi potrafili niemal natychmiast dostosowywaæ siê do szybko zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoœci, zw³aszcza gdy ta by³a dla nich skrajnie niekorzystna. Adaptacja
do trudnych i szybko zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia by³a warunkiem koniecznym do przetrwania, zarówno w czasach pruskich, w okresie miêdzywojennym, okupacji, jak i szczególnie w powojennym dziesiêcioleciu.
Budowa stricte „komunistycznego”, wiejskiego spo³eczeñstwa na Kaszubach
zakoñczy³a siê niew¹tpliw¹ pora¿k¹, a prywatne gospodarstwa rolne pomimo
ci¹g³ej presji fiskalnej pozosta³y najbardziej rentown¹ form¹ produkcji rolnej.

Micha³ Hinc

Socioeconomic changes in agriculture and Kashubian
countryside 1945–1956 (Outline of the problem)
SUMMARY
The aim of this article is to present the basic processes taking place in Kashubian
countryside in the first post-war decade. The changes were very dynamic and made
the post-war Kashubian village a little reminiscent of the interwar period. After 1945,
German farmers were displaced and their place was taken by Poles from Central
and Eastern Poland. At the same time, there was a land reform by which a large
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landownership was nationalized. Deficient state farms were organized instead. As
a result of the post-war transformations of ownership and communist experiments,
suffered also peasants – owners of private farms. Although collectivization did not
make much progress in Kashubian country, the tax that accompanied it made many
of the most economically viable farms fail. This destructive process of refeudalization of Kashubian countyside was halted by the wave of political liberalization
in 1956.
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Społeczna recepcja wprowadzania
i realizowania praw językowych Kaszubów
w województwie pomorskim*
Przemiany demokratyczne zapocz¹tkowane w 1989 roku w Polsce by³y dla
mniejszoœci narodowych i etnicznych prze³omowe w wielu p³aszczyznach,
przede wszystkim polityczno-prawnej, spo³ecznej i ekonomicznej. Wspó³praca
i nierzadko trudny dialog odbywa³y siê na drodze ewolucji stosunku w³adz polskich i spo³eczeñstwa wobec tych¿e mniejszoœci. Jednak nie wszystkie mniejszoœci narodowe i etniczne potrafi³y odnaleŸæ siê w nowym porz¹dku, w którym wiele zale¿a³o od ich w³asnej inicjatywy i za³o¿onych celów. Czêœæ z nich,
korzystaj¹c z wczeœniejszych doœwiadczeñ, struktur i zasobów, rozwinê³a dzia³alnoœæ organizacyjn¹ (jak np. Kaszubi) lub dopiero powstawa³a (mniejszoœæ
niemiecka), natomiast inne stopniowo wygasza³y dzia³alnoœæ instytucjonaln¹.
Na Pomorzu Gdañskim w dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. szczególn¹
uwagê wzbudzi³ „renesans” etniczny mniejszoœci niemieckiej oraz fenomen
aktywnoœci spo³ecznoœci kaszubskiej.
Specyfika funkcjonowania spo³ecznoœci kaszubskiej wynika(³a) zarówno
z ci¹g³oœci grupowej w regionie, skupionej organizacyjnie wokó³ Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego (ZKP), a opartej przede wszystkim na kulturze i to¿samoœci oraz na zdolnoœci odtworzenia kaszubskich elit.
Ponadto etniczna aktywnoœæ Kaszubów jest wynikow¹ zewnêtrznych i wewnêtrznych regulacji prawnych, które raz zrównywa³y Kaszubów z innymi mniejszoœciami narodowymi i etnicznymi, a raz traktowa³y ich odrêbnie. Po demokratycznym prze³omie kwestia statusu prawnego Kaszubów w zasadzie uzale¿niona by³a od zró¿nicowanego podejœcia w³adz i ustawodawstwa.
Niew¹tpliwie impulsem umo¿liwiaj¹cym spo³ecznoœci kaszubskiej funkcjonowanie by³o ustawodawstwo, które w du¿ym stopniu uregulowa³o i poszerzy³o realizacjê ich praw w zakresie pielêgnowania kultury, w tym tak¿e praw
jêzykowych. Wœród najwa¿niejszych regulacji prawnych nale¿y wymieniæ:
*

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014).
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1) Ustawê z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach1, na mocy
której m.in. Kaszubi uzyskali mo¿liwoœæ nieskrêpowanego powo³ywania
stowarzyszeñ i organizacji, wolnego i równego uczestniczenia w ¿yciu publicznym oraz pielêgnowania kultury i dziedzictwa, bez wzglêdu na przekonania2,
2) Ustawê z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty3, która gwarantowa³a mo¿liwoœæ podtrzymywania „[…] poczucia to¿samoœci narodowej,
etnicznej, jêzykowej i religijnej, a w szczególnoœci naukê jêzyka oraz w³asnej
historii i kultury”4 w szko³ach i placówkach publicznych,
3) Ustawê z dnia 29 grudnia 1993 roku o radiofonii i telewizji5, która zobowi¹zywa³a publiczne media do emisji programów informacyjnych w jêzykach
mniejszoœci narodowych i grup etnicznych uwzglêdnienia ich potrzeb6.
Kaszubi skorzystali z zapisów Ustawy, wprowadzaj¹c jêzyk kaszubski i tematykê kaszubsk¹ nie tylko do mediów papierowych, bo to ju¿ istnia³o
od wielu lat, ale przede wszystkim do radia, telewizji i mediów elektronicznych,
4) Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku7, która
gwarantowa³a mniejszoœciom narodowym i etnicznym wolnoœæ zachowania i rozwoju w³asnego jêzyka8, kultury, tradycji i obyczajów. Spo³ecznoœæ
kaszubska na mocy konstytucji uzyska³a wiêc prawo „[…] tworzenia w³asnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji s³u¿¹cych ochronie
to¿samoœci religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotycz¹cych ich to¿samoœci kulturowej”9,
5) W zakresie wype³niania miêdzynarodowych standardów ochrony praw
i wolnoœci osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych Rzeczpospolita
Polska podpisa³a m.in. Konwencjê Ramow¹ o ochronie mniejszoœci narodowych10, Europejsk¹ kartê jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych11,
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104.
Podobnie, wolnoœæ tworzenia i dzia³ania stowarzyszeñ oraz dobrowolnych zrzeszeñ gwarantowa³ art. 12 Konstytucji RP. Por. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425.
Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 (art. 13, ust. 1).
Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34.
Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34 (art. 21, ust. 1a, pkt. 8a).
Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
Kwestii jêzyka poœwiêcony jest tak¿e art. 27 Konstytucji, który stanowi, ¿e „W Rzeczypospolitej Polskiej jêzykiem urzêdowym jest jêzyk polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszoœci narodowych wynikaj¹cych z ratyfikowanych umów miêdzynarodowych”. Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483.
Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 (art. 35, ust. 2).
Dz. U. 2002 nr 22 poz. 209 (Konwencja Ramowa o ochronie mniejszoœci narodowych,
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a tak¿e Konwencjê UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego12.
6) Dopiero uchwalenie Ustawy o mniejszoœciach narodowych i etnicznych
oraz o jêzyku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku13 uregulowa³o status
jêzyka kaszubskiego, jako jedynego w Polsce uznanego jêzyka regionalnego.
W odniesieniu do jêzyka kaszubskiego oznacza³o to zatem sprecyzowanie
zasad zwi¹zanych z jego u¿ywaniem, a zw³aszcza: procedurami zwi¹zanymi
z nauczaniem jêzyka kaszubskiego i w jêzyku kaszubskim, u¿ywaniem dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowoœci, ulic i obiektów fizjograficznych w jêzyku kaszubskim, pos³ugiwaniem siê jêzykiem pomocniczym
(kaszubskim) przed organami gminy, prawem do u¿ywania pisowni imion
i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni jêzyka kaszubskiego.
W myœl przepisów Ustawy z 2005 roku to w³aœnie jêzyk kaszubski, a nie
Kaszubi jako grupa, zosta³ objêty ustawow¹ ochron¹ i regulacjami. Realizowanie praw jêzykowych Kaszubów w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat, a zw³aszcza
po wejœciu w ¿ycie Ustawy z 2005 roku, w znacz¹cym stopniu nabra³o tempa
i zyska³o na jakoœci.
Patrz¹c na „kwestiê kaszubsk¹” z punktu widzenia wyników Narodowego
Spisu Powszechnego z 2002 i z 2011 roku (NSP) – pomijaj¹c problemy metodologii spisowej, ta zosta³a w odniesieniu do Kaszubów szczegó³owo omówiona14 – mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e ma siê ona bardzo dobrze. Zarówno deklaracje jêzykowe, jak i etniczne, wzros³y w ci¹gu dekady (tj. od NSP z 2002 r.)
ponad dwukrotnie. W NSP z 2002 roku u¿ywanie jêzyka kaszubskiego jako domowego zadeklarowa³o 52 665 osób, w tym w województwie pomorskim 52 588
– 2,41 % mieszkañców województwa. Natomiast w NSP z 2011 roku odnotowano 108 140 u¿ytkowników jêzyka kaszubskiego jako domowego, w tym
w województwie pomorskim 107 742 (99,6% ogó³u), co stanowi 4,74 % miesz-

11
12
13
14

sporz¹dzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.). Polskaratyfikowa³a konwencjê 10.11.2000 r.,
staj¹c siê jej stron¹ 1.04.2001 r.
Dz. U. 2009 nr 137 poz. 1121 (Europejska Karta jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych). Polska ratyfikowa³a Kartê 12 lutego 2009 r., staj¹c siê jej stron¹ 1 czerwca 2009 r.
Dz. U. 2003 nr 172 poz. 1018 (Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego). Polska ratyfikowa³a Konwencjê w 2011 r.
Dz. U. 2005 nr 17 poz. 141, z póŸn. zm.
C. Obracht-Prondzyñski, Spisy czy spiski, czyli o problemach z liczeniem Kaszubów, w: Mniejszoœci narodowe w œwietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk,
S. £odziñski, Warszawa 2006, s. 255-284; ten¿e, Co ze spisu dla badacza wynika? Przypadek
Kaszubów, w: Mniejszoœci narodowe i etniczne w Polsce w œwietle Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci z 2011 roku, red. S. £odziñski, K. Warmiñska, G. Gudaszewski, Warszawa
2015, s. 238-259.
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kañców województwa. Warto podkreœliæ, ¿e w œwietle NSP z 2011 roku ludnoœæ deklaruj¹c¹ pos³ugiwanie siê jêzykiem kaszubskim odnotowano na terenie ca³ej Polski. Z kolei liczba etnicznych deklaracji kaszubskich w NSP z 2002
roku wynios³a 5062 osoby, natomiast 2011 roku wynios³a 232 547 osób (w tym
w województwie pomorskim 227 947)15.
Tak¿e liczba uczniów ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego w szkole w ci¹gu
ostatnich 10 lat uleg³a znacz¹cemu wzrostowi, i to ponad 12-krotnemu. Zgodnie
z danymi Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku16 w szko³ach województwa pomorskiego w roku szkolnym 2006/2007 jêzyka kaszubskiego uczy³o siê 1 551 uczniów,
w roku szkolnym 2009/2010 uczy³o siê ju¿ 9640 uczniów, a w roku szkolnym
2015/2016 uczy³o siê 20 323 uczniów. Warto podkreœliæ, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyznaje samorz¹dom zwiêkszone subwencje z tytu³u nauki
jêzyka kaszubskiego w szko³ach. W 2005 roku by³o to ponad 5 mln z³, w 2010 –
62 mln z³, a w 2015 roku ju¿ 116 mln17. Osobn¹ kwesti¹ jest fakt, ¿e tylko niewielka czêœæ œrodków otrzymanych w ramach subwencji na jêzyk kaszubski,
trafia z poziomu gminy do jednostek ucz¹cych jêzyka kaszubskiego.
Edukacja szkolna jêzyka kaszubskiego spotyka³a siê (i nadal spotyka) równie¿ z wieloma innymi problemami. Pocz¹tkowo barier¹ by³ niedobór nauczycieli posiadaj¹cych odpowiednie przygotowanie metodyczne i kwalifikacje do
nauczania jêzyka kaszubskiego w szkole. W œlad za tym brakowa³o podrêczników, odpowiedniej metodyki nauczania i pomocy dydaktycznych do nauki jêzyka kaszubskiego18. Dziêki staraniom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
powo³ano wiêc w sierpniu 2006 roku Radê Jêzyka Kaszubskiego19 – zespó³
15

16

17

18
19

Tam¿e, s. 243 i 245-246; Struktura narodowo-etniczna, jêzykowa i wyznaniowa ludnoœci
Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011, Warszawa 2015 http://
stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etnicznajezykowa-i-wyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html z dnia 1.12.2016. oraz Czwarty
raport dotycz¹cy sytuacji mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzyka regionalnego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013 http://www.jezyki-mniejszosci.pl/download/
87/18882/TekstIVRaportu z dnia 4.12.2016.
Pismo nr KO.VI-MMi-0611-28/10 z dnia 14.04.2010 r. z Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku
do £ukasza Richerta – cz³onka Zarz¹du G³ównego Zrzeszania Kaszubsko-Pomorskiego;
oraz Jêzyk kaszubski w woj. pomorskim – dane wg SIO baza danych 10.09.2006; oraz Tabela Jêzyki mniejszoœci narodowych – wg stanu na 30 wrzeœnia 2015 https://cie.men.gov.pl/
index.php/dane-statystyczne/140.html z dnia 07.12.2016.
http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/296 z dnia 01.12.2016; http://trojmiasto.onet.pl/men-jezyka-kaszubskiego-uczy-sie-okolo-18-tysiecy-uczniow/vx2rdj z dnia
02.12.2016.
Por. M. G³owacka-Grajper, Mniejszoœciowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce.
Przekaz kulturowy a wiêŸ etniczna, Warszawa 2009, s. 213.
Rada Jêzyka Kaszubskiego publikuje „Biuletyn Rady Jêzyka Kaszubskiego”, w którym znajduj¹
siê uchwa³y Rady oraz referaty z posiedzeñ i sesji. W 2015 r. wydano 9. numer „Biuletynu”.
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zajmuj¹cy siê m.in. standaryzacj¹ jêzyka kaszubskiego oraz poœwiadczaj¹cy jego
znajomoœæ wœród nauczycieli.
O ile na przestrzeni ostatnich lat liczba uczniów ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego lawinowo wzros³a, o tyle problemem jest jego presti¿ i ¿ywotnoœæ
oraz u¿ywalnoœæ wœród wy¿ej wykszta³conych warstw spo³ecznych. Kwestia
jest z³o¿ona. Obiektywnie jêzyk kaszubski posiada nisk¹, niecentraln¹ pozycjê
w hierarchii presti¿u jêzyków, jest „s³aby”/„podupadaj¹cy”20, jednoczeœnie instytucje ruchu kaszubskiego staraj¹ siê rewitalizowaæ jêzyk i upowszechniaæ
mo¿liwie szeroko w sferze publicznej. Motyw ni¿szego presti¿u jêzyka kaszubskiego, w porównaniu z jêzykiem polskim (wczeœniej te¿ z jêzykiem niemieckim), pojawia siê niemal od zawsze. Jest to powa¿ny problem, „który musz¹
pokonaæ nauczyciele-regionaliœci. Niektórzy z nich s¹ na niego szczególnie
wyczuleni, gdy¿ pamiêtaj¹, ¿e traktowanie jêzyka kaszubskiego jako nieu¿ytecznego i przeszkadzaj¹cego w nauce szkolnej doprowadzi³o do obecnej sytuacji, w której znajomoœæ tego jêzyka zanika”21.
Dodatkowo wœród osób pos³uguj¹cych siê w kontaktach domowych jêzykiem kaszubskim mamy do czynienia z tendencj¹ do starzenia siê populacji.
Jak wskazuj¹ wyniki NSP z 2011 roku 19,56% osób u¿ywaj¹cychw kontaktach
domowych jêzyka kaszubskiego jest w wieku poprodukcyjnym, natomiast
13,54% tej populacji to osoby w wieku przedprodukcyjnym22.
Spo³ecznoœæ pos³uguj¹ca siê jêzykiem kaszubskim zawiera te¿ wyraŸnie ni¿szy od œredniej ogólnopolskiej odsetek osób z wykszta³ceniem wy¿szym (5,95%
populacji) i wy¿szy od œredniej odsetek osób, które uzyska³y wykszta³cenie ni¿sze ni¿ œrednie (72,88%). Jest to zwi¹zane z zdecydowanie wiejskim charakterem spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê w kontaktach domowych jêzykiem kaszubskim, wœród której wspó³czynnik zamieszkiwania na wsi przewy¿sza œredni¹
dla ogó³u ludnoœci Polski (39,22%) i wynosi 82,60%23.
W powy¿szym kontekœcie pojawia siê pytanie o przysz³oœæ jêzyka kaszubskiego i jego rolê w kszta³towaniu autoidentyfikacji Kaszubów i ci¹g³oœci grupowej. O ile, dziêki zabiegom kaszubskich elit, presti¿ jêzyka kaszubskiego
wzrós³ w sferze publicznej, o tyle problematyczna mo¿e byæ sprawa jego transferu i transmisji miêdzypokoleniowej.

20

21
22
23

Por. M. Mazurek, Jêzyk – przestrzeñ – pochodzenie. Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk
2010, s. 124; M. Porêbska, Das Kaschubische: Sprachtododer Revitalisierung?, München
2006.
M. G³owacka-Grajper, Mniejszoœciowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce.
Przekaz kulturowy a wiêŸ etniczna, Warszawa 2009, s. 206-207.
Czwarty raport…, s. 8.
Tam¿e, s. 9-10.
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Dzia³ania stra¿nicze w projekcie „Watchdog na Kaszubach…”
Od momentu wprowadzenia w ¿ycie Ustawy z 2005 roku mniejszoœci narodowe i etniczne oraz spo³ecznoœæ pos³uguj¹ca siê jêzykiem regionalnym stara³y siê korzystaæ z przyznanych im praw, zw³aszcza w zakresie edukacji,
podwójnego nazewnictwa i jêzyka pomocniczego. Pierwsze lata realizowania
zapisów powy¿szej Ustawy uwidoczni³y jej zalety i wady oraz pokaza³y bariery
funkcjonuj¹ce praktycznie na wszystkich szczeblach jednostek powo³anych do
realizacji praw mniejszoœci.
Generalnie zarówno edukacja kaszubska, jêzyk pomocniczy, jak i wprowadzanie tablic z podwójnym nazewnictwem miejscowoœci nie budzi³y wiêkszych
emocji w lokalnych spo³ecznoœciach województwa pomorskiego, nie wp³ywa³y
negatywnie na stosunki etniczne. Jednak¿e ze strony podmiotów realizuj¹cych
politykê jêzykow¹ na Kaszubach dociera³y coraz czêœciej g³osy o uchybieniach
prawnych, s³abym rozeznaniu w problematyce itp.
W zwi¹zku z powy¿szym w latach 2009–2010 z inspiracji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wprowadzono dzia³ania stra¿nicze pod nazw¹ „Watchdog na Kaszubach – Spo³eczny nadzór nad realizowaniem i finansowaniem
przez administracjê publiczn¹ praw jêzykowych Kaszubów”24. Dzia³ania mia³y
na celu monitoring przekazywania przez jednostki samorz¹du terytorialnego
subwencji na naukê jêzyka kaszubskiego, diagnozê uchybieñ i nieprawid³owoœci w tym zakresie oraz sonda¿ opinii g³ównych podmiotów powo³anych do
realizacji praw jêzykowych Kaszubów. W ramach projektu uruchomiono tak¿e
Biuro ds. Jêzyka Regionalnego, prowadzono szkolenia obywatelskie oraz opublikowano dwa raporty25, które przybli¿a³y spo³ecznoœci problematykê praw
jêzykowych Kaszubów, a w³adze publiczne, szko³y i instytucje ruchu kaszubskiego inspirowa³y do zmiany praktyk w kierunku skuteczniejszych dzia³añ
s³u¿¹cych zachowaniu i rewitalizacji jêzyka kaszubskiego.

24

25

Projekt realizowany by³ przez £ukasza Grzêdzickiego i Magdalenê Lemañczyk, koordynatorem projektu by³a Katarzyna Knopik. Nr projektu: POKL.05.04.02-00-377/09. Priorytet
V. Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie: 5.4. Rozwój potencja³u trzeciego sektora, Poddzia³anie: 5.4.2.
Rozwój dialogu obywatelskiego.
£. Grzêdzicki, M. Lemañczyk, Raport. Nauczanie jêzyka kaszubskiego w szko³ach ze szczególnym uwzglêdnieniem wydatkowania i przekazywania przez jednostki samorz¹du terytorialnego subwencji na naukê jêzyka kaszubskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdañsku, Gdañsk 2010; £. Grzêdzicki, M. Lemañczyk Raport. Wprowadzanie jêzyka kaszubskiego w gminach województwa pomorskiego jako jêzyka pomocniczego oraz dodatkowych
tradycyjnych nazw miejscowoœci i obiektów f izjograf icznych w jêzyku kaszubskim, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdañsku, Gdañsk 2010.
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W trakcie realizacji projektu zbadano najwa¿niejsze ogniwa odpowiedzialne s¹ za realizacjê praw jêzykowych Kaszubów i potencjalnie najbardziej zainteresowane, tj. jednostki samorz¹du terytorialnego na terenie wybranych gmin
województwa pomorskiego, nauczycieli (w tym kilku dyrektorów szkó³) oraz
rodziców dzieci ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego w szkole.
£¹cznie uzyskano odpowiedzi od 175 respondentów, w tym 99 rodziców/
opiekunów uczniów ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego w szkole, z czego 81 stanowili rodzice/opiekunowie uczniów szkó³ podstawowych, 14 rodzice/opiekunowie uczniów gimnazjum i 4 rodziców/opiekunów uczniów szko³y ponadgimnazjalnej. Kwestionariusz ankiety wype³nia³ ten z rodziców/opiekunów,
który w subiektywnym odczuciu w wiêkszym stopniu decydowa³ o edukacji
dziecka lub by³ lepiej zorientowany w tej kwestii. Na przekazane nauczycielom
ankiety odpowiedzia³o 51 nauczycieli jêzyka kaszubskiego (50 kobiet), w tym
szeœciu nauczycieli pe³ni¹cych funkcjê dyrektora. Wœród badanych 3/4 pracowa³o w szkole podstawowej i 1/4 w gimnazjum. W zwi¹zku z uzyskanym ma³ym zwrotem ankiet od dyrektorów szkó³ – zaledwie 6 ankiet – czêœæ pytañ
wspólnych z pytaniami do nauczycieli jêzyka kaszubskiego w³¹czono do opracowania do kategorii „nauczyciele”. Na wys³ane do wszystkich jednostek samorz¹du gminnego kwestionariusze ankiet odpowiedzia³o 25 jednostek – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, lub w ich imieniu osoby upowa¿nione.
Rozes³ane kwestionariusze ankiet nie spotka³y siê z szerokim odzewem jednostek samorz¹du gminnego. Podobna sytuacja dotyczy³a szkoleñ organizowanych przez pracowników biura ds. Jêzyka Regionalnego, dotycz¹cych projektu
„Watchdog na Kaszubach…”, w których uczestniczy³a znikoma liczba zaproszonych w³adz gminnych. Z pewnoœci¹ by³a to konsekwencja zró¿nicowanej
w pierwszych latach wiedzy samorz¹dowców, dotycz¹cej finansowania nauczania jêzyka kaszubskiego – najczêœciej mo¿na by³o mówiæ o niedoinformowaniu i licznych niedoci¹gniêciach.
Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów, tj. 165 osób, pochodzi³a z województwa pomorskiego, z innego województwa 9 respondentów, w tym z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmiñsko-mazurskiego,
lubuskiego i mazowieckiego, zaœ w innym kraju – na Ukrainie – urodzi³a siê
jedna badana osoba. Wiêkszoœæ badanych zadeklarowa³a identyfikacjê kaszubsk¹ – 132 osoby, w tym wszyscy nauczyciele, 65 rodziców/opiekunów uczniów
i 16 przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego. Natomiast cz³onkostwo w organizacji kaszubskiej, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, zadeklarowa³o 31 badanych, w tym 14 nauczycieli, 9 przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnegoi 8 rodziców/opiekunów uczniów ucz¹cych siê jêzyka.
Deklaracje etniczne nie pokry³y siê z deklaracjami jêzykowymi – tych by³o
mniej, bo 112 – jednak¿e dane uzyskane z badañ pokaza³y, i¿ jêzyk kaszubski
stanowi dla respondentów wa¿ny element komunikowania siê. W trakcie
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badania jêzyk kaszubski pe³ni³ dla respondentów rolê zarówno jêzyka domowego, ale by³ te¿ u¿ywany poza domem. Jêzykiem kaszubskim jako jêzykiem
domowym, i czêœciowo jêzykiem polskim, pos³ugiwa³o siê 76 badanych, w tym
42 rodziców uczniów, 26 nauczycieli i 8 przedstawicieli jednostek samorz¹dowych.
Dodaæ warto, ¿e w œwietle danych NSP z 2002 roku koncentracja osób u¿ywaj¹cych w kontaktach domowych jêzyka kaszubskiego by³a w powiecie kartuskim, puckim, wejherowskim i bytowskim. Dane NSP z 2011 roku podtrzymuj¹ to zjawisko. Co wiêcej, w piêciu gminach osoby pos³uguj¹ce siê w kontaktach domowych jêzykiem regionalnym stanowi¹ ponad 50% mieszkañców
gminy, a s¹ to: gmina Lipnica (powiat bytowski – 58,8% mieszkañców), Sierakowice (powiat kartuski – 58,3% mieszkañców), Chmielno (powiat kartuski –
57,9% mieszkañców), Sulêczyno (powiat kartuski – 53,8% mieszkañców), Linia
(powiat wejherowski – 52,3% mieszkañców)26.
Z kolei poza domem jêzyka kaszubskiego u¿ywa³y regularnie, na co dzieñ,
84 osoby, tj. 50 rodziców, 8 samorz¹dowców i 26 nauczycieli i dla tej grupy
zachowanie oraz pielêgnowanie jêzyka kaszubskiego (w postaci szkolnego nauczania czy wprowadzania podwójnego nazewnictwa) by³o niezwykle wa¿ne.

Prawa jêzykowe Kaszubów w opinii respondentów
Stosunek wobec jêzyka pe³ni istotn¹ rolê w kszta³towaniu autoidentyfikacji
jednostkowych i grupowych oraz utrzymaniu spoistoœci i ci¹g³oœci grupowej.
W przypadku spo³ecznoœci kaszubskiej jêzyk kaszubski odgrywa niebagatelne
znaczenie, jest „wartoœci¹ rdzenn¹”, choæ nie wyczerpuje ca³oœci elementów
przes¹dzaj¹cych o kszta³cie to¿samoœci27. Kryterium kaszubskiej autoidentyfikacji jest tak¿e: religia katolicka, terytorium, pamiêæ zbiorowa, czynnik genealogiczny (urodzenie w rodzinie kaszubskiej) i socjalizacja pierwotna28. Badania
socjologiczne pokazuj¹ tak¿e, i¿ coraz czêœciej obiektywne kryteria autoidentyfikacji (np. „wiêzy krwi”, pochodzenie kaszubskie) trac¹ na znaczeniu, a wzrasta
rola czynników subiektywnych, indywidualnego wyboru jednostki29. Jêzyk
kaszubski, jako istotowa granica kategoryzacji spo³ecznej, stanowi zarówno
26
27
28
29

Czwarty raport…, s. 7 i 30-31.
M. Mazurek, op. cit.; B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ. Ci¹g³oœæ i zmiana, Gdañsk 1998,
s. 177.
M. Mazurek, op. cit.; B. Synak, op. cit.
Por. M. Mazurek, op. cit., s. 150 i 324; J.J. Smolicz, Dziedzictwo, wartoœci podstawowe
i rozwój kulturalny w spo³eczeñstwach wieloetnicznych, „Kultura i Spo³eczeñstwo”, 1992,
nr 3, s. 51; M. Budyta-Budzyñska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.
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element wiêzi grupowej i przynale¿noœci do wspólnoty, jak i identyfikacji zapoœredniczonej/nabytej w powi¹zaniu z jego u¿ywaniem przez tych, którzy nie
s¹ z pochodzenia Kaszubami. Pokaza³y to np. wyniki NSP z 2011 roku, w którym
odnotowano spor¹ liczbê osób deklaruj¹cych u¿ywanie jêzyka kaszubskiego
w domu, lecz nie czuj¹cych siê Kaszub¹, oraz ca³kiem liczn¹ grupê osób uwa¿aj¹cych siê za Kaszubê, ale nieu¿ywaj¹cych w domu jêzyka kaszubskiego.
W odniesieniu do Kaszubów „kreowanie to¿samoœci kaszubskiej w oficjalnym
dyskursie wokó³ jêzyka, mo¿e spowodowaæ, i¿ bycie Kaszub¹ zostanie sprowadzone do jego znajomoœci, co z kolei implikuje wykluczenie ze wspólnoty wszystkich tych, którzy kaszubskiego nie znaj¹, a s¹ z pochodzenia Kaszubami”30.
Pomorze i Kaszuby nale¿¹ do regionów zamieszkania tzw. spo³ecznoœci postmigracyjnych, w których cz³onkowie, z jednej strony, pochodz¹ z Kaszub,
z drugiej zaœ strony, urodzili siê i wychowali poza tradycyjnym rejonem zasiêgu kaszubszczyzny. Zatem w próbie badawczej znalaz³a siê tak¿e grupa respondentów, którzy nie byli i/lub nie czuli siê Kaszub¹, ale wspierali wprowadzanie
i realizowanie praw jêzykowych Kaszubów.
Wœród wszystkich respondentów deklaruj¹cych znajomoœæ jêzyka kaszubskiego, g³ównym Ÿród³em jego znajomoœci byli rodzice (92 osoby) oraz dziadkowie (61 osób), a tak¿e w mniejszym stopniu: studia podyplomowe/kursy/
szkolenia (46 osób), media kaszubskie (23 osoby), ma³¿onek/ma³¿onka (21 osób)
i szko³a (10 osób) (mo¿liwoœæ wielokrotnego wyboru). Z kolei, podstawowym
Ÿród³em znajomoœci jêzyka kaszubskiego wœród uczniów by³a jego nauka w szkole
– ogó³em 90 osób, oraz znajomoœæ jêzyka z domu – 87 osób. Dodatkowym
Ÿród³em znajomoœci jêzyka kaszubskiego okazali siê byæ s¹siedzi – 6 osób oraz
ksi¹¿ki i media kaszubskie – 3 osoby (mo¿liwoœæ wielokrotnego wyboru).
Wœród nauczycieli jêzyka kaszubskiego zbadano tak¿e stopnieñ znajomoœci
jêzyka kaszubskiego w poszczególnych obszarach: w mowie, w piœmie, w czytaniu i rozumieniu ze s³uchu. W subiektywnej ocenie nauczyciele najlepiej
oceniali znajomoœæ jêzyka w rozumieniu ze s³uchu – 49 ocen pozytywnych
(dobrych i bardzo dobrych) oraz w mowie i w czytaniu, po 42 oceny pozytywne.
Najs³abiej zaœ znali jêzyk kaszubski w piœmie, 17 okreœli³o znajomoœæ na poziomie dobrym i bardzo dobrym, a 34 na poziomie niezadowalaj¹cym, tj. œrednim
i s³abym.
Badani nauczyciele wyrazili potrzebê podnoszenia w³asnych kwalifikacji
w zakresie nauczania jêzyka kaszubskiego. Wed³ug 37 osób najlepsz¹ form¹
dokszta³cania by³yby studia podyplomowe, dla 11 kursy specjalistyczne oraz
dla 3 wyjazdy studyjne. Niektóre osoby wyra¿a³y potrzebê dokszta³cania w zakresie sztuki regionalnej (malarstwo, rzeŸba, plastyka itp.).
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Ponadto najczêœciej nauczyciele oczekiwaliby poprawy w³asnych kwalifikacji w zakresie:
1) pisania w jêzyku kaszubskim – 45 osób,
2) metodyki nauczania jêzyka kaszubskiego – 40 osób,
3) wiedzy o regionie – 32 osoby,
4) czytania w jêzyku kaszubskim – 30 osób.
Zbadano opinie i postawy respondentów wzglêdem edukacji jêzyka kaszubskiego. Generalnie niemal wszyscy zbadani rodzice, bez wzglêdu na stopieñ znajomoœci jêzyka kaszubskiego, uwa¿ali jego wprowadzenie w szko³ach za dobr¹
inicjatywê (96 osób), w tym 47 osóbby³o o tym zdecydowanie przekonanych.
Dodatkowo prawie wszyscy rodzice znaj¹cy jêzyk kaszubski popierali jego edukacjê w szko³ach, wyra¿aj¹c ró¿ne motywacje, w tym g³ównie: ¿yczenie, aby
dzieci zna³y jêzyk przodków – 61 osób, mo¿liwoœæ poznania nowego jêzyka
– 13 osób, ale tak¿e rodzice dostrzegali perspektywy na przysz³oœæ, uwa¿aj¹c,
¿e znajomoœæ jêzyka kaszubskiego mo¿e okazaæ siê przydatna – 12 osób. Dla
co dziesi¹tego rodzica jêzyk kaszubski wydawa³ siê byæ „³adny”, „podobaæ siê”,
a 2 osoby popiera³y wprowadzenie jêzyka kaszubskiego w szko³ach ze wzglêdu
na modê na ten jêzyk. Tylko 3 osoby stwierdzi³y, ¿e wprowadzenie jêzyka kaszubskiego do szkó³ nie jest dobr¹ inicjatyw¹, argumentuj¹c to ma³¹ przydatnoœci¹ jêzyka w kontaktach w Europie i na œwiecie oraz zbyt du¿ym obci¹¿eniem dziecka obowi¹zkami szkolnymi.
Z badañ nad jêzykiem kaszubskim, przeprowadzonych przez Ma³gorzatê
G³owack¹-Grajper, wynika równie¿, ¿e wœród nauczycieli panuj¹ rozbie¿ne
opinie wzglêdem nauczania jêzyka kaszubskiego, g³ównie motywowane tym,
¿e przede wszystkim musz¹ siê skupiaæ na „zachêcaniu do uczestnictwa w lekcjach kaszubskiego (…)” 31.
Z kolei, zdaniem rodziców, najwiêkszym motywatorem do zajêæ z jêzyka
kaszubskiego wœród dzieci okaza³y siê byæ ciekawe i urozmaicone zajêcia –
65 osób, prowadzone przez mi³¹ nauczycielkê – 53 osoby, a tak¿e „w³asne
zainteresowanie dziecka jêzykiem kaszubskim” – 38 respondentów – oraz
wycieczki szkolne w regionie – 35 osób. Jednoczeœnie w opinii rodziców powy¿sze elementy decyduj¹ce o zainteresowaniu dzieci jêzykiem, nieodpowiednio poprowadzone, okaza³y siê najwa¿niejszymi czynnikami zniechêcaj¹cymi
dzieci do jego nauki.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ rodziców i ponad po³owa
nauczycieli (28 osób) by³a zadowolona z warunków nauczania jêzyka kaszubskiego. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele najwy¿ej i najbardziej pozytywnie
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ocenili dostêpnoœæ podrêczników i zeszytów æwiczeñ oraz uk³ad godzin zajêæ
z jêzyka kaszubskiego w ogólnym planie zajêæ dzieci. Dodatkowo rodzice
wysoko ocenili umiejêtnoœci nauczyciela w zakresie zainteresowania dzieci
jêzykiem kaszubskim, natomiast nauczyciele dobrze ocenili podrêczniki i zeszyty æwiczeñ pod k¹tem merytorycznej zawartoœci i dydaktycznej przydatnoœci oraz komunikatywnoœæ podrêczników i æwiczeñ wzglêdem mo¿liwoœci
percepcyjnych uczniów. Rodzice i nauczyciele najs³abiej ocenili zró¿nicowanie
oferty podrêczników i zeszytów æwiczeñ do nauki jêzyka kaszubskiego, oraz
wyposa¿enie sal w pomoce dydaktyczne (np. filmy edukacyjne, œrodki audiowizualne, programy multimedialne).
Obok podstawowych œrodków dydaktycznych u¿ywanych w szkole, istotnym elementem nauki jêzyka kaszubskiego s¹ szkolne wycieczki organizowane
w regionie. Wœród badanych nauczycieli 44 organizowa³o wycieczki tematyczne
dla dzieci w regionie, a 7 nigdy nie zorganizowa³o wyjazdu. Z analizy otwartych wypowiedzi nauczycieli mo¿na tak¿e wywnioskowaæ, i¿ g³ównymi powodami braku organizacji wycieczek w regionie by³y ograniczenia finansowe oraz
nieodpowiednia komunikacja z organami gminy.
Przyk³adem s¹ wypowiedzi nauczycieli: „Miasto X nie przekaza³o na organizacjê wycieczek pieniêdzy mimo pisma. Organizowa³am tylko wycieczki po
okolicy, czêsto piesze lub do najbli¿szych miejscowoœci, by nie obci¹¿a³y finansowo rodziców uczniów (…)”, „Niektóre wycieczki organizowa³am z w³asnych
œrodków oraz przy pomocy rodziców. Tylko jedn¹ wycieczkê tj. do Szymbarka
sfinansowa³a szko³a. Nie organizujê czêœciej wycieczek, gdy¿ nie mam na nie
funduszy. Ostatnio zorganizowana wycieczka do Wdzydz zosta³a sfinansowana
przez Urz¹d Gminy w Y”, „Miasto X nie da³o funduszy na organizacjê wycieczek mimo pism i ponagleñ”.
Pierwsze lata wprowadzania i funkcjonowania edukacji kaszubskiej i w jêzyku kaszubskim w ramach Ustawy z 2005 roku uwidoczni³y lokalne konteksty
i problemy, z których wyraŸnie wynika, i¿ niedoinformowanie i zaniechania
g³ównych podmiotów zajmuj¹cych siê edukacj¹ w tym zakresie by³o podstawow¹ barier¹ utrudniaj¹c¹ sprawne wprowadzanie jêzyka kaszubskiego do szkó³
i jego nauczanie (np. „niedoinformowanie dyrekcji, brak przez ni¹ znajomoœci
podstaw prawnych i du¿a ostro¿noœæ w tej sprawie, czasem niechêæ”). Ponadto
dla nauczycieli istotn¹ barier¹ by³ brak albo niewystarczaj¹ca iloœæ pomocy
dydaktycznych do nauki jêzyka kaszubskiego, nieprecyzyjnie okreœlona metodyka nauczania jêzyka kaszubskiego. Dane uzyskane z pytañ otwartych wskaza³y tak¿e na rosn¹c¹ potrzebê edukacji jêzyka kaszubskiego, jak i w jêzyku
kaszubskim, zw³aszcza wœród rodziców/opiekunów uczniów oraz potrzebê
wzajemnego wspierania siê, lepszej komunikacji i wiêkszego zaanga¿owania
wszystkich podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacj¹ potrzeb kulturowych spo³ecznoœci kaszubskiej w regionie.

342

MAGDALENA LEMAÑCZYK (GDAÑSK)

Potwierdzaj¹ to wypowiedzi badanych rodziców i nauczycieli, np.: „Nie
wszystkie dzieci ucz¹ siê jêzyka kaszubskiego, w szkole gdzie uczy siê córka jest
wiêcej dzieci, ale nie ma na nich pieniêdzy”, „powinno byæ wiêcej wycieczek dla
dzieci, ale my musimy ci¹gle dop³acaæ…”, „dyrektor nie ma pieniêdzy na wycieczki, a dzieci w klasie czekaj¹ na wyjazd. Nie wszystko da siê nauczyæ s³owami, niektóre rzeczy trzeba pokazaæ, jak na przyk³ad sztukê kaszubsk¹, skanseny, muzea…”, „znamy z mê¿em trochê kaszubski, czasem z dzieckiem rozmawiamy i od niego siê te¿ uczymy, dlatego jêzyk powinien byæ prowadzony jak
najd³u¿ej w szkole, a nie do jakiegoœ momentu”.
Mimo braków w zakresie œrodków dydaktycznych, nauczyciele w wiêkszoœci (47 osób) twierdzili, ¿e w ich odczuciu nastawienie dzieci wobec nauki jêzyka
kaszubskiego by³o pozytywne. Jednoczeœnie 14 badanych nauczycieli potwierdzi³o, ¿e w szko³ach, w których ucz¹, zdarzy³y siê przypadki rezygnacji dzieci
z nauki jêzyka kaszubskiego. W opinii zdecydowanej wiêkszoœci badanych
liczba dzieci ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego w szkole by³a adekwatna do liczby
chêtnych. Wœród nauczycieli i jednostek samorz¹dowych pojawi³y siê jednak
wypowiedzi, sugeruj¹ce, ¿e liczba dzieci chêtnych do nauki jêzyka kaszubskiego
by³a znacznie wiêksza, ni¿ wówczas ucz¹cych siê: „chêtnych dzieci jest wiêcej,
ale zaporowe przepisy nie pozwalaj¹ przyj¹æ wszystkich”, „chcia³oby siê uczyæ
o wiele, wiele wiêcej dzieci, ale s¹ limity”, „niebawem liczba dzieci bêdzie bardziej
odpowiednia, poniewa¿ wprowadzamy te¿ w innych szko³ach naukê kaszubskiego”, „uruchamianie jêzyka kaszubskiego jest tylko kwesti¹ procedury i najbli¿szego roku, jeszcze wiêcej dzieci bêdzie siê uczyæ jêzyka”.
Nauczyciele mieli ponadto mo¿liwoœæ zasugerowania zmian w zakresie
warunków nauczania jêzyka kaszubskiego. Wœród postulatów najczêœciej pojawia³y siê:
1. Postulaty w zakresie warunków lokalowych:
– „Nauka powinna odbywaæ siê w jednej sali, tak jak odbywa siê nauczanie
pozosta³ych przedmiotów”,
– „Powinna byæ odpowiednia sala lekcyjna, regionalna”,
– „Utworzyæ izbê regionaln¹”,
– „zorganizowa³abym gabinet j. kaszubskiego”.
2. Postulaty dotycz¹ce godzin nauczania jêzyka kaszubskiego:
– „U³o¿yæ plan lekcji w taki sposób, aby dzieci nie musia³y czekaæ w œwietlicy na j. kaszubski”,
– „Ka¿d¹ klasê uczy³abym osobno, lekcje odbywa³yby siê w godzinach
przedpo³udniowych”,
– „Zorganizowaæ plan lekcji tak, aby zajêcia z j. kaszubskiego odbywa³y siê
przed lub po lekcjach”.
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3. Postulaty w zakresie wyposa¿enia nauczycieli w pomoce dydaktyczne:
– „Wzbogaciæ salê w œrodki dydaktyczne, np. pomoce multimedialne, s³owniki. Dotychczas przynosi³am swój s³ownik, który ju¿ jest poniszczony
przez ci¹g³e u¿ywanie przez dzieci”,
– „Zorganizowa³abym wiêcej wycieczek regionalnych”,
– „Wiêcej pomocy na zajêcia ze sztuki, np. do malowania na szkle, rzeŸbienia, instrumenty do muzyki itp.”,
– „Œrodki finansowe na teatr i taniec regionalny”.
4. Postulaty w zakresie organizacyjnym i dysponowania œrodkami finansowymi
przeznaczonymi na edukacjê kaszubsk¹:
– „Wiêksze mo¿liwoœci dla nauczycieli dysponowania œrodkami finansowymi przeznaczonymi na jêzyk kaszubski”,
– „Wiêksza pomoc ze strony Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”,
– „Wiêksza odwaga dyrektorów szkó³ w kwestii uruchamiania jêzyka kaszubskiego”,
– „Wiêksza integracja naszego œrodowiska i wymiana doœwiadczeñ z gminami, które dobrze sobie radz¹ z nauk¹ j. kaszubskiego, jak np. w ¯ukowie. Poza tym wiêksza znajomoœæ przepisów wœród osób decyduj¹cych
o tym”.
Powodzenie edukacji jêzyka mniejszoœciowego, a w przypadku Kaszubów
regionalnego, zale¿y tak¿e od ogólnego klimatu spo³eczno-politycznego wokó³
tej kwestii i relacji wiêkszoœæ-mniejszoœæ. W trakcie badañ nie odnotowano
przypadków dyskryminacji dzieci w szkole, zwi¹zanych z nauk¹ jêzyka kaszubskiego lub okazywan¹ to¿samoœci¹ kaszubsk¹. Wypowiedzi rodziców œwiadcz¹
raczej o niezrozumieniu sytuacji dzieci ucz¹cych siê jêzyka kaszubskiego wœród
innych dzieci, np. „koledzy z klasy podœmiewuj¹ siê z syna, ¿e chce siê uczyæ
jêzyka”, „inne dzieci wo³aj¹ za moim dzieckiem «jo»”, „wczeœniej dzieci œmia³y
siê z syna i innych, ale ju¿ siê przyzwyczai³y, ¿e uczy siê w szkole tego jêzyka”.
Zdaniem niektórych rodziców/opiekunów taka postawa dzieci mog³a wynikaæ
z ogólnego nastawienia czêœci spo³eczeñstwa wobec problematyki mniejszoœciowej, etnicznej, czy funkcjonuj¹cych stereotypów etnicznych. Przyk³adem
s¹ wypowiedzi badanych: „inni ludzie powinni zrozumieæ, ¿e s¹ te¿ inne kultury
i mieæ na uwadze, ¿e my te¿ chcemy rozwijaæ nasz jêzyk i kulturê i nic im
do tego”, „chcia³abym, ¿eby nastawienie do Kaszubów, ich przynale¿noœci
do regionu i praw do nauki jêzyka rodziców by³o ¿yczliwsze”.
Nie bez znaczenia dla powodzenia realizacji praw jêzykowych spo³ecznoœci
kaszubskiej jest tak¿e pozytywne nastawienie w³adz gminnych. W trakcie realizacji projektu „Watchdog…” 15 reprezentantów jednostek samorz¹du gminnego
osobiœcie anga¿owa³o siê w dzia³ania s³u¿¹ce podtrzymywaniu i kultywowaniu
kultury kaszubskiej w gminie, g³ównie poprzez organizowanie kaszubskich

344

MAGDALENA LEMAÑCZYK (GDAÑSK)

imprez kulturalnych, inicjowanie wprowadzania jêzyka kaszubskiego do szkó³
i kaszubskiego nazewnictwa miejscowoœci, organizowanie konkursów o tematyce kaszubskiej, udzielanie dotacji dla organizacji i stowarzyszeñ zajmuj¹cych
siê krzewieniem kultury kaszubskiej, lub aktywne cz³onkostwo w Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim. Jeden z wójtów gminy wiejskiej powo³a³ inspektora
ds. jêzyka kaszubskiego i regionalizmu na 1/2 etatu, który zajmowa³ siê tylko
sprawami kaszubszczyzny.
Innym wa¿nym elementem realizacji praw jêzykowych Kaszubów jest kwestia jêzyka pomocniczego i podwójnego nazewnictwa, które stanowi „domenê
symboliczn¹”32, podkreœlaj¹c¹ ci¹g³oœæ grupow¹ na Pomorzu Gdañskim.
Dotychczas jêzyk pomocniczy (kaszubski) wprowadzono w piêciu gminach
województwa pomorskiego, tj. gminie Parchowo (powiat bytowski; od 16.08.
2006 r.), gminie Sierakowice (powiat kartuski; od 23.10.2007 r.), gminie Linia
(powiat wejherowski; od 23 kwietnia 2012 r.), gminie ¯ukowo (powiat kartuski; od 17.07.2013 r.) oraz gminie Luzino (powiat wejherowski; od 21 lutego
2014 r.)33. Natomiast, zgodnie z rejestrem gmin, na których obszarze u¿ywane
s¹ nazwy w jêzyku kaszubskim,wwojewództwie pomorskim wpisano 815 dodatkowych kaszubskich nazw miejscowoœci 34.
Jak wskazuj¹ wyniki badañ, g³ówn¹ barier¹ utrudniaj¹c¹ wprowadzanie
i funkcjonowanie jêzyka pomocniczego i podwójnego nazewnictwa w kaszubskich gminach by³a ograniczona (lub brak) wiedza i œwiadomoœæ respondentów (rodziców) odnoœnie tej problematyki.
Wszyscy badani rodzice uczniów i 13 nauczycieli, mieszkaj¹cy w gminach,
w których wg danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku istnia³a
mo¿liwoœæ u¿ywania jêzyka pomocniczego, uwa¿ali, ¿e praktycznie mieszkañcy nie maj¹ takiej mo¿liwoœci. Jednoczeœnie, zdaniem respondentów, najczêstszymi powodami niewnoszenia podañ do urzêdu gminy w jêzyku kaszubskim
by³y: nieznajomoœæ jêzyka kaszubskiego wœród urzêdników i/lub organów gminy,
niewystarczaj¹ca znajomoœæ jêzyka kaszubskiego w piœmie wœród respondentów (g³ównie rodzice uczniów), wygoda (³atwiej jest wnieœæ podanie w jêzyku
polskim, ni¿ kaszubskim) oraz niewiedza.
Generalnie wszystkie osoby badane zaakceptowa³yby wprowadzenie jêzyka
kaszubskiego, jako pomocniczego na terenie gminy, w której mieszkaj¹. Co
32
33
34

L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
http://ksng.gugik.gov.pl/nwjmwp.php z dnia 29.11.2016.
Nazwy w jêzykach mniejszoœci wpisane, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17,
poz. 141, z póŸn. zm.), do Rejestru gmin, na których obszarze u¿ywane s¹ nazwy w jêzyku
mniejszoœci. Stan na 18 lipca 2016 r.
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ciekawe, zdaniem zbadanych jednostek samorz¹du gminnego raczej mniejszoœæ
spo³ecznoœci gminnej popiera³a tê inicjatywê lub by³a w tej kwestii obojêtna.
Jednoczeœnie 22 respondentów chcia³oby kiedykolwiek w przysz³oœci zwróciæ
siê do organów gminy w jêzyku kaszubskim, w formie pisemnej lub ustnej.
G³ówn¹ barier¹, która utrudnia³aby w przysz³oœci wnoszenie podañ w jêzyku
kaszubskim jest, wed³ug badanych, wygoda i przyzwyczajenie do za³atwiania
spaw urzêdowych w jêzyku polskim oraz niewiedza i s³abe propagowanie kaszubszczyzny w ¿yciu publicznym.
Tak¿e w przypadku pytania o mo¿liwoœæ wprowadzenia dodatkowych, kaszubskich nazw miejscowoœci na terenie gminy, w której mieszkali respondenci, a wg danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku istnia³a taka
mo¿liwoœæ, prawie wszyscy stwierdzili jej brak. G³ównymi powodami tego stanu w opinii badanych, by³ brak inicjatywy mieszkañców, brak zainteresowania
w³adz gminnych, s³aba wspó³praca/komunikacja miêdzy organami gminy
a mieszkañcami, przeci¹ganie spraw na szczeblu ministerialnym oraz istnienie
kwestii spornych wokó³ ustalenia urzêdowych nazw.
Jednoczeœnie wprowadzenie podwójnego nazewnictwa, na obszarze gmin,
w których mieszkaj¹ respondenci, by³oby istotne dla po³owy z nich, m. in. z przekonania, ¿e na terenie Kaszub powinny funkcjonowaæ dodatkowe nazwy w jêzyku kaszubskim; przekonania, ¿e jest to dobry element promocji gminy/miejscowoœci/regionu; przekonania, ¿e zwiêksza to atrakcyjnoœæ turystyczn¹ gminy/
miejscowoœci/regionu oraz przekonania, ¿e jest to jeden z elementów pielêgnowania kultury kaszubskiej.

Podsumowanie
Ustawa o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym ostatecznie usankcjonowa³a status jêzyka kaszubskiego i bez w¹tpienia
stanowi pozytywny element wspieraj¹cy dzia³ania spo³ecznoœci kaszubskiej,
zmierzaj¹ce do rewitalizacji i upowszechniania jêzyka regionalnego i kultury
w regionie pomorskim. Dziêki Ustawie mo¿liwe sta³o siê tak¿e ustawienie tablic z dodatkowymi nazwami miejscowoœci w jêzyku kaszubskim oraz wprowadzenie jêzyka pomocniczego w kilku gminach województwa pomorskiego.
Z pewnoœci¹ dziêki powy¿szym zabiegom wzrós³ tak¿e presti¿ jêzyka kaszubskiego oraz jego obecnoœæw sferze publicznej (pomijaj¹c ograniczenie emisji
programów kaszubskich w mediach publicznych, które nast¹pi³o od 2007 r.).
Podkreœlono natomiast tradycyjne zwi¹zki spo³ecznoœci kaszubskiej z miejscem
zamieszkiwania oraz zró¿nicowanie kulturowe obszaru. Warto wspomnieæ,
i¿ w regionie Kaszub postawa wiêkszoœci mieszkañców wobec tego rodzaju
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przedsiêwziêæ by³a sprzyjaj¹ca (jeœli nie liczyæ systematycznego zamalowywania „witaczy” w jêzyku kaszubskim „Gduñsk – stolëca Kaszëb witô”, przy wjeŸdzie do Gdañska)35.
Badania w ramach projektu „Watchdog na Kaszubach…” zwróci³y uwagê na
kilka kwestii, zwi¹zanych z wprowadzaniem i realizowaniem praw jêzykowych
Kaszubów. Przede wszystkim instytucje publiczne i organizacje zajmuj¹ce siê
rewitalizacj¹ i rozwojem kaszubszczyzny mia³y, i maj¹, wiele do nadrobienia.
Dotyczy to zw³aszcza wszystkich szczebli administracji, od osób sprawuj¹cych
w³adzê w samorz¹dach, po administracjê rz¹dow¹, których wiedza w omawianej problematyce okaza³a siê tak¿e niezadowalaj¹ca. Znamienne, i¿ dopiero
dziêki szkoleniom organizowanym w ramach projektu „Watchdog na Kaszubach…” wielu wójtów, burmistrzów czy radnych gminnych dowiadywa³o siê, i¿
na ich terenie prowadzona jest np. szkolna edukacja jêzyka kaszubskiego oraz,
¿e pieni¹dze z subwencji na jêzyk kaszubski nie s³u¿¹ tylko do sfinansowania
godzin szkolnej nauki jêzyka, lecz tak¿e do sfinansowania wielu innych zadañ
edukacyjnych zwi¹zanych z podtrzymywaniem to¿samoœci jêzykowej i etnicznej Kaszubów. Kuriozalne by³y tak¿e przypadki, kiedy ówczesne Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie wiedzia³o, jak przekazaæ kaszubskim
gminom pieni¹dze na wymianê tablic36.
Dla zachowania jêzyka kaszubskiego kluczowa jest edukacja szkolna i dzia³ania rewitalizacyjne prowadzone przez ZKP i inne instytucje pozarz¹dowe,
zainteresowane rozwojem kultury kaszubskiej. Poniewa¿ jêzyk kaszubski jest
coraz rzadziej u¿ywany, zw³aszcza w najm³odszym pokoleniu, istnieje realne
zagro¿enie, i¿ zaniknie. Jak wynika z badañ, bardzo wiele zale¿y od nauczycieli,
którzy „nie tylko” powinni uczyæ jêzyka, lecz powinni spe³niaæ (i coraz czêœciej
tak siê dzieje) funkcjê pasa transmisyjnego pomiêdzy szko³¹, rodzin¹ a œrodowiskiem lokalnym. Rodzina bowiem zatraca swoj¹ funkcjê w tym zakresie.
Co wiêcej, bez wsparcia lokalnej spo³ecznoœci, w której jêzyk kaszubski jest
¿ywy i u¿ywany, nie bêdzie on w stanie przetrwaæ. Nale¿a³oby zgodziæ siê w tej
kwestii z Ma³gorzat¹ G³owack¹-Grajper, która dotykaj¹c sedna zjawiska, pisze
o „etnicznej misji nauczycieli” jêzyka kaszubskiego i ich nieocenionej roli, wykraczaj¹cej daleko bardziej poza standardow¹ pracê pedagogiczn¹37.

35
36

37

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Kaszubskie-witacze-sa-zamalowywane-n46543.html
z dnia 7.11.2016.
Szerzej: £. Grzêdzicki, C. Obracht-Prondzyñski, Spo³ecznoœæ kaszubska wobec Ustawy
o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym, w: Spo³ecznoœæ kaszubska w procesie przemian. Kultura. To¿samoœæ. Jêzyk, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyñski, Warszawa 2012, s. 127-128.
M. G³owacka-Grajper, op. cit., s. 231-236.

SPO£ECZNA RECEPCJA WPROWADZANIA I REALIZOWANIA PRAW...

347

Magdalena Lemañczyk

Social reception of introduction and realization of Kashubian
language rights in the Pomeranian Voivodeship
SUMMARY
In this article the author presents the mechanisms and functioning of the Kashubian
language rights in Poland due to the introduction ofthe Act of 6 January 2005
on National and Ethnic Minorities and Regional Language. Particular emphasis is
put on legal and social context of the functioning of the linguistic rights within the
Kashubian group. Analysis is focused on key processes, i.e.: education, dual naming
of places andphysiographical objects, the supporting language and the social perception of the linguistic rights of Kashubians. The analysis is based on literature,
official materials, statistical data and the results of research conducted by the author
of presented article within the project „Watchdog in Kashubia – Social supervision
over the implementation and financing by the public administration of Kashubian
language rights”.
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Historia Kaszubów po 1945 roku
– refleksja metodologiczna1
Uwagi wstêpne
Koncepcja metodologiczna Historii Kaszubów odwo³uje siê do licznych prac
Gerarda Labudy poœwiêconych temu zagadnieniu2. Ich efektem koñcowym,
a jednoczeœnie empirycznym sprawdzianem modelu teoretycznego, jest pierwszy tom syntezy pod tytu³em: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I: Czasy
œredniowieczne 3.
G. Labuda mia³ jednak œwiadomoœæ, ¿e poszczególne epoki wymagaj¹ specyficznego podejœcia teoretycznego i metodologicznego. Jego autorska koncepcja odnosi³a siê przede wszystkim do epoki œredniowiecza i nowo¿ytnoœci.
W jednym z tekstów w odniesieniu do dziejów najnowszych, zw³aszcza XX
stulecia, podkreœli³: „Ta czêœæ syntezy wymaga osobnego opracowania i osobnego zastanowienia”, a wiêc wypracowania w³asnej formu³y metodologicznej,
uwzglêdniaj¹cej specyfikê kaszubsk¹ tego okresu. Nie oznacza to jednak, ¿e
niektóre generalne dyrektywy G. Labudy nie maj¹ zastosowania do opisania
Kaszubów po 1945 roku.

Etniczne badania historyczne – ujêcie podmiotowe
Kluczowe w koncepcji G. Labudy jest podejœcie podmiotowe. Oznacza ono
z jednej strony traktowanie Kaszubów jako wspólnoty spo³ecznej – grupy etnicznej, po³¹czonej silnymi wiêziami, przede wszystkim o charakterze kulturo1
2

3

Artyku³ powsta³ w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, umowa nr 0059/NPRH3/H11/82/2014.
Zebranych w pracy Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996. Ale do tego nale¿y dodaæ tak¿e inne
artyku³y, które nie wesz³y do tego zbioru: Historiograf iczne za³o¿enia syntezy „Historii Kaszubów”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1996, nr 1; Schlüssel probleme zur Geschichte
der Kaschuben auf Grund der Geschichte Pommerns, „Polnische Weststudien“, 1989, Bd. 8;
The Key Problems of the History of the Kashubs against the Background of Pomeranian
History, „Polish Western Affairs“, 1989, nr 1.
Gdañsk 2006.
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wym. Z tym ³¹czy siê – z drugiej strony – okreœlone podejœcie do badania
i pisania o historii tej¿e wspólnoty. W tekœcie omawiaj¹cym pracê Aleksandra
Majkowskiego G. Labuda zauwa¿a, ¿e ten¿e autor ujmuje j¹ niejako „z dwóch
punktów widzenia: ustrojowego i spo³ecznego”. Po czym podkreœla³: „Pierwszy
jest potraktowany zbyt szeroko ze szkod¹ dla drugiego, na który g³ówny nale¿a³o po³o¿yæ nacisk. Z »kaszubskiego« punktu widzenia trzeba siê by³o zaj¹æ
losami ich, Kaszubów [podkr. – C.O.-P.], pod obu panowaniami, mniej k³ad¹c
nacisk na ustrój, który w tym wypadku nie jest samoistnym wytworem pañstwowoœci i narodu kaszubskiego (…) a wiêc dla nas zupe³nie obojêtnym”4.
Co oznacza „z kaszubskiego punktu widzenia”? W innym tekœcie rozwija tê
myœl: „Nie ma Kaszub bez Kaszubów. Tote¿ g³ównym przedmiotem historii
Kaszub winna byæ historia Kaszubów – jako ostatniego ogniwa nadba³tyckich
plemion zachodnios³owiañskich, które unios³o ca³o i uratowa³o swoj¹ wspólnotê kulturow¹ oraz etniczn¹ w œcis³ej ³¹cznoœci z ogólnopolsk¹ wspólnot¹
polityczn¹ i narodow¹ jako jej nieodrodna czêœæ. Nale¿y wiêc pisaæ historiê
Kaszubów jako dzieje ich wspólnoty, gdy¿ tylko ich losy nadaj¹ sens historii
kaszubszczyzny, gdziekolwiek w toku swych dziejów Kaszubi siê znajduj¹”5.
A nieco dalej dodawa³ doœæ emocjonalnie, ale te¿ bardzo podmiotowo: „Tyle
zawsze by³o historii Kaszubów, ile w niej by³o dokonañ samych Kaszubów”6.
Bez takiego podmiotowego podejœcia trudno mówiæ o etnicznych badaniach
historycznych. Jednoczeœnie widaæ, ¿e jest to nie tylko dyrektywa metodologiczna, ale równie¿ silnie emocjonalnie wzmocniona dyrektywa o charakterze
etycznym. Badacz-historyk nie tylko „opisuje dzieje” danej (swojej) spo³ecznoœci, lecz tak¿e rekonstruuj¹c jej losy, tworzy narzêdzie do lepszego samopoznania i upodmiotowienia. Taka sytuacja rodzi jednak tak¿e ryzyko – nie tylko
pisania „ku pokrzepieniu serc” czy wrêcz stosowania „podejœcia marketingowego” (czyli swego rodzaju „promocji grupy”), lecz tak¿e unikania niezbêdnego krytycyzmu. Zachowanie równowagi miêdzy aspektem poznawczym, etycznym i to¿samoœciowym jest jednym z najistotniejszych wyzwañ, z jakimi borykaj¹ siê badacze wywodz¹cy siê ze spo³ecznoœci, któr¹ opisuj¹ (i nie dotyczy to
tylko historyków).
Nie jest to tak¿e sytuacja unikatowa czy te¿ wyj¹tkowa dla badaczy kaszubskich. Historyczne badania etniczne maj¹ bogat¹ tradycjê i wielokrotnie by³y
poddawane krytycznej refleksji, tak¿e przez antropologów. Kluczowym w tym
przypadku jest problem skutków konstruowania to¿samoœci (w czym ogromn¹
rolê odgrywaj¹ ideologie etniczne oraz dzia³ania organizacyjne liderów grupy),

4
5
6

Tam¿e, s. XIII-XIV.
G. Labuda, Kaszubi i ich..., s. 120.
Tam¿e.
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a tak¿e znaczenie w tym procesie „historycznej opowieœci”, tworzonej przez
profesjonalnych (a zwykle tak¿e amatorskich) historyków. Kaszubi z jednej
strony stanowili doœæ stabiln¹ i historycznie ukszta³towan¹ etniê. Jednoczeœnie
jednak w po³owie XIX wieku istnia³o realne zagro¿enie dla zachowania ci¹g³oœci kulturowej pod wp³ywem bardzo silnych procesów asymilacyjnych. W tej
sytuacji rodz¹cy siê ruch kaszubski (od Floriana Ceynowy zaczynaj¹c) przyst¹pi³ do „konstruowania to¿samoœci”, niejako „testuj¹c” ró¿ne opcje, jakie by³y
wówczas dostêpne, a w których to „historia”, jako opowieœæ nie tylko o losach,
ale te¿ o czynnikach integruj¹cych grupê i jednoczeœnie odró¿niaj¹cych j¹ od
innych, mia³a zasadnicze znaczenie7. Zdecydowanie nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e taka strategia konstruktywistyczna nie by³a jakimœ wyj¹tkiem, bo dzia³o
siê tak w wielu miejscach Europy Œrodkowej, Wschodniej i Pó³nocnej (nie siêgaj¹c ju¿ do bardziej odleg³ych przyk³adów).
W tym kontekœcie nale¿y podkreœliæ, ¿e pisanie o kaszubskiej historii
etnicznej jest uprawianiem historii mniejszoœci, „historii podrzêdnej”8, jest
przedstawianiem losu grupy marginalizowanej, peryferyjnej, a jednoczeœnie
(skutecznie) zabiegaj¹cej o upodmiotowienie. Dla takich grup historia nigdy
nie jest tylko opisem. Ma ona tak¿e s³u¿yæ temu – przywo³uj¹c raz jeszcze
G. Labudê – „a¿eby przez zrozumienie wielkoœci dziejów w³asnych Kaszubi
doszli do ocalenia swej wartoœci”. Jest wiêc tak¿e dzia³aniem i etycznym, i politycznym (a nie „tylko” poznawczym).
Historyk-Kaszuba, pisz¹cy o dziejach w³asnej grupy, staje przed istotnym
wyzwaniem, jakim jest rozró¿nienie miêdzy dwoma sposobami narracji i „praktykowania historii”. Z jednej strony uwzglêdniaæ musi istniej¹cy sposób opowiadania o w³asnych dziejach, ugruntowany w danej spo³ecznoœci (w tym przy-

7

8

Znakomicie pokaza³ to G. Labuda, opisuj¹c ruch m³odokaszubski: „a) ruch m³odokaszubski by³ dzie³em m³odej inteligencji kaszubskiej, wobec tego powstaje pytanie, w jakim stopniu wyra¿a³ on stan œwiadomoœci pozosta³ych warstw spo³ecznoœci kaszubskiej; b) ruch
m³odokaszubski, podtrzymuj¹c zasadnicz¹ ideê Ceynowy odradzania œwiadomoœci narodowej Kaszubów przez pielêgnowanie pierwiastków rodzimych, nie usuwa³ potencjalnej
dwutorowoœci, i¿ to odrodzenie mog³o rozwijaæ siê zarówno w kierunku podtrzymywania
tradycyjnej wspólnoty politycznej, koœcielnej o kulturalnej z polszczyzn¹, jak i te¿ w kierunku w³asnej odrêbnoœci kulturowej, (w takim przypadku stawa³ siê on, chc¹c nie chc¹c,
elementem gry w szerszym konflikcie polsko-niemieckim); c) ruch ten, co by³o niemo¿liwe
do unikniêcia, sprowadzaj¹c kwestiê odrêbnoœci jêzyka kaszubskiego do dziedziny rozwa¿añ »czysto teoretycznonaukowej«, zamyka³ oczy na oczywisty fakt, ¿e zagadnienie tej
odrêbnoœci sta³o siê od razu faktem natury politycznej w okreœlaniu przynale¿noœci narodowej w urzêdowych statystykach rz¹du pruskiego”. („Sprawa kaszubska” w perspektywie
historii, w: Kaszuby, seria Pomorze Gdañskie, nr 18, Wroc³aw i in. 1988, s. 245-246).
D. Chakrabarty, Historie mniejszoœci, przesz³oœci podrzêdne, w: Teoria wiedzy o przesz³oœci
na tle wspó³czesnej humanistyki, red. E. Domañska, Poznañ 2010, s. 391 i n.
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padku kaszubskiej), pamiêtaj¹c, ¿e jest on elementem nowoczesnej/wspó³czesnej racjonalizacji, konstruktem ideologicznym (podstaw¹ ideologii etnicznej),
narzêdziem etnicznej mobilizacji (przeciwdzia³aniem zjawisku opisanemu
ponad 100 lat temu jako Kaszubi gin¹9) oraz pragmatycznie u¿ywanym zasobem symbolicznym, u¿ytecznym w ró¿nych praktykach kulturowych. Emicznie zorientowany historyk-antropolog absolutnie nie lekcewa¿y tego wymiaru,
ma on bowiem istotne znaczenie dla to¿samoœci grupy. Poza tym nie mo¿e
tego aspektu pomijaæ choæby dlatego, ¿e w znacznej mierze sam przyczynia siê
do jego „wytworzenia”.
Jednoczeœnie – z drugiej strony – badacz musi uwzglêdniaæ fakt, i¿ grupa
etniczna nigdy nie jest „wy³¹cznie konstruktem”, a jej historia – choæ modelowana na potrzeby wspó³czesnoœci – jest silnie zakorzeniona w doœwiadczeniu
grupy. Jak podkreœla³ T.H. Eriksen „³¹cznoœæ kulturowa z przesz³oœci¹, mocno
akcentowana przez ideologów etnicznych i znawców historii narodowej, nie
jest wy³¹cznie pozorem i demagogiczn¹ interpretacj¹ historii”10. Skoro tak, to
zadaniem badacza jest opisanie i interpretacja tej „³¹cznoœci” – jakie procesy
doprowadzi³y do jej podtrzymania? Jak grupa radzi³a sobie z zagro¿eniami dla
mniej, jakie przyjmowa³a strategie, jakimi narzêdziami dysponowa³a? Jak na
procesy grupowe wp³ywa³y czynniki wewnêtrzne, ale te¿ jakie znaczenie mia³y
procesy zewnêtrzne wobec grupy.
To ujêcie kontekstowe w przypadku grup mniejszoœciowych, peryferyjnych
jest szczególnie wa¿ne, bo przecie¿ na ich trwanie wp³ywa³y (i wp³ywaj¹ nadal)
takie czynniki, jak: polityka pañstwa, relacje (w sferze politycznej, ekonomicznej, kulturowej, cywilizacyjnej…) z grup¹ wiêkszoœciow¹ (grupami wiêkszoœciowymi), oddzia³ywanie procesów modernizacyjnych i globalizacyjnych etc.
Wszystkie powy¿sze uwagi maj¹ szczególne znaczenie dla opisu historii
Kaszubów w XX wieku, a zw³aszcza po 1945 roku. By³ to wszak okres intensywnych ruchów migracyjnych, g³êbokich zmian politycznych i kulturowych,
kilku fal modernizacji itd. A jednoczeœnie w³aœnie w tym okresie dosz³o do
spektakularnej mobilizacji etnicznej spo³ecznoœci kaszubskiej, podejmowania
intensywnych dzia³añ na rzecz upodmiotowienia etnicznego i obywatelskiego,
czemu towarzyszy³y konsekwentne dzia³ania na rzecz stworzenia w³asnej ideologii etnicznej (oczywiœcie – wewnêtrznie zró¿nicowanej i wielow¹tkowej).
W której to ideologii istotn¹ rolê odgrywa³a i odgrywa historia.

9
10

K. Koœciñski, Kaszubi gin¹. Wi¹zanka wiadomoœci historycznych i statystycznych, Poznañ
1905.
T.H. Eriksen, Etnicznoœæ i nacjonalizm. Ujêcie antropologiczne, Kraków 2013, s. 140.
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Ujêcie integralne – interdyscyplinarnoœæ badañ etnicznych
G. Labuda, myœl¹c o przysz³ej syntezie dziejów Kaszubów i szerzej – o badaniach kaszuboznawczych, mocno podkreœla³ koniecznoœæ ich prowadzenia
w sposób integralny. Da³ temu wyraz w czasie II Kongresu Kaszubskiego w Gdañsku w 1992 roku, wyg³aszaj¹c referat pt. O program badañ naukowych nad
kaszubszczyzn¹. Zauwa¿a³ w nim nie tylko zadania dla historyków, ale tak¿e
dla przedstawicieli innych nauk. We wstêpie do tego referatu mówi³ wyraŸnie:
„Kaszubszczyznê mo¿na badaæ ju¿ to jako wspólnotê historyczn¹, ju¿ to jako
wspólnotê kulturow¹. W pierwszym przypadku na czo³o wysuwaj¹ siê tematy
historyczne w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, kieruj¹c siê zasadami metody
genetycznej, progresywnej i diachronicznej, W drugim zaœ na czo³o wysuwa
siê szeroki horyzont badañ problemowych: socjologicznych, lingwistycznych
i etnograficznych, modernistycznie mówi¹c, antropologiczno-kulturalnych,
kieruj¹c siê metodami badañ w³aœciwymi dla tych nauk”11.
Ta wskazówka jest zgodna z tym, co sugeruj¹ metodolodzy badañ etnicznych,
podkreœlaj¹c, ¿e „problematyka etniczna jest interdyscyplinarna”12. Wymaga
wiêc uwzglêdnienia ró¿nych perspektyw, ale te¿ – w miarê mo¿liwoœci – tak¿e
ró¿nych metod. Przy czym – szczególnie w perspektywie badañ nad Kaszubami
po 1945 roku – istotnym jest ³¹czenie ujêcia historycznego z podejœciem antropologicznym i socjologicznym. I to z dwóch powodów. Pierwszy – doœæ oczywisty – wynika z tego, ¿e prace socjologiczne i etnologiczne, które powsta³y
jako wynika badañ empirycznych nad Kaszubami, szczególnie od lat 70. XX
wieku, stanowi¹ dziœ jedno z istotnych Ÿróde³ historycznych, pozwalaj¹cych
uj¹æ proces zmian, zachodz¹cych w obrêbie tej spo³ecznoœci.
Drugi powód jest z tym zwi¹zany, a mianowicie tylko uwzglêdniaj¹c badania socjologiczne i antropologiczne uda siê rozwi¹zaæ z³o¿ony problem ram
przestrzennych.G. Labuda, zgodnie ze swoimi wczeœniejszymi dyrektywami
dotycz¹cymi badañ pomorzoznawczych, obejmowa³ swoj¹ refleksj¹ ca³e Pomorze jako ojczyznê Kaszubów. Nieustannie podkreœla³ koniecznoœæ przygl¹dania siê kaszubskiej historii w ró¿nych zak¹tkach nadba³tyckiej krainy, z podkreœlaniem elementów specyficznych dla tych zak¹tków (przede wszystkim
odrêbnoœæ procesów na Pomorzu Zachodnim i Gdañskim, ale okresowo tak¿e
np. specyfikê ziemi bytowsko-lêborskiej).
W odniesieniu do okresu œredniowiecza jest to za³o¿enie nader s³uszne.
W przypadku epok póŸniejszych musi ono zostaæ skorygowane. Pojawia siê
jako istotna przes³anka metodologiczna badanie losów Kaszubów na tzw.
11
12

G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 244.
G. Babiñski, Metodologiczne problemy badañ etnicznych, Kraków 1998, s. 8.
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kaszubskim obszarze jêzykowym. I mimo procesów asymilacyjnych i systematycznego cofania siê granic jêzykowych badacze w du¿ej mierze s¹ w stanie
okreœliæ, gdzie Kaszubi ¿yli (co nie oznacza, ¿e zasiêg osadnictwa kaszubskiego
nie jest problematyczny i dyskusyjny).
W odniesieniu do okresu po 1945 roku sytuacja jeszcze bardziej siê komplikuje, a to przede wszystkim z racji uczestnictwa Kaszubów w procesach migracyjnych – g³ównie w migracjach przygranicznych (w pierwszym okresie powojennym), ale póŸniej tak¿e w migracjach zwi¹zanych z procesem uprzemys³owienia, urbanizacji, aglomeryzacji etc. Wyznaczenie w takiej sytuacji
„obszaru” (choæby tylko jêzykowego) jest bardzo problematyczne, tak¿e zwa¿ywszy na dynamikê zmian to¿samoœciowych. Przyk³adem niech bêdzie gmina Czarna D¹brówka, ujmowana w badaniach M. Latoszka z lat 80. jako peryferyjna i o niewielkim procencie ludnoœci kaszubskiej, po³o¿ona poza obszarem zwartego osadnictwa kaszubskiego. Potwierdzaæ siê zdawa³o tak¹ sytuacjê
tak¿e wynikami Spisu Powszechnego z 2002 roku. Tymczasem w spisie z 2011
roku okaza³a siê byæ ona jedn¹ z tych, w których poziom deklaracji jêzykowych
by³ najwy¿szy. Wyjaœnienie tego typu fenomenów wymaga siêgniêcia nie tylko
do wiedzy historycznej, ale tak¿e socjologicznej i antropologicznej. W³aœnie po
to, aby uchwyciæ proces zmian to¿samoœciowych. Oczywiœcie, nie jest to nowy
postulat i w badaniach kaszuboznawczych wczeœniej ju¿ stosowany. Mo¿na
podaæ trzy przyk³ady socjologicznych inspiracji dla badañ historycznych czy
te¿ trzy paradygmaty, dotychczas wykorzystywane w badaniach spo³ecznych,
a istotne z punktu widzenia przysz³ej syntezy najnowszych dziejów Kaszubów.

Historia Kaszubów a socjologia Ziem Zachodnich i Pó³nocnych
W 1945 roku tylko niewielka czêœæ Kaszubów zamieszkiwa³a ziemie nale¿¹ce
przed 1939 rokiem do Niemiec i na terenie by³ego Wolnego Miasta Gdañska,
a wiêc na obszarach umownie okreœlanych Ziemiami Pó³nocnymi i Zachodnimi13. Jednak nie kryterium statystyczne jest tu istotne, lecz fakt, ¿e Kaszubi
na tym terenie przetrwali mimo bardzo niesprzyjaj¹cych warunków, szczególnie w okresie hitlerowskim i w czasie II wojny œwiatowej. Ponadto istotnym
by³o zderzenie tej ludnoœci po raz pierwszy z instytucjami pañstwa polskiego
(takimi, jakie siê organizowa³y na tym terenie po zakoñczeniu wojny), a tak¿e
13

Z tego zreszt¹ tytu³u w niektórych opracowaniach poœwiêconych polskiej ludnoœci rodzimej w ogóle pomija siê Kaszubów albo podaje siê ich liczbê w granicach kilku lub kilkunastu tysiêcy. Zob. przyk³adowo T. Filipkowski, Ludnoœæ rodzima Ziem Zachodnich i Pó³nocnych, „Dzieje Najnowsze”, 1974, z. 2, s. 233-242; S. Nowakowski, Procesy adaptacji i integracji w œrodowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich, w: Przemiany spo³eczne na Ziemiach Zachodnich, red. W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznañ 1967, s. 178 i n.
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z ludnoœci¹ nap³ywaj¹c¹ na ten obszar z ró¿nych stron Polski. Mo¿na wrêcz
powiedzieæ, ¿e zderzenie to mia³o wszelkie cechy szoku kulturowego, a skutki
doœwiadczeñ z pierwszych miesiêcy i lat po wojnie by³y odczuwane przez ca³y
okres powojenny.
W paradygmacie socjologii ZZiP bardzo d³ugo obowi¹zywa³o skoncentrowanie na procesach adaptacji i integracji spo³ecznej, ale te¿ od samego pocz¹tku badacze wskazywali na czynniki, które zaburza³y obydwa procesy i prowadzi³y do rozpadu wiêzi spo³ecznych. Nie unikali te¿ analiz skutków owych zaburzeñ, np. emigracji do Niemiec (na Kaszubach by³y to cztery fale: wyjazdy
tu¿ po zakoñczeniu wojny, w latach 1956–1959, nastêpnie w latach 70. i 80.).
W tym kontekœcie istotne by³y analizy relacji miêdzygrupowych (miêdzy autochtonami i osadnikami), szczególnie w kontekœcie dostêpu do w³adzy, choæ nie
tylko (chodzi³o np. tak¿e o kwestie spo³ecznego presti¿u, ró¿nice w relacjach
oficjalnych i ¿yciu codziennym etc.). Do tego dochodzi³y badania nad specyfik¹ procesów industrializacji i urbanizacji, czy szerzej rzecz ujmuj¹c – specyfik¹ socjalistycznego modelu modernizacji w odniesieniu do ZZiP.
Wszystkie te kwestie s¹ tak¿e istotne z punktu widzenia badania spo³ecznoœci kaszubskiej po 1945 roku, a dodatkowo dochodzi tu w¹tek relacji wewn¹trzgrupowych miêdzy „autochtonami”, a wiêc tymi, którzy mieszkali tutaj jeszcze
przed 1939 rokiem, a tymi „nasz³ymi”, którzy nap³ynêli z powiatów przygranicznych po 1945 roku.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e socjologia ZZiP – wypracowane narzêdzia, metody,
sposób podejœcia do przedmiotu badañ, jakim jest spo³eczeñstwo tej czêœci ziem
polskich – ca³y czas wydaje siê byæ ciekaw¹ i wa¿n¹ perspektyw¹ badawcz¹,
wrêcz niezbêdn¹ przy opisywaniu spo³ecznoœci kaszubskiej po 1945 roku. Bowiem wiele z procesów, które toczy³y siê na ZZiP by³y tak¿e udzia³em Kaszubów i w zwi¹zku z tym istotnym wydaje siê pytanie, jakie by³o znaczenie faktu
trwania Kaszubów i rozwoju ich kultury na ZZiP (nie tylko choæ g³ównie na
Pomorzu Zachodnim) dla kszta³towania siê wspó³czesnego oblicza spo³eczeñstwa pomorskiego14.

Kaszuby jako pogranicze kulturowe w warunkach powojennych
Drugim paradygmatem, bardzo czêsto zw³aszcza w ostatnich latach wykorzystywanym do badania i opisywania Kaszubów, jest „pogranicze kulturowe”.
Na temat tego pojêcia powsta³a ogromna literatura i nie ma sensu jej w tym
14

C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi ziem „dawnych” i „nowych” – bilans z perspektywy szeœædziesiêciolecia, w: Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Pó³nocne 1945-2005. 60 lat
w granicach pañstwa polskiego, red. A. Sakson, Poznañ 2006, s. 219-238.
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miejscu przywo³ywaæ. Istotne jednak jest to, ¿e w odniesieniu do Kaszub mamy
do czynienia z wystêpowaniem ka¿dego z trzech aspektów pogranicznoœci15:
– przestrzennego (pogranicze jako terytorium – w przypadku Kaszub pogranicze polsko-niemieckie16),
– spo³eczno-kulturowego (pogranicze jako efekt kontaktów w d³u¿szym przedziale czasowym co najmniej dwóch grup, etnosów o odmiennej kulturze
i to¿samoœci)17,
– oraz osobowoœciowo-kulturowy (pogranicze jako miejsce kszta³towania siê
specyficznej to¿samoœci).
Istotnym jednak jest to, ¿e w wyniku powojennego przesuniêcia granic Kaszuby przesta³y byæ pograniczem w sensie przestrzennym. Nadal jednak pozostaj¹ pograniczem w sensie kulturowo-spo³ecznym, co mia³o i ma nadal zasadnicze znaczenie dla ich zachowañ spo³ecznych, systemu wartoœci, aspiracji
¿yciowych oraz postaw politycznych w nowych warunkach ustrojowych (tak
po 1945, jak i po 1989 r.)18.
Równie istotny jest osobowoœciowo-kulturowy aspekt pogranicza. Okreœla
on w istocie odmiennoœæ kszta³towania siê jednostkowej to¿samoœci etnicznej
i poczucia przynale¿noœci kulturowo-cywilizacyjnej na pograniczu. W odniesieniu do Kaszub jest to bardzo wa¿ne, zw³aszcza w kontekœcie II wojny œwiatowej
i sytuacji powojennych zmian. G³êboko prawdziwe jest stwierdzenie Marka
Œliwiñskiego, ¿e „w okresach nasilenia konfliktów spo³ecznych przynale¿noœæ
15

16

17

18

Zob. A. Sadowski, Socjologia pogranicza, w: Ludzie i instytucje. Stawanie siê nowego ³adu
spo³ecznego. Pamiêtnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin 27-30.6.1994,
red. A. Su³ek, J. Styk, t. 1, Lublin 1995, s. 133-138.
Z. Staszczak, Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograf iczne, Poznañ 1978.
W odniesieniu do Kaszub kategoria ta w wê¿szym znaczeniu odnosi siê szczególnie do
ziemi bytowskiej i lêborskiej. Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Kultura pamiêci kaszubskiego
pogranicza. Specyfika ziemi bytowskiej, w: Kultura pamiêci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 194-211; ten¿e, Kaszubi na bytowskim pograniczu, czyli
o trudnym trwaniu na pomorskim pograniczu, w: Losy ró¿ne, miejsce wspólne. W krainie
wielu: kultur, jêzyków i... smaków, red. C. Obracht-Prondzyñski, Gdañsk-Bytów 2012, s. 19-30.
W. Wrzesiñski pisa³: „na pograniczu niemal zawsze trwa³o wzajemne przenikanie wartoœci
kulturowych wytwarzanych przez obie grupy etniczne, chocia¿ nie zawsze równomiernie.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e proces ten w miarê pog³êbiania i poszerzania germanizacji,
anga¿owania coraz wiêkszych si³ materialnych i politycznych stawa³ siê stopniowo coraz
bardziej jednostronny, oznaczaj¹c przejmowanie wzorców kulturowych zwi¹zanych z cywilizacj¹ niemieck¹” (Kresy czy pogranicze? Ziemie zachodnie i pó³nocne w polskiej myœli
politycznej, w: Miêdzy Polsk¹ etniczn¹ i historyczn¹, seria Polska myœl polityczna XIX i XX
w., t. 6, red. W. Wrzesiñski, Wroc³aw i in. 1988, s. 121).
M. Latoszek, Kaszubi w kontekœcie stosunków polsko-niemieckich. Specyf ika zachowañ –
warianty przysz³oœciowe, „Przegl¹d Zachodni”, 1991, nr 2, s. 43 i n.; ten¿e, Pomorze. Zagadnienia etniczno-regionalne, Gdañsk 1996, s. 175 i n.
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etniczna nie zawsze odgrywa³a decyduj¹c¹ rolê. (...) Jeœli weŸmiemy pod uwagê
wy³¹cznie kryterium pochodzenia, to samookreœlenie etniczne ludzi pogranicza mo¿na czêsto uznaæ za paradoksalne. Linie podzia³u przebiega³y bowiem
nie tylko pomiêdzy rodzinami, lecz tak¿e wewn¹trz rodzin, i to miêdzy osobami
najbli¿ej spokrewnionymi”19. Z terenu Kaszub takich przyk³adów mamy bardzo wiele i zosta³y one udokumentowane, choæby na kartach wspomnieñ czy
w opracowaniach historycznych (szczególnie jest to wa¿ne w kontekœcie relacji
kaszubsko-niemieckich i stosunku do niemieckiego dziedzictwa na Pomorzu20).
Godzi siê przy tym podkreœliæ, ¿e w uk³adach lokalnych dziêki labilnoœci oraz
zró¿nicowaniu postaw i opcji narodowych dochodzi³o nie tylko do konfliktów,
ale tak¿e do wielostronnych procesów asymilacyjnych i akulturacyjnych21.
W tym kontekœcie bardzo istotn¹ kwesti¹ jest ujêcie powojennej historii
Kaszubów w perspektywie pomorskiej wielokulturowoœci, szczególnie zaœ
w kontekœcie tego, co nazywamy „ujawnion¹ wielokulturowoœci¹” (po 1989 r.)22.
Oznacza ona bowiem, ¿e na Pomorzu nie tylko Kaszubi prze¿ywali etniczne
przebudzenie i nie tylko oni realizowali program obywatelskiego upodmiotowienia. Inne grupy, czêsto tak¿e dotychczas zmarginalizowane, równie¿ podejmowa³y podobne dzia³ania.
Z drugiej strony bardzo wa¿ne jest uwzglêdnianie silnych lokalnych zró¿nicowañ zbiorowoœci kaszubskich. Dotyczy to uk³adu relacji miêdzygrupowych,
poczucia dystansów, umiejêtnoœci i tradycji wspó³pracy, a wiêc te¿ poziomu
kultury obywatelskiej, ale równie¿ odmiennych lokalnych tradycji i pamiêci.

Historia Kaszubów a socjologiczne i antropologiczne
badania etnicznoœci
Nie ma potrzeby rekonstruowania (bardzo przecie¿ zró¿nicowanych) socjologicznych i antropologicznych koncepcji etnicznoœci. Istotne s¹ tutaj dwie
kwestie:
Pierwsz¹ jest dyskurs naukowy (badania, publikacje, udzia³ w debatach publicznych etc.), który by³ jednym z najwa¿niejszych elementów konstruowania
19
20

21
22

M. Œliwiñski, Œwiadomoœæ pogranicza, œwiadomoœæ narodowa, KiS, 1992, nr 2, s. 41-42.
C. Obracht-Prondzyñski, Relacje kaszubsko-niemieckie a problem dziedzictwa niemieckiego
na Pomorzu, w: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuœcizny kulturowej
na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, red. Z. Mazur, Poznañ 2000, s. 515-552.
J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, Konflikt etniczny na pograniczu na przyk³adzie
Pomorza. Uwarunkowania historyczne i kulturowe, w: Konflikty etniczne. Źród³a..., s. 197 i n.
M. Latoszek, Wielokulturowoœæ mieszkañców Pomorza na tle procesów przemian spo³ecznych (1945-1995), w: Pomorze – trudna ojczyzna?, red. A. Sakson, Poznañ 1996; B. Synak,
Kaszubi w nowych warunkach ustrojowych, w: U progu wielokulturowoœci, red. A. Kapciak,
M. Kempny, S. £odziñski, Warszawa 1997.
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wspó³czesnej to¿samoœci kaszubskiej (widaæ to choæby w koncepcji „podwójnej to¿samoœci”). Jednoczeœnie jednak jednym ze œwiadectw upodmiotowienia
etnicznego Kaszubów by³o wypracowanie i upowszechnienie postrzegania w³asnej grupy w kategoriach etnicznych, przypisuj¹c temu okreœlone znaczenie.
Najbardziej wymownym przyk³adem jest tu proces „dobijania siê” uznania statusu jêzykowego kaszubszczyzny. By³ on wspierany przez badania naukowe
(g³ównie choæ nie tylko jêzykoznawcze), ale jednoczeœnie by³ to proces, w ramach którego badacze uznali prawo samej grupy do okreœlania statusu w³asnego
jêzyka, nawet jeœli sami mieli na ten temat inne zdanie.
W konsekwencji dziêki wzajemnemu wspieraniu badañ i praktyki etnicznego
dzia³ania dosz³o do powszechnej zgody nie tylko wœród uczonych, ale tak¿e
w elitach w³adzy na Pomorzu oraz wœród samych Kaszubów co do zdefiniowania Kaszubów w kategoriach grupy etnicznej23. Sama jednak ta kategoria jest
na tyle nieostra, ¿e podk³adane s¹ pod ni¹ ró¿ne treœci (np. ró¿ne wyznaczniki
odrêbnoœci), nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e w ramach tocz¹cego siê dyskursu wewn¹trz spo³ecznoœci kaszubskiej pojawiaj¹ siê g³osy wykraczaj¹ce poza „paradygmat etniczny” i uznaj¹ce Kaszubów za grupê narodow¹.
Dla historyka dziejów najnowszych te trwaj¹ce procesy to¿samoœciowe s¹
powa¿nym wyzwaniem, tak¿e dlatego, ¿e oznaczaj¹ nieustanne „negocjowanie”
granic grupowych (czynnikami silnie na nie wp³ywaj¹cymi by³y m.in. powojenne migracje, zderzenie z ró¿nymi grupami ludnoœci, ma³¿eñstwa mieszane,
zetkniêcie z odmiennymi stylami ¿ycia etc.). Kryterium jêzykowe systematycznie traci na znaczeniu, a najnowsze badania pokazuj¹, ¿e w konstytuowaniu
to¿samoœci kaszubskiej roœnie znaczenie takich elementów, jak: pochodzenie
kaszubskie i wiêzi rodzinne (kryterium genealogiczne), czy te¿ fakt urodzenia
na Kaszubach (kryterium terytorialne)24. Dlatego mo¿na byæ dzisiaj Kaszub¹,
nie mówi¹c po kaszubsku, co dawniej w zasadzie by³o nie do pomyœlenia. Wiêcej
– mo¿na byæ tzw. „Kaszub¹ z wyboru”, czyli identyfikowaæ siê ze spo³ecznoœci¹
kaszubsk¹, mimo ¿e siê nie posiada ¿adnych korzeni kaszubskich (wystarczy tu
fakt, ¿e np. siê urodziliœmy i mieszkamy na Kaszubach). W tym widaæ jedn¹
z typowych cech wspó³czesnych to¿samoœci – maj¹ one charakter hybrydowy
i s¹ konstruowane w oparciu o wybierane wartoœci25.
Oczywiœcie, nale¿y postawiæ pytanie – kto wiêc powinien byæ przedmiotem
badañ historyka dziejów kaszubskich, skoro sama grupa jest zmienna, jej gra23
24

25

B. Synak, Kaszubi – regionalna grupa etniczna, w: Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej, red. D. Berliñska, K. Frysztacki, Opole 1999, s. 117-134.
M. Mazurek, Czynniki wyznaczaj¹ce to¿samoœæ kaszubsk¹ – jêzyk, rodzina czy terytorium?,
„Acta Cassubiana”, t. 7, 2005, s. 25-37; ta¿, Jêzyk – przestrzeñ – to¿samoœæ. Analiza kaszubskiej to¿samoœci, Gdañsk 2010.
Ch. Baker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 27.
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nice s¹ p³ynne, kryteria przynale¿noœci negocjowalne, a mechanizmy identyfikacji etnicznych kontekstowe? Zmienne by³o zarówno autodefiniowanie siê
przez grupê, jak i przez otoczenie. Tymczasem z prac socjologów i antropologów
wiemy, ¿e sposób okreœlania i nazywania grupy nie jest obojêtny dla jej statusu,
presti¿u i poczucia identyfikacji. Wieloœæ okreœleñ w odniesieniu do Kaszubów, spotykana w literaturze naukowej oraz w dyskursie publicznym (grupa
etniczna, grupa etnograficzna, spo³ecznoœæ etnoregionalna, wspólnota etniczna, mniejszoœæ etniczna, naród, mniejszoœæ narodowa, mniejszoœæ etniczna)
wskazuje na fakt, ¿e ci¹gle daleko do uspójnionego i konsensualnego okreœlenia
jej statusu oraz granic.
Bardzo dobrze tê ró¿norodnoœæ kaszubskich to¿samoœci i tym samym problematycznoœæ granic grupowych pokaza³ w swojej pracy Brunon Synak. Z badañ
wynika³o pe³ne spektrum to¿samoœci – od nawykowych, bezrefleksyjnych, przez
„now¹ etnicznoœæ”, a¿ po postawy eskapizmu etnicznego, czyli porzucania kaszubskoœci26. Dla antropologicznie zorientowanego historyka ten opis ma znaczenie Ÿród³owe, ale te¿ jest inspiracj¹, wskazuj¹c¹ na niejednoznacznoœæ „bycia Kaszub¹” w warunkach powojennych. Jednym wiêc z celów badawczych
winno byæ uwzglêdnienie procesu przemian to¿samoœciowych w ujêciu diachronicznym, ale te¿ spo³ecznym. Czyli uwzgledniaj¹cym znaczenie wykszta³cenia grupowej elity, która przeprowadzi³a po 1945 roku skuteczny projekt
budowania i wzmacniania kaszubskiej to¿samoœci. Z drugiej strony pamiêtaj¹cym o „peryferiach to¿samoœciowych”, a wiêc o niema³ej czêœci grupy, która ma
to¿samoœæ rozmyt¹, szcz¹tkow¹, zdekonstruowan¹, niepewn¹ etc.

Nowe paradygmaty i wyzwania
W kontekœcie powy¿szych uwag rodz¹ siê pytania o nowe mo¿liwoœci i perspektywy badawcze, nowe inspiracje i sposoby budowania historycznej opowieœci o kaszubskim œwiecie w okresie powojennym. Wydaje siê byæ oczywistym, ¿e tworz¹c syntezê dziejów takiej spo³ecznoœci etnicznej, jak¹ s¹ Kaszubi, nie sposób pisaæ j¹ w konwencji modernistycznie ujmowanej historii
politycznej (co nie oznacza, ¿e polityka nie jest wa¿na). Wyzwaniem jest stworzenie antropologicznie zorientowanej metodologicznej koncepcji syntezy historii grupy etnicznej. Aby to by³o mo¿liwe, nale¿y szukaæ adekwatnych modeli teoretycznych, korzystaj¹c tak¿e z badañ porównawczych. Zwraca³ na to
zreszt¹ uwagê tak¿e G. Labuda, stwierdzaj¹c, ¿e istnieje wiele podobnych „narodowoœci wiod¹cych ¿ywot bezpañstwowy jako wspólnoty kulturalno-jêzykowe

26

B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ, ci¹g³oœæ i zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk 1998.
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i etniczne”. Przywo³a³ przyk³ady m.in. Serbów £u¿yckich, Retoromanów, Basków, £emków i innych, podkreœlaj¹c, ¿e jest „a¿ nadto wzorów historiograficznych, z których mo¿na czerpaæ wskazówki metodologiczne, jaki pisaæ historiê
Kaszubów”27. Jest to z pewnoœci¹ jedno z wyzwañ przed autorami kolejnych
tomów, aby rozwa¿yæ, czy rzeczywiœcie stosowane w historiach tych wspólnot
narzêdzia mog¹ byæ przydatne do opisu dziejów Kaszubów? I na ile maj¹ one
charakter kulturowo-antropologiczny i spo³eczny, a na ile koncentruj¹ siê na
aspektach politycznych?
Poszukuj¹c nowych inspiracji i mo¿liwych paradygmatów, warto wskazaæ
na kilka potencjalnie wartych wykorzystania:
a) Antropologia socjalizmu i postsocjalizmu, która uwzglêdnia z jednej strony
wp³yw projektu socjalistycznej modernizacji na sferê mentaln¹ i kulturow¹
(np. znaczenie d³ugotrwa³ego funkcjonowania w gospodarce niedoboru,
znaczenie specyficznego stosunku do w³asnoœci, oddzia³ywanie pañstwowych ideologii i ¿ycie w „dwójmyœleniu”, konfrontacja odmiennych systemów wartoœci reprezentowanych przez pañstwo i „partiê” oraz lokalne œrodowisko, rodzinê i Koœció³). Z drugiej strony za przedmiot analizy bierze
skutki g³êbokiej transformacji, jaka nast¹pi³a po 1989 roku, ale uwzglêdnia
fakt, ¿e nie by³o to (bo nie mog³o) „pe³ne zerwanie” z minionym ustrojem,
co oznacza. Dla grup mniejszoœciowych i peryferyjnych funkcjonowanie
w takich systemach mia³o szczególne znaczenie28.
b) Historia spo³eczna, k³ad¹ca nacisk na g³êbokie i czêsto bardzo gwa³towne
zmiany w strukturze spo³ecznej, bêd¹ce efektem polityki pañstwa (szczególnie przed 1989 r.), ale tak¿e procesów szerszych, w tym np. globalizacji.
Mowa tu np. o zmianie modelu rodziny i pozycji kobiety, o ewoluuj¹cych
relacjach miêdzy pokoleniami, o bardzo wa¿nej rewolucji edukacyjnej, znaczeniu mobilnoœci spo³ecznej (tak poziomej, jak i pionowej), o relacjach klasowych w obrêbie spo³ecznoœci kaszubskiej (pozycja inteligencji, znaczenie
warstwy gburów, pojawienie siê nowej kategorii ch³oporobotników i jej degradacja po 1989 r. itd.). W tak ujmowanej historii spo³ecznej idzie zarówno o procesy polityczne, maj¹ce uwarunkowania ekonomiczne, strukturalne i kulturowe, jak i odwrotnie – o wp³yw decyzji, struktur, procesów i ideologii na praktyki i postawy w sferach ekonomicznej, kulturalnej, edukacyjnej
etc.29

27
28
29

G. Labuda, Kaszubi i ich...,s. 218.
Zob. Ch. Hann, K. Hart, Antropologia ekonomiczna. Historia, etnograf ia, krytyka, Poznañ
2015, rozdz. 7: Socjalistyczna alternatywa.
Zob. J. Kocka, O historii spo³ecznej Niemiec, Poznañ 1997.
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c) Mówi¹c o historii spo³ecznej, nale¿y pamiêtaæ o pewnym jej wariancie, jakim
jest mikrohistoria30 oraz historia codziennoœci31. Œciœle siê one ³¹cz¹ z podmiotowym ujêciem, proponowanym przez G. Labudê, k³ad¹ bowiem nacisk na doœwiadczanie œwiata przez konkretnych ludzi, na jego prze¿ywanie, objaœnianie… Podstawowym Ÿród³em s¹ tu dokumenty autobiograficzne, ale z drugiej strony liczy siê równie¿ wymiar materialny. Jest tu wiêc
miejsce na antropologiê rzeczy, bowiem zmiana w tej sferze po 1945 roku
jest wprost ogromna. Wystarczy siêgn¹æ do Ÿróde³ wizualnych (a jest ich
bardzo du¿o), aby stwierdziæ, ¿e materialny œwiat, w jakim ¿yj¹ Kaszubi, jest
zupe³nie odmienny, od tego, czego doœwiadcza³y wczeœniejsze pokolenia.
Jest tu zreszt¹ wa¿ne pytanie o znaczenie rewolucji technologicznej (a w³aœciwie rewolucji technologicznych) dla funkcjonowania spo³ecznoœci etnicznej (nowe œrodki komunikacji, nowe narzêdzia integracji grupy, ale te¿ os³abianie wiêzi czy wrêcz zanik niektórych grup zawodowych).
d) Równie istotne s¹ tak¿e mo¿liwoœci, jakie oferuj¹ studia kulturowe, k³ad¹ce
nacisk na takie kwestie, jak: wzorce konsumpcji, funkcjonowanie spo³eczeñstw postindustrialnych, wp³yw globalizacji, znaczenie wiedzy, media
a spo³eczeñstwo, polityka to¿samoœci etc. Perspektywa kulturowa ma o tyle
znaczenie, ¿e w odniesieniu do Kaszubów niew¹tpliwie kultura jest sfer¹
najistotniejsz¹. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e wszystko siê od kultury zaczyna
i na kulturze koñczy. Oznacza to, ¿e dla kaszubskiej etnicznoœci podstawowym Ÿród³em jest dziedzictwo kulturowe, które to dziedzictwo jest nieustannie poddawane refleksji i reinterpretacji, jest chronione oraz jest Ÿród³em
inspiracji (tradycja wynaleziona). Do tego nale¿y dodaæ, ¿e proces zmiany
kulturowej na Kaszubach po 1945 roku zwi¹zany by³ bardzo silnie z instytucjonalizacj¹ w sferze kultury32.

Pytania o paradygmat modernizacyjny
Pojêcie modernizacji zosta³o przywo³ane ju¿ wielokrotnie. Odwo³anie od
niego oznacza przyjêcie za³o¿enia, ¿e procesy cywilizacyjno-kulturowe przes¹dzi³y o zmianie modelu spo³ecznoœci kaszubskiej. Przesta³a byæ ona przede
wszystkim spo³ecznoœci¹ rustykaln¹, a sta³a siê spo³ecznoœci¹, w której domi30
31

32

Historia spo³eczna. Historia codziennoœci. Mikrohistoria, red. W. Szultze, Warszawa 1996.
Konflikt, „¿ycie obok” czy wspó³praca? Codziennoœæ na pograniczu kulturowym na przyk³adzie Kaszub i Pomorza na prze³omie XIX i XX wieku, w: ¯ycie codzienne na Kaszubach
i Pomorzu na prze³omie XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2002, s. 141-160
C. Obracht-Prondzyñski, Przemiany kultury kaszubskiej po II wojnie œwiatowej, w: Z dziejów
kultury Pomorza XVIII-XX wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2001, s. 190 i n.
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nuje miejski styl ¿ycia, z wszystkimi tego skutkami. Towarzyszy³o temu z jednej strony wyzwalanie siê spod wp³ywu silnego kompleksu „wiejskoœci” (nie do
koñca skuteczne), a z drugiej strony dzia³ania na rzecz ochrony tradycyjnych
wartoœci, zwi¹zanych z kultur¹ wiejsk¹, co wynika³o z przekonania, czêsto wyra¿anego w ró¿nego rodzaju opracowaniach naukowych i publicystycznych,
¿e to w³aœnie wieœ jest ostoj¹ kaszubskoœci i jeœli gdzieœ owa kaszubskoœæ ma
szanse na przetrwanie, to w³aœnie w tym œrodowisku.
Modernizacja w sferze ekonomicznej poci¹ga³a tak¿e szerokie zmiany
w sferze spo³ecznej. Niew¹tpliwie na nowo zosta³y okreœlone relacje miêdzy
jednostk¹ a wspólnot¹ (proces indywidualizacji), erozji uleg³y silne dot¹d wiêzi
spo³eczne, zmieni³a siê rodzina kaszubska itd. Ale przemiany cywilizacyjne
poci¹ga³y za sob¹ tak¿e awans spo³eczny Kaszubów (szczególnie po roku 1956).
W œlad za tym awansem nastêpowa³ proces ró¿nicowania wewnêtrznego spo³ecznoœci kaszubskiej, czego wyrazem by³y takie zjawiska, jak: pojawienie siê
nowych grup zawodowych w obrêbie spo³ecznoœci kaszubskiej, awans spo³eczny
kobiet i wzrost aspiracji edukacyjnych m³odzie¿y, wspomniane ju¿ wytworzenie w³asnej elity intelektualnej, systematyczny spadek znaczenia tradycyjnych
zawodów zwi¹zanych z rolnictwem i rybo³ówstwem itd. Modernizacja nie pozosta³a tak¿e bez wp³ywu na sferê kultury (ewolucja tradycji, spory o nowoczesnoœæ i aspiracje do nowoczesnoœci, wi¹¿¹ce siê czêsto z odrzucaniem wartoœci
uznanych za anachroniczne)33.

Wymiar polityczny
Istotn¹ tez¹, któr¹ nale¿y postawiæ, przystêpuj¹c do opisania powojennych
losów spo³ecznoœci kaszubskiej jest przyjêcie za³o¿enia, i¿ dla sytuacji tej grupy
przed 1989 rokiem decyduj¹ce znaczenie mia³a sfera polityki. Przy tym polityka w³adz by³a: zmienna w czasie (brak konsekwencji i d³ugofalowego planu,
nieumiejêtnoœæ poradzenia sobie z „problemem kaszubskim” przez w³adze),
czêsto odmienna w ró¿nych województwach a tak¿e ró¿na na poszczególnych
szczeblach (gminy-powiaty-województwa).
Ponadto by³a ona niejako „rozpiêta” miêdzy – z jednej strony – za³o¿onym
d¹¿eniem do asymilacji a z drugiej – próbami w³¹czania, zw³aszcza elit kaszubskich, w proces „budowy socjalizmu” i pozyskiwania akceptacji ze strony
Kaszubów dla nowego ³adu spo³ecznego. Dlatego te¿ nale¿y stwierdziæ, ¿e w³adze pañstwowe przed 1989 rokiem realizowa³y ró¿ne modele polityki wobec
Kaszubów, które skrótowo mo¿na okreœliæ mianem d¹¿enia do: unifikacji, asy33

M. Kempny, Tradycja wobec zmiany: do czego tradycja kulturowa mo¿e s³u¿yæ badaczom
transformacji, w: Oblicza zmiany..., s. 7 i n.
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milacji i integracji (w ró¿nych okresach i miejscach odmiennie rozk³adano akcenty). W odczuciu samych Kaszubów tak polityka w³adz komunistycznych
by³a odbierana jako polityka dyskryminacyjna i to zarówno w sferze zawodowej, jak i edukacyjnej, kulturowej oraz politycznej.
Jednoczeœnie jednak na Kaszubach nie wykszta³ci³ siê syndrom „kaszubskiej krzywdy” (odmiennie ni¿ na Œl¹sku), dlatego te¿ poczucie dyskryminacji
nie odgrywa³o przynajmniej od 1956 roku, a ju¿ na pewno nie w latach 80.
kluczowej roli w tworzeniu to¿samoœci kaszubskiej. Poczucie krzywdy politycznej nigdy nie by³o narzêdziem mobilizacji etnicznej i nie jest nim dzisiaj
(pamiêæ o doznanych krzywdach nie odgrywa istotnej roli w ideologii etnicznej
ani te¿ w pamiêci zbiorowej, jeœli ju¿ to jako krzywdz¹ce odbierane by³o zakazywanie mówienia po kaszubsku w szko³ach – choæ jest to zjawisko wyolbrzymiane oraz nieufnoœæ do Kaszubów, bêd¹ca efektem polityki narodowoœciowej
z czasów II wojny œwiatowej – tzw. syndrom „dziadka z Wehrmachtu”).
Niew¹tpliwie jednak dla funkcjonowania Kaszubów w sferze politycznej
przed 1989 rokiem szczególne znaczenie mia³y relacje w trójk¹cie: w³adza
komunistyczna – ludnoœæ kaszubska – ludnoœæ nap³ywowa (zw³aszcza tzw.
pionierzy), gdy¿ w spo³ecznoœci kaszubskiej dominowa³o przekonanie o tym,
¿e: w³adza popiera ludnoœæ nap³ywow¹, w³adza rekrutuje siê g³ównie z grona
tej ludnoœci oraz Kaszubi maj¹ utrudniony dostêp do w³adzy, zaœ wejœcie w struktury w³adz wymusza odejœcie od szeroko rozumianego etosu kaszubskiego.
Jak zwykle, badania naukowe pokazuj¹, ¿e obraz by³ znacznie bardziej z³o¿ony (np. wcale nie brakowa³o Kaszubów w ró¿nych strukturach w³adzy w okresie PRL), faktem jednak jest, ¿e w wielu przypadkach taki „syndrom wykluczenia” nadal jest w pamiêci kaszubskiej obecny. Dla badacza dziejów powojennych istotnym bêdzie skonfrontowanie tych przekonañ z realiami.
Podobnie jak uchwycenie ogromnej zmiany, jaka nast¹pi³a po 1989 roku,
w wyniku wprowadzenia w Polsce systemu demokratycznego.

Problem periodyzacji
Periodyzacja jest kluczowym narzêdziem metodologicznym i jednoczeœnie
zwykle najbardziej problematycznym dla autora. Myœl¹c o historii Kaszubów
po 1945 roku jako doœæ oczywiste jawi siê przyjêcie uk³adu chronologiczno-problemowego, w ramach którego daj¹ siê wydzieliæ trzy czêœci, podzielone
nastêpnie na uszczegó³owiaj¹ce i porz¹dkuj¹ce ca³y materia³ rozdzia³y. Cezurami
bêd¹ punkty prze³omowe w powojennej historii, zwi¹zane g³ównie z wydarzeniami politycznymi, jednak bardzo silnie wp³ywaj¹cymi na wszystkie sfery ¿ycia.
Mo¿e siê to wydawaæ sprzeczne z wczeœniej wy³o¿onymi uwagami metodologicznymi, w których prymat „historii politycznej” zosta³ zanegowany. Warto
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jednak podkreœliæ, ¿e trzy kluczowe daty, zwi¹zane bezpoœrednio z prze³omami
politycznymi, w istotny sposób zdeterminowa³y sytuacjê ludnoœci kaszubskiej
w ca³ym okresie powojennym. Dwie z tych dat wydaj¹ siê byæ oczywiste – 1945
i 1989. Trzecia – 1956 rok – w zasadzie nie funkcjonuje w pamiêci zbiorowej
spo³ecznoœci kaszubskiej (poza gronem ekspertów i liderów etnicznych), a jeœli
ju¿ to jako rok powstania Zrzeszenia Kaszubskiego (którego powstanie by³o
jednak mo¿liwe tylko dziêki zmianom politycznym). Te trzy momenty bardzo
silnie wp³ynê³y np. na zakres autonomii kulturowej Kaszubów. Determinowa³y
równie¿ g³êbokie zmiany w sferach: ekonomicznej, edukacyjnej, spo³ecznej itd.
Czêœæ I.
Pierwsza dekada – od „klêski wyzwolenia” do „odwil¿y”
Cezurê pocz¹tkow¹ wyznacza koniec dzia³añ wojennych na Pomorzu i Kaszubach (czyli styczeñ-marzec 1945 r.). Koñcow¹ datê wyznacza tu Polski PaŸdziernik’56, który przyniós³ zasadnicz¹ zmianê w sytuacji spo³ecznoœci kaszubskiej. Kluczowe dla tej epoki s¹ takie zjawiska, jak:
– powojenna „trwoga” i stan anomii, pog³êbiany przez niepewnoœæ polityczn¹,
– zachowania Armii Czerwonej i stosunek do ludnoœci kaszubskiej,
– szok kulturowy w zderzeniu z nowymi osadnikami nap³ywaj¹cymi na Kaszuby, a jednoczeœnie udzia³ samych Kaszubów w migracjach przygranicznych („odwet na historii”),
– silna presja polityczna i ideologiczna oraz strategie dostosowawcze,
– praktyki dyskryminacyjne ze strony w³adz, a jednoczeœnie „dzia³ania ratunkowe”, maj¹ce na celu ochronê w³asnego dziedzictwa („mimikra kulturowa”),
– próby mobilizacji etnicznej i okreœlenia w³asnego interesu w realiach powojennych (I Kongres Kaszubski, a dziesiêæ lat póŸniej pierwsze inicjatywy
integracyjne podejmowane wokó³ Bernarda Szczêsnego, Lecha B¹dkowskiego itd.),
– g³êboka niepewnoœæ w sferze ekonomicznej oraz zachwianie stosunkami
w³asnoœciowymi,
– poddanie pierwszym zabiegom w ramach „socjalistycznej modernizacji”
(nowe treœci w edukacji, presja ideologiczna, próby uprzemys³owienia i przebudowy struktury spo³ecznej etc.).
Czêœæ II.
Miêdzy PaŸdziernikiem ’56 a czerwcem 1989
Okres ten rozpoczyna powstanie pierwszej masowej organizacji kaszubskiej
po wojnie (Zrzeszenie Kaszubskie). Z czasem ZK (przekszta³cone w 1964 roku
w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) sta³o siê reprezentantem spo³ecznoœci
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kaszubskiej oraz g³ównym animatorem rozwoju kultury kaszubskiej. Jednoczeœnie by³ to okres naznaczony kryzysami, silnymi konfliktami spo³ecznymi
oraz procesami modernizacyjnymi, które przynios³y g³êbok¹ wewnêtrzn¹ zmianê w strukturze spo³ecznoœci kaszubskiej oraz w stylach ¿ycia, relacjach w rodzinie, postawach ideowych itp. Zaznaczy³y siê wówczas tak¿e zjawiska negatywne w samej spo³ecznoœci (os³abienie wiêzi), czego wynikiem by³y silne
ruchy migracyjne w latach 70. i 80.
Dat¹ koñcow¹ bêdzie prze³om demokratyczny w czerwcu 1989 roku, który
otwiera³ zupe³nie now¹ epokê.
Czêœæ III.
W okresie transformacji ustrojowej – starania o upodmiotowienie
etniczne i obywatelskie
W odniesieniu do tego okresu utar³o siê mówiæ o procesie upodmiotowienia
obywatelskiego i etnicznego Kaszubów. Sprzyja³o temu odbudowanie samorz¹dów terytorialnych, reforma administracyjna, ³¹cz¹ca ca³e Kaszuby w ramach
jednego województwa, istotne zmiany prawne, ³¹cznie z ustaw¹ z 2005 roku
itd. Jednoczeœnie jest to okres bardzo g³êbokich zmian w sferze spo³ecznej, ekonomicznej i przede wszystkim w kulturowej („ujawniona wielokulturowoœæ”
w realiach pomorskich).

Cezary Obracht-Prondzyñski

The history of Kashubs – methodological reflection
SUMMARY
Within this publication the author tried to outline the methodological basis for
the fifth (and the most recent) volume of the planned synthesis of The history of
Kashubs. The starting point was the work of Gerard Labuda, who emphasized that
the Kashubs can be characterized as a social (ethnical) community, with a strongly
shaped social network, primarily based on cultural aspects. In this work an interdisciplinary approach combining sociological, anthropological as well as the historical
knowledge was necessary. This publication presents also new possible research
paradigms such as: anthropology of socialism and postsocialism, both social history
and microhistory, cultural studies and research on modernization processes. At the
end a new and final shape of the V volume of the history of Kashubs (after 1945) was
introduced.
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Òsoblëwòscë jãzëka tłómaczënkù
na kaszëbiznã bôjczi pt. Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå
Aleksãdra Sergiejewicza Pùszkina

Kaszëbizna ù¿iwónô przez Floriana Cenôwã dzélowò òsta³a ju zbadérowónô
i òpisónô. Przede wszëtczim nót je wëmienic articzel Paw³a Smòcziñsczégò
zatitlowóny Stosunek dzisiejszego dialektu S³awoszyna do jêzyka Ceynowy1,
w jaczim aùtor przeanalizowô³ tekstë, chtërne nalaz³ë sã w cz¹dnikù „Skôrb
Kaszébsko-s³ovjnskjé mòvé” z 1866 rokù, a té¿ ks¹¿kã Zarés do grammatikj
kasébskos³ovjnskj è m òvé 2 z 1879 rokù i robòtã pt. Móje spóstrze¿enjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móv¹ kaszebsk¹ 3. Smòcziñsczi
pòdrobno òpisô³ fòneticzné znanczi òdzdrzadloné w pasownym òrtografnym
zapisënkù badérowónëch pùblikacjów Cenôwë, jich mòrfòlogiczné i s³owiznowé
znanczi i w mô³im stãpniu té¿ dô³ bôczënk na syntaksã. Pòstãpno lingwista
przërównô³ kaszëbiznã analizowónëch XIX-wiecznëch tesktów z òsoblëwòscama s³awòsziñsczi gwarë ù¿iwóny w pò³owie XX stalatégò. Célã badérowaniów
Smòcziñsczégò bë³o nalézenié pòspólnëch znanków w tekstach reprezentëj¹cëch
nã sam¹ gwarã, le pòwsta³ëch w rozjinaczenim 100 lat. Lingwista doszed³ do
swi¹dë, ¿e przez jedno stalaté s³awòsziñsczi dialekt baro sã zjinaczi³, przede
wszëtczim zanik³ë archajizmë, a pòkaza³ë sã innowacje na rozmajitëch rówiznach jãzëka.
Pòstãpnyma wô¿nyma badérowaniama jãzëka ù¿iwónégò przez Floriana
Cenôwã bë³ë robòtë prowadzoné przez Jerzégò Trédra. W jegò ks¹¿ce pòd titlã
Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia jeden rozdzél pòswiãcony je kaszëbiznie Floriana Cenôwë4. Aùtor na spòdlim wëbrónëch tekstów s³awòsziñsczégò
1
2
3

4

P. Smoczyñski, Stosunek dzisiejszego dialektu S³awoszyna do jêzyka Ceynowy, w: Konferencja pomorska (1954). Prace jêzykoznawcze, Warszawa 1956, s. 49-86.
F. Ceynowa, Zarés do Grammatikj Kasébsko-S³ovjinsk è Mòvé, Poznañ 1879.
F. Ceynowa, Móje spóstrze¿enjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móv¹
kaszebsk¹, w: F. Ceynowa, Uwagi o kaszubszczyŸnie, oprac. J. Treder, Ma³y zbiór wyrazów
kaszubskich, oprac. H. Popowska-Taborska, Wejherowo – Rumia – Pelplin 2001, s. 61-130.
J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdañsk 2005, s. 71-114.
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pisarza dokònô³ òpisënkù fòneticznëch, mòrfòlogicznëch, leksykalnëch znanków, a té¿ miô³ starã òbtaksowac jãzëk ù¿iwóny przez Cenôwã. Lingwisticznô
analiza (w zasygù òrtografii i fòneticzi, mòrfòlogii, syntaksë a leksyczi) dwùch
dokazów s³awòsziñsczégò aùtora òsta³a té¿ dokònónô w ks¹¿ce Rozm òwa P òlôcha z Kaszëb¹. Rozm òwa Kaszëbë z P òlôchã, òbrobiony przez Jerzégò Trédra,
a wëdóny w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich5. Za to mòwnoznajemné doprziñdzenia Floriana Cenôwë òsta³ë zbadérowóné przez Édwardã Brézã w robòce pt. Florian Ceynowa jako jêzykoznawca6. Wôrt je té¿ nadczidn¹c, ¿e wësz³o
drëkã historiczné òbrobienié tikaj¹cé s¹ Cenôwë pòd titlã ¯ycie i dzie³a Floriana Ceynowy (1817-1881) pòd redakcj¹ Józefa Bòrzëszkòwsczégò7.
Ni¿óden z wë¿i wëmienionëch dokazów nie tikô³ sã równak przet³ómaczonégò przez Floriana Cenôwã tekstu rusczi bôjczi Aleksãdra Sergiejewicza
Pùszkina Ñêàçêa î ðûáàêå è ðûáêå, wëdrëkòwónégò pò kaszëbskù pòd titlã
W ò rébôku é ribce w cz¹dnikù „Skôrb Kaszébsko-s³ovjnskjé mòvé” w 1986 rokù8.
Célã hewòtnégò artikla je òpisanié jãzëkòwëch znanków kaszëbsczégò prze³o¿ënkù tegò tekstu. Kaszëbizna Cenôwë zwënôgòwónô w przëwò³ónym t³ómaczënkù nie òsta³a nigdze òbgôdónô, za to pòwsta³ë dwie robòtë mòjégò aùtorstwa tikaj¹cé sã jiwrów Floriana Cenôwë z translacj¹ kùlturowëch znanków
(Uwarunkowane kulturowo zmiany jêzykowe w kaszubskim przek³adzie „Bajki
o rybaku i rybce” Aleksandra Siergiejewicza Puszkina)9, a té¿ semanticznëch zjinaczeniów dokònónëch przez aùtora przek³adu (Zmiany semantyczne
w przek³adzie na jêzyk kaszubski utworu Aleksandra Siergiejewicza Puszkina
„Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå”)10.
Hewòtny articzel je pierszim òpisënkã znanków kaszëbsczi mòwë w wëkònónym przez Floriana Cenôwã t³ómaczenim bôjczi Pùszkina. Pò lekturze kaszëbskòjãzëczny wersji bôjczi mò¿e scwierdzëc, ¿e translacjô Cenôwë przedstôwiô
kaszëbsk¹ mòwã XIX stalatégò. Prawid³a pisënkù zwënégòwóné przez aùtora
przek³adu bë³ë przez niegò samégò ùsadzoné. Cenôwa dô³ zôcz¹tk lëteraturze
w kaszëbsczim jãzëkù, a proces sztô³towaniô sã sztandardowi kaszëbiznë zacz¹³
5
6
7
8
9

10

F. Ceynowa, Rozmòwa P òlôcha z Kaszëb¹. Rozmòwa Kaszëbë z P òlôch ã, opracowanie, wstêp
i przypisy J. Treder, Gdañsk 2007, s. 53-66.
E. Breza, Florian Ceynowa jako jêzykoznawca, „Rocznik Gdañski”, t. XLIII, 1983, z. 2, s. 59-85.
J. Borzyszkowski, ¯ycie i dzie³a Floriana Ceynowy (1817-1881), red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2012.
F. Ceynowa, W ò rébôku é ribce, „Skôrb Kaszébsko-s³ovjnskjé mòvé”, 1986, nr IX, s. 128-132.
H. Makurat, Uwarunkowane kulturowo zmiany jêzykowe w kaszubskim przek³adzie „Bajki
o rybaku i rybce” Aleksandra Siergiejewicza Puszkina, „Jêzyk a Kultura”, t. 26, 2016, s. 347-354.
H. Makurat, Zmiany semantyczne w przek³adzie na jêzyk kaszubski utworu Aleksandra
Siergiejewicza Puszkina „Ñêàçêà î ðûáàêå è ð
”, w: Jêzykowy, literacki i kulturowy obraz
Pomorza, t. 3, red. A. Iwanowska, M. Klinkosz, Z. Lica, Gdañsk 2016, 127-138.
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sã prawie razã z pòkazanim sã ùtwórstwa i dolmaczënków tegò aùtora. Twòrzi³
òn lëteracczi kaszëbsczi jãzëk na spòdlim swòji domôcy gwarë wsë S³awòszëno
i znanczi negò dialektu widzec je w t³ómaczënkù bôjczi Pùszkina.
Nôprzód przedstawiã òrtograficzné regle wëzwëskóné przez Cenôwã w przek³adze Wò rébôku é ribce i òdzdrzadlony w nëch prawid³ach pisënkù spòsób
artikùlacji samòzwãków i spó³zwãków, jaczi w gwësnym stãpniu je zanôle¿ny
òd jich realizacji w s³awòsziñsczim dialekce.
Pòchôdaj¹cy z dôwnëch krótczich *i, *¢, *u samòzwãk szwa, zapisywóny
w terôczasnym pisënkù jakno ë, w dolmaczënkù Cenôwë òznôczóny je jakno é,
np.: starészk¹ (1 wers), ¿élé (3 wers), grépce (4 wers), rébé (5 wers), starészka
(wersë 6, 38, 59, 82, 104, 118, 145, 170, 203), przédzóno (6 wers), drégj (9 wers),
przészed³ (wersë 8, 10, 12), proséc (14 wers), décht (42 wers), pérzinkê (44 wers),
przép³énê (wersë 46, 68, 92, 187), széjê (107 wers), bócékj (109 wers), pos³észni
(110 wers), cobé (178 wers), s³u¿é³a (178 wers), bé³a (wersë 179, 196), p òs³égach
(wersë 179, 196), va³é (184 wers), nadê³é (184 wers), zloscé (184 wers), szémj ¹
(185 wers), véj¹ (185 wers), cobés (195 wers), cha³épka (202 wers). W czile
przëmiôrach òdnotérowóny òstô³ zapisënk òmôwiónégò tuwò zwãkù lëtr¹ e,
np.: szkaleje (wersë 72, 170), przep³enê (136 wers), ¿eczisz (137 wers), abe (194
wers), s³u¿e³a (195 wers) i gwësno samòzwãk nen bé³ artikù³owóny przez aùtora t³ómaczeniô jako e.
Pras³owiañsczi d³ud¿i zwãk a colema³o w òrtografii Cenôwë je zapisywóny
lëtr¹ ô (to prawie dzãka Cenôwie lëtra ta dzysdnia je brëkòwónô w kaszëbsczim
pisënkù), jakô pòjawi³a sã w nôslédnëch przëmiôrach: rôz (wersë 9, 11), z³otô
(wersë 14, 24, 54, 75, 143), jô (wersë 17, 30, 122), zaz¹dôsz (18 wers), nj edô (73
wers), zmj arz³ô (74 wers), pôlonè (80 wers), wur¹gô (83 wers), nôbar¿i (83 wers),
snô¿è (109 wers), targô (111 wers), w òdzévô (112 wers), corôz (118 wers), p òsé³ô
(119 wers), wurôczé³a (128 wers), zôwusznjc¹ (128 wers), drégô (169 wers), b ùrzô
(183 wers), zôs (202 wers), st òrô (202 wers). Czasã dôwny d³ud¿i samòzwãk a
w kaszëbsczim dolmaczënkù bôjczi Pùszkina je òznôczóny jakno: ò, np.: z òs
(wersë 6, 140), bj òj (24 wers), w òdp òvj ôd ò (189 wers), pit ò (wersë 68, 92), z³ot ò
(wersë 100, 106, 178), vj t òj¿e (113 wers), sp òkójnó (158 wers), st òrô (202 wers),
abò jakno é,¡ np.: czérnim (8 wers), chcé³ (35 wers), vj èlgj ého (wersë 2, 37, 193),
abò jakno e, np.: w ò³ê³ (45 wers), vj êlgj è (wersë 66, 134), vj èlgô (157 wers),
vésmj èvê³ (165 wers), w òdp òvj ôd ò (189 wers). Zwënégòwanié przez Cenôwã
nëch prawie lëtrów mò¿e wskôzëwac, ¿e aùtor dôwny d³ud¿i samòzwãk a
wëmôwiô³ jakno zwãk pòstrzédny midzë o i e.
Pras³owiañsczi d³ud¿i samòzwãk e, jaczi w terôczasny òrtografii zapisywóny je lëtr¹ é, na ca³i kaszëbsczi òbéñdze artikù³owóny je jakno zwãk zblë¿aj¹cy
sã do i; ò taczi wëmòwie tegò samòzwãkù przez Cenôwã mò¿e swiôdczëc jegò
zapisënk lëtr¹ è, np.: sam èho (2 wers), vj êlgj èho (176 wers), ¿ è³ (1 wers), Twoj èho
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(25 wers), sv è (wersë 26, 33), nov èho (52 wers), nov è (wersë 56, 58), vj êlgj è
(66 wers), sw òj è (78 wers), pôlonè (80 wers), pésznè (81 wers), snô¿ è (109 wers),
ca³ è (126 wers), nal èvaj¹ (151 wers), nôdro¿szè (151 wers), k òlnèrz (162 wers),
dvj érzach (163 wers), vésmj èvê³ (165 wers), vés è³ô (171 wers), nj è (wersë 172,
196), sw òj è (201 wers), v èjtale (202 wers), rozvalonè (204 wers); leno wëjimkòwò
je òn zapisóny jakno e: naprzek (181 wers). Czasã dôwny d³ud¿i zwãk e je òznôczóny – przënôle¿n¹ dlô szwa – lëtr¹ é: té (23 wers), dêb òvé (81 wers), w òdzévô
(112 wers), témj (157 wers), zwënégòwón¹ tuwò gwësno òmi³kòwò.
W kaszëbsczim jãzëkù ni ma rozjinaczeniô zwãków i, y; wëst¹piwô w kaszëbiznie leno samòzwãk i, a lëtrã y wëzwëskiwô sã w terôczasny kaszëbsczi òrtografii, cobë brëkòwnik jãzëka – na mòd³o pòlsczégò jãzëka – nie ùznôwô³ lëtrë
i (nachôdaj¹cy sã pò spó³zwãkach c, dz, s, z i pò cwiardim n) za znak zmitczeniô. W reglach pisënkù, zwënégòwónëch przez Cenôwã w dolmaczënkù W ò
rébôku é ribce, w ògle ni ma lëtrë y, ale wiedno brëkùje òn i, np.: czérnim
(8 wers), trzeci (11 wers), dzis (30 wers), dzirzkj (36 wers), vjdzi (58 wers),
pos³észni (110 wers).
W kaszëbiznie – jinak jak w pòlsczi mòwie – artikùlacjô samòzwãkù ó nie je
równô wëmòwie u. Pierszi z wëmienionëch zwã ków wëmôwiô sã jakno
pòstrzédny midzë u, o. W teksce t³ómaczeniô bôjczi Pùszkina colema³o òmôwióny tuwò zwãk òznôczóny je lëtr¹ ó, chòc w niechtërnëch s³owach – lëtr¹ o:
dodom (33 wers), vrocé (wersë 63, 120, 174), vrocê³ (wersë 102, 146), krolevskj
(147 wers).
Dôwny krótczi nosowi samòwzwãk w dolmaczënkù Ñêàçêè î ðûáàêå
è ðûáêå zapisywô sã lëtr¹ ê, np.: nj ew òdê (5 wers), przêd³a (6 wers), ka³ê
(8 wers), zaczê (14 wers), g³osê (15 wers), vékupj ê (wersë 17, 18), czéprénê (111
wers), radzê (131 wers), przep³enê (136 wers), stêpjc (125 wers), sto³ê (149 wers),
mê¿ê (171 wers), chlustnê (198 wers), nadê³é (184 wers), ch òdzê (185 wers).
Taczé òznôczenié tegò zwãkù gwësno wënikô z felënkù pasowny czcónczi dlô
òznôczeniô nosowégò a.
W t³ómaczenim na kaszëbsczi jãzëk bôjczi P ùszkina m ò¿e té¿ nalezc
przëmiôrë zamianë przédny nosówczi w samòzwãczi i, ë: vjci (59 wers), vdzék
(166 wers). W dolmaczënkù Cenôwë pòkazywaj¹ sã té¿ f òrmë z wtórzn¹ nosowòsc¹ przed spó³zwãkama m, n abò rzadzy ñ: królevj ¹nko (wersë 49, 71, 95,
139, 190), gburzcz¹nk¹ (wersë 87, 98), szlachc¹nk¹ (wersë 88, 99, 121, 130, 141),
z¹mk (103 wers), szlachc¹nko (113 wers), st¹nj è (116 wers), m¹m (191 wers).
W òbrëmienim wòkalicznégò systemù nót je dac bôczënk na zwënégòwanié
fòrmë jistnika z zakùñczenim tipù -ijô / -ëjô: rebélij¹ (140 wers), jaczé òb czas
ewòlucji jãzëka skrócë³o sã na skùtk kòntrakcji.
Labializacjã samòzwãkù ò pò spó³zwãkach k, g, ch (h), p, b, f, w, m Cenôwa
wnet wiedno òznôczô za pòmòcã sztriszka pòchilonégò òd lewi do prawi stronë
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– dolmaczéra bôjczi Pùszkina jakno pierszi wprowadzy³ taczé òznôczenié dlô
labializowónëch zwãków, np.: m òrza (2 wers), sw òj¹ (1 wers), nj ew òdê (5 wers),
m òrze (wersë 7, 16, 26, 33, 44, 66, 134, 199), m òrsk¹ (10 wers), m òja (24 wers),
p ò (27 wers), p òvj edzê³ (29 wers), p ò (32 wers), ch òcbé (wersë 34, 41), w ò³ê³
(45 wers), wòdp òvj ôdô (wersë 48, 54, 75, 93, 100, 138, 143), k òrétka (52 wers),
B ògê (wersë 55, 101), kòréto (wersë 56, 58), p òszed³ (65 wers), p òm¹cé³o (66
wers), przésk òklé (161 wers), k òln èrz (162 wers), p òs³égach (179 wers), p òvj edzec (181 wers), ch òdzê (185 wers), w ò³ac (186 wers), w òg ònê (198 wers), p ò
(198 wers), w òdze (198 wers), g³êb òkj e (199 wers), leno wëjimkòwò zwãk nen
zapisywóny je lëtr¹ o, np.: drogo (17 wers); królevj ¹nko (wersë 49, 71, 95, 139,
190), komjn (80 wers), svj ecko (83 wers), szlachc¹nko (113 wers) królevstwo
(126 wers), dlugo (200 wers), poszed³ (201 wers). Czej labializowóny zwãk ò
nachôdô sã na zôcz¹tkù s³owa, przed lëtr¹ o pòkazywô sã lëtra w: w ònj (3 wers),
w òn (wersë 7, 11, 20, 22, 43, 45, 58, 65, 67, 78, 91, 135, 148, 156, 182, 186, 200,
201), w ò (29 wers), w òdp òvj ôdô (wersë 48, 54, 70, 75, 93, 100, 138, 143), w ò (74
wers), w òkj enkê (82 wers), w òkr¹¿aj¹ (107 wers), w òna (wersë 111, 149, 192),
w òdzévô (112 wers), w òczu (160 wers), w òg ònê (198 wers), w òdpravê (200 wers).
Leno w jednym s³owie cëzégò pòchôdaniô labializacjô nie òsta³a òznôczonô
oceanj e (wersë 177, 194) i wëdôwô sã, ¿e aùtor dolmaczënkù nie wëmôwiô³
w tim s³owie labializowónégò zwãkù. Labializacjô samòzwãkù u pò spó³zwãkach: k, g, ch (h), p, b, f, w, m, w kaszëbsczim przek³adze Ñêàçêè î ðûáàêå
è ðûáêå w ògle nie je òznôcziwónô, a kaszëbsczi labializowóny zwãk ù òznôczóny je lëtr¹ u, np.: starku (16 wers), nasz èmu (32 wers), vékupjc (34 wers), vékup
(wersë 36, 40), puscê³ (37 wers), stréchu (wersë 39, 60, 63), k òzuszku (105 wers),
hulka (105 wers), nj epudesz (132 wers), burzô (183 wers). Labializacjã u na
zôcz¹tkù s³owa òznôczô sã pòstawion¹ w przódkù lëtr¹ w: wu (wersë 2, 58,
179, 196, 200), wurzs³ (19 wers), wuchvôcê³ (30 wers), wuk³onê (wersë 48, 70,
93, 138, 189), wur¹gô (83 wers), wugréz³a (124 wers), nj ewumjejesz (125 wers),
wurôczé³a (128 wers), zôwusznjc¹ (128 wers), wuzas³ (155 wers), wupôd ò (156
wers), n òwuk¹ (167 wers), wusz³a (199 wers).
W òbrëmienim kònsonanticznégò systemù nót je té¿ dac bôczënk na depalatalizacjã westrzódkòwòjãzëkòwëch spó³zwãków æ, dŸ, œ, Ÿ, jaczé przesz³ë
w przédnojãzëkòwò-zãbòwé c, dz, s, z; w dolmaczënkù na kaszëbiznã Ñêàçêè
î ðûáàêå è ðûáêå, pòjawi³ë sã fòrmë z kaszëbienim, np.: zapuscê³ (wersë 7,9,
11), trzédzesce (4 wers), zémé (4 wers), trzeci (11 wers), proséc (14 wers), prosé³a
(15 wers), puscé (16 wers), vépuscê³ (22 wers), jidzé (26 wers), dostac (33 wers),
vékupjc (34 wers), brac (wersë 36, 40), puscê³ (37 wers), b¹dze (56 wers), w ò³ac
(67 wers), njedzela (117 wers), szlachc¹nk¹ (wersë 88, 99, 121, 130, 141), w ò³ac
(91 wers), vjdzi (wersë 103, 148, 183), pjrzcenj e (108 wers), nj edzela (117 wers),
stêpjc (125 wers), gadac (125 wers), vésmj eje (126 wers), spj erac (129 wers),

370

HANNA MAKURAT (GDAÑSK)

smj ejesz (129 wers), w ò³ac (135 wers), z òs (140 wers), grozni (153 wers), végnac
(160 wers), ce (168 wers), dosc (180 wers), p òvj edzec (181 wers), jidze (182 wers),
z³oscé (184 wers), w ò³ac (186 wers), robjc (191 wers), zôs (202 wers).
Dlô òznôczeniô palatalnëch lëpnëch spó³zwãków aùtor dolmaczënkù ù¿ëwô
lëtrë j , np.: vj èlgj ého (wersë 2, 37, 193), cz³ovj eczim (15 wers), p òvj edzê³ (29
wers), w òdp òvj ôdô (wersë 48, 54, 70, 75, 93, 100, 138, 143), zdzévj è³ (123 wers),
panovj e (wersë 150, 161), stró¿ovj e (153 wers), dvj érzach (163 wers), ledvj e
(164 wers), vj edno (170 wers), p òvj edzec (181 wers), mj ê (72 wers), komj n (80
wers), nj ewumj ejesz (125 wers), vésmj eje (126 wers), szémj ¹ (185 wers), mj e
(wersë 16, 51, 73, 97, 131, 178, 179), mj a (wersë 21, 34), bj ôj (wersë 55, 76, 101,
131, 144) trapj e (104 wers), stêpj c (125 wers), spj erac (wersë 129, 180). Równak
czej pò mitczim lëpnym spó³zwãkù nachôdô sã i, tej mitkòsc zapisywô sã lëtr¹
j, np.: vjci (59 wers), mak òvjci (106 wers), vjt òj¿e (113 wers), rozjadovj³a (127
wers), vjna (151 wers), vjtôj¿e (157 wers), s³ovamj (157 wers), topórkamj (164
wers), vékupjc (34 wers), robj (140 wers), robjc (191 wers), pjrzcenje (108 wers).
Lëtr¹ j òznôczô sã té¿ palatalnosc jinëch spó³zwãków, m.jin, kaszëbsczégò zwãkù
ñ: nj ew òdê (5 wers), nj e (wersë 13, 31), nj ecz è³ (21 wers), nj edaje (51 wers),
nj ejiscé (wersë 55, 76, 101, 144), k³anj ôj (wersë 64, 86, 120, 174), nj edô (wersë
73, 97), nj nj echce (wersë 98, 141, 192), nj eho (115 wers), nj edzela (wersë 117,
169), panj ¹ (121 wers), nj evezdrza (159 wers), oceanj e (wersë 177, 194).
Te spó³zwãczi, jaczé òd kùñca XV stalatégò pòdléga³ë IV pòlsczi palatalizacji, hewòtno k, g, na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéñdze bë³ë pòddóné dali jid¹cym
procesóm. W kaszëbsczim jãzëkù spó³zwãczi k, g w pòzycji przed i abò e przesz³ë w afrikatë cz, d¿. W dolmaczënkù bôjczi Pùszkina zwãczi te òznôczóné sã
jakno kj , gj , np.: vj èlgj ého (wersë 2, 37), vj êlgj è (66 wers), w òkj enkê (82 wers)
g³êb òkj e (199 wers), abò jakno kj, gj: drégj (9 wers), kjdz¹ (10 wers), szérokjch
(27 wers), starészkj (wersë 28, 57, 58, 102, 146, 201), vjêlgjm (29 wers), dzirzkj
(36 wers), ribkj (wersë 40, 63, 119), cha³épkj (78 wers), vjêlgj (90 wers), drogjm
(105 wers), p òcórkj (107 wers), bócékj (109 wers), krolevskj (147 wers), pjerznjkj
(152 wers), topórkj (154 wers), dzirzkj (180 wers).
W XIX-wieczny grafii jinak jak dzysô zapisywóny bé³ té¿ lëpny zwãk w.
W kaszëbsczim t³ómaczënkù W ò rébôku é ribce spó³zwãk nen òznôczóny je
lëtr¹ v, np.: ³askav è (23 wers), s³ova (23 wers), svè (wersë 26, 33), va³ach
(27 wers), rozvôlô (42 wers), vama (77 wers), vdzék (166 wers), s³égóv (171 wers),
vésè³ô (171 wers), provadz¹ (172 wers), s³ova (181 wers), rozvalon è (204 wers).
W kaszëbsczi wersji bôjczi Pùszkina pòjawi³ë sã dwie fòrmë, w jaczich westrzódkòwòjãzëkòwi zwãk ñ przeszed³ w przédnojãzëkòwò-zãbòwi zwãk n:
vladczin¹ (176 wers), v³adczin¹ (193 wers); ta znanka tipicznô je dlô nordowégò
dialektu kaszëbsczégò jãzëka. W pierszi z przëwò³ónëch fòrmów – vladczin¹
(176) – mò¿emë té¿ zaòbserwòwac proces bëlaczeniô, jaczi òstô³ té¿ òdnotéro-

ÒSOBLËWÒSCË

JÃZËKA T£ÓMACZËNKÙ NA KASZËBIZNÃ BÔJCZI...

371

wóny w s³owach: zlota (108 wers), k òlnèrz (162 wers), dlugo (200 wers), ¿éla
(178 wers). Bëlaczenié té¿ je znank¹ przirodn¹ dlô niechtërnëch nordowëch
gwarów, m.jin. dlô gwarë wsë S³awòszëno, równak w dolmaczënkù bôjczi Pùszkina pòkazywô sã òna niekònsekwentno. W òbrëmienim kònsonatëznë nót je
té¿ dac bôczënk na przëmiôr pj erznjkj (153 wers), w jaczim ùchòwóny òstô³
archajiczny spó³zwãk rz w môl zwãkù r.
W analizowónym dolmaczënkù pòjawi³ë sã té¿ przëk³adë przeñdzeniô pierwòsznégò karna spó³zwãków rs we wtórzné karno rz: dzirzkj (36 wers), gburzcz¹nk¹ (wersë 87, 98), pjrzcenje (108 wers), dzirzkj (180 wers). Zjinaczenia
w karnach spó³zwãków òbjimaj¹ té¿, tipiczné dlô kaszëbsczich gwarów, ùproscenia karna kònsonantów w s³owie dze (168 wers), jaczé w lëteracczi kaszëbiznie mô pòstac gdze. W przek³adze bôjczi Pùszkina zarejestrowónô òsta³a té¿
dialektalnô fòrma barzo (155 wers), w jaczi nie zaszed³ proces zanikni¹cô
przédnojãzëkòwégò zwãkù; w terôczasny lëteracczi kaszëbiznie pòwszechnô
je fòrma baro.
Na pògrañczim fòneticzi i fleksji czi nót je rozezdrzewac zapisënk i wëmòwã
kùnôszków znankòwników w genetiwie pòjedinczny lëczbie, np.: vj èlgj ého
(wersë 2, 37, 193), vj êlgj èho (176 wers), novèho (52 wers), a té¿ kùnôszków a té¿
znakòwnikòwëch zamionów w nym przëpôdkù: twoj èho (25), sam èho (2 wers),
fòrmów òsobòwégò zamiona on w genetiwie: jeho (wersë 14, 46, 68, 92, 136,
160, 187), njeho (wersë 115, 159, 165), ho (wersë 164, 172), a té¿ fòrmów zamiona co w nym przëpôdkù: czeho (wersë 47, 69, 93, 188). Célã taczégò zapisënkù
je òdzdrzadlenié wëmòwë kùnôszka znankòwników i zamionów w genetiwie
pòjedinczny lëczbë. Wëmieniony kùnôszk w gwarze S³awòszëna je realizowóny
jakno -eue. W terôczasny lëteracczi kaszëbiznie kùnôszk ten mô pòstac -ég ò.
W òtmianie znankòwnikòwëæh zamionów nót je té¿ dac bôczënk na fòrmë
genetiwù bia³og³owsczégò ôrtu pòjedinczny lëczbë, jaczé w dolmaczënkù bôjczi
Pùszkina maj¹ dialektalny kùnôszk -è (w òrtografii Cenôwë zwãk zapisóny n¹
lëtr¹ je równy samòzwãkòwi zapisywónémù dzysdnia jakno é): sw òj è (wersë
78, 201). Analogiczny je zapisënk w genetiwie òsobòwégò zamiona òna, jaczé
mô fòrmã nj è (wersë 172, 196). W terôczasny kaszëbiznie znankòwnikòwé zamiona w òmôwiónym tuwò przëpôdkù maj¹ kùnôszk -i, a òsobòwé zamiono
mô pòstac ni. Zato w akùzatiwie w t³ómaczenim Cenôwë òdnotérowónô òsta³a
fòrma personowégò zamiona j¹ (37 wers), jakô w dzysdniowim lëteracczim
jãzëkù mô pòstac j ã. Gwarowi kùnôszk pòjawi³ sã té¿ w instrumentalu wielny
lëczbie zamiona ten, hewòtno je to kùnôszk -émj w s³owie témj (157 wers);
w dzysdniowi kaszëbiznie w nym przëpôdkù ù¿iwóny je kùnôszk -ima / -yma.
W deklinacji jistników interesëj¹cé wëdôwô sã té¿ twòrzenié fòrmów instrumentalu wielny lëczbë za pòmòc¹ kùnôszka -amj: woknamj (79 wers), s³ovamj
(157 wers), topórkamj (164 wers). W instrumentalu ch³opsczégò ôrtu pòjedinczny
¡
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lëczbë dolmaczéra zwënégòwô³ kùnôszk -ê, np.: wuk³onê (wersë 48, 70, 93, 138,
187), B ògê (wersë 55, 76, 101, 144), sto³ê (149 wers), mê¿ê (171 wers), w òg ònê
(198 wers) – wedle mòd³a òtmianë nordowëch gwarów. Zato jistniczi bia³og³owsczégò ôrtu, jaczé w nominatiwie kùñcz¹ sã na -ô, w genetiwie pòjedinczny lëczbie maj¹ kùnôszk zapisywóny przez Cenôwã jakno -é (lëtra é brëkòwónô
je na òznaczenié szwa): st¹njè (116 wers). W òtmianie jistników nót je té¿ dac
bôczënk na archajiczn¹ gwarow¹ fòrmã ch³opsczégò ôrtu pòjedinczny lëczbë
w lokatiwie: na prodze (203 wers). Trzeba jesz rôz przëwò³ac fòrmã rebélij¹
(140 wers), w jaczi w akùzatiwie pòkazywô sã archajiczny gwarowi kùnôszk -¹.
W òbrëmienim fleksji czasnika w kaszëbsczi wersji bôjczi Pùszkina trzeba
dac merk na fòrmë rozkazownika z zakùñczenim -i /-é (lëtra é òznôczô ù Cenôwë
szwa): puscé (16 wers), jidzé (26 wers), nj ejiscé (wersë 55, 76, 101, 144), vrocé sê
(wersë 63 86, 120, 174), véprosé (64 wers), nj elezé (168 wers). Fòrmë rozkazownika z zakùñczenim -i /-é s¹ tipiczné dlô nordowi kaszëbiznë, té¿ dlô gwarë
wsë S³awòszëno.
Dôwny mionoczasnik ùsz³égò czasu aktiwny stronë w kaszëbsczim jãzëkù
je zwënégòwóny w fòrmach archajicznégò ùsz³égò czasu i fòrmach ùsz³égò czasu
zesadzonégò z personowégò zamiona (abò jistnika w 3. òsobie) i przëwò³ónégò
wë¿i mionoczasnika. W nëch kònstrukcjach mionoczasnik w bia³og³owsczim
ôrce mò¿e pòdlegac kòntrakcji; zakùñczenia -a³a, -ã³a (-ê³a) s¹ skrôcóné do
pòstacë: -a, rzadzy: -ã (-ê), co je widac w nôslédnëch przëmiôrach w dolmaczënkù bôjczi Pùszkina: zaczê (14 wers), przép³énê (wersë 46, 68, 92, 187),
przep³enê (136 wers), chlustnê (198 wers), gôda (32 wers), chca (33 wers), mj a
(wersë 21, 34), vékupj abé (35 wers), nj evezdrza (159 wers), kôza (160 wers).
Ù¿ëté w kaszëbsczim t³ómaczenim W ò rébôku é ribce w kònstrukcjach
ùsz³ëch czasów fòrmë mionoczasnika ùsz³égò czasu aktiwny stronë ch³opsczégò ôrtu czãsto maj¹ dialektaln¹ przirodã, jakô przejôwiô sã w tim, ¿e s¹ òne
zakùñczoné na -ê³, è³: ³ovj è³ (5 wers), przestraszè³ (19 wers), rébaczê³ (20 wers),
zapuscê³ (wersë 7, 9, 11), nj eczè³ (21 wers), vépuscê³ (22 wers), przédê³ (23 wers),
vrócê³ (wersë 28, 57, 78), p òvj edzê³ (29 wers), wuchvôcê³ (30 wers), nj ehè³ (36
wers), puscê³ (37 wers), véprosê³ (wersë 61, 85), vrocê³ (wersë 102, 146), zdzévj è³
(123 wers), vésmj èvê³ (165 wers), ¿d è³ (200 wers), nj edo¿dê³ (201 wers).
W s³owòbùdowiznowim systemie nót je dac bôczënk na wëzwëskanié
w dolmaczënkù bôjczi Pùszkina deminutiwnëch fòrmów nié leno jistników, ale
té¿ przëczasnika: pérzinkê (44 wers), i zamiona: njck (197 wers). Trzeba pòdsztrëchn¹c, ¿e dlô wszëtczich kaszëbsczich gwarów przirodné je czãsté ùsôdzanié zdrobnia³ëch fòrmów òd rozmajitëch partów mòwë.
W zasygù syntaksë w teksce dolmaczënkù wëkònónégò przez Cenôwã czekawé sã zesadzoné zdania òkòlnikòwé célu z wskôzywôczã wespòlëznë cobé:
Chcê wladczin¹ béc w òln¹ królov¹ (...), cobé z³ot ò mj e tê ribka s³u¿é³a. (wersë
176-178); Chce v³adczin¹ béc vj èlgj èho m òrza (...), cobës ji sama s³u¿e³a (wersë
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193-195). W t³ómaczenim bôjczi Pùszkina mómë té¿ do ùczinkù z charakteristicznym dlô kaszëbsczégò jãzëka czãstim ù¿ëcym przëdôwkù wërô¿onégò
zamionã, np.: to m òrze (66 wers), ta baba (75 wers), t¹ bab¹ (191 wers).
W dolmaczënkù pòkazywô sã té¿ colema³o tipicznô dlô nordowégò dialektu
wi¹¿ëna ë òznôczónô kòl Cënôwë jakno é (wersë: 4, 19, 20, 46, 64, 68, 77, 92,
123, 145, 187), abò jakno E, czej je òna zapisónô wiôlg¹ lëtr¹ (wersë 23, 164,
179, 181, 185, 185, 196, 199).
W òbrëmienim leksyczi w przek³adze bôjczi Pùszkina ùwôd¿i wëmôgô neòlogizm vésabarka (38 wers), jakô mòg³a bëc ùsadzonô òd czasnika barkniec (barchniec), abò òd jistnika bark (barch), a jakô je t³ómaczënkã rusczi fòrmë czasnika
‘çàáðàíè ëà’. Interesëj¹cô wëdôwô sã té¿ neòlogizm zmjrza³a, jaczi synonimã
je s³owò ‘pòkòjnô’, a chtërna òsta ùrobionô òd kaszëbsczégò jistnika zmir ‘pòkù’.
Z pòloniznów – w dér¿ëniu intercnacjonalëznów – nót je wëmienic jistnik
rebélijô (140 wers); trzeba té¿ przëwò³ac germanizmë: doch (16 wers), décht (42
wers), trapa (104 wers). Czekawima gwarowima s³owama s¹ nôslédné leksemë:
kô³ (8 wers), kjdza ‘mòrskô trôwa’ (10 wers), nara (84 wers), hulka ‘biô³i òkr¹g³i
bia³og³owsczi czôpk, zrobiony z tiulu, krochmalony i pòmôrlony wkó³ g³owë’
(105 wers), snô¿i (109 wers), gvésno (124 wers), gzik (124 wers), rozjadovjc sê
(127 wers), wurôczéc zôwusznjc¹ ‘czidn¹c kògòs w pó³g¹bk’ (128 wers), k ò (158
wers), v èjtale (202 wers).
Przeprowadzonô analiza wëkôza³a jãzëkòwé znanczi tekstu kaszëbsczégò
dolmaczënkù Ñêàçêè î ðûáàêå è ðûáêå Aleksãdra Sergiejewicza Pùszkina
we wszëtczich pòdsystemach jãzëka: fònetice, fleksji, s³owòbùdowiznie, syntakse i s³owiznie. W t³ómaczenim Cenôwë z jedny stronë pòkazywaj¹ sã fòrmë
stwòrzony przez Cenôwã lëteracczi kaszëbiznë, z drëd¿i wëst¹piwaj¹ w nim
wielné gwarowé znanczi tipiczné dlô domôcégò s³awòsziñsczégò dialektu dolmaczérë. Przek³ôd W ò rébôku é ribce przedstôwiô normã kaszëbsczégò jãzëka
ùstanowion¹ przez Floriana Cenôwã w XIX stalatim. Dokònónô lingwisticznô
analiza kaszëbskòjãzëczny wersji bôjczi Pùszkina pòkôzywô té¿ wielné archajiczné znanczi kaszëbiznë Cenôwë.
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Hanna Makurat

Language features translated into Kashubian fable titled
The Tale of the Fisherman and the Fish
by Alexander Sergeyevich Pushkin
SUMMARY
The article is a linguistic analysis of the translation from Russian into Kashubian
Alexander Sergeyevich Pushkin’s fable titled The Tale of the Fisherman and the Fish.
The translation into Kashubian was made in the 19th century by Florian Ceynowa
and it is titled W ò rébôku é ribce. The translation analyzes were done on all levels of
the language: phonetic, morphological, syntax and lexical. The studies have shown
numerous features of the northern dialect of the village S³awoszyno in Ceynowa’s
translation. Language of the translation of Pushkin’s fable showed the nineteenthcentury literary Kashubian. This is the language standard proposed by Florian
Ceynowa.
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Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym
województwa pomorskiego
Pamiêci
Edwarda Brezy

Wstêp
W niniejszym artykule przedstawiam œlady dawnych i obecnych motywacji
biblijnych, które mo¿na odczytaæ z nazw miejscowych i terenowych, zarówno
niemieckich, jak i polskich, powsta³ych na przestrzeni wieków1. Z oczywistych
wzglêdów brak tu wczeœniejszego nazewnictwa s³owiañskiego. W g³ównej mierze s¹ to toponimy nawi¹zuj¹ce do sfery religijnej, choæ niekoniecznie wynikaj¹cej z niej bezpoœrednio. W wiêkszym stopniu chodzi o wp³yw kultury religijnej mieszkañców na tworzenie przez nich nazw, tak¿e o charakterze niezwi¹zanym z kultem.
Materia³ dotyczy województwa pomorskiego w granicach po reformie administracyjnej w 1999 roku. Nazwy pochodz¹ ze Ÿróde³ i opracowañ polskich
i niemieckich (ich wykaz na koñcu artyku³u), przy czym podajê jedynie zapis,
lokalizacjê obiektu i skrót Ÿród³a, niekiedy motywacjê toponimu, a zainteresowani czytelnicy samodzielnie siêgn¹ po wiêcej danych. Pomijam nazwy relacyjne oraz zawieraj¹ce cz³on Bóg, niem. Gott oraz krzy¿, niem. Kreuz ze wzglêdu
na ich ró¿ne mo¿liwoœci interpretacyjne i motywacyjne.
Po wyrazie has³owym nastêpuje okreœlenie charakteru obiektu, jego lokalizacja wzglêdem najbli¿szej miejscowoœci i powiatu (wed³ug obecnych podzia³ów administracyjnych), zapisy Ÿród³owe oraz etymologia, niekiedy wspólna
dla kilku toponimów. Je¿eli omawiany obiekt mia³ kilka nazw, analizujê tylko
1

Podobn¹ tematykê podejmowa³em ju¿ wczeœniej, por. artyku³y: Wierzenia i obrzêdy religijne mieszkañców powiatu ko³obrzeskiego w œwietle nazw geograf icznych, „Nasze Pomorze.
Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2001 (2000), nr 2, s. 237–244;
Baœniowe nazewnictwo na Pomorzu, w: Barwy œwiata baœni, red. U. Chêciñska, Szczecin,
2003, s. 129–137; Œlady wierzeñ mieszkañców powiatu bia³ogardzkiego w œwietle nazw geograf icznych, „Jêzyk, Szko³a, Religia” V, Ksiêga referatów z konferencji w Pelplinie 17–18 kwietnia 2009, red. A. Lewiñska, M. Chmiel, Pelplin, 2010, s. 70–78; Niebo, piek³o i ich wys³annicy
w nazewnictwie pomorskim, w: Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, red. D. Kalinowski,
Gdañsk – S³upsk, 2015, s. 241–263.
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te, które dotycz¹ tematu. W celu ukazania powi¹zañ miêdzy nazwami i obiektami stosujê odsy³acze (→).

S£OWNIK NAZW
Abrahmsberg:
1. pagórkowate pola, dziœ Wysranki, 1,8 km na p³n. wsch. od B³¹dzikowa, pow.
pucki: Abrahmsberg 1818 PMT IIIs 6.
Niem. n.o. Abraham, pol. ts., w Biblii te¿ Abram to ‘pierwszy patriarcha,
protoplasta narodu wybranego Starego i Nowego Przymierza’ BNOT 28, wymieniony ponad 300 razy w Biblii, por. Rdz2 17, 3–5: Abram pad³ na oblicze,
a Bóg tak do niego mówi³: „Oto moje przymierze z tob¹: staniesz siê ojcem mnóstwa narodów. Nie bêdziesz wiêc odt¹d nazywa³ siê Abram, lecz imiê twoje
bêdzie Abraham, bo uczyniê ciebie ojcem mnóstwa narodów […]”. II cz³on to
ap. niem. Berg ‘góra’.
Trudno stwierdziæ, czy w tej n. chodzi w³aœnie o tê postaæ biblijn¹. Niekiedy
¯ydów okreœlano imieniem schematycznym, podobnie jak Anglika czy Amerykanina nazywa siê Johnem, a Niemca Klausem lub Helmutem. St¹d nazwy
zawieraj¹ce antroponim Abraham czy David na Pomorzu3. Mog³a to byæ
n. dzier¿awcza, ale te¿ ironiczna, oœmieszaj¹ca, nadana przez s¹siadów nie-¯ydów.
Adam:
1. g³az, k. Pucka, pow. pucki: Adam PMT IIIs 6.
N. w znaczeniu ‘symbolicznego okreœlenia pierwszego cz³owieka’ BNOT 32,
por. Rdz 1, 26–27; 4, 25: Adam raz jeszcze zbli¿y³ siê do swej ¿ony i ta urodzi³a
mu syna, któremu da³a imiê Set, w powi¹zaniu z n. s¹siedniego g³azu → Ewa,
obok g³azy → Dwunastu Aposto³ów, por. → Adam i Ewa.
Adam i Ewa:
1. dwa dêby, 1 km na p³d. od Ryjewa, pow. sztumski: Adam i Ewa PMT IV 182.
Nazwa jako okreœlenie pierwszej pary ludzkiej, biblijnych prarodziców
– Adama i Ewy, por. Rdz 1, 26–27; 3, 20: Mê¿czyzna da³ swej ¿onie imiê Ewa,
2
3

Skróty ksi¹g biblijnych za: Biblia Tysi¹clecia, Poznañ, 2003, strona internetowa: Biblia.
deon. pl/menu.php?st_id=4, dostêp 8 IX 2016. Ich wykaz na koñcu artyku³u.
Por. A. Chludziñski, Œlady ¿ydowskie w toponimii pomorskiej, w: ¯ydzi oraz ich s¹siedzi na
Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stêpiñski, Warszawa, 2007,
s. 412–413.

MOTYWY BIBLIJNE W NAZEWNICTWIE GEOGRAFICZNYM WOJ. POMORSKIEGO 377
bo ona sta³a siê matk¹ wszystkich ¿yj¹cych; 4, 1: Mê¿czyzna zbli¿y³ siê do swej
¿ony Ewy. A ona poczê³a i urodzi³a Kaina; 4, 25, por. → Adam, → Ewa. Obiekt
znajduje siê na polanie Paradies4.
Adamki:
1. osada, gm. Kocza³a, pow. cz³uchowski: Adamshof przed 1945, Adamiec,
Adamów, Ma³achowo, Podgaje 1945–1950, Adamki 1951 Rosp 1, 2002
SWNGPZ 19, 2015 WUNMC 3.
N.o. Adam w znaczeniu ‘symbolicznego okreœlenia pierwszego cz³owieka’
BNOT 32, por. Rdz 1, 26–27; 4, 25: Adam raz jeszcze zbli¿y³ siê do swej ¿ony i ta
urodzi³a mu syna, któremu da³a imiê Set.
Pierwotnie n. niem. Adamshof, z³o¿ona z n.o. Adam, pol. ts., i ap. Hof ‘dwór;
zagroda, gospodarstwo’. Trudno jednak wskazaæ motywacjê: czy chodzi³o o biblijnego Adama (i jego symboliczny patronat), czy o w³aœciciela o takim imieniu (wówczas n. dzier¿awcza).
N. pol. przejœciowe Adamiec, Adamów oraz ustalona Adamki nawi¹zuj¹ semantycznie do pierwotnej, zosta³y zaadaptowane s³owotwórczo. Por. n.m. typu
Adamek, Adamin, Adamki, Adamowice, Adamowo, Adamów w ca³ej Polsce
NMP I 2–6.
Babilon:
1. osada, gm. Chojnice, pow. chojnicki: Babilon 1923 Lor PK 1, PNM 38, 2015
WUNMC 26.
N. hebr. babel, gr. Babylon(ia) ‘miasto, kraj i lud w dolnej Mezopotamii, dziœ
p³d. Irak’ BNOT 60, zwi¹zana m.in. z budow¹ s³awnej wie¿y, przy której Bóg
pomiesza³ jêzyki ludzi, oraz z niewol¹ babiloñsk¹ – zwyczajowym okreœleniem
wygnania ¯ydów z Judy, por. Rdz 10, 8–10: Kusz zaœ zrodzi³ Nimroda, który by³
pierwszym mocarzem na ziemi. […] On to pierwszy panowa³ w Babelu, w Erek,
w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear; Rdz 11, 5–9: A Pan zst¹pi³ z nieba, by
zobaczyæ to miasto i wie¿ê, które budowali ludzie, i rzek³: „S¹ oni jednym ludem
i wszyscy maj¹ jedn¹ mowê, i to jest przyczyn¹, ¿e zaczêli budowaæ. A zatem
w przysz³oœci nic nie bêdzie dla nich niemo¿liwe, cokolwiek zamierz¹ uczyniæ.
ZejdŸmy wiêc i pomieszajmy tam ich jêzyk, aby jeden nie rozumia³ drugiego!”.
W ten sposób Pan rozproszy³ ich stamt¹d po ca³ej powierzchni ziemi, i tak nie
dokoñczyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem
Pan pomiesza³ mowê mieszkañców ca³ej ziemi; 2 Krl 24, 1–16: Za jego czasu
Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszy³ do wojny. […] Przesiedli³ te¿ Jojakina
do Babilonu. Tak¿e matkê króla, ¿ony króla, jego dworzan i mo¿nych kraju
4

Por. PMT IV 213; A. Chludziñski, Niebo, piek³o i ich wys³annicy…, s. 248.
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zabra³ do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysiêcy, kowali i œlusarzy w liczbie tysi¹ca, wszystkich wojowników
król babiloñski uprowadzi³ do niewoli, do Babilonu.
Por. dwie miejscowoœci o ts. n. w Polsce NMPol I 48, 2015 WUNMC 26.
Betlejem:
1. wybudowanie, 1 km na p³n. zach. od Nowego Wieca, pow. koœcierski:
Betlejem PMT I 23;
2. wybudowanie, 1,5 km na zach. od Trzebunia, pow. koœcierski: Betlejem
PMT I 24;
3. wybudowanie, 0,5 km na zach. od Konarzyn, pow. koœcierski: Betlejem
PMT I 24;
4. wybudowanie, 2 km na zach. od Chrztowa, pow. koœcierski: Betlejem PMT
I 24;
5. wybudowanie, 2 km na zach. od I³ownicy, pow. koœcierski: Betlejem PMT
I 24;
6. wybudowanie, w Dopkowych Barakach, 1,2 km na p³d. zach. od Pogórza,
pow. pucki: Betlejem PMT III 18 (tu drewniane chaty);
7. p³d. czêœæ wsi Mosty, pow. pucki: Betlejem PMT III 18;
8. wybudowanie, 0,2 km na p³d. zach. od Domatowa, pow. pucki: Betlejem
PMT III 18;
9. p³d.-wsch. czêœæ Mechowa, pow. pucki: Betlejem PMT III 18 (tu w chacie
krytej s³om¹ pewnej Wigilii urodzi³ siê ch³opiec);
10. przysió³ek wsi Tymawa, gm. Gniew, pow. tczewski: Betlejem PMT VI 16,
2015 WUNMC 64;
11. czêœæ wsi Go³êbiewko, pow. tczewski: Betlejem PMT VI 16;
12. wybudowanie †, 0,5 km na zach. od Ko³czyg³ów, pow. bytowski: Betlejem
PMT IX 14;
13. osada, pow. lêborski: Betlehen 1923 Lor PK 128, Betlejem 1951 Rosp 7,
PNM 39, 2002 SWNGPZ 23;
14. wybudowanie, 0,5 km na zach. od Ciechocina, pow. wejherowski: Betlejem
PMT XIV 23;
15. wsch. czêœæ Gniewowa, pow. wejherowski: Betlejem PMT XIV 23;
16. wybudowanie, 2 km na p³n. od Sopieszyna, pow. wejherowski: Betlejem
PMT XIV 23;
17. pole, 1 km na p³n. od Pob³ocia, pow. wejherowski: Betlejem PMT XIV 110
(zapewne tu wczeœniej zabudowania);
18. kolonia wsi Lubichowo †, pow. starogardzki: Betlejem PNM 39;
19. czêœæ wsi Leœno, gm. Brusy, pow. chojnicki: Betlejem 2015 WUNMC 63;
20. czêœæ wsi Gapowo, gm. Stê¿yca, pow. kartuski: Betlejem 2015 WUNMC
64.
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N. tego typu nadaje siê zwykle ubo¿szym wybudowaniom, zazwyczaj po³o¿onym poza zwart¹ wsi¹, poprzez skojarzenie z ubog¹ szopk¹, por. ap. betlejemka ‘ma³a, uboga chata lub szopa kryta s³om¹’ Sychta I 36 5, w nawi¹zaniu do
n.m. Betlejem ‘miasto Dawida’ BNOT 72 – biblijnego miejsca narodzin Jezusa,
w stajence, por. £k 2, 4: Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu
Dawida; £k 2, 6–7: Kiedy tam [w Betlejem] przebywali, nadszed³ dla Maryi
czas rozwi¹zania. Porodzi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospodzie; dziœ nhebr.
Bet Lechem, arab. Bajt Lahm, miasto w Autonomii Palestyñskiej.
W Polsce kilka miejscowoœci o n. Betlejem, por. 2015 WUNMC 63–64.
Betlejemka:
1. zach. czêœæ Kalisk, pow. starogardzki: Betlejemki PMT VII 20;
2. kolonia wsi P¹czewo, gm. Skórcz, pow. starogardzki: Betlejemka PNM 39.
Jw., w sing. lub pl.
Do obiektu 1: w tej czêœci Kalisk w 20-leciu miêdzywojennym budowano
tzw. poniatówki – ma³e osiedla wiejskie, powsta³e w okresie parcelacji ziem
w latach 30. XX wieku, przeznaczonej zw³aszcza do osadników z Polski centralnej; inicjatorem akcji osadniczej by³ ówczesny minister rolnictwa Juliusz
Poniatowski.
Cedron:
1. ujœciowy odcinek rzeki Bia³ej, prawego dop³ywu Redy, pow. wejherowski:
Cedron Fl 1796, Cedron 1850, 1936–1939 PMT XIV 110, 116, PNM 39;
2. osada, dawniej do Wejherowskiego Zamku, dziœ Cedroñski M³yn, ok.
1 km na wsch. od centrum Wejherowa, pow. wejherowski: Cedronmühle
1923 Lor PK 12, Cedroñski M³yn 1936–1939, 1963 PMT XIV 29.
N. przeniesiona z n. terenowej Cedron ‘potok i dolina pomiêdzy Jerozolim¹
a Gór¹ Oliwn¹’ BNOT 77, por. 2 Sm 15, 23: Król przeprawi³ siê przez potok
Cedron; Jr 31, 40: Ca³a zaœ Dolina trupów i popio³ów i wszystkie pola a¿ do
potoku Cedron, do rogu Bramy Koñskiej ku wschodowi, bêd¹ œwiête dla Pana;
nie zostan¹ ju¿ wiêcej zburzone ani zniszczone na wieki; J 18, 1: To powiedziawszy, Jezus wyszed³ z uczniami swymi za potok Cedron.
Wg SG XIII 194, n. wodna nadana przez fundatora → Kalwarii 2: Rzeczkê
Bia³¹, która têdy p³ynie w kierunku z po³udnia na pó³noc, Cedronem nazwa³.
N.m. ponowiona z n. rzeki, z czasem rozwój w n. z³o¿on¹. Por. n.m. Cedron,
5

Szerzej na ten temat: J. Treder, Nazwy importowane w toponimii Kaszub, „Onomastica”,
t. XXVI, 1981, s. 61–82.
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czêœæ wsi Brody, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki, woj. m³p. 2015
WUNMC 227.
Christburg:
1. dziœ miasto Dzierzgoñ i wieœ Stary Dzierzgoñ, pow. sztumski: civitate
Cristburg 1200, novo Christiborc 1249, Cristiburg 1250, Cristburg
1258, 1312, 1382, 1445, Kiszpork 1641, 1682, 1883, Christburg ok. 1790,
1941 PMT IV 43–44, NMPol II 495.
N. niem., dzier¿awcza lub kulturowa (pami¹tkowa), z³o¿ona z n.o. Christ
‘Chrystus – Pomazaniec (tytu³ Jezusa z Nazaretu)’ BNOT 90, ok. 530 razy
w NT, i ap. Burg ‘gród, osada’, gród zosta³ za³o¿ony zaraz po podboju Pomezanii przez Krzy¿aków, ale w innym miejscu (tu, gdzie dziœ Stary Dzierzgoñ),
lecz Prusowie zniszczyli go w 1242 roku, wtedy siedzibê komtura przeniesiono
miejsce, gdzie w latach 1247–1248 powsta³ gród (dzisiejsze miasto); por. n.m.
o ts. etymologii → Christfelde.
Christfelde:
1. wieœ, gm. Cz³uchów, pow. cz³uchowski: Cristfelde (1350) 1397, Christenfelde 1350, Christfelde 1412, 1789, 1885, 1937, Krisuelt, wsi Krisuelta,
z Krizwelta 1565, Christfeldt 1664, Krystfeld 1765, Chrz¹stowo 1951 Rosp
37, 2002 SWNGPZ 42, NMP II 97, Chl Cz³uchów 268, 2015 WUNMC 266.
Jw. i ap. œrdniem. felde, gniem. Feld ‘pole’; w NMP II 97 (i za tym Chl Cz³uchów 268), etymologia jak typowej n. dzier¿awczej od n.o. Christ, Krist (< n.o.
Christianus lub ap. Christen ‘wyznawca Chrystusa’), bez uwzglêdnienia, ¿e to
Krzy¿acy za³o¿yli miejscowoœæ i uczynili jej patronem w³aœnie Chrystusa, por.
n.m. → Christburg.
Davidshof:
1. osada †, gm. Miastko, pow. bytowski: Davidshof przed 1945, Jastrzêbie 1951
Rosp 105, SWNGPZ 284, 85.
Niem. n.o. David, pol. Dawid to w Biblii ‘najm³odszy syn Jessego z Betlejem,
namaszczony przez Samuela na króla’, a Jezus nosi tytu³ „syn Dawida” BNOT
95, por. 1 Sm 16, 11–13: Samuel wiêc zapyta³ Jessego: „Czy to ju¿ wszyscy m³odzieñcy?” Odrzek³: „Pozosta³ jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel
powiedzia³ do Jessego: „Poœlij po niego i sprowadŸ tutaj, gdy¿ nie rozpoczniemy
uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Pos³a³ wiêc i przyprowadzono go: by³ on rudy,
mia³ piêkne oczy i poci¹gaj¹cy wygl¹d. – Pan rzek³: „Wstañ i namaœæ go, to ten”.
Wzi¹³ wiêc Samuel róg z oliw¹ i namaœci³ go poœrodku jego braci. Pocz¹wszy od
tego dnia duch Pañski opanowa³ Dawida; 2 Sm 2, 4: Przybyli ludzie z Judy
i namaœcili Dawida na króla nad domem Judy; Mt 1, 1: Rodowód Jezusa
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Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. II cz³on to ap. niem. Hof ‘dwór;
zagroda, gospodarstwo’.
Trudno stwierdziæ, czy w tej n.m. chodzi w³aœnie o tê postaæ biblijn¹. Niekiedy ¯ydów okreœlano imieniem schematycznym, podobnie jak Anglika czy
Amerykanina nazywa siê Johnem, a Niemca Klausem lub Helmutem. St¹d
nazwy zawieraj¹ce antroponim Abraham czy David na Pomorzu6. W ca³oœci
mog³a to byæ n. ironiczna, oœmieszaj¹ca, nadana przez s¹siadów nie-¯ydów.
Dwunastu Aposto³ów:
1. pomnik przyrody nieo¿ywionej nad brzegiem Zatoki Puckiej, stanowi grupê
12 wyp³ukanych przez fale sztormowe g³azów narzutowych (najwiêkszy
o obwodzie 7,2 m, wysokoœci 1,6 m), na obszarze puckiego osiedla Rozgard,
pow. pucki: Dwanaœcie Aposto³ów PMT IIIs 23, Dwunastu Aposto³ów
2016 Pl.wikipedia.org/wiki/Dwunastu_Aposto%C5%82%C3%B3w_(Puck).
N. nawi¹zuje do 12 aposto³ów – uczniów Jezusa, por. Mt 10, 1–4: Wtedy
[Jezus] przywo³a³ do siebie dwunastu swoich uczniów i udzieli³ im w³adzy
nad duchami nieczystymi, aby je wypêdzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie
s³aboœci. A oto imiona dwunastu aposto³ów […]; Mk 3, 13–19: Ustanowi³ wiêc
Dwunastu; £k 6, 12–16: Z nastaniem dnia przywo³a³ swoich uczniów i wybra³
spoœród nich dwunastu, których te¿ nazwa³ aposto³ami.
Obok g³azy → Adam, → Ewa.
Emaus:
1. kiedyœ dwie wsie, dziœ czêœæ miasta Gdañska: Emaus Stary i Nowy 1881 SG
II 352, PNM 41, Emaus 1923 Lor PK 120, 2015 WUNMC 459.
Tu nawi¹zanie do n.m. Emaus ‘miejsce objawienia siê zmartwychwsta³ego
Jezusa uczniom’ BNOT 111, por. £k 24, 13–15: Tego samego dnia dwaj z nich
byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej szeœædziesi¹t stadiów od Jerozolimy. […] Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sob¹, sam Jezus przybli¿y³ siê
i szed³ z nimi. PóŸniej to czêsty motyw malarski i literacki. N. przeniesiona
zapewne ze wzglêdu na podobne pierwotne po³o¿enie wsi wzglêdem Gdañska
jak Emaus wobec Jerozolimy.
Ewa:
1. g³az, k. Pucka, pow. pucki: Ewa PMT IIIs 24.
N. w znaczeniu ‘¿ona Adama, pierwszego cz³owieka’ BNOT 116, por. Rdz 3,
20; 4, 1, w powi¹zaniu z n. s¹siedniego g³azu → Adam, obok g³azy → Dwunastu Aposto³ów, por. → Adam i Ewa.
6

Por. A. Chludziñski, Œlady ¿ydowskie w toponimii…, s. 412–413.
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Getsemañski Ogród:
1. park przy pierwotnej rezydencji Wejherów, pow. wejherowski: Ogrójec
Getsemañski XVII w., gaj zwany Getsemania 1923, Getsemañski Ogród
1969 PMT XIV 127.
N. z³o¿ona, zwi¹zana z → Kalwari¹ 2, obiekt nazwany tak po jej za³o¿eniu,
w nawi¹zaniu do Getsemani ‘posiad³oœæ w dolinie Cedronu, u stóp Góry Oliwnej, miejsce agoni i pojmania Jezusa’ BNOT 125, por. Mt 26, 36: Wtedy przyszed³ Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, Mk 14, 32: A kiedy przyszli
do ogrodu zwanego Getsemani, rzek³ Jezus do swoich uczniów.
Golgota:
1. pole na wzgórzu, w Wielkiej S³oñcy, pow. tczewski: Golgota PMT VI 120;
2. osada †, pow. kartuski: Golgota 1881 SG II 656, PNM 41.
N. przeniesiona z biblijnej n. aram. gulgolta, pol. Golgota ‘miejsce ukrzy¿owania Jezusa, poza murami Jerozolimy’ BNOT 128, por. Mk 15, 22: Przyprowadzili Go [Jezusa] na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki; J 19, 17: A On
sam, dŸwigaj¹c krzy¿, wyszed³ na miejsce, zwane Miejscem Czaszki, które po
hebrajsku nazywa siê Golgota; Mt 27, 33: Gdy przyszli na miejsce zwane Golgot¹, to znaczy Miejscem Czaszki.
N. nadawana terenom trudno dostêpnym, miejscom wymagaj¹cym wiêkszego nak³adu pracy7. Por. kilka miejscowoœci o ts. n. w Polsce 2015 WUNMC
541, → Kalwaria.
Góra Oliwna:
1. góra, na p³d. Wejherowa, przy parku: Oliwna XVII w., góra Oliwna 1923
PMT XIV 164.
N. przeniesiona z n. góry k. Jerozolimy, nadana prawdopodobnie ze wzglêdu na dobre, „t³uste” plony z gruntów tu po³o¿onych, por. Za 14, 4: W owym
dniu [Pan] dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy
od strony wschodniej; Mt 21, 1: Gdy siê przybli¿yli do Jerozolimy i przyszli
do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus pos³a³ dwóch uczniów; £k 19, 37:
Zbli¿a³ siê [Jezus] ju¿ do zboczy Góry Oliwnej, kiedy ca³e mnóstwo uczniów
poczê³o wielbiæ radoœnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.
N. w zwi¹zku z → Kalwari¹ 2.
Himmelfahrtsberg:
1. góra w lesie, na p³d. Wejherowa: Himmelfahrtsberg 1796 PMT XIV 133.
N. niem., równa ap. Himmelfahrt ‘wniebowst¹pienie’ w gen. (koñc. -s),
7

Por. J. Treder, Nazwy importowane…; H. Borek, Górny Œl¹sk w œwietle nazw miejscowych,
Opole, 1988, s. 215.
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ze wzglêdu na po³o¿enie obiektu – tu jedna z kaplic → Kalwarii 2 – i nawi¹zanie do biblijnej sytuacji, por. Dz Prolog: Dzieñ Wniebowst¹pienia, 1, 9:
Po tych s³owach [Jezus] uniós³ siê w ich obecnoœci w górê i ob³ok zabra³ Go
im sprzed oczu; £k 24, 51: A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³
uniesiony do nieba; Mk 16, 19: Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty
do nieba i zasiad³ po prawicy Boga. II cz³on to ap. niem. Berg ‘góra’.
Jeruzalem:
1. p³n. czêœæ Mostów, pow. pucki: Jeruzalem PMT III 39;
2. kolonia, gm. Lipnica, pow. bytowski: Jeruzalem 2015 WUNMC 738
(ts., co poni¿ej?);
3. przysió³ek Rekowa, gm. Bytów, pow. bytowski: Jeruzalem PMT IX 31;
4. wybudowanie, 1,5 km na p³d. od £ê¿yc, pow. wejherowski: Jeruzalem 1889
PMT XIV 48;
5. zach. czêœæ Gniewowa, pow. wejherowski: Jeruzalem PMT XIV 48;
6. pole, 1,5 km na zach. od Pob³ocia, pow. wejherowski: Jeruzalem PMT XIV
135;
7. wybudowanie, k. Leœnic, gm. Nowa Wieœ Lêborska, pow. lêborski: Jerusalem 1923 Lor PK 136, przed 1945 HPF 153;
8. osada, k. Sulêczyna, pow. kartuski: Jeruzalem 1923 Lor PK 38;
9. dwie zagrody na górze, pow. sztumski: Jeruzalem 1928 PNM 43.
N. od biblijnej Jerozolimy, in. Jeruzalem ‘miasto za³o¿one przez [boga] Szalem’ BNOT 150, najwiêksze miasto Izraela, dziœ stolica pañstwa Izrael, tak¿e
jako symbol okreœlenie spo³ecznoœci wierz¹cych oraz poœmiertnej nagrody,
wymienione ok. 950 razy w Biblii, por. Tb 13, 10: Niech wszyscy wo³aj¹ i wys³awiaj¹ Go [Boga] w Jerozolimie; Jerozolimo – miasto œwiête!; Ga 4, 25: Synaj
jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem; Hbr 12, 22:
Wy natomiast przyst¹piliœcie do góry Syjon, do miasta Boga ¿yj¹cego, Jeruzalem
niebieskiego, do niezliczonej liczby anio³ów, na uroczyste zebranie. N. nadawana
miejscom o jakichœ szczególnych lub po¿¹danych w³aœciwoœciach. N. takie powstawa³y od XIV wieku, do XVII wieku w³¹cznie przenoszono je na obiekty
religijne, zwi¹zane z mêk¹ Jezusa (charakter powa¿ny, religijny), od XIX wieku
nazywano tak odosobnione wzgórza i osiedla (n. ¿artobliwe, pami¹tkowo-topograficzne), por. PNM 43, n.m. Jeruzal, Jeruzale NMPol IV 173–174, Jerozolima,
Jeruzal, Jeruzalem w ró¿nych regionach Polski 2015 WUNMC 738.
Janowo:
1. wieœ, gm. Kwidzyn, pow. kwidzyñski: Iohannisdorf 1319, Jansdorf 1682,
Johansdorf 1796–1802, Janowo albo Janowa Góra, niem. Johannisdorf
1882, Janowo 1936, dziœ Janowo NMP IV 77, PMT IV 66, 2015 WUNMC
707.
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Kilkanaœcie osób o imieniu Jan w Biblii, tu istotny jeden z Nowego Testamentu, syn Zachariasza, zwany Chrzcicielem, gdy¿ chrzci³ ludzi w rzece Jordan i g³osi³ przyjœcie mesjasza, por. BNOT 144, Mt 3, 1–6: W owym czasie
wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ na Pustyni Judzkiej te s³owa: „Nawróæcie siê, bo
bliskie jest królestwo niebieskie”. […] Wówczas ci¹gnê³y do niego [Jana Chrzciciela] Jerozolima oraz ca³a Judea i ca³a okolica nad Jordanem. Przyjmowano
od niego chrzest w rzece Jordan, wyznaj¹c przy tym swe grzechy; Mt 11, 11:
Zaprawdê, powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z niewiast nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela; J 3, 23–24: Tak¿e i Jan by³ w Ainon, w pobli¿u Salim,
udzielaj¹c chrztu, poniewa¿ by³o tam wiele wody. I przychodzili [tam] ludzie
i przyjmowali chrzest. Nie wtr¹cono bowiem jeszcze Jana do wiêzienia.
Pierwotna n. niem. sk³ada³a siê dwóch cz³onów: n.o. Johann, pol. Jan,
w dope³niaczu i ap. Dorf ‘wieœ’, a wiêc ca³oœæ mo¿na przet³umaczyæ jako ‘Wieœ
Jana (Janowa)’. Tak¹ nazwê mo¿emy zaliczyæ do dzier¿awczych (oznaczaj¹cych
przynale¿noœæ obiektu do wskazanego w nazwie w³aœciciela). Jednak forma
nazwy osobowej, zakoñczona na -is, mo¿e wskazywaæ jednak na to, ¿e w nazwie nie chodzi o cz³owieka imieniem Johann z niemieckiego Pomorza, ale
o œw. Jana Chrzciciela – wtedy nazwa mia³aby charakter kulturowy, gdy¿ wi¹za³aby siê z motywacj¹ religijn¹, zwi¹zan¹ z wiar¹ w opiekê œwiêtego nad tym
miejscem.
Tego typu nazwy by³y na Pomorzu bardzo popularne, spotkaæ mo¿na w XIX
i XX wieku, np. Johannisberg ‘Góra (œw.) Jana’, Johannesthal, Johannisthal
‘Dolina (œw.) Jana’, Johannesruh ‘Spokój Jana’, por. te¿ n.m. Col. Johannisberg
ok. 1860, Jania góra 1882, dziœ Jania Góra, gm. Œwiekatowo, pow. œwiecki, woj.
kuj.-pom. NMP IV 53 oraz ni¿ej.
Johannishof:
1. osada †, pow. bytowski: Johannishof Falkenhagen przed 1945, Sêdzimierz
1951 Rosp 287, 2002 SWNGPZ 189;
2. przysió³ek wsi Œwi¹tkowo, gm. Bytów, pow. bytowski: Johannishof b. Selberg przed 1945, Przyborzyce 1951 Rosp 259 1951 Rosp 1,, 2002 SWNGPZ
173, 2015 WUNMC 1791 (ts., co Przyborzyce, niem. Neuhof PMT IX 43, 52,
2002 SWNGPZ 173?);
3. osada, czêœæ wsi Rokiciny, gm. Czarna D¹brówka, pow. bytowski: Johannishof b. Neurakitt przed 1945, Sobolewo 1951 Rosp 300, PMT IX 58,
2002 SWNGPZ 112, 2015 WUNMC 2023;
4. osada †, pow. cz³uchowski: Johannishof przed 1945, KaŸmierzów 1945–
–1950, Krzywos¹dz 1951 Rosp 150, 2002 SWNGPZ 112;
5. osada, gm. Kêpice, pow. s³upski: Johannishof b. Seelitz przed 1945,
Lipnik 1951 Rosp 164, 2002 SWNGPZ 119, 2015 WUNMC 1114;
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6. osada, gm. Kobylnica, pow. s³upski: Johannishof b. Zirchow przed 1945,
Maczkowo 1945–1950, Maszkowo 1951 Rosp 185, PMT XI 74, 2002
SWNGPZ 132, 2015 WUNMC 1250.
Jw., II cz³on to ap. Hof ‘dwór; zagroda, gospodarstwo’.
Powy¿sze toponimy genetycznie niem., prawdopodobnie odwo³uj¹ce siê
do sfery wiary, w latach 1945–1950 zosta³y usuniête, zast¹pione przez inne,
bez konotacji religijnej.
Johannist(h)al:
1. osada †, pow. cz³uchowski: Johannistal przed 1945, Jankowo 1945–1950,
Myœlêcin 1951 Rosp 202, 2002 SWNGPZ 141;
2. osada, 5 km na wsch. od Kie³pina, gm. Cz³uchów, pow. cz³uchowski:
Johannisthal przed 1945, brak n. pol. 2002 SWNGPZ 321;
3. osada wsi Garczegorze, gm. Nowa Wieœ Lêborska, pow. lêborski: Johannisthal przed 1945, Janis³awiec 1951 Rosp 102, 2002 SWNGPZ 83, 2015
WUNMC 701.
Jw., II cz³on to ap. T(h)al ‘dolina’. Obiekt przejœciowo z n. pol., bêd¹c¹
nawi¹zaniem do n. pierwotnej.
Jordan:
1. potok, lewy dop³yw Styny, ujœcie w Jeziorze Godziszewskim, pow. koœcierski i starogardzki: Jordan PMT I 204, NRP 46;
2. ³¹ka nad rzek¹, Niewierowo, gm. S³upsk, pow. s³upski: Jordan HPF 149;
3. potok, Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski: Jordan HPF 149.
N. równa n. biblijnej rzeki Jordan ‘najwiêksza z rzek Palestyny; nad jej rzekami ¿yli prorocy, a Jan udziela³ chrztu’ BNOT 157, dziœ d³ugoœæ 251 km, por.
2 Krl 2, 6: Wtedy rzek³ Eliasz do niego: „Zostañ¿e tutaj, bo Pan pos³a³ mnie a¿ do
Jordanu”; Mt 3, 5–6: Wówczas ci¹gnê³y do niego [Jana Chrzciciela] Jerozolima
oraz ca³a Judea i ca³a okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznaj¹c przy tym swe grzechy.
Poprzez nadanie takiej n. niewielkiemu obiektowi podnosi siê jego znaczenie w oczach u¿ytkowników.
Jozefstal:
1. przysió³ek, potem Purgaczka †, 3 km na p³d. wsch. od Kêb³owa, pow. wejherowski: Josephthal 1882, Josephsthal 1885, Jozefstal 1923 Lor PK 33, PMT
XIV 48.
Niem. n. z³o¿ona z n.o. Joseph, pol. Józef, i ap. T(h)al ‘dolina’, mo¿e wiêc
nawi¹zanie do biblijnej Doliny Jozafata, gdzie ma siê odbyæ S¹d Ostateczny
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(taka te¿ sugestia autora PMT XIV), por. BNOT 158, tu uwaga, ¿e póŸniejsza
tradycja uto¿samia³a j¹ z → Cedronem, por. Jl 4, 2: Zgromadzê te¿ wszystkie
narody i zaprowadzê je na Dolinê Joszafat, i tam s¹d nad nimi odbêdê.
Por. ni¿ej.
Józefata Dolina:
1. wybudowanie, cz. wsi Nakla, gm. Parchowo, pow. bytowski: Józefata Dolina PMT IX 31, PNM 44, 2015 WUNMC 750.
Jw. W tym przypadku oczywiœcie mo¿liwe, ¿e tu tylko zbie¿noœæ imienia
postaci biblijnej i z omawianego obiektu (móg³ byæ tylko Józef), a ten wspólny
mianownik doprowadzi³ do utworzenia (przeniesienia) nazwy miejscowej na
wzór biblijnej.
Por. wy¿ej oraz n.m. Józefatka, Józefatów NMP IV 207–208.
Jungfernberg:
1. pola, na p³n. zach. od Swarzewa, pow. pucki: der Jungfern Berg 1836 PMT
IIIs 33.
N. niem., z³o¿ona z ap. Jungfer, Jungfrau ‘dziewica, panna’ (epitet Maryi, matki
Jezusa), por. BNOT 184, £k 1, 26–27: W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê Maryja, II cz³on
to ap. niem. Berg ‘góra’. I cz³on byæ mo¿e pochodzi st¹d, ¿e tu koœció³ p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny (patrocinium prawdopodobnie z XVI wieku),
a w nim XV-wieczna rzeŸba Madonny Swarzewskiej8. N. mog³a byæ wiêc dzier¿awcza (jeœli pola nale¿a³y do parafii) lub relacyjna.
Jungfern Mühle:
1. wybudowanie, dziœ czêœæ Bytowa: Jungfern Mühle 1789, 1862–1879, Pe³czyn 1945–1950, Po³czynek 1951 Rosp 249, PMT IX 31, 2002 SWNGPZ
168;
Jw., II cz³on to ap. Mühle ‘m³yn’.
Jungfrauenholz:
1. las, in. Swarzewski Lasek, k. Swarzewa, pow. pucki: Jungfrau holz 1552,
Iungfrauen waldt 1655, Jungfrauenholz PMT IIIs 33.
Jw., II cz³on to ap. Holz tu w znaczeniu ‘las’ lub Wald ‘ts.’.

8

Por. strona internetowa: Parafiaswarzewo.pl/news.php, dostêp 8 IX 2016.
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Junkrowy:
1. wieœ, pow. koœcierski: Jungwrowe, Jungfrouwe (1258), Jungfrauen berge
(1341) XVI w., Jungferbergk 1570, Jungferberg 1659, 1700, Junkrowy 1682,
Jungferberg alias Iunkrowo 1749, Junkrowy in. J¹krowy, niem. Jungfernberg 1925 PMT I 58, NMPol IV 224, 2015 WUNMC 760.
Jw., pierwszy zapis w postaci prymarnej, w nastêpnych dodany II cz³on ap.
Berg ‘góra’. Dzisiejsza forma to substytucja fonetyczna n. niem. z adaptacj¹
s³owotwórcz¹ za pomoc¹ pol. formantu -ow-. Wieœ nale¿a³a do cystersów
w Pelplinie. Por. → Panina Góra.
Kalwaria:
1. osada, 2 km na p³n. zach. od Radunia, gm. Dziemiany, pow. koœcierski:
Kalwaria PMT I 60, PNM 45, 2015 WUNMC 777;
2. wzgórza pokryte lasem z kaplicami, na p³d. Wejherowa: Kalvaria, Calvarie
(1647) 1749, Calwarien 1796, na gorê Kalvarisk¹ 1850, Kalwarya 1893,
G. Kalwaria 1963, te¿ Góry PMT XIV 137.
N. przeniesiona z biblijnej n. aram. gulgolta, pol. Golgota ‘miejsce ukrzy¿owania Jezusa, poza murami Jerozolimy’ BNOT 128, por. Mk 15, 22: Przyprowadzili Go [Jezusa] na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki; J 19, 17:
A On sam, dŸwigaj¹c krzy¿, wyszed³ na miejsce, zwane Miejscem Czaszki, które
po hebrajsku nazywa siê Golgota; Mt 27, 33: Gdy przyszli na miejsce zwane
Golgot¹, to znaczy Miejscem Czaszki.
Tu n. w spolszczonej ³ac. wersji, wystêpuj¹cej w Wulgacie, por. Wulgata
Mk 15, 22: Et perducunt illum in Golgotha locum, quod est interpretatum
Calvariae locus; Wulgata J 19, 17: Et baiulans sibi crucem, exivit in eum, qui
dicitur Calvariae locum, Hebraice autem Golgotha; Wulgata Mt 27, 33:
Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha, quod est Calvariae locus.
N. nadawana terenom trudno dostêpnym, miejscom wymagaj¹cym wiêkszego nak³adu pracy lub gdzie s¹ problemy z uprawami9, por. metaforycznie
ap. kalwaria te¿ ‘cierpienie lub okolicznoœci i miejsca z nim zwi¹zane’ USJP
II 21, por. n.m. Kalwaria Pac³awska, Kalwaria Zebrzydowska NMPol IV 273,
kilka miejscowoœci o ts. n. w ró¿nych regionach Polski 2015 WUNMC 777.
Kalwariê wejherowsk¹ tak opisywano w 1893 SG XIII 194: Kalwarya ta
sk³ada siê z 25 kaplic. Przy ich zak³adaniu fundator [Jakub Wejher] do³o¿y³
starania, aby kaplice i po³o¿eniem swojem i odleg³oœci¹ najwierniej oznacza³y
i przypomina³y odpowiednie miejsca w Jerozolimie. Kaza³ dla tego potrzebne

9

Por. S. Rospond, Mówi¹ nazwy, Warszawa 1976, s. 44, 214; J. Treder, Nazwy importowane…;
H. Borek, Górny Œl¹sk w œwietle…, s. 215.
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pomiary i plan przez ludzi do Jerozolimy wys³anych zrobiæ i takowy tu, o ile siê
da³o, zastosowaæ. Miejsca, na których stoj¹ kaplice, ziemi¹ z Jerozolimy sprowadzon¹ wysypaæ kaza³. […] Nie wszystkie atoli kaplice pochodz¹ od Wejhera,
niektóre z nich stanê³y kosztem innych fundatorów. Mianowicie Radziwi³³owie
wznieœli kapliczkê grobu Œw., która, pod³ug wzoru jerozolimskiego, w Krakowie
wykuta zosta³a z piaskowca. Kapliczkê nad Cedronem wystawi³ protestant hrabia Kayserling, dziedzic ca³ego klucza dóbr okolicznych.
Wiêcej informacji na stronie internetowej: Kalwariawejherowska.pl.
Marianowo:
1. wieœ, gm. Debrzno, pow. cz³uchowski: Marienfelde przed 1945, Marianowo 1945–1950, Myœligoszcz 1951 Rosp 202, 2002 SWNGPZ 141, 2015
WUNMC 1344.
Pierwotnie n. niem. od n.o. Marie, pol. Maria, Maryja ‘matka Jezusa’, por.
BNOT 184, £k 1, 27: a Dziewicy by³o na imiê Maryja; Mt 1, 16: Jakub ojcem
Józefa, mê¿a Maryi, z której narodzi³ siê Jezus, zwany Chrystusem; Mt 2, 11:
Weszli do domu i zobaczyli Dzieciê z Matk¹ Jego, Maryj¹; por. → Jungfernhof,
II cz³on to ap. niem. Feld(e) ‘pole’.
Trudno jednoznacznie wskazaæ motywacjê: czy chodzi³o o biblijn¹ Maryjê
(i jej symboliczny patronat), czy o w³aœcicielkê o takim imieniu. W XVIII i XIX
wieku bardzo czêste by³o nadawanie osadom, zw³aszcza nowym, na przyk³ad
tworzonym maj¹tkom, nazw zawieraj¹cych imiona ¿eñskie. Chciano w ten sposób podkreœliæ przynale¿noœæ posiad³oœci do konkretnej kobiety (n. dzier¿awcza) lub uczciæ j¹ w ten sposób (n. pami¹tkowa). Brak mo¿liwoœci jednoznacznego rozstrzygniêcia charakteru nazwy. W spisie z 1896 roku wystêpuj¹ na
Pomorzu (Hinterpommern) 42 nazwy miejscowoœci od imienia Marie, typu
Marienau, Marienfelde, Mariengut, Marienthal, Marienwalde. Takie postêpowanie nazewnicze by³o te¿ czêste i w Polsce, wystarczy przywo³aæ znany z literatury (choæ autentyczny) przyk³ad Zof iówki k. Pu³aw czy te¿ wielu miejscowoœci typu Anin albo Marysin10.
Po 1945 roku przejœciowo n. pol., bêd¹ca kalk¹ n. pierwotnej z adaptacj¹
s³owotwórcz¹.

10

Wiêcej na ten temat w publikacjach: M. Karpluk, Polskie nazwy miejscowe od imion kobiecych, „Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej”, 1955, I, s. 111–161; B. Afeltowicz, Antroponimia kobiet w nazewnictwie miejscowym Pomorza Zachodniego, w: S³owo. Tekst. Czas IX.
Cz³owiek w przestrzeni jêzyka i tekstu, red. M. Aleksiejenko, M. Hordy, Szczecin 2008,
s. 90–98.
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Marianów:
1. osada, gm. Czarne, pow. cz³uchowski: Marienhof przed 1945, Marianów, Sokole
I 1945–1950, Kijno 1951 Rosp 125, 2002 SWNGPZ 97, 2015 WUNMC 847.
Jw.
Marienau:
1. dawniej wieœ pod Kwidzynem, dziœ jego czêœæ, pow. kwidzyñski: Marienau
Gr., Kl., dwie wsie 1885, Marienau wieœ 1920, 1941 PMT IV 98, NMPol VI
523.
Jw., II cz³on to ap. niem. Au(e) ‘³¹ka (zw³aszcza podmok³a), b³onie, niwa’
w zwi¹zku z po³o¿eniem nad rzek¹.
Marienburg:
1. miasto, dziœ Malbork, pow. malborski: castrum Sentemarienburch (1276),
Castri sancte Marie 1285, Marienburg (1296), 1306, Mariemborg 1323,
Mariemburg 1346, przy Malborku 1565, Malbork 1570, 1884, 1936–1939
PMT IV 98–99, NMPol VI 462, 2015 WUNMC 1214.
Jw., tu bez w¹tpienia n. na czeœæ NM Panny jako patronki Zakonu Krzy¿ackiego, który zbudowa³ zamek i za³o¿y³ miasto w latach 1274–1276, II cz³on to
ap. niem. Burg ‘gród’. N. pol. Malbork to substytucja fonetyczna n. pierwotnej.
Marienfelde:
1. dawniej wieœ pod Kwidzynem, dziœ jego wsch. czêœæ, pow. kwidzyñski:
Marienfelde 1884 SG V 20, 1920, 1941 PMT IV 99, NMPol VI 524;
2. osada, gm. Damnica, pow. s³upski: Marienfelde b. Lojow przed 1945, Œwita³y 1951 Rosp 333, PMT XI 109, 2002 SWNGPZ 220, 2015 WUNMC 2216;
3. osada †, gm. Potêgowo, pow. s³upski: Marienfelde 1863, Marienfelde
b. Neu Damerow przed 1945, S³awêcino 1951 Rosp 295, PMT XI 73, 101,
2002 SWNGPZ 194.
Jw., II cz³on to ap. Feld(e) ‘pole’. Do obiektu 1 NMPol VI 524 podaje tylko
motywacjê religijn¹ i zwi¹zek z Krzy¿akami, choæ ze wzglêdu na póŸne zapisy
to w¹tpliwe.
Marienhof:
1. osada †, gm. Dêbnica Kaszubska, pow. s³upski: Marienhof 1789, 1863, przed
1945, Sulistryj 1945–1950, Sulistryjewo 1951 Rosp 319, PMT XI 73, 106,
2002 SWNGPZ 209.
Jw., II cz³on to ap. Hof ‘dwór; zagroda, gospodarstwo’.
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Marienhöh(e):
1. wzgórze, 2 km na p³n. od Gont, pow. kwidzyñski: Marienhöhe 1941 PMT
IV 207;
2. osada, gm. Debrzno, pow. cz³uchowski: Marienhöh przed 1945, Micha³owo
1945–1950, Mi³achowo 1951 Rosp 191, 2002 SWNGPZ 136, 2015 WUNMC
1289.
Jw. i ap. Höhe ‘wzniesienie, wzgórze’.
Marienhütte:
1. osada, gm. Miastko, pow. bytowski: Marienhütte przed 1945, Wêglewo 1951
Rosp 350, 2002 SWNGPZ 232, 2015 WUNMC 2324;
2. osada, gm. Trzebielino, pow. bytowski: Marienhütte b. Sellin przed 1945,
Kletowo 1945–1950, Kletoch 1951 Rosp 127, 2002 SWNGPZ 98, 2015
WUNMC 855.
Jw., II cz³on to ap. niem. Hütte ‘chata, cha³upa’, mniej prawdopodobne znaczenie ‘huta’.
Mariensee:
1. jezioro, dziœ Mareski Dwór, pod Mareskim Dworem, pow. kwidzyñski:
Mariensee 1336, 1607, 1694, 1902, Mareski Dwór wsi Mareza 1959 PMT
IV 255.
Jw. i ap. See ‘jezioro’.
Marienthal:
1. osada, gm. Kêpice, pow. s³upski: Marienthal przed 1945, Radzikowice 1945–
–1950, Radzikowo 1951 Rosp 267, 2002 SWNGPZ 98, 2015 WUNMC 1834;
2. osada, k. Sopotu: Marienthal 1923 Lor PK 122.
Jw., II cz³on to ap. niem. T(h)al ‘dolina’.
Marienwerder:
1. miasto, dziœ Kwidzyn, pow. kwidzyñski: in Quedin 1233, castrum, quod
dicitur parvum Quedin […] in Insula Sancte Marie 1236, Insula beate
virginio 1287, insula Sancte Marie 1330, Merginwerdir (1334), Marienwerder 1336, ok. 1790, 1941, Quedzyn alias Marienwerder przed 1454,
Kwidzyn 1687 PMT IV 99–100, NMPol V 527, 2015 WUNMC 1069.
Jw. i ap. Werder ‘¿u³awa, wysepka’; w œredniowieczu tak¿e ³ac. odpowiedniki:
Insula Sancte Marie ‘Wyspa Œwiêtej Maryi’, Insula beate virginio ‘Wyspa B³ogos³awionej Dziewicy’, por. → Jungfernberg; to pierwsza n. nadana przez
Krzy¿aków na czeœæ Matki Boskiej.
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N. pol. Kwidzyn stanowi adaptacjê fonetyczn¹ n. pruskiej, bez zwi¹zku
z tematem.
Marienwiese:
1. wieœ, gm. Kwidzyn, pow. kwidzyñski: Marienwiese 1543, 1607, Mareese
1615, 1676, Marese ok. 1790, Mareza 1885, 1951 PMT IV 100, NMPol VI
515, 2015 WUNMC 1235.
Jw., II cz³on to ap. Wiese ‘³¹ka’. Dzisiejsza pol. forma Mareza to adaptacja
fonetyczna n. pierwotnej.
Panina Góra:
1. góra, in. Zamkowa Góra, 1 km na p³n. wsch. od Junkrowów, pow. koœcierski: Pannina Góra, Jungfrauberg 1888, Panieñska góra 1893, Panina Góra
PMT I 164.
N. na czeœæ NM Panny, por. → Jungfernberg.
P³aczyboga:
1. góra, pod Potêgowem, pow. wejherowski: P³aczyboga PMT XIV 169.
N. kulturowa z derywacj¹ fleksyjn¹ od zwyczaju bicia rózg¹ w P³aèëboga,
tj. w Wielki Pi¹tek, por. Sychta VII 86.
See Genezaret:
1. pola, 1,8 km na p³d. wsch. od Gowina, pow. wejherowski: See Genezaret
PMT XIV 179.
N. niem., utworzona od biblijnej n. jeziora i ziemi Genezaret, por. BNOT
124, 1 Mch 11, 67: Jonatan zaœ ze swoim wojskiem roz³o¿y³ siê obozem ko³o
jeziora Genezaret; Mt 14, 34: Gdy siê przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret; Mk 6, 53: Gdy siê przeprawili, przyp³ynêli do ziemi Genezaret i przybili
do brzegu; £k 5, 1–2: Pewnego razu – gdy t³um cisn¹³ siê do Niego [Jezusa],
aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego, a On sta³ nad jeziorem Genezaret – zobaczy³ dwie
³odzie, stoj¹ce przy brzegu. Do n. dodany ap. niem. See ‘jezioro’. Zapewne nazwane tak pola by³y podmok³e, czêsto zalewane wod¹.
Synaj:
1. górka, D¹brówka, pow. sztumski: Synaj 1928 PNM 65.
N. przeniesiona z n. góry Synaj ‘góra i otaczaj¹ca j¹ pustynia na Pó³wyspie
Synajskim; miejsce spotkania Moj¿esza z Bogiem; g³ówny etap Wyjœcia’ BNOT
245, por. Wj 16, 1: Nastêpnie wyruszyli z Elim. Przyby³o zaœ ca³e zgromadzenie
Izraelitów na pustyniê Sin, po³o¿on¹ miêdzy Elim a Synajem, piêtnastego dnia
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drugiego miesi¹ca od ich wyjœcia z ziemi egipskiej; Dz 7, 30: Po czterdziestu
latach ukaza³ mu [Moj¿eszowi] siê na pustyni góry Synaj anio³ Pañski w p³omieniu ognistego krzaka; Ga 4, 25: Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem.
Byæ mo¿e n. zosta³a nadana w zwi¹zku z zamieszkiwaniem w tej okolicy
¯ydów11.
Tabor:
1. góra, 0,5 km na p³d. wsch. od Radunia, pow. koœcierski: Tabor PMT I 176;
PNM 65;
2. wzgórze, 0,5 km na p³d. od Czarnego Lasu, pow. starogardzki: Tabor PMT
VII 124.
N. równa n. biblijnej góry Tabor, w której tradycja widzi Górê Przemienienia,
dziœ nhebr. Har Tawor, arab. D¿abal at-Tur, wys. 588 m n.p.m., na p³n. Izraela12,
por. BNOT 259, Sdz 4, 6: IdŸ, udaj siê na górê Tabor i weŸ z sob¹ dziesiêæ tysiêcy
mê¿ów synów Neftalego i synów Zabulona; Ps 89, 13: Ty stworzy³eœ pó³noc
i po³udnie; Tabor i Hermon wykrzykuj¹ radoœnie na czeœæ Twego imienia.
Trzech Króli:
1. czêœæ wsi Nowa Cerkiew, pow. tczewski: Trzech Króli PMT VI 104.
N. zapewne zwi¹zana ze œwiêtem w polskiej tradycji zwanym Trzech Króli,
w Biblii mowa o mêdrcach, por. Mt 2, 1: Gdy zaœ Jezus narodzi³ siê w Betlejem
w Judei za panowania króla Heroda, oto Mêdrcy ze Wschodu przybyli do
Jerozolimy.
Byæ mo¿e motywacja naszej n. zwi¹zana z faktem zamieszkiwania w omawianej czêœci wsi trzech gospodarzy. Por. n.m. Trzech Króli, czêœæ wsi Œwiniarc,
gm. Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warm.-maz. 2015 WUNMC 2257.
Trzy Króle:
1. wzgórze, w Tymawie, pow. tczewski: Trzy Króle PMT VI 135.
Jw.
Zionsberg:
1. góra, P³ocko, gm. Kêpice, pow. s³upski: Zionsberg przed 1945 HPF 151, 152
(znaleziono tu mogi³y z urnami).

11
12

Por. A. Chludziñski, Œlady ¿ydowskie…, s. 405–417.
Por. strona internetowa: Pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Tabor, dostêp 8 IX 2016.
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W n. niem. Zion, pol. Syjon ‘dawne umocnienie Jerozolimy, po³o¿one na
skalnym wzniesieniu pomiêdzy Cedronem a Tyropeonem; stopniowo nazwa
ta objê³a obszar Œwi¹tyni i ca³ej Jerozolimy; NT u¿ywa jej alegorycznie’ BNOT
244, por. 2 Sm 5, 7: Dawid jednak zdoby³ twierdzê Syjon, to jest Miasto Dawidowe; Ps 51, 20: Panie, oka¿ Syjonowi ³askê w Twej dobroci: odbuduj mury
Jeruzalem!; Hbr 12, 22: Wy natomiast przyst¹piliœcie do góry Syjon, do miasta
Boga ¿yj¹cego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby anio³ów, na uroczyste zebranie. II cz³on to ap. niem. Berg ‘góra’.
N. nadawana miejscom o jakichœ szczególnych lub po¿¹danych w³aœciwoœciach, por. → Jeruzalem.
Źród³o Maryi:
1. Ÿród³o jednego z dop³ywów rzeki Kaczej, pow. wejherowski: Źród³o Matki
Boskiej 1924, Źród³o Marii 1933, 1936–1939 PMT XIV 202.
N. kulturowa (pami¹tkowa) na czeœæ Maryi – Matki Boskiej, por. → Jungfernberg. Tu te¿ kapliczka Matki Boskiej.

Podsumowanie
W artykule przedstawi³em nazwy odnosz¹ce siê do kilkudziesiêciu miejsc
na Pomorzu Wschodnim: miejscowoœci, ich czêœci, obiektów terenowych l¹dowych i wodnych. Toponimy te pokazuj¹, ¿e dla by³ych i obecnych mieszkañców tej czêœci polskiego Pomorza (dawnych Prus Zachodnich) kwestie zwi¹zane z postaciami i miejscami opisanymi w Biblii to sk³adnik codziennego ¿ycia.
Fakt, ¿e wiele nazw miejscowych, a zw³aszcza terenowych, ma proweniencjê
biblijn¹, œwiadczy o tym, ¿e wiara i praktyki z tym zwi¹zane odciska³y swe piêtno
tak¿e na innych sferach ¿ycia, które nawzajem siê przenika³y.
W warstwie jêzykowej mamy nazwy niemieckie i polskie. Czêsto mo¿emy
mówiæ o kontynuacji tradycji nazewniczej, gdy¿ wiele toponimów niemieckich
by³o t³umaczonych na polski, niekiedy obie wersje jêzykowe wspó³istnia³y.
W g³ównej mierze s¹ to nazwy nale¿¹ce do kategorii przeniesionych (zwanych
te¿ importowanymi)13, niekiedy do pami¹tkowych14.
Czasami trudno okreœliæ motywacjê nazwy, np. w odniesieniu do toponimów z cz³onem Marie: czy u¿ycie w nazwie imienia matki Jezusa oznacza³o
13
14

Wiêcej na ten temat: J. Treder, Nazwy ponowione wœród nazw przeniesionych, „Onomastica”, t. XXIV, 1979, s. 20–43; ten¿e, Nazwy importowane…
M. Buczyñski, Pami¹tkowe nazwy miejscowe w jêzykach s³owiañskich, oprac. S. Warcho³,
Lublin 1997, zw³aszcza s. 9–13.
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tylko symboliczny patronat, a wiêc powstanie nazwy kulturowej (pami¹tkowej),
czy te¿ powstawa³ w ten sposób – w rozumieniu osoby nadaj¹cej nazwê – swoisty
stosunek w³asnoœci, czyli nazwa dzier¿awcza.
Wiele toponimów genetycznie niemieckich lub polskich przejœciowych,
odwo³uj¹cych siê do sfery wiary, zw³aszcza zawieraj¹cych imiê niem. Marie,
pol. Maria (Maryja) lub niem. Johann, pol. Jan, w latach 1945–1950 zosta³o
usuniêtych, zast¹pionych przez inne, bez konotacji religijnej.
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1. Ks. Machabejska (ST)
2. Ks. Królewska (ST)
1. Ks. Samuela (ST)
2. Ks. Samuela (ST)
Dzieje Apostolskie (NT)
List do Galatów (NT)
List do Hebrajczyków (NT)
Ewangelia wg œw. Jana (NT)
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Ks. Jeremiasza (ST)
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Ks. Psalmów (ST)
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Ks. Sêdziów (ST)
Ks. Wyjœcia (ST)
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INNE SKRÓTY I ZNAKI
ap.
aram.
gr.
hebr.
³ac.
n.
n.m.
n.o.
niem.
pl.
p³d.
p³n.
pol.
por.
œrdniem.
wsch.
zach.
→
†

apelatyw (wyraz pospolity)
aramejski
grecki
hebrajski
³aciñski
nazwa
nazwa miejscowa
nazwa osobowa
niemiecki
pluralis (liczba mnoga)
po³udnie, po³udniowy
pó³noc, pó³nocny
polski
porównaj
œrednio-dolno-niemiecki
wschód, wschodni
zachód, zachodni
odsy³acz
obiekt nie istnieje

Andrzej Chludziñski

Biblical motifs in the geographical naming
of Pomeranian Voivodeship
SUMMARY
In this article I present the names referring to the places on the Pomeranian Voivodeship: villages and towns, theirs parts and aquatic and field objects. Toponyms
presented show that for former and current residents of the issues associated with
beliefs were a component of every-day life. The fact that many local names, and
especially the field names has biblical origin, shows that belief and practice associated with it mark its impact also on other spheres of life, that these spheres influenced each other.

Część II

Pomorskie syntezy
i refleksje uczonych

398

INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIX

Abp Henryk J. Muszyñski
Gniezno

Gdañsk, 5 paŸdziernika 2017
Instytut Kaszubski

Wkład biskupów Polski i Niemiec
w proces pojednania naszych narodów
i budowania jedności Europy

1. List biskupów Polski z 18.11.1965 r. jako kamieñ wêgielny i pocz¹tek procesu
pojednania polsko-niemieckiego.
2. Czym jest pojednanie w znaczeniu teologicznym?
3. Wysi³ki i droga pojednania polsko-niemieckiego.
4. Aktualny kryzys i wyzwania pojednania polsko-niemieckiego.

1. Pocz¹tek drogi zbli¿enia i pojednania narodów
Polski i Niemiec
ORÊDZIE BISKUPÓW POLSKICH DO ICH NIEMIECKICH BRACI
W CHRYSTUSOWYM URZÊDZIE PASTERSKIM uznaje siê powszechnie za
pocz¹tek i kamieñ wêgielny pojednania polsko-niemieckiego. W pamiêci dokument ten utrwali³ siê pod tytu³em: Przepraszamy i prosimy o przebaczenie.
Aby zrozumieæ wymowê tego listu, trzeba koniecznie uwzglêdniæ moment dziejowy, w którym on siê ukaza³ i kontekst historyczno-psychologiczny II Soboru
Watykañskiego.
Koœció³ okreœli³ siê na tym Soborze jako: „znak i narzêdzie wewnêtrznego
zjednoczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego” (KDK 1) i wezwa³
wszystkich do pojednania. Koœció³ w Polsce przygotowywa³ siê w tym czasie
do obchodów tysi¹clecia chrztu w 1966 roku. Trudno w tym kontekœcie nawet
sobie wyobraziæ te milenijne uroczystoœci bez zaproszenia bezpoœrednich
s¹siadów i wymownego gestu uwiarygodniaj¹cego autentycznoœæ gotowoœci
pojednania. W imiê wiernoœci historycznej trzeba dodaæ, ¿e zaproszono wszystkie Episkopaty europejskie na te uroczystoœci. St¹d biskupi polscy w imieniu
Koœcio³a i narodu jako pierwszej ofiary II wojny œwiatowej, wyci¹gnêli rêce do
biskupów niemieckich ze s³owami: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

400

ABP HENRYK J. MUSZYÑSKI (GNIEZNO)

By³ to gest niezmiernie œmia³y, dalekowzroczny, nie waham siê powiedzieæ
– profetyczny. By³ to przecie¿ czas „zimnej wojny”. Nie tylko biskupi niemieccy, ale tak¿e papie¿ Pawe³ VI nie otrzyma³ wizy w³adz PRL-u. Na uroczystoœciach milenijnych w czasie obchodów na Jasnej Górze w Czêstochowie 3 maja
1966 roku tron papieski by³ pusty.
Jan Józef Lipski w 1981 roku w swoim eseju pt. Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy wyrazi³ nastêpuj¹cy pogl¹d: „wyci¹gniêcie rêki przez Episkopat Polski
do Episkopatu Niemiec by³o najœmielszym i najbardziej dalekowzrocznym
czynem powojennej historii Polski”1.
Wymiana listów pomiêdzy biskupami Polski i Niemiec w 1965 roku by³ to
punkt zwrotny w powojennej historii naszych narodów. Dzisiaj waga tego wydarzenia jest powszechnie uznawana i doceniana. Kard. Reinhard Marx, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Niemiec, po 50 latach stwierdzi³: „list ten
stanowi niejako program, któremu pragniemy pozostaæ wierni”2.
Biskupi niemieccy odpowiedzieli listem z dnia 5.12.1965 r. miêdzy innymi:
„Z ³aw koñcz¹cego siê Soboru wyci¹gamy ku wam nasze rêce: przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”. Równoczeœnie zaprosili biskupów polskich na Katholikentag w Essen (1968). Przywo³any ju¿ kard. Reinhard Marx, z okazji
75. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, okreœli³ krótko i lakonicznie treœæ
listu niemieckiego z roku 1965: „by³o dobrze, ale mog³o byæ lepiej”.
O ile mo¿na by³o zrozumieæ, ¿e niektórzy nasi Rodacy byliby gotowi przebaczyæ, o tyle trudno by³o poj¹æ przeciêtnemu Polakowi, dlaczego my, jako
pierwsze ofiary wojny, mamy prosiæ o przebaczenie.
Odpowiedzi¹ ze strony w³adz komunistycznych na list biskupów polskich
by³a bezprzyk³adna kampania przeciwko kard. Wyszyñskiemu i Koœcio³owi
katolickiemu w Polsce. Oskar¿ano go o zdradê narodu. Kard. Wyszyñski nie
otrzyma³ paszportu na obchody milenijne w Rzymie. Naród nie by³ przygotowany do przebaczenia. W³adze komunistyczne wykorzysta³y ten fakt a¿ do bólu.
Wielki autorytet Stefana Kard. Wyszyñskiego oraz jego ogromna odwaga
cywilna sprawi³y, ¿e w du¿ym stopniu uda³o siê prze³amaæ ten impas. W czasie
g³ównych uroczystoœci obchodów tysi¹clecia chrztu Polski na Jasnej Górze
w 1966 roku kard. Wyszyñski wyjaœni³ istotne chrzeœcijañskie motywy przebaczenia. Przypomnia³, ¿e przebaczyæ nie oznacza zapomnieæ i a¿ trzykrotnie
zapyta³ t³umy zgromadzone pod wa³ami Jasnej Góry: „przebaczacie?” i otrzyma³ zdecydowan¹ i g³oœn¹ odpowiedŸ: „przebaczamy!”. Tym symbolicznym

1
2

J.J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy, s. 43.
Por. Kard. R. Marx, Jasna Góra, homilia, 22.11.2015 r.
http://radioem.pl/doc/2837080.Wspolna-Msza-polskich-i-niemieckich-biskupow, dostêp
z dnia 2.10.2017 r.
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gestem, wbrew niesprzyjaj¹cym okolicznoœciom, zosta³ po³o¿ony kamieñ wêgielny duchowej drogi zbli¿enia i pojednania.
Samo pojednanie nie dokonuje siê jednak nawet przez najbardziej uroczyste deklaracje. Jest ono aktem ca³kowicie wewnêtrznym, zak³ada g³êbok¹ wiarê,
gotowoœæ przebaczenia i stanowi mniej lub bardziej d³ugotrwa³y proces.
Doœwiadczenie uczy, ¿e u niektórych, którzy nazywaj¹ siê chrzeœcijanami, nie
dojrza³o ono w pe³ni do dziœ dnia.

2. Pojednanie w znaczeniu teologicznym
Pojednanie jest pojêciem wieloznacznym. Potocznie oznacza ono pogodzenie sk³óconych i zantagonizowanych stron (niem. Aussöhnung). W sensie religijnym – jak pojmowali to wyra¿enie biskupi – ma ono o wiele pe³niejszy
i g³êbszy sens. Oznacza wyzbycie siê grzechu, a szczególnie tego, co utrudnia
albo nawet uniemo¿liwia pojednanie jak: wyobcowanie, niechêæ, urazy, uprzedzenia, nienawiœæ, chêæ zemsty, egoizm indywidualny i wspólnotowy.
Pojednanie zak³ada gotowoœæ przebaczenia (niem. Versöhnung). G³ównym
jednak Sprawc¹ przebaczenia i pojednania jest sam Bóg Ojciec, który „w Chrystusie pojedna³ œwiat ze sob¹, nie poczytuj¹c ludziom ich grzechów i nam przekaza³ pos³ugê jednania”(gr. diakonia tes katallages, ³ac. ministerium reconciliationis) (2 Kor 5,19).
Chrzeœcijanin wierzy, ¿e zosta³ pojednany z Bogiem, œwiatem i ludŸmi, powinien zatem przebaczyæ wszystkim, nawet i przede wszystkim wrogom. Gest
pojednania, zlecony przez Chrystusa swoim wiernym, otwiera w³aœciw¹ drogê
zbli¿enia pomiêdzy ludŸmi, grupami spo³ecznymi, spo³ecznoœciami i narodami. Pojednanie nie jest zatem – jak wspomnia³em – spraw¹ instytucji, w³adz,
umów i traktatów. Pojednanie to proces, który urzeczywistnia siê w wymiarze
wewnêtrznym, koniecznym zaœ jego warunkiem i dope³nieniem jest przebaczenie w sferze osobowej, realizowane w wymiarze miêdzyludzkim (m¹¿ – ¿ona,
dzieci – rodzice, grupa spo³eczna – naród, pojednanie miêdzy narodami).
Przebaczenie jest wartoœci¹ i aktem g³êboko ewangelicznym. Na pytanie œw.
Piotra: „Panie, ile razy mam przebaczyæ temu, który przeciwko mnie zawini³?
Czy a¿ siedem razy? Jezus mu odrzek³: «Nie mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy, lecz a¿
siedemdziesi¹t siedem razy”, czyli zawsze (Mt 18,21-22).
Na koniecznoœæ pojednania w wymiarze wspólnotowym wskazywa³ niejednokrotnie tak¿e œw. Jan Pawe³ II. W orêdziu na XXXV Œwiatowy Dzieñ Pokoju
(1.01.2002) papie¿ przypomnia³:
„Nie ma pojednania bez przebaczenia,
nie ma sprawiedliwoœci bez pojednania,
nie ma pokoju bez sprawiedliwoœci”3.
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Papie¿ Franciszek w sposób bardzo realistyczny ocenia z jednej strony ewangeliczny walor przebaczenia jako podstawowe kryterium chrzeœcijañskiego
œwiadectwa i ¿ycia Ewangeli¹. Z drugiej zaœ strony zauwa¿a tak¿e, jak bardzo
brakuje wspó³czesnemu cz³owiekowi gotowoœci przebaczenia. W bulli og³aszaj¹cej Rok Mi³osierdzia napisa³:
„W niektórych wypadkach wydaje siê nawet, i¿ znika ju¿ samo s³owo przebaczenie. Jednak bez doœwiadczenia przebaczenia pozostaje nam droga bezp³odna i sterylna, jakbyœmy ¿yli w jakimœ miejscu pustynnym i odosobnionym.
Nadszed³ znowu czas dla Koœcio³a, aby przyj¹æ na siebie radosne g³oszenie przebaczenia. … Przebaczenie bowiem to si³a, która przywraca do nowego ¿ycia
i dodaje odwagi, aby patrzeæ w przysz³oœæ z nadziej¹”4.
W znaczeniu chrzeœcijañskim pojednanie motywowane jest przede wszystkim wzglêdami religijnymi („Przebacz nam jako i my przebaczamy”). Jest niezmiernie ciekawe, jak proces przebaczenia w ¿yciu spo³ecznym i politycznym
ocenia prof. Zbigniew Brzeziñski. 4 kwietnia 2011 roku wyg³osi³ on referat
w Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie na temat „Perspektywy polsko-rosyjskiego pojednania” w ramach miêdzynarodowej konferencji „The Role
of Civic Organizations in International Reconciliation: the German, Polish
and Russian Experiences”. Sformu³owa³ w nim tzw. „Dekalog pojednania”,
czyli 10 podstawowych warunków procesu pojednania:
1. Pojednanie dokonuje siê pomiêdzy ludŸmi, a nie przez umowy i uzgodnienia miêdzy rz¹dami.
2. Pojednanie musi byæ zakotwiczone w historii, oparte na prawdzie i zmierzaæ do oczyszczenia pamiêci.
3. Pojednanie musi byæ oparte o zasady moralne. Jego fundamentem jest prawda
historyczna.
4. Strona silniejsza powinna uczyniæ pierwszy krok w uznaniu wyrz¹dzonych
krzywd.
5. Obydwie strony musz¹ uznaæ wspó³istnienie przemocy i zbrodni.
6. Pojednanie jest d³ugotrwa³ym procesem, wymaga czasu i cierpliwoœci.
7. Pojednanie potrzebuje odwagi z obydwu stron. Polska inicjatywa biskupów
z 1965 roku zas³uguje na szczególne uznanie, poniewa¿ Polacy byli pierwszymi ofiarami niemieckiego nazizmu.
8. Proces pojednania polsko-rosyjskiego zaledwie siê rozpocz¹³. Do jego urzeczywistnienia jest daleka droga.

3
4

Jan Pawe³ II, Dzie³a zebrane t. IV, Kraków 2007, s. 839.
Papie¿ Franciszek, bulla o nadzwyczajnym Jubileuszu Mi³osierdzia Misericordiae Vultus,
10, Wydawnictwo Wroc³awskiej Ksiêgarni Archidiecezjalnej, 2015, s. 18.
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9. Uznanie pope³nionych zbrodni zak³ada poczucie odpowiedzialnoœci z obydwu stron.
10. Pojednanie potrzebuje demokracji. Tylko w systemie demokratycznym jest
ono mo¿liwe.

3. Istotne etapy procesu pojednania polsko-niemieckiego
Po II wojnie œwiatowej, do swojej œmierci w roku 1964, abp Józef Gawlina
posiada³ od Stolicy Apostolskiej specjalne pe³nomocnictwo jako duszpasterz
wszystkich Polaków, najpierw w Niemczech, a potem na ca³ym œwiecie. W Niemczech po œmierci abpa Gawliny duszpasterstwo nad Polakami przej¹³ infu³at
Lubowiecki. Po nim kontynuowa³ to dzie³o póŸniejszy kard. W³adys³aw Rubin.
Po œmierci kard. Rubina delegatem Prymasa zosta³ abp Szczepan Weso³y jako
sufragan gnieŸnieñski.
Grupa Kontaktowa Episkopatów Polski i Niemiec ds. Dialogu powsta³a krótko po wizycie prymasa Stefana Kard. Wyszyñskiego i kard. Karola Wojty³y
w Kolonii w dniach 20-25 wrzeœnia 1978 roku. Stanowi³o to wyraz stopniowej
normalizacji w relacjach polsko-niemieckich, w okresie, kiedy kontakty duszpasterskie Polaków mieszkaj¹cych za granic¹ by³y utrudnione. Pierwszymi
wspó³przewodnicz¹cymi tej Grupy byli: abp Jerzy Stroba i abp Franz Hengsbach z Essen. Podówczas zajmowano siê g³ównie sprawami duszpasterskimi
Polaków ¿yj¹cych w Niemczech.
W roku 1994 zosta³em zamianowany wspó³przewodnicz¹cym Grupy Kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec i piastowa³em tê funkcjê do roku 2005.
Ze strony niemieckiej w tym czasie wspó³przewodnicz¹cymi byli: kard. Walter
Kasper z Rottenburga, bp Josef Homeyer z Hildesheim, bp Franz Kamphaus
z Limburga i bp Reinhard Marx z Paderborn, dziœ kardyna³ i przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Niemiec. W tym okresie w sposób czynny bra³em udzia³
w powstaniu kolejnych, wspólnych dokumentów Konferencji Episkopatów Polski
i Niemiec.
Biskupi jako pasterze Koœcio³a, nie tylko rozpoczêli proces pojednania, ale
wspierali wszystkie jego etapy w okresie powojennym. Pragnê przywo³aæ tutaj
najwa¿niejsze momenty tej drogi.
Rok 1995 oznacza 50. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej i zbiega siê
z pierwszym wspólnym dokumentem biskupów Polski i Niemiec. Jednak zakoñczenie II wojny œwiatowej nie by³o dla Niemców odpowiedni¹ okazj¹, by
wystosowaæ wspólne przes³anie. St¹d, jako owoc kompromisu, dokument nosi
tytu³: WSPÓLNE S£OWO POLSKICH I NIEMIECKECH BISKUPÓW
Z OKAZJI 30. ROCZNICY WYMIANY LISTÓW (10.10.1995).
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Po raz pierwszy polscy i niemieccy biskupi oœwiadczaj¹: „Dziœ, w 50. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej, wypowiadamy wspólnie: »Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie«. (…) wyznaj¹c: »Koœcio³y nasze wytyczy³y drogê ku
pojednaniu i w istotny sposób przyczyni³y siê do zburzenia muru wrogoœci,
jaki miêdzy naszymi narodami wznios³a II wojna œwiatowa i jej nastêpstwa«5.
Jednak znacznie trudniej ni¿ wyznaæ wspólnie s³owa przebaczenia, by³o okreœliæ, za co przepraszamy.
Po d³ugiej dyskusji uda³o siê uzyskaæ konsens wyra¿ony w nastêpuj¹cej
formule: Niemcy przepraszaj¹ za: »bezmiar krzywd, jakie przez zbrodnicz¹
agresjê narodowosocjalistycznych Niemiec i jej nastêpstwa wyrz¹dzone zosta³y Polakom przez Niemców«. Polacy przepraszaj¹ za: »krzywdy, jakich
wskutek wygania i utraty rodzinnych stron, na mocy decyzji zwyciêskich
mocarstw zosta³y wyrz¹dzone Niemcom przez Polaków«. Tak oto rozpêtana
przez hitlerowskie Niemcy przemoc, zwróci³a siê przeciwko w³asnemu narodowi6.
W miêdzyczasie nast¹pi³y daleko id¹ce i zasadnicze zmiany w Europie:
zburzenie Muru Berliñskiego (9.11.1989), zjednoczenie Niemiec (3.10.1990),
przyjêcie Polski do UE (1.05.2004), œmieræ Jana Paw³a II (2.04.2005), wybór
Benedykta XVI (19.04.2005).
Proces pojednania nie dokonuje siê jednak w postêpie arytmetycznym.
Pojawiaj¹ siê nowe trudnoœci i wyzwania (np. Centrum Przeciw Wypêdzeniom
w Berlinie), które wymagaj¹ podjêcia nowych wysi³ków, nowego zaanga¿owania i nowej, pog³êbionej motywacji.
Pierwsze spotkanie Zespo³u po przyjêciu Polski do Unii Europejskiej, z okazji 40. rocznicy wymiany listów mia³o miejsce w Fuldzie (21.09.2005) i we Wroc³awiu (24.09.2005). Biskupi wydali kolejne WSPÓLNE OŒWIADCZENIE
OBYDWU EPISKOPATÓW. Raz jeszcze biskupi wspólnie wyznaj¹: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, ale jednoczeœnie wyjaœniaj¹, ¿e tylko przyznanie siê do ca³ej prawdy, wyrzeczenie siê ducha zemsty i gotowoœæ przebaczenia mo¿e utorowaæ drogê „do owocnej wspó³pracy i pokojowej przysz³oœci”.
Nawi¹zuj¹c do upadku re¿imów komunistycznych w Polsce i w Niemczech,
biskupi przypominaj¹: „Polska i Niemcy obecnie wspólnie uczestnicz¹ w procesie integracji europejskiej, daj¹c tym samym wymowne œwiadectwo, i¿ ostatnie s³owo nie musi nale¿eæ do wojny, nienawiœci i przemocy. Z naciskiem stwierdzamy: Niemcom i Polakom nie wolno ju¿ nigdy skierowaæ swego duchowego
i materialnego potencja³u przeciwko sobie nawzajem. Ich powinnoœci¹ nato-

5
6

Wspólne s³owo polskich i niemieckich biskupów z okazji trzydziestej rocznicy wymiany listów
(1965-1995), 2.9.
Tam¿e, 9.
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miast jest zaanga¿owanie go dla dobra wszystkich ludzi jednocz¹cej siê Europy
i wzmacnianie jej chrzeœcijañskiej to¿samoœci”7.
Z OKAZJI 70. ROCZNICY ROZPOCZÊCIA II WOJNY ŒWIATOWEJ
(2009) PRZEWODNICZ¥CY OBYDWU EPISKOPATÓW POLSKI I NIEMIEC, ABP J. MICHALIK I ABP R. ZOLLITSCH wydali WSPÓLNE OŒWIADCZENIE (Warszawa, Bonn, 25.08.2009), skierowane wyraŸnie ku przysz³oœci,
które stwierdza: „leczymy rany pamiêci”, ale nie jesteœmy „wiêŸniami pamiêci”.
Przyjmujemy wolnoœæ jako dar. Jesteœmy jednak œwiadomi, ¿e proces pojednania i budowania jednoœci europejskiej ci¹gle wymaga nowego zaanga¿owania
i nowych wysi³ków, aby nie zaprzepaœciæ szansy do budowania pe³niejszej wspólnoty narodów, któr¹ otrzymaliœmy w nowej rzeczywistoœci8.
Budowanie duchowej wspólnoty jest ci¹gle aktualnym zadaniem. „Po upadku muru widzialnego – przypomnia³ Jan Pawe³ II – jeszcze bardziej ods³oni³
siê mur niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent, mur zbudowany z lêku
i agresji, braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i kolorze skóry,
przekonaniach religijnych, egoizmu politycznego i gospodarczego, z braku wra¿liwoœci na wartoœæ ¿ycia ludzkiego i godnoœæ ka¿dego cz³owieka” (Gniezno,
3.06.1997). Prawda o prawdziwej solidarnoœci, o poszanowaniu inaczej myœl¹cych i wartoœciuj¹cych oraz o gotowoœci pojednania weryfikuje siê ka¿dego
dnia od nowa.
Episkopat Polski wyda³ tak¿e osobny list z okazji 75. rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej (2014): TAK – DLA POKOJU I ROZWOJU NARODÓW!
NIE – DLA WOJNY I ZABIJANIA!, w którym – w kontekœcie aktualnej wojny
na Ukrainie – wo³anie o pokój zabrzmia³o szczególnie mocnym akcentem.
Nie ma tym razem dodatkowego wspólnego dokumentu obydwu Episkopatów.
Gesty symboliczne zastêpuj¹ powoli s³owa i dokumenty, zarówno ze strony
biskupów, jak i czo³owych polityków.
31.08.2014 roku abp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski i kard. Reinhard Marx, przewodnicz¹cy Niemieckiej Konferencji Biskupów odprawili Mszê œw. w katedrze w Gliwicach i wspólnie uczestniczyli w spotkaniu w miejscu, gdzie dokonano symbolicznej prowokacji, która
da³a pocz¹tek dzia³aniom wojennym.
Po 75 latach od wybuchu II wojny œwiatowej zbieramy tak¿e widzialne owoce procesu pojednania. W Berlinie, w czasie otwarcia wystawy o Powstaniu
Warszawskim, 29 lipca 2014 roku prezydent Niemiec Joachim Gauck, powie7
8

Wspólne oœwiadczenie Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 40. rocznicy wymiany listów miêdzy oboma episkopatami w roku 1965, III.
Por. Oœwiadczenie Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski abpa J. Michalika i Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Niemiec abpa R. Zollitscha z okazji 70. rocznicy rozpoczêcia II wojny œwiatowej, 5.
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dzia³ miêdzy innymi: „To graniczy z cudem, ¿e Polacy i Niemcy s¹ dziœ nie tylko
dobrymi s¹siadami, którzy ¿yj¹ ze sob¹ w zgodzie, ale ¿e s¹ te¿ przyjació³mi.
Polacy umieli przebaczyæ, gdy Niemcy okazali skruchê. Umieli pokonaæ nienawiœæ, gniew i nieufnoœæ, gdy Niemcy przyznali siê do winy i wstydu”9.
Prezydent RP Bronis³aw Komorowski w swoim przemówieniu w Bundestagu
10 wrzeœnia 2014 roku szczerze i otwarcie mówi³ o przesz³oœci Polaków i Niemców, ale skupi³ siê g³ównie na ukazaniu najg³êbszych postaw wartoœci europejskich, zakorzenionych w chrzeœcijañstwie, jak: poszanowanie niezbywalnej
godnoœci, praw cz³owieka, a tak¿e jednoœci, wolnoœci i solidarnoœci, na których
wspiera siê ³ad nie tylko prawny, ale i moralny Europy. Przysz³a wspó³praca nie
mo¿e ograniczaæ siê do wspierania wolnego rynku, gospodarki i ekonomii, ani
nawet tylko do pomocy militarnej, ale powinna obejmowaæ tak¿e wszechstronn¹
wspó³pracê kulturaln¹ i obronê fundamentalnych wartoœci, na których zbudowana jest Europa. Tylko taka wspó³praca zas³uguje na miano „realnej polityki
(Realpolitik)”10.
Abp Alfons Nossol, od pocz¹tku czynnie zaanga¿owany w proces pojednania polsko-niemieckiego, powiedzia³: „Pojednanie pomiêdzy Polakami a Niemcami to cud. Wychodz¹c z moich osobistych doœwiadczeñ, ufam, ¿e pojednanie polsko-niemieckie jest trwa³e. Przede wszystkim dlatego, ¿e u jego pocz¹tku nie by³a polityka, lecz wy³¹cznie chrzeœcijañskie przykazanie przebaczenia”11.
Istota problemu pojednania polsko-niemieckiego streszcza siê wiêc w tym,
na ile jesteœmy wolni duchowo, na ile bêdziemy zdolni w przysz³oœci w sposób
wiarogodny œwiadczyæ i broniæ tych wartoœci. Tak¿e nasze dzisiejsze rozwa¿ania nie mog¹ siê sprowadzaæ tylko do teorii, ale stanowi¹ one wyzwanie skierowane do nas wszystkich, a zw³aszcza do m³odzie¿y, która niebawem bêdzie
kszta³towaæ ³ad i oblicze Europy. „Nie bêdzie bowiem jednoœci Europy, dopóki
nie stanie siê ona wspólnot¹ ducha”. Jest to testament œw. Jana Paw³a II, który
pozostawi³ nam, gnieŸnianom, Polakom i Europejczykom w GnieŸnie 3 czerwca
1997 roku.
Szczególnie uroczyœcie obchodzono w 2015 roku 50. rocznicê wymiany listów pomiêdzy biskupami Polski i Niemiec z roku 1965. Z tej okazji odby³y siê
ró¿ne spotkania, konferencje i odczyty.
26.10.2015 roku w Rzymie mia³a miejsce miêdzynarodowa konferencja pod
has³em „Ku pojednaniu” zorganizowana przez pana Piotra Nowinê-Konopka,
9
10
11

J. Gauck, Berlin, 29.07.2014 r., http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-prezydentniemiec-polacy-umieli-przebaczyc,nId,1476765 z dnia 23.09.2014
Por. S. Sêkowski, Polski g³os w Bundestagu, „Goœæ Niedzielny”, 2014, nr 38, s.13.
Abp A. Nossol, Wyk³ad w siedzibie parlamentu Landttagu Nadrenii-Palatynatu pt. „75. lat
napaœci Niemiec na Polskê. Od pocz¹tku II wojny œwiatowej do pojednania polsko-niemieckiego”, „Wiadomoœci KAI”, 2014, nr 39, s. 27.
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ambasadora RP przy Watykanie. Bra³em w niej osobisty udzia³ i obok kard.
Lehmanna, wyg³osi³em referat pt. „Konsekwencje wymiany listów pomiêdzy
biskupami Polski i Niemiec dla dzie³a pojednania polsko-niemieckiego”.
Konferencjê poprzedzi³a Msza œw. w koœciele Campo Teutonico w Watykanie. Przewodniczy³ jej ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller, a homiliê wyg³osi³ abp Stanis³aw G¹decki.
18.11.2015 roku jednoczeœnie we Wroc³awiu i Berlinie otwarto wystawê
poœwiêcon¹ procesowi pojednania niemiecko-polskiego i ukazuj¹c¹ pe³en napiêæ proces pojednania miêdzy naszymi krajami po 1945 roku. Przygotowa³ j¹,
na proœbê Konferencji Biskupów Polski i Niemiec, wroc³awski Oœrodek „Pamiêæ
i Przysz³oœæ” oraz niemiecka Fundacja Maksymiliana Kolbego. W otwarciu
wystawy we Wroc³awiu uczestniczy³ biskup diecezji Görlitz, Wolfgang Ipolt.
22.11.2015 roku na Jasnej Górze odby³y siê centralne obchody 50-lecia wymiany listów pomiêdzy biskupami Polski i Niemiec. W czasie okolicznoœciowej konferencji obydwaj przewodnicz¹cy Episkopatów: abp Stanis³aw G¹decki
i kard. Reinhard Marx, wyg³osili programowe przemówienia. Podpisali równie¿
wspólne oœwiadczenie obydwu Episkopatów: „Budowaæ przysz³oœæ w duchu
prze¿ytego pojednania”, w którym czytamy miêdzy innymi:
„Nasi poprzednicy, w skrajnie trudnych okolicznoœciach zaufali sile przebaczenia. Okazali gotowoœæ do nawi¹zania dialogu z drug¹ stron¹, posiadaj¹c¹
swoje perspektywy i zranienia (nr 4)… Wspólne spojrzenie mo¿e i powinno
kierowaæ siê dzisiaj na problemy wspó³czesnoœci i przysz³oœci. … Misj¹ Koœcio³a w obydwu krajach jest kszta³towanie przysz³oœci w duchu prze¿ytego pojednania. … Jesteœmy chrzeœcijanami, Polakami i Niemcami, ale razem jesteœmy
Europejczykami. (nr 5) … Konferencje Episkopatów Polski i Niemiec obchodz¹
wspólnie rocznicê wymiany listów z zamiarem wprowadzenia do dialogu miêdzy Koœcio³em i spo³eczeñstwem w innych krajach doœwiadczenia pojednania,
a przez to inicjowania procesu pojednania w Europie. (nr 6) … Pokój i pe³ne
zaufanie wspó³czeœnie s¹ celem wszelkiego pojednania (nr 7)… Raz jeszcze stoj¹
przed nami trudne zadania, by nie daæ siê wci¹gn¹æ w narodow¹ politykê interesów, ale poœwiadczyæ wiarogodnoœæ chrzeœcijañskiego orêdzia pokoju. Jako
Koœció³ katolicki w Polsce i Niemczech mo¿emy pomóc w przerzuceniu
mostów ponad podzia³ami i wrogoœci¹. (nr 7) … Chrzeœcijañskie rozumienie
godnoœci ka¿dego cz³owieka oraz doœwiadczenie pojednania uwra¿liwiaj¹ nas,
chrzeœcijan, na cierpienia naszego czasu i wzywaj¹ nas do s³u¿by na rzecz
potrzebuj¹cych. (nr 9) … Solidarnoœæ jest niepodzielna. Dlatego Europa nie
powinna koncentrowaæ siê na sobie samej i ho³dowaæ przesadnemu eurocentryzmowi. Powinna siê raczej otworzyæ na ogólnoœwiatow¹ solidarnoœæ
i anga¿owaæ siê dla sprawiedliwoœci, pokoju i wolnoœci dla wszystkich ludzi. …
W ostatnich miesi¹cach wielu ludzi z rejonu kryzysu uciek³o; niema³o szuka

408

ABP HENRYK J. MUSZYÑSKI (GNIEZNO)

schronienia i przyjêcia w Europie. Koœció³ w Polsce i w Niemczech poczuwa siê
do bliskoœci z uchodŸcami (nr 9).
Dzisiaj nie patrzymy tylko na historyczne wydarzenia, ale jeszcze raz wspólnie zobowi¹zujemy siê jako Koœció³ w Polsce i w Niemczech do zaanga¿owania
na rzecz pojednania, pokoju i solidarnoœci” (nr 10)12 .
Równie mocno zabrzmia³o w Czêstochowie wspólne przes³anie prezydenta
Polski Andrzeja Dudy i prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima
Gaucka. Dokument w pe³ni docenia prze³omowe znaczenie polskiego listu do
biskupów niemieckich, przypomina kontekst „zimnej wojny” tamtych czasów,
zas³ugi Kard. Stefana Wyszyñskiego, abp Boles³awa Kominka, ale tak¿e Memorandum niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego oraz symboliczne gesty Willy`ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w 1970 roku,
zas³ugi NZSS Solidarnoœæ, gest Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego podczas Mszy Pojednania w Krzy¿owej, a szczególnie symboliczne historyczne
przejœcie przez Bramê Brandenbursk¹ papie¿a Jana Paw³a II i Helmuta Kohla.
Przes³anie koñczy siê stwierdzeniem:
„Trzeba by³o niema³o czasu, nim nasze spo³eczeñstwa obdarzy³y siê w pe³ni
wzajemnym zaufaniem. Ale siê uda³o. … Tocz¹c niekiedy nawet ostre spory,
mamy pewnoœæ, ¿e ponad podzia³ami z przesz³oœci, potrafimy budowaæ wspóln¹
przysz³oœæ. Przezwyciê¿one zosta³y lêki, gdy¿ ostatecznie uregulowaliœmy kwestiê wspólnych granic. Rany mog³y siê zabliŸniæ, bo spotkaliœmy siê w duchu
prawdy. A poniewa¿ ka¿da ze stron otworzy³a siê na cierpienie drugiej, sama
mog³a doœwiadczyæ wspó³czucia. I tak przyjaŸñ, porozumienie oraz pojednanie zwyciê¿y³y nad wrogoœci¹ i urazami.
Dziœ Polacy i Niemcy s¹ kimœ wiêcej ni¿ tylko dobrymi s¹siadami. S¹ partnerami w tych samych sojuszach. Jeden z najwa¿niejszych celów sformu³owanych przed 50-ciu laty w Orêdziu polskich biskupów, sta³ siê po roku 1989
rzeczywistoœci¹. Wolna Polska jest znów wa¿n¹ czêœci¹ europejskiej rodziny.
My, Prezydenci Polski i Niemiec, dostrzegamy, ¿e treœci zawarte w liœcie
polskich biskupów z roku 1965 s¹ nadal aktualne: jesteœmy ze sob¹ powi¹zani
– jako s¹siedzi i partnerzy – w Zjednoczonej Europie. I w³aœnie wzmacnianie
tej wiêzi jest naszym wielkim zadaniem i wyzwaniem na przysz³oœæ”13.
Ostatnie zdanie mo¿e byæ celem i programem na przysz³oœæ. W obecnej
chwili pojawiaj¹ siê bowiem przed nami nowe trudnoœci i przeszkody. Doœwiadczamy, jak wielkie s¹ wyzwania, przed którymi teraz stajemy.
12

13

Budowaæ przysz³oœæ w duchu prze¿ytego pojednania. Wspólne s³owo biskupów polskich i niemieckich z okazji 50. rocznicy wymiany listów w 1965 roku, w: Pamiêæ i przebaczenie. Orêdzie
biskupów polskich do biskupów niemieckich i jego reperkusje, Katowice 2015, s. 137-143.
Wspólne przes³anie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta RFN Joachima Gaucka,
w: Pamiêæ i przebaczenie…, s. 161-162.
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Centralnym obchodom 50-lecia wymiany listów towarzyszy³ tak¿e panel
dyskusyjny, m.in. z udzia³em wspó³przewodnicz¹cych polsko-niemieckiej Grupy
Kontaktowej: abp. Ludwiga Schicka i abp. Wiktora Skworca oraz historyka
A. Grajewskiego, oraz pana G. Alberta z Renovabis. Ukoronowaniem tych
uroczystoœci by³a wspólna Msza œw. w kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w intencji pojednania i pokoju w œwiecie, w czasie której homiliê wyg³osi³ kard.
Reinhard Marx, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Niemiec.
Ju¿ po uroczystoœciach w Czêstochowie, dnia 5.12.2015 r. na Zamku Ksi¹¿
mia³a miejsce okolicznoœciowa konferencja „Pamiêæ-Œwiadectwo-Przysz³oœæ”
w 50. rocznicê orêdzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Blisko
220 osób s³ucha³o prelekcji. Biskup œwidnicki Ignacy Dec, przewodniczy³ Mszy
œw. na rozpoczêcie okolicznoœciowej konferencji. Homiliê wyg³osi³ bp Jan Tyrawa. Wa¿nym punktem na zakoñczenie konferencji by³o odczytanie przez
m³odych uczestników z Niemiec i Polski przes³ania do m³odzie¿y ca³ego œwiata,
w którym zadeklarowali wolê „niesienia dalej w œwiat, pod patronatem œp. Kard.
Boles³awa Kominka, dialogu i pojednania, zapocz¹tkowanego przez Pasterzy
Koœcio³a w Polsce i Niemczech, aby w zawierzeniu £asce Bo¿ego Odkupiciela,
m³odzie¿ i ludzie na ca³ym œwiecie odrzucili szerz¹c¹ siê kulturê œmierci, potrafili wzajemnie sobie przebaczaæ, przezwyciê¿ali nienawiœæ i wspólnie poszukiwali drogê do pojednania, pokoju i mi³oœci, odnajduj¹c na niej Jezusa Chrystusa,
jako nasz¹ Drogê, Prawdê i ¯ycie”14.

4. Aktualny kryzys i wyzwania pojednania
polsko-niemieckiego
Obecnie prze¿ywamy bez w¹tpienia najpowa¿niejszy kryzys w relacjach
polsko-niemieckich, który w du¿ym stopniu jest czêœci¹ ogólnoœwiatowego
kryzysu humanitarnego. Jak ju¿ wspomnia³em, proces pojednania nie dokonuje siê w postêpie arytmetycznym. Dotychczas prze¿ywaliœmy niejedn¹ próbê.
Aktualnie doœwiadczamy tego kryzysu w sposób niezwykle bolesny, bo kontrastuje on wyraŸnie z oczekiwaniami, które ujawni³y siê w czasie celebracji
50-lecia wymiany listów pomiêdzy biskupami Polski i Niemiec. Odbiega on
tak¿e znacznie od dotychczasowych, oficjalnych wspólnych oœwiadczeñ rz¹dów i wspólnego stanowiska prezydentów Polski i Niemiec, którego fragment
przytoczy³em wczeœniej.
14

Apel m³odych w 50. rocznicê Orêdzia biskupów polskich do biskupów niemieckich,
https://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=515324&_tw_DepeszeKlientaTable_0__search_plainfulltext=50-lecie+wymiany+list%C3%B3w+, dostêp z dnia
2.10.2017 r.
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Od czasu przyjêcia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wiele siê zmieni³o. Instytucje europejskie obecnie stawiaj¹ pod znakiem zapytania podstawowe wartoœci chrzeœcijañskie, jak: godnoœæ cz³owieka, niezbywalna wartoœæ
¿ycia ludzkiego, ma³¿eñstwo i rodzina jako trwa³y zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety
i wiele innych. Jako naród mamy oczywiœcie pe³ne prawo broniæ wszystkiego,
co jest wyrazem naszej religijnej, narodowej i historycznej to¿samoœci. Musi
siê to jednak odbywaæ we wzajemnym poszanowaniu, a nie kosztem burzenia
jednoœci, wspólnoty i podwa¿ania elementarnego zaufania partnerów dialogu.
Niestety, dialog nie dotyczy tych podstawowych wartoœci. Gorzej, w tych sprawach nie ma nawet prawdziwego, merytorycznego dialogu.
Istniej¹ dwa g³ówne powody tego kryzysu: odmowa przyjêcia uchodŸców
ze strony w³adz polskich i ¿¹danie reparacji wojennych od Niemiec.
Wbrew wczeœniejszym oœwiadczeniom, rz¹d Polski odmówi³ przyjêcia
zadeklarowanej wczeœniej liczby uchodŸców (7 tysiêcy). Obecnie Komisja Europejska odst¹pi³a od wyznaczonej z góry liczby uchodŸców i zgodzi³a siê
na dobrowoln¹ iloœæ przyjêtych uciekinierów.
Rz¹d polski nadal podtrzymuje, a nawet wzmacnia dotychczasowe stanowisko, stwierdzaj¹c, ¿e nie przyjmie nawet jednego uchodŸcy. Towarzyszy temu
ostra kampania przeciwko nim, która nie respektuje podstawowych rozró¿nieñ
pomiêdzy: uchodŸcami zagro¿onymi wojn¹, imigrantami ekonomicznymi
a terrorystami, stosuj¹c wyraŸn¹ kampaniê odstraszania. Jako usprawiedliwienie odmowy przyjmowania imigrantów czêsto wskazuje siê, ¿e zamiast uchodŸców z Afryki Polska przyjê³a licznych Ukraiñców oraz wspomaga na miejscu
uciekinierów z Bliskiego Wschodu. W imiê prawdy trzeba stwierdziæ, ¿e Ukraiñcami s¹ najczêœciej pracownicy najemni, natomiast oficjalna pomoc mieszkañcom Syrii i uchodŸcom z Bliskiego Wschodu jest prawie symboliczna.
Ignoruje siê przy tym ca³kowicie dramatyczne, wielokrotnie powtarzane
apele papie¿a Franciszka, a w du¿ym stopniu tak¿e inicjatywy biskupów polskich. Pozwolê sobie przywo³aæ s³owa papie¿a skierowane do dyrektorów krajowych biur duszpasterstwa migrantóww Rzymie dnia 22 wrzeœnia br.: „Wobec
masowego nap³ywu migrantów oraz kryzysu polityki migracyjnej Koœció³ pragnie pozostaæ wierny swojej misji: a wiêc „kochaæ Jezusa Chrystusa, czciæ Go
i kochaæ zw³aszcza w ludziach najubo¿szych i opuszczonych; do nich nale¿¹
niew¹tpliwie migranci i uchodŸcy” (por. Orêdzie na Œwiatowy Dzieñ Migranta
i UchodŸcy 2015).
Jeszcze bardziej niepokoi mnie smutna obserwacja, ¿e nasze katolickie wspólnoty w Europie nie s¹ wolne od reakcji obronnych i wykluczaj¹cych, usprawiedliwianych niezbyt jasno okreœlon¹ «powinnoœci¹ moraln¹» do zachowania
to¿samoœci kulturowej i religijnej”15.
15

Franciszek, przemówienie do dyrektorów krajowych biur duszpasterstwa imigrantów, 22.09.
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Biskupi polscy na miarê mo¿liwoœci wspomagaj¹ zarówno dotkniêt¹ wojn¹
ludnoœæ Syrii, jak i imigrantów w Jordanii i Libanie. Jest to jednak faktycznie
przys³owiowa „kropla w morzu potrzeb”. Biskupi wyst¹pili równie¿ z inicjatyw¹, by ka¿da parafia przyjê³a chocia¿ jedn¹ rodzinê chrzeœcijañsk¹. W sposób znamienny spotka³o siê to z ostrym sprzeciwem zarówno radykalnych kó³
nacjonalistycznych, jak i lewicowych ugrupowañ. Przedsiêwziêcie to nie znalaz³o te¿ zrozumienia u w³adz pañstwowych, które nie udzielaj¹ zgody nawet
na czasowy pobyt w Polsce. Nie chodzi oczywiœcie o przyjmowanie bez zastrze¿eñ wszystkich uchodŸców. Pañstwo ma pe³ne prawo broniæ siê przed terroryzmem i innymi zagro¿eniami. Istnieje jednak pe³na prawna mo¿liwoœæ
weryfikowania, kogo przyjmujemy do siebie, natomiast za³o¿enie, ¿e ka¿dy
uchodŸca i imigrant ma potencjalne powi¹zania ze œwiatowym terroryzmem,
jest nie tylko bezpodstawne i nieprawdziwe, ale tak¿e z chrzeœcijañskiego punktu
widzenia niemoralne.
Z brakiem zrozumienia spotka³a siê równie¿ propozycja utworzenia dla
uchodŸców tzw. korytarzy humanitarnych, które mia³y staæ siê drog¹ ucieczki
dla zagro¿onych wojn¹ ludzi chorych, dzieci i matek. Zamkniêcie siê na tego
rodzaju pomoc jest postaw¹ niechrzeœcijañsk¹ i nieludzk¹. Utrzymuj¹cy tak¹
postawê Polacy sprawiaj¹, ¿e jako chrzeœcijanie staj¹ siê niewiarogodni, gdy¿
– jak mówi³ Chrystus – „poznaj¹ was po owocach” (zob. Mt 7,16.20).
W momencie wielkiego kryzysu, jaki prze¿ywa obecnie Unia Europejska,
w³adze Polski wyst¹pi³y z ¿¹daniem reparacji wojennych do strony niemieckiej. W tej sprawie nale¿y odró¿niæ wyraŸnie dwie p³aszczyzny: moraln¹
i prawn¹.
Od strony moralnej Polska ma oczywiœcie prawo do odszkodowañ wojennych, czego nikt nie kwestionuje, jednak¿e brak wspólnych uzgodnieñ powiêksza istniej¹cy kryzys polsko-niemiecki, europejski i cywilizacyjny.
W wymiarze prawnym problem jest o wiele bardziej z³o¿ony i trudny. Dziwi
przede wszystkim fakt, ¿e zagadnienie to zostaje podjête bez formalnego wniosku w tej sprawie, skierowanego do rz¹du niemieckiego. Jak zapewniaj¹ znawcy prawa miêdzynarodowego, (m.in. mec. Piotr Szram), prawne szanse na przyznanie odszkodowañ s¹ nik³e albo ¿adne.
Na mocy uk³adu w Poczdamie z 1948 roku, prawo do odszkodowañ ze strony
Niemiec zyska³y tylko zwyciêskie mocarstwa: Anglia, Francja i Rosja. Odszkodowania wobec Rosji obejmowa³y tak¿e roszczenia Polski. W 1953 roku na
mocy uk³adu z NRD Polska zrzek³a siê wszelkich roszczeñ. Traktat pokojowy
z 1997 roku, który reguluje sprawy granic polskich, nie wspomina o ¿adnych
odszkodowaniach w stosunku do Polski. Wreszcie Trybuna³ w Hadze w 2004
2017r. http://pl.radiovaticana.va/news/2017/09/22/papie%C5%BC_czci%C4%87_i_kocha%
C4%87_jezusa_w_migrantach_i_uchod%C5%BAcach/1338424, dostêp 25.09.2017 r.
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roku zrzek³ siê swoich praw do rozstrzygania sporów w sprawie roszczeñ wojennych. Nie ma wiêc faktycznie ¿adnej instytucji, która mog³aby to rozstrzygn¹æ. Nie ma tak¿e ¿adnego dialogu z aktualnymi w³adzami niemieckimi
w sprawie odszkodowañ. Wszystko to wskazuje, ¿e akcja ta ma wymiar wy³¹cznie propagandowy i wewnêtrzny. Szkody moralne, spo³eczne i polityczne powsta³e z tego tytu³u, s¹ jednak ogromne, trudne do przecenienia.
Przede wszystkim, w dobie, w której a¿ 60% Polaków jest zadowolonych
z aktualnych relacji z Niemcami, bardzo powa¿nie zostaje zachwiane wzajemne
zaufanie pomiêdzy Niemcami a Polakami. Naros³y ca³e pokolenia Niemców,
na których zrozumienie w sprawie odszkodowañ nie mo¿na ju¿ liczyæ. Schodzi
ze sceny dziejowej pokolenie wojenne, dla których by³ to problem egzystencjalny i rzeczywisty. Dla kolejnych pokoleñ m³odych ludzi jest to ju¿ tylko historia, a oskar¿anie ich w duchu zbiorowej odpowiedzialnoœci jest nieporozumieniem i spotyka siê ze znacznie ostrzejsz¹ reakcj¹. W kontekœcie europejskim Polska skazuje siê – w pewnym sensie na w³asne ¿yczenie – na ca³kowit¹
izolacjê, która jest najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ. W œwiecie pluralistycznym i zjednoczonej Europie jesteœmy zobowi¹zani do wspó³pracy, na któr¹
godziliœmy siê konkretnymi umowami. Zjednoczona Europa zak³ada solidarnoœæ pomiêdzy poszczególnymi krajami, a solidarnoœæ ta zobowi¹zuje wszystkie strony wspólnoty europejskiej. Nie mo¿na równie¿ zapominaæ, ¿e naród
sk³ada siê nie tylko z tego, co go wyró¿nia od innych, ale tak¿e z tego, co go
z nimi ³¹czy. W œwiecie globalnym jesteœmy przecie¿ skazani na wspó³zale¿noœæ i wzajemn¹ pomoc. Unia Europejska równie¿ domaga siê respektowania
solidarnoœci, która dzia³a w obydwie strony. Dotychczas jesteœmy beneficjentami, jeœli chodzi o pomoc ze strony Unii Europejskiej. W³aœnie Niemcy s¹ nie
tylko naszymi najbli¿szymi s¹siadami, ale tak¿e sojusznikami.
Roszczenia Polski wzbudzaj¹ tak¿e ostr¹ kontrreakcjê rewizjonistów niemieckich, z Erik¹ Steinbach na czele. Po raz pierwszy w okresie powojennym
partia o charakterze skrajnie nacjonalistycznym (antyimigrancka, eurosceptyczna i prorosyjska), „Alternatywa dla Niemiec” (AfD), któr¹ wyraŸnie popar³a
by³a szefowa Zwi¹zku Wypêdzonych, zajmuje dzisiaj trzecie miejsce w Bundestagu. Jakikolwiek brak spo³ecznego i politycznego dialogu pomiêdzy rz¹dami
Polski i Niemiec, sytuacjê coraz bardziej zaostrza. Do g³osu dochodz¹ si³y radykalne z jednej i drugiej strony. Otwiera to drogê do roszczeñ w odniesieniu
do utraconych terenów niemieckich, a tak¿e do wschodnich terenów Polski
utraconych na rzecz Rosji. Tymczasem doœwiadczenie historyczne uczy, ¿e
polityka zagraniczna oparta na oskar¿eniach, bez dialogu, mo¿e byæ najgorsz¹
z wszystkich mo¿liwych alternatyw. Krótkowzrocznoœæ polityków, nastawiona
na osi¹gniêcie doraŸnych korzyœci partyjnych i wewn¹trzpañstwowych, burzy
na arenie miêdzynarodowej zaufanie, które z trudem przyjdzie nam odbudowywaæ przez kolejne lata.
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Nadziej¹ jednak napawa fakt, ¿e pojednanie nie jest spraw¹ ani uk³adów, ani
rz¹dów, ale jest d³ugotrwa³ym procesem, który realizuje siê w wymiarze miêdzyludzkim, miêdzy rodzinami, wspólnotami, parafiami, gminami i konkretnymi narodami. Zmieni³a siê i pog³êbi³a œwiadomoœæ wspólnoty narodów ¿yj¹cych w Europie. M³ode pokolenia, które naros³y, pragn¹ ¿yæ w wolnoœci i pokoju,
korzystaj¹c z dobrodziejstw demokratycznych pañstw.
Misja pojednania (gr. diakonia tes katallages, ³ac. ministerium reconciliationis) pozostaje niezmienna. W tym wzglêdzie mo¿emy liczyæ tak¿e na ludzi g³êboko zaanga¿owanych w proces pojednania naszych narodów. Do nich nale¿y
miêdzy innymi Towarzystwo Anny Morawskiej (Anna-Morawska Gesellschaft).
W liœcie skierowanym ostatnio do mnie napisali miêdzy innymi:
„Fakt, ¿e nasze zaanga¿owanie dzisiaj, podobnie jak w przesz³oœci, nadal
napotyka na przeszkody, nie powinno nas zniechêcaæ. Powinniœmy podj¹æ dialog tak¿e z tymi, którzy pragn¹ podtrzymaæ zarówno chrzeœcijañskie wartoœci
Europy, jak i ceni¹ sobie i s¹ przywi¹zani do narodowych wartoœci z przesz³oœci. To nie mo¿e jednak mieæ miejsca ani przez gloryfikowanie minionych
czasów, ani te¿ przez narodow¹ izolacjê, jak równie¿ przez odgraniczenie siê
od inaczej myœl¹cych. Przysz³oœæ dla nas ludzi w Europie, jak i dla Koœcio³ów,
które dzia³aj¹ w tych krajach i maj¹ tam swoje instytucje, ma ogromne znaczenie. Jednak¿e ¿aden Koœció³, który kieruje swój wzrok wy³¹cznie ku przesz³oœci, nie mo¿e byæ wiêcej sol¹ ziemi, lecz, podobnie jak ¿ona Lota, staje siê
skamienia³ym s³upem soli.
Dziêkujemy za zachêtê, by trwaæ i iœæ dalej drog¹ pojednania. Czujemy siê
g³êboko z³¹czeni w wysi³kach, które s³u¿¹ temu dzie³u”.
(Podpisali uczestnicy Anna-Morawska Gesellschaft, zarz¹d: Elisabeth und Olaf
Here, Claudia Wyzgol, Hans-Ludger Lobbert; przewodnicz¹cy: proboszcz
dr Gerhard Nachtwei).
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Kilka zdań o „Próbie oceny miesięcznika
społeczno-kulturalnego »Litery«”

Tytu³owe czasopismo wychodzi³o w Gdañsku w latach 1962–1974. W rzeczywistoœci i powszechnym odbiorze, a i po czêœci w przekonaniu redakcji,
stanowi³o nastêpcê dwutygodnika „Kaszëbë”, bêd¹cego organem Zrzeszenia
Kaszubskiego, ukazuj¹cego siê w latach 1957–1961 pod redakcj¹ Tadeusza
Bolduana1.
Redaktorami naczelnymi i cz³onkami redakcji „Liter” byli ró¿ni ludzie.
Najd³u¿ej najwa¿niejsz¹ funkcjê pe³ni³ Edgar Milewski (1963–1973), a po nim
by³ Andrzej Cybulski. Funkcjê zastêpcy naczelnego od pocz¹tku do koñca pe³ni³ Tadeusz Bolduan, jednoczeœnie od 1974 roku kierownik Dzia³u Nauki bêd¹cy spirytus movens pisma. W sk³adzie redakcji czy kolegium redakcyjnego
byli miêdzy innymi Stanis³aw Pestka i Edmund Puzdrowski oraz Anna Koœcielecka, a odpowiedzialnym za stronê graficzn¹ najd³u¿ej Ryszard Stryjec.
To w redakcji „Liter” pod wp³ywem zainteresowañ i publikacji T. Bolduana
oraz wspólnych z nim wêdrówek po Pomorzu œladami Gryfa zrodzi³o siê
w pracowni Stryjca wiele exlibrisów z god³em Kaszubów i Pomorza2. Dziêki
Bolduanowi i Stryjcowi pismo w g³ównej mierze wyró¿nia³o siê in plus na krajowym rynku wœród podobnych czasopism.
Prezentowany tu dokument to w oryginale 28-stronicowy druk powielony
w miêkkiej oprawie, firmowany na ok³adce i stronie tytu³owej przez Redakcjê
Miesiêcznika Spo³eczno-Kulturalnego „Litery” i Zespó³ ds. Wydawnictw i Krytyki Artystycznej Komisji Kultury KW PZPR w Gdañsku z zaznaczeniem miejsca i czasu wydania w postaci: „Gdañsk, sierpieñ – wrzesieñ 1968 rok”. A jak
wiadomo z zawartoœci dokumentu, powsta³ on w sierpniu 1968 roku, datowany
jest bowiem na pocz¹tku „Gdañsk, 14 sierpnia 1968 r.” – Na koñcu dokumentu
1
2

Zob. T. Bolduan, „Litery” (1962-1974), „Gdañski Rocznik Kulturalny”, t. 15, 1994, s. 93-111.
Zob. J. Borzyszkowski, Cassubiana Ryszarda Stryjca – ekslibrisy i graf iki okolicznoœciowe –
nie tylko z Gryfem, w: Pro memoria Ryszard Stryjec (1932-1997), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Wejherowo 2017, s. 295-328.
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mamy edytorsk¹ informacjê dotycz¹c¹ wykonawcy – drukarni i zezwolenia
cenzury w postaci:
„Now.[ator] Gdy.[nia] zl.[ecenie] 504/130 zezw.[olenie] E -6 z dn. 22.8.68”.
Punktem wyjœcia do niniejszej publikacji jest egzemplarz, jaki trafi³ do mnie
ze spuœcizny Tadeusza Bolduana, zawieraj¹cy odbicia jego pieczêci – adresowej i ekslibrisowej z profilem jego pierwotnego w³aœciciela.
Wartoœæ tego egzemplarza podnosz¹ liczne podkreœlenia fragmentów tekstu niebieskim i czerwonym d³ugopisem lub o³ówkiem, jak i glosy Tadeusza na
marginesach, œwiadcz¹ce o studiowaniu i zapewne wykorzystywaniu tej oceny
w dalszej pracy redakcyjnej. Te podkreœlenia to osobne Ÿród³o, ale raczej do
bli¿szego poznania osobowoœci T. Bolduana, po trochu jego raczej niespotykanego ju¿ dziœ warsztatu dziennikarskiego. Na koñcu Tadeuszowego egzemplarza znalaz³a siê luŸna mapka okolic Koœcierzyny z 1936 roku oraz wycinek
z „G³osu Wybrze¿a” z 3.10.1989, nr 225, zawieraj¹cy nekrolog Stanis³awy Fleszarowej Muskat podpisany „Wojewoda gdañski” oraz poœmiertne wspomnienie o niej autorstwa Aliny Kietrys – „Stanis³awa Fleszarowa-Muskat – odesz³a”.
Ponadto jest jeszcze maleñka karteczka z notatk¹ bibliograficzn¹ Tadeusza:
„Litery” – bibliografia:
„Litery na tle czasopism regionalnych” 1972, nr 5” – Warto z tej informacji
skorzystaæ.
Prezentuj¹c tu ten dokument, mam œwiadomoœæ, i¿ stanowi on nie tylko
œwiadectwo dawnych praktyk redakcji i wydawcy, dotycz¹cych okreœlonych ocen
czasopism czy gazet, a i dorobku edytorskiego wydawnictw, bêd¹cych organami– w³asnoœci¹ partii czy instytucji pañstwowych. Mo¿na nañ spojrzeæ jako na
ci¹g dalszy swoistej serii, obejmuj¹cej podobne dokumenty, dotycz¹ce dziejów
ruchu kaszubsko-pomorskiego i zwi¹zanych z nim czasopism, opublikowane
m.in. w poprzednich tomach „Acta Cassubiana” 3. Osobiœcie przyjmujê go równie¿ jako po czêœci oryginalne dzie³o nie tylko cz³onków oceniaj¹cego pismo
zespo³u, ale i samej redakcji, a najbardziej T. Bolduana. (Z kilku zwrotów
w tekœcie wynika jednoznacznie, i¿ zawiera ono wiele opinii, ale te¿ fragmenty
samooceny redakcji, przygotowanej na ¿yczenie zespo³u partyjnego, a jak mi
wiadomo, zredagowanego g³ównie przez T. Bolduana).
Bior¹c pod uwagê zale¿noœci miêdzy ocenianymi a oceniaj¹cymi, warto podkreœliæ autentyczn¹ ¿yczliwoœæ tych drugich, zrozumienie dla stanowiska redakcji, reprezentuj¹cej ich w³asne œrodowiska twórcze, wyjaœniaj¹cej czy prezentuj¹cej uwarunkowania swojej pracy, jak i formu³uj¹cej postulaty – wnioski
– zw³aszcza te etatowo-finansowe. – Zespó³ oceniaj¹cy w pe³ni je popiera.
Widaæ, ¿e potraktowa³ bardzo powa¿nie podjête zadanie z myœl¹ o polepszeniu
3

Zob. np. J.Borzyszkowski, Na marginesie „Materia³ów…” Ÿród³owych dotycz¹cych dwutygodnika „Kaszëbë”, „Acta Cassubiana”, t. XVIII, 2016, s. 251-283.
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jakoœci pisma, zgodnie z przypisanymi mu przez wydawcê – w³aœciciela zadaniami4, jak i o poprawie warunków pracy i p³acy redaktorów i wspó³pracowników „Liter”.
Czytelników prezentowanego to tekstu zachêcam do lektury dwóch artyku³ów Tadeusza Bolduana, tego poœwiêconego „Literom” jak i tego wczeœniejszego
o „Kaszëbach”, opublikowanych pierwotnie na ³amach „Gdañskiego Rocznika
Kulturalnego” i przedrukowanych w Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930 –
–2005)5.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e Zespó³ oceniaj¹cy w swej opinii podkreœli³, i¿ Redakcja
„Liter” œwiadoma jest swoich s³aboœci i braków pisma; jest bardziej krytyczna
wobec nich w swojej samoocenie ni¿ zespó³. – To sygna³ dotycz¹cy przede
wszystkim osobowoœci samego T. Bolduna (ale i pozosta³ych – przynajmniej
niektórych – cz³onków kolegium redakcyjnego), bardzo solidnego i wymagaj¹cego przede wszystkim od siebie, ucznia twardej szko³y dziennikarsko-redaktorskiej oraz spo³eczno-politycznej (obywatelskiej) Leszka B¹dkowskiego6.
S¹dzê, ¿e starsi czytelnicy, pamiêtaj¹cy tamte czasy, znaj¹cy warunki i jakoœæ
pracy dziennikarzy – publicystów, potwierdz¹ moje odczucia, i¿ zaprezentowany w publikowanym tu dokumencie klimat wzajemnego niemal zrozumienia w relacjach partia – redakcja, by³ czymœ rzadkim,wyj¹tkowym, ale mo¿e
mniej w œrodowisku gdañskim, ni¿ gdzie indziej. Zaskakuje on nieco, bo dokument powsta³ w roku 1968, obci¹¿onym tragicznymi i smutnymi wydarzeniami
marcowymi, maj¹cymi tak¿e ciê¿kie reperkusje w gdañskim œrodowisku dziennikarsko-literackim, o których w dokumencie ledwie delikatnie siê wspomina.
Nie obci¹¿aj¹c czytelników A.C. swoimi refleksjami czy komentarzami, zrezygnowa³em z przypisów dotycz¹cych przywo³anych z imienia i nazwiska, najczêœciej tylko nazwiska, licznych i znanych postaci. ¯yciorysy cz³onków Zespo³u oceniaj¹cego, którymi byli ówczeœni profesjonaliœci-dziennikarze, niektórzy bêd¹cy jednoczeœnie poetami czy pisarzami, ³atwo mo¿na znaleŸæ nie
tylko w Internecie, ale przede wszystkim w cennej publikacji pt. S³ownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1954 –2005, opracowanej pod kierownictwem
Jerzego Modela przez zespó³, w którego sk³adzie znalaz³a siê równie¿ Gra¿yna
Bral, wydany przez Oddzia³ Morski w Gdañsku Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, Gdañsk 2008. Mo¿na te¿ biogramy niektórych z nich
4
5

6

Te zadania przywo³uje T. Bolduan zaraz na pocz¹tku swego opracowania.
Vide p. 1 oraz T. Bolduan, „Kaszëbë” (1957-1961), „Gdañski Rocznik Kulturalny”, t. 12, 1989.
Oba zawarte s¹ w Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930-2005)...; „Kaszëbë - s. 407-425,
„Litery”, s. 40-425. Tam te¿ inne wa¿ne teksty T. Bolduana dot. tak¿e tych czasopism i kolejnego ich nastêpcy, tygodnika „Czas”, jak i bezpoœredniego kontynuatora „Kaszëbë” – „Pomeranii”.
Zob. m.in. T. Boldun, Miêdzy skrajnoœciami, „Pomerania”, 1994, nr 3, s.4-5.
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znaleŸæ w informatorze Pisarze gdañscy, który opracowa³ Micha³ Misiorny,
a wyda³o Wydawnictwo Morskie, Gdañsk 1969, czyli tu¿ po pierwotnym opublikowaniu interesuj¹cego nas dokumentu. – Ów informator zawiera m.in. biogramy Boles³awa Faca, Stanis³awy Fleszarowej-Muskat, Stanis³awa Goszczurnego, Micha³a Misiornego, Zbigniewa ¯akiewicza – cz³onków zespo³u oceniaj¹cego lub redakcji „Liter”, czy te¿ jej wspó³pracowników, a wœród nich tak¿e
Jana Tettera.
W przypadku tego ostatniego, w jego biogramie jest przywo³any cykl reporta¿y Szlakami pomorskiego wallenrodyzmu”! Te¿ polecam!
Opracowanie redakcyjne publikowanego tu dokumentu, zredagowanego
przez ludzi pióra, mog³o siê ograniczyæ do poprawek jedynie w zakresie interpunkcji. W pierwotnym zamyœle zamierza³em go tu opublikowaæ w postaci
skanu, uznaliœmy jednak w redakcji, ¿e wspomniane podkreœlenia i glosy mog³yby byæ interesuj¹ce tylko dla niektórych czytelników, a innym utrudniæ
samodzieln¹ refleksjê, lekturê… Stanê³o wiêc na tym, ¿e jest jak jest. Mam
nadziejê, ¿e ten i wczeœniejsze z tej serii dokumenty dotr¹ m.in.. do Redakcji
i Wspó³pracowników „Pomeranii” – kontynuatorski nie tylko „Kaszëb”, ale
i „Liter”. Nadziei tej towarzyszy pamiêæ o tym, i¿ zarówno T. Bolduanowi, jak
i wiêkszoœci redaktorów przywo³anych czasopism towarzyszy³a myœl o ich
w³asnej wolnoœci i odpowiedzialnoœci – za dziœ i jutro…
Tak siê z³o¿y³o, ¿e niektórzy z cz³onków zespo³u oceniaj¹cego zapisali siê
w mojej pamiêci, a tak¿e w historii, niekoniecznie zawsze piêknie. Jednak
w publikowanym tu dokumencie, powsta³ym z ich udzia³em, a to na dodatek
klimacie Marca 68, znacz¹cych œladów owych „niedoskona³oœci” nie zauwa¿y³em. Wzmianki ideologiczno-polityczne s¹ tu, bior¹c pod uwagê ówczesn¹ rzeczywistoœæ, wyj¹tkowo rzadkie i delikatne. Byæ mo¿e wynika to st¹d, i¿ zadaniem tej oceny mog³o byæ tak¿e roz³adowanie, z³agodzenie napiêæ, jakie po
Marcu zaistnia³y w gdañskim œrodowisku dziennikarsko-literackim. – Wszystko
mo¿liwe. Wszystko siê liczy! Wszystko zbadaæ wypada!! Warto byæ uczciwym!!!
P.S. Ju¿ po napisaniu powy¿szych uwag dotar³a do mnie publikacja pt. Òd
„Skôrbu” do „Stegnë” – 150 lat czasopiœmiennictwa kaszubskiego, praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego, Wejherowo-S³upsk-Gdañsk 2017.
Stanowi ona owoc Seminarium Kaszubskiego z 2016 roku, zorganizowanego
przez Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
i Instytut Kaszubski z okazji 150. rocznicy ukazania siê pierwszego czasopisma
kaszubskiego „Skôrb Kaszëbskò-s³ovjñskié mòvé”. Zawiera m.in. artyku³ Zbigniewa Walczaka Magazyn spo³eczno-kulturalny Wybrze¿a „Litery”. Miesiêcznik,
który mia³ byæ kaszubski, s. 137-156.
Autorowi tego¿ artyku³u publikowany tu dokument nie by³ znany, st¹d tym
bardziej godny publikacji i – razem z tym najnowszym w/w opracowaniem –
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lektury. W artykule Z. Walczaka znajdujemy m.in. informacjê, i¿ postulowane
w 1968 roku wydanie ksi¹¿kowe tekstów Jana Tettera z serii Œladami pomorskiego wallenrodyzmu, dotycz¹ce s³u¿by Polaków z zachodnich ziem RP
w Wehrmachcie, ukaza³o siê w Gdañsku pt. W mundurze wroga, dopiero
w 2014 roku!?!
Józef Borzyszkowski

Próba oceny miesięcznika
społeczno-kulturalnego „LITERY”
Gdañsk, 14 sierpnia 1968 r.
Poni¿sza próba oceny pracy i dzia³alnoœci zespo³u redakcyjnego i kolegium
gdañskiego miesiêcznika spo³eczno-kulturalnego „Litery” powsta³a w wyniku
inicjatywy Zespo³u do Spraw Wydawnictw i Krytyki Artystycznej przy Komisji
KW PZPR, jako konsekwencja realizacji planu dzia³ania na rok 1968.
Powo³any do opracowania wstêpnej analizy zespó³ w sk³adzie towarzyszy:
Gra¿yna BRAL, Boles³aw FAC, Kazimierz £ASTAWIECKI, Tadeusz RAFA£OWSKI i S³awomir SIERECKI, przeœledzi³ dzia³alnoœæ „LITER” w ci¹gu roku
1967 i spróbowa³ sformu³owaæ pierwsze tezy i pytania. Za³o¿eniem tej pracy
by³o wywo³anie dyskusji w ³onie Zespo³u poszerzonego o zaproszonych Towarzyszy z Redakcji „LITER” i Komisji do spraw Prasy, Radia i Telewizji przy KW
PZPR. Dokonana analiza pozwoli³a postawiæ przed dyskutantami, a szczególnie przed Towarzyszami redaguj¹cymi to pismo, kilka merytorycznych pytañ
i choæ wynika³y one przewa¿nie z subiektywnych odczuæ „wyrobionego”
i w pewnym sensie profesjonalnego czytelnika (towarzysze dokonuj¹cy wstêpn¹
analizê pracuj¹ zawodowo w ró¿nych redakcjach gazet i „Tygodnika Morskiego”), to jednak uda³o siê w toku o¿ywionej dyskusji sformu³owaæ pewien ostateczny kszta³t analizy. Przede wszystkim pos³u¿y³a temu bardzo obszerna i szczegó³owa analiza (samoocena) dokonana przez Kierownictwo Redakcji „Liter”,
a równie¿ uwagi Kierownictwa Gdañskiego Wydawnictwa Prasowego RSW
„PRASA” wystosowane na rêce Zespo³u. Nie dokonano, i to jest pewnym niedostatkiem poni¿szej oceny, sonda¿u przynajmniej statystycznego wœród innych, bardziej „zwyk³ych” czytelników naszego miesiêcznika.
Zadanie to jednak przekracza³o si³y i mo¿liwoœci Zespo³u.
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***
Przedstawiamy informacjê o piœmie, podejmujemy próbê zaprezentowania
jego modelu redakcyjnego oraz wynikaj¹cych st¹d funkcji i zadañ spo³ecznych,
przeprowadzamy konfrontacjê tych zadañ z ich realizacj¹ na ³amach pisma,
wreszcie poddajemy pewne problemy pod dyskusjê, formu³uj¹c najistotniejsze, naszym zdaniem, wnioski zmierzaj¹ce do dalszego rozwoju pisma oraz
zasiêgu jego czytelniczego i kulturotwórczego oddzia³ywania.
Chocia¿ ocena „LITER” przeprowadzona z inicjatywy Komisji Kultury KW
PZPR w Gdañsku przez powo³any do tego zespó³ obejmuje w zasadzie okres
ostatniego roku, wydaje siê niezbêdnym przedstawienie krótkiego rysu historycznego pisma, co pozwoli na lepsze zapoznanie siê z jego drog¹ rozwojow¹.
Pierwszy numer „LITER” ukaza³ siê 1 stycznia 1962 r. w nak³adzie 3.000
egzemplarzy. Podstawowym problemem by³a sprawa modelu pisma, jego merytorycznej koncepcji okreœlaj¹cej jego profil i funkcje. W tym zakresie redakcja nie dysponowa³a ¿adnymi gotowymi receptami. Siêgaj¹ce czasów przedrozbiorowych tradycje polskiego czasopiœmiennictwa literackiego na Pomorzu
Gdañskim, czy bli¿sze trwaj¹ce do tragicznego wrzeœnia 1939 r. edycje dodatków kulturalnych „Gazety Gdañskiej” – jak pocz¹tkowo „DRU¯BA”, czy póŸniej „POMORZE” oraz samoistne czasopismo kaszubskie „GRYF” – zas³u¿one
w krzewieniu oœwiaty, kultury i sztuki na Pomorzu, a przy tym bezkompromisowo zaanga¿owane w walkê o polskoœæ Ziemi Gdañskiej, zarówno podczas
pruskiej germanizacji, jak i w latach narastaj¹cego hitleryzmu, nale¿a³y do odleg³ej, zakoñczonej zwyciêskim wynikiem drugiej wojny œwiatowej historii.
Wnios³y one, zw³aszcza do publicystyki zwi¹zanej z niedawnymi obchodami
X wieków Gdañska i 1000-lecia Pañstwa Polskiego, wiele dokumentalnego materia³u, z którego nadal korzystamy. W nowych, rewolucyjnie przeobra¿onych
warunkach Polski Ludowej nie mog³y jednak byæ szerzej przydatne.
Powsta³e tu¿ po wyzwoleniu, na pierwszej fali powszechnego entuzjazmu
(i wychodz¹ce w Gdañsku – Gdyni nak³adem „Czytelnika” przez ca³y rok 1958),
pod tytu³em zaczerpniêtym z ¯eromskiego „Wiatr od morza” – czasopismo
poœwiêcone polskiej kulturze marynistycznej, nie mog³o stanowiæ dla „LITER”
wzoru, po prostu dlatego, ¿e startuj¹c 16 lat potem, wypad³o im dzia³aæ w nieporównywalnie odmiennych warunkach ekonomicznych, spo³ecznych i kulturalnych. Nie oznacza to, ¿e zrezygnowano z problematyki morskiej, przeciwnie, sprawy ludzi morza zajmuj¹ w „LITERACH” coraz wiêcej miejsca i uwagi;
podejmowane s¹ jednak tylko wybrane zagadnienia, unikaj¹c przez to powielania okreœlonych profilów „Morza” czy „Tygodnika Morskiego” i przeciwstawiaj¹c siê œwiadomie pokutuj¹cym jeszcze tu i ówdzie mitom o odrêbnoœci
„kultury morskiej”.
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W wiêkszym stopniu mo¿na by³o czerpaæ z ró¿norodnych, w niejednym
z kontrowersyjnych doœwiadczeñ – liczonych w latach 1955–1960, choæ krótkotrwa³ych, a nieraz wrêcz jednorazowych inicjatyw wydawniczych studentów Wybrze¿a oraz bardziej lub mniej jasno sformu³owanych programowo
grup czy kó³ m³odych (np. „Uwaga”, „Kontrasty” itp.).
W najbardziej znacznym stopniu, przynajmniej w pierwszym okresie, zawa¿y³ na „LITERACH” bezpoœredni jego przednik, dwutygodnik regionalny
„Kaszebe” – organ Zrzeszenia Kaszubskiego, wydawany w latach 1957–1961
nak³adem Gdañskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „PRASA”, od którego
„LITERY” przejê³y bazê materialn¹ oraz czêœæ zespo³u redakcyjnego. Ale i w tym
przypadku mówiæ mo¿na jedynie, i to dyskusyjnie, o kontynuacji problematyki
kaszubskiej. Pod ka¿dym innym bowiem wzglêdem „LITERY” okaza³y siê zupe³nie nowym tytu³em, którego model, treœæ i forma kszta³towa³y siê w toku
codziennej, dziœ ju¿ osiemdziesiêciomiesiêcznej pracy zespo³u oraz konfrontacji tych wysi³ków z czytelnikami.
Obecny nak³ad pisma ustabilizowa³ siê na poziomie 4,5 do 5 tysiêcy egzemplarzy, co przemno¿one przez minimalny wskaŸnik 5 czytelników jednego egzemplarza daje aktualn¹ liczbê ok. 20 tysiêcy sta³ych czytelników, rekrutuj¹cych siê wg niedoskona³ego, jedynie orientacyjnego sonda¿u redakcji (spotkanie z czytelnikami, listy, telefony, polemiki, konkursy), g³ównie ze œrodowisk
twórczych oraz inteligencji Wybrze¿a szeroko rozumianej, z w³¹czeniem siê
nie tylko m³odzie¿y studenckiej, lecz tak¿e uczniów starszych klas szkó³ ogólnokszta³c¹cych. W porównaniu do nak³adów innych tytu³ów regionalnych (np.
„Odra”, „Nurt” , „Warmia i Mazury”, „Pomorze”) nak³ad „LITER” jest jednym
z najwy¿szych. Nale¿y dodaæ, ¿e 80% tego nak³adu (w przeciwieñstwie do innych tytu³ów, które maj¹ z regu³y 50% prenumeraty, a w wypadku „Warmii
i Mazur” nawet 90%) rozchodzi siê w sprzeda¿y indywidualnej, dokonywanej
z osobistego wyboru i zainteresowania czytelników. Aktualny zasiêg czytelniczy
„LITER” nie mo¿e zadowalaæ. S¹dzimy, ¿e istniej¹ niewykorzystane, a nawet
wrêcz marnowane potencjalne mo¿liwoœci zwiêkszenia ju¿ obecnie nak³adu,
a to poprzez wyegzekwowanie zalecenia Kuratorium gdañskiego o prenumeracie pisma we wszystkich szko³ach, co winno obowi¹zywaæ równie¿ wszystkie
placówki kulturalne województwa. Wiele klubów, bibliotek, a nawet PDK nie
prenumeruj¹ „LITER”, nie mówi¹c ju¿ o zupe³nie pozbawionych jakiejkolwiek
prasy – gdañskich zak³adach gastronomicznych, kawiarniach. Zwiêkszenie
poczytalnoœci „LITER” jest limitowane nadal znikom¹ agitacj¹ gdañskiej poczty
i „Ruchu”, które nie podejmuj¹ nowych inicjatyw w zakresie kolporta¿u i prenumeraty. Powrócimy do tych spraw we wnioskach.
S¹dzimy równie¿, ¿e na zwiêkszenie poczytnoœci i nak³adu znaczny wp³yw
ma propagowanie pism regionalnych przez pisma ogólnopolskie, a zw³aszcza
œrodki masowego przekazu – prasa codzienna, radio i telewizja. „Przegl¹dacze
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prasy centralnej dalej k³aniaj¹ siê sobie w pas” – stwierdzi³ na jednym ze Zjazdów
Pisarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych pewien redaktor pisma regionalnego,
przypominaj¹c od dawna wysuwany postulat wiêkszego zainteresowania tymi,
tytu³ami. Niestety, jedynie Polskie Radio wprowadzi³o przed rokiem sta³y pó³godzinny przegl¹d regionalnych czasopism spo³eczno-kulturalnych, (notabene
„LITERY” s¹ w nim stale na antenie), rozumiej¹c, ¿e s¹ one – mimo swoich
s³aboœci – istotnym czynnikiem opinii pozasto³ecznej, a publikowane w nich
utwory, artyku³y, przemyœlenia i postulaty ludzi pióra i przedstawicieli œrodowisk twórczych i kulturalnych stanowi¹ integraln¹ czêœæ ogólnokrajowego dorobku kulturalnego. Te krytyczne uwagi – do których tak¿e powrócimy we
wnioskach– dotycz¹ równie¿ prasy lokalnej. Jedynie z „G³osem Wybrze¿a”
wspó³praca „LITER” uk³ada siê zadowalaj¹co. Organ KW daje nie tylko omówienia ka¿dego numeru, lecz czêsto szerzej cytuje, b¹dŸ polemizuje z publikacjami „LITER”. Telewizja Gdañska, a tak¿e „Dziennik Ba³tycki” nie znajduj¹ dla
„LITER” miejsca.
Oczywiœcie, decyduj¹ce znaczenie dla wzrostu poczytalnoœci „LITER” ma
sama treœæ i forma pisma, ranga spo³eczna podejmowanych problemów, temperatura polityczna i ideowa publikacji, oraz stopieñ ich zaanga¿owania w proces rozwoju kulturalnego. A wiêc model pisma.
Wokó³ alternatyw: pismo spo³eczno-kulturalne, czy kulturalno-literackie;
pismo popularne magazynowe – dla szerszego krêgu czytelników, czy pismo
problemowe, adresowane do bardziej elitarnych krêgów jednego czy te¿ kilku
œrodowisk twórczych; pismo regionalne, czy ogólnopolskie – toczy siê najwiêcej sporów i dyskusji nieraz bardzo po¿ytecznych i przydatnych dla redakcji,
lecz wywo³uj¹cych równie¿ najwiêcej nieporozumieñ.
S¹dzimy, ¿e warto problemy te definitywnie przedyskutowaæ na niniejszym
forum.
Rozpatruj¹c model czasopisma regionalnego, nale¿y, naszym zdaniem, mieæ
na uwadze swoistoœæ czasopiœmiennicz¹ tego regionu. Np. w Warszawie ukazuje siê wiele specjalistycznych tytu³ów sk³adaj¹cych siê ³¹cznie na model okreœlany mianem spo³eczno-kulturalny. S¹ to pisma traktuj¹ce wy³¹cznie o problemach literatury, teatru, filmu, plastyki, architektury, fotografiki, upowszechniania i odbioru kultury, tematyce poszczególnych œrodowisk m³odzie¿y
szkolnej, studenckiej, nauczycieli, dzia³aczy kulturalnych itp. periodyki naukowe, historyczne itd. Z wyj¹tkiem tych ostatnich „LITERY” s¹ w województwie
gdañskim jedynym czasopismem spo³eczno-kulturalnym. Winien wiêc byæ poza
dyskusj¹ fakt, ¿e pismo to winno obj¹æ swoim profilem ca³okszta³t problemów
spo³eczno-kulturalnych regionu, a wiêc byæ niejako konglomeratem „Twórczoœci”, „Kultury”, „Teatru”, „Filmu”, „Polityki”, „Wspó³czesnoœci”, „Architektury”,
„Fotografii”, itp.itp. na Wybrze¿u.
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Z realiów tych ukszta³towa³ siê te¿ aktualnie model „LITER”, które po pierwszym okresie wahañ miêdzy pismem popularno-magazynowym a pismem problemowym okreœli³ siê jako model czasopisma spo³eczno-kulturalnego o szerokim zakresie tematycznym, obejmuj¹cym w zasadzie ca³okszta³t problemów
kulturalnych i wszystkie istotne zjawiska artystyczne. Model ³¹cz¹cy funkcje
upowszechniania z funkcj¹ kszta³towania aktywnego wspó³uczestnictwa w rozwoju socjalistycznej treœci i socjalistycznego oblicza kultury i sztuki. Model ³¹cz¹cy proporcjonalnie ró¿norodne problemy kulturalne ze œwiadomym eksponowaniem problematyki spo³ecznej. Model mocno zwi¹zany ze sprawami regionu, jego histori¹ i dzisiejsz¹ rzeczywistoœci¹.
Pojêcie regionalizmu uleg³o w Polsce Ludowej tak rewolucyjnym przeobra¿eniom, ¿e anachronizmem jest sprowadzenie go do folkloru lub uto¿samianie
z prowincjonalizmem. Daj¹c prymat problematyce Wybrze¿a i autorom gdañskim, w ci¹gu ostatniego tylko roku publikowa³o swoje prace w „LITERACH”
oko³o 100 autorów rekrutuj¹cych siê ze wszystkich œrodowisk twórczych Wybrze¿a, z literackiego, dziennikarskiego, naukowego, plastycznego, architektonicznego, muzycznego, fotograficznego, z krêgu twórców ludowych Kaszub,
Kociewia, Powiœla, oraz z pedagogów, nauczycieli i dzia³aczy spo³ecznych. Id¹c
po linii harmonijnie rozwijaj¹cej siê rzeczywistoœci, województwo gdañskie stanowi dziœ jeden z najbardziej prê¿nych oœrodków gospodarczych i kulturalnych
kraju, wnosz¹c swój dorobek i problemy do ogólnonarodowego bilansu.
Okreœlaj¹c siê jako pismo regionalne, „LITERY” nie zamykaj¹ ³am dla problemów i pisarzy innych regionów. Staraj¹c siê podejmowaæ i rozwa¿aæ kluczowe ogólnopolskie problemy kulturalne, korzystaj¹c ze wspó³pracy autorów
warszawskich czy krakowskich. Najœciœlej wspó³praca uk³ada siê ze œrodowiskami twórczymi Koszalina, Szczecina, Poznania i Torunia, oraz z lubelsk¹ „Kamen¹”, z któr¹ nawet wymienia siê materia³y.
Wspó³praca ta okazuje siê szczególnie skuteczna przy jednotematycznych
wydaniach o monograficznym charakterze, takich jak np. numery: niemiecki,
skandynawski, malborski, toruñski, czy numery poœwiêcone m³odej polonistyce
gdañskiej (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Gdañsku) albo 50. rocznicy Wielkiej Rewolucji PaŸdziernikowej.
Wiadomo, ¿e monograficzne wydania czasopism s¹ spraw¹ kontrowersyjn¹
i maj¹ równie wielu czytelników, jak i zdecydowanych przeciwników. Jeœli chodzi o doœwiadczenia, to nale¿y podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ jednotematycznych
„LITER” rozesz³a siê bezzwrotowo i jest nadal (listami, telefonami) poszukiwana
przez czytelników ze œrodowisk m³odzie¿y studiuj¹cej i szkolnej oraz przez pisarzy i pracowników nauki. W ci¹gu roku staæ redakcjê jednak tylko na 1-2 takich
wydañ.
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Spróbujmy dokonaæ teraz pewnej konfrontacji, przedstawiæ nie tyle od strony
osi¹gniêæ, ile trudnoœci i s³aboœci realizacjê przedstawionych za³o¿eñ programowych pisma.
W zakresie publicystyki najwiêksz¹ trudnoœæ stanowi niew¹tpliwie czêstotliwoœæ pisma, stoj¹ca w sprzecznoœci z dynamicznym nurtem ¿ycia, wy³¹czaj¹ca bezpoœredni¹ polemikê, dyskusjê, replikê, reagowanie na aktualne pal¹ce
problemy, a wiêc ograniczaj¹c¹ w znacznym stopniu zaanga¿owanie pisma oraz
jego kulturotwórcz¹ funkcjê. Miesiêcznik oznacza bowiem w praktyce redakcyjnej i w odbiorze czytelniczym kwartalnik (miesi¹c pracy autorskiej, miesi¹c
w druku i miesi¹c kolporta¿u). Nie chc¹c ograniczyæ publicystyki do retrospektywnych refleksji, redakcja podjê³a ostatnio próbê weryfikacji dotychczasowego harmonogramu pracy, uzyskuj¹c maksymalne skrócenie cyklu produkcyjnego 6 kolumn publicystycznych do 15 dni. Pozwoli³o to „LITEROM”
w okresie gor¹cych wydarzeñ marcowych daæ wyraz swojemu stanowisku ju¿
w numerze kwietniowym, a tak¿e zaktualizowaæ publicystykê polityczno-spo³eczn¹ numerów majowego i czerwcowego. Staramy siê obecnie to doraŸne
rozwi¹zanie przekszta³ciæ w sta³¹ praktykê. Jest to jednak wszystko, co mo¿na
zrobiæ i s¹ tylko pó³œrodki, na co wskazuje praktyka numeru majowego, który
ukaza³ siê z 10-dniowym opóŸnieniem, w³aœciwie na skutek takich zabiegów.
W ci¹gu ostatniego roku, dziêki ¿yczliwoœci KW PZPR, zwiêkszona zosta³a
dwa razy objêtoœæ (ostatnio z dniem 1 kwietnia br.) kolumn-stron „LITER”.
Wynosi ona obecnie 40 stron tekstu plus 4 strony wielobarwnej, kartonowej
ok³adki. Fakt ten nie zaspokaja istniej¹cych potrzeb czytelniczych i zamierzeñ
redakcyjnych, wp³ywa jednak korzystnie na rozszerzenie problematyki, szczególnie w odniesieniu do publicystyki.
Preferowanie wielokierunkowego, mo¿liwie wszechstronnego modelu czasopisma spo³eczno-kulturalnego, przy jego okreœlonej objêtoœci i czêstotliwoœci, nie jest spraw¹ ³atw¹ i nara¿one jest na dwa krañcowe niebezpieczeñstwa –
„wszystkoizm” oraz pomijanie wa¿kich obszarów ¿ycia. Obawom tym redakcja
przeciwstawia odpowiednio zorganizowan¹ strukturê kolegium redakcyjnego
oraz dzia³owy, tematyczno-problemowy uk³ad ³am pisma. Wyznaczone ramowo proporcje poszczególnych dzia³ów koryguje samo ¿ycie, gdy¿ ich zbyt
aptekarskie wywa¿enie grozi³oby skostnieniem, nud¹ i oderwaniem pisma
od aktualnych potrzeb i zainteresowañ czytelniczych.
Znaczne miejsce na ³amach „LITER” wyznacza redakcja materia³om historycznym, które stanowi¹ jeden z wiod¹cych nurtów publicystyki. Materia³y te
weryfikuj¹ tradycje narodowe, w tym tak¿e dorobek polskiej kultury i nauki,
dokumentuj¹ walkê o polskoœæ Gdañska i Pomorza, dzieje walk wyzwoleñczych
ze szczególnym uwzglêdnieniem historii ostatniego pó³wiecza, popularyzuj¹
karty z dziejów ruchu rewolucyjnego, walk o umocnienie w³adzy ludowej i zagospodarowanie ziemi gdañskiej w pierwszych latach wyzwolenia. W tym
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zakresie poza sta³ymi redakcyjnymi materia³ami (np. „Historia i Œwiadomoœæ”
T. Bolduana), „LITERY” wspó³pracuj¹ z szerokim gronem historyków Gdañska, Poznania, Torunia m.in. z takimi, jak profesorowie: Labuda, Górski, Wojciechowski, £ukaszewicz, Wapiñski, Cieœlak, Ciesielski, Zajewski, Biskup itp.
Przyk³adowo wymieniæ tu nale¿y dwie choæby pozycje – „Historiografia w NRF
i najnowsze dzieje Niemiec” oraz dyskusjê o miejscu Gdañska w kulturze polskiej w przesz³oœci i dziœ, okreœlaj¹ce naukow¹ i spo³eczn¹ rangê tych publikacji.
Uzupe³nieniem dzia³u s¹ sta³e recenzje wartoœciowych prac historycznych
oraz przegl¹d nowoœci wydawniczych. Z historycznymi materia³ami naukowymi i popularyzatorskimi koresponduje tak¿e wiele materia³ów z pogranicza
literatury i dokumentu, jak wspomnienia ¿o³nierzy, dzia³aczy patriotycznych
i rewolucyjnych, czy cykl reporta¿y Tettera pt. „Szlakami pomorskiego Wallenrodyzmu”, który wart jest naszym zdaniem ksi¹¿kowego utrwalenia.
Potrzeba krzewienia wiedzy o przesz³oœci Gdañska i Pomorza, niezbêdnej
dla procesów integracyjnych ludnoœci tej ziemi, a zw³aszcza dla patriotycznego
wychowania m³odego pokolenia, potrzeba polemiki w tej dziedzinie z tendencjami rewizjonistycznymi w NRF jest oczywista. Podobnie oczywist¹ (sprawdzon¹ i udokumentowan¹) jest du¿a poczytnoœæ publikacji historycznych,
zw³aszcza historii najnowszej. A jednak „LITERY” spotykaj¹ siê nieraz ze strony krytyków z zarzutem „nadmiernej historycznoœci”. Jest to zarzut wynikaj¹cy
z powierzchownej znajomoœci „LITER”, w których materia³y historyczne zajmuj¹ stale tylko 3-5 kolumn – zarzut o tyle s³uszny, o ile opublikowane materia³y s¹ zbyt „suche” czy „ciê¿kie”, b¹dŸ zbyt fragmentaryczne lub jak to by³o
w przesz³oœci, przyczynkarskie. Tej s³aboœci niektórych publikacji historycznych jest redakcja œwiadoma i zmierza do jej przezwyciê¿enia. Sprawa jest nie³atwa, gdy¿ talenty publicystyczne w œrodowisku naukowców nale¿¹ do wyj¹tków, a stosunkowo niskie honoraria „LITER” (70- z³ za stronê maszynopisu)
nie stanowi¹ dostatecznej zachêty materialnej.
Najobszerniejszym i zarazem najtrudniejszym dzia³em, wymagaj¹cym nie
tylko du¿ych umiejêtnoœci warsztatowych, lecz zaanga¿owania ideowego, wysokiej etyki dziennikarskiej i odpowiedzialnoœci za s³owo, jest niew¹tpliwie dzia³
publicystyki spo³ecznej, z jego wiod¹cym nurtem publicystyki ideologiczno-politycznej. Zapewne ostatni cz³on powy¿szego sformu³owania jest jeszcze
przedwczesny, istnieje on zaledwie w za³o¿eniach programowych redakcji, nie
znajduj¹c jeszcze pe³nego wyrazu na ³amach „LITER”. Co prawda, niektóre pozycje, zw³aszcza ostatnio publikowany „Marksizm a wspó³czesny rewizjonizm”
dr. Lebiedziñskiego, czy artyku³ Dziadonia „O potrzebie g³oœnego mówienia”,
lub „Poszukiwanie modelu wychowawczego” – Skrokowej, czy „Wp³yw wydarzeñ rewolucyjnych na klasê robotnicz¹ Pomorza” – £ukaszewicza, albo podjêta dyskusja o zaanga¿owaniu ideowym literatury z udzia³em m³odych pisarzy, które spotka³y siê z szerokim rezonansem spo³ecznym, zainteresowaniem
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czytelników i krytyki – oœmielaj¹ do wyra¿enia nadziei, i¿ w tej dziedzinie publicystyki prze³amany zosta³ impas. Powodzenie takich pozycji zdaje siê wyznaczaæ linie frontu i one to powinny kierunkowaæ dalszy rozwój publicystyki
ideologiczno-politycznej.
Pragniemy jednak z ca³¹ szczeroœci¹ przedstawiæ trudnoœci redakcyjne w tej
dziedzinie. Sprowadzaj¹ siê one do s³aboœci autorskiej œrodowiska pisarskiego
Wybrze¿a, w którym brak publicystów politycznych, reporterów o zaciêciu
spo³ecznym i o wybitnych walorach literackich. Postulowane stworzenie zaplecza nowych piór dla miesiêcznika poprzez utworzenie spo³eczno-kulturalnych dodatków w prasie codziennej Wybrze¿a wydaje siê w tej sytuacji konieczne. Niezale¿nie od tej perspektywy „LITERY” ju¿ w tej chwili stoj¹ przed
dylematem reportera z prawdziwego zdarzenia albo przynajmniej kandydata
z odpowiednimi zadatkami. Posiadany przez redakcjê etat dziennikarski, wolny
z dniem 1 sierpnia br. w wysokoœci 2.000 z³ nie daje szansy pozyskania takiej
si³y, tym bardziej, ¿e w miesiêczniku istniej¹ ograniczone mo¿liwoœci wypracowania dodatkowej wierszówki. Wprowadzony w ubieg³ym roku nowy uk³ad,
zbiorowy, koryguj¹cy warunki pracy p³acy dziennikarzy, uzyskany przez redakcje przed dwoma laty etat publicysty oraz dofinansowanie ogólnego funduszu
honoracyjnego (o 30 tysiêcy w stosunku rocznym) poprawi³y sytuacjê kadrow¹
pisma, stwarzaj¹c lepsze mo¿liwoœci wspó³pracy z autorami spoza redakcji –
publicystami i literatami, jednak zlecanie bardziej czaso- i pracoch³onnych tematów, inspirowanie szerszych penetracji ¿ycia, zamawianie reporta¿y terenowych, krajowych i zagranicznych, podejmowanie trudnych, konfliktowych
problemów, napotyka na trudnoœci. Tak wiêc mo¿liwoœci te s¹ nadal bardzo
skromne. Redakcja zgadza siê z krytyczn¹ ocen¹ s³aboœci publicystyki spo³eczno-kulturalnej „LITER”. Jak stwierdza analiza kierownictwa redakcji, samokrytyczna ocena przeprowadzona na kolegiach redakcyjnych jest w niejednym
nawet wypadku dalej id¹ca. S¹dzimy, ¿e dla radykalnej poprawy w tej dziedzinie
niezbêdne jest sukcesywne realizowanie postulatów redakcji, zmierzaj¹cych do
zapewnienia pismu odpowiednich œrodków materialnych i bodŸców ekonomicznych. Postulaty te dotycz¹: zwiêkszenia objêtoœci „LITER” do 50 kolumn,
przekwalifikowania posiadanych etatów – dziennikarskiego na reporterski, publicystycznego na kierownika dzia³u krytyki artystycznej, oraz dofinansowanie
funduszu honoracyjnego, co najmniej do 120 z³ za stronê maszynopisu, a tak¿e
podniesienia rycza³tów za udzia³ w pracach kolegium redakcyjnego (dotyczy
dzia³u prozy i dzia³u poezji) i wynagrodzenia za prace korektorskie.
Postulaty te w formie argumentowanych wniosków zosta³y przez redakcjê
wspólnie z Gdañskim Wydawnictwem Prasowym przedstawione ZG RSW
„Prasa”, lecz mimo monitów nie doczeka³y siê dot¹d realizacji. Przypominamy
je wiêc na tym forum, apeluj¹c o autorytatywne ich poparcie i pomoc w mo¿liwie szybkim za³atwieniu.
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Kontynuuj¹c konfrontacjê za³o¿eñ programowych pisma z jego zawartoœci¹ merytoryczn¹, proponujemy w dalszym ci¹gu niniejszej informacji tematyczny przegl¹d problematyki poszczególnych dzia³ów, najistotniejszych zagadnieñ i kierunków rozwoju.
Dzia³ literatury – czy jest reprezentatywny dla ca³ego œrodowiska literackiego
Wybrze¿a? Pytanie istotne, jako ¿e pe³niejsza prezentacja utworów literackich
i wypowiedzi publicystycznych pisarzy Wybrze¿a w pismach centralnych,
a tak¿e prasie lokalnej, jest obecnie nierealna. W „LITERACH” na dzia³ ten
sk³adaj¹ siê sta³e kolumny prozy i poezji, zawieraj¹ce oryginaln¹ twórczoœæ –
opowiadania, fragmenty powieœci, sztuki teatralne, telewizyjne, eseje, reporta¿e oraz wiersze i poematy, kolumny debiutów poetyckich, pocztylion literacki,
odpowiedzi debiutuj¹cym poetom, cykle krytycznych esejów prowokuj¹ce do
dyskusji na temat treœci, formy i spo³ecznej funkcji wspó³czesnej poezji (ostatnio zainicjowano cykl pt. „komentarze do wyobraŸni”), oraz doraŸnie organizowane kolumny publicystyczne s³u¿¹ce jako szeroko pojêta trybuna pisarzy
dla wypowiedzi na ró¿ne tematy spo³eczne i literackie. £¹czna objêtoœæ dzia³u
literackiego waha siê w poszczególnych numerach miesiêcznika od 6 do 8 kolumn. Gdañskie œrodowisko literackie liczy aktualnie 30 cz³onków, oraz spor¹
grupê autorów niezrzeszonych, rekrutuj¹cych siê g³ównie ze œrodowiska ludzi
morza. Dodaæ do tego nale¿y konsekwentnie realizowan¹ na ³amach pisma prezentacjê twórczoœci pisarzy krajów nadba³tyckich – ZSRR, NRD i Skandynawii.
Obecna objêtoœæ i czêstotliwoœæ pisma stoi wiêc w dysproporcji w stosunku do
aktualnych potrzeb i zadañ. Objêcie 12 edycjami „LITER” przynajmniej raz
w roku ka¿dego pisarza stwarza nielada problemy przed cz³onkami kolegium,
którzy faktycznie kieruj¹ dzia³em (Fleszarowa – proza, Fac– poezja), a dyskusja nad kryteriami wyboru poch³ania sporo uwagi na kolegiach redakcyjnych.
Trudnoœci zarysowuj¹ siê g³ównie na styku tendencji wœród pisarzy do sk³adania w redakcji fragmentów przygotowywanych powieœci, a tendencj¹ redakcji
do preferowania utworów specjalnie pisanych dla pisma, mo¿liwie zbie¿nych
z aktualn¹ problematyk¹. Redakcja uporczywie zmierza do wiêkszego zainteresowania œrodowiska literackiego i indywidualnych autorów ma³ymi formami
twórczoœci, tak po¿¹danymi przez czytelników, jak: felieton, esej, humoreska,
satyra, fraszki oraz wielkim reporta¿em literackim, ukazuj¹cym przeobra¿enie
socjo- i psychologiczne spo³eczeñstwa Wybrze¿a, konflikty obyczajowe naszych
czasów. Jak dot¹d wysi³ki te rzadko koñcz¹ siê sukcesem.
Znajdziemy równie¿ w „LITERACH” pozycje problemowe, dotycz¹ce œrodowiska literackiego organizowane przez redakcjê dyskusje z udzia³em pisarzy,
b¹dŸ indywidualne wypowiedzi i polemiki na temat wa¿nych zjawisk i faktów
z ¿ycia kulturalnego i spo³eczno-politycznego: „Miejsce Gdañska w geografii
kulturalnej kraju”, problematyka Kongresu Kultury Polskiej, istota i sens kolejnych Zjazdów Pisarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych, czy ostatnio – polemikê
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o postawach politycznych i moralnych pisarzy wobec „wydarzeñ marcowych”.
Tak¿e problemy warsztatu pisarskiego, sytuacja pisarza w telewizji, w wydawnictwie, sprawy percepcji literatury, czy – znów tylko przyk³adowo – trudnoœci
pracy t³umaczy (o której pisali m.in. Karol Dedecius, Maria Boduszyñska-Borowikowa, Herbert Wilczewski i in.).
Pozycji publicystycznych tego typu jest jednak wci¹¿ za ma³o i redakcja winna
do³o¿yæ starañ, by nawi¹zaæ bli¿sz¹ jeszcze wspó³pracê ze œrodowiskiem pisarskim tak, aby dzia³ literatury nie spe³nia³ tylko funkcji almanachu literackiego.
Jakie miejsce znajduje na ³amach „LITER” twórczoœæ ludowa? W ocenie czasopism regionalnych przeprowadzonej przed dwoma laty przez Zarz¹d G³ówny
RSW „Prasa” czytamy: „Nale¿yt¹ wagê przywi¹zuj¹ do twórczoœci ludowej
»LITERY«, prezentuj¹c zarówno poetów i pisarzy kaszubskich, jak te¿ zajmuj¹c
siê krytyczn¹ ocen¹ literatury ludowej Pomorza Gdañskiego. Wspomnieæ tu
warto równie¿ o cennym cyklu ilustrowanych publikacji pt. »Album twórców
ludowych«. Trafn¹ jest koncepcja publikowania materia³ów zarówno o ludowych zwyczajach kaszubskich, jak i o przeniesionych na Pomorze obyczajach,
sztuce ludowej polskiej ludnoœci Wileñszczyzny, która jak wiadomo w doœæ
znacznej liczbie zamieszkuje obecnie wojew. gdañskie i której powa¿na rola
kulturotwórcza na tych terenach jest niew¹tpliwa. A wiêc integracja nie przez
przekreœlenie dorobku, nie przez wyrzeczenie siê go, ale przez ³¹czenie czy
wspó³istnienie ró¿norodnych wartoœci, wnoszonych przez poszczególne grupy
ludnoœci”.
Pozostaje jeszcze pytanie, jak¹ funkcjê spe³niaj¹ „LITERY” wobec m³odzie¿y
literackiej Wybrze¿a? W pojêciu redakcji jest to funkcja opiekuñcza, której s³u¿¹
sta³e kolumny debiutów i publikacje krytyki literackiej, oraz doraŸne montowane dyskusje m³odych, a tak¿e konkursy organizowane od czasu do czasu
przez redakcjê wspólnie z mecenatem spo³ecznym – Gdañskim Towarzystwem
Przyjació³ Sztuki. Ujawni³y one, b¹dŸ potwierdzi³y nowych autorów, z których
czêœæ nawi¹za³a sta³¹ wspó³pracê z pismem, wchodz¹c coraz g³êbiej w spo³ecznoœæ pisarsk¹ Wybrze¿a (np. Jocher, Moskalówna, Stopa, Surdykowski, Kotlica).
Dojrza³y debiut jest zjawiskiem rzadkim, na ogó³ bez trudu toruj¹cym sobie
drogê do wydawnictw. Natomiast typowy proces stopniowego kszta³towania
ideowych i artystycznych wartoœci twórczoœci m³odych, jest procesem d³ugotrwa³ym, wymagaj¹cym cierpliwoœci, ¿yczliwoœci, ostrej krytyki i niebezkonfliktowych sporów. Jest on doceniany dopiero po latach i to w wypadkach pozytywnych, na co dzieñ natomiast niechêtnie przyjmowany przez czytelników,
a nawet spotyka siê z krytyk¹ – zdarzaj¹ siê przecie¿ „LITEROM” nierozeznani
grafomani, którzy wol¹ zamiast etiud i wprawek gotowe utwory. Redakcja nie
zamierza jednak rezygnowaæ z dotychczasowych linii postêpowania w tym zakresie, pragn¹c jednoczeœnie odnotowaæ fakt, ¿e w ostatnich latach nie by³o na
Wybrze¿u udanego debiutu literackiego poza ³amami „LITER”, a na pó³kach
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ksiêgarskich pojawi³o siê sporo ksi¹¿ek maj¹cych na obwolucie informacjê
dotycz¹c¹ autora b¹dŸ utworu: „debiutowa³ w »LITERACH«”, „drukowano
w »LITERACH«”.
Tyle w skrócie o dziale literackim. A inne œrodowiska twórcze? Czy pismo
s³u¿y ich integracji, czy prezentuje dorobek, czy przedstawia postulaty, czy
porusza problemy, czy wci¹ga autorów do wypowiedzi na swoich ³amach?
OdpowiedŸ zawarta jest w samym postawieniu pytania oraz w okreœlonym na
wstêpie modelu i funkcji pisma. Mo¿na jedynie dodaæ, ¿e teatr, plastyka, architektura, muzyka, fotografia maj¹ obecnie sta³e miejsce w ka¿dym numerze, wyznaczone m.in. takimi cyklicznymi pozycjami, jak „Miesi¹c teatralny”, „Galeria
Liter”, „Rysowanie œwiat³em” (fotografika gdañska), „Kontrapunktem”, „Awizo
Filmowe” itp. D³uga droga do objêcia ³amami problematyki wszystkich œrodowisk uwarunkowana by³a brakiem na Wybrze¿u wyspecjalizowanych krytyków o okreœlonej postawie œwiatopogl¹dowej, operuj¹cych socjalistycznymi
kryteriami oceny zjawisk artystycznych. Utworzony przed 2 laty, wraz z pozyskaniem do sta³ej pracy red. Misiornego, dzia³ krytyki artystycznej dysponuje
aktualnie w ka¿dym numerze 6-8 kolumnami. Pozyskanie do bliskiej i systematycznej wspó³pracy m³odych piór o zaciêciu publicystycznym i krytycznym
(teatr – Misiorny, £astawiecki, muzyka – Partyka, Jankowski, Popek, plastyka –
Justynowicz, Jakubowska, Czychowski, film fabularny i dokumentalny – Jocher,
Milewski, architektura – Nina Smolarz, Adam Szymski, Adam Go³uch), zlikwidowa³o dominantê kilku œrodowisk i monopole jednego krytyka, pozwalaj¹c
na proporcjonalne ujêcie problematyki ca³okszta³tu twórczoœci w województwie
gdañskim, wielostronne polemiczne i czêsto kontrowersyjne jej traktowanie.
Wydaje siê, ¿e w publikacjach tych mo¿na wyraŸnie przeœledziæ proces rozwojowy, charakteryzuj¹cy siê stopniowym przechodzeniem od materia³ów informacyjnych i czêsto przypadkowych, poprzez coraz pe³niejsz¹ relacjê, ku
œwiadomej koncepcji analitycznej i postulatywnej krytyki. Obecny etap, to pog³êbianie tej linii, rozwijanie dialogu: twórca – krytyk – odbiorca sztuki. Chodzi
wiêc tak¿e o to, aby krytyka nie zamyka³a siê w w³asnym krêgu, lecz s³u¿y³a
tworzeniu na ³amach pisma forum dla wymiany przemyœleñ i doznañ miêdzy
twórcami i odbiorcami, przez konfrontacjê pogl¹dów, wykszta³cania siê postaw.
W tym dziale kierownictwo redakcji wskazuje na wyst¹pienie nowych trudnoœci – odejœcie Justynowicza do Warszawy, wyeliminowania Jochera przez
pracê dyplomow¹, oraz fakt, ¿e inni autorzy, nie mog¹c wy¿yæ z jednej na miesi¹c publikacji, rozpraszaj¹ swe si³y rozmaitym dorabianiem. Powracamy w tym
miejscu do przedstawionych ju¿ postulatów redakcji.
Zawarte w ocenie zespo³u Komisji Kultury stwierdzenie, ¿e „LITERY” pomijaj¹ telewizjê, ograniczaj¹c siê do jednego na ten temat „przytyku w felietonie
z ma³ej litery”, kierownictwo redakcji zbija nastêpuj¹cymi argumentami. Problematyka œrodków masowego przekazu, telewizji, radia, prasy, filmu (o którym
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czêœciowo by³a ju¿ mowa), znajduje siê zarówno w profilu, jak i na ³amach
pisma. „Sztuka chwili – jak trafnie formu³uje siê istotn¹ cechê emisji telewizyjnych, audycji radiowych, czy prasowych tematów dnia, wyklucza bie¿¹ce ich
recenzowanie w miesiêczniku, który w zasadzie w odbiorze czytelnika jest
kwartalnikiem. DoraŸnie odnotowaæ mog¹ „LITERY” jedynie szczególnie wybitne pozycje, tak artystyczne, jak i publicystyczne i dokumentalne, utrwalone
w pamiêci ludzi, b¹dŸ zapisane na taœmach magnetofonowych czy filmowych,
co pozwala na ponowne, a nawet wielokrotne ich odtworzenie. Ocenie podlegaæ mog¹ i powinny pozycje sta³e, cykliczne, lokalne i ogólnopolskie (przyk³adowo „Telewizyjne Festiwale Teatralne”, „Rozmowy o wspó³czesnoœci”, „Popo³udnia z M³odoœci¹”, czy „Gawêdy Wilków Morskich” itp.) oraz programy nadawane specjalnie „dla tych co na morzu”. Prawda, ¿e jeszcze nie w formie sta³ej
rubryki, ¿e zbyt rzadko, ale przecie¿ pozycje te nie jeden raz trafia³y na ³amy
„LITER”, staj¹c siê tematem nie tylko felietonów z ma³ej litery (patrz „Szarotki
i kolibry”, „Czary walca”, „Pla¿owa niedziela”, „Wyj¹tkowo z du¿ej litery”, „Morze bez filmu” itp.), ale i bardziej lub mniej wnikliwych recenzji. Wartoœciowe
inscenizacje gdañskiej TV s¹ te¿ dokumentowane zdjêciami w „LITERACH”,
a „Murzyn” Szaniawskiego znalaz³ siê nawet na ok³adce (styczeñ 1968). Ale nie
w tych pozycjach, przynajmniej nie g³ównie w nich widzi redakcja funkcjê miesiêcznika spo³eczno-kulturalnego wobec œrodków masowego przekazu. Powinna
ona polegaæ na podejmowaniu ogólniejszych i zarazem trudniejszych tematów
i problemów, jak np. ideowo-wychowawcze oddzia³ywanie programów m³odzie¿owych, linia repertuarowa programów artystycznych, ocena pracy terenowych oœrodków radiowo-telewizyjnych, sonda¿ percepcji zainteresowañ
i potrzeb telewidzów i radios³uchaczy itp. – s³owem publicystyka o powa¿niejszych walorach poznawczych, prowokuj¹ca do aktywnego odbioru, s³u¿¹ca recepcji i rozwojowi masowych œrodków przekazu. Ambitniejsz¹ prób¹ „LITER”
w tym zakresie by³y publikacje w numerze styczniowym br., do których zaproszono redakcje terenowych oœrodków TV Warszawy, Szczecina i Gdañska.
Wypowiedzia³ siê w koñcu tylko Gdañsk (Snarski, Misiorny, Fac), ale by³y to
g³osy merytoryczne, kontrowersyjne, które winny byæ rozwijane. Tyle wyjaœnieñ redakcji. Tym argumentom godzi siê przyznaæ o tyle racjê, ¿e lepiej to
zadanie mo¿e spe³niæ jedynie tygodnik. Jeœli chodzi o prasê, to „LITERY” wprowadzi³y comiesiêczn¹ ca³ostronicow¹ rubrykê „Lektury prasowe” (pod red.
T. Bolduana), omawiaj¹c¹ jeden wybrany z ³am czasopism problem. A wiêc nie
„wszystkiego po trochu”, lecz œwiadomy wybór. Wydaje siê, to s³uszne, zw³aszcza jeœli wybór dotyczyæ bêdzie wa¿kich problemów spo³ecznych i bêdzie tak
trafny, jak przyk³adowo, ostatnio temat z „Nowych Dróg” nr 6 Edward Kowalczyk „Wychowanie, kadra naukowa, uczelnie”.
Œrodowisko naukowe Wybrze¿a: jego wy¿sze uczelnie, instytuty naukowe,
towarzystwa, biblioteki, wydawnictwa, wreszcie ludzie, pracownicy nauki –
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jakie miejsce te tematy zajmuj¹ na ³amach „LITER”? Z pewnoœci¹ nie jest
to „skromny k¹cik”, lecz miejsce poczesne na równi z innymi œrodowiskami
twórczymi. Znaczna jest lista wspó³pracowników tego œrodowiska z pismem,
historyków, ekonomistów, medyków, polonistów, mniejsza niestety – z nauk
spo³ecznych. Dopiero ostatnio wp³yn¹³ na tê dysproporcjê artyku³ filozofa
dr. Lebiedziñskiego z WSP swoj¹ interesuj¹c¹ publikacj¹ pt. „Marksizm a wspó³czesny rewizjonizm”. Ale choæ to jeszcze ma³o, ju¿ go odnotowa³o szeroko „¯ycie
Literackie”, a „Polityka” „porywa” naszemu miesiêcznikowi Autora, proponuj¹c
mu oczywiœcie korzystniejsz¹ wspó³pracê. Nie³atwo temu zapobiec. Redakcja
nie ustaje jednak w penetrowaniu œrodowiska, poszukuj¹c publicystycznych
piór, odkrywczych tematów, inspiruj¹c i organizuj¹c dyskusjê wokó³ istotnych
spo³ecznych i naukowych problemów (np. o medycznych i etycznych aspektach przeszczepu serca, o prawie morskim i kosmicznym, o Instytutach Naukowych Ziem Zachodnich, o kierunkach reformy studiów i programów nauczania w szko³ach œrednich, o problemach urbanistycznych Trójmiasta itp.).
Obszerny cykl publicystyczny pt. „Indeks w herbie” (pod redakcj¹ St. Dziadonia) prezentowa³ w formie pe³nych monografii, zawieraj¹cych elementy konstruktywnej krytyki i postulatywne wnioski, wszystkie wy¿sze uczelnie Wybrze¿a, wa¿niejsze placówki naukowe, oraz pracownie poszczególnych uczonych,
których dorobek ceniony jest nie tylko w kraju. Zagadnieniom niemcoznawczym, dorobkowi m³odej polonistyki gdañskiej oraz œrodowisku naukowemu
Uniwersytetu Toruñskiego, poœwiêcono monotematyczne wydania. Za³o¿eniem programowym tego dzia³u pisma (który po przejœciu St. Dziadonia do
„G³osu Wybrze¿a” przej¹³ St. Pestka) jest upowszechnienie wiedzy i zbli¿enie
nauki do rzeczywistych i najbardziej pal¹cych potrzeb gospodarczych i spo³ecznych kraju i Wybrze¿a. Na tym polu czuje siê ci¹g³y niedosyt.
Nale¿y w tym miejscu postawiæ pytanie: czy „LITERY” poza œrodowiskami
twórczymi, stanowi¹ szersz¹ trybunê dzia³aczy kulturalnych, pracowników frontu upowszechnienia kultury, profesjonalistów i spo³eczników, aktywu regionalnych towarzystw kulturalnych, czy pismo podejmuje problematykê terenowych placówek kulturalnych, czy zajmuje siê ruchem amatorskim?
W lipcowym numerze znajdujemy np. programow¹ wypowiedŸ przewodnicz¹cego Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki, Piotra Stolarka, bilansuj¹c¹ dziesiêcioletni dorobek Towarzystwa i jego aktywu oraz mówi¹c¹ o perspektywach tego ruchu. W innych numerach znaleŸæ mo¿na g³osy i opinie dzia³aczy kulturalnych m³odzie¿owych organizacji ZMS,ZMW, ZHP i ZSP.
Powa¿nym przedsiêwziêciem by³ numer „malborski”, opracowany wspólnie
z miejscowymi pracownikami i dzia³aczami kultury, wype³niony g³ównie problemami monumentalnego Muzeum Zamkowego. Tylko bardzo sporadycznie
znaleŸæ mo¿na pewne tematy kulturalne Elbl¹ga i innych miast województwa.
Do pe³niejszych opracowañ, choæ doœæ ju¿ odleg³ych w czasie, nale¿¹ publikacje
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krytyczne o modelu Wojewódzkiego Domu Kultury, o sytuacji bibliotek publicznych czy problemach ksiêgarzy – pracowników gdañskich Domów Ksi¹¿ki.
Zupe³nie unikalnym jest reporta¿ z pracy Stoczni Gdañskiej publikowany kilka
lat temu oraz inny artyku³ bêd¹cy prób¹ penetracji procesu upowszechnienia
kultury w œrodowisku najwiêkszej robotniczej spo³ecznoœci Wybrze¿a. Najwiêcej
stosunkowo pisano o ruchu kulturalnym studentów „¯ak”, turnieje „Czerwonej
Ró¿y”, Chór Akademii Medycznej, ale w sumie da siê zauwa¿yæ brak konsekwentnej polityki redakcji w tym zakresie. Pismo wydaje siê oderwane zw³aszcza od powiatowych oœrodków kulturalnych. Potwierdza to tak¿e fakt, ¿e 80 proc.
z nak³adu „LITER” rozchodzi siê w Trójmieœcie. Jest to powa¿ny problem
wymagaj¹cy radykalnych poci¹gniêæ redakcyjnych. Ra¿¹cej luki nie umniejsza
„Order Stañczyka” – doroczne honorowe wyró¿nienie redakcji przyznawane
za szczególnie wa¿ne dla rozwoju kulturalnego ziemi gdañskiej osi¹gniêcia, nie
tylko twórcom ale i aktywistom upowszechnienia (m.in. otrzyma³ je kierownik
powiatowego wydzia³u kultury w Wejherowie J. Kiedrowski za realizacjê has³a
„Szko³a – Oœrodkiem – Kultury”). Potrzebna jest publicystyka, niezbêdny jest
reporta¿ z terenu, publikacje dotycz¹ce spraw spo³ecznych w najszerszym tego
s³owa znaczeniu.
Cennym natomiast elementem treœci pisma jest problematyka m³odzie¿owa,
stanowi¹ca od d³u¿szego ju¿ czasu coraz g³êbszy nurt publicystyczny. Problemy ¿ycia i nauki m³odzie¿y, problemy wychowania patriotycznego i obywatelskiego, problemy ideowych postaw m³odzie¿y, dzia³alnoœæ polityczna organizacji m³odzie¿owych, reforma programów nauczania szkó³ ogólnokszta³c¹cych,
zmiany strukturalne wy¿szych uczelni – oto tytu³y i treœæ niektórych publikacji
opracowanych przy wspó³pracy teoretyków i praktyków, pedagogów i nauczycieli, dzia³aczy organizacji m³odzie¿owych i takich placówek jak np. Oœrodek
Metodyczny Kuratorium Gdañskiego Okrêgu Szkolnego. Wydaje siê, ¿e warto
nad dzia³em popracowaæ, aby m³odzie¿ sta³a siê nie tylko tematem ale i podmiotem, nie tylko adresatem (w tej chwili s¹ nim raczej nauczyciele i rodzice),
ale i czytelnikiem, a w koñcu i wspó³autorem. Do tego ostatniego zachêcaj¹
ciekawe inicjatywy redakcji – konkursy na ma³e formy publicystyki rozpisane
wœród m³odych i spotkania z m³odzie¿¹.
Czy w piœmie regionalnym winno byæ miejsce na ¿ycie spo³eczne innych
krajów, na kulturê i sztukê innych narodów? „LITERY” uwa¿aj¹, ¿e tak i staraj¹
siê miejsce to wyznaczyæ geograficzn¹ rejonizacj¹ swoich zagranicznych zainteresowañ w basenie Morza Ba³tyckiego. A wiêc bratnie republiki Zwi¹zku
Radzieckiego, Skandynawia i Niemiecka Republika Demokratyczna.
Pod wzglêdem treœci i formy mo¿na tu wyró¿niæ nastêpuj¹ce g³ówne grupy
publikacji: wybrane t³umaczenia oryginalnej twórczoœci pisarzy tych krajów,
prace krytyczne na temat ich twórczoœci, prezentuj¹ce nowych autorów, b¹dŸ
nowe zjawiska literackie, dalej informacja o wydarzeniach kulturalnych w tych
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krajach ze szczególnym uwzglêdnieniem poloników i aktualnych faktów i przejawów wspó³pracy kulturalnej miêdzy Polsk¹ a tymi krajami, oraz korespondencja, reporta¿e, impresje „w³asnych” wys³anników z pobytu w tych krajach,
które dotycz¹ przede wszystkim ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego tych krajów.
W³asnych wys³anników ujêliœmy tutaj œwiadomie w cudzys³ów, gdy¿ „LITERY”
nie dysponuj¹ ¿adnymi mo¿liwoœciami wyjazdów za granicê. Mimo starañ
redakcji, pracownicy jej ani cz³onkowie kolegium (nb. cz³onkowie ZLP) nie s¹
uwzglêdniani nawet w licznych delegacjach krajowych czy gdañskich na tak
wa¿kie imprezy jak „Ostsee-Woche” w Rostocku. „Dni Leningradu” czy „Tygodnie Kultury Polskiej” w krajach skandynawskich. Poszczególni pracownicy
wyje¿d¿aj¹ sporadycznie z ramienia zwi¹zków twórczych, b¹dŸ prywatnie
w ramach wymiany turystycznej w okresie w³asnych urlopów. Ale i te nieliczne
szanse wykorzystuje redakcja, organizuj¹c wiele materia³ów. Tylko tak móg³
siê ukazaæ listopadowy numer poœwiêcony 50. rocznicy Wielkiej Rewolucji PaŸdziernikowej, wielorakiej wspó³pracy kulturalnej radziecko-polskiej, oraz
dorobkowi kulturalnemu Leningradu. Tu cennym jest pozyskanie przez „LITERY” do wspó³pracy literata ¯akiewicza, filologa rosyjskiego z wykszta³cenia
specjalizuj¹cego siê w literaturze rosyjskiej i radzieckiej (patrz jego esej o Dostojewskim, czy publikacjê w setn¹ rocznicê Gorkiego). Nie tylko poezja i nowa
proza, czy klasyka radzieckiej literatury, ale i obszerniejsze materia³y o radzieckim filmie i radzieckiej plastyce znaleŸæ mo¿na w poszczególnych numerach
„LITER”, choæ uwa¿ny czytelnik dostrze¿e, ¿e s¹ to jeszcze pozycje i zbyt sporadyczne i zbyt okolicznoœciowe. Wniosek: bardziej konsekwentne programowanie, no i kontynuowanie tej tematyki.
W przysz³oœci mo¿e warto nawi¹zaæ wymienn¹ wspó³pracê z leningradzkim miesiêcznikiem kulturalno-literackim „Newa”.
We wspomnianej ju¿ ocenie czasopism regionalnych, przeprowadzonej przez
Zarz¹d G³ówny RSW „Prasa”, czytamy m.in. „Czo³owym organizatorem ruchu
na rzecz zbli¿enia ze œrodowiskami literackimi krajów skandynawskich, na rzecz
o¿ywienia wzajemnej wymiany kulturalnej s¹ „LITERY” (…) wydany zosta³
bardzo wszechstronny, specjalny numer skandynawski „LITER” (…) zebrano
wiele wartoœciowych materia³ów”. Jest to opinia przesadnie pochlebna, ale
dalsze stwierdzenia nie podlegaj¹ chyba dyskusji: „godne uznania jest, ¿e „LITERY’ tematyk¹ krajów skandynawskich zaczê³y od d³u¿szego ju¿ czasu zajmowaæ siê na sta³e, w ka¿dym numerze: artyku³y problemowe, przek³ady poezji, prozy, informacje o polsko-skandynawskich kontaktach, wreszcie sta³a
pozycja „Notatnik skandynawski”.
Podobnie przedstawia siê problematyka NRD, choæ zagadnienie jest tutaj
szersze, gdy¿ dotyczy równie¿ NRF i daje siê uj¹æ chyba w dwa zasadnicze
nurty: publicystyki niemcoznawczej i publicystyki antyrewizjonistycznej. Poza
specjalnym niemcoznawczym numerem „LITER” zamieszczaj¹ one materia³y
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nie tylko literackie i kulturalne, ale i z zakresu publicystyki politycznej pozycje
w niektórych przypadkach Ÿród³owe, wnosz¹ce nowe elementy do polemiki
polsko-niemieckiej. G³ówny kierunek tych publikacji to nurt oskar¿ycielski –
dokumenty zbrodni hitlerowskich (proces Forstera, pamiêtniki wiêŸniów Stutthofu, Majdanka, prawda o ¯ydach w Stutthofie, historia martyrologii polskiej
ludnoœci Pomorza Gdañskiego itp.) – oraz nurt walki z przejawami rewizjonizmu i neohitleryzmu w NRF. Wydaje siê, ¿e tej jak najs³uszniejszej w ogólnych
za³o¿eniach publicystyce „LITER” warto poœwiêciæ osobn¹ szczegó³ow¹ analizê
i ocenê.
Na koniec kilka uwag o uk³adzie graficznym pisma, realizowanym przez
plastyka Ryszarda Stryjca. Ok³adki „LITER” od szeregu ju¿ numerów nabra³y
jednolitego charakteru, nie tylko pod wzglêdem formalnym. Kolorowe zdjêcia
na ok³adkach maj¹ na celu odnotowanie i spopularyzowanie wa¿niejszych
faktów i wydarzeñ kulturalnych. Nale¿y d¹¿yæ do tego, by temat ok³adki wi¹za³
siê z treœci¹, a nawet wynika³ z zasadniczej wagi artyku³u wewn¹trz numeru
oraz do wiêkszego ni¿ dotychczas sygnalizowania na ok³adce co ciekawszych
tytu³ów publikacji. Dot¹d by³o to robione zbyt rzadko i nieœmia³o.
Kolorowe reprodukcje dzie³ malarstwa plastyków Wybrze¿a, zamieszczone
w ramach „Galerii Liter” na czwartej stronie ok³adki, które prezentowa³y ponad prace 50 plastyków, nie zawsze przedstawia³y siê najlepiej, wywo³uj¹c kontrowersyjne opinie, od zachwytów do protestów, ale zale¿a³o to równie¿ od
formy kolorystyki, tonacji itp., a tak¿e techniki druku, która przy niesprzyjaj¹cych warunkach kolorystycznych obrazu, jak równie¿ ze wzglêdu na nieodpowiedni papier (karton zbyt ch³onny, szary) zawodzi³a, co nie sposób by³o przewidzieæ, gdy¿ w niektórych wypadkach reprodukcje wypada³y z kolei bardzo
poprawnie. Ostatnio cykl ten w ca³oœci na pewno po¿yteczny i cenny zosta³
zamkniêty, a na jego miejsce wszed³ nowy pt. „Muzea ziemi gdañskiej”, który
nie stwarza takich problemów.
Uk³ad graficzny „LITER” jest w powa¿nym stopniu uwarunkowany treœci¹
oraz objêtoœci¹ artyku³ów. W numerach monograficznych dobór zdjêæ czy reprodukcji stawa³ siê bardziej jednolity i pe³ny. Np. w numerze skandynawskim
mo¿na by³o korzystnie uzupe³niæ tematy zarówno poprzez wybitne fotogramy
autorów skandynawskich, jak te¿ przez pokazanie grafiki i malarstwa z tego
obszaru. Ujednolicona szerokoœæ szpalt i czcionki tej grupy materia³ów, stworzy³a pewnego rodzaju koœciec graficzny ca³ego numeru, jego motyw g³ówny.
„LITERY”, bêd¹c powa¿nym periodykiem publicystyczno-kulturalnym, nie
zaœ magazynem ilustrowanym, zmuszaj¹ do tego, by je ³amaæ w sposób maksymalnie prosty i czytelny. S³u¿yæ temu maj¹ m.in.– napisy:
– napisy u do³u kolumn rozgraniczaj¹ce dzia³y tematyczne,
– ostatnio zaœ inicja³y czy zró¿nicowania czcionek pocz¹tków artyku³ów,
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– krótkie wprowadzenia do tekstów wyró¿niaj¹cym sk³adem czcionek („garmondem”),
– maksymalne ograniczenie nieczytelnego kroju czcionek („nonparel”).
Wszystko to czyni siê po to, by uzyskaæ jak najwiêksz¹ przejrzystoœæ i porz¹dek poszczególnych kolumn.
W praktyce nie zawsze udawa³o siê to osi¹gn¹æ, gdy¿ równoczesne d¹¿enie
do zmieszczenia jak najwiêkszej iloœci materia³ów, czêsto ze wzglêdu na ich
aktualn¹ wartoœæ, czy te¿ ze wzglêdu na nie najlepiej pojêt¹ oszczêdnoœæ miejsca, zmusza³a niekiedy do nadu¿ywania mniej czytelnej czcionki – „nonparel”,
ograniczaj¹c w ten sposób mo¿liwoœci operowania „œwiat³em” i powoduj¹c
zat³oczenie i nieczytelnoœæ.

W N I O S K I:
W zakresie modelu: nale¿y wzmóc wysi³ki celem dalszego profilowania
„LITER” w kierunku problemowego czasopisma spo³eczno-kulturalnego Wybrze¿a, o szerokim zakresie tematycznym, obejmuj¹cym ca³okszta³t problemów
kulturalnych i zjawisk artystycznych, modelu s³u¿¹cego rozwojowi zarówno
œrodowisk twórczych, jak i odbiorców sztuki, modelu ³¹cz¹cego funkcjê upowszechnienia z funkcj¹ kszta³towania – aktywnego wspó³uczestnictwa w twórczym procesie budownictwa socjalistycznej treœci i socjalistycznego oblicza
polskiej kultury i sztuki.
W zakresie czytelnictwa: nale¿y w pracy redakcyjnej i dzia³alnoœci administracyjnej rozwijaæ wszystkie dostêpne formy i œrodki zmierzaj¹ce do rozszerzenia obecnej bazy czytelniczej „LITER” na ca³e œrodowisko inteligencji pracuj¹cej Wybrze¿a, œrodowiska pojmowane jak najszerzej, od m³odzie¿y szkolnej starszych klas szkó³ œrednich poprzez nauczycieli, m³odzie¿ studenck¹,
inteligencjê zawodow¹ do œrodowisk twórczych. Szczególnych starañ w tym
zakresie nale¿y do³o¿yæ na terenie miast powiatowych, gdzie istniej¹ potencjalne mo¿liwoœci i spo³eczne potrzeby likwidacji niepokoj¹cego niedorozwoju
czytelnictwa czasopism kulturalnych.
W tym celu nale¿y m.in. wyegzekwowaæ zalecenie Kuratorium Gdañskiego
Okrêgu Szkolnego w sprawie prenumeraty „LITER” we wszystkich szko³ach
œrednich, tak ogólnokszta³c¹cych, jak zawodowych i technicznych oraz zrealizowaæ prenumeratê „LITER” we wszystkich terenowych placówkach kulturalnych od powiatowych i dzielnicowych domów kultury oraz wydzia³ów kultury
terenowych rad narodowych do wiêkszych wiejskich „klubów ksi¹¿ki i prasy”,
bibliotek i czytelni.
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Nie mniej wa¿ne wnioski dotycz¹ gdañskiego „Ruchu”, który powinien
z wiêksz¹ ni¿ dot¹d trosk¹ i energi¹ zaj¹æ siê kolporta¿em i dystrybucj¹ gdañskiego czasopisma. Sta³ej korekty wymaga nadzia³ „LITER” na poszczególne
kioski. Raz w miesi¹cu – najlepiej w po³owie – winien byæ dokonywany przerzut czêœci nak³adu z kiosków, w których pismo zalega do tych, gdzie zosta³o
sprzedane i gdzie jest poszukiwane. Najwiêkszy nadzia³ powinien byæ kierowany do kiosków dworcowych na linii elektrycznej Gdañsk – Gdynia – Wejherowo i Gdañsk – Nowy Port, jako najdogodniejszych dla czytelników (zarówno
sta³ych, jak i turystów) – punktów zaopatrzenia. W miastach wojewódzkich na
terenie ca³ego kraju winny byæ stale wydzielone w najruchliwszych centrach
punkty sprzeda¿y kompletu terenowych czasopism, w tym tak¿e „LITER”, tak
aby mo¿na by³o poinformowaæ o tym czytelników, a z czasem stworzyæ nawyk
ich nabywania. Wreszcie nale¿y zlikwidowaæ ujawniony przez kontrole redakcji i potwierdzony w listach brak „LITER” w niektórych Miêdzynarodowych
Klubach Ksi¹¿ki i Prasy i to nie tylko w województwie gdañskim, ale i poza
nim.
Celem zwiêkszenia poczytalnoœci „LITER” w kraju, a tym samym lepszego
upowszechnienia problematyki kulturalnej Wybrze¿a, nale¿y równie¿ uaktywniæ propagandê pisma. Jedn¹ ze skutecznych, lecz stosowanych w zbyt ma³ym
zakresie form jest uwzglêdnienie problematyki pism regionalnych w przegl¹dach prasy centralnej i ogólnopolskiej. Odpis niniejszych wniosków nale¿y przes³aæ do Biura Prasy KC PZPR, ZG RSW „Prasa”, oraz poszczególnych redakcji
celem rozwi¹zania tej od dawna postulowanej lecz dot¹d nie w pe³ni egzekwowanej sprawy. Równoczeœnie spowodowaæ nale¿y wprowadzenie „LITER” do
przegl¹dów prasy w gdañskiej prasie, w rozg³oœni gdañskiej i w audycjach gdañskiej TV.
W zakresie objêtoœci i czêstotliwoœci: docelowym wnioskiem, uwarunkowanym dynamicznym rozwojem ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego województwa gdañskiego, rozwojem œrodowisk twórczych i sta³ym wzrostem potrzeb
czytelniczych, jest przekszta³cenie miesiêcznika „LITERY”w tygodnik spo³eczno-kulturalny. W tym celu ju¿ obecnie, a tak¿e dla rozwi¹zania aktualnie stawianych przed pismem zadañ oraz aktualnie istniej¹cych potrzeb publikacyjnych autorskich i czytelniczych, nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia objêtoœci czasopisma do 50 kolumn. Zespó³ analizuj¹cy wskazuje na potrzebê utworzenia
w codziennej prasie gdañskiej sta³ych kolumn poœwiêconych problematyce
kulturalnej, gdzie mogliby siê ujawniæ i ukszta³towaæ nowi autorzy.
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W zakresie spraw materialnych: pal¹c¹ potrzeb¹, uargumentowan¹ szczegó³owo w niniejszej ocenie, jest zwiêkszenie funduszu honoracyjnego „LITER”,
zw³aszcza dla publikacji wspó³pracowników pisma spoza redakcji, przede
wszystkim zaœ dla wiod¹cej formy publicystycznej, jak¹ jest terenowy reporta¿,
o wybitnych walorach spo³ecznych i literackich. Obecny fundusz – oko³o
70 z³otych za stronê maszynopisu jest zbyt niski, nie tylko w skali ogólnokrajowej, ale nawet w stosunku do stawek codziennej prasy terenowej. Wniosek prowadzi do godzinowego honorarium – 120.-z³ za stronê tekstu.
Przekwalifikowaniu winien ulec tak¿e posiadany przez redakcjê etat publicysty (2.500.-z³) na etat kierownika dzia³u krytyki artystycznej (faktycznie zreszt¹
wykonywany) w wysokoœci 3.000.-z³. I wreszcie, weryfikacji finansowej ulec
winny rycza³ty za udzia³ w pracach kolegium redakcyjnego, którego cz³onkowie faktycznie prowadz¹ dzia³y prozy i poezji. Wnioskujemy, aby obecna
stawka 600.-z³ miesiêcznie podniesiona zosta³a do 1.000.-z³ miesiêcznie. Pal¹cym wnioskiem jest tak¿e poprawa warunków materialnych korekty. Wniosek
w tym zakresie sprowadza siê do zwiêkszenia funduszu honoracyjnego „LITER”
o 1.000.-z³ w stosunku miesiêcznym.
Na koniec wnioskuje siê, by odpowiednie instancje, a przede wszystkim
ZG RSW „Prasa”, Ministerstwo Kultury i Sztuki, ZG SDP, oraz stowarzyszenia
twórcze i terenowe w³adze kulturalne, uwzglêdni³y kandydatury pracowników
redakcji i kolegium „LITER” w wyjazdach zagranicznych, w wymianach i imprezach miêdzynarodowych.

Gdañsk, sierpieñ 1968 r.
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Uzupełnienie do Nekrologu żukowskiego
(na marginesie odnalezienia nieznanego
rękopisu ks. Jana Gotfryda Borka)

W 1906 roku niemiecki historyk, urodzony w Gdañsku Max Perlbach1, wyda³
ksiêgê zmar³ych (menologium) œredniowiecznego klasztoru norbertanek
w ¯ukowie pod Gdañskiem2. Zabudowania klasztorne ju¿ wtedy nie istnia³y,
dawno ju¿ by³o po kasacie (1834) i rozbiórce zabudowañ (1863), pozosta³ jedynie koœció³, ustanowiony parafialnym (1836) i ma³e fragmenty budowli przy
furcie. Dokumenty klasztorne przechowywa³ wtedy (1899–1906) w Archiwum
Parafialnym ks. administrator Józef Bielicki, miêdzy innymi tak zwane Menologium Sukowiense. Dzisiaj w budynku by³ej XIX-wiecznej wozowni, gdzie w 1991
roku urz¹dzono Muzeum Parafialne, znajduj¹ siê najwa¿niejsze zabytki, w tym
dokumenty klasztorne, tak¿e interesuj¹cy nas nekrolog ¿ukowski.
Dokument ten jest czêœci¹ wiêkszej ca³oœci, rêkopis oprawiony w skórê obejmuje bowiem Martyrologium Romanum Cezara Baroniusza, Antwerpia 1589
(k. 6–108), wyj¹tki z regu³y œw. Augustyna (k. 109–112), na koñcu (k. 112–196)
w formie kalendarzowej nekrolog3. Co ciekawe, brakuje w nim 15 dni, od 25 II
– 10 III. Cztery karty s¹ puste4. Nie wiadomo, jak ten fakt wyt³umaczyæ. Poniewa¿ na jednej stronie kalendarza umieszczano œrednio 2 i pó³ dnia, ³atwo wyliczyæ, ¿e na 8 stronach zmieœci³yby siê owe brakuj¹ce 15 dni (8 x 2,5 = 20), nawet
wiêcej.
Mia³em mo¿liwoœæ zwiedziæ Muzeum Parafialne w ¯ukowie dnia 26 VI 2004
roku dziêki uprzejmoœci Siegfrieda Johanna von Janowskiego z Lubeki, a i rów1

2
3
4

Zob. K. Forstreuter, Max Perlbach (1848–1921), [w:] Altpreussische Biographie, t. 3, Marburg/Lahn 1975, s. 1037; D. A. Dekañski, Max Perlbach (1848–1921), [w:] S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 3, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1997, s. 407–408.
Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters Zuckau bei Danzig, hrsg. M. Perlbach,
Danzig 1906 (= „Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens” 5).
Muzeum Parafialne w ¯ukowie, rkps Nomina defunctorum per anni circulum in capitulo
quottidiano pronuncianda.
Tam¿e, po k. 121; pisze tym te¿ M. Perlbach, Das Totenbuch…, s. V (Wstêp), oraz s. 15.
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nie¿ gospodarza, ks. pra³ata Stanis³awa Gackowskiego. Wczeœniejsze, okazjonalne przyjazdy z rodzin¹, zwykle w niedzielê, nie dawa³y po¿¹danego skutku.
A chcia³em poznaæ inny z rêkopisów, wydane w 1957 roku przez o. W³adys³awa
Szo³drskiego C. SS. R. spisy zakonnic i ksiê¿y pod enigmatycznym tytu³em –
Miscellanea ¿ukowskie5, doprowadzone do 1748 roku, jakoby autorstwa ks. Micha³a Gamratowskiego, od 1746 roku komendariusza i spowiednika ¿ukowskiego6. Kilka lat wczeœniej, ks. Franciszek Ksawery Okroy, uznawa³ ten rêkopis
za kronikê klasztorn¹, o czym wydawca nie wiedzia³, i wymieni³ w maszynopisie pracy magisterskiej tytu³y 12. paragrafów tego oprawionego w skórê dzie³ka
(74 karty, czêœæ niezapisana) formatu 19x16 cm7, doœæ dowolnie je uwspó³czeœniaj¹c.
Ju¿ pierwsze spojrzenie na ten anonimowy rêkopis bez strony tytu³owej,
z charakterystycznym pismem ¿ukowskiego kaznodziei, pozwoli³o odnaleŸæ jej
autora, mianowicie ks. Jana Gotfryda Borka8. Obecnie wchodzi on do kanonu
prac Jana Gotfryda Borka, w zwi¹zku w wydaniem innej, Echo sepulchralis…9.
Wymienny wiêc i my poszczególne tytu³y paragrafów (rozdzia³ów) dzie³a
Borka (zachowuj¹c sk³adniê rêkopisu), wszak teraz wiemy, ¿e to na niego powo³uj¹ siê nieœwiadomie autorzy wielu prac, chocia¿ cytuj¹ jako Miscellanea
¿ukowskie10. Bork korzysta³ z ró¿nych akt, czasem podaje daty œmierci zakon5
6
7

8

9
10

W. Szo³drski, Miscellanea ¿ukowskie, „Nasza Przesz³oœæ”, 6, 1957, s. 327–377, wydanie od
s. 328.
Biogram tam¿e, s. 371–372; T. Nowicki, S³ownik biograf iczny rz¹dców paraf ii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Lublin 2003, s. 67.
F.K. Okroy, Dzieje klasztorów norbertañskich w ¯ukowie (mps Toruñ 1951), wyd. z wstêpem E. Pryczkowskiego, ¯ukowo 2010, s. 16. Na podstawie tej pracy (s. 168–178) powsta³
krótki wstêp niniejszego artyku³u.
Wczeœniejsze biogramy ks. Jana Gotfryda Borka nie zna³y tego faktu (A. Mañkowski, Jan
Gotfryd Bork (ur. 1717), [w:] Polski s³ownik biograf iczny, t. 2, Kraków 1936, s. 326; S. Gierszewski, Jan Gotfryd Borck (Bork) (1717–1772), w: S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 1, Gdañsk 1992, s. 142–143; J. Borzyszkowski, Jegomoœæ borzyszkowski –
ks. Jan Gotfryd Bork – jego dzie³o i biblioteka, w: Borzyszkowy i Borzyszkowscy… a Gochy.
O dziejach wsi i rodziny, studia i materia³y zebrane przez J. Borzyszkowskiego, t. 3, Lipnica
– Lipusz 1993, s. 91–101; J. Kowalkowski, Ksi¹dz Jan Gotfryd Bork (1717–1772) – nowe
fakty z ¿ycia i twórczoœci, „Studia Pelpliñskie” 30, 2000, s. 69–101; G. Kloskowski, Jan Gotfryd Bork – nowe fakty do biogramu, „Studia Pelpliñskie” 42 (wydanie specjalne), 2010,
s. 147–159). Pisali o tym odkryciu, przy innej okazji, J. Kowalkowski, Adam Kos (ok. 1610–
–1661) biskup che³miñski – pochodzenie, „Studia Pelpliñskie” 37, 2006, s. 205, przypis 31;
równie¿ S. J. v. Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Powo³ania kap³añskie i zakonne Janowskich na Pomorzu do XVIII wieku, „Studia Pelpliñskie” 39, 2008, s. 271, gdzie
tak¿e próbka pisma ks. Borka z tego rêkopisu.
Jan Gotfryd Bork, Echo grobowe…, t. 1, wyd. przygotowane do druku przez prof. UG, dr. hab.
S³awomira Koœcielaka, t³um. z jêzyka ³ac. ks. infu³at dr Mieczys³aw Józefczyk z Elbl¹ga.
S¹ to: I. Genealogia i œmieræ ksi¹¿¹t pomorskich, fundatorów klasztoru ¿ukowskiego (k. 4–9);
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nic inne z „obitarza” (obituarza), inne z menologium. Czy podstaw¹ dla Borka
by³ ów dziœ nieznany obituarz? Nie wspomnia³ zaœ o braku kart w menologium.
Wracaj¹c do nekrologu, M. Perlbach t³umaczy³ na wstêpie swojego wydania, jakoby powsta³ ok. 1600 roku z jakiejœ wczeœniejszej ksiêgi i by³ dalej systematycznie uzupe³niany. Wspomniane wczeœniej puste strony uzna³ za b³¹d.
Przerobi³ ca³oœæ nekrologu podzielon¹ na dni kalendarza (w obrêbie strony oko³o
2,5 dnia), a ka¿dy z nich, oprócz daty, mia³ dalej trzy poziome rubryki zatytu³owane: fratres nostri, sorores nostrae, benefactores et familiares nostri. U niego
s¹ tablice „pionowe” zawieraj¹ce w obrêbie danego dnia i miesi¹ca pozosta³e
dane, a wiêc w jednym wierszu pomieœci³ to, co w oryginale jest w czterech –
data na œrodku, i 3 wiersze do wpisów. Sprawa wczeœniejszej ksiêgi zmar³ych
jest niejasna, brak bowiem œredniowiecznych dobrodziejów w obecnej11.
Przypadkowo, przegl¹daj¹c póŸniej w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie
rêkopisy wytworzone przez kartuskiego przeora o. Jerzego Schwengla, w jednym
z nich, Documenta Varia… z 1749 roku, natrafi³em na spisy zakonnic i dobrodziejów klasztoru ¿ukowskiego i z niego uzupe³ni³em brakuj¹ce wpisy dotycz¹ce
dni od 25 II do 10 III12. Jaki to rêkopis(y) widzia³ wtedy Jerzy Schwengel, trudno
powiedzieæ. Podtytu³ ze s. 127 wskazuje jednak na menologium ¿ukowskie.
Wspó³czesny spis zakonnic autorstwa s. Ma³gorzaty Borkowskiej OSB
z ¯arnowca zna wymienione ni¿ej zakonnice z brakuj¹cych dni, ale nie z LM¯
(to Das Totenbuch…, wydany przez Perlbacha, czyli Liber mortuorum), bo ich
tam nie ma, a jedynie z wydania W. Szo³drskiego, Miscellanea ¿ukowskie (skrót:
Misc.)13. Dla s. Borkowskiej autorem spisów sióstr jest te¿ ks. Gamratowski,
zamiast kaznodzieja ¿ukowski Jan Gotfryd Bork .

11
12

II. O Krzy¿akach i ich rz¹dach w Pomeranii (k. 9v–12v); III. O innych osobach niezakonnych,
których pami¹tka [znajduje siê] w obitarzu ¿ukowskim (k. 13–14v); IV. Regestr alfabetyczny
wielebnych Panien klasztoru ¿ukowskiego od roku 1590, z wyra¿eniem dnia ob³óczyn, profesji, konsekracji i œmierci, [o] ile dojœæ mo¿na by³o (k. 14v–30v); V. Osobne wyra¿enie tych
Panien zakonnych, które jeszcze ¿yj¹ z woli Boskiej w tym roku 1748 (k. 31–31v); VI. Porz¹dek lat, [w] których i jak d³ugo Bogu s³u¿y³y zmar³e w Bogu zakonnice, w tym klasztorze
profeski od roku 1586 (k. 31v–33); VII. O innych dawniejszych zakonnicach klasztoru tego,
których rok œmierci ani dzieñ nie jest opisany, tyle miesi¹c, dlatego te¿ w porz¹dek u³o¿one
alfabetu, na 12 miesiêcy roku s¹ podzielone, w których umar³y (k. 33–38); VIII. O siostrach
zmar³ych konwentu strzeleñskiego (k. 38v–40); IX. O przeoryszach klasztoru ¿ukowskiego
i sposobie elekcji czyli obrania ich (k. 40–42v); X. O proboszczach zakonu œw. Norberta przy
klasztorze ¿ukowskim porz¹dkiem alfabetu (k. 42v–49); XI. O spowiednikach przewielebnych Panien klasztoru ¿ukowskiego (k. 49–49v); XII. O spowiednikach innych, nie zakonnych œw. Norberta (k. 49v–53).
Zob. opis i uwagi do ¿ukowskiej ksiêgi zmar³ych P. Oliñskiego, Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdañskim od XIII do XVII wieku, Toruñ 1997 (= „Roczniki TNT” 80, z. 1), s. 279–280.
Archiwum Diecezjalne w Pelplinie (dalej: ADP), Monastica, Kartuzy 10, s. 127–136, oraz
136–146.
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Poni¿szy fragment, mimo i¿ zakonnice z niego s¹ ujête w Leksykonie…,
wydajê dla poznania dobroczyñców, nieznanych edycji Maxa Perlbacha ¿ukowskiej ksiêgi zmar³ych (mo¿na uzupe³niæ tam Alphabetisches Register), ale tak¿e,
aby wykazaæ, i¿ wydatn¹ pomoc¹, by umieœciæ we wspomnianym Leksykonie…
wszystkie mieszkanki klasztoru ¿ukowskiego, by³ ks. Jan Gotfryd Bork, co
w przypisach, mo¿e przesadnie, pokazujê.

ANEKS
Źród³o: ADP, Kartuzy 10: Documenta varia..., s. 127–144.
[s. 127]
Benefactores Monasterii Zuccoviensis. Ex Menol. Zuccov.
[s. 128]
26 II 1661 Borkowski Laurentius canonicus Varmiensis14, qui 200 fl. inscripsit
Ecclesiae S. Joanni in Borkowo15, alias patruus Leonardi Borkowski16.
Huius nominis duae fuerunt moniales in Conventu Zuccov. Barbara et
Anna17.
26 II 1735 Bystramowna Justina18 uxor Joanni £aszewski19.
1 III 1667 Czapski Christophorus20.
13
14

15

16

17

18
19
20

M. Borkowska OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Pó³nocna, Warszawa 2004, s. 328–363.
Wawrzyniec Borkowski (zm. 26 II 1661), pisze te¿ o nim ks. Okroy, Klasztory norbertañskie…, s. 122, za dokumentami ¿ukowskimi. Spisy kanoników warmiñskich notuj¹ takiego
jako zm. 28 II 1624, jednak „Cassubitê”, Uczniowie–sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, oprac. M. Inglot, Kraków 1998, s. 60. Mo¿e druga z dat
rocznych œmierci jest z³a?
Testamentem z ok. 1661 roku zapisa³ 200 fl. koœcio³owi ¿ukowskiemu na swoich dobrach
w Borkowie, ks. Okroy, Klasztory norbertañskie…, s. 122. Chodzi zapewne o Borkowo,
pow. kartuski.
Mo¿e Leonard Borkowski (zm. 5 IV 1658), Das Totenbuch…, s. 21 – nie ma tu ¿adnych
informacji identyfikacyjnych, by³ jednak bratankiem kanonika i realizowa³ testament stryja, ADP, Monastica, K 3, k. 29. Mo¿e tu zapisana z³a data œmierci kanonika?
Barbara (zm. 9 XII 1591) i Anna (zm. 28 [18] III 1692) Borkowskie, M. Borkowska, Leksykon…, s. 349 i 354 – w LM¯ 10 osób œwieckich, nie wiadomo, które mog¹ byæ rodzicami
tych zakonnic.
Justyna Bystramówna (zm. 26 II 1735), ¿ona Jana £aszewskiego. Parê tê notuje A. Boniecki,
Herbarz polski, t. 15, Warszawa 1912, s. 225.
Jan £aszewski (zm. 26 II 1696), zob. przypis 30.
Krzysztof Czapski (zm. 1 III 1667), zapewne syn Jana i N. Swaro¿yñskiej, dziedzic Lubocina
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[s. 129]
4 III 1691 Czarliñski Albertus21 et Michael filius eius22.
2 III Dêbiczowna Petronella23 uxor Adami Gralewski24 et mater Barbarae
monialis25.
[s. 130]
2 III Gralewski Adamus asses. Iud. Dirszav.26 et Petronella Dembiczowna
parentes item Theresia27, soror Barbarae monialis28.
[s. 132]
3 III 1742 Krêcki Matthias parochus Chmieln. magnus benef.29.
26 II 1696 £aszewski Joannes30.
[s. 133]
1 III Leryc Ambrosius31 parens Elisabethae mon.32.

21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31
32

i Bar³omina w powiecie puckim, zm. po 1662, ¿onaty z Ma³gorzat¹ Manteufflówn¹, Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. J. Kowalkowski i W. Nowosad,
Warszawa 2013, s. 74, przypis 4. Mo¿e to ojciec Justyny Szczepañskiej, zob. ni¿ej, przypis
35.
Wojciech Czarliñski (zm. 4 III 1691), mo¿e syn Hektora i Anny Dulskiej, jako zm. przed
1682 w opracowaniu H. £ady, Historia rodu Schedlin-Czarliñskich, Inowroc³aw 1985, s. 10.
Micha³ Czarliñski, syn Wojciecha i Doroty Tucho³czanki, wed³ug H. £ady, Historia rodu…,
s. 13.
Petronela Dêbiczówna (zm. 2 III), rok nieznany.
Adam Gralewski, zob. przypis 26.
Barbara Gralewska (zm. 2 IX 1727), M. Borkowska, Leksykon…, s. 357, rodzice podani.
Adam Jakub Gralewski (zm. 2 III), rok œmierci nieznany, ³awnik ziemski tczewski 1676–20
I 1685, Urzêdnicy Prus Królewskich XV– XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wroc³aw
1990 , nr 1243 (w indeksie 1676–1687).
Teresa Gralewska, córka Adama Jakuba i Petroneli Dêbiczówny, siostra zakonnicy ¿ukowskiej Barbary.
Barbara Gralewska, zob. przypis 25.
Ks. Maciej Miko³aj Krêski (zm. 3 III 1742), LM¯ nieznany, w latach 1700–1732 proboszcz
w Chmielnie, darowa³ zakonnicom ¿ukowskim 500 z³, testamentem zapisa³ jeszcze 1500,
zmar³ w ¯ukowie jako penitencjariusz jakoby 19 I 1742 i tam pochowany, zob. T. Nowicki,
S³ownik biograf iczny…, s. 112 – tu data œmierci jest b³êdna. Miscellanea…, czyli Bork
(s. 335) te¿ podaj¹ 3 III.
Jan £aszewski (zm. 26 II 1696), zapewne m¹¿ Justyny Bystramówny, zob. wy¿ej, przypis 18.
Ambro¿y Leryc (zm. 1 III), rok œmierci nieznany, rodzic norbertanki El¿biety, zob. przypis
ni¿ej.
El¿bieta Leryc (zm. 4 V 1624), M. Borkowska, Leksykon…, s. 351, tu rodzic nieznany.
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[s. 134]
1 III 1660 Sczepañski Sigismundus33 filius Jacobi34 capit. Mirachov. et Justina
2. uxor eius, q. obiit 1653 Niesiecki35.
[s. 135]
4 III Tucho³kowna Catharina36 uxor Alberti Czarliñski37.
[s. 136]
Series atlera. Monialium in Domino defunctarum cum anno et die investiturae, professionis, consecrationis ac mortis.
[s. 138]
29 II 1735 Czapska Marianna38.
[s. 139]
26 II 1727 Donimierska Regina39.
[s. 140]
4 III 1669 Kopycka Anna40.
24 II 1655 Anna Lagen z Braniewa41.

33

34

35

36

37
38

39
40
41

Zygmunt Szczepañski (zm. 1 III 1660), syn Jakuba (zob. przypis ni¿ej) i Zofii Konstancji
Sobieskiej, A. Biedrzycka i J. Kowalkowski, Zygmunt Ferdynand Szczepañski h. Do³êga (ok.
1598–1660), [w:] Polski s³ownik biograf iczny, t. 47, 2011, s. 367–368. Nekrolog ¿ukowski
odnotowa³ wszystkie osoby z rodziny S(z)czepañskich, oprócz Zygmunta i jego drugiej ¿ony.
Jakub Szczepañski (zm. 20 IX 1630), starosta mirachowski, J. Kowalkowski, Jakub Szczepañski (Sczepañski, Szepanski, Scepanscius) h. Do³êga (ok. 1556–1630), [w:] Polski s³ownik
biograf iczny, t. 47, 2011, s. 324–328.
Justyna z Czapskich Szczepañska (zm. 1653), córka Krzysztofa (zob. przypis 20 – mo¿e
ojciec?), druga ¿ona Zygmunta Szczepañskiego, A. Biedrzycka i J. Kowalkowski, Zygmunt
Szczepañski…, s. 367. U K. Niesieckiego, Korona Polska, t. 4, Lwów 1745, s. 65, nie znalaz³em
informacji o niej.
Katarzyna Tucho³kówna (zm. 4 III), rok œmierci nieznany, córka Stanis³awa Kazimierza
i Katarzyny Konstancji Debrzyñskiej, ¿ona Wojciecha Czarliñskiego, wed³ug H. £ady,
Historia rodu…, s. 10.
Wojciech Czarliñski (zm. 4 III 1691), zob. wy¿ej przypis 21, m¹¿ Katarzyny Tucho³kówny.
Marianna Czapska II (zm. 29 II 1735), córka Aleksandra i Anny Bia³ochowskiej, siostra
biskupa Walentego, siostrzenica przeoryszy Marianny, M. Borkowska, Leksykon…, s. 357,
wymienia Borka (Misc.) a tak¿e LM¯, co jest b³êdem.
Regina Donimierska (zm. 26 II 1727), M. Borkowska, Leksykon…, s. 356, za Borkiem.
Anna Kopycka (zm. 4 III 1669), M. Borkowska, Leksykon…, s. 352, za Borkiem.
Anna Lagen/Langen II, z Braniewa (zm. 24 II 1655), M. Borkowska, Leksykon…, s. 351,
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[s. 141]
8 III M¹kowska Anna commemorata 42.
[s. 142]
7 III 1616 Poznaiewska Emerentianna43.
[s. 143]
27 II 1698 Rembowska Eleonora44.
[s. 144]
2 III 1692 Wêsierska Anna45.
25 II Agnes priorissa Sukowiensis, soror nostra46.

42
43
44
45
46

za Borkiem, data dzienna zgonu 14 lub 24 II, Schwengel odczyta³ 24. 14 II za LM¯, lecz
brak tu roku i pochodzenia.
Anna M¹kowska (zm. 19 I 1603), zakonnica strzelneñska, M. Borkowska, Leksykon…,
s. 185, za Borkiem tak¿e data 8 III.
Emerencjanna Poznajewska (zm. 7 III 1616), M. Borkowska, Leksykon…, s. 350, za Borkiem.
Eleonora Rembowska, przeorysza, (zm. 27 II 1698), M. Borkowska, Leksykon…, s. 354,
za Borkiem.
Anna Wêsierska (zm. 2 III 1692), M. Borkowska, Leksykon…, s. 354, za Borkiem.
Agnieszka (zm. 25 II), rok nieznany, przeorysza ¿ukowska 1443, M. Borkowska, Leksykon…,
s. 342, za Borkiem, który zapisa³: „Agnes priorissa ¿y³a roku 1443, œwiadczy o niej archiwum kartuskie”, Miscellanea…, s. 363, co potwierdza nekrolog strzelneñski.
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INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIX

Jacek Kowalkowski
Poznañ

Ks. Bogusław Głodowski,
400 lat parafii Świętej Trójcy w Sulęczynie
(1616–2016),
Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2016, ss. 340

To ju¿ czwarta i najwa¿niejsza z ksi¹¿ek ks. pra³ata dr. Bogus³awa G³odowskiego, dotycz¹ca miejsca jego urodzin, w³aœnie tytu³owego Sulêczyna na Kaszubach. Autor niezmiennie dba o upamiêtnienie historii miejscowoœci i szerzej,
parafii, publikuj¹c kolejno szkice do jej dziejów, w³asne wspomnienia, dalej
monografiê o dziejach parafii i gminy1, by w koñcu wydaæ ksi¹¿kê z okazji 400-lecia parafii pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy, które zbieg³o siê z 1050. rocznic¹
chrztu Polski i 100-leciem powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sulêczynie. Ona jest celem niniejszej recenzji.
Trzeba pokrótce wspomnieæ ¿yciorys autora, który znajduje siê te¿ na tylnej
ok³adce ksi¹¿ki. Ks. pra³at dr Bogus³aw G³odowski urodzi³ siê 12 grudnia 1957
roku w Sulêczynie, w rodzinie Franciszka i Jadwigi z domu Lewiñskiej. Uczy³
siê w Sulêczynie, Koœcierzynie i Seminarium Duchownym w Gdañsku Oliwie.
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 23 stycznia 1983 roku w Gdañsku z r¹k biskupa
Lecha Kaczmarka. W latach 1983–1990 by³ wikariuszem w koœciele na gdañskim Przymorzu, a od roku 1984 pe³ni³ funkcjê diecezjalnego duszpasterza trzeŸwoœci. W latach 1990–1999 by³ proboszczem w parafii w Gdañsku Z³otej Karczmie, gdzie budowa³ koœció³. W 1990 roku zosta³ wojewódzkim kapelanem policji w Gdañsku. 29 listopada 1999 roku mianowany kanonikiem honorowym
Kapitu³y Archikatedralnej w Gdañsku, a 5 grudnia 2005 – pra³atem papieskim.
Jest inicjatorem powstania grup samopomocowych na terenie Trójmiasta,
koœcielnych ruchów trzeŸwoœciowych, a tak¿e cz³onkiem zespo³u profilaktyki
zdrowia psychicznego policjantów woj. pomorskiego. Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹
i charytatywn¹ w 2008 roku od prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego otrzyma³
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi. W 2013 roku obroni³ pracê doktorsk¹ na Uniwersytecie
1

Przedtem ukaza³y siê: Bogus³aw G³odowski, Sulêczyno. Szkice z dziejów wsi, Gdañsk 1995;
ten¿e, Sulêczyno. Ludzie i wydarzenia w mojej pamiêci, Gdañsk 1998; ten¿e, Sulêczyno.
Z dziejów paraf ii i gminy, Z³ota Karczma 2009.
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Gdañskim (promotor: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, recenzenci: prof. UG,
dr hab. Krzysztof Lewalski, ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny) i wyda³ j¹ pt.
O ruchu trzeŸwoœciowym w diecezji che³miñskiej w latach 1848–1939, Instytut
Kaszubski, Gdañsk 2016.
Prezentowana obecnie ksi¹¿ka sk³ada siê ze Wstêpu, czyli kilku s³ów od autora, zawieraj¹cej opis poszczególnych czêœci dzie³a. Rozdzia³ I obejmuje Krótk¹
historiê Pomorza Gdañskiego i Ziemi Kartuskiej, dalej zaœ pokazuje rozwój
koœcio³a w Sulêczynie fundacji Reinholda Heidensteina sekretarza królów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, i jego ¿ony Teresy z Konarskich, od powstania kaplicy ok. 1607 roku, poprzez budowê koœcio³a drewnianego w 1616,
a po po¿arze 1872 roku – murowanego. Podaje tak¿e spisy rz¹dców parafii ju¿
od 1607 roku do dnia dzisiejszego (ich biogramy zamieszczone s¹ w poprzedniej ksi¹¿ce, Sulêczyno. Z dziejów…, s. 43–63) oraz powo³ania mêskie i ¿eñskie
z tej parafii. Rozdzia³ II – to opis aktualnego koœcio³a, a wiêc jego o³tarzy, obrazów drogi krzy¿owej, obrazu ze scen¹ Ukrzy¿owania, epitafium Apolonii Lewiñskiej zmar³ej 1838 roku, oraz inne elementy wyposa¿enia i wystroju koœcio³a,
te bez opisu, przedstawione jedynie na kolorowych ilustracjach. Rozdzia³ III
– to pamiêtnik ks. prob. Mariana Koliñskiego z lat 1945–1962. Rozdzia³ IV
– obejmuje powojenne losy parafii, w tym postawê miejscowej ludnoœci wobec
ustroju socjalistycznego. Rozdzia³ V – Paraf ia Sulêczyno dzisiaj (2015), oprac.
ks. Daniel Kreft, jeden z tych, którzy wsparli piórem autora tej monografii,
a w tym rozdziale dotycz¹cym wspó³czesnoœci mamy, miêdzy innymi, tak¿e
opracowania Tadeusza Targacza (Ruch Œwiat³o – ¯ycie…), Gra¿yny Kordy
(Dzieciêcy zespó³ MOTYLCZI…), czy ks. Wojciecha Glinieckiego na temat pielgrzymek z Sulêczyna do sanktuarium Matki Boskiej w Sianowie, by ten bogaty
w wiadomoœci z dzisiejszych czasów rozdzia³ zakoñczy³y informacje na temat
konsekracji o³tarza i koœcio³a 22 V 2016 roku z okazji 400-lecia parafii, czy wspomnienia dzisiejszego proboszcza, ks. kanonika Andrzeja Karliñskiego z lat 1976–
–2016, któremu minê³o 40 lat przebywania w parafii sulêczyñskiej, o czym,
jak sam pisze – to 1/10 czasu istnienia parafii. W tym miejscu serdecznie dziêkujê obecnemu gospodarzowi parafii za szybkie przes³anie omawianej ksi¹¿ki.
Monografiê zamykaj¹ Wykaz skrótów i Bibliograf ia, czyli spis Ÿróde³ archiwalnych i drukowanych, oraz Spis treœci.Ten krótki opis nie oddaje bogactwa treœci
poszczególnych czêœci ksi¹¿ki. Brakuje natomiast rozdzia³u obejmuj¹cego
czasy miêdzywojnia, przedstawionego we wczeœniejszej ksi¹¿ce (Sulêczyno.
Z dziejów…, s. 112–132). Obie zreszt¹ wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
Tekst dope³nia niezliczona wprost iloœæ zdjêæ, od najstarszych, po wspó³czesnoœæ – tych ostatnich kolorowych, wyraziœcie i interesuj¹co wzbogacaj¹cych ksi¹¿kê ks. G³odowskiego. Nale¿y tu podziwiaæ autora, który zebra³ tak
ogromny materia³ ikonograficzny, przechowywany zapewne w rodzinie, w archiwach rodzin spokrewnionych i spowinowaconych, a tak¿e pañstwowych.
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Dopilnowa³ te¿, by owe ilustracje by³y najwy¿szej jakoœci, co zapewni³o znane
na Pomorzu wydawnictwo z Pelplina – „Bernardinum”. Ca³oœæ monografii
wydana zosta³a na najwy¿szym poziomie poligraficznym.
Dla lokalnej spo³ecznoœci Sulêczyna i okolic to niezwyk³a ksi¹¿ka, ukazuj¹ca dzieje rodzin i poszczególnych osób, zw³aszcza na przestrzeni ostatnich
200. lat. OdnaleŸæ wiêc siê mog¹ na owych zdjêciach czy w opisach i najm³odsi,
ale zw³aszcza najstarsi mieszkañcy Sulêczyna i okolic. Oni te¿ mog¹ wskazaæ
na nich swoich przodków, co pokazuje, jak zmienia³o siê lokalne spo³eczeñstwo
w d³ugim okresie trwania. Owe zdjêcia ³¹cz¹ bowiem przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹ tej ma³ej Ojczyzny. Obchody 400-lecia parafii w 2016 roku by³y bardzo
uroczyste (udzia³ biskupa diecezjalnego pelpliñskiego, list papie¿a Franciszka),
a tablicy upamiêtniaj¹cej za³o¿enie parafii doczeka³ siê Reinhold Heidenstein.
Wszystko to dokumentuje recenzowana ksi¹¿ka.
Jeœli chodzi o uwagi do monografii ks. pra³ata, to tak siê z³o¿y³o, i¿ autor
recenzji kilkakrotnie pisa³ o fragmentach dziejów Sulêczyna. Mianowicie
Reinhold Heidenstein urodzi³ siê w Królewcu, tak jak poprawnie pisa³ w poprzednich pracach ks. G³odowski, w ostatniej jednak podda³ siê niektórym
z historyków i ju¿ we Wstêpie poda³ – w Sulêczynie. Dobra te kupi³ Heidenstein
w 1592 roku od Joachima Belowa, starosty w Ba³dze (pod Królewcem) i jego
¿ony Anny Kreytzenówny kontraktem spisanym 1 VIII w Sulêczynie, a o tym
jego poprzedniku we wszystkich historiach Sulêczyna nie znajdujemy ani jednego s³owa. Ertmundê Teresê Konarsk¹ poœlubi³ w 1597 roku (dotychczas podawano 1600) i nie jest ona siostr¹ opata oliwskiego Dawida Konarskiego, jak
poda³ autor we wczeœniejszej ksi¹¿ce (Sulêczyno. Z dziejów…, s. 27), ani jego
siostrzenic¹, jak podaj¹ dotychczasowe opracowania, z Polskim s³ownikiem biograf icznym na czele, pokrewieñstwo jest dalsze, o czym pisa³em wczeœniej
(2007), publikuj¹c kontrakt œlubny Reinholda Heidensteina, a przy okazji tak¿e
studium genealogiczne Heidensteinów i Konarskich. Nie bêdê siê tu dalej rozpisywa³, gdy¿ odnalezione przeze mnie akta archiwum Heidensteinów z Sulêczyna z lat 1578–1725 historii samego koœcio³a co prawda nie dotycz¹, s¹ jednak
kopalni¹ wiedzy o gospodarczych dziejach miejscowoœci parafii sulêczyñskiej,
z czasów nawet przedheidensteinowskich2. Bêdê je sukcesywnie publikowa³
w³aœnie w czasopiœmie „Acta Cassubiana”, od kolejnego tomu.
Jako ciekawostkê poda³em te¿ niegdyœ fakt, i¿ w koœciele w Sulêczynie
ks. Jan Gotfryd Bork (znany autorowi z rêkopisu Echo sepulchralis…) wyg³osi³
2

Zob. J. Kowalkowski, Kontrakt œlubny Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej z 1597
roku, „Genealogia. Studia i Materia³y Historyczne” 19, 2007 [druk: 2013], s. 141–147, tu
tak¿e szerszy opis Archiwum Heidensteinów z Sulêczyna; ten¿e, Krêgi rodzinne Reinholda
Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poœlubionych w 1597 roku. Przyczynek do dziejów
szlachty pomorskiej na prze³omie XVI i XVII wieku, tam¿e, s. 17–47.
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28 I 1751 roku kazanie pogrzebowe z okazji œmierci ostatniej z Heidensteinów,
Barbary, 1 v. Dzia³yñskiej, 2 v. Marwiczowej, 3 v. Wolskiej, którego rêkopis siê
zachowa³ 3.
Mo¿e te¿ za S³ownikiem geograficznym Królestwa Polskiego… nale¿a³o przekazaæ ca³e inskrypcje z kamieni nagrobnych Heidensteinów, które unicestwi³ po¿ar
koœcio³a w 1872 roku. Rysunki w relacji z „Pielgrzyma” nie oddaj¹ ich poprawnie.
Brakuje mi opisu wnêtrza krypty grobowej pod prezbiterium, której zdjêcie
mamy w poprzedniej pracy ks. G³odowskiego (Sulêczyno. Z dziejów…, s. 41),
a pozosta³oœci w niej nale¿y chroniæ jak przys³owiowego „oka w g³owie”. Nie
mo¿e bowiem tak byæ, jak sta³o siê w Skarszewach w pocz¹tkach lat 70., gdy
wyrzucono z krypty szcz¹tki tam pochowanych (w tym ks. Franciszka Wybickiego) do bli¿ej dziœ niezlokalizowanego miejsca, do³u po wapnie. W Sulêczynie owe szcz¹tki dawnych pochówków w krypcie grzebalnej jeszcze istniej¹
(informacja proboszcza, ks. kanonika Andrzeja Karliñskiego) i kiedyœ doczekaj¹ siê przebadania archeologicznego, a mo¿e nawet genetycznego.
Dodajê, ¿e Ÿród³em wiedzy o lokalnych rodzinach s¹ te¿ ksiêgi metrykalne
parafii, chrztów i œlubów zachowane od 1706 roku, zgonów od 1758. Ksiêga
od 1683 roku zaginê³a, znane s¹ jednak wypisy z niej chrztów i œlubów dotycz¹ce Machów4 i Kêtrzyñskich5. Mo¿na by zobrazowaæ dzieje wielu, wielu rodzin, w tym Heidensteinów, czy tylko wymieniæ zamieszka³e parafiê rody
w poszczególnych miejscowoœciach. Ale to temat na osobne, du¿e opracowanie.
Wyj¹tkow¹ ksi¹¿kê ks. pra³ata dr. Bogus³awa G³odowskiego docenia nie tylko
lokalne spo³eczeñstwo, ale tak¿e wszyscy zainteresowani Kaszubami i szerzej,
dawnymi Prusami Królewskimi. Tu przesz³o 400 lat temu osiedli³ siê Reinhold
Heidenstein, sekretarz dwóch królów, i uznawa³ za swoj¹ ojczyznê. Jak pisa³:
„Prussia mi Patria est”. Od niego rozpoczê³y siê dzieje obecnej parafii, gdy w 1605
roku dosta³ od biskupa kujawskiego i pomorskiego Piotra Tylickiego (dodam –
œwiadka œlubu Reinholda) zgodê na wybudowanie w Sulêczynie koœcio³a…
3

4

5

J. Kowalkowski, Jan Gotrfyd Bork (1717–1772) – nowe fakty z ¿ycia i twórczoœci, „Studia
Pelpliñskie” 30, 2000, s. 96: Ruina herbownych piramidów Jaœnie Wielmo¿nej Heidensteinów familii, trojakim nieœmiertelnym kolosem powetowana, albo kazanie na pogrzebie Wielmo¿nej JM Pani Barbary z Heidensteinów Wolskiej podkomorzyny inflanckiej w koœciele
sulêczyñskim roku 1751 dnia 28 stycznia przez x. Jana Borka kapelana i kaznodziejê Przewielebnych w Chrystusie Panien Zakonu Norberta Œwiêtego klasztoru ¿ukowskiego, miane.
Mach A. von, Aus den Kirchenbüchern des katholischen Pfarramtes zu Sullenczyn im westpreussischen Kreise Carthaus, „Vierteljahrschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie” 13, 1885, s. 432–439, i nadbitka.
J. Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kêtrzyñskiego (1838–1918), Poznañ-Wroc³aw 2002, Aneks 3: Fragment listu pastora Iwana von Dambrowskiego do Wojciecha
Kêtrzyñskiego z wypisami dotycz¹cymi Kêtrzyñskich z nie zachowanej dziœ ksiêgi metrykalnej Sulêczyna.
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Günter Grass. Odpominania w 90. rocznicę
urodzin / Günter Grass. Entinnerungenzum
90. Geburtstagsjubiläum,
redakcja Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk,
tłumaczenie Agata Teperek (z języka niemieckiego),
Marek Szalsza (z języka polskiego), Gdańsk 2017, ss. 288

Zacz¹æ wypada od dwóch podstawowych informacji. Po pierwsze, niniejsza
publikacja ma charakter jubileuszowy, o czym informuje podtytu³. Jest wiêc
niejako form¹ prezentu jeœli nie dla samego jubilata, którego od dwóch lat nie
ma wœród nas, to z ca³¹ pewnoœci¹ dla wszystkich tych, którym twórczoœæ Grassa
nadal pozostaje bliska. Powsta³a ona zreszt¹ jako element szerszego projektu
zwi¹zanego z pamiêci¹ o ¿yciu i recepcj¹ twórczoœci G. Grassa, w ramach którego odby³y siê dyskusje, spotkania, wystawy etc.
Po drugie, jest to ksi¹¿ka bêd¹ca efektem wspó³pracy ca³ego szeregu instytucji i organizacji z Polski (Stowarzyszenie Güntera Grassa, Instytut Kaszubski, Nadba³tyckie Centrum Kultury, Gdañska Galeria Miejska, Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza i Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu
Gdañskiego) oraz z Niemiec (Günter und Ute Grass Stiftung). Ale jak wiadomo – wspó³pracuj¹ nie instytucje, lecz ludzie. A wiêc ka¿dy tego typu projekt
mo¿e zostaæ zrealizowany dziêki zaanga¿owaniu oraz pomys³owoœci konkretnych osób. W przypadku tej publikacji z ca³¹ pewnoœci¹ g³ówn¹ sprawczyni¹
by³a redaktorka tomu Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, która we wstêpnie
tak wyjaœnia³a okolicznoœci i powody wydania ksi¹¿ki: „Günter Grass, którego
twórczoœæ i dzia³alnoœæ wywo³ywa³a nie raz w ró¿nych œrodowiskach sprzeciw
i kontrowersje, ³¹czy³ wielu i wiele. I niejeden z nas przechowuje w pamiêci
»swojego Grassa«. Wspomnienia w konwencji mikrohistorii o spotkaniu z artyst¹ i/lub jego dzie³em zawieraj¹ teksty zgromadzone w poni¿szym tomie.
Do udzia³u w publikacji zaproszono poruszonych twórczoœci¹ bohatera ksi¹¿ki czytelników, badaczy, t³umaczy i wspó³pracowników, towarzysz¹cych temu
w zwielokrotniony sposób twórczemu ¿yciu. Na zaproszenie odpowiedzia³o
dwudziestu dziewiêciu autorów. Zebrane refleksje uk³adaj¹ siê w obraz cz³o-
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wieka kochaj¹cego ¿ycie w ró¿nych ods³onach, omnikreatywnego artysty –
pisarza-noblisty, poety, grafika, rysownika i rzeŸbiarza, ale tak¿e zadziornego
dyskutanta, przyjaciela, szefa i inspiracji, oraz ojca, dziadka, partnera, zapalonego kucharza i mi³oœnika dymu fajki…” (s. 6)
Zanim o zawartoœci tekstowej, najpierw dwa s³owa o warstwie u¿ytecznoœciowej i estetycznej.
O tej pierwszej przes¹dza bardzo po¿yteczny indeks osobowy i przedmiotowy, dziêki któremu ksi¹¿ka jest o wiele ³atwiejsza w odbiorze i z ca³¹ pewnoœci¹ stanie siê chêtnie wykorzystywanym Ÿród³em.
O tej drugiej decyduje bardzo ciekawy sk³ad, opracowanie graficzne i typografia. Ksi¹¿ka jest po prostu bardzo ³adna i wrêcz wysmakowana. Warto podkreœliæ tutaj pracê autorki tego sukcesu, czyli Anity Wasik. W jakiejœ mierze
mia³a ona u³atwion¹ pracê, bowiem w ksi¹¿ce znalaz³ siê bardzo ciekawy materia³y ilustracyjny, tj. zdjêcia, druki ulotne, plakaty, reprodukcje dzie³ Grassa,
kopie materia³ów prasowych itd. Pochodzi³y one ze zbiorów wspó³pracuj¹cych
instytucji, ale tak¿e od osób prywatnych i byæ mo¿e z tego wynika równie¿ ich
niekiedy unikatowy charakter.
Analizuj¹c zawartoœæ ksi¹¿ki, nieodmiennie dochodzimy do wniosku, ¿e
w³aœciwie ka¿da publikacja zajmuj¹ca siê ¿yciem i twórczoœci¹ Grassa jest
wa¿na… dla nas samych, dla naszego gdañskiego, kaszubskiego i pomorskiego
œrodowiska. Bo jeœli nie my i nie tu w Gdañsku, na Kaszubach i na Pomorzu,
to kto i gdzie winien jest pamiêtaæ o Grassie? A przy tym lektura tej ksi¹¿ki
uœwiadamia, ¿e jest to pamiêæ bardzo ró¿na. A w³aœciwie nie tyle pamiêæ jest tu
wa¿na, ile tytu³owe odpominania. Tak definiuje je Hubert Or³owski, co zostaje
zacytowane w ksi¹¿ce: „Odpominaniem nazywam zdejmowanie kolejnych pok³adów zapomnianych, a mo¿e i wypartych prze¿yæ i doœwiadczeñ, uwarunkowane moj¹ dzisiejsz¹ interesownoœci¹ poznawcz¹, ot, takim swoistym horyzontem oczekiwañ. Horyzont ten mo¿e byæ zarówno stanem ¿ywio³owym, który
bierze siê z kolejnych faz konkretnego jednostkowego ¿ycia czy zwyk³ego przypadku, jak równie¿ rezultatem œwiadomej chêci oraz potrzeby wyznaczania
(sobie) „miejsca na ziemi”. Przypominanie to zabieg daj¹cy siê opisaæ w laboratoryjnych kategoriach psychologii eksperymentalnej, odpominanie natomiast
to proces d³ugotrwa³y, wplatany w teraŸniejszoœæ gêstw¹ motywacji jak najbardziej wspó³czesnych, hit et nunc” 1.
Jest wiêc Gras w tej ksi¹¿ce „odpominany” w zgromadzonych tu tekstach na
bardzo ró¿ne sposoby: biograficznie, artystycznie, poetycko, intymnie, poprzez
lektury, spotkania, obserwacje, ale tak¿e zawodowo, a nawet nieco urzêdowo…
W dodatku miêdzykulturowo i miêdzynarodowo.

1

H. Or³owski, Warmia z oddali. Odpominania, Olsztyn 2000, s. 7.
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Zdecydowanie w tym zbiorze dominuj¹ bardzo osobiste g³osy: o wydarzeniach, spotkaniach, lekturach, „migniêciach”, przeciêtych stegnach, niekiedy
nader ulotnych czy poœrednich kontaktach… Jednoczeœnie s¹ to bardzo interesuj¹ce œwiadectwa o obecnoœci Grassa w ¿yciu naszej spo³ecznoœci – ró¿nych
œrodowisk: literackich, akademickich, regionalnych, kaszubskich, ¿ydowskich,
artystycznych, medialnych, samorz¹dowych itd.
Przygl¹daj¹c siê zestawowi poruszanych tematów, mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest to ksi¹¿ka o:
– o ksi¹¿kach, performansach, koncertach, modlitwach, wystawach, konferencjach, seminariach, uroczystoœciach wrêczania nagród i medali, kampaniach politycznych, kulinariach i gotowaniu, pisaniu i mówieniu;
– o filologii, jêzyku, metaforach, kresce, rysunku, fotografiach, ale te¿ o kwotach po³owowych i racjonowaniu mleka (o czym wspomina poeta!), a nawet o pieni¹dzach;
– oczywiœcie o Gdañsku, Kaszubach, Pomorzu, Polsce, Niemczech, Kalkucie,
Ba³tyku, Izraelu, Portugalii, Szwecji i innych zak¹tkach œwiata.
Ten rozrzut przestrzenny tak w twórczoœci Grassa, jak i w zawartych w ksi¹¿ce glosach uœwiadamia, ¿e œwiat „dzieje siê” wszêdzie i stale siê staje. To zaœ,
co i jak siê dzieje, ma znaczenie dla nas tu i teraz. Geografia i przestrzeñ maj¹
przy tym sens i wartoœci nie tylko estetyczne, czy to¿samoœciowe, ale te¿ obywatelskie i polityczne. Co zreszt¹, znaj¹c ró¿norodne zaanga¿owania Grassa,
dziwiæ nie powinno.
Paradoksalnie ma³o w tej ksi¹¿ce wprost o historii. Choæ w zasadzie – wszystko jest w niej zanurzone. Czy bowiem mo¿emy uciec od z³o¿onej historii: polsko-niemiecko-gdañsko-kaszubsko-¿ydowsko-rosyjsko… i jakiej tam jeszcze?
Historia zawsze nas na tym pomorskim pograniczu dopadnie. Tak jak dopad³a
(dopada³a) Grassa. Wa¿ne tylko – co z ni¹ zrobimy, gdy ju¿ tak siê stanie? I to
jedno z kluczowych pytañ, które pozostawi³ nam Grass.
Ta ksi¹¿ka jest te¿ form¹ rozpisanego na wiele g³osów „dialogu o Grasie”.
Rozmow¹ o nim, bo znajdziemy tu g³osy, które niekiedy polemizuj¹ ze sob¹,
ukazuj¹ odmienn¹ perspektywê, czasami siê uzupe³niaj¹. Nie mo¿e to zreszt¹
dziwiæ, bo przecie¿ Grass by³ nader charaktern¹ osob¹, niewolny od sprzecznoœci, niekonsekwencji, s³aboœci. Tak jak ka¿dy z nas – jego czytelników. Mia³
on nie tylko w³asne przekonania artystyczne, ale te¿ silne pogl¹dy polityczne.
Siêgaj¹c do w³asnych wspomnieñ, mogê powiedzieæ – jak¿esz mnie on denerwowa³ w latach 80.! Niezrozumia³y by³ dla mnie wówczas jego niemal ostentacyjny antyamerykanizm. Ale te¿ jednoczeœnie bliski mi by³ jego antytotalitaryzm oraz sceptycyzm wobec w³adzy. Jeœli s¹ w tej ksi¹¿ce jakieœ odniesienia
polityczne i obywatelskie (a ich nie brakuje), to w³aœnie ten rys demokratyzmu
najsilniej siê przebija, co chyba w Gdañsku dziwiæ nie powinno. Tyle tylko,
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¿e Grass wiedzia³, i¿ m¹drze u¿yta w³adza przynieœæ mo¿e po¿¹dane efekty, jak
siê to sta³o w przypadku kanclerza Willy’ego Brandta i jego s³ynnego gestu
w Warszawie, który otworzy³ mo¿liwoœæ budowania nici porozumienia polsko-niemieckiego. Nie by³o przypadkiem, ¿e w ekipie Brandta by³ tak¿e G. Grass.
W tych refleksjach nad ¿yciem i dzie³em Grassa oraz we wspomnieniach
o spotkaniach z nim estetyka przenika siê z etyk¹, lektury z biograficznymi
doœwiadczeniami, ideologia i polityka z codziennoœci¹ i prozaicznoœci¹ ¿ycia,
witalnoœæ z nieuchronnoœci¹ umierania (ludzi, ale te¿ kultur i cywilizacji), siermiê¿noœæ polskich lat powojennych z przestrogami Grassa wobec hedonizmu
Zachodu i konsumpcjonizmu. W tle zaœ stale by³ podzia³ Europy, wojna, pytania o tolerancjê wobec odmiennoœci, spory o prawo do w³asnej, zagmatwanej
biografii i trudnych wyborów ¿yciowych. Te dylematy wcale zreszt¹ nie minê³y.
Wracaj¹ do nas pytania choæby o to, jakie ryzyko niesie wznosz¹ca fala nacjonalizmu, czy te¿ do czego zostanie wykorzystany lêk przed obcymi? A przecie¿
w jakiejœ mierze my wszyscy jesteœmy obcymi, bo jak najbardziej mo¿na byæ
obcym we w³asnym kraju. Grass tê rodz¹c¹ siê obcoœæ i jej skutki widzia³. I jej
doœwiadczy³ – przed, w czasie i po wojnie.
Czytaj¹c Grassa i rozmyœlaj¹c nad jego biografi¹, musimy siebie pytaæ: czy
pojednanie jest mo¿liwe dopiero i tylko na cmentarzu? Czy troska o s³abszych
to tylko fanaberia czy mo¿e raczej moralny obowi¹zek? Czy Inny/Obcy ma
prawo do wspó³czucia i mi³osierdzia, czy mo¿e tak¿e prawo do pomocy?
Z drugiej strony nie mo¿emy myœleæ wy³¹cznie „politycznie”. Warto zastanawiaæ siê nad tym, czy Grassowska poetyka „jest nam do czegoœ potrzebna”?
Czy ten sposób narracji jest dziœ „odczytywalny”? Zrozumia³y? Czy mo¿e przestaje nim byæ, bo jego nieusuwalnym „podk³adem” jest „wspólnota podzielonej
pamiêci europejskiej katastrofy”?
Jedno jest dla mnie pewne – Grassowskie znaki zapytania i w¹tpliwoœci
ci¹gle niepokoj¹. Ksi¹¿ka znakomicie to pokazuje i zachêca do refleksji.
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My na aby aby,
czyli elblążanie o sobie samych.
O książce Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy
Tożsamość a przestrzeń w warunkach
niestabilnych granic. Przypadek byłego
województwa elbląskiego,
wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016, ss. 376

Karolina Ciechorska-Kulesza jest adiunktem w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdañskiego. Zajmuje siê socjologi¹ kultury,
socjologi¹ regionu oraz spo³ecznoœci lokalnych. Opracowanie To¿samoœæ
a przestrzeñ w warunkach niestabilnych granic. Przypadek by³ego województwa elbl¹skiego, wydane w 2016 roku w Instytucie Kaszubskim w Gdañskim,
jest wynikiem kilkuletnich prac badawczych zwieñczonych uzyskaniem tytu³u
doktora nauk humanistycznych.
Tematyka, któr¹ podjê³a autorka, dotyczy³a próby uchwycenia odrêbnoœci
to¿samoœciowej mieszkañców by³ego województwa elbl¹skiego b¹dŸ te¿ wykazania jej braku. Problem Elbl¹ga, jak wskazuje tekst podziêkowañ w ksi¹¿ce,
by³ dla autorki tematem osobistym, ze wzglêdu na pochodzenie z tego regionu
Polski swojej rodziny.
Wprowadzenie do ksi¹¿ki autorka opatrzy³a d³u¿szym cytatem z Georga
Simmla opisuj¹cego cz³owieka, którego sens istnienia uœwiadamiaj¹ stawiane
i przekraczane granice. Cytat ten to wskazówka dla czytelnika, ¿e Simmel jest
jednym z wa¿niejszych teoretyków, do których autorka w swojej pracy badawczej bêdzie siê odnosiæ.
Ju¿ na wstêpie autorka stara³a siê przybli¿yæ problem by³ego województwa
elbl¹skiego. Przypomina³a o jego genetycznej niestabilnoœci, a tak¿e sztucznej
historii powstania (s. 11). Stan ten uzewnêtrznia³ siê w ci¹gle modyfikowanej
pamiêci spo³ecznej, która wykazywa³a cechy to¿samoœci pogranicza, w której
konglomerat kultur wynika³ z po³o¿enia rejonu bêd¹cego „na styku” .
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Na nieuchwytnoœæ wspólnej to¿samoœci mia³y wp³yw migracje ludnoœci po
II wojnie œwiatowej. Badaczka pisa³a o tym obszarze jako o „pustej” przestrzeni
w³aœnie ze wzglêdu na masow¹ wymianê ludnoœci, w tym zasiedlenia wielu
ró¿nych pod wzglêdem spo³eczno-kulturowym i pochodzenia zbiorowoœci
(s. 13). Czêsto odwo³ywa³a siê do pojêcia „pustej formy” Simmla, któr¹ trzeba
by³o nape³niæ spo³eczn¹, kulturow¹ i terytorialn¹ przestrzeni¹.
Celem pracy by³o uchwycenie procesu kszta³towania siê to¿samoœci zbiorowej i wyizolowania tych elementów, które stanowi¹ treœæ dla przestrzeni lokalnej by³ego województwa elbl¹skiego. Aby tak zdefiniowany cel osi¹gn¹æ,
autorka pos³u¿y³a siê metodami pog³êbionego wywiadu indywidualnego przeprowadzonego z liderami g³ównych miejscowoœci by³ego województwa elbl¹skiego, map mentalnych, analiz¹ materia³ów prasowych i innych publikacji
dotycz¹cych tematu to¿samoœci danego obszaru.
Praca sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów. W dwóch pierwszych przedstawione
zosta³y teoretyczne postawy dotycz¹ce przestrzeni spo³ecznej, przede wszystkim koncepcje Simmla, Floriana Znanieckiego oraz Stanis³awa Ossowskiego.
Autorka przytoczy³a pojêcia dystynkcji przestrzeni i miejsca, bliskoœci i dystansu,
wiêzi spo³ecznej w ramach ideologii nowego regionalizmu i samej to¿samoœci
regionalnej. W drugim rozdziale badaczka ujê³a przestrzeñ w kontekœcie
potencja³u i barier, zmian transformacyjnych, pojêcia peryferii i pogranicza.
Rozdzia³ trzeci poœwiêcony by³ ju¿ badaniom w³asnym autorki. Opisany te¿
zosta³ proces, w którym dokonano wyboru metody i narzêdzi badawczych.
W czwartym rozdziale przedstawione zosta³o t³o historyczne omawianego
regionu. Szczególny nacisk po³o¿ony zosta³ na pojêcie granic, które na ziemi
elbl¹skiej s¹ bardzo niestabilne. Obszar analizowany by³ nie tylko po wzglêdem
wymiaru geograficznego, lecz tak¿e wzajemnych powi¹zañ ekonomicznych
i spo³ecznych. W kolejnych rozdzia³ach autorka przedstawi³a swoje badania
w kontekœcie wczeœniejszych rozwa¿añ teoretycznych. Odnios³a siê do strategii oswajania obcego dziedzictwa, przypominania i dowartoœciowywania
swojskoœci¹, a tak¿e w¹tku wielokulturowoœci.
Z racji tematyki ksi¹¿ki, autorka poœwieci³a du¿o miejsca na opis pojêcia
regionu. Przytoczy³a bogat¹ literaturê dotycz¹c¹ tej tematyki, wspomnia³a tak¿e
wieloœæ definicji ujmuj¹cych region w ró¿nych perspektywach. Klasyczne pojmowanie regionu wskazywa³o na mniej lub bardziej zamkniêt¹ przestrzeñ, która
tworzy pewien twór spo³eczny. Przestrzeñ t¹ wyznacza³y granice, pojmowane
w ró¿nych perspektywach. Dla autorki wyznacznikiem okreœlaj¹cym pojêcie
regionu by³a odrêbnoœæ kulturowa. Za Stanis³awem Ossowskim pisa³a o potrzebie poczucia w³asnej odrêbnoœci. Podkreœla³a przy tym istotn¹ rolê wiêzi
spo³ecznych.
Pojêcie wiêzi kierowa³o na dalsze rozwa¿ania o to¿samoœci w kontekœcie
przestrzeni, szczególnie o to¿samoœci regionalnej. Autorka wysunê³a ideê no-
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wych to¿samoœci, które uzale¿nione by³y przede wszystkim od subiektywnych
czynników sk³adaj¹cych siê na samoidentyfikacjê. To¿samoœæ regionalna odwo³ywa³a siê do celowego odnoszenia siê do tradycji, swoistego manipulowania
tradycj¹, która mia³a s³u¿yæ teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Relacja przestrzeni
i pamiêci mog³a wiêc nie tylko odnosiæ siê do zapamiêtanych doœwiadczeñ ale
te¿, poprzez celowe akcentowanie wybranych elementów z historii, przyczyniæ
siê do stworzenia nowej to¿samoœci regionalnej.
Aby zbadaæ procesy tworzenia to¿samoœci regionalnej w by³ym województwie elbl¹skim, autorka wys³uchiwa³a liderów z Kwidzyna, Sztumu, Malborka,
Nowego Dworu Gdañskiego, Braniewa, Pas³êka i Elbl¹ga.
Opisuj¹c wyniki badañ, autorka wykaza³a uznaniowoœæ regionów oraz relatywnoœæ odleg³oœci miêdzy poszczególnymi miejscowoœciami w percepcji liderów. Jednym z elementów by³o pojêcie trojako rozumianych granic: jako granic
przyrodniczych, historycznych oraz spo³eczno-kulturowych oddzielaj¹cych
swoich od obcych. Badani, mówi¹c o podziale ziem po 1989 roku, dostrzegali
przymus z zewn¹trz i arbitralnoœæ niemaj¹c¹ nic wspólnego z naturalnym porz¹dkiem geograficznym.
£atwiej badanym by³o podzieliæ przestrzeñ na krainy geograficzne jako niezmienne i podstawowe. Nawi¹zywali do ¯u³aw, z charakterystycznym po³o¿eniem poni¿ej poziomu morza. Problemu nie stanowi³o tak¿e okreœlenie pasa
nadmorskiego Wis³y i jej delty. Liderzy nie mieli wiêkszych trudnoœci w wytyczaniu granic dla obcych miejscowoœci. Problemem okaza³o siê dopiero wyznaczenie granic dla „swojego terytorium”. Najczêœciej t³umaczono to wielokrotnymi zmianami administracyjnymi i politycznymi. Spójne ca³oœci liderzy
upatrywali w mniejszych regionach, chocia¿ w przypadku Powiœla wyznaczane granice czêsto by³y traktowane jako sztucznie wytworzony obszar, gdy¿
nigdy nie istnia³a taka geograficzna kraina.
Dostrze¿ono tak¿e kurczenie siê granic pewnych regionów. Dotyczy³o to
obszarów, które same nie wykszta³ci³y wystarczaj¹cej w³asnej odrêbnoœci, a by³y
na pograniczu innych wyrazistych regionów. Liderzy wskazywali na Elbl¹g,
który z braku wyraŸnej identyfikacji i po³o¿enia na pograniczu przypisywany
by³ ró¿nym regionom. Opisuj¹c ziemiê elbl¹sk¹, odwo³ywali siê oni do stanu
sprzed reformy administracyjnej, przyznaj¹c przy tym, ¿e region ten stopniowo
siê kurczy. Autorka pyta³a tak¿e liderów o zwi¹zki z innymi miejscowoœciami
(wskazywanie miejscowoœci bliskich i odleg³ych). Znacz¹cymi okaza³y siê praktyki mobilnoœci. Innym wyznacznikiem by³o centrum, które stanowi³o pozytywn¹ grupê odniesienia. Wiêksze miasta ulokowane na zachód od miejsca
zamieszkania, by³y dla liderów wa¿niejsze ni¿ bli¿ej po³o¿one mniejsze miejscowoœci.
Sama ocena istnienia województwa elbl¹skiego wœród liderów by³a ró¿na.
Niektórzy kierowali siê nostalgi¹ i idealizacj¹ przesz³oœci. Wi¹za³o siê to tak¿e
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z krytyk¹ póŸniejszego podzia³u terytorialnego. Ró¿norodnoœæ i wielokulturowoœæ, które charakteryzowa³o to województwo, dla jednych by³o atutem dla
innych problemem. By³e elbl¹skie by³o „z³otymi latami” dla Elbl¹ga, choæ wi¹za³o siê to wed³ug liderów, z nap³ywem do struktur w³adz wojewódzkich ludzi
z zewn¹trz. Utrata statusu miasta wojewódzkiego mia³a w oczach liderów
z Elbl¹ga negatywne znaczenie, jednak dla liderów innych miejscowoœci zaowocowa³o to pozytywnym efektem – równym traktowaniem innych miejsc.
Liderzy przyznawali, ¿e województwo elbl¹skie by³ niejednolite zarówno
pod wzglêdem geograficznym, jak i historycznym czy kulturowym, a tak¿e spo³ecznym i gospodarczym. Jedni upatrywali w tym dowód na bezzasadnoœæ powstania takiego województwa, inni widzieli w tym wartoœæ i powód do dumy.
Sam rozmiar województwa równie¿ uznawany by³ za atut (wszêdzie by³o
blisko do stolicy województwa) albo problem (ma³e zasoby).
Ocena by³ego województwa elbl¹skiego nie by³a jednoznaczna. Wielu liderów wskazywa³o na brak wiêzi spo³ecznych miêdzy poszczególnymi miejscowoœciami (szczególnie mówili o tym liderzy spoza Elbl¹ga). Elbl¹¿anie natomiast doœwiadczali poczucia wytworzenia siê „pewnych wojewódzkich wiêzi”
(s. 212), czego dowodem by³o tworzenie siê struktur oraz pozostaj¹cy sentyment do by³ego województwa.
Wiele emocji wywo³a³a reforma administracyjna. Zaraz po jej wprowadzeniu nawo³ywano do powrotu poprzedniego porz¹dku. Problemy regionu,
czêsto t³umaczone by³y przez ow¹ reformê. Najwa¿niejszym zarzutem wobec
niej, by³o podzielenie by³ego elbl¹skiego pomiêdzy województwa (szczególnie
podkreœlali to elbl¹¿anie). Liderzy wskazywali na utratê statusu miasta Elbl¹g.
Pojawi³y siê jednak g³osy o powolnym odnajdywaniu siê Elbl¹ga w nowej rzeczywistoœci.
Liderzy poproszeni byli tak¿e o zakreœlenie idealnych podzia³ów administracyjnych – idealnego kszta³tu regionu, w którym by³aby ich miejscowoœæ.
Nie wszyscy jednak jasno odpowiedzieli. Badani dostrzegali status administracyjny Elbl¹ga w kategoriach problemu oraz to, ¿e ich preferencje sta³y w sprzecznoœci z preferencjami mieszkañców innych miejscowoœci. Region nie by³ równoznaczny z województwem, chocia¿ taka tendencja przewa¿a³a. Wielu badanych przyzna³o te¿, ¿e nie chcieliby zmieniæ obecnego kszta³tu województw.
Przes³anki, którymi siê kierowali, to koszty, ryzyko i potrzeba sta³oœci. Postulowali za to za zwiêkszeniem uprawnieñ dla województw i powiatów.
Wed³ug autorki to¿samoœæ zbiorow¹ kszta³tuje zarówno pamiêæ, jak i symbole. Dlatego te¿ dyskusje na temat kszta³tu pamiêci zbiorowej nie s¹ czystym
sporem dotycz¹cym przesz³oœci, ale stanowi¹ odzwierciedlenie niepokoju dotycz¹cego teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Poszukuj¹c „swojej” historii, okreœlamy
to, kim jesteœmy. Podobnie rzecz ma siê z symbolami. Obecnie dostrzegalna
jest próba instytucjonalnego jak i oddolnego budowania neoregionów z grani-
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cami administracyjnymi, poprzez tworzenie odpowiednich etykietek i zestawu
symboli. To oswajanie przesz³oœci nie we wszystkich regionach przebiega³o
z t¹ sam¹ si³¹. Znacz¹c¹ rolê mia³y lokalne autorytety – historycy, którzy opracowywali historiê swoich miast.
W kszta³towaniu pamiêci spo³ecznej charakterystyczny by³ postulat odwrotu
od eksponowania pora¿ek na rzecz sukcesów. Czêsto nawi¹zywano do „ma³ej”
(postmigracyjnej) przesz³oœci (s. 232) oraz historii lokalnej z perspektywy ¿ycia
codziennego. By³y to tendencje zauwa¿alne w ca³ej Polsce – zwi¹zane z marketingiem i promocj¹ regionu. Widziano potrzebê znalezienia odpowiednich
postaci historycznych, które spe³nia³yby rolê symbolu. Symbole tworzono te¿
wokó³ miejsc pamiêci. Umieszczanie tablic na budynkach i dzia³ania z nimi
zwi¹zane, wprowadza³y podzia³ na „miejsce znacz¹ce i ca³¹ resztê” (s. 234).
Tworzenie pamiêci sytuowano w lokalnych jak i ponadlokalnych ramach –
takie dzia³ania autorka wi¹za³a z pojêciem przestrzeni. Nawi¹zywa³a do sfery
temporalnej w starych i nowych symbolach oraz pamiêci.
Stara historia by³a „obc¹”, „nieswoj¹”, „niepolsk¹”. Odnosi³a siê do historii
niemieckiej, któr¹ liderzy okreœlali jako problematyczn¹. Uznawali j¹ jednak
jako istotn¹ czêœæ to¿samoœci tych ziem. Okreœlano j¹ jako „obiektywn¹” historiê opisywanych faktów. Opisuj¹c historiê tych ziem, wyraŸnie akcentowano
punkty graniczne: panowania pruskiego, niemieckiego i w koñcu polskiego.
Istotnym elementem historii szeroko akceptowanej by³o panowanie Zakonu
Krzy¿ackiego. Chocia¿ uznawano jego rolê za dyskusyjn¹, to w charakterze
symbolu doceniano ten ponadlokalny walor.
Okres II wojny œwiatowej uwidacznia³ siê w potrzebie oswojenia przesz³oœci, szczególnie wœród osób, które osobiœcie jej doœwiadczy³y.
W¹tki polskie odnajdowano w czasach PRL-u. zauwa¿ano problematycznoœæ wczeœniejszego dyskursu tak zwanych Ziem Odzyskanych, gdzie przystawiano „dobr¹ Polskê” do „z³ych Niemiec”. Liderzy, mówi¹c o dziedzictwie niemieckim, przyjmowali postawê neutraln¹. Historiê polskoœci widzieli w przypominaniu zdarzeñ z poprzedniego systemu, w szczególnoœci w ponadlokalnej
p³aszczyŸnie – nawi¹zuj¹cej do symboli narodowych. Symbolem tego sta³
siê Kazimierz Jagielloñczyk. Zaczêto te¿ doszukiwaæ siê tradycji s³owiañskich.
Przypominano ró¿ne zdarzenia historyczne, aby uwypukliæ œcieranie siê w¹tków polskich i niemieckich, czego przyk³adem by³ plebiscyt polsko-niemiecki
z 1920 roku, który to wygrali g³osuj¹cy za przynale¿noœci¹ niemieck¹.
Dla liderów znacz¹c¹ dat¹ by³ rok 1945, pamiêtano zarówno brutalne dzia³ania ze strony Niemców, jak i Rosjan. Obecnie rodz¹ siê dylematy dotycz¹ce
zachowania pami¹tek z okresu PRL-u, przyk³adem tego jest istnienie pomnika
wyzwolenia Sztumu i Powiœla spod okupacji hitlerowskiej.
Nawi¹zywano wreszcie do historii powojennej migracji. To w motywie
wêdrówki czêœæ liderów widzia³a charakter tego regionu, a tak¿e jego potencja³.
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Kolejn¹ istotn¹ dat¹ dla badanych by³ 1989 rok, który to zapocz¹tkowa³
szereg zmian. Reforma administracyjna wywo³a³a, dot¹d niespotykan¹, mobilizacjê spo³eczn¹.
W budowaniu pamiêci nie zabrak³o humoru, czego przyk³adem by³o stworzenie symbolicznego miejsca: Apolitycznego Rogu 2 maja w Elbl¹gu.
Analizuj¹c wypowiedzi liderów, autorka potwierdza ci¹g³¹ aktualnoœæ problematyki to¿samoœciowej. Mimo ró¿nych odniesieñ definicji opisywania przez
nich kwestii to¿samoœciowych, wszyscy badani uznawali istotnoœæ miejsca
w kszta³towaniu siê zbiorowoœci. Pod nazw¹ „miejsce” kry³y siê ró¿ne interpretacje. Dla jednych by³ to region, inni pojmowali go w wê¿szym, lokalnym zakresie. Rzadziej koncepcja to¿samoœci miejsca odnosi³a siê do „konkretnych
cech spo³ecznoœci” (s. 284). Autorka zaznacza³a tak¿e, ¿e badani brali pod uwagê
procesualnoœæ zjawisk, które omawiali. Przyczyna takiego temporalnego spojrzenia wynika³a z „„m³odoœci” to¿samoœci miejsca”. Badani potwierdzali, ¿e jest
to ci¹g³y akt tworzenia – swoisty projektem oparty na postimigracyjnoœci.
Autorka nawi¹zywa³a do koncepcji „nowej” czy wrêcz „wspó³czesnej” to¿samoœci tworzonej od zakoñczenia II wojny œwiatowej. Równolegle szukano
tak¿e bazy – potencja³u dla to¿samoœci lokalnej wynikaj¹cej ze specyfiki samego regionu. Mia³a ona byæ wsparciem dla tworzonej tradycji. To¿samoœæ budowana przez ludzi opiera³a siê na mieszance kulturowej, która, jak mówi³ jeden
z liderów „nie zna swoich korzeni” (s. 285) i charakteryzuje siê poczuciem tymczasowoœci. Dopiero nastêpuj¹ca pokoleniowoœæ da³a mo¿liwoœæ zwi¹zania
siê miejscem, gdzie ka¿de nastêpne pokolenie coraz bardziej „by³o u siebie”.
Autorka stwierdzi³a, ¿e w³aœnie liderzy z tych „nastêpnych” pokoleñ chcieli
wzmacniaæ to¿samoœæ przestrzenn¹.
Badani dostrzegali wzrost zainteresowania miejscem czy regionem, w którym mieszkali, co potwierdza³o wzmacnianie to¿samoœci lokalnej i regionalnej. Ludzie, maj¹c wiêksz¹ wiedzê o miejscu zamieszkania, wzmacniali z nim
wiêzi i odwrotnie – silniejsze wiêzi prowadzi³y do chêci g³êbszego poznania
rejonu. Autorka pisa³a o wzmacnianiu poczucia odrêbnoœci „swojej” przestrzeni.
Pomocna w tym wzglêdzie by³a tak¿e zinstytucjonalizowana edukacja, a przede
wszystkim nauczyciele historii, którzy prowadzili edukacjê regionaln¹.
Dzia³ania w okreœlonej przestrzeni i ze wzglêdu na tê przestrzeñ kszta³tuj¹
i wzmacniaj¹ to¿samoœæ miejsca. Czynnoœci te wi¹¿¹ siê z koncepcj¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego i spo³ecznoœci lokalnej. Jedn¹ z trudnoœci, jak¹ dostrzegli badani, to brak skoordynowanych dzia³añ jak i coraz mniejsze celowe
dofinansowania. Zauwa¿ono tak¿e problem wspó³pracy samorz¹dowców
z III sektorem. Du¿a czêœæ liderów wykazywa³a osobiste zaanga¿owanie w obronie granic województwa elbl¹skiego, a tak¿e w próbach tworzenia marki przez
wydarzenia kulturalne, imprezy masowe czy sport.

MY NA ABY ABY, CZYLI ELBL¥¯ANIE O SOBIE SAMYCH....

463

Pisz¹c o swoich kilkuletnich badaniach nad by³ym województwem elbl¹skim, autorka zastanawia³a siê nad znaczeniem przestrzeni we wspó³czesnym
œwiecie. Uwa¿a³a, ¿e mimo gwa³townych zmian, zwiêkszonej mobilnoœci i uwik³ania w sieci zale¿noœci znaczenie terytorium siê nie os³abi³o. Co wiêcej,
wyraŸnie mo¿na zauwa¿yæ odradzanie siê lokalizmów i regionalizmów.
Badaczka potwierdza³a istnienie ci¹g³ego dyskursu niestabilnoœci granic,
który jest pochodn¹ wielu zmian administracyjnych. Widzia³a w nim zarówno
zagro¿enia dla tworzenia siê wiêzi spo³ecznych, jak i szansê na mobilizacjê spo³eczn¹, a tym samym jej integracjê. W badaniach nad by³ym województwem
elbl¹skim dostrzeg³a silniejsze zwi¹zki mieszkañców z lokalnoœci¹ – wiêksz¹
autoidentyfikacjê ze swoj¹ miejscowoœci¹ ni¿ regionem, szczególnie w przypadków „m³odych” regionów.
Autorka zada³a pytania na przysz³oœæ. Dotyczy³y mo¿liwoœci zbadania wœród
mieszkañców (lub instytucji) relacji sfery politycznej i obywatelskiej z to¿samoœciow¹:
„Czy i w jaki sposób »Zawiœle« wpisywa³oby siê przyk³adowo w propozycjê
b¹dŸ postulat tworzenia regionu pomorskiego na bazie wspólnoty obywatelskiej” (s. 334).
„Jak¹ rolê w tworzeniu regionu Warmia i Mazury pe³ni, tak¿e w wyobra¿eniach i planach liderów, mocno odrêbna czêœæ Elbl¹ga?” (s. 334).
Badaczka chcia³aby tak¿e dalszej weryfikacji niskiej autoidentyfikacji zwi¹zanej ze niestabilnoœci¹ granic, w kierunku szans i potencja³u.
Zwróci³a te¿ uwagê na wp³yw zmian administracyjnych na otaczaj¹c¹
rzeczywistoœæ. Odgórne porz¹dki, w istotny sposób modyfikuj¹ rzeczywistoœæ
spo³eczn¹. Równoczeœnie daj¹ okazjê do uœwiadomienia sobie powi¹zañ, które
maj¹ ulec podzieleniu. Przestrzenne ca³oœci, które ostatecznie siê uformuj¹
i kryteria wed³ug których bêd¹ one siê tworzyæ, mog³yby byæ kolejnym w¹tkiem przysz³ych badañ.
Autorka zreasumowa³a swoje zakoñczenie postulatem „ws³uchiwania” siê
i negocjowanie z mieszkañcami podzia³ów przestrzennych, które przecie¿ bêd¹
ich bezpoœrednio dotyczyæ.
Interesuj¹ca wydaje siê perspektywa badawcza zaproponowana przez autorkê – rekonstrukcji to¿samoœci regionalnej w oparciu o nieistniej¹ce granice
administracyjne. Brakuje jednak uzasadnienia, dlaczego dobieraj¹c liderów,
wybra³a akurat te, a nie inne miejscowoœci.
Wa¿nym elementem jest wskazanie momentu prze³omowego dla kszta³towania siê to¿samoœci regionu elbl¹skiego – batalia o status miasta wojewódzkiego. Podobne wydarzenie krystalizuj¹ce w to¿samoœæ opisywa³ Pawe³ Kubicki.
W raporcie Nowi mieszczanie w nowej Polsce opisywa³ prze³omowy moment
dla wroc³awian, którym by³a powódŸ w 1997 roku i walka z ¿ywio³em o ocalenie miasta, które nagle sta³o siê lokaln¹ ojczyzn¹. Takich porównañ do losów
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innych miast czy regionów z pewnoœci¹ mog³oby byæ wiêcej. Kolejne opracowania mog³yby wiêc iœæ tropem poszukiwania podobieñstw i ró¿nic w budowaniu
siê to¿samoœci lokalnej na „ziemiach odzyskanych”.
Autorka w swoich rozwa¿aniach przytacza bogat¹ literaturê przedmiotu
dotycz¹c¹ teoretycznych podstaw przestrzeni, to¿samoœci, regionu. Czasami
zatrzymuje siê jednak na poziomie opisu i operuje ró¿nymi definicjami tego
samego pojêcia. Du¿ym u³atwieniem dla czytelnika by³oby uzupe³nienie opracowania o s³ownik pojêæ u¿ywanych w ramach prowadzonych badañ, oprócz
wskazanych powy¿ej tak¿e takich jak spo³eczeñstwo obywatelskie.
Jak ju¿ wspomnia³am, autorka rozpoczyna swoj¹ pracê od cytatu z prac
Simmla, którego formalizm przewija siê przez ca³¹ ksi¹¿kê. Zaprasza nas
w podró¿ po nieistniej¹cym regionie, szukaj¹c znaczeñ, którymi mog³aby wype³niæ formy przestrzenne. Skoñczê wiêc s³owami innego klasyka, Floriana
Znanieckiego, który ze swoj¹ koncepcj¹ wspó³czynnika humanistycznego wpisuje siê w poszukiwania „terytorium w cz³owieku”. Znaniecki pisa³ o mieœcie,
ale s³owa te s¹ adekwatne tak¿e w przypadku regionu, województwa czy innego
zamieszka³ego miejsca. „Ludzie zamieszkuj¹ wprawdzie terytorjum miejskie
i z tej racji uwa¿aj¹ siê za »mieszkañców« miasta; przestrzenne warunki ich
¿ycia wywieraj¹ wp³yw na to ¿ycie: nie znaczy to jednak, ¿e daj¹ siê oni ca³kowicie w tem terytorjum umiejscowiæ, jak domy lub tramwaje (s. IX). Wszak s¹
oni nie tylko cia³ami, lecz doœwiadczaj¹cymi i czynnymi podmiotami, i w tym
charakterze nie oni s¹ w mieœcie, lecz – jeœli siê tak wyraziæ mo¿na – miasto
jest w sferze ich wspólnego doœwiadczenia i dzia³ania, oni je tworz¹ jako nader
skomplikowan¹ strukturê spo³eczn¹” (s. IX–X).

MY NA ABY ABY, CZYLI ELBL¥¯ANIE O SOBIE SAMYCH....
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Konrad Kaczmarek, Opowiedzieć życie,
wyd. Instytut Kaszubski, Dzierzążenko – Gdańsk 2017,
ss. 544

Konrad Kaczmarek – nauczyciel, ekolog, pszczelarz – pasjonat, cz³onek
Zespo³u Folklorystycznego „Krajniacy” i Oddzia³u Krajeñskiego ZK-P w Wielkim Buczku, znany jest ze swej twórczej aktywnoœci i niezwyk³ej ¿yczliwoœci
– nie tylko na Krajnie. Od lat uczestniczy – jako wspó³twórca lub twórczy
odbiorca – w wielu przedsiêwziêciach kulturalnych i naukowych na Wielkim
Pomorzu. Wraz z ma³¿onk¹, prof. Jowit¹ Kêciñsk¹-Kaczmarek, wspó³tworzy
swoist¹ filiê Instytutu Kaszubskiego w Wielkim Buczku, która ma na koncie
swojego dorobku m.in. dwadzieœcia Buczkowskich Konferencji Naukowych.
Z regu³y oboje nie opuszczaj¹ wa¿niejszych konferencji i naukowych zgromadzeñ w Gdañsku czy S³upsku Instytutu Kaszubskiego, który jest wspó³wydawc¹
literackich utworów Konrada Kaczmarka i naukowych dzie³ Jowity…
W 2004 roku w Gdañsku ukaza³a siê jego pierwsza historyczna powieœæ pt.
Obelnik, a w 2008 jej czêœæ druga pt. Stolemowe znamiê. Wœród bohaterów
tych utworów, ¿yj¹cych na styku religii s³owiañskiej i chrzeœcijañskiej, pojawiaj¹ siê z bogatym przes³aniem m.in. kamienne krêgi i kaszubsko-pomorskie
stolemy. W podobnym klimacie toczy siê akcja opowiadañ K. Kaczmarka, sk³adaj¹cych siê na Biblioteczkê Wikinga, których tytu³y: Bogowie bêd¹ z nami,
Milites ecclesiae, Stenka, Sine, Kobia, Na skraju puszczy – winny zachêciæ
do lektury wielu czytelników. Powsta³y one na bazie doœwiadczeñ i refleksji,
wyniesionych z uczestnictwa w Festiwalu S³owian i Wikingów oraz organizowanych na Wolinie mediewistycznych konferencji naukowych, w których autor
od lat uczestniczy z bia³k¹ Jowit¹.
Najpowa¿niejszym, najcenniejszym jednak jego dokonaniem twórczym jest
– pozostanie, tak s¹dzê, sygnalizowana tu autobiografia pt. Opowiedzieæ ¿ycie.
To nie tylko arcyciekawa biografia wyj¹tkowego cz³owieka – pasjonata wielu
dziedzin edukacji i pracy, cz³owieka wsi i miasta, bo tak¿e w przesz³oœci urzêdnika i rolnika. Ta biografia to zarazem saga rodziny autora i Krajny, ciekawe
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dzieje ziemi pomorskiej w kontekœcie wielkopolskim, niemal ca³ego XX i pocz¹tków XXI wieku. Autor dedykowa³ j¹ Rodzicom i Rodzeñstwu, którym swoim
najnowszym dzie³em wystawi³ przys³owiowy pomnik trwalszy od spi¿u.
Profesor Maria Paj¹kowska-Kensik swoj¹ Przedmowê do tej ksiêgi wspomnieñ zatytu³owa³a Konrad Kaczmarek „Opowiada ¿ycie”, te¿ nasze…
Jego opowieœæ nazwa³a „drog¹ do gwiazd”. – „Niezwykle bogata droga – ciekawa i owocna. Od pierwszych wspomnieñ wojennej tu³aczki rodziny do spokojnego przystanku w Dzierz¹¿enku, gdzie »Eden wœród kwiatów i zieleni«. –
Eden to nazwa jego zagrody na wybudowaniach wsi Dzierz¹¿enko k. Z³otowa.
Maria Paj¹kowska napisa³a m.in.: „Znaj¹cy Autora otrzymuj¹ œwietny pamiêtnik jego drogi, ale i swojej, »gdy w Polsce panowa³a siermiê¿na szarzyzna«, na pozór, bo ciekawi œwiata ludzie mieli ¿ycie bogate. (…)
Naprawdê warto z K.Kaczmarkiem zajrzeæ do dawnej szko³y, na studia – od
Gdañska przez £ódŸ, Kraków, Poznañ. S¹ to wspomnienia ocalaj¹ce postacie
nauczycieli, wyk³adowców, egzaminów. Blaski i cienie kolejnych miejsc zadomowienia siê w realiach PRL i pracy ró¿norodnej – nauczyciela, wychowawcy,
szkoleniowca, urzêdnika. Zawsze blisko przyrody, rolnictwa. Do dziœ wierny
pszczelarstwu, zielarstwu”.
Czytaj¹c tê ksiêgê ¿ycia jednego cz³owieka, ale te¿ niejednej lokalnej spo³ecznoœci, przypominamy sobie lub poznajemy rzeczywistoœæ polskiego œwiata,
który w zasadzie stanowi coraz bardziej odleg³¹ historiê, a trwa jedynie w pamiêci najstarszego pokolenia i w dokumentach ¿ycia codziennego minionych
dekad XX wieku.
Podkreœlaj¹c wartoœæ opowieœci K. Kaczmarka jako wiarygodnego dokumentu historycznego, a zarazem dzie³a literackiego, pokazuj¹cego jego i nasze ¿ycie,
minion¹ rzeczywistoœæ w rzadkim dziœ, niestereotypowym, wydaniu, winniœmy pamiêtaæ i¿ nic nie jest trwa³e…
Jest to obraz ¿ycia na co dzieñ i od œwiêta, pe³en bogactwa ró¿nych postaci
i barw, osadzony w przyrodzie, w œwiecie roœlin – szczególnie zió³ i zwierz¹t.
Wra¿liwoœæ autora na otaczaj¹ce piêkno œwiata i ró¿nych pod wzglêdem osobowoœci ludzi, z których – „Niektórzy, wznieœli siê wysoko, inni ledwie nad
kominy rodzicielskich chat. Niektórzy zanim oderwali siê od ziemi, ju¿ po³amali skrzyd³a…” – budzi podziw czytelnika i sk³ania do g³êbokiej refleksji.
Lektura tego¿ dzie³a mo¿e byæ wielce kszta³c¹ca. Zawiera ono bezcenny
materia³ edukacyjny, wychowawczy – nie przez s³owa, ale utrwalony w nich
przyk³ad. Pokazuje, jak mo¿na w ró¿nych, czêsto nader trudnych, warunkach
¿yæ – uczciwie i godnie, bez pielêgnowania poczucia krzywdy i rozpamiêtywania pora¿ek i ran; bez zami³owania do kultu mêczeñstwa. – Przedmiotem kultu, podziwu autora jest ludzka rzetelna nauka i praca, jej owoce, a jego udzia³em w ¿yciu rodziny i ka¿dej wspólnoty, do jakiej skierowa³ go los, radoœæ twórczego ¿ycia.
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W obrazie ¿ycia autora tak¿e nie brak ciemnych barw, pora¿ek, konfliktów… i ma³o ciekawych postaci, ale nie one skupiaj¹ szczególnie jego i nasz¹
uwagê. W jego opisie – malowaniu obrazów i postaci z przesz³oœci i wspó³czesnoœci– mo¿na podziwiaæ mnogoœæ szczegó³ów, bogactwo niedostêpnych dla
wielu z nas drobiazgów, które wspó³decyduj¹ o jakoœci ¿ycia. A w sumie ¿ycie
to nie by³o ani ³atwe, ani nader wyj¹tkowe. Niejeden z czytelników, maj¹cych
podobnie jak autor ch³opskie korzenie, korzystaj¹cych z mo¿liwoœci nauki
i pracy, jakie by³y udzia³em spo³eczeñstwa polskiego po II wojnie œwiatowej,
po PaŸdzierniku 56’ czy Grudniu 70’, z wdziêcznoœci¹ przyjmie to, i¿ nasze
powojenne losy i dzieje zosta³y tak prawdziwie w tej ksiêdze utrwalone dla
potomnoœci. – Dla historyków i socjologów nie na ostatnim miejscu.
Narracjê autora uwiarygadniaj¹ i wzbogacaj¹ liczne czarno-bia³e, ciekawe
fotografie i ilustracje. Osobiste wspomnienia K. Kaczmarka wzbogacaj¹ te¿
i uzupe³niaj¹ przeprowadzone przezeñ i utrwalone dla potomnoœci, a zaprezentowane w koñcowej czêœci ksi¹¿ki, rozmowy z najbli¿szymi – nie tylko cz³onkami licznej rodziny. S¹ to najczêœciej ich wspomnienia, opowieœci inspirowane pytaniami autora. Obok rodzeñstwa i kuzynów swoimi wspomnieniami
ze wspólnego ¿ycia podzieli³o siê grono uczniów autora. W sumie mamy jego
autobiografiê, ale zarazem barwn¹ panoramê losów wielu ludzi, z jakimi przysz³o mu ¿yæ na œwiêtej ziemi – g³ównie Krajnie Z³otowskiej – w realiach niejednego pogranicza, ¿e wspomnê o wielkopolsko-pomorskim i polsko-niemieckim, jak i tym najbli¿szym kaszubsko-krajniackim, a tak¿e II RP i okupacji, PRL
oraz III RP… Ci¹g dalszy – mam nadziejê – tej ciekawej ksiêgi za mego ¿ywota
jeszcze nast¹pi. Czekam!
Na stronie redakcyjnej zaprezentowanej ksi¹¿ki mo¿na przeczytaæ, i¿ zamieszczone w niej zdjêcia pochodz¹ z archiwum rodziny, a portrety autora s¹
dzie³em Grzegorza Kaczmarka, któremu dzie³o zawdziêcza sk³ad i opracowanie graficzne, zaœ redakcja i korekta nale¿a³y do Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek!
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z ksi¹¿k¹ w pe³ni rodzinn¹,
z dzie³em spo³eczników, którego druk dofinansowany zosta³ ze œrodków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Krajna Z³otowska, a ono … uzyska³o
zapewne fundusze z ukochanej i … Unii Europejskiej z Brukseli…
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Dzieje rodziny Grothów z Zelewa,
zebrali, opisali i licznymi zdjęciami z rodzinnych albumów
zilustrowali Janusz Groth i Bogusław Szczygieł,
Gdańsk 2007, ss. 352

Na ostatniej stronie ok³adki tej ksi¹¿ki m.in. czytamy:
„Historia rodziny Grothów z Zelewa rozpoczyna siê od roku 1899. Wtedy
to Franciszek Groth kupi³ resztówkê powsta³¹ po parcelacji maj¹tku rodziny
Zielke. Niezamo¿na rodzina ch³opska, po dziesi¹tkach lat tu³aczki, zyska³a
wówczas swoje w³asne miejsce na ziemi …”.
– Chodzi o rodzinê pierwotnie robotników folwarcznych, która dorobi³a siê
w³asnego gospodarstwa i w koñcu owej ziemiañskiej resztówki …
W powsta³ym w zespole pod redakcj¹ Stanis³awa Gierszewskiego (1929–
–1993), S³owniku biograf icznym Pomorza Nadwiœlañskiego‘, którego t. I A-F
ukaza³ siê w 1992 roku pod firm¹ Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, w t. II
G-K, pod red. Zbigniewa Nowaka, Gdañsk 1994, znajdujemy biogram jednego
reprezentanta tej¿e familii – Grothów z Zelewa. Jest to ¿yciorys Paw³a Franciszka (1901–1985) – historyka, bibliotekarza i pedagoga gdañskiego, napisany
przez jego krewniaka prof. UG Andrzeja Grotha, ucznia prof. S. Gierszewskiego. W sygnalizowanej ksi¹¿ce, wœród najciekawszych rozdzia³ów, znajduje
siê – Pawe³ – profesor gimnazjalny i jego potomkowie(14.04.1901 Zelewo
– 15.08.1985 Gdañsk) – Jego wnuk Janusz jest wspó³autorem tej unikalnej
rodzinnej sagi.
Poniewa¿ przed ponad pó³wieczem mia³em szczêœcie poznaæ prof. Paw³a
Grotha w Spo³ecznoœci Zrzeszonej, a potem przez rok razem z nim pracowaæ
w Bibliotece Gdañskiej PAN, póŸniej wiele lat wspó³pracowaæ z córk¹ Krystyn¹ w ZK-P, s¹dzê, i¿ winienem na pocz¹tku przypomnieæ jego postaæ.
Profesor gimnazjalny sprzed wojny i po wojnie – Pawe³ Groth by³ wychowankiem Collegium Marianum w Pelplinie i gimnazjum w Wejherowie, maturzyst¹ z 1921 roku. Studia historyczne zwieñczone dyplomem magisterskim…
i nauczyciela szkó³ œrednich w 1930 roku, odby³ w Poznaniu w latach 1921–
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–1926. Studiuj¹c, pracowa³ od 1922 roku jako nauczyciel w Szkole Wydzia³owej w Skarszewach, a w latach 1924–1927 na s³ynnym Uniwersytecie Ludowym w Dalkach. Jako student by³ aktywnym cz³onkiem Korporacji Akademickiej „Pomerania”na Uniwersytecie Poznañskim, wspó³pracuj¹c z braæmi Jagalskimi ze S³awoszyna.
Od 1927 r. P. Groth by³ nauczycielem historii w Pañstwowym Mêskim Gimnazjum i Liceum Humanistycznym w Tczewie, bêd¹c miêdzy innymi aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych i Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, ciesz¹c siê od 1936 roku tytu³em profesora gimnazjalnego, przyznanym
przez Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Poznaniu.
Jeszcze w Dalkach pozna³ pannê Helenê Biniakowsk¹ ze Z³otowa, córkê nauczyciela Mateusza i W³adys³awy z domu von Krêcka, pochodz¹cej z Raci¹¿a
k. Tucholi. Staraj¹c siê o rêkê m³odziutkiej Heleny, Pawe³ zosta³ przez ojca zaakceptowany jako m¹¿ jej starszej siostry £ucji… Œlub ich odby³ siê 29 XII 1928
roku. (Helena kilka lat póŸniej wysz³a za nauczyciela szkó³ polskich w Niemczech, Jana Ro¿añskiego).
Tu¿ przed momentem wybuchu wojny rodzina Grothów, w której by³o ju¿
dwoje dzieci, zosta³a ewakuowana na po³udnie Polski, zatrzymuj¹c siê za Horodlem i Bugiem w okolicy W³odzimierza Wo³yñskiego. Tam 17 wrzeœnia spotkali ich Rosjanie, nakazuj¹c im szczêœliwie powrót do domu. Po drodze dowiedzieli siê o losie inteligencji polskiej w Tczewie… Pawe³ postanowi³ skryæ siê
u krewnych, a potem u znajomych w kaszubskich lasach w okolicy Koœcierzyny, gdzie wkrótce u Knopików w Krosewie k. Lipusza i Dziemian znalaz³a
schronienie tak¿e jego rodzina. Potem zosta³ cz³onkiem T.O.W. „Gryf Pomorski’’, rzadko odwiedzaj¹cym ¿onê i dzieci, do których ju¿ od 12 III 1940 roku
nale¿a³a Krystyna. Warto pamiêtaæ, i¿ w konspiracji Pawe³ Groth by³ „Mr¹g¹”.
– Tak brzmi kaszubska forma nazwiska Krzysztofa Celestyna Mr¹gowiusza…
Po wojnie rodzina Grothów, decyzj¹ Paw³a, zamieszka³a w Gdañsku przy
ul. Stefana Batorego, gdzie powsta³a prezentowana tu ksi¹¿ka, z której bli¿ej
i pe³niej mo¿emy poznaæ ¿yciorysy Paw³a Grotha i innych cz³onków rodu
z Zelewa.
O wyj¹tkowoœci dziejów tej rodziny decyduje nie tylko ciekawa postaæ Paw³a,
najm³odszego syna z dziesiêciorga dzieci Franciszka – owego robotnika rolnego, który drog¹ wyrzeczeñ doszed³ do pozycji posiedziciela resztówki maj¹tku
ziemskiego w Zelewie. Ze starszych braci Paw³a na miejsce w kolejnym tomie
S³ownika biograf icznego Pomorza Nadwiœlañskiego (dot¹d mamy t. I-IV i suplementy I-III) zas³u¿yli miêdzy innymi Antoni i Leon.
Antoni (1886–1958) urodzi³ siê w mieszkaniu robotniczym rodziców na folwarku w Goœcicinie. I wojnê œwiatow¹ prze¿y³ szczêœliwie, walcz¹c na ró¿nych
frontach. Po jej zakoñczeniu przej¹³ po ojcu gospodarstwo – resztówkê maj¹tku
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w Zelewie, zakupionego w 1899 roku. – Dzieje tego gospodarstwa to osobna
historia.
Antoni o¿eni³ siê z Tekl¹ Ptach ze Smolna. Rych³o zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, bêd¹c m.in. zastêpc¹ wójta w Kêb³owie, prezesem Kó³ka
Rolniczego i Akcji Katolickiej w Górze, cz³onkiem kilku organizacji i w³adz
powiatowych ró¿nych instytucji. W 1937 roku, 17 paŸdziernika na uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru Batalionu Morskiego w Wejherowie, jako prezes
OSP z Zelewa przemawia³ w jêzyku kaszubskim (tekst tej mowy w ksi¹¿ce).
Jako cz³onek Sejmiku Powiatowego i Sejmiku Województwa Pomorskiego
w 1938 roku zosta³ pos³em z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego… – Polecam dalsz¹ lekturê jego wojennej i powojennej, nietypowej, a mo¿e i charakterystycznej, kaszubskiej biografii…
W bardzo ciekawej prezentacji ¿yciorysów kolejnych przedstawicieli rodziny
Grothów, obejmuj¹cej 4 pokolenia potomków Albertyny i Franciszka Grothów,
rodziców m.in. Paw³a i Antoniego oraz Leona (1888–1943) – szkólnego i równie¿ dzia³acza spo³ecznego w II RP oraz uczestnika konspiracji kaszubsko-pomorskiej spod znaku Gryfa, który nie doczeka³ koñca wojny, tkwi Ÿród³o sukcesu i autorów.
Jak rzadko który z autorów podobnych dzie³, Janusz Groth i Bogus³aw Szczygie³ siêgnêli szerzej do dostêpnych Ÿróde³ archiwalnych, prasy i literatury, wykorzystuj¹c i konfrontuj¹c je z wspomnieniami i przekazami nie tylko seniorów rodu. Wœród archiwaliów dominuj¹ niejako tradycyjne ksiêgi metrykalne
parafii i akta USC. Ale obok nich wykorzystano równie¿ dokumenty notarialne
i s¹dowe, a tak¿e akta personalne Paw³a i Leona oraz „Kronikê szko³y powszechnej w Zelewie 1884–1945”.
W niezbyt bogatym zestawieniu pt. „Literatura” znajdziemy przemieszane
obok opracowañ naukowych (dotycz¹cych g³ównie II wojny œwiatowej) liczne
Ÿród³a drukowane, do których dochodz¹ informacje z kilkunastu tytu³ów prasowych i stosunkowo skromnej reprezentacji stron internetowych. Ksiêgê zamyka Indeks nazwisk, a wzbogacaj¹ przede wszystkim liczne zdjêcia. Swoistym
przewodnikiem po lekturze tej sagi mo¿e i winno byæ oryginalnie wykreœlone
drzewo genealogiczne pt. „Potomkowie Franciszka Grotha”.
Autorzy nie s¹ historykami – Janusz to in¿. elektronik, a Bogus³aw jest snycerzem, rzeŸbiarzem. W pierwszej czêœci swego dzie³a zaprezentowali w krótkich rozdzialikach dzieje rodzinnej wsi i nazwiska pt. Gniazdo rodu Zelewo
i Historia nazwiska Groth, korzystaj¹c m.in. z monografii powiatu wejherowskiego, autorstwa Franza Schultza i dzie³a Edwarda Brezy poœwiêconego pochodzeniu i zmianom nazwisk Pomorzan. G³ównym autorem sygnalizowanego tu dzie³a, wystêpuj¹cym na pocz¹tku anonimowo, jest Janusz Groth, który
w nienumerowanym, a w kolejnoœci trzecim fragmencie – wstêpnym rozdziale
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pt. Poszukiwania – przodków badania genealogiczne prezentuje swoje penetracje archiwów rodzinnych i innych. Uœwiadamia czytelników, z jakimi trudnoœciami spotka siê genealog, badacz i autor sag rodzinnych. Dzieli siê swoimi
refleksjami, godnymi uwagi tak¿e profesjonalnego historyka…
Po owej czêœci wstêpnej nastêpuje czêœæ 1. Dzieje rodu przed zakupem ziemi
w Zelewie, której autorem jest Janusz Groth. Dalej czêœæ 2. Rodzina Grothów
z Zelewa, opracowana przez J. Grotha i Bogus³awa Szczyg³a, najobszerniejsza
czêœæ dzie³a, obejmuj¹ca strony 51-274. W tej czêœci niejeden z fragmentów
jest autorstwa przedstawicieli ga³¹zek rodowych, których dzieje w niej zawarto.
Czêœæ 3. Rodzinne zjazdy w Zelewie, (s. 276-301) jest autorstwa Bogus³awa
Szczyg³a. Jest ona szczególnie bogata w dobrze podpisane – objaœnione fotografie. Jest jeszcze czêœæ 4. Linie boczne, autorstwa J. Grotha (s. 302-319).
W Aneksach (s. 321-352) na pierwszym miejscu znajdujemy „Kalendarium
rodzinne”, obejmuj¹ce lata 1735-2017 (s. 321-234) oraz „Wybrane miejsca zwi¹zane z rodzin¹” (encyklopedyczne has³a dotycz¹ce szeœciu wsi i rodzinnej kapliczki w Zelewie, s. 335-338) i wreszcie sygnalizowane ju¿ „Źród³a i bibliografia” oraz „Indeks nazwisk” (lepiej by by³o osób).
Ksi¹¿ka piêknie wydana – w sztywnej ok³adce – stanowi kolejny swoisty
pomnik, wystawiony przez m³odych nie tylko przodkom, ale te¿ sobie samym
dla potomnoœci. Czytaj¹c j¹ – ze sporym uczuciem wdziêcznoœci dla autorów,
¿a³owa³em, ¿e nie skorzystali z konsultacji – recenzji wydawniczej historyka,
choæby kogoœ spoza rodu. Pomog³oby to im wzbogaciæ bazê Ÿród³ow¹, jak
i wyeliminowaæ lub skomentowaæ b³êdne informacje autorów wspomnieñ
itp.1 Byæ mo¿e taki konsultant móg³by siê przyczyniæ tak¿e do ograniczenia
b³êdów, nie tylko literowych, nazywanych dziœ niekiedy komputerowymi, wynikaj¹cych z niedostatków pracy edytorsko-redakcyjnej. – Mimo to ksi¹¿ka ta
stanowi bardzo ciekaw¹ lekturê – cenny przyczynek do dziejów kaszubsko-pomorskich w XIX i XX, jak i XXI wieku. Do jej plusów zaliczam docenienie
przez autorów roli kobiet w rodzinie, np. ¿ony i matki pos³a Antoniego-Tekli
oraz samotnej ciotki – jego siostry Agnieszki z Wejherowa – „wychowawczyni
m³odzie¿y”. Ich osobowoœci i codzienna praca w niemniejszym stopniu, a mo¿e
i wiêkszym ni¿ ojca i brata – tzw. g³owy rodziny – decydowa³a o jego sukcesach i pomyœlnoœci ca³ej familii.
1

Jako przyk³ad niech bêdzie Krosewo/Krósewo – w jêzyku niemieckim w okresie okupacji
Kruschewen, a póŸniej Kruschau. Zob. B. Breza, Pod okupacj¹ hitlerowsk¹, w: Monograf ia
Lipusz Dziemiany, Gdañsk 1994, s. 347-348, gdzie dalej m.in. sporo o TOW „Gryf Pomorski”. Tam te¿ kilka istotnych informacji dot. roli Jab³uszka w okresie wojny jak i wielkoœci
gospodarstwa Borzyszkowskich. Zob.te¿ Ksiêga adresowa gospodarstw rolnych województwa pomorskiego, pod red. S. Mantheya, Toruñ 1929 i B. Komorowski, Konspiracja pomorska 1939-1947. Leksykon, Gdañsk 1993.
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Dziêki sadze rodu Grothów z Zelewa poznajemy te¿ rozprzestrzenienie siê
Kaszubów w XX wieku poza Kaszuby i Pomorze, jak i ich relacje – nie tylko
ma³¿eñskie – z przedstawicielami innych spo³ecznoœci regionalnych, o których
(np. w przypadku Paw³a Grotha, Kaszubi – Krajniacy), chcia³oby siê wiêcej
dowiedzieæ. Chodzi m.in o wzajemne przenikanie kultur i proces kszta³towania siê to¿samoœci regionalnej potomków. Relacje kaszubsko-krajniackie, tak
istotne w familii Paw³a Grotha, a wiêc tak¿e Janusza Grotha, wspó³autora
sygnalizowanego tu dzie³a, s¹ szczególnie wa¿ne i interesuj¹ce. St¹d mo¿na
siê spodziewaæ wznowienia tej ksi¹¿ki w nowym i poszerzonym opracowaniu,
na co wielu Grothów ju¿ liczy i czeka.

DZIEJE RODZINY GROTHÓW Z ZELEWA...

473

Maria Paj¹kowska-Kensik
Bydgoszcz

Barbara Pawłowska, Na steckach
i mamorach żywota,
wyd. Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej,
Skórcz 2017, ss. 198 + 4 nlb

Ostatnia ksi¹¿ka Barbary Paw³owskiej ucieszy zapewne pomorskich regionalistów. Autorka urodzona w Skórczu i przez ca³e ¿ycie zwi¹zana z tym kociewskim miasteczkiem, a przez pracê z oœwiat¹ i kultur¹, zatytu³owa³a sw¹
obszern¹ (prawie 200 stron) opowieœæ, u¿ywaj¹c gwaryzmów. Doœæ znany wyraz Stecki, to na Kociewiu œcie¿ki. Natomiast rzadko ju¿ u¿ywamy wyraz mamory (na po³udniu Kociewia mówi¹ mómory), to miejsca niedostêpne, np. trzêsawiska, ale te¿ wszelkie zakamarki. We wstêpie autorka zaprasza nas do czytelniczej przygody, któr¹ staje siê wêdrówka po steckach, i zagl¹danie w mamory.
Wszystko sk³ada siê na historiê trzech rodzin zwi¹zanych z Kociewiem „od
niepamiêtnych czasów”. W opowieœci dochodzimy z bohaterami do czasów
Solidarnoœci, wizyty papie¿a Jana Paw³a II w Pelplinie, czyli XXI wieku. Wszystko
siê dzieje na oswojonej ziemi w Komórsku, Froncy, Lalkowach, Grabowie, Pinczynie, P¹czewie...
Obrazy ¿ycia oparte s¹ na w³asnych wspomnieniach, te¿ na „okruszkach
babcinych opowiadañ” i mozolnych poszukiwaniach w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Okreœlenie korzeni i ciekawych rodzinnych odga³êzieñ kreœli
kontury drzewa genealogicznego, co szczególnie wa¿ne jest dla wszystkich krewnych. Niespokrewnieni czytelnicy znajduj¹ obrazy z dawnego œwiata. Dawne
zajêcia, np. przêdzenie we³ny, pieczenie chleba, kopanie torfu; œwiêtowanie –
przebieg Wigilii z wizyt¹ Gwiazdora („tata przepada³ gdzieœ zawdy akurat tedy”).
B. Paw³owska wyzna³a, ¿e chcia³a przedstawiæ „swoje korzenie”, ale te¿
i „skrzyd³a”, czyli to wszystko, co wykracza poza „fizycznoœæ œwiata”. St¹d liczne
refleksje z podró¿y, z prze¿ywania niezwyk³ych wydarzeñ.
Najwiêksz¹ osobliwoœci¹ tej ksi¹¿ki jest to, ¿e w ca³oœci napisana jest gwar¹
œrodkowokociewsk¹. Wyzna³a, ¿e sama nie wie, „czy z têsknoty za przodkami,
czy skusi³ j¹ pierwiastek nieœmiertelnoœci, który mia³ na chwilê o¿ywiæ ten pra-
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wie martwy jêzyk”. Mo¿e to wyznanie dziwiæ, jeœli tak d³ugi tekst potrafi³a
autorka napisaæ po kociewsku.
Przyzna³a, ¿e chodzi³o o jedno, drugie. Do pewnego stopnia jest to gwara
starokociewska, zw³aszcza, jeœli chodzi o frazeologiê, sk³adniê i s³ownictwo.
Gwar¹ pos³uguje siê biegle i konsekwentnie, wiêc trzeba nazwaæ to stylizacj¹.
Na koñcu znalaz³ siê s³owniczek zawieraj¹cy ponad 100 hase³. Tak bogaty tekst
w ca³oœci napisany po kociewsku zas³uguje te¿ na badania jêzykoznawcze.
W 2011 roku B. Paw³owska przygotowa³a, te¿ w gwarze, ksi¹¿kê – U nas na
Kociewiu. Scenki pisane gwar¹.
Obie ksi¹¿ki œwiadcz¹ o wnikliwej obserwacji ¿ycia w regionie, ciekawym
przedstawieniu ró¿norodnych obrazów i pogodnej refleksji, m.in. tej¿e do
czasu szwóndrowania po Internecie minê³y lata lateczne... Ksi¹¿kê wyda³o
Towarzystwo Przyjació³ Skórcza i Ziemi Kociewskiej. W tekœcie znalaz³o siê
kilka ilustracji wykonanych przez autorkê. Zabrak³o jedynie œródtytu³ów
u³atwiaj¹cych znaleŸæ interesuj¹cy fragment minionej rzeczywistoœci.
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Eugeniusz Pryczkowski,
Król Kaszubów Karol Krefft,
Banino 2016, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Oddział w Baninie. Pryczkowscy. Akademia Kaszubska, ss. 214

W przeci¹gu ostatnich dwudziestu lat g³ównie staraniem Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku wydano szereg biografii wybitnych dzia³aczy kaszubsko-pomorskich XIX i XX w.
Do najwa¿niejszych pozycji nale¿¹ m.in. opracowania: Józefa Borzyszkowskiego1, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego2, Krzysztofa Kordy3, Krzysztofa
S³awskiego4 czy Joanny Schodziñskiej5. Mamy w nich i w dzie³ach innych autorów przyk³ady rzetelnej biografistyki.
Biografistyk¹ kaszubsk¹ zajmuj¹ siê te¿ mi³oœnicy historii – regionaliœci, niezwi¹zani z Instytutem Kaszubskim. Nale¿y do nich Eugeniusz Pryczkowski,
dziennikarz, pisarz, popularyzator jêzyka kaszubskiego, wieloletni redaktor
kaszubskiego programu telewizyjnego „Rodnô Zemia” w TVP 3 Gdañsk. Ten¿e
autor, maj¹c w dorobku jedn¹ pozycjê biograficzn¹6, zmierzy³ siê z ¿yciorysem
jednego z powojennych starostów kartuskich, Karola Kreffty (1907–1995).
K. Krefft nale¿a³ do grona mniej lub bardziej znanych dzia³aczy kaszubskich
w dwudziestoleciu miêdzywojennym i w okresie Polski Ludowej, zw³aszcza
w latach 1945–1947 i 1956–1958. Z racji towarzysz¹cej mu legendy i zaanga¿owania zosta³ nazwany „Królem Kaszubów”. Tym symbolicznym tytu³em wczeœniej by³o nazywanych kilku wybitnych spo³eczników, m.in. Antoni Abraham.
1
2
3
4
5

J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biograf ia historyczna, Gdañsk 2002.
C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886–1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski
dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999.
K. Korda, Ks. pp³k Józef Wrycza (1884–1961). Biograf ia historyczna, Gdañsk 2016.
K. S³awski, Bernard Szczêsny (1919–1993). Wiêzieñ Stutthofu, burmistrz Wejherowa, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdañsk 2015.
J. Schodziñska, Franciszek Sêdzicki (1882–1957). Dzia³acz narodowy, regionalista i poeta
kaszubski, Gdañsk – Wejherowo 2003.
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Bohater biografii E. Pryczkowskiego ju¿ od wczesnych lat m³odzieñczych
interesowa³ siê zagadnieniami zwi¹zanymi z regionem. Sprzyjaæ temu mog³a
edukacja w Collegium Marianum w Pelplinie i Gimnazjum Macierzy Szkolnej
w Gdañsku. W mieœcie nad Mot³aw¹ K. Krefft móg³ spotkaæ siê z ks. Leonem
Miszewskim, który by³ jedn¹ z wa¿nych postaci ruchu m³odokaszubskiego 7.
Po zdaniu matury K. Krefft studiowa³ prawo na Uniwersytecie Warszawskim,
gdzie w 1927 r. za³o¿y³ korporacjê studenck¹ „Cassubia”, grupuj¹c¹ akademików z Pomorza i Kaszub. Nastêpnie, po ukoñczeniu studiów i odbyciu praktyki
asesora s¹dowego, zosta³ zatrudniony w Pomorskim Urzêdzie Wojewódzkim
w Toruniu, gdzie zajmowa³ siê kwestiami wyznaniowymi. W grudniu 1936 r.,
zaanga¿owa³ siê w utworzenie Zrzeszenia Mi³oœników Kaszubszczyzny „Stanica”. Aktywnoœæ K. Kreffty przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej, w czasie której przebywa³ na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych powróci³ na rodzinne Pomorze, gdzie przez kilka miesiêcy sprawowa³ urz¹d starosty kartuskiego. Po zdjêciu go z zajmowanej funkcji, znalaz³
siê na marginesie ¿ycia publicznego. Do dawnej aktywnoœci powróci³ dopiero
w wyniku przemian Polskiego PaŸdziernika 1956 r. Powsta³y wówczas warunki, które umo¿liwi³y odrodzenie kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego8.
Zaanga¿owa³ siê wówczas w tworzenie struktur Zrzeszenia Kaszubskiego w ¯ukowie i Chmielnie9. Nale¿a³ wtedy do grona bardziej rozpoznawalnych cz³onków Zrzeszenia, którzy postulowali m.in. wiêksz¹ obecnoœæ jêzyka kaszubskiego
w sferze publicznej, czy te¿ odbudowê linii kolejowej z Kartuz do Gdañska-Wrzeszcza. Po pewnym czasie dosz³o jednak do ró¿nicy zdañ miêdzy nim
a w³adzami Zrzeszenia Kaszubskiego, które nie podziela³y wielu jego pogl¹dów. W rezultacie tego sporu zrezygnowa³ z udzia³u we w³adzach tej organizacji w ¯ukowie i wycofa³ siê ze spo³ecznej pracy na rzecz regionu. Zamieszka³
w rodzinnym Otominie, gdzie w urz¹dzonej przez siebie pustelni prowadzi³ a¿
do œmierci ¿ywot samotnika, u którego coraz bardziej ujawnia³y siê problemy
natury psychicznej, które z czasem przybra³y postaæ manii przeœladowczej10.
Publikacja Eugeniusza Pryczkowskiego sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza
prezentuje kolejne etapy ¿ycia Karola Kreffty w porz¹dku chronologicznym.
6
7
8
9
10

E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki. ¯ycie i twórczoœæ ks. pra³. Franciszka Gruczy, Banino
2008.
E. Pryczkowski, Król…, s. 12-13, s. 15-17; J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyñski, M³odokaszubi. Szkice biograf iczne, Gdañsk 2012, s. 255-260.
C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdañsk 2006, s. 39-46.
Tam¿e, s. 51-53; E. Pryczkowski, Król…, s. 58-61.
J. Borzyszkowski, Kreft Karol Józef, [w:] S³ownik biograf iczny Pomorza Nadwiœlañskiego.
Suplement 2, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 2002, s. 141-142.

EUGENIUSZ PRYCZKOWSKI, KRÓL KASZUBÓW KAROL KREFFT...
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Druga czêœæ zawiera niepublikowane dot¹d (g³ównie w jêzyku kaszubskim)
utwory literackie bohatera ksi¹¿ki, jak i jego korespondencjê z przyjació³mi/
dzia³aczami kaszubskimi ze œrodowiska zrzeszyñców.
Autor, prezentuj¹c ¿ywot K. Kreffty, ju¿ na samym wstêpie pomija najwa¿niejsze elementy, którymi powinna cechowaæ siê naukowa, historyczna biografia. W ogóle nie wspomina on o metodologii. Czytelnik nie wie wiêc, z jakim
rodzajem biografii bêdzie mia³ do czynienia (pretekstowa, historyczna, psychologiczna itp.). Nie prezentuje te¿ g³ównych pytañ i zwi¹zanych z nimi celów badawczych. Brakuje charakterystyki, oceny Ÿróde³, monografii i wydawnictw, z których korzysta³ E. Pryczkowski. Nie wiadomo wiêc, w jakim stopniu
zosta³a wykorzystana podana w bibliografii szeroka baza Ÿród³owa. Istnieje wiêc
niebezpieczeñstwo, ¿e publikacja ta po czêœci jest oparta jedynie na przypuszczeniach autora. Takie podejœcie do tematu znajduje negatywny wyraz w kolejnych partiach ksi¹¿ki. E. Pryczkowski pod¹¿a bowiem za dowolnie dobranymi,
dostosowanymi do jego tezy Ÿród³ami, które prezentuj¹ K. Krefftê jako „niez³omnego” dzia³acza kaszubskiego. W opinii autora jego dzia³alnoœæ mia³a byæ
hamowana nie tylko ze strony tajnej, komunistycznej policji – S³u¿by Bezpieczeñstwa, lecz równie¿ ze strony przedstawicieli w³adz Zrzeszenia w postaci
Aleksandra Arendta czy te¿ Bernarda Szczêsnego. Odrzuca przy tym kompletnie ówczesne uwarunkowania spo³eczno-polityczne na Pomorzu, które sk³ania³y przywódców Zrzeszenia do deklarowania bardziej umiarkowanych postulatów ni¿ te, które g³osili K. Krefft i jego zwolennicy. Identyczna sytuacja ma
miejsce w przypadku relacji œwiadków, gdzie równie¿ przytaczane s¹ jedynie te
stwierdzenia, które pokazuj¹ bohatera biografii w pozytywnym œwietle. Trzeba
przecie¿ pamiêtaæ, ¿e mimo zaanga¿owania K. Kreffty w pracê na rzecz Pomorza, zmaga³ siê on z ciê¿k¹ chorob¹ psychiczn¹, jak¹ jest schizofrenia. Mia³a
ona wp³yw na jego dziwne decyzje i dzia³ania. Odbi³a siê te¿ niekorzystnie na
jego relacjach rodzinnych. Niestety, w¹tek ten E. Pryczkowski traktuje bardzo
marginalnie, gdy¿ powa¿nie zak³óca on kreowany przez niego obraz bohatera
biografii. Wydaje siê, ¿e K. Krefft stanowi dla autora swoiste alter ego i w jego
opinii powinien on stanowiæ wzór postêpowania dla innych spo³eczników kaszubskich. Takie podejœcie widaæ zw³aszcza w rozdziale poœwiêconym wp³ywowi myœli i aktywnoœci K. Kreffty na wspó³czesnych Kaszubów. W rzeczywistoœci w du¿ej mierze pokazuje on… dzia³alnoœæ samego E. Pryczkowskiego
i jego (we w³asnym mniemaniu) osi¹gniêcia na rzecz regionu. W tym momencie ksi¹¿ka staje siê swoistym manifestem, który s³u¿y promocji pogl¹dów
autora na sprawy kaszubsko-pomorskie. Dobitnie ilustruje to forma, w której
E. Pryczkowski komentuje np. korespondencjê K. Kreffty ze S. Bieszkiem.
Prezentuje w niej bowiem w³asne pogl¹dy na obecny stan kaszubskiego jêzyka
i kultury, zarzucaj¹c innym dzia³aczom regionalnym doprowadzenie do ich
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upadku11 . Stwierdza on m.in.: „Niestety przewidywania Bieszka spe³niaj¹ siê
w tempie znacznie szybszym, ani¿eli ktokolwiek by³ w stanie to sobie wyobraziæ. Jêzyk kaszubski jest obecnie w stanie agonalnym, choæ wielu dzia³aczy tego
nie dostrzega lub dostrzegaæ nie chce”12. Natomiast w dalszej czêœci tekstu konstatuje, ¿e: „Nale¿y podkreœliæ, ¿e ci którzy nie troszcz¹ siê zanadto o los naszego
jêzyka, wykazuj¹c udawany spokój o jego trwanie, swych dzieci go ju¿ nie nauczyli”13.
Druga czêœæ wydawnictwa zawiera te¿ niepublikowane dot¹d utwory literackie K. Kreffty (wiersze, utwory sceniczne, dramaty), które tworzy³ nie tylko
w jêzyku kaszubskim, lecz ponoæ równie¿ w ³aciñskim, niemieckim, szwedzkim. E. Pryczkowski nie przedstawi³ jednak ¿adnych dowodów na ich istnienie.
Natomiast podkreœla wyj¹tkow¹ formê i znaczenie tekstów w jêzyku kaszubskim dla historii literatury kaszubsko-pomorskiej. Czyni to jednak bez wskazania konkretnych œwiadectw owej wyj¹tkowoœci. Maj¹c za sob¹ studia techniczne
na Politechnice Gdañskiej, ma siê za specjalistê w tym zakresie. Nie przedstawia ¿adnego, oryginalnego rêkopisu. Nie wiemy, na ile drukowane teksty s¹
efektem dopowiedzenia przez autora publikacji. Opublikowana przez niego
w ksi¹¿ce twórczoœæ K. Kreffty powinna byæ opatrzona odpowiednim komentarzem i opini¹ ze strony znawców. Dziêki temu czytelnik otrzyma³by mo¿liwoœæ poznania autentycznej wartoœci twórczoœci bohatera ksi¹¿ki. Przedstawionej biografii K. Kreffty nie mo¿na uznaæ za rzeteln¹, naukow¹ pozycjê.
Niektóre jej fragmenty bardziej przypominaj¹ hagiografiê – twórczoœæ z dziedziny kreowania mitologii, dalekiej od rzeczywistoœci. Po czêœci stanowi te¿
zbiór opinii autora na sprawy regionalne, które stara siê on podeprzeæ wybranymi epizodami z ¿yciorysu K. Kreffty. Z tych przyczyn powy¿szej ksi¹¿ki
w ¿aden sposób nie mo¿na zaliczyæ do rzetelnych pozycji w kaszubsko-pomorskiej biografistyce.

11
12
13

E. Pryczkowski, Król…, s. 91-92.
Tam¿e, s. 105.
Tam¿e.

479
Tadeusz Lipski
Wiele

Dossier pierwszej dekady.
10-lecie „Kościerskich Zeszytów
Muzealnych”

2 kwietnia 2007 roku zainaugurowa³o pracê Muzeum Ziemi Koœcierskiej
(MZK) jako samodzielna instytucja kulturalna miasta. PóŸn¹ jesieni¹ tego¿ roku
by³ ju¿ gotowy pierwszy numer „Koœcierskich Zeszytów Muzealnych” (KZM),
w których – jak pisze w s³owie wstêpnym dyrektor Muzeum i zarazem redaktor KZM – „czytelnik znajdzie nie tylko informacje na temat historii ziemi
koœcierskiej, lecz równie¿ imprez kulturalnych czy spotkañ o charakterze
naukowym”.
Pierwszym tekstem periodyku jest artyku³ Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego Od izby
regionalnej do Muzeum Ziemi Koœcierskiej w Koœcierzynie. Szkic jest zarysem
ewolucji, bêd¹cej udzia³em koœcierskiego zbieractwa i kolekcjonerstwa. Od
pierwszej odnotowanej wystawy, zorganizowanej w gmachu Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego, do otwarcia MZK minê³o oko³o 130 lat, natomiast
od powstania w 1963 roku w koœcierskim LO izby regionalnej, która by³a zal¹¿kiem Muzeum, minê³y 44 lata. Spiritus movens przedsiêwziêcia by³ nauczyciel
historii w tej szkole, Jerzy Knyba, którego imieniem szczyci siê obecnie koœcierska placówka. MZK jest jedn¹ z trzech instytucji (obok Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego i Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich), stanowi¹cych kanwê teoretycznych rozwa¿añ w artykule Historyczne komunikowanie miêdzykulturowe w archiwum i muzeum, którego autorem
jest S³awomir Marchel (KZM nr 4). Przedmiotem analizy jest styk odleg³ych
od siebie czasowo kultur, ich wzajemne relacje. Autor zwraca uwagê na fakt, ¿e
eksponat chce byæ pokazany, bo wtedy jest pe³nowartoœciowy. Natomiast sposób pokazania muzealiów/dawnoœci mówi te¿ o teraŸniejszoœci, gdy¿ autorzy
ekspozycji kreuj¹ obraz przesz³oœci wed³ug swego jej postrzegania.
Ochrona i prezentacja zabytkowego taboru kolejowego oraz upowszechnianie historii kolei to zadanie Muzeum Kolejnictwa w Koœcierzynie, w roku
2009 wcielonego w struktury MZK. O tej czêœci Muzeum traktuje tekst Micha³a
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Paku³y Parowozownia Koœcierzyna jako placówka muzealna – powstanie i rozwój (KZM nr 6), natomiast bardzo ciekawe informacje historyczne o parowozowni przedskansenowskiej przynosi Historia koœcierskiej parowozowni S³awomira Grulkowskiego, opublikowana w tym¿e numerze KZM. Pocz¹tki tego
obiektu siêgaj¹ lat 80. XIX wieku. Wspomniany zeszyt zawiera te¿ artyku³ Marcina Grulkowskiego pt. Postawy spo³eczeñstwa Koœcierzyny i okolic wobec pojawienia siê kolei na ziemi koœcierskiej. Traktuje on o korzyœciach spo³ecznych,
p³yn¹cych z rozwoju kolejnictwa, którego koœcierskie pocz¹tki okreœla symboliczna data 1 listopada 1885 roku, kiedy to do Koœcierzyny o godz. 1214 wjecha³
pierwszy poci¹g, otwieraj¹c licz¹c¹ nieco ponad 30-kilometrow¹ trasê Skarszewy – Koœcierzyna.
Wspomniane dwa ostatnie artyku³y nale¿¹ do wiod¹cej tematycznie grupy
tekstów w KZM, mianowicie do zbioru tekstów historycznych, dope³nionych
interesuj¹cymi rozwa¿aniami jêzykoznawczo-archeologicznymi. W zeszycie
2. KZM znajduje siê artyku³ Edwarda Brezy pt. Nazwa ziemi Pirsna i wsi do niej
nale¿¹cych. Na wstêpie autor przytacza dokument o nadaniu ziemi Pirsna Gertrudzie przez Mœciwoja II. Wymienione w akcie 22 nazwy wsi pozwalaj¹ na
uznanie za wytyczaj¹ce granice tej ziemi nastêpuj¹ce miejscowoœci: Koœcierzyna i £ubiana (po³udnie) – Korne i Gostomie (zachód) – Stare Czaple w pow.
kartuskim (pó³noc) – Grabowo (wschód). Nazwê „Pirsna” wi¹¿e prof. Breza ze
staropolskim wyrazem „pirœæ”, oznaczaj¹cym „py³, proch, kurz”. By³y to wiêc
nieurodzajne gleby (piaski). Autor artyku³u prowadzi czytelnika przez g¹szcz
jêzykoznawczych problemów, wyjaœniaj¹c pochodzenie nazw i przeplataj¹c te
wyjaœnienia ciekawymi dygresjami. Operuj¹c naukowym warsztatem, gdañski
uczony przytacza te¿ ró¿ne nienaukowe próby etymologiczne, mimochodem
przestrzegaj¹c przed „uczonymi” zakusami w tym zakresie „miejscowej inteligencji”. Jêzykoznawczy ogl¹d Pirsny zostaje uzupe³niony obrazem archeologicznym: w zeszycie 9. Marta Bloch-Pogodziñska i Pawe³ Marek Pogodziñski publikuj¹ Ziemiê Pirsnê w œwietle Ÿróde³ archeologicznych. Czytelnik otrzymuje
wstêpn¹ informacjê, ¿e wspomniany obszar jest jednym z najmniej rozpoznanych terenów w województwie pomorskim. Na podstawie badañ powierzchniowych (analiza form terenowych i efekty corocznej orki na polach) uznano,
¿e znanych jest w tym regionie 6 grodzisk oraz kilka cmentarzysk. W sukurs
archeologom przysz³a decyzja o budowie obwodnicy koœcierskiej. Wynikami
obowi¹zkowych w takich sytuacjach badañ dziel¹ siê w zeszycie 7. KZM Marta
Bloch, Adam Ostasz i Pawe³ Marek Pogodziñski: Wstêpne wyniki archeologicznych badañ rozpoznawczych przeprowadzonych w ramach planowanej obwodnicy Koœcierzyny. Fragment inwestycji w okolicach miasta przechodzi przez
dawn¹ Pirsnê. Jak podaj¹ autorzy artyku³u, w wyniku tych prac rozpoznano
9 nowych stanowisk archeologicznych. Prowadzono badania sonda¿owe (wykopy na ma³ej powierzchni) i weryfikacyjne (szerokop³aszczyznowe). Wyniki
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badañ wraz z katalogiem stanowisk odkrytych podczas tych prac przynosi wspomniany tekst. Tematyka archeologiczna raz jeszcze zagoœci³a na ³amach KZM,
w numerze 10. Zamieszczono tu materia³y z sesji z 17 paŸdziernika 2013 roku,
zorganizowanej pod patronatem Mieczys³awa Struka, marsza³ka województwa pomorskiego, na temat Pradzieje Pojezierza Kaszubskiego. Pierwszy tekst
Dzieje badañ prehistorycznych na Pojezierzu Kaszubskim Miros³awa Fudziñskiego jest zarysem historii badañ archeologicznych w wersji popularyzatorskiej. Mówi o przedmiocie prehistorii, o jej dziejach od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci. Wspomniani s¹ prowadz¹cy na Pomorzu badania archeolodzy, m.in.
eksploruj¹cy Kaszuby Ernst Forstemann (1822–1906), który póŸniej jako pierwszy na œwiecie odczyta³ pismo Majów. Artyku³ przynosi informacjê, ¿e od 1978
roku prowadzony jest program badawczy „Archeologiczne Zdjêcie Polski”. Niestety, na Pomorzu nie zosta³ jeszcze, ze wzglêdów finansowych, zrealizowany.
Nastêpne teksty przygl¹daj¹ siê Pojezierzu Kaszubskiemu w kolejnych epokach:
w epoce kamienia (Olgierd Felczak), w epoce br¹zu i wczesnej ¿elaza (Piotr
Fudziñski – tu m.in. o kulturze duchowej), na prze³omie er, w czasach Cesarstwa Rzymskiego (Miros³aw Fudziñski), w okresie wczesnoœredniowiecznym
(Henryk Paner). W tym ostatnim przed³o¿eniu opisane jest ¿ycie codzienne
mieszkañców Pojezierza Kaszubskiego w owym czasie. H. Paner czyni to przez
analogiê do oœciennych regionów, gdy¿ prowadzone tutaj prace wykopaliskowe nie dostarczaj¹ zbyt wielu informacji. Na koñcu tekstu zamieszczony jest
wykaz grodzisk Pojezierza oraz ich krótka charakterystyka.
Zg³êbiaj¹c tematykê œciœle historyczn¹, w pierwszych czterech zeszytach
ks. W³adys³aw Szulist publikuje Materia³y do dziejów paraf ii dekanatu…
w nr. 1. – … koœcierskiego, w nr. 2. – …skarszewskiego, w nr. 3. – …sierakowickiego i w nr. 4. – …kartuskiego. Artyku³y te przynosz¹ ogrom szczegó³owych
informacji, dotycz¹cych m.in. koœcielnych i œwieckich wydarzeñ historycznych,
mówi¹ o polskich i niemieckich duszpasterzach, ich stosunku do polskoœci tych
ziem i kszta³towaniu przez nich ¿ycia religijnego mieszkañców. Otrzymujemy
dane z wizytacji biskupich, poznajemy liczbê autochtonów wed³ug wyznañ.
Lektura artyku³ów ks. W. Szulista pozwala na skonstatowanie faktu znacz¹cego oddzia³ywania, na opisywanym obszarze, reformacji. Wymienionych jest
ponad 15 miejscowoœci, w których istnia³y œwi¹tynie ewangelickie, wspomina
siê równie¿ o powojennej ludnoœci protestanckiej, której by³o ju¿ niewiele, chocia¿ w 1947 roku odnotowano w Grabowie na terenie parafii 266 protestantów.
W tym samym roku w innych parafiach uwzglêdnionych dekanatów albo nie
by³o ju¿ ewangelików wcale, albo pozostali w znikomej liczbie, jedynie w parafii wysiñskiej mieszka³o ich 31. Artyku³y ks. Szulista s¹ bogate w – o ró¿nej
wadze historycznej – wzmianki, w swoisty sposób przybli¿aj¹ce czytelnikowi
ten region. Dowiadujemy siê, ¿e w Tuchlinie urodzi³ siê w 1795 roku Jan Nepomucen Marwicz, póŸniejszy biskup che³miñski. Puzdrowo (par. Sierakowice)
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to rodzinna wieœ ks. Bernarda Sychty, a same Sierakowice – aktorki Danuty
Stenki. W Garczynie pierwsz¹ komuniê przyj¹³ Henryk Muszyñski, obecny
prymas senior, który równie¿ tam by³ bierzmowany przez bpa K.M. Spletta.
W £abuni (dek. sierakowicki) przez pewien czas w latach powojennych by³
proboszczem ks. Ignacy Tokarczuk, póŸniejszy abp przemyski. Tragiczne wspó³czesne znamiê nosi Gorêczyno, gdzie mieszka³ Ludwik Piernicki, który zgin¹³
tragicznie podczas wydarzeñ na Wybrze¿u 17 grudnia 1970 roku. Historii
lokalnego koœcio³a poœwiêcone s¹ te¿ trzy inne teksty: ks. L. Ja¿d¿ewskiego Zarys
historii koœcierskich sanktuariów maryjnych (KZM nr 3), M.J. Etmañskiej
Historia Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich w Koœcierzynie w pamiêci jego
cz³onków (KZM nr 6) oraz Leszka Molendowskiego Ksiê¿a zmartwychwstañcy
w Koœcierzynie (1945–1992) (KZM nr 7). Pierwszy artyku³ zapoznaje nas z dziejami dwóch koœcierskich sanktuariów maryjnych. Na pocz¹tku XVII wieku
pojawi³a siê w Koœcierzynie namalowana na p³ótnie przez nieznanego malarza
kopia obrazu Matki Bo¿ej Œnie¿nej. Ks. L. Ja¿d¿ewski we wspomnianym tekœcie pokazuje drogê od czci tego obrazu do ustanowienia w ostatnich latach
XX wieku sanktuarium Matki Bo¿ej Koœcierskiej Królowej Rodzin. Druga czêœæ
artyku³u mówi o kulcie Piety, znajduj¹cej siê w kaplicy sióstr niepokalanek przy
ulicy 8 Marca. W 120. rocznicê za³o¿enia w Koœcierzynie w roku 1892 III Zakonu
œw. Franciszka Maria Jolanta Etmañska w obszernym tekœcie, wzbogaconym
licznymi fotografiami, prezentuje sylwetki œwieckich franciszkanek i franciszkanów, tworz¹cych to koœcierskie zgromadzenie. Prezentowani s¹ te¿ ksiê¿a,
blisko zwi¹zani z III Zakonem. Autorka opisuje spotkania œwieckich sióstr
i braci, przedstawia ich zakonne w³adze, a przede wszystkim podaje mnóstwo
biograficznych szczegó³ów licznych cz³onków zakonu. Artyku³ koñczy siê tabelarycznym zestawieniem 280 cz³onków zgromadzenia w latach 1892–2012
z podaniem daty urodzenia, wst¹pienia do zakonu i przybranym imieniem zakonnym. Trzeci wzmiankowany artyku³ skupia uwagê na koœcierskich losach
ksiê¿y zmartwychwstañców, którzy przybyli tu w 1947 roku. Dokonawszy wyboru miêdzy Grudzi¹dzem a Koœcierzyn¹, objêli poewangelicki koœció³ i na
mocy dekretu bpa K.J. Kowalskiego zaczêli prowadziæ duszpasterstwo szkolne.
Wœród ciekawych sylwetek ojców autor wyró¿ni³ dwóch ksiê¿y: pierwszego
rektora Jana Müllera i rektora z lat 60. XX w. Franciszka Bema. Czytelnika mog¹
te¿ zainteresowaæ, nie zawsze uk³adaj¹ce siê po bo¿emu, relacje miêdzy zmartwychwstañcami a duchowieñstwem z parafii œw. Trójcy.
Najliczniejsze artyku³y bloku historycznego to przegl¹d gospodarczej przesz³oœci ziemi koœcierskiej. W zeszycie 4. KZM A. Groth przedstawia Regestr
pog³ównego generalnego z 1662 roku dla Koœcierzyny. Jest to spis gospodarstw
domowych, których mieszkañcy s¹ zobowi¹zani do p³acenia uchwalonego przez
sejm w 1662 roku podatku, zwanego pog³ównym generalnym. W tym samym
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numerze KZM Ewelina Urban przedstawia Gospodarkê folwarczn¹ w starostwie koœcierskim w latach 1664–1765. Autorka pisze na str. 58: „Niniejszy
artyku³ ukazuje fragment historii gospodarki folwarcznej w starostwie koœcierskim w latach 1664–1765, czyli tu¿ po zakoñczeniu wojny ze Szwecj¹. Nastêpnie pokazuje jej powoln¹ odbudowê, a tak¿e reformê gospodarcz¹ w postaci
zamiany pañszczyzny na czynsz”. Ilustracj¹ zagadnienia jest 5 funkcjonuj¹cych
wówczas w starostwie folwarków: Dziemiany, Skorzewo, Nowa Wieœ, Szydlice
i Grzybowo. Autorka opisuje zabudowê folwarków, narzêdzia, wynagrodzenia
pracowników folwarcznych. Analiza gospodarki folwarcznej wykaza³a pozytywn¹ tendencjê rozwoju, na co wskazuje wzrost dochodów przy nieznacznym
wzroœcie wydatków w omawianym czasie. Do kolejnego okresu historycznego
odnosz¹ siê inne teksty. Zeszyt nr 1 przynosi przed³o¿enie Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego pt. Wartoœæ Ÿród³owa koœcierskiego odpisu katastru fryderycjañskiego na
przyk³adzie miejscowoœci Lipuska Huta. Dotyczy dokumentu sporz¹dzonego
ju¿ przez zaborcê z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka II. Autor artyku³u
omawia strukturê akt, bêd¹cych urzêdowym opisem gospodarstw z ich klasyfikacj¹ i oszacowaniem dochodów dla celów podatkowych. Dane odnosz¹ siê do
lat 1772–1773. W nr. 2. KZM Andrzej Groth przygl¹da siê pierwszemu trzydziestoleciu pod panowaniem pruskim: W³adze, zabudowa i ludnoœæ Koœcierzyny w latach 1773–1806. Pisze o pierwszym kroku zaborcy, o likwidacji samorz¹du. W jego miejsce mianowano magistrat z burmistrzem na czele. Funkcje w magistracie sprawowane by³y do¿ywotnio. Pewne zagro¿enie wi¹za³o siê
z funkcj¹ kamlarza, odpowiedzialnego za miejskie finanse, gdy¿ przed objêciem stanowiska musia³ wp³aciæ 200 talarów kaucji oraz wnieœæ jako zabezpieczenie – na wypadek nieudanego zarz¹dzania – swój dom mieszkalny. Na tle
innych pomorskich miast Koœcierzyna nie wypada³a rewelacyjnie. W 1807 roku
w mieœcie by³o tylko 6 domów pokrytych dachówk¹, a 145 – s³om¹ lub gontem.
Koœcierzyna by³a jednym z najmniejszych miast Prus Zachodnich, mniejsze
by³y: Tuchola (w ci¹gu kolejnych lat wyprzedzi³a Koœcierzynê) i Lêdyczek.
Miasto mia³o wci¹¿ charakter agrarny. Ten sam autor prezentuje Koœcierzynê
w latach póŸniejszych – Koœcierzyna w latach 1812–1831. Z problematyki ma³ego miasta pomorskiego (KZM nr 3). W pocz¹tkowym okresie obserwuje siê
zmniejszenie liczby mieszkañców w wyniku wojen napoleoñskich, póŸniej sytuacja demograficzna siê poprawia. Autor charakteryzuje m.in. sk³ad spo³eczno-zawodowy koœcierzaków. I tak np. w 1816 roku najwiêcej by³o szewców
(30), piekarzy (12), kowali i œlusarzy (7). Co ciekawe, dopiero w tym w³aœnie
roku pojawia siê w Koœcierzynie ceglarz i trzej tokarze. Mimo przybywania
zawodów rzemieœlniczych, wci¹¿ dominuje rolnictwo (hodowla). Centrum
ówczesnego miasta przygl¹da siê Tadeusz Sadkowski w tekœcie XIX-wieczny
rynek w Koœcierzynie – przyczynek do historii kaszubskiego budownictwa drew-
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nianego (KZM nr 3). Wdzydzki etnograf skupia siê na szczegó³owym opisie
drewnianego domu podcieniowego, który by³ typowym elementem zabudowy
ówczesnych, nie tylko pomorskich miast.
Istotn¹ czêœæ historii gospodarczej stanowi¹ dzieje poszczególnych bran¿.
Dowiadujemy siê o rozwijaj¹cym siê od lat 30. XV w. do 1887 roku m³ynarstwie wodnym, co jest tematem tekstu redaktora KZM Z dziejów koœcierskiego
m³ynarstwa wodnego (nr 2). Równie¿ K. Ja¿d¿ewski jest autorem artyku³u
Z dziejów koœcierskiego piwowarstwa do 1945 roku (KZM nr 7). Przez kilka
stuleci od XVI wieku funkcjonowa³y wy³¹cznie przydomowe wytwórnie piwa.
Dopiero nowa technologia, wprowadzona w 2. po³owie XIX wieku, spowodowa³a koniecznoœæ specjalizacji w produkcji tego napoju i umiejscowienie procesu wyrobu w du¿ym zak³adzie browarniczym. Tekst, przedstawiaj¹cy sylwetki koœcierskich piwowarów, nie jest te¿ pozbawiony swego rodzaju poetycznej otoczki: autor przywo³uje legendarn¹ postaæ ksiêcia Gambrinusa, który
w jednej z wersji legendy sta³ siê, z powodu wypicia zbyt solidnego kufla piwa,
„mêczennikiem piwnym”. Równie¿ koœcierscy browarnicy organizowali œwiêto
na czeœæ i piwa, i Gambrinusa. Kolejn¹, przeœledzon¹ przez K. Ja¿d¿ewskiego
dziedzin¹ gospodarcz¹ jest leœnictwo. W nr. 2. KZM zamieœci³ publikacjê pt.
Z dziejów gospodarki leœnej w okolicach Koœcierzyny do 1945 r. Autor obj¹³ sw¹
refleksj¹ stan gospodarki leœnej w ró¿nych okresach historycznych. Stwierdza,
¿e w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej nie prowadzono planowej gospodarki w tym zakresie; lasy poddane by³y nieustannej eksploatacji. Karczowano
je i powiêkszano obszary rolnicze. W XVII wieku pojawiaj¹ siê pierwsze przejawy myœli, któr¹ dziœ nazwalibyœmy ekologiczn¹. Planow¹ gospodarkê, prowadzon¹ przez specjalnie wyodrêbnion¹ administracjê leœn¹, zacz¹³ prowadziæ dopiero pruski zaborca. W latach 80. XVIII w. równie¿ Koœcierzyna zyska³a administratora lasów. Dokumenty odnotowuj¹ dwie istniej¹ce wówczas
leœniczówki – w obecnym Wierzysku i dzisiejszej Strzelnicy. PóŸniej powstaje
równie¿ nadleœnictwo. Autor podaje, ¿e dziêki rygorystycznej polityce leœnej,
w czasach pruskich zalesiono na naszych terenach wiele tysiêcy hektarów.
W okresie miêdzywojennym te zasady gospodarki by³y w du¿ej czêœci kontynuowane. Pierwszym nadleœniczym koœcierskim czasu miêdzywojnia by³, pochodz¹cy z Polski po³udniowej, Maurycy Norski. I tu kolejna „hierarchokoœcielna” ciekawostka: pan nadleœniczy by³ przyjacielem rodziców przysz³ego
polskiego kardyna³a, Franciszka Macharskiego. W koñcowych fragmentach
swego tekstu K. Ja¿d¿ewski odnosi siê do dzia³añ okupanta w zakresie gospodarki leœnej podczas II wojny œwiatowej. Trwaj¹c przy swoich szczególnych,
leœnych zainteresowaniach, redaktor KZM w nr. 2. rocznika opublikowa³ Mundur leœny drugiej po³owy XIX wieku na obszarze zaboru pruskiego, daj¹c szczegó³owe informacje na temat hierarchii pracowników s³u¿by leœnej oraz detali,
ró¿ni¹cych ich umundurowanie. Nad materi¹ gospodarcz¹ pochylaj¹ siê jeszcze:
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Jerzy Knyba, publikuj¹c w nr. 3. „Czarne ¿niwa” na Kaszubach wczoraj i dziœ,
Tomasz Marcin Cisewski w pocz¹tkowych fragmentach artyku³u z nr. 4:
Cisewscy z pustkowia Rów w paraf ii wielewskiej oraz ich kr¹g rodzinny od po³owy XVIII do koñca XIX wieku i w nr. 9. Rajmund Gierszewski w tekœcie Miejskie
Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlane w Koœcierzynie w latach 1951–1955.
Pierwszy z wymienionych tekstów odnosi siê do wydobywania torfu na Kaszubach, w drugim odnotowane s¹ warunki ekonomiczne w Cisewiu i w Rowie,
miejscach zwi¹zanych z rodem Cisewskich, trzeci omawia ekonomiczne i polityczne uwarunkowania dzia³alnoœci miejskiego przedsiêbiorstwa budowlanego.
Dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest te¿ prowadzenie apteki, chocia¿ w odczuciu
spo³ecznym wiêcej jest tu dobroczynnoœci ni¿ ekonomii. I pod takim te¿ wra¿eniem pozostaje czytelnik Apteki pod NiedŸwiedziem Macieja Perszewskiego.
Emanuj¹cy ciep³em artyku³ wprowadza nas w historiê i atmosferê tej znanej
koœcierskiej apteki, w której dzieje wpisane s¹ i niemieckie, i polskie epizody.
Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e uosobieniem wartoœci koœcierskiej farmaceutyki, czyli zawodowej i ¿yciowej m¹droœci, troski o bliŸniego i profesjonalnoœci, s¹ pañstwo Jaros³awa i Bohdan ¯ychliñscy, których ród pozostaje nadal w aptekarskim krêgu. Nie od rzeczy bêdzie teraz zwróciæ siê ku dziedzinie,
której nie mniej ni¿ farmacji, przyœwieca cel prozdrowotny. Chodzi, oczywiœcie, o sport. Temu zagadnieniu poœwiêcone s¹ w KZM dwa teksty. W zeszycie
nr 2 Jerzy Knyba omawia Historiê koœcierskiego sportu. Wszystko, co w koœcierskim ¿yciu sportowym siê dzia³o, ma swój pocz¹tek w za³o¿onym w 1896 roku
Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó³”. Przedstawiwszy zarys historyczno-politycznych uwarunkowañ powstania i dzia³alnoœci organizacji, Jerzy Knyba skupi³
siê na zaprezentowaniu osi¹gniêæ w ró¿nych dyscyplinach sportowych, uprzywilejowuj¹c w tej ewokacji lata powojenne. Inaczej rozk³ada akcenty w swoim
przed³o¿eniu, zatytu³owanym Dzia³alnoœæ Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Koœcierzynie w latach 1896–1939 Krzysztof Grau (KZM nr 4). Publikacja ta
k³adzie wiêkszy nacisk na polityczne t³o ruchu sokolego. Mówi o antypolskich
dzia³aniach zaborcy, prezentuje ruch m³odokaszubski, eksponuje – bardziej
ni¿ sportow¹ – kulturow¹, wychowawcz¹ i niepodleg³oœciow¹ rolê „Soko³a”.
Po obszernym omówieniu okolicznoœci zewnêtrznych, Krzysztof Grau, przechodz¹c do koœcierskiego gniazda (tak nazywa³y siê ko³a Towarzystwa), przytacza sporo danych liczbowych, personalnych, przygl¹da siê budowie obiektu
„Sokolnia”, przytacza statut organizacji. Myœl¹ przewodni¹ omawianego tekstu
jest ukazanie roli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w kszta³towaniu postaw patriotycznych koœcierzaków. „Sokó³” by³ organizacj¹ sportowo-wychowawcz¹ bez szkolenia wojskowego, natomiast sport ukierunkowany orê¿nie
leg³ u podstaw aktywnoœci bractw strzeleckich. O Koœcierskim Bractwie Strzeleckim pisze Rajmund Knitter w nr. 6. KZM: Sztandar Koœcierskiego Bractwa
Strzeleckiego w œwietle zachowanych materia³ów. Rozwa¿ania autora dotycz¹
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wygl¹du zaginionego sztandaru, którego wizerunek odtwarzany jest z widocznych na starych fotografiach ró¿nych czêœci brackiej flagi. W tym samym numerze KZM znajduje siê drugi tekst o tematyce heraldycznej: Przyczynek do
teorii dwóch tradycji heraldycznych Kaszub i Pomorza Benedykta Karczewskiego. Jest to relacja z dyskusji nad kszta³tem herbu województwa pomorskiego,
w której star³y siê, zdaniem B. Karczewskiego, dwie koncepcje: tradycja gryfa
kaszubskiego i tradycja zbrojnego or³a pruskiego. Zwyciê¿y³a pierwsza idea,
dziêki czemu od 2002 roku w herbie województwa widnieje kaszubski gryf.
Dwa artyku³y bloku historycznego odnosz¹ siê do kwestii ustrojowych. W nr. 4.
KZM zamieszczony jest obszerny artyku³ Arkadiusza Modrzejewskiego Zarys
dziejów samorz¹du terytorialnego na tle globalnych przemian cywilizacyjnych
(ze szczególnym uwzglêdnieniem miasta Koœcierzyny). Jest to poszerzony tekst
referatu, wyg³oszonego 2 czerwca 2010 roku z okazji 20-lecia samorz¹du terytorialnego w Polsce. Po szczegó³owych rozwa¿aniach teoretycznych autor przechodzi do opisu koœcierskiej praktyki samorz¹dnoœci, poczynaj¹c ju¿ od wieku
XIII. Wa¿nym momentem w rozwoju samorz¹dnoœci by³ rok 1466, gdy Koœcierzynê w³¹czono do Królestwa Polskiego. Instytucje municypalne przetrwa³y
a¿ do przejêcia administracji przez zaborcê w 1773 roku. Po kilkudziesiêciu
latach przerwy, w 1808 roku, reaktywowano radê miejsk¹ pochodz¹c¹ z wyboru.
W dalszej czêœci artyku³u A. Modrzejewski charakteryzuje polityczne uk³ady
w koœcierskich w³adzach lokalnych w miêdzywojniu. Koñczy tekst przegl¹dem
sytuacji w mieœcie po roku 1989. Rozwa¿aniom ustrojowym poœwiêca te¿
swój artyku³ Krzysztof Ja¿d¿ewski: Z dziejów koœcierskiego s¹downictwa do 1920
roku (KZM nr 6). Omawia przeobra¿enia systemu s¹downiczego od w³adzy
s¹downiczej wójta w wiekach œrednich, poprzez egzekucjê jurystyczn¹ starosty
(XV–XIII w.), s¹d wiejsko-miejski, s¹d powiatowy, a¿ do s¹du okrêgowego
w latach 1898–1920.
Rok 1920 przynosi du¿e zmiany w ¿yciu ziemi koœcierskiej. Relacjom polsko-niemieckim na szczeblu lokalnym w latach 1920–1939 poœwiêcony jest artyku³ Bogus³awa Brezy Na styku polsko-niemieckim w okresie miêdzywojennym
w Koœcierzynie i okolicy (KZM nr 2). Czytamy o przenikaniu siê kultur,
o negatywnych i pozytywnych postawach w relacjach narodowoœciowych,
o sytuacji jêzykowej na tym terenie, o napiêciach, które zaczê³y narastaæ przed
wrzeœniem 1939 roku. W dni wrzeœniowe koœcierzaków wprowadza nas Dziennik Heleny Rolbieckiej (KZM nr 3), udostêpniony do druku przez Andrzeja Koliñskiego i El¿bietê Skwierawsk¹. Zapiski dzienne obejmuj¹ czas od 29 sierpnia
1939 roku do marca roku nastêpnego. Autorka (rocznik 1916) opisuje najpierw
pobyt w Koœcierzynie, nastêpnie od 22 listopada 1939 roku okres wysiedlenia
do GG.
Pierwsze lata powojennej rzeczywistoœci w Szkole Powszechnej nr 1 w Koœcierzynie Piotra Lizakowskiego (KZM nr 1) odnosz¹ siê do czasów najnowszych,
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ilustrowanych wycinkiem z historii odradzaj¹cej siê polskiej oœwiaty. Podobny
temat rozwiniêty jest przez Magdalenê Bobkowsk¹ w nr. 10. KZM tekstem Dzieje
szko³y w £ubianie. Natomiast wspó³czesn¹ wêdrówkê po miejskiej historii proponuje Jerzy £udzik, prezentuj¹c w trzech kolejnych numerach (1–3 KZM)
pomniki, tablice pami¹tkowe i ma³¹ architekturê sakraln¹ (figurki œwiêtych,
krzy¿e przydro¿ne).
Historiê tworz¹ ludzie. W ci¹gu 10 lat na ³amach KZM przewinê³y siê setki
postaci, które w wiêkszej czy mniejszej mierze kszta³towa³y obraz Koœcierzyny.
Ich sylwetki pojawiaj¹ siê w materia³ach ró¿nego rodzaju: w Pro memoria,
w biogramach, artyku³ach biograficznych czy w tekstach, zawieraj¹cych przyczynki do biografii, dostarczaj¹cych niepe³nego materia³u, jedynie wzmiankuj¹cych o wielu, godnych upamiêtnienia, ludziach. To zró¿nicowanie treœciowej
zawartoœci publikacji jest egzemplifikacj¹ g³ównego problemu periodyku: niejednolitego poziomu warsztatu pisarskiego autorów. Wydaje siê to byæ ustêpstwem redaktora na rzecz zachowania w pamiêci miasta mo¿liwie licznych
i ró¿nych kart jego historii. Fakt ten sprzyja te¿ powiêkszeniu krêgu adresatów
rocznika. Aby prezentowany materia³ biograficzny – o którym wy¿ej – móg³
byæ pomocny w dalszej ewentualnej ekscerpcji, warto by sporz¹dziæ indeks osób,
wspominanych na ³amach KZM.
Na dwa rodzaje materia³ów historycznych trzeba jeszcze zwróciæ uwagê.
Pierwszy, to publikacje o charakterze Ÿród³owym. W numerach 7. i 9. KZM
Benedykt Karczewski poda³ do druku (w przek³adzie z jêzyka niemieckiego
Jacka Kina) Kronikê szko³y podstawowej w Koloni, obejmuj¹c¹ dzieje szko³y od
1801 do 1935 roku. Kolejny materia³ Ÿród³owy to Absolwenci Królewskiego Progimnazjum w Koœcierzynie w latach 1890–1915 Grzegorza Kloskowskiego
(KZM nr 7). Drugi rodzaj publikacji to dwa numery monograficzne. Nr 5. poœwiêcony jest za³o¿ycielowi i patronowi MZK dr. Jerzemu Knybie (1932–2010).
Oprócz biografii zawodowej dr. Knyby, zeszyt zawiera bibliografiê jego prac
oraz wspomnienia wspó³pracowników, przyjació³ i uczniów Profesora. Z kolei
dominant¹ zeszytu 8. KZM z 2014 roku jest temat Koœcierzyna – 25 lat w wolnej Polsce. Bogato ilustrowany numer zawiera kronikê z 25 lat ¿ycia miasta,
sylwetki honorowych obywateli Koœcierzyny oraz wywiady z mieszkañcami,
przeprowadzone przez uczennice Technikum nr 2 w ramach projektu wspó³finansowanego przez Fundacjê Batorego, a realizowanego przez Fundacjê Instytut Równowagi Spo³eczno-Ekonomicznej w Gdyni w partnerstwie z Powiatowym Zespo³em Szkó³ nr 2 w Koœcierzynie.
Przy dominuj¹cej, co zrozumia³e, tematyce historycznej KZM, stosunkowo
ma³o miejsca zajmuje problematyka historycznoliteracka. Zagadnienia z tego
zakresu s¹ poruszane jedynie okazjonalnie. Jest to stwierdzenie faktu, nie inkryminacja. W nr. 1. znajduje siê materia³ zwi¹zany z twórczoœci¹ Hieronima
Derdowskiego, w nr. 3. uwagê autorów skupia Aleksander Majkowski, w 6.
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Florian Ceynowa, w 9. Mrongowiusz i Kolberg, a w 10. pomieszczono teksty
o Leonie Heykem i kaszubskiej mitologii. Wœród autorów tej materii s¹ m.in.
Iwona Makurat, Piotr Kowalewski, Tadeusz Linkner, Ireneusz Piróg.
Istotne znaczenie dla wspó³czesnych uczestników i obserwatorów ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci, jak te¿ dla przysz³ych faktografów, ma dzia³ Z kroniki ¿ycia
naukowego i kulturalnego, od nr 1. do 5., prowadzony przez Dariê Plutowsk¹,
a od nr. 6. przez redaktora KZM Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego. Skwapliwie s¹ tu
odnotowywane wydarzenia spo³eczne, kulturalne, naukowe, religijne, oœwiatowe i z innych obszarów dzisiejszoœci.
„Koœcierskie Zeszyty Muzealne” wesz³y przed dziesiêcioma laty na obszar
niezagospodarowany. ¯adna lokalna instytucja nie pretendowa³a do objêcia
systematyczn¹ refleksj¹ przesz³ych i wspó³czesnych zdarzeñ, kszta³tuj¹cych
oblicze ziemi koœcierskiej. Mo¿na sobie wyobraziæ – dostrzegaj¹c 10-letni
dorobek KZM – jaka z ich braku by³aby mentalna luka w ¿yciu miasta, tym
bardziej, ¿e by³by to brak nieuœwiadamiany. Doceniaj¹c, co jest, oczekuje siê
wiêcej (równie¿ wiêcej recenzji w skromnym dotychczas dziale). Przed „Zeszytami” kolejne dekady. In commune bonum.
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Noty wydawnicze 2017

Witold Molik, Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od koñca
XVIII do pocz¹tku XX wieku, t. I, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznañ 2016, ss. 365 + 1 nlb
Jak czytamy w recenzji (na ok³adce) prof. Krzysztofa A. Makowskiego: „Ukazanie siê ksi¹¿ki Witolda Molika powinno byæ wydarzeniem naukowym, wype³nia bowiem widoczn¹ lukê w historiografii dotycz¹cej ziem polskich w dobie
zaborów. […] Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie ona wielce przydatna nie tylko dla historyków podejmuj¹cych studia nad peregrynacjami akademickimi Polaków, ale
tak¿e dla badaczy dziejów inteligencji, zw³aszcza elity naukowej”. Ksi¹¿ka sk³ada
siê z dwóch czêœci, pierwszej dotycz¹cej zagadnieñ ogólnych i drugiej – szczegó³owych. Czeœæ pierwsza sk³ada siê z nastêpuj¹cych rozdzia³ów: I. Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich w XIX i na pocz¹tku XX wieku jako przedmiot badañ historycznych, II. Jak studiowano w uniwersytetach niemieckich
w d³ugim XIX wieku, III. Migracje polskich studentów w Niemczech na tle porównawczym, IV. Uniwersytety niemieckie w oczach polskich studentów. Z kolei
w czêœci drugiej znalaz³y siê nastêpuj¹ce rozdzia³y: V. Polacy na Uniwersytecie
we Frankfurcie nad Odr¹ na prze³omie XVIII i XIX wieku, VI. Polscy studenci
na Uniwersytecie Berliñskim w pierwszej po³owie XIX wieku, VII. Polscy studenci
w królewieckiej Albertynie, VIII. Polscy studenci na Uniwersytecie w Gryf ii,
IX. Polscy studenci na Uniwersytecie w Würzburgu, X. Polscy studenci na Uniwersytecie w Strasburgu 1872–1918. Ksi¹¿kê koñcz¹ wykazy skrótów i tabel,
bibliografia, indeks osób oraz streszczenie w jêzyku angielskim.
Andrzej Romanow, „Gazeta Gdañska” w latach 1891–1939, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2017, ss. 336
Jak czytamy we Wstêpie: „Przedstawiana rozprawa jest pierwszym tak obszernym obrazem uwzglêdniaj¹cym rezultaty obecnego stanu badañ nad podjêtym tematem i wykazuj¹cym zarazem koniecznoœæ dalszego jego zag³êbiania.
Podmiotem badañ by³ tytu³ podstawowy pisma, bêd¹cy istotnym œrodkiem
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informacyjno-propagandowego i publicystycznego przekazu, decyduj¹cym
o spo³ecznej roli „Gazety” oraz o skutecznoœci jej opiniotwórczego oddzia³ywania. Natomiast zachowane roczniki mutacji i tematycznych dodatków do
„Gazety Gdañskiej” wyzyskano jedynie w wypadku ich profilu wa¿nego dla
wielop³aszczyznowoœci oddzia³ywania pisma macierzystego”. Praca sk³ada siê
z piêciu rozdzia³ów: I. Za³o¿enie, wydawcy i dziennikarze „Gazety Gdañskiej”
(1891–1939), II. Problemy organizacyjno-wydawnicze, III. Spo³eczno-polityczne oblicze i rola „Gazety Gdañskiej” w latach 1891–1914, IV. „Gazeta Gdañska”
w latach 1914–1920, V. Rola i funkcje „Gazety Gdañskiej” w Wolnym Mieœcie
Gdañsku (1920–1939). Ksi¹¿kê wieñcz¹: Zakoñczenie, Aneksy, wykazy Ÿróde³
i opracowañ, wykaz ilustracji, spis tabel, wykazy skrótów oraz indeks nazwisk.
Jan Drze¿d¿on, Twórczoœæ kaszubska, oprac. Marek Cybulski, Daniel
Kalinowski, seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 11, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2016, ss. 595 + 1 nlb
Najnowszy tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich zawiera kaszubskie utwory Jana
Drze¿d¿ona. W czêœci Proza znalaz³y siê utwory: Zw ònnik, Twarz Smêtka, Kòl
Biélawë. W czêœci Poezja znalaz³y siê 23 wiersze Drze¿d¿ona.
Janusz Jasiñski, Niektóre zwyczaje pogrzebowe na polskiej Warmii
w ostatnich dziesiêcioleciach XIX i pierwszych XX wieku, wyd. Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2016, ss. 74 + 1 nlb
Interesuj¹ca niewielka monografia o kulturze œmierci i pogrzebu na prze³omie
XIX i XX w. na Warmii. Jej treœæ oddaj¹ tytu³y rozdzia³ów: Pierwsze informacje
o œmierci. Nekrologi rodzin i redaktorów gazet, Organizacje spo³eczne i instytucje autorami nekrologów, Pogrzeby, Koszty pogrzebowe i zwi¹zane z nimi
zwyczaje, Stypa czy cerm, Inskrypcje duchownych, Inskrypcje osób œwieckich,
Inskrypcje z czasów II wojny œwiatowej, Cmentarz ewangelicki i katolicki w Je³guniu oraz ¿ydowski w Barczewie, Odnaleziony grób olsztyñskiej rodziny
Bogackich. Ponadto autor zamieœci³ Ÿród³a ilustracji oraz bibliografiê.
Hana Makùrôt, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdañsk 2016, ss. 175 +1 nlb
Podrêcznik gramatyki jêzyka kaszubskiego adresowany do wszystkich zainteresowanych jego nauk¹, zw³aszcza zaœ dla studentów etnofilologii kaszubskiej,
nauczycieli kaszubskiego i ich uczniów. Autorka korzysta³a z Gramatyki kaszubskiej. Zarys popularny Edwarda Brezy i Jerzego Tredera oraz Gramatyki
pomorskiej Friedricha Lorentza.

NOTY WYDAWNICZE 2017

491

Tadeusz Stegner, Historia turystyki. Polska i œwiat, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2016, ss. 295
Jak czytamy w Uwagach wstêpnych: „Przedmiotem niniejszego opracowania
[s¹] dzieje tych, co wêdrowali z »ciekawoœci i braku zajêcia«. Obejmuje ono
okres od narodzin pierwotnej turystyki w czasach staro¿ytnych do upadku systemu komunistycznego w Europie na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. Czasy wspó³czesne to jeszcze nie pole badawcze dla
historyka; zajmuj¹ siê nimi specjaliœci z innych dziedzin – ekonomiœci, socjologowie, psychologowie. Praca pisana jest w uk³adzie chronologiczno-problemowym. W rozdziale pierwszym omówiono pocz¹tki turystyki od czasów staro¿ytnych do koñca epoki nowo¿ytnej. Nastêpny poœwiêcono dziewiêtnastemu
stuleciu, kiedy to pojawi³a siê turystyka we wspó³czesnym kszta³cie. Kolejne
dwa dotycz¹ okresu miêdzywojennego i lat 1945–1989”. W ksi¹¿ce znalaz³o siê
sporo miejsca o wypoczynku nad pomorskim brzegiem Ba³tyku.
Mariusz Chudecki, Elektrownie wodne w Gródku i ¯urze – cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego, wyd.
Wdecki Park Krajobrazowy, Osie 2016, ss. 216 + 1 nlb
Historia elektrowni wodnych w Gródku i ¯urze oraz ludzi zwi¹zanych z ich
ponad 80-letnim funkcjonowaniem ze s³owem wstêpu dyrektora Wdeckiego
Parku Krajobrazowego – wydawcy publikacji, popularyzuj¹cego dziedzictwo
kulturowego i techniki oraz realizuj¹cego zadania zwi¹zane z ochron¹ walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku, który od 2010 roku jest czêœci¹
Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Wydanie monografii wspó³finansowa³
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
wraz z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Bogus³aw G³odowski, 400 lat parafii Œwiêtej Trójcy w Sulêczynie (1616–
–2016), Wydawnictwo „Bernardinum”, [Pelplin] 2016, ss. 340
Ksi¹¿ka jubileuszowa sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów. W pierwszym autor pokrótce opisa³ dzieje Pomorza Gdañskiego, drewniane koœcio³y na Pomorzu
i w Sulêczynie oraz strukturê koœcieln¹ na Kaszubach. Rozdzia³ drugi poœwiêcony jest wyposa¿eniu sulêczyñskiego koœcio³a, kolejny, trzeci przedstawia dzieje
parafii na podstawie wypisów z pamiêtnika ks. Mariana Koliñskiego z lat 1945–
–1962. Rozdzia³ czwarty opisuje dzieje Sulêczyna w okresie PRL-u, natomiast
pi¹ty to stan parafii sulêczyñskiej na rok 2015, opracowany przez ks. Daniela
Kreftê. Niezwyk³¹ wartoœæ posiadaj¹ zamieszczone w ksi¹¿ce fotografie przedstawiaj¹ce Sulêczyno od okresu miêdzywojennego po wspó³czesnoœæ. Wydaje
siê jednak, i¿ niekiedy s¹ one niew³aœciwie datowane.
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Daniel Kalinowski, Sylwa kaszubskie, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pomorskiej w S³upsku, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdañsk 2017, ss. 282 + 1 nlb
Ze Wstêpu autora: „Sylwa kaszubskie to ksi¹¿ka o najnowszej literaturze kaszubskiej. W³aœnie najnowszej, bo o ile o kaszubskim piœmiennictwie przedwojennym lub tym rozwijaj¹cym siê do 1980 roku napisano szereg artyku³ów
i druków zwartych, o tyle interpretacje literatury dzisiejszej pojawiaj¹ siê rzadko i raczej przypadkowo. […] Sylwa kaszubskie to formy ró¿norodne, otwarte,
nieco zaczepne... Napisane zosta³y g³ównie po to, aby zanotowaæ wydarzenia
kultury i wstêpnie je oceniæ. Sylwa maj¹ równie¿ inspirowaæ na przysz³oœæ. Ta
ksi¹¿ka to zapis jednego z etapów drogi, która ci¹gle siê rozwija...”.
Krzysztofa Monikowska, 40 lat Muzeum Regionalnego w Cz³uchowie, wyd.
Muzeum Regionalne w Cz³uchowie, Cz³uchów 2016, ss. 51
Publikacja z okazji jubileuszu Muzeum Regionalnego w Cz³uchowie, w której
zaprezentowano pokrótce dzieje cz³uchowskiego muzealnictwa datuj¹ce siê od
1911 roku, nastêpnie omówiono najcenniejsze zbiory przechowywane w poszczególnych dzia³ach muzeum: Archeologicznym, Etnograficznym i Artystyczno-Historycznym (najobszerniejszym).
Miros³aw Kuklik, Helska kolonia rybacka, seria Zeszyt Helski, nr 21, wyd.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”, Muzeum Obrony Wybrze¿a, [Hel]
2015, ss. 48
Praca dotyczy realizacji „najwiêkszej wewnêtrznej polskiej akcji osiedleñczej
w okresie miêdzywojennym”. Osada powsta³a, by zrównowa¿yæ stosunki etniczne ludnoœci Helu, w którym w latach 20. XX w. Niemcy stanowili blisko
90 proc. populacji.
Andrzej Lubiñski, W ich snach powraca³a Polska. Szkice z przesz³oœci
Ziemi Sztumskiej, wstêp Józef Borzyszkowski, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2017, ss. 249 + 2 nlb
Ksi¹¿ka zawiera zbiór artyku³ów Andrzeja Lubiñskiego z 1984–2017. Jak czytamy we wstêpie Józefa Borzyszkowskiego: „Publikowane tu artyku³y, dotycz¹
szeroko pojêtych naszych pomorskich dziejów najnowszych – XIX i XX wieku,
okresu narodzin i rozwoju nowoczesnego narodu, spo³eczeñstwa polskiego,
obywatelskiego, niestety, wci¹¿ in statu nascendi. St¹d dodatkowy walor niniejszego tomu – nie tylko dla historyków i nauczycieli historii, ale dla ogó³u
czytelników – jako podrêcznik w zakresie kszta³cenia obywatelskiego” (s. 5).
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Adam Wêsierski, Przesz³oœæ œliwickich wsi w faktach i fotografii, t. IV.
Oœwiata, nak³adem autora, Bydgoszcz 2016, ss. 128
Broszura przedstawia szkic dziejów i wspó³czesnoœæ szkó³ z nastêpuj¹cych wsi
z gminy Œliwice: BrzeŸno, Kr¹g, Laski, Linówek, Liñsk, Lipowa, Lisiny, Lubocieñ, £¹ski Piec, Okoniny Nadjeziorne, Okoniny Polskie, Rosochatka, Œliwice
i Œliwiczki.
Adam Wêsierski, Ksi¹dz proboszcz Jan Mazella budowniczy koœcio³a w Jeleñczu, nak³adem autora, Toruñ 2016, ss. 44
Broszura sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: S³owo wstêpne ks. Rafa³a Witta,
Wprowadzenie, Budowa nowej œwi¹tyni, Spojrzenie na ¿ycie religijne paraf ii,
Dzia³alnoœæ spo³eczna, patriotyczna i polityczna kap³ana, Zakoñczenie.
Izabela Seredocha, Szuflada pe³na propozycji... 50 lat Elbl¹skiego Towarzystwa Kulturalnego, wyd. Elbl¹skie Towarzystwo Kulturalne, [Elbl¹g
2016], ss. 160
Opracowanie stanowi udan¹ próbê refleksji nad dzia³alnoœci¹ Elbl¹skiego Towarzystwa Kulturalnego. Jego lektura mo¿e byæ ciekawa dla mi³oœników historii
miasta, badaczy zg³êbiaj¹cych problemy wspó³czesnej historii w wymiarze lokalnym oraz elbl¹¿an zwi¹zanych poœrednio i bezpoœrednio ze stowarzyszeniem.
Jego autorka jest prodziekanem Wydzia³u Administracji i Nauk Spo³ecznych
Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, której zainteresowania badawcze dotycz¹ problemów zarz¹dzania zasobami ludzkimi w administracji
publicznej.
Kazimierz Ickiewicz, Druga wojna œwiatowa wybuch³a w Tczewie. Szkice
historyczne, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2016, wyd.
VI rozszerzone, ss. 175 + 1 nlb
Autor jest historykiem, wieloletnim dyrektorem szkó³ zawodowych w Tczewie, maj¹cym w swoim dorobku kilkadziesi¹t ksi¹¿ek, artyku³ów naukowych
i publicystycznych poœwiêconych historii regionalnej. W zbiorku zawar³ rys
historyczny miasta, jego sytuacjê tu¿ przed wybuchem wojny oraz informacje
o 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty, 2 Batalionie Strzelców – jego genezie i zwi¹zkach z Tczewem, wydarzeniach z 1 wrzeœnia 1939 roku. Przedstawiona zosta³a
równie¿ historia tczewskich mostów, a tak¿e sylwetka dowódcy 2 Batalionu
Strzelców pp³k. Stanis³awa Janika. Szkice historyczne zosta³y wydane z okazji
77. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej z inicjatywy Urzêdu Miejskiego
w Tczewie.
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Kazimierz Ickiewicz, Zbrodnia w Szymankowie 1 wrzeœnia 1939 roku,
Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2016, ss. 63 + 1 nlb
Szkic historyczny poœwiêcony miejscowoœci Szymankowo, le¿¹cej na trasie
kolejowej Tczew–Malbork, w której 1 wrzeœnia 1939 roku zginêli polscy kolejarze i cz³onkowie ich rodzin. Ukazana zosta³a ich bohaterska postawa i dzia³ania, jakie mia³y miejsce w ramach tzw. Akcji Poci¹g. Publikacja ukaza³a siê
z okazji 77. rocznicy zbrodni w Szymankowie w pierwszym dniu wojny 1939
roku na zlecenie Urzêdu Gminy w Lichnowach i Krajowej Sekcji Kolejarzy
NSZZ „Solidarnoœæ”.
Daniel Ro¿ek, Ostrowite. Koœció³ œwiêtego Jakuba Wiêkszego Aposto³a
w Ostrowitem ko³o Chojnic, wyd. Zamek Zaborski, Gdañsk 2017, ss. 99
Pierwotnie publikacja powsta³a w 2016 roku jako praca licencjacka wykonana
w Zak³adzie Sztuki Œredniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Gdañskiego pod kierunkiem dr. hab. Miros³awa P. Kruka, prof. UG. Sk³ada siê
z nastêpuj¹cych rozdzia³ów: 1. T³o historyczne, 2. Opis koœcio³a w Ostrowitem,
3. Dzieje koœcio³a, 4. ¯ywot i kult œwiêtego Jakuba oraz 5. Analiza stylistyczna
i porównawcza architektury koœcio³a. Zawiera 31 stron kolorowych ilustracji.
Kazimierz I. Ostrowski, Kto Kaszub¹ rodem. 60 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddzia³ Miejski w Chojnicach, Chojnice 2017, ss. 131 + 1 nlb
Broszura jubileuszowa sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej Pod skrzyd³ami
Gryfa przedstawiono m.in. powstanie oraz ideê ZK-P oraz powo³anie jego oddzia³u w Chojnicach, nastêpnie przedstawiono wa¿niejszych jej dzia³aczy oraz
obecny sk³ad osobowy. W czêœci drugiej znalaz³y siê wybrane dokumenty dotycz¹ce chojnickiego oddzia³u. Czêœæ trzecia jest ilustrowan¹ kronik¹ oddzia³u.
Jerzy Szwankowski, Brat Jan Ossowski misjonarz œw. Rodziny Mêczennik za wiarê i ojczyznê z parafii Raci¹¿, wyd. Stowarzyszenie Rozwoju
So³ectwa Raci¹¿, Raci¹¿ 2016, ss. 30 + 2 nlb
W s³owie od wydawcy czytamy: „Brat Jan Ossowski – misjonarz Œwiêtej Rodziny, nie zosta³ dot¹d – mimo swej mêczeñskiej œmierci w 1939 r. z r¹k okupanta
niemieckiego – odpowiednio uhonorowany w naszej parafii. Wiêcej, ulotna
pamiêæ ludzka nie zachowa³a o nim bli¿szych informacji w lokalnej spo³ecznoœci. Z tego wzglêdu Stowarzyszenie Rozwoju So³ectwa Raci¹¿ postanowi³o poœwiêciæ sylwetce br. Jana odrêbn¹ publikacjê, która ma za zadanie chocia¿
w skromnym zakresie upowszechniæ wiedzê o nim, wiedzê o zgromadzeniu,
do którego nale¿a³ oraz reprezentowaæ sanktuarium, w którym pracowa³ –
Górkê Klasztorn¹ ko³o £ob¿enicy”.
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Jan Ch³osta, Niemiec z „polsk¹ dusz¹”. Nad biografi¹ Eugeniusza Buchholza, wyd. Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2017, ss. 140
+ 1 nlb
Jak czytamy w Zamiast wstêpu: „Urodzony w Ornecie, na niemieckiej Warmii,
Eugeniusz Buchholz by³ cz³owiekiem niezwyk³ym. Z pochodzenia Niemiec,
katolik mocno zwi¹zany z hierarchi¹ Koœcio³a warmiñskiego. Wyra¿a³ prawdziwe zrozumienie po³o¿enia narodowego Warmiaków w koñcu XIX i pocz¹tków XX wieku […]. Ubolewa³ nad utrat¹ przez nich jêzyka polskiego, co zosta³o spowodowane zaprzestaniem nauki czytania i pisania tego jêzyka w szko³ach. […] Wyró¿nia³ siê jako Niemiec niezwyk³¹ i zarazem wyj¹tkow¹ postaw¹
wobec miejscowych Polaków. Buchholz odnosi³ siê do nich z przyjaŸni¹ i zrozumieniem”.
Jan Ch³osta, Z GryŸlin do Berlina i polskiego Dêbna. Nad biografi¹ Jana
Baczewskiego (1890–1958), wyd. Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2017, ss. 295 + 1 nlb
Biografia jednego z najwybitniejszych dzia³aczy polonijnych Warmii okresu
miêdzywojennego. Autor opisa³ nie tylko tê czêœæ jego ¿ycia, które spêdzi³
w wiêkszoœci w Berlinie, ale i równie¿ tragiczne lata wojny oraz okres powojenny, który spêdzi³ w Dêbnie Lubuskim jako burmistrz tego miasteczka.
Tadeusz Oracki, Ludzie niezwykli. Zwi¹zani z Warmi¹, Mazurami, Pomorzem i Mazowszem od XVI do XX wieku, seria wydawnicza Scientia
et Veritas, nr 4, Gdañsk 2016, ss. 103
Publikacja jest odbitk¹ Polskiego s³ownika biograf icznego z lat 1962–2015,
a dok³adnie 34 hase³-biogramów napisanych do tego wydawnictwa przez Tadeusza Orackiego o ludziach zwi¹zanych z Warmi¹, Mazurami, Pomorzem
i Mazowszem.
Tadeusz Oracki, Ludzie niezwykli II. Zwi¹zani z morzem i Pomorzem
od XVI do XX wieku, seria wydawnicza Scientia et Veritas, nr 5, Gdañsk
2017, ss. 204
Publikacja jest odbitk¹ S³ownika biograf icznego Pomorza Nadwiœlañskiego z lat
1992–2012, a dok³adnie wszystkich hase³ napisanych do tego wydawnictwa
przez Tadeusza Orackiego. Jak napisa³ we wstêpie: „ Zebranie biogramów opracowanych przez jednego autora daje obraz nie tylko o jego warsztacie naukowym, ale pozwala te¿ na porównanie z jego dorobkiem pisarskim i stanem
badañ biografistyki polskiej”.
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El¿bieta Czarnotta, Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Roman Ro¿eñski, Dwie
Marie. Maria G¹szczak (1914–1943) Marianna Ro¿eñska (1913–2003),
seria Biblioteka Sylwetek Krajeñskich, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk–
–Wielki Buczek 2016, ss. 351
Pozycja Biblioteki Sylwetek Krajeñskich poœwiêcona dwu nauczycielkom, które
sw¹ pracê pedagogiczn¹ i spo³eczno-narodow¹ rozpoczyna³y w okresie miêdzywojennym – znacz¹cym w historii Z³otowszczyzny. Dwie przyjació³ki, harcerki, patriotki, kobiety o dwóch ró¿nych biografiach, jednakowo godnych
utrwalenia, bo stanowi¹cych kwintesencjê powik³anych, trudnych i dramatycznych losów z³otowskiej inteligencji.
Kazimierz Jaruszewski, Sylwetki filomatów chojnickich – póŸniejszych
duchownych, seria Biblioteka Filomaty, t. 37, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Chojnice 2016, ss. 111 + 1 nlb
Sk³adaj¹ca siê z trzech czêœci (nierównych) praca, poprzedzona zosta³a s³owem bpa Wies³awa Œmigiela. W pierwszej autor stworzy³ zarys dziejów Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Chojnicach (1815–1920), w nastêpnym
rys historyczny ruchu filomackiego w Chojnicach. W trzeciej – najwiêkszej –
zamieszczono 43 biogramy absolwentów i uczniów chojnickiego gimnazjum,
którzy byli w czasie nauki cz³onkami ruchu filomackiego, a póŸniej zostali katolickimi ksiê¿mi.
Pro memoria Otylia Szczukowska (1900–1974), zebra³ i oprac., wstêpem
i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Gdañsk–Wejherowo 2016, ss. 703 + 1 nlb
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu oraz piêciu czêœci. W pierwszej, zatytu³owanej
Przyczynki do biograf ii Otylii Szczukowskiej znalaz³y siê m.in. teksty Ryszarda
Kukiera Zarys biograf iczno-monograf iczny twórczoœci artystycznej Otylii Szczukowskiej (1970), Józefa Borzyszkowskiego Otylia Szczukowska z d. Schornak
(1900–1974), dzia³aczka kaszubska, rzeŸbiarka, twórczyni wejherowskiej szko³y rzeŸby ludowej (1997) oraz reprodukcje dokumentów i pami¹tek rodzinnych.
Czêœæ druga nosi tytu³ Otylia Szczukowska. ¯yciorys [w³asny] i Wspomnienia,
czêœæ trzecia Szkó³ka rzeŸbiarska Otylii Szczukowskiej w Wejherowie, czwarta
¯ycie Otylii w listach do Izabelli Trojanowskiej i w pamiêci Józefa Borzyszkowskiego oraz pi¹ta Zamiast zakoñczenia.
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Pro memoria Stanis³aw Pestka (1929–2015), zebra³ i oprac., wstêpem
i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Gdañsk–Wejherowo 2017, ss. 704
Opracowanie poœwiêcone pamiêci Stanis³awa Pestki sk³ada siê ze wstêpu pióra
Józefa Borzyszkowskiego (który jest pomys³odawc¹ i autorem wiêkszoœci tekstów obok bohatera tomu) oraz szeœciu czêœci. Czêœæ pierwsza nosi tytu³ Familia, szko³a i wieœ Rolbik nad Zbrzyc¹ – matecznik Stanis³awa Pestki, druga Dzienniki Stanis³awa Pestki z lat 1965–1998 (fragmenty), trzecia O liryce Jana Zbrzycy
jego niepublikowane wiersze oraz inne teksty, czwarta Z³ote myœli autorów lektur i Stanis³awa Pestki oraz wyró¿nienia i dedykacje, pi¹ta Okruchy korespondencji Stanis³awa Pestki oraz szósta Wspomnienia rodziny, przyjació³ i wielbicieli twórczoœci… Do ostatniej czêœci swoje wspomnienia o bohaterze ksi¹¿ki
dali: Teresa Lewandowska z d. Pestka i Eugenia Pestka, Dariusz Pestka, Józef
Borzyszkowski, Ewa i Marek Byczkowscy, W³adys³aw Czarnowski, Piotr Dziekanowski, Pawe³ Dzianisz, Janina G³omska, Stanis³aw Janke, Alina Kietrys,
Cezary Obracht-Prondzyñski, Kazimierz Ostrowski, Wojciech Pestka, Bo¿ena
Ugowska (która obok Daniela Kalinowskiego i Redaktora da³a swój tekst tak¿e
do czêœci trzeciej), Edmund Zieliñski, Zbigniew Zielonka i Maciej ¯akiewicz.
Pro memoria Ryszard Stryjec (1932–1997), zebra³ i oprac., wstêpem i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdañsk–
–Wejherowo 2017, ss. 687 + 1 nlb
Podobnie jak poprzedni, tom poœwiêcony Ryszardowi Stryjcowi sk³ada siê
z szeœciu czêœci, poprzedzonych Wstêpem Józefa Borzyszkowskiego. W ca³oœci
dzie³em redaktora jest czêœæ pierwsza Droga ¿yciowa Ryszarda Stryjca – z Bia³orusi przez Kazachstan na Pomorze – jego dokonania w Gdañsku. Do czêœci
drugiej O twórczoœci „gdañskiego Dürera” teksty napisali Ulrike Becker, Nils
Büttner, Magdalena Olszewska, Kazimierz Nowosielski, Mira Rynkiewicz, Robert Mazur i Józef Borzyszkowski. Czêœæ trzecia nosi tytu³ Ho³dy poetów i pisarzy – wiersze i proza – dedykowane R. Stryjcowi (m.in. Mieczys³awa Czychowskiego, Jerzego Henryka Kamrowskiego, Teresy Ferenc, Kazimierza Nowosielskiego czy Güntera Grassa), czwarta O dedykacjach w ksi¹¿kach dla Ryszarda
Stryjca i nie tylko, pi¹ta Dziennik Ryszarda Stryjca z lat 1978–1997 (fragmenty)
i szósta Ryszard Stryjec w pamiêci rodziny i przyjació³ oraz mi³oœników jego
twórczoœci. Ksi¹¿kê koñczy Bibliograf ia Stryjca, któr¹ opracowa³ Robert Mazur
oraz Zamiast zakoñczenia Józefa Borzyszkowskiego.
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Niezwyk³e biografie harcerskie Tczewa i Pomorza, praca pod red. Jana
Kulasa, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2016, ss. 231
+ 1 nlb
Praca zawiera kalendarium oraz wybrane harcerskie biografie pomorskie
i tczewskie. Wœród pierwszych m.in. biografie hm. Alfa Liczmañskiego, hm.
Witolda Rusinka, gen. Mariusza Zaruskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego czy
hm Janiny Bartkiewiczówny, zaœ wœród harcmistrzów rodem z Tczewa znaleŸli
siê Kazimierz Badzi¹g, Zofia Czerny, Bronis³aw GoŸdzielewski, Jan Szyma³a,
Jan Strelau i Danuta Zagórska. Do ca³oœci do³¹czono przyk³ady poezji, pieœni
i modlitw harcerskich, a tak¿e podziêkowania autora i listê honorowych darczyñców.
Adam Wêsierski, Œliwicki s³ownik biograficzny, t. II, Wydawnictwo Tekst
sp. z o.o., Bydgoszcz 2016, ss. 173
Drugi tom s³ownika zawiera biogramy kilkudziesiêciu osób zwi¹zanych rodzinnie i zawodowo z regionem, ale i równie¿ nad wyraz obszerne biogramy tzw.
¿o³nierzy wyklêtych, którzy dzia³ali w okolicach Œliwic tu¿ po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej. T¹ metod¹ powinny znaleŸæ siê w takiej publikacji biogramy wszystkich pozosta³ych wojskowych, jacy przeszli przez te tereny w minionych wojnach. Ale czy tego oczekujemy od lokalnych s³owników biograficznych?
Listy z Helu. Korespondencja Romana Komierowskiego z ¿on¹ (1904–
–1913), oprac. i wstêpem opatrzy³ Tomasz £aszkiewicz, wyd. Polskie
Towarzystwo Historyczne Oddzia³ w Inowroc³awiu, Inowroc³aw 2015,
ss. 261 + 1 nlb
Ksi¹¿ka zawiera listy polskiego ziemianina i by³ego pos³a do pruskiego parlamentu Romana Komierowskiego do ¿ony, w znakomitym opracowaniu i z takim¿ wstêpem Tomasza £aszkiewicza. Na pocz¹tku XX w. Komierowski kupi³
w Helu parcelê, na której wybudowa³ dom zwany przez niego „checz kaszebska”. Od 1903 rou spêdza³ w nim jedne z letnich miesiêcy, z pasj¹ oddaj¹c siê
k¹pielom, spacerom i gawêdom towarzyskim. „Listy stanowi¹ zapis prywatnej
rozmowy pomiêdzy ma³¿onkami. Poruszane s¹ w nich wszelkie sprawy bie¿¹ce, codzienne obserwacje Helu, przybywaj¹cych tu goœci, jakoœci us³ug, pogody, informacje towarzyskie, rodzinne, a tak¿e gospodarcze. Na kartach listów przewijaj¹ siê te¿ ró¿norodne opinie o Kaszubach, Niemcach, stosunkach
spo³ecznych i gospodarczych. Wszystko to zapisane jest zwyk³ym, codziennym
jêzykiem, jakim pos³ugiwali siê Polacy – ziemianie w zaborze pruskim przed
stu laty” (z ok³adki).
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Czas próby i nadziei. Wspomnienia mieszkañców ziemi koœcierskiej z lat
1939–1945, red. Krzysztof Ja¿d¿ewski, Rajmund Knitter, seria Koœcierska Biblioteka Historyczna, nr 3, wyd. Muzeum Ziemi Koœcierskiej im.
dra Jerzego Knyby w Koœcierzynie, Koœcierzyna 2016, ss. 415
Ksi¹¿ka jest owocem dwóch programów upamiêtniaj¹cych II wojnê œwiatow¹
na ziemi koœcierskiej: Zespo³u ds. Upamiêtnienia i Wyjaœnienia Wysiedlenia
Ludnoœci Koœcierskiej w Listopadzie 1939 Roku, dzia³aj¹cego przy Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Koœcierzyny (2006 r.) oraz projektu Muzeum Ziemi
Koœcierskiej „Koœcierzyna 1945 – rok wojny, rok pokoju we wspomnieniach
mieszkañców Koœcierzyny i ziemi koœcierskiej” (2015 r.). Jak czytamy we wstêpie pióra Krzysztofa Ja¿d¿ewskiego: „Zebrany podczas obu projektów materia³
jest doœæ zró¿nicowany pod wzglêdem stylu, szczegó³owoœci i obszernoœci wypowiedzi. Materia³y zgromadzone w 2006 roku sporz¹dzono w du¿ej mierze
przez nauczycieli historii przyjê³y raczej formê rozmowy, zmierzaj¹cej do ustalenia dok³adnej daty wysiedleni i ich przebiegu. Inaczej rzecz siê mia³a w przypadku materia³ów zebranych w roku 2015: chocia¿ pytania zadawali uczniowie, czynili ta na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez pracowników Muzeum”.
Johann Daniel Titius, Relacja o uczonych mê¿ach pochodz¹cych z miasta
Chojnice w Polskich Prusach / Nachricht von den Gelehrten welche aus
der Stadt Conitz des Polnischen Preußens herstammen, przek³ad z jêzyka niemieckiego Ewa Drzazgowska, seria Historyczne Pomniki Chojnic,
pod red. Przemys³awa Zientkowskiego, wyd. Miasto Chojnice, Fundacja
Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna, Chojnice 2016, ss. 182
Johann Daniel Tietz (Titius) urodzi³ siê w 1729 roku w Chojnicach. Po przejœciu wszystkich szczebli ówczesnej kariery naukowej zosta³ profesorem na
Uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie wyk³ada³ matematykê, fizykê, biologiê,
filozofiê i teologiê. Po 20 latach zosta³ rektorem tej uczelni. Dzie³em Relacja
o uczonych mê¿ach… Titius chcia³ udowodniæ, i¿ równie¿ na prowincji, z dala
od wielkich oœrodków akademickich mogli siê rodziæ geniusze. Zarazem jest
to pierwsza praca o Chojnicach i jego mieszkañcach. W planach znajduje siê
wydanie jeszcze dwóch innych dzie³ Titiusa.
Konstanty Koœciñski o Gochach. Z dziejów parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie, pod red. Mariana Frydy, Wydawnictwo „Region”
Jaros³aw Ellwart, Gdynia 2017, ss. 124 + 9 nlb
Ksi¹¿ka zawiera trzy artyku³y – we wspó³czesnym opracowaniu redakcyjnym
Mariana Frydy – badacza Kaszub z pocz. XX w. Konstantego Koœciñskiego:
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Paraf ia borzyszkowska w powiecie cz³uchowskim w Prusach Zachodnich wedle
zapisów ks. proboszcza Jana Gotfryda Borka: przyczynki do etnograf ii Kaszub
(pierwotnie w „Rocznikach TNT” z 1905 r.), Paraf ia kaszubska Konarzyny:
obrazek historyczny (pierwotnie w „Rocznikach TNT” z 1906 r.) oraz Paraf ia
przechlewska w powiecie cz³uchowskim w Prusiech Zachodnich: obrazek historyczno-statystyczny (pierwotnie w „Rocznikach TNT” w 1909 r.). Du¿y walor
poznawczy posiada Przedmowa do uwspó³czeœnionego wydania pióra Mariana
Frydy, w której zamieœci³ obszerny biogram Koœciñskiego.
„Nauka”, 3/2016, red. nacz. Jerzy Brzeziñski, wyd. Polska Akademia Nauk,
Warszawa 2016, ss. 209 + 2 nlb
W kwartalniku Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN znajdziemy g³ównie wypowiedzi na temat kondycji wspó³czesnej polskiej nauki i dydaktyki akademickiej. Dla tematyki kaszubskiej najwa¿niejszy jest jednak artyku³ Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Gerard Labuda – Z Kaszub do Historii Kaszub,
w którym autor skupi³ siê na „kaszubskich œladach” w niezwykle bogatym ¿yciorysie tego wybitnego historyka.
„Zapiski Historyczne” poœwiêcone historii Pomorza i krajów nadba³tyckich, t. LXXXII, 2017, z. 1, komitet redakcyjny pod przew. Piotra Z. Oliñskiego, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruñ 2017, ss. 177 + 7 nlb
W pierwszym kwartale 2017 roku w toruñskim czasopiœmie znalaz³y siê artyku³y i materia³y dotycz¹ce dziejów Pomorza i basenu Morza Ba³tyckiego w œredniowieczu i we wczesnej nowo¿ytnoœci. Wœród nich m.in.: Udo Arnolda Die
Visitation als Mittel traditioneller Ordensstruktur nach 1466, Cezarego Kardasza Economic Relations Betwenn Gdañsk and Königsberg in the Years 1466–
–1526 czy Wies³awa D³ugokêckiego Zur Geschichte der Führungsschichten
in Königsberg und Marienburg in der Zeit des dreizehnjährigen Krieges. Ein Beitrag zum Austausch der städtischen Machteliten.
„Zapiski Historyczne” poœwiêcone historii Pomorza i krajów nadba³tyckich, t. LXXXII, 2017, z. 2, komitet redakcyjny pod przew. Piotra Z. Oliñskiego, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruñ 2017, ss. 241 + 3 nlb
Drugi zeszyt toruñskich „Zapisek” z 2017 roku zosta³ zadedykowany prof. Januszowi Ma³³kowi z okazji jego 80. rocznicy urodzin. W tomie znajduje siê
bibliografia prac Jubilata za lata 2012–2017 opracowana przez Micha³a Bia³kowskiego. Spoœród jedenastu artyku³ów mo¿na wymieniæ: Andrzeja Radzimiñskiego Miko³aj Kopernik – duchowny w czasach prze³omu, Krzysztofa Mikul-
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skiego Podwójna obsada urzêdów ziemskich, urzêdy „tytularne” / „nielegalne”
w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w. – kilka uwag wstêpnych, Jacka Wijaczki
Procesy o czary przed s¹dem so³tysim Kowalewa (Pomorskiego) w XVII–XVIII
wieku czy Waldemara Rozynkowskiego Ksi¹dz Stanis³aw Kujot jako duszpasterz.
„Zeszyty Chojnickie”, z. 32, red. Kazimierz Jaruszewski, Bogdan Kuffel, wyd.
Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Chojnice 2016, ss. 391 + 1 nlb
Najnowszy chojnicki zeszyt naukowy podzielony zosta³ na siedem czêœci.
W pierwszej (Artyku³y – Rozprawy) znalaz³y siê teksty m.in.: Marcina Wa³docha Polityka faktów dokonanych: Chojnice od 15 lutego do 9 maja 1945 roku
we w³adzy Armii Czerwonej i Polskiej Partii Robotniczej i Tomasza Rembalskiego Analiza spo³eczno-demograf iczna wykazów szlachty z powiatu chojnickiego
z lat 1893–1903 w kontekœcie polityki w³adz pruskich wobec szlachty polsko-kaszubskiej w Prusach Zachodnich. Czeœæ druga (Studia–Materia³y) zawiera
a¿ siedem tekstów, w tym m.in.: Marka Romaniuka Archiwalia chojnickie
w zasobie Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy, Kazimierza I. Ostrowskiego
Komunalne problemy Chojnic w latach 1945–1950 w œwietle dzia³alnoœci Miejskiej Rady Narodowej, czy Kazimierza JaruszewskiegoWychowankowie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w Towarzystwie Literacko-S³owiañskim we Wroc³awiu (1842–1886). W czêœci trzeciej (Materia³y Ÿród³owe)
znalaz³y siê dwa teksty, w tym Mariana Frydy Jak w 1920 r. obierano so³tysa
w £¹kiem, czyli o trudnych pocz¹tkach samorz¹dnoœci na Gochach po I wojnie
œwiatowej. Ponadto w numerze znalaz³y siê czêœci zatytu³owane: IV. Biograf ie
– Sylwetki – Wspomnienia, V. Sprawozdania, VI. Recenzje i VII. Miscellanea.
„Kwartalnik Chojnicki”, nr 18, red. Kazimierz Jaruszewski, wyd. Miejska
Biblioteka Publiczna w Chojnicach, Chojnice 2016, ss. 95 + 1 nlb
Motywem przewodnim 18. numeru jest kuchnia chojnicka. Ponadto w znalaz³y siê tu artyku³y: Weroniki Sadowskiej 70 lat minê³o. Jubileusz chojnickiej
biblioteki, Kazimierza Ostrowskiego Wielka ma³a ojczyzna (o ZKP w Chojnicach), czy Kazimierza Jaruszewskiego Sufragan z chojnick¹ matur¹ (o ks. bp.
Janie Trepnau).
„Zapiski Puckie”, nr 15, komitet redakcyjny pod przew. ks. Jana Perszona,
wyd. Wydawnictwo „MS” oraz Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, Miasto Puck, Puck 2016, ss. 188
W pierwszej czêœci spoœród dziesiêciu „Rozpraw” mo¿na wymieniæ: Micha³a
Starskiego Badania archeologiczne parceli mieszczañskiej przy ul. 1 Maja
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w Pucku, Paw³a Marka Pogodziñskiego Domy z wraków – zapomniany element
krajobrazu Kaszub Nordowych, Kamili Tucholskiej Rozwój Helu w drugiej
po³owie XIX wieku na podstawie kroniki Martina Strucka, Miros³awa Kuklika
Zmiany w postawie ludnoœci Pó³nocnych Kaszub wobec Polski i polskoœci w pierwszym æwieræwieczu XX wieku. W czêœci „Źróde³ i materia³ów” na uwagê zas³uguj¹ wspomnienia Jadwigi Karpiñskiej (1908–2012) oraz o niej autorstwa
Miros³awa Kuklika.
„Teki Kociewskie” – czasopismo spo³eczno-kulturalne, z. X, red. nacz.
Micha³ Kargul, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Tczew 2016, ss. 282 + 1 nlb
Obecny zeszyt czasopisma podzielony zosta³ na trzy czêœci: I. Spo³eczeñstwo,
kultura, jêzyk, II. Z kociewsko-pomorskich dziejów, III. Z ¿ycia Zrzeszenia.
Z licznych artku³ów z czêœci pierwszej mo¿na zwróciæ uwagê na: Daniela Kalinowskiego Franciszek Sêdzicki o „przyjaŸni” kaszubsko-kociewskiej, Jowity
Kêciñskiej-Kaczmarek Krajna na mapie Pomorza, Marii Paj¹kowskiej-Kêsik
O literaturze Kociewia (w zarysie), Aleksandry Paprot Co o ¯u³awach ka¿dy
wiedzieæ powinien? Z czêœci drugiej: Tomasza Jagielskiego Opowieœæ historyka
z ¿u³awskiej krainy, Micha³a Kargula Szeœædziesi¹t lat Zrzeszenia na Kociewiu,
trzydzieœci piêæ lat Zrzeszenia w Tczewie.
„Prowincja”. Kwartalnik Spo³eczno-Kulturalny Dolnego Powiœla i ¯u³aw,
nr 4 (26), red. nacz. Leszek Sarnowski, wyd. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie, Sztum 2016, ss. 206 +2 nlb
W dziale Poezja: Wojciech Boros, Jerzy Frycowski i Jolanta Steppun, w dziale
Proza: Tomasz Stê¿a³a i Zuzanna Gajewska, ponadto pismo „Prowincja” zawiera
Eseje: Andrzeja Leszczyñskiego, Katarzyny Kuroczki i Grzegorza Kasperka,
a tak¿e Rozmowy Prowincji, Kultura siê liczy, Wêdrówki po prowincji, Na tropach historii, Biograf ie i Wspomnienia, Muzyka – Teatr oraz Recenzje.
„Kartuskie Zeszyty Muzealne”, [z.] 1/2016, pod red. Barbary K¹kol, wyd.
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Kartuzy 2016,
ss. 146
Pierwszy numer z nowej serii wydawniczej Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Sk³ada siê z trzech czêœci: artyku³ów, materia³ów Ÿród³owych oraz kroniki. Wiêksza czêœæ zeszytu poœwiêcona jest twórcy muzeum Franciszkowi
Trederowi.
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„Terra Zaborensis / Ziemia Zaborska”, nr 9, red. Zbigniew Gierszewski,
wyd. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Brusy 2016, ss. 64
W popularnym biuletynie znajdziemy m.in. takie teksty jak: Zbigniew Gierszewski Jan Karnowski – cz³owiek w drodze, Kazimierz Jaruszewski Chojnice
w ¿yciu i twórczoœci Jana Karnowskiego, czy Mieczys³aw Spierewka Historia
karczmy Trzebiatowskiego i jego rodziny w Kosobudach.
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w krêgu Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, red. nauk. Józef
Borzyszkowski, wyd. Polska Akademia Umiejêtnoœci, Kraków 2016, ss. 223
+ 1 nlb
Tom jest owocem pierwszej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej przez powo³an¹ do ¿ycia w 2014 roku Gdañsk¹ Stacjê Naukow¹ PAU
oraz Instytut Kaszubski. W ksi¹¿ce zamieszczono nastêpuj¹ce artyku³y: Jerzy
Wyrozumski Gerard Labuda – pierwszy prezes odrodzonej PAU. Kraków
a Gdañsk, Józef Borzyszkowski Kraków a Florian Ceynowa (1817–1881) – ojciec
regionalizmu kaszubskiego, Julian Dybiec Strategia naukowa Akademii Umiejêtnoœci i jej spo³eczne wsparcie, Daniel Kalinowski Krakusy na Kaszubach…
Obraz Gdañska i Pomorza w opiniach Ma³opolan z II po³. XIX i I po³. XX wieku,
Justyna Pomierska Stefan Ramu³t i sprawa kaszubska a Akademia Umiejêtnoœci – ich udzia³ w rozwoju kaszubologii, Anna Kwaœniewska Krakowskie
œrodowisko naukowe a tematyka pomorska w badaniach Instytutu Ba³tyckiego,
Cezary Obracht-Prondzyñski, Krzysztof S³awski Portret zbiorowy gdañsko-pomorskich cz³onków Polskiej Akademii Umiejêtnoœci z pocz¹tku XXI wieku,
Cezary Obracht-Prondzyñski Uczeni a sprawa kaszubska – rola Akademii oraz
Tadeusz Oracki Kontakty uczonych z Pomorza i Prus Wschodnich z Akademi¹
Umiejêtnoœci w Krakowie w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku.
Ziemie nad doln¹ Wis³¹. Historia i wspó³czesne wyzwania rozwojowe.
W 550. rocznicê II Pokoju Toruñskiego, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk–Elbl¹g 2016, ss. 159 + 1 nlb
Publikacja jest pok³osiem konferencji, która odby³a siê z okazji jubileuszu
w Elbl¹gu 12 kwietnia 2016 roku. Znalaz³y siê w niej m.in. artyku³y: Marka
Cetwiñskiego Sytuacja w Królestwie Polskim za czasów pierwszych Jagiellonów:
tradycje wynalezione, mocarstwowe ambicje, rzeczywistoœæ, Klemensa Bruskiego Ziemie nad doln¹ Wis³¹ przed wojn¹ trzynastoletni¹, Janusza Ma³³ka Prusy
Królewskie, Zakonne a potem Ksi¹¿êce po II Pokoju Toruñskim. Specyf ika ustrojowa, spo³eczna i kulturowa, Józefa Borzyszkowskiego Spo³eczeñstwo ziem pruskich w XIX i na pocz¹tku XX wieku: konflikt – rywalizacja – wspó³¿ycie,
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czy Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Specyf ika socjogenezy spo³eczeñstwa
polskiego nad doln¹ Wis³¹ po II wojnie œwiatowej.
1050. rocznica Chrztu Polski, pod red. Krzysztofa Lewalskiego, wyd.
Gdañskie Towarzystwo Naukowe, Gdañsk 2016, ss. 341 + 16 nlb
Praca pokonferencyjna, której wspó³organizatorem byli m.in. Instytut Kaszubski, Polska Akademia Umiejêtnoœci Stacja Naukowa w Gdañsku oraz Uniwersytet Gdañski, ukaza³a siê z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Sk³ada siê na
ni¹ 14 artyku³ów, 6 informacji o wydarzeniach zwi¹zanych z rocznic¹, jakie
odby³y siê w 2016 roku w Gdañsku. Spoœród autorów i ich artyku³ów mo¿na
wymieniæ m.in.: Jerzego Wyrozumskiego Wp³ywy chrzeœcijañskie na ziemiach
S³owian pó³nocno-wschodnich przed 966 rokiem, Paw³a Guta Panteon s³owiñski i wierzenia przedchrzeœcijañskie w rêkopiœmiennych kronikach pomorskich
zasobu Archiwum Pañstwowego w Szczecinie. Kronika Andreasa Westphala
(1685–1747), Marka Smoliñskiego Relacje ksi¹¿¹t Pomorza Wschodniego z dynastii Sobies³awiców z Koœcio³em, Rafa³a Kubickiego Monastycyzm na Pomorzu do pocz¹tku XIX wieku – uwagi na temat organizacji struktur i dzia³alnoœci
zakonów, Janusza Ma³³ka Reformacja i Koœcio³y protestanckie na Pomorzu
w XVI stuleciu. Stan badañ i postulaty badawcze, S³awomira Koœcielaka Stan
wiary i Koœcio³a na Pomorzu w œwietle dzia³a Echo Sepulchralis Jana Gotfryda
Borka, Leszka Ja¿d¿ewskiego Ruch pielgrzymkowy na Pomorzu w okresie zaboru pruskiego czy Kazimierza Koz³owskiego Problemy koœcio³ów chrzeœcijañskich
i rekatolicyzacji na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.
Historia krajobrazu kulturowego Dolnych £u¿yc i po³udniowej czêœci województwa lubuskiego, red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt, Axel Zutz,
t³umaczenie tekstów niemieckich Leszek C. Belzyt, wyd. Brandenburgische Technische Universität, Uniwersytet Zielonogórski, Cottbus-Senftenberg–Zielona Góra 2016, ss. 768
Jak czytamy na ok³adce: „Opracowanie to – po raz pierwszy od oko³o 75 lat –
poœwiêcone jest wspólnej historii krajobrazu kulturowego Dolnych £u¿yc
(w Niemczech) i po³udniowej czêœci województwa lubuskiego (w Polsce).
Pomijaj¹c podzia³ polityczny po 1945 roku, oba regiony charakteryzuj¹ siê wspólnymi cechami, ukszta³towanymi na przestrzeni stuleci, o których nale¿y przypominaæ ze wzglêdu chocia¿by na wzmagaj¹c¹ siê europeizacjê kontynentu.
Autorzy polscy i niemieccy w swoich opracowaniach zwracaj¹ uwagê na dzieje
ludnoœci regionu, jej zwyczaje i kulturê oraz specyficzn¹ historiê polityczn¹ na
obszarze pogranicza wraz z jej skutkami, odbijaj¹cymi siê na rozwoju rolnictwa, rzemios³a, przemys³u i energetyki, osadnictwa i architektury, jak równie¿
tamtejszej ochrony œrodowiska naturalnego”.
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Znak gryfa. Gryfici i ich pomorskie dziedzictwo. Materia³y z sesji naukowej 29 wrzeœnia 2014 roku, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Koz³owskiego, Barbary Igielskiej, Ryszarda Stoltmanna, wyd. Zamek Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza Archiwum Pañstwowego „Dokument”, Szczecin 2016, ss. 123 + 1 nlb
W zbiorze materia³ów na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce teksty: Kazimierza Koz³owskiego O potrzebie badañ i upowszechniania wiedzy o ludnoœci rodzimej
Pomorza Zachodniego, Rados³awa Gaziñskiego Materia³y dotycz¹ce heraldyki
ksi¹¿¹t pomorskich w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie, Edwarda Rymara
Dlaczego i od kiedy Gryf ici, Zygmunta Szultki S³owiañska ludnoœæ autochtoniczna na Pomorzu Zachodnim od VI wieku do 1945 roku, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego O pomorskim dziedzictwie Gryf itów (spojrzenie z perspektywy
bytowskiej) oraz Beaty Afeltowicz Nazwa herbowa Gryf w chrematonimii Pomorza Zachodniego pocz¹tku XXI wieku.
Labor et memoria. Jan Macholak XLV lat w s³u¿bie archiwalnej, praca
zbiorowa pod red. Kazimierza Koz³owskiego i W³adys³awa Stêpniaka,
wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Wydawnictwo Archiwum
Pañstwowego w Szczecinie „Dokument”, Szczecin 2017, ss. 402 + 23 nlb
Ksiêga pami¹tkowa zas³u¿onego archiwisty dr. Jana Macholaka wydana z okazji
jego 45 lat pracy archiwalnej i przejœcia na emeryturê. Sk³adaj¹ siê na ni¹ wstêp
przybli¿aj¹cy postaæ Jubilata autorstwa redaktorów tomu, laudacje (w liczbie 19),
prace dedykowane, teksty autorskie oraz album zdjêæ poœwiêconych Jubilatowi.
Wœród prac dedykowanych dominuj¹ artyku³y archiwistów i z dziedziny archiwistyki. Warto jednak zwróciæ uwagê na tekst Zygmunta Szultki Spostrze¿enia
nad podzia³ami terytorialnymi i struktur¹ w³asnoœci ziemskiej wschodniej czêœci
Ksiêstwa Szczeciñskiego w XVI i w pierwszej po³owie XVII wieku.
Nekropolie Warmii i Mazur, pod red. Wiktora Knercera i Beaty Wac³awik, Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Pañstwowego w Olsztynie. Seria: Dziedzictwo Warmii i Mazur, t. I, Olsztyn 2016, ss. 227
W tomie znalaz³y siê m.in. nastêpuj¹ce artyku³y: Wiktor Knercer œlady na ziemi
– cmentarze, Anna D³ugozima Fenomen cmentarzy warmiñskich i mazurskich
w aspekcie ich po³o¿enia w krajobrazie, Janusz Jasiñski Historia Warmii i Mazur odczytywana na grobach, Karolina Manikowska Cmentarze menonickie jako
pami¹tka osadnictwa olêderskiego na terenie dzisiejszego województwa warmiñsko-mazurskiego, Joanna Piotrowska Kilka uwag przy okazji rozmyœlañ
o potrzebie inwentaryzacji nowo¿ytnych p³yt nagrobnych z terenu Warmii i Prus
czy Tekla ¯ukowska Roœlinnoœæ opuszczonych mazurskich cmentarzy, jej bogactwo i symbolika.
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Szeœæ dekad po kaszubsku, pod red. Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna, seria Biblioteka Gminy Wejherowo, t. XXXIX, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Gmina
Wejherowo, Bolszewo 2016, ss. 211
Z recenzji wydawniczej prof. Zbigniewa Zielonki: „Prace, które stanowi¹ bogate ¿niwo sesji poœwiêconej 60-leciu ¿ycia Stanis³awa Jankego, zorganizowanej
w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie – pozostan¹ jako œwiadectwo aktywnoœci przyjació³, znajomych, a zw³aszcza organizatorów tego jubileuszu. Jest to tak¿e œwiadectwo ¿ycia kulturalnego, a przede
wszystkim dokonañ literackich wspó³czesnych Kaszub. S¹ one pisane piórami
profesjonalistów, m.in. Tadeusza Linknera, Edwarda Brezy, Daniela Kalinowskiego, Macieja Tamkuna, w ca³oœci bêd¹c czymœ w rodzaju monografii twórczoœci literackiej pisarza”.
Pasje – obywatelska wspólnota – Europa. Lepsze ¿ycie Pomorzan. Po IX
Pomorskim Kongresie Obywatelskim, red. Marcin Wanda³owski, Piotr
Zbieranek, seria Wolnoœæ i Solidarnoœæ, nr 71, wyd. Instytut Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2016, ss. 180 + 16 nlb
Rozmowy i opinie na temat Pomorskiego Kodeksu Wartoœci, nazwanego przez
ekonomistê Jana Szomburga, kompasem wyrastaj¹cym ze wspólnych korzeni,
to¿samoœci, cementuj¹cym tkankê spo³eczn¹, opieraj¹cym siê na wspólnych
osi¹gniêciach i zasobach, skierowanym w przysz³oœæ i wyra¿aj¹cym nasze
(pomorskie) aspiracje. Przez szacunek i wspó³pracê do lepszego ¿ycia to jedno
z zadañ i propozycji otwieraj¹cych dyskusjê. Wœród wyra¿aj¹cych opiniê premier Mateusz Morawiecki, podró¿nik Aleksander Doba, prof. Jerzy Bralczyk,
historyk i socjolog prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, Mieczys³aw Struk, Kazimierz Wierzbicki i wielu innych, deklaruj¹cych praktykowanie obywatelskoœci
w ¿yciu codziennym, ludzi ró¿nych profesji i zainteresowañ.
Polacy i Polska wobec wyzwañ dojrza³oœci. Po XI Kongresie Obywatelskim, red. merytoryczna Jan Szomburg, seria Wolnoœæ i Solidarnoœæ,
nr 74, wyd. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2017,
ss. 211 + 2 nlb
Publikacjê otwiera tekst Jana Szomburga, prezesa Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Wyzwanie dojrza³ej to¿samoœci narodowej – co ona oznacza
i jak j¹ stworzyæ? Cztery bloki tematyczne, prócz wspomnianego tak¿e wypowiedzi skupione wokó³ Przejawów i Ÿróde³ polskiej niedojrza³oœci, Dróg budowania dojrza³ego spo³eczeñstwa i pañstwa oraz Dojrza³ej wspólnoty narodowej. Wœród drogowskazów procesu dojrzewania Polaków i Polski wymieniono
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zrozumienie siebie, samoakceptacjê, podmiotowoœæ, otwartoœæ na krytykê,
odpowiedzialnoœæ, dalekowzrocznoœæ, racjonalnoœæ, umiejêtnoœæ porozumiewania siê, otwartoœæ na innych oraz troskê o przyrodê.
Pasieka wyobraŸni. O twórczoœci Józefa Che³mowskiego, monografia zbiorowa pod red. Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemiñskiego, wyd. Urz¹d
Miejski w Brusach, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Brusy–
–Bytów–Gdañsk 2017, ss. 278 + 2 nlb
Ksi¹¿ka jest pok³osiem XV Konferencji Kaszuboznawczej pt. Józef Che³mowski
i autentyzm na Pomorzu, która odby³a siê w Bytowie 25 paŸdziernika 2016
roku. Zawiera trzynaœcie artyku³ów, w tym m.in. Daniela Kalinowskiego Mistycyzm obrazem i s³owem objaœniony (który jest równie¿ autorem Wstêpu),
Tomasza Siemiñskiego Opisanie œwiata œwiatów. Ksiêgi Józefa Che³mowskiego
(1934–2013) oraz Wa¿niejsze wystawy, nagrody, kolekcje, El¿biety Kal Miêdzy
intuicj¹ a intelektem. Twórczoœæ Józefa Che³mowskiego w perspektywie historii
sztuki, Andrzeja Stachowiaka Józefa Che³mowskiego ars relogiosus, Józefa Borzyszkowskiego Józef Che³mowski (1934–2013) – wybitny twórca ludowy, rzeŸbiarz, malarz – na szkle i p³ótnie, konstruktor, kolekcjoner, pszczelarz i f ilozof,
Adeli Kuik-Kalinowskiej Tradycja kaszubska w twórczoœci Józefa Che³mowskiego, czy Magdaleny Sudo³ Obiekt Che³mowski. Popularyzacja kolekcji zgromadzonej w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.
Méster Jan (1907–1989). Praca monograficzna o Janie Trepczyku, red.
Witos³awa Frankowska, seria Biblioteka Kaszubska, nr 9, wyd. Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 2017, ss. 292
Ksi¹¿ka powsta³a z okazji 110. rocznicy urodzin Jana Trepczyka – wejherowskiego poety, kompozytora i leksykografa. Na tom sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce artyku³y: Edmund Kamiñsczi P òzdrzatk na p òstacj ã Jana Trepczika, S³awomir
Formela Kryptonim „Dzia³acze”. Inwigilacja Jana Trepczyka przez komunistyczny
aparat bezpieczeñstwa do 1956 r., Dariusz Majkowsczi Méster Jón na kortach
„P òmeranie”, Daniel Kalinowski Trepczyk portretuj¹cy, Witos³awa Frankowska
Muzyczna stegna Méstra Jana, S³awomir Bronk Pieœni Jana Trepczyka w opracowaniach chóralnych. Próba charakterystyki na przyk³adzie wybranych utworów, B ò¿ena Ùgòwskô Jan Trepczyk – dzysodniowé òdczëtiwanié jego ùtwórstwa
w procesu didakticznym. W drugiej czêœci ksi¹¿ki znalaz³y siê bibliografia utworów literackich i muzycznych Jana Trepczyka.
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Gdynia – Dzie³o otwarte / Gdynia – An open work. Katalog/The catalouge, red. Jacek Friedrich, Anna Œliwa, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia [2017], ss. 335 + 1 nlb
Dwujêzyczna, polsko-angielska obszerna ksiêga zawiera tytu³owy katalog najnowszej wystawy sta³ej w Muzeum Miasta Gdyni (w drugiej czêœci), który poprzedzony jest ciekawymi esejami (czêœæ pierwsza), m.in.: Andrzeja Szczerskiego
Gdynia i konsekwencje / Gdynia and its consequences, Jana Daniluka Gotenhafen – trudne miasto. Gdynia w latach okupacji niemieckiej (1939–1945) / Gotenhafen – a hard city. Gdynia during the german occupation (1939–1945),
Tadeusza Stegnera Gdynia w oczach mieszkañca i historyka / Gdynia through
the eyes of a resident and a historian, czy niewymienionego w spisie treœci Antoniego Bartosza Gdynia – widok z po³udnia / Gdynia – a view from the south.
Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 2001–2016, oprac. zespó³ w sk³adzie: Tomasz Borkowski, Henryk Fall, Ireneusz Modzelewski,
Cezary Obracht-Prondzyñski, Sylwia Sobkowiak, Sylwia Szadok, wyd.
Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbl¹g 2016, ss. 99 +
1 nlb
Ksi¹¿ka wydana z okazji jubileuszu elbl¹skiej uczelni sk³ada siê z trzech czêœci.
W pierwszej zatytu³owanej Piêtnaœcie lat rozwoju zaprezentowano dzieje,
studentów, ¿ycie naukowe, wspó³pracê ze œrodowiskiem, realizowane projekty
oraz siedzibê uczelni. W czêœci drugiej Refleksje, wspomnienia, gratulacje znalaz³y siê m.in. teksty Józefa Borzyszkowskiego To by³y ciekawe lata i doœwiadczenia, Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Kilkanaœcie dobrych lat czy Jana
¯ebrowskiego Moja Alma Mater. W czêœci trzeciej Jubileusz znalaz³y siê m.in.
przemówienie Rektora EUH-E Zdzis³awa Dubielli, informacje o sztandarze
i medalu elbl¹skiej uczelni.
Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziœ. Materia³y pokonferencyjne, red. Dušan-Vladislav Paždjerski, wyd. Nadba³tyckie Centrum
Kultury, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
Gdañsk–Wejherowo 2016, ss. 174 + 2 nlb
Publikacja jest pok³osiem sesji naukowej Bajki, legendy i podania kaszubskie –
dawniej i dziœ, która odby³a siê 3 listopada 2016 roku, w ramach projektu „Opowiedz mi bajkê 2 – Òpòwiédz mie bôjkã – Tell me a fairytail” zrealizowanego
przez Nadba³tyckie Centrum Kultury i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Druga edycja projektu mia³a za cel popularyzacjê bajek, baœni i podañ kaszubskich. W tomie znalaz³y siê teksty m.in.
Tadeusza Linknera Po lekturze Bajarza kaszubskiego, Daniela Kalinowskiego
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Floriana Ceynowy próba romantycznej baœni, Adeli Kuik-Kalinowskiej Literackie pierwowzory kaszubskich bajek. Wprowadzenie do problematyki oraz Danuty
Stanulewicz Barwy bajki kaszubskiej i Justyny Pomierskiej Bajka kaszubska
w edukacji. Podsumowanie projektu dydaktycznego Zwyk³e niezwyk³e – w krainie bajek kaszubskich.
Dekoracje architektoniczne Gdañska 1945–1989, t. I. G³ówne Miasto –
fresk, sgraffito, mozaika, ceramika, red. nauk. Jacek Kriegseisen, zdjêcia
Micha³ Szymoñczyk, wyd. Nadba³tyckie Centrum Kultury, Gdañsk 2016,
ss. [236]
Ksi¹¿ka w du¿ej mierze jest albumem dekoracji architektonicznych G³ównego
Miasta, który poprzedzony zosta³ tekstami Jacka KriegseisenaWprowadzenie
oraz tego¿ Dekoracje architektoniczne G³ównego Miasta Gdañska w okresie
powojennej odbudowy miasta (freski, sgraff ita, mozaiki, ceramika), Jacka Szczepañskiego Dekoracja architektoniczna – szkic o jej historii dniu dzisiejszym oraz
Klaudiusza Grabowskiego Ikonograf ia ulicy D³ugiej i D³ugiego Targu po 1945
roku.
Literackie portrety Chojnic, pod red. K. Jaruszewskiego, seria Biblioteka
Chojnicka, t. 15, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Chojnice
2015, ss. 100
Zbiór siedmiu szkiców bêd¹cy rezultatem konferencji popularnonaukowej
Literackie portrety Chojnic pod honorowym patronatem Burmistrza Chojnic,
która odby³a siê 26 czerwca 2015 roku, inauguruj¹c jednoczeœnie obchody Dni
Chojnic. Wœród tekstów m.in. Aliny Jaruszewskiej Franciszek Fenikowski o latach gimnazjalnych doktora Ceynowy. „Zapad³y zamek”, Kazimierza Ostrowskiego Historia Chojnic w roli bohatera dramatów Stefana Bieszka, Zbigniewa
Gierszewskiego Z Ann¹ £ajming w przedwojennych Chojnicach oraz Kazimierza Jaruszewskiego Miejsce Chojnic w ¿yciu i twórczoœci Jana Karnowskiego.
Pommern gestern und heute. Von den Ordensrittern zum geeinten Europa / Pomorze wczoraj i dziœ. Od Krzy¿aków do zjednoczonej Europy, [hrsg.
von] Thorsten Schmude, übersetzt aus dem Deutschen Anna Paszkiewicz
unter Mitwirkung von Dawid Matelski / przeka³d z niemieckiego Anna
Paszkiewicz, wspó³praca translatorska Dawid Matelski, wyd. Hinstorff
Verlag GmBH, Rostock 2016, ss. 431 + 1 nlb
Estetycznie zaprezentowany zbiór ró¿nych tekstów wydanych z okazji 500-lecia
„szlacheckich rodów z Trzebiatkowej”, uroczyœcie obchodzonych podczas Kongresu Rodów Pomorza w Szczecinie w 2015 roku. Na uwagê zas³uguj¹ artyku³y
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Wernera Buchholza Bedeutungswandel des Namens Pommern in der Geschichte
(s. 23–68), Klausa-Dietera Kreplina Das Land Bütow zwischen Pommern und
Preußen (s. 69–151) oraz tego¿ Die Suche nach der Verliehungsurkunde für
Tschebiatkow von 1515, Agnieszki Krzysiak Archeologiczne wykopaliska na terenie Tuchomia/Trzebiatkowej (s. 168–176), Christiana Höppnera Zwischen Bodenreform und „blühenden Landschaften”. Pommern 1946 bis 1998 (s. 342–354)
czy Daniela Kalinowskiego Kaszubi – ma³a spo³ecznoœæ o wielkiej historii
(s. 370–385). Tu nale¿a³oby zastanowiæ siê nad w³aœciw¹ kolejnoœci¹ tych artyku³ów. Swoje miejsce w omawianym wydawnictwie znalaz³y równie¿ teksty genealogiczne, m.in. przedruki opracowañ (wci¹¿ wartoœciowe) zmar³ego w 1978
roku niemieckiego genealoga Herberta von Schmude oraz ciekawe wspomnienia Karla H. Radde. Kilku spoœród autorów szczyci siê tytu³ami naukowymi
z nauk œcis³ych, co niestety nie przek³ada siê na wartoœæ ich genealogicznych
opracowañ. Niewiele nowego wnosz¹ one do wiedzy historycznej i czêsto bazuj¹ na utartych mitach. Sporo zarzutów mo¿na skierowaæ do redaktora tomu,
na co dzieñ kierownika firmy konsultingowej. Szkoda, ¿e podejmuj¹c siê wydania dwujêzycznego opracowania popularnonaukowego (z za³o¿enia o du¿ej
liczbie czytelników), nie zdecydowa³ siê na wspó³pracê z polskim znawc¹ tematu. Najgorzej w ca³ym opracowaniu wypad³ przek³ad niemieckich tekstów
na polski, autorstwa Anny Paszkiewicz, która zastrzeg³a na s. 6, ¿e „ponosi odpowiedzialnoœæ za w³aœciwoœæ przek³adu”. A jest on fatalny! Niew¹tpliw¹ zalet¹
ksi¹¿ki s¹ bardzo cenne ilustracje, szczególnie mapy oraz barwne kaszubskie
herby. Za to nale¿y siê redaktorowi pochwa³a.
Wejherowa dawny czar. Miasto i okolice w fotografii Augustyna Ziemensa
(1867–1948), koncepcja albumu, wybór zdjêæ i oprac., teksty Maciej Kurpiewski, Wydawnictwo „Region”, koedycja Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo–Gdynia 2016,
ss. 167 + 1 nlb
W 2015 roku wejherowskie muzeum zakupi³o do swych zbiorów kolekcjê 300
sztuk szklanych negatywów i diapozytywów autorstwa Augusta Ziemensa –
w³aœciciela wejherowskiej drogerii, ale przede wszystkim znakomitego fotografika. Jak czytamy w rozdziale dotycz¹cym Ziemensa: „Jego prace wydawane [za
jego ¿ycia – T.R.] jako widokówki wnios³y ogromny wk³ad w utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunków nadmorskich miast, wsi i osad pó³nocnej czêœci
Pomorza Gdañskiego. […] Na fotografiach wykonanych w Wejherowie mistrz
uwieczni³ architekturê miejsk¹ i sakraln¹, budynki u¿ytecznoœci publicznej, ulice,
place, wnêtrza wejherowskich œwi¹tyñ, Kalwariê Wejherowsk¹. Du¿o uwagi
fotografik poœwiêci³ okolicom Wejherowa »zatrzymuj¹c w kadrze« m.in. uk³ad
przestrzenny i zabudowê wsi Nanice i Œmiechowo, które do dziœ przetrwa³y
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w szcz¹tkowej formie, wch³oniête przez rozwijaj¹ce siê miasto w latach 40. XX
wieku”. Zdjêcia w albumie zosta³y podzielone na nastêpuj¹ce tematy: Panoramy, Ulice miasta, ¯ycie codzienne, Cementownia, Festyn ludowy, Wojna, Wojsko Polskie, Sacrum, Okolice Wejherowa, ¯arnowiec, Hel, Trójmiasto, ¯u³awy,
Ludzie i portrety.
Tadeusz Bia³ecki, Z aparatem fotograficznym po Polsce w latach 50. i 60.
XX w., cz. II, wyd. Szczeciñskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2017,
ss. 383 + 1 nlb
Album zawieraj¹cy ok. 660 fotografii monochromatycznych wykonanych
podczas licznych wycieczek autora po Polsce na prze³omie lat 50. i 60. XX w.
Zdjêcia prezentuj¹ wygl¹d ówczesnych polskich miejscowoœci, g³ównie zabytków architektury. W wiêkszoœci powstawa³y w sposób przypadkowy. Spoœród
miast Pomorza Nadwiœlañskiego znajdziemy fotografie z: Chojnic, Cz³uchowa,
Elbl¹ga, Fromborka, Gdañska, Grudzi¹dza, Malborka, Oliwy czy Prabut.
Europejskie Dni Pomorza. 500-lecie Rodu Trzebiatowskich, Szczecin
6–7 czerwca 2015 r., oprac. Dorota Trzebiatowska, Pawe³ Jutrzenka-Trzebiatowski, Tomasz ¯muda-Trzebiatowski, Gdañsk–Bytów 2016, ss. 144
Jak czytamy na s. 7 albumu: „Europejskie Dni Pomorza to projekt stworzony
przez Radê Rodzin Trzebiatowskich i Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza,
który zosta³ zrealizowany w partnerstwie z Zamkiem Ksi¹¿¹t Pomorskich oraz
Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w Szczecinie. Jego g³ównym przes³aniem
by³a promocja jednej z najprê¿niejszych rodzin kaszubskich, wielopokoleniowa integracja Pomorzan i Kaszubów oraz zachowanie i pomna¿anie dziedzictwa historyczno-kulturowego obu regionów”. W ksi¹¿ce zawarto m.in. fotorelacjê z I Kongresu Rodów Pomorskich, z wystawy Historia pomorskiej rodziny,
z ods³oniêcia pomnika ks. Bogus³awa X w S³upsku (2010 r.), a tak¿e sylwetki
laureatów Medalu im. Bogus³awa X. Ostatni¹ czêœæ albumu stanowi Kronika
Zjazdów Rodzin Trzebiatowskich 2000–2014.
Lutz Oberdörfer, Ökonomische Entwicklung und wirtschaftliche Interessenvertretung durch den Verband Ostdeutscher Industrieller, Sonderdruck
aus: „Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung“, Bd. 29. Preussenland und Preussen Polyzentrik
im Zentralstaat 1525–1945, hrsg. von Bernhart Jähnig, Jürgen Kloosterhuis, Wulf D. Wagner, wyd. Fibre-Verlag, Osnabrück 2016, s. 183–298
Obszerny artyku³ w formie nadbitki o rozwoju ekonomicznym i interesie
gospodarczym Wschodnioniemieckiego Stowarzyszenia Przemys³owców,
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sk³adaj¹cy siê z siedmiu rozdzia³ów. W pierwszym omówiono spadek gospodarczy we wschodnich prowincjach i pocz¹tkowe refleksje na temat promocji
przemys³owej w trudnych warunkach, w drugim o uwarunkowaniach pañstwa
i dzia³aniach na rzecz wzrostu gospodarczego na wschodzie poprzez wspó³pracê we wszystkich sektorach gospodarki, w trzecim o Zwi¹zku Rolników
(Bund der Landwirte) jako najwiêkszym przeciwniku uprzemys³owienia
wschodnich Niemiec, w czwartym o rosn¹cej chêci pañstwa do promowania
infrastruktury i przemys³u oraz rosn¹cej potrzeby stworzenia samooceny reprezentacji wschodnich niemieckich przemys³owców, w pi¹tym o roli celów
polityki krajowej w dzia³aniu przemys³owca i jego przedstawicieli, w szóstym
o walce z istniej¹cymi uprzedzeniami regionalnych produktów, a tak¿e wsparciu ze strony pañstwa i w ostatnim o powstaniu Stowarzyszenia Niemieckich
Przemys³owców (Verbandes ostdeutscher Industrieller) w koñcu 1898 roku
i jego dzia³alnoœæ do I wojny œwiatowej.
Raport z dzia³alnoœci Muzeum II Wojny Œwiatowej za rok 2016, oprac.
i red. Alicja Bitner i Bogumi³a Brant, wyd. Muzeum II Wojny Œwiatowej,
Gdañsk 2017, ss. 107 + 1 nlb
Raport to swoiste po¿egnanie ekipy muzealników, kierowanej przez Paw³a
Machcewicza ze swoim dzie³em w postaci instytucji i wystawy sta³ej. Opracowanie sk³ada siê z nastêpuj¹cych rozdzia³ów: Jak powsta³o Muzeum II Wojny
Œwiatowej, Najwa¿niejsze wydarzenia 2016 roku, Likwidacja i ³¹cznie muzeów,
Budowa Muzeum, Wystawa g³ówna Muzeum, Ekspozycje poza wystaw¹ g³ówn¹,
Zbiory, Dzia³alnoœæ naukowa i wydawnicza, Dzia³alnoœæ edukacyjna, Wspó³praca krajowa i zagraniczna, O Muzeum.
Centrum œw. Jana w Gdañsku – Przewodnik po zabytkach. Projekt ‘Ny arv
/ Nowe dziedzictwo’, wyd. Nadba³tyckie Centrum Kultury, Gdañsk 2015,
ss. 43 + 2 nlb
Publikacja powsta³a w ramach projektu ‘Ny arv / Nowe dziedzictwo’ organizowanego w latach 2014–2015 przez Nadba³tyckie Centrum Kultury i Kirkelig
Kulturverksted z Norwegii, którego ide¹ by³o badanie zagadnieñ zwi¹zanych
z potencja³em zabytkowych koœcio³ów przekszta³conych w centra kultury.
Postawiono pytanie o to, jak sensownie wykorzystaæ potencja³ tych wyj¹tkowych miejsc oraz w jaki sposób po³¹czyæ sferê sacrum i profanum? Publikacja
to kolejny element projektu – przewodnik przygotowany w oparciu o archiwalne materia³y, prezentuj¹cy zbiór zabytków, pochodz¹cego z XIV w. gotyckiego koœcio³a œw. Jana oraz osoby zwi¹zane zjego histori¹. Koordynatork¹ projektu by³a Aleksandra Kminikowska, autork¹ tekstu Iwona Berent.
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Stefan Fikus, Dola m³odego Skowrona, seria Biblioteka Kaszubska, nr 7,
wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wejherowo–Gdañsk 2014,
ss. 366 + 2 nlb
Powieœæ, urodzonego w Luzinie Stefana Fikusa, zosta³a napisana w 1960 roku
po spotkaniu pisarza z przyjacielem z lat dziecinnych i jest kronik¹ losów jednego cz³owieka, mieszkañca kaszubskiej wsi w trudnej rzeczywistoœci, na prze³omie lat miêdzywojennych i powojennych. Powieœæ wydano drukiem po
54. latach w serii muzealnej Biblioteka Kaszubska wraz z komentarzem krytyczno-literackim autorstwa Adeli i Daniela Kalinowskich Obcy wœród swoich.
O powieœci „Dola m³odego Skowrona”.
Jowita Kêciñska–Kaczmarek, „Có¿ mo¿e byæ piêkniejszego...”, wyd. Instytut Kaszubski w Gdañsku, Wielki Buczek 2016, ss. [64]
Publikacja poœwiêcona pamiêci wielkiego przyjaciela Krajniaków – Czes³awa
Buchwalda – laureata Z³otego Buka, cenionego fotografa uroków przyrody ma³ej
ojczyzny, skomponowana w formie œpiewnika autorstwa Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek, do którego zdjêcia wybra³a córka Czes³awa, kompozytorka Magdalena Buchwald. Antologia podzielona zosta³a na trzy czêœci, z których pierwsza
zawiera pieœni maryjne, druga – pastora³ki, a trzecia pieœni s³awi¹ce przyrodê,
przepojone refleksj¹ nad ¿yciem i przemijaniem.
Z³otów i tak wszyscy wiedz¹, [red.] Andrzej Œwietlik, Grzegorz Kapla,
Maja Ryszkiewicz, wyd. Biblioteka Muzeum Ziemi Z³otowskiej, [Z³otów]
2015, ss. 337 + 5 nlb
Ksi¹¿ka zawiera portrety z³otowian malowane s³owem i obrazem. Andrzej
Œwietlik jest autorem portretów, zaœ Grzegorz Kapla i Maja Ryszkiewicz autorami reporta¿y. „Wybór bohaterów by³ wprawdzie czysto subiektywny, ale jednak reprezentatywny; od m³odych do najstarszych, od powszechnie znanych
do zupe³nie nieznajomych, od burmistrza po bezrobotnego, od artysty po
rzemieœlnika, od niewierz¹cego po siostrê zakonn¹, od naukowca po hobbystê,
od biznesmana po emeryta, od autochtona po przesiedleñca, od ucznia po
nauczyciela i mistrza…”.
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Wiosna Ludów w Literaturze Europejskiej. Pieœni Polskie i Wêgierskie
Ferdynanda Gregoroviusa / A „Népek Tavasza” az Európai irodalomban.
Ferdinand Gregorovius Lengyelés Magyar dalai / Der Völkerfrühling in
der Europäischen Literatur. Polen- und Magyarenlieder von Ferdinand
Gregorovius, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2015, ss. 303 + 1 nlb
Zbiór 16 pieœni Ferdynanda Gregoroviusa pisanych w ojczystym jêzyku historyka i pisarza ku czci Polaków i Wêgrów walcz¹cych o niezawis³oœæ swych ojczyzn, pierwotnie opublikowanych w 1849 roku, z których zaledwie kilka zosta³o przet³umaczonych na jêzyk polski przez mazurskiego poetê Erwina Kruka.
Tu¿ przed 170. rocznic¹ Wiosny Ludów, dziêki staraniom i pracy wielu osób,
przet³umaczono równie¿ pozosta³e, przybli¿aj¹c czytelnikom niezwyk³¹ postaæ
erudyty i Europejczyka rodem z mazurskiej Nidzicy. Wspó³praca historyka prof.
Janusza Jasiñskiego, prof. Istvána Kovácsa, omawiaj¹cego t³o historyczne polskich i wêgierskich pieœni, filolo¿ki dr Etelki Kamocki, t³umacza dr. Grzegorza
Supady, Ma³gorzaty Szymañskiej-Jasiñskiej, hungarysty Marcina Bobiñskiego
oraz pomys³odawcy projektu Andrzeja Ma³yszko ze Stowarzyszenia Mi³oœników Rusi nad £yn¹ zaowocowa³a powstaniem polsko-wêgiersko-niemieckiego
opracowania pieœni Gregoroviusa.
W cieniu dobrego drzewa. Benefis abp. Prof. dra hab. Henryka Józefa
Muszyñskiego Prymasa Seniora, XXXV Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej,
wyd. Archikonfraternia Literacka w Warszawie Dom w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, ss. 70 + 2 nlb
Publikacja upamiêtniaj¹ca XXXV Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej i srebrny
jubileusz mianowania ks. abpa Henryka Muszyñskiego arcybiskupem metropolit¹ gnieŸnieñskim w tle 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zawiera myœli, opinie
i dokonania jednej z wa¿niejszych postaci Koœcio³a katolickiego XX i XXI wieku, wybitnego profesora i mê¿a stanu, autorytetu naukowego w zakresie filozofii, teologii i biblistyki. Tytu³ broszury nawi¹zuje do drzewa jako symbolu
m.in. odradzania siê i goœcinnoœci, drogowskazu i schronienia, zachêty do odpoczynku, wspomnieñ i rozmowy. Rozpoczyna j¹ wyk³ad arcybiskupa Muszyñskiego poœwiêcony Chrzeœcijañskiemu dziedzictwu chrztu œwiêtego i jego konsekwencjom dla ¿ycia osobistego i wspólnotowego.
In the Borderland between Wielkopolska and Pomerania. The guidebook,
wyd. The District Museum of Leon Wyczó³kowski in Bydgoszcz, Bydgoszcz 2016, s. 216 + 1 nlb
Bogato ilustrowany przewodnik po zbiorach i wykopaliskach archeologicznych
Muzeum im. Leona Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy, opowiadaj¹cy o pomorsko-wielkopolskim pograniczu.
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Gdañskie Miniatury. Szlakiem koœcio³ów, szpitali i przytu³ków dawnego
Gdañska, praca zbiorowa, wyd. Instytut Kultury Miejskiej, Gdañsk 2015,
ss. 184 + 2 nlb
Jak czytamy na ok³adce: „Gdañskie Miniatury to realizowany od 2009 roku przez
Instytut Kultury Miejskiej projekt edukacyjny, oparty na grze terenowej, pozwalaj¹cy odkrywaæ historiê Gdañska i zwi¹zane z nim niezwyk³e miejsca oraz
postaci. Zabawa przybiera ró¿ne formy: od gier prowadzonych w poszczególnych dzielnicach Gdañska, poprzez cykle tematyczne (Gdañsk wielokulturowy,
legendy gdañskie, wielkie kobiety Pomorza), po wêdrówki szlakami proponowanymi przez dzieci i m³odzie¿”.
Marek W¹s, Gdañsk wojenny i powojenny, wyd. Bellona SA, Warszawa
[2016], ss. 270 + 2 nlb
Popularnie i nieco subiektywne opowiedziane najnowsze dzieje Gdañska. Na
ok³adce czytamy m.in.: „W dziejach Gdañska rok 1945 by³ wydarzeniem bez
precedensu. Zabudowa historycznego centrum zosta³a zniszczona ca³kowicie.
Odbudow¹ Gdañska zaj¹æ siê mieli przybysze z Mazowsza, Galicji, z polskich
Kresów. W rzeczywistoœci stworzyli zupe³nie nowe miasto”. Ani s³owem o Pomorzanach, Kaszubach…
Martin Fricke, Die Wenden. Eine kleine Einführung in die Geschichte
unserer anderen Ahnen, wyd. Autumnus Verlag, Berlin 2014, ss. 89
Autor ksi¹¿eczki stawia pytanie, co wspó³czeœni Niemcy wiedz¹ o S³owianach
(die Wenden). Pisze, ¿e istnia³y w przesz³oœci rody i plemiona s³owiañskie,
które w przesz³oœci przyby³y na znaczne obszary wspó³czesnych Niemiec. Ich
potomkowie ¿yj¹ wœród milionów wspó³czesnych Niemców, nie maj¹c wiedzy
o w³asnym pochodzeniu. Tylko niewielka mniejszoœæ Serbów £u¿yckich zachowa³a swój jêzyk i obyczaje. Niewielki akapit autor poœwiêci³ Kaszubom.
„Güstrow” – Jahrbuch, red. Friederike-Christiane Neubert, wyd. Güstrower Verlags GbR, [Güstrow] 2016, ss. 344
Popularny rocznik meklemburskiego miasta Güstrow z licznymi artyku³ami
dotycz¹cymi przesz³oœci i przede wszystkim wspó³czesnoœci tego miasta. Wœród
nich znalaz³ siê jeden krótki tekst dotycz¹cy Friedricha Lorentza i jego kaszubskich badañ, a tak¿e przy okazji wizyty cz³onków Kulturbund M/V w Wie¿ycy
na Kaszubach: Benno Pubanz „Er hat der kaschubischen Sprache und sich selbst
in Denkmal gesetzt”. Dr. Friedrich Lorentz (1870 bis 1937).
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Edmund Zieliñski, Losy rodu Stachowiaków, wyd. nak³adem autora,
Gdañsk 2016, ss. 167
Wielkopolsko-pomorska saga rodziny Stachowiaków i spokrewnionych z nimi
Grzonów oraz Szklarskich, okraszona licznymi fotografiami, kopiami dokumentów, a tak¿e tablicami genealogicznymi.
W³adys³aw Szulist, Biskup Marian Przykucki i Bernard Czapliñski oraz
P³ocice, nak³adem autora, Lipusz 2017, ss. 226
W³adys³aw Szulist, Biskup Kazimierz Józef Kowalski, nak³adem autora,
Lipusz 2017, ss. 247 + 1 nlb
Kolejne dwie publikacje z „zielonej serii” (od sta³ego koloru ok³adki) ks. W³adys³awa Szulista z Lipusza. W pierwszym tomie, prócz tytu³owych dwóch biskupów (Mariana Przykuckiego i Bernarda Czapliñskiego), znalaz³y siê krótkie
biogramy prof. Zygmunta Szultki (wraz z jego bibliografi¹) oraz prymasa abpa
Henryka Muszyñskiego. Ponadto znalaz³y siê w nim teksty o szlachcie i zamo¿niejszych gburach w gminie Lipusz w latach 1772–1945 oraz kilka recenzji
ostatnio przeczytanych przez autora publikacji.
W drugim tomie znajduje siê obszerny biogram bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego oraz dwóch zmar³ych w tym roku wa¿nych dla Kaszubów w Ameryce
postaci: ks. Ambrosa Roberta Picka (1928–2017) oraz Adeline Sopa (Copa)
(1933–2017). Ponadto autor przybli¿y³ sylwetki: Leona Kleinschmidta (1901–
–1966) i aktorki Danuty Stenki.
Blisko po³owê obu ksi¹¿ek zajmuj¹ albumy starych i nowych zdjêæ mieszkañców parafii Lipusz i nie tylko.
Dwory i pa³ace Pó³nocnych Kaszub, tekst Beata Kamiñska, zdjêcia Rados³aw Kamiñski i inni, wyd. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wejherowo 2017, ss. 50
Bogato ilustrowany przewodnik po 23 dworach i pa³acach kaszubskiej Nordy.
Jak czytamy na s. 2: „…idea szlaku dworów i pa³aców powsta³a w 2004 roku
i by³a pomys³em ówczesnych pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Arkadiusza Szczyg³a – odpowiedzialnego za projekty unijne oraz Rados³awa Kamiñskiego – niestrudzonego propagatora tego tematu. Przez kilkanaœcie lat uda³o siê na tyle skutecznie wypromowaæ ideê szlaku, i¿ funkcjonuje on
w bran¿y turystycznej. Przez czas funkcjonowania Stowarzyszenia Turystycznego »Ziemia Wejherowska« by³ on jego produktem flagowym, pozosta³o po
nim wiele namacalnych dowodów jego promocji, stoj¹ po dziœ dzieñ w postaci
znaków, tablic, kierunkowskazów”.
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Franciszek Fenikowski, To dla Ciebie…, przygotowa³a Irena Fenikowska,
oprac., wstêpem i pos³owiem opatrzy³ Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2016, ss. 159 + 1 nlb
Tomik wierszy Franciszka Fenikowskiego przygotowany do druku przed œmierci¹ przez ¿onê Irenê w 1993 roku, lecz wydany dopiero po niemal æwieræwieczu. Wiersze dedykowane s¹ trzem wielkim mi³oœciom autora: Ró¿y Ostrowskiej, Teresie Sierant-Mikicicz oraz ¿onie Irenie Fenikowskiej.
Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Sztambuch przyjacielski Jowity, wyd. Studio
Projektu Graficznego ART.-WENA Alicja Noska-Figiel, Wielki Buczek–
–Pi³a 2016, ss. 66
Publikacja wydana z okazji Jubileuszu urodzin prof. Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek zwieraj¹cy zbór ¿yczeñ, ¿yczeñ wierszowanych i wierszy dla Jubilatki.
Ponadto zawiera wstêp jej autorstwa oraz szkice Józefa Borzyszkowskiego,
Konrada Kaczmarka, Gertrudy Sierszyñ i Karoliny Keler.
Józef Tischner, Inny. Eseje o spotkaniu, pos³owie Dobros³aw Kot, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017, ss. 136 + 3 nlb
W nocie od wydawcy czytamy: „Zebrane w niniejszym tomie trzy artyku³y
ks. Józefa Tischnera nigdy wczeœniej nie ukaza³y siê w jednym miejscu, mimo
i¿ w intencji Autora by³y czêœciami jednej ca³oœci. Œwiadcz¹ o tym nag³ówki na
wydrukach pochodz¹cych z komputera Tischnera, które by³y podstaw¹ niniejszego wydania”. Publikacja towarzyszy³a Dniom Tischnerowskim w Gdañsku
w dn. 9–10 kwietnia 2017 roku.
Tomasz Chy³a, Historia chóru „Piêciolinia” (1986–2016), pod red. Marty
Kowalskiej, wyd. Wydawnictwo „Region”, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Urz¹d Gminy Linia, Gminny
Dom Kultury w Lini, [Gdynia–Wejherowo–Linia 2016], [ss. 108]
Publikacja wydana z okazji 30-lecia chóru mieszanego „Piêciolinia” z Lini, która
powsta³a na bazie pracy magisterskiej Tomasza Chy³y ze Strzepcza, absolwenta
Akademii Muzycznej im. Stanis³aw Moniuszki w Gdañsku.
Piotr Zieliñski, 100 lat katolicyzmu w Miastku. Zarys dziejów 1917–2017,
wyd. Gmina Miastko, Miastko 2017, ss. 59
Broszura wydana z okazji setnej rocznicy funkcjonowania w Miastku parafii
rzymskokatolickiej. Sk³ada siê z kilku krótkich podrozdzia³ów traktuj¹cych

518

TOMASZ REMBALSKI, WIOLETA REMBALSKA (GDAÑSK)

o dziejach katolicyzmu na Pomorzu i w Miastku oraz kilku biogramów ksiê¿y
pracuj¹cych w tym mieœcie. Wiêksz¹ czêœæ publikacji zajmuje kronika parafialna prowadzona od 1945 roku oraz album zdjêæ.
Stefan Cosban-Woytycha, Ryszard Sobczak, Wojenni bohaterowie w sutannach, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia £¹ka 2015, ss. 166
Broszura, jak czytamy we Wprowadzeniu „…stanowi w wiêkszoœci zbiór artyku³ów, które w ostatnich latach ukazywa³y siê na ³amach tygodników: »Czas
Œwiecia« i »Czas Che³mna«… Celem autorów by³o przypomnienie, ¿e podczas
okupacji na terenie diecezji che³miñskiej ¿yli, mieszkali i ginêli ksiê¿a i ¿e okrutny
los spotka³ ich w takim stopniu jak wielu mieszkañców tych ziem, równie¿
walcz¹cych o wolnoœæ Ojczyzny”. W opracowaniu znalaz³y siê biogramy m.in.:
ks. Tadeusza Glemmy, ks. Szczepana Gracza, ks. Jana Józefa Stryczka, ks. Józefa
Pr¹dzyñskiego, ks. Józefa Wryczy i in.
Leon Stoltmann, Tajemnice Wendów, Circipianów i Kaszubów. Orientalny rodowód nazwy Kas(z)ub, wyd. II, wyd. Zamek Zaborski, Bielefeld
2016, ss. 301
Studium na temat genezy nazwy Kaszuby oparte na metodzie nieznanej wspó³czesnej nauce. Za cenne nale¿y uznaæ wypisy na temat Kaszub z encyklopedii
niemieckich z lat 1704–1862 (s. 272–281).
Henryk Makowski, Targan, Wydawnictwo Erni, B³onie 2017, ss. 83 + 4 nlb
Od autora czytamy: „Pisanie Targanu ukoñczy³em w roku 2006. Jak bardzo
w tak krótkim okresie zmieni³ siê œwiat – na gorsze. Ludzie przestaj¹ rozmawiaæ ze sob¹. Trac¹ moc zaufania i samoobrony. Jest zag³uszane piêkno wolnoœci. A przecie¿ istnieje coœ wiêcej ni¿ krzyki nienawiœci i pogardy. I nasta³ czas
smutnych ¿a³obników”.
Rafa³ Monita, Sztambuch Micha³a Jagie³³y, Wydawnictwo Astraia, Kraków
2017, ss. 246 + 2 nlb
Wspomnienie o Michale Jagielle w tekstach jego znajomych, wspó³pracowników, przyjació³. Wra¿liwy mi³oœnik gór, przyjaciel piêkna, autor wierszy tatrzañskich i wielki spo³ecznik uczczony ciep³ym, dobrym s³owem. Przez profesora
Józefa Borzyszkowskiego zosta³ przybli¿ony jako ten, który „z wielk¹ empati¹
odnosi³ siê do problematyki kulturalnej regionów etnicznych i pogranicza. […]
Mogê powiedzieæ, ¿e po trochu zazdroœci³em i zazdroszczê Tatrom i Podhalu
takiego ich piewcy, jaki by³ Micha³ Jagie³³o”.
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Swiat dobëcô. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVI Oglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana Drzé¿d¿óna w rokù 2015, red. Tomôsz Fópka,
wyd. Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsci Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie,
Wejherowo 2016, ss. 256 + 2 nlb
Antologia utworów prozatorskich i poetyckich nagrodzonych i wyró¿nionych
w XVI Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Drze¿d¿ona w roku 2015. Wydanie
to zbieg³o siê z 50-leciem miesiêcznika „Pomerania”, którego redakcja przyzna³a zwyciêzcom swoj¹ nagrodê. W kategorii poezja nagrodzono Dariusza Majkowskiego, a za utwory prozatorskie Krystynê Lewna, Romana Drze¿d¿ona
i S³awomira Formellê.
Pawe³ Dzianisz, …bardzo wczoraj. Powierzenie, Przestrzenie, Szanty, Góry,
Z obcego na moje, Gedanica, Stru¿yny i opi³ki, By³o nie minê³o..., wyd.
Instytut Kaszubski, Gdañsk 2016, ss. 151 + 1 nlb.
Pamiêtamy jakby to by³o wczoraj
Dziœ jest dziœ, a wczoraj bêdzie jutro.
Bardzo wczoraj.
Pawe³ Dzianisz – wytrawnie, poetycko, refleksyjnie i z humorem. Ca³oœæ podzielona na rozdzia³y: Powierzenie, Przestrzenie, Szanty, Góry, Z obcego na moje,
Gedanica, Stru¿yny i opi³ki, By³o nie minê³o... W Szopce z 1992 roku pt. Marszobieg do ¿³oba bohaterowie, z bliskiego otoczenia autora, niekiedy przywo³ani
z imienia, kpi¹ i œmiej¹ siê znaszych przywar.
Zbigniew Szablewski, Jan Trepczyk. Pieœni kaszubskie na 2, 3 i 4 g³osy
a capella, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, Wejherowo 2017, ss. 168
Poznanie dzie³a wybitnego melodysty i poety Jana Trepczyka sta³o siê dla autora
zbioru – Zbigniewa Szablewskiego inspiracj¹ do poszerzenia studiów nad
kaszubsk¹ muzyk¹ ludow¹ i regionaln¹, co owocowa³o tak¿e opracowaniem
pieœni ludowych i kolêd kaszubskich.
Pieœni Trepczyka cechuje du¿a rozpiêtoœæ tematyczna, s¹ wœród nich zarówno
utwory patriotyczne, religijne, marynistyczne, liryczne, dzieciêce. Kompozytor tworzy³ w wiêkszoœci do s³ów w³asnych, choæ siêga³ równie¿ do twórczoœci
innych poetów kaszubskich: S. Bieszka, A. Labudy, A. Majkowskiego, A. Nagla,
J. Piepki, J. Rompskiego.
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Marian Pokropek, 1050 lat Polski Chrzeœcijañskiej od œw. Wojciecha do
œw. Jana Paw³a II, wyd. Gmina Brwinów, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrêbusach, Brwinów 2016, ss. 95
Autor opracowania Marian Pokropek jest profesorem Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, nadto twórc¹ prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej w niewielkiej podwarszawskiej wsi Otrêbusy,
w którym znajduj¹ siê zabytki wspó³czesnej sztuki ludowej g³ównie o tematyce
sakralnej, historyczno-patriotycznej i obrzêdowej, które to po czêœci zaprezentowano w albumie. Wœród nich obrazy na szkle, rzeŸby w drewnie i glinie,
p³askorzeŸby, wycinanki i dywany.
Krzysztof Orzechowski, Podró¿ do kresu pamiêci, Wydawnictwo Bosz
scena, Olszanica 2015, ss. 367 + 1 nlb
Autobiografia Krzysztofa Orzechowskiego dyrektora Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie, cz³owieka o szerokich horyzontach, odwa¿nego w wyborach artystycznych opatrzona ¿yczliwym pos³owiem przyjaciela, cz³owieka
ze œrodowiska – Macieja Wojtyszki, który pisze: „Krzysztof potrafi wpadaæ
w furiê, rozpaczaæ, polemizowaæ, krytykowaæ, zrzêdziæ, marudziæ, narzekaæ
i walczyæ. Robi to wszystko dlatego, ¿e wierzy w sens i wartoœæ sztuki dobrej,
a irytuje go sztuka s³aba”. Mnóstwo sekretów, drobiazgów i informacji z barwnego i ciekawego œwiata ludzi sztuki i kultury.
Anna £ajming, My Home / Mój dom. Memoirs / Wspomnienia III, translated by / t³umacz. Blanche Krbechek & Alicja Frymark, preface / przedmowa Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2017, ss. 560
Ostatni tom trylogii wspomnieniowej wybitnej pisarki Anny £ajming, podobnie jak dwa poprzednie, równie¿ wydany przez Instytut Kaszubski w t³umaczeniu na jêzyk angielski, którego dokonali Blanche Krbechek i Alicja Frymark,
z przedmow¹ autorstwa Józefa Borzyszkowskiego. Ka¿dy z tomów to cenny
dokument historyczny, a zarazem wspania³e dzie³o literackie. Tom trzeci to
historia ¿ycia Anny ze ¯mudów-Trzebiatowskiej po wyjœciu w 1929 roku za m¹¿,
za inspektora rolnego Miko³aja £ajminga, w którym, jak zawsze w jej dzie³ach,
Kaszubi zajmuj¹ wa¿ne miejsce jako spo³ecznoœæ d³ugiego trwania, zakorzeniona od wieków w swojej ma³ej ojczyŸnie – na wielkim Pomorzu miêdzy Odr¹
a Wis³¹.
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INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIX

Józef Borzyszkowski

Profesor Henryk Muszyński,
ks. senior, abp metropolita gnieźnieński,
prymas Polski z Kaszub, Członkiem
Honorowym Instytutu Kaszubskiego

Walne Zgromadzenie Instytutu Kaszubskiego nada³o Mu tê godnoœæ dnia
7 kwietnia 2017 roku. Zg³aszaj¹c Jego kandydaturê, przypomniano, i¿ urodzi³
siê 20 marca 1933 roku w Koœcierzynie. Tam te¿ ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Józefa Wybickiego, gdzie wœród jego kolegów byli œp. Stanis³aw
Pestka i Tadeusz Bolduan, równie¿ dobitnie wpisani swoim ¿yciem i prac¹
w najnowsze dzieje Kaszubów. Ks. Prymas, maturzysta z 1951 roku, ukoñczy³
studia teologiczne w Wy¿szym Seminarium Duchownym Pelplinie, gdzie
w 1957 roku uzyska³ œwiêcenia kap³añskie. Po wikariacie w Gdyni Chyloni podj¹³
dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a nastêpnie w Rzymie
i Jerozolimie. W Rzymie by³ œwiadkiem II Soboru Watykañskiego; w Ziemi Œwiêtej jednym z pionierów wœród badaczy nowo odkrytych dokumentów – tekstów biblijnych. W 1968 roku wróci³ z tytu³em doktora nauk biblijnych do Pelplina, gdzie zosta³ profesorem seminarium, pracuj¹c od 1973 roku tak¿e na
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie pe³ni³ m.in. funkcjê dziekana i uzyska³ w 1986 roku tytu³ naukowy profesora.
W 1985 roku za spraw¹ ks. bpa Mariana Przykuckiego, ordynariusza diecezji che³miñskiej, zosta³ mianowany przez papie¿a Jana Paw³a II biskupem
sufraganem tej¿e diecezji – z siedzib¹ w Gdyni. W 1987 roku zosta³ biskupem
w³oc³awskim, a w 1992 – arcybiskupem metropolit¹ gnieŸnieñskim. Z lat jego
pos³ugi arcybiskupiej w GnieŸnie do wielu najwa¿niejszych wydarzeñ zaliczyæ
mo¿na i trzeba II Zjazd GnieŸnieñski (i nastêpne) oraz przywrócenie decyzj¹
papiesk¹ metropolicie gnieŸnieñskiemu tytu³u prymasa Polski.
Ks. abp Henryk Muszyñski nale¿y do grona najwybitniejszych przedstawicieli episkopatu polskiego XX i XXI wieku. Jako profesor i biskup, wybitny
biblista, rozs³awi³ naukê i Koœció³ w Polsce i w szerokim œwiecie, ukazuj¹c naj-
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jaœniejsze strony jego wspó³czesnoœci. Jest pionierem pojednania chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w Polsce i rzecznikiem autentycznego pojednania oraz wspó³pracy polsko-niemieckiej w œwiecie. W tym kontekœcie daje te¿ przyk³ad dobros¹siedzkich relacji z Koœcio³ami i wszystkimi pañstwami w naszym najbli¿szym
s¹siedztwie, obejmuj¹cy tak¿e kontakty z Rosj¹ i Koœcio³em prawos³awnym.
Jest otwarty na œwiat i zjednoczon¹ Europê w duchu nauczania papie¿y – Jana
XXIII, Jana Paw³a II i Franciszka.
W swej codziennej pos³udze i publikowanych dzie³ach, jako Kaszuba rodem z Koœcierzyny, doœwiadczony w latach wojny i PRL-u, promuje wspomniane
pojednanie, promuje Kaszuby i kaszubszczyznê. Miêdzy innymi by³ recenzentem wydawniczym i jest promotorem t³umaczenia Biblii – Nowego Testamentu, dokonanego przez Eugeniusza Go³¹bka na jêzyk kaszubski, wydanego przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w 1993 roku z imprimatur Konferencji Episkopatu Polski.
Na polu promocji i obecnoœci jêzyka kaszubskiego w Koœciele Ks. Prymas
wspiera³ œp. ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego. Jako rzecznik idei Kongresu Pomorskiego, bêd¹c metropolit¹ gnieŸnieñskim, z³o¿y³ podpis pod historycznym
dokumentem – „S³owem Biskupów z Pomorza do uczestników Kongresu Pomorskiego”, przyjêtym podczas Konferencji Episkopatu Polski w Szczecinie
11 marca 1998 roku.
Jako metropolita gnieŸnieñski promowa³ równie¿ badania i dzie³a naukowe
dotycz¹ce pocz¹tków pañstwa polskiego i Koœcio³a katolickiego w Polsce autorstwa Profesora Gerarda Labudy. By³ równie¿ tym, który po¿egna³ naszego
mistrza – Profesora Labudê, jak i ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego w dniu ich
pogrzebów – w Luzinie – A.D. 2010 i w Oliwie A.D. 2015.
Ks. Prymas-senior, Profesor Henryk Muszyñski jest cz³onkiem zwyczajnym
Instytutu Kaszubskiego. W Tawernie „Mestwin” Domu Kaszubskiego w Gdañsku promowaliœmy przed 5 laty Jego ksi¹¿kê Prymas z Kaszub z udzia³em
Goœci z Gniezna i ks. abpa T. Goc³owskiego, który wówczas odebra³ dyplom
Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego. Wœród licznych wyró¿nieñ, jakimi obdarzono w kraju i œwiecie Ksiêdza Prymasa, jest honorowe obywatelstwo W³oc³awka, rodzinnej Koœcierzyny, Mogilna i Bydgoszczy. Jako Koœcierzak by³ On uczestnikiem dorocznego Zjazdu Kaszubów we Wdzydzach w 2016
roku, przewodnicz¹c mszy œw. i g³osz¹c „kaszubsk¹” homiliê. Uœwietni³ te¿ rocznicow¹ uroczystoœæ 60-lecia ods³oniêcia pomnika Hieronima Derdowskiego
we Wielu 13 sierpnia 2017 roku.
W bie¿¹cym roku Ks. Prymas obchodzi³ jubileusz 60-lecia kap³añstwa,
ukszta³towanego i rozwiniêtego w przyjaŸni ze œp. ks. prof. Januszem Pasierbem, pierwszym laureatem „Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego Poruszy³
wiatr od morza”. – Mieszkaj¹c od lat w Wielkopolsce, ks. prof. Henryk Mu-
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szyñski jest nieustannie o¿ywczym kaszubskim wiatrem od morza w Polsce,
a zw³aszcza w Koœciele katolickim w Rzeczypospolitej – szczególnie w relacjach polsko-niemieckich, czego œwiadectwem jest Apel Biskupów z Zespo³u
ds. Kontaktów z Konferencj¹ Episkopatu Niemiec z 8 wrzeœnia 2017 roku,
w którym m.in. czytamy:
„Pojednanie to s³owo, które od ponad æwieræwiecza okreœla relacje polsko-niemieckie. To wielka wartoœæ, któr¹ uda³o siê osi¹gn¹æ i któr¹ podtrzymujemy dziêki wysi³kowi nie tylko polityków, ale licznych ludzi dobrej woli po obu
stronach granicy. Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e ³atwo mo¿na j¹ utraciæ przez
nieprzemyœlane decyzje, a nawet przez zbyt pochopnie wypowiadane s³owa.
Równoczeœnie pamiêtamy, ¿e patriotycznym obowi¹zkiem jest „anga¿owanie
siê w dzie³o spo³ecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy o godnoœci ka¿dego cz³owieka, ³agodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól mo¿liwej i niezbêdnej dla Polski wspó³pracy ponad
podzia³ami oraz ochronê ¿ycia publicznego przed zbêdnym upolitycznianiem”
(„Chrzeœcijañski kszta³t patriotyzmu”).
(…)
Zgromadzonego przez lata kapita³u dobra we wzajemnych relacjach miêdzy spo³eczeñstwami, narodami i pañstwami nie wolno zmarnowaæ ani roztrwoniæ. Kapita³ pojednania i wiêzi trzeba chroniæ, umacniaæ i pomna¿aæ dla
dobra naszych Ojczyzn, które maja misjê do spe³nienia – jest to misja dawania
œwiadectwa pojednanych wobec niepojednanych w Europie i œwiecie. Dlatego
ogromne znaczenie ma sposób, w jaki traktowane s¹ nieza³atwione sprawy
w relacjach obu pañstw. Nale¿y je podejmowaæ na p³aszczyŸnie roztropnej
dyplomacji, by podtrzymaæ z trudem osi¹gniête zaufanie, a nie niweczyæ poprzez wzbudzanie negatywnych emocji spo³ecznych w którejkolwiek ze stron.
(…)
W tym duchu dzia³a Koœció³ katolicki i inne Koœcio³y chrzeœcijañskie, g³osz¹ce Ewangeliê przebaczania, pojednania i pokoju. Papie¿ Franciszek w orêdziu na 50 Œwiatowy Dzieñ Pokoju (1 stycznia 2017) zaapelowa³ do zwierzchników politycznych i religijnych, zwierzchników instytucji miêdzynarodowych,
szefów przedsiêbiorstw oraz mediów ca³ego œwiata o podjêcie w dzia³aniach
»stylu polityki na rzecz pokoju«. Zwróci³ uwagê, ¿e »wymaga to gotowoœci do
‘przyjêcie konfliktu, rozwi¹zania go i przemienienia w ogniwo nowego procesu’. Dzia³anie w ten sposób oznacza wybór solidarnoœci jako stylu tworzenia
historii i budowania przyjaŸni spo³ecznej«. W kontekœcie historycznym Polski,
która szczyci siê tym, ¿e moralna cnota solidarnoœci otworzy³a nam drogê
ku wolnoœci, brzmi to jak szczególne zobowi¹zanie. Relacje polsko-niemieckie
w ostatnich dziesiêcioleciach stanowi¹ dowód, ze jest to mo¿liwe i przynosi
b³ogos³awione skutki wszystkim.
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Jesteœmy pe³ni nadziei, ze na tej p³aszczyŸnie »styl dzia³ania na rzecz pokoju« bêdzie kontynuowany przez obydwie strony”. List ten wraz z Ks. Prymasem, jako wspó³przewodnicz¹cym Zespo³u w latach 1984–2005, podpisali:
ks. bp. Jan Kopiec – aktualny wspó³przewodnicz¹cy, X. abp Wiktor Skworc
– wspó³przewodnicz¹cy w latach 2005–2016, ks. kardyna³ Kazimierz Nycz
i ks. biskup Tadeusz Lityñski jako cz³onkowie Zespo³u d/s kontaktów z Konferencj¹ Episkopatu Niemiec.

***
Ks. Profesor i Prymas Henryk Muszyñski, swoim ¿yciem, nauczaniem i przyk³adem jest niezmordowanym budowniczym mostów pojednania i wspó³pracy
miêdzy religiami i narodami, rzecznikiem pokoju i dobra w œwiecie.
5 paŸdziernika A.D. 2017 w ramach spotkania z Mistrzem Nauki, zorganizowanego przez Stacjê PAU Naukow¹ w Gdañsku i Instytut Kaszubski przekazano Ks. Prymasowi z Kaszub dyplom Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego.
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Profesor Stanisław Salmonowicz
z Torunia Członkiem Honorowym
Instytutu Kaszubskiego

Profesor St. Salmonowicz, jako wybitny historyk i historyk prawa, ciesz¹cy
siê autorytetem w kraju i Europie, od dziesi¹tków lat jest zwi¹zany z Zak³adem
Historii Pomorza IH PAN, stworzonym i kierowanym przez prof. Gerarda
Labudê. Jego dzie³o Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, wydawane niejednokrotnie, tak¿e w t³umaczeniu na jêzyk niemiecki, ma od lat charakter pomnikowy; stanowi wizytówkê historiografii pomorskiej i polskiej. Profesor
jest wspó³autorem i redaktorem t. IV (1815–1920) wielkiej Labudowej syntezy
Historia Pomorza, w którym w najszerszym stopniu zosta³ uwzglêdniony kaszubski w¹tek dziejów naszej œwiêtej Ziemi Pomorskiej.
Wspó³pracuj¹c z prof. G. Labud¹ i toruñskim oddzia³em ZK-P, prof. St. Salmonowicz by³ cz³onkiem tamtejszego Klubu Historycznego, a wraz z profesor
El¿biet¹ Zawack¹ i senatorem Janem Wyrowiñskim jest wspó³za³o¿ycielem
Fundacji Archiwum Pomorskie i Muzeum AK w Toruniu, dziœ im. genera³
E. Zawackiej.
W jego bogatym dorobku naukowym i obywatelskim szczególne miejsce
zajmuje opublikowane przez IPN w Gdañsku w 2014 roku i promowane
w Instytucie Kaszubskim w Tawernie „Mestwin” dzie³o pt. ¯ycie jak osio³ ucieka… Wspomnienia. Stanowi¹ one unikatowe œwiadectwo drogi ¿yciowej Profesora – przedstawiciela nauki polskiej i obywatela Europy, zakorzenionego
rodzinnie w polskiej tradycji niepodleg³oœciowej, opozycjonisty w okresie PRL.
Profesor, jako znawca dziejów polskiego pañstwa podziemnego, tak¿e na
Pomorzu, daleki jest od wszelkich przeinaczeñ i mitów obecnych w naszej
historii. Daje temu wyraz m.in. w swoich arcyciekawych esejach-felietonach
historycznych, publikowanych regularnie od kilku lat na ³amach „Pomeranii”.
Dziêki nim organ ZK-P ma nadal w sobie odrobinê wiêcej z ducha i soli tej
ziemi.
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Profesor jako mistrz nauki – historii i prawa mo¿e byæ te¿ dumny z osi¹gniêæ swoich uczniów i nastêpców, wœród których prym wiedzie mê¿na niewiasta.
Godnoœæ Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego Profesor otrzymal
równoczeœnie z Ksiêdzem Prymasem – Prof. Henrykiem Muszyñskim decyzj¹
Walnego Zgromadzenia Instytutu Kaszubskiego w dniu 5 marca 2017 roku.
Uroczystoœæ wrêczenia Dyplomu odby³a siê 22 XI 2017 roku w Czytelni
Pomorzoznawczej Biblioteki G³ównej UMK – w Toruniu. Po³¹czono j¹
z kolejnym „Spotkaniem z Mistrzem Nauki” – tym razem Prof. dr hab.
Stanis³awem Salmonowiczem, zorganizowanym przez Instytut Kaszubski i Stacjê Naukow¹ PAU w Gdañsku. Bohater spotkania podzieli³ siê
z uczestnikami swoimi refleksjami kaszubsko-pomorskimi, które, mam nadziejê,
uka¿¹ siê na ³amach „Pomeranii”.
Dziêki zaanga¿owaniu równie¿ Profesora powsta³a Stacja Naukowa i Komisja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku, wspó³pracuj¹ca
na co dzieñ z Instytutem Kaszubskim.
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Grant NPRH Gniazdo Gryfa
– rok 2017

Rok 2017 by³ trzecim rokiem realizacji grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Gniazdo gryfa. S³ownik kaszubskich symboli, pamiêci
i tradycji kultury. Podstawowym celem projektu jest stworzenie kompendium
wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, tradycjach kulturowych, pamiêci,
œwiecie wyobra¿onym i narracjach to¿samoœciowych, przekonaniach i stereotypach (jako wa¿nym atrybucie okreœlania granic grupowych: co jest w³asne,
co jest obce). Prowadzone w trakcie badañ prace dokumentacyjne oraz analizy
uwzglêdniaæ maj¹ wszelkie istniej¹ce przejawy (niematerialnego i materialnego) kaszubskiego dziedzictwa kulturowego, w ró¿norodnych jego formach, tak
historycznych, jak i wspó³czesnych. Ponadto przygotowywane kompendium
bêdzie bra³o pod uwagê specyfikê procesów etnicznych, kulturowych i spo³ecznych na (zmiennym) terenie zamieszkiwanym przez spo³ecznoœæ kaszubsk¹,
¿ywotnoœæ, autentycznoœæ oraz twórcze rozwijanie kultury kaszubskiej (artefakty, dzie³a, twórcy), jej rozwój instytucjonalny, ideowy, artystyczny. Przedmiotem badañ jest tak¿e tradycja, w tym „tradycja wynaleziona”, a wiêc z³o¿ony
i wielopoziomowy zasób wartoœci i treœci kulturowych, ¿ywy, stale reinterpretowany, ulegaj¹cy zmianom w czasie, ale jednoczeœnie z wieloma elementami
trwa³ymi (takimi s¹ np. cechy autostereotypu). Nacisk po³o¿ony jest na badaniu, opisie, analizie i udokumentowaniu tych zasobów kulturowych, które s¹
budulcem to¿samoœci kaszubskiej, które tworz¹ wartoœci, le¿¹ce u jej podstaw,
s¹ jej Ÿród³em.
Projekt ma charakter wieloletni. Podczas seminarium metodologicznego,
które odby³o siê 9 grudnia 2016 roku, poddaliœmy dyskusji, przygotowany z myœl¹
o przysz³ym s³owniku, zestaw hase³. Opieraj¹c siê na wnioskach recenzentów
oraz efektach seminaryjnej dyskusji, przygotowaliœmy ostateczn¹ ich listê hase³,
przydzielaj¹c konkretne zadania poszczególnym cz³onkom zespo³u projektowego. W ten sposób zakoñczyliœmy etap prac nad makrostruktur¹ s³ownika.
Dziêki temu z pocz¹tkiem 2017 roku mogliœmy przyst¹piæ do gromadzenia
materia³ów Ÿród³owych. Przez ca³y ten rok cz³onkowie zespo³u badawczego
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prowadzili kwerendy biblioteczne, archiwalne, studiowali prasê, przeszukiwali
Ÿród³a internetowe etc. Co kwarta³ ka¿dy przedk³ada³ sprawozdania z postêpu
prac. Gromadzenie materia³u Ÿród³owego potrwa do po³owy 2018 roku.
W 2017 roku w ramach prac dokumentacyjnych przewidziano zorganizowanie czterech podró¿y studyjnych, podczas których zadaniem uczestników
projektu by³o zapoznanie siê w warunkach terenowych z miejscami pamiêci,
instytucjami kultury, obiektami zabytkowymi etc. W czasie ka¿dego z objazdów wykonywaliœmy dokumentacjê fotograficzn¹, spotykaliœmy siê z wieloma
osobami, wizytowaliœmy instytucje kultury, zbieraliœmy ró¿nego rodzaju materia³y Ÿród³owe etc. Ka¿dy z objazdów od strony organizacyjnej a przede wszystkim merytorycznej przygotowywa³ ktoœ z zespo³u badawczego. Zadaniem tych
osób by³o zgromadzenie niezbêdnej literatury, przedstawienie kluczowych
miejsc, odczytanie w trakcie podró¿y cytatów Ÿród³owych, siêgniêcie do ikonografii etc. Kluczowym by³o bowiem w miarê pe³ne rozpoznanie miejsc symbolicznych z punktu widzenia kultury kaszubskiej.
Pierwsza podró¿ odby³a siê w niedzielê 23 kwietnia 2017 roku, a celem by³y
zachodnie Kaszuby, czyli Bytów i okoliczne miejscowoœci. Roli przewodnika
podj¹³ siê prof. C. Obracht-Prondzyñski, wspierany przez dr. Tomasza Rembalskiego. Zwiedzanie miasta rozpoczêto od wizyty w cerkwi grecko-katolickiej
p.w. œw. Jerzego, gdzie informatorem by³ miejscowy proboszcz ks. Roman Malinowski. Bytowska cerkiew to dawny zbór ewangelicki z 1685 roku. W XVI w.
sta³ w tym miejscu inny zbór, którego proboszczem by³ pastor Szymon Krofey,
t³umacz pierwszego katechizmu i œpiewnika w jêzyku polskim dla kaszubskich
luteranów. Dokumentuje to pami¹tkowa tablica na murze cerkwi ods³oniêta
w 1992 roku podczas II Kongresu Kaszubskiego.
Nastêpnie uczestnicy objazdu przeszli przez miasto, zwiedzaj¹c po drodze:
pomnik „Byliœmy Jesteœmy Bêdziemy” na Placu Krofeya (1965 r.), pomnik pamiêci spo³ecznoœci ¿ydowskiej ziemi bytowskiej, który stoi w miejscu spalonej
synagogi (2013), obelisk poœwiêcony Zwi¹zkowi Polaków w Niemczech (1996),
tablicê pami¹tkow¹ w koœciele œw. Katarzyny, poœwiêcon¹ ks. Ignacemu Cyrze,
pierwszemu prezesowi Towarzystwa M³odokaszubów, rodem z Rabacina k. Bytowa (ods³oniêta w 2012 r.). Po dotarciu na zamek pokrzy¿acki zwiedzono wystawê poœwiêcon¹ 500-leciu Reformacji na Pomorzu oraz wystawê sta³¹ dokumentuj¹c¹ kulturê materialn¹ i duchow¹ Kaszubów bytowskich. Wa¿nym elementem by³o zapoznanie siê z faktem funkcjonowania obozu NKWD na zamku
bytowskim w 1945 roku, co dokumentuje tablica upamiêtniaj¹ca zawieszona
w wejœciu na zamek (zosta³a zawieszona z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz mniejszoœci niemieckiej).
Po obiedzie, przez Niezabyszewo grupa dotar³a do P³otowa, gdzie zwiedzono
Muzeum Szko³y Polskiej, Zagrodê Styp-Rekowskich (dzia³aczy polonijnych
w okresie miêdzywojennym), stanowi¹ce oddzia³y Muzeum Zachodniokaszub-
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skiego w Bytowie oraz grobowiec rodziny Styp-Rekowskich na miejscowym
cmentarzu, który stanowi swego rodzaju pomnik polskoœci na ziemi bytowskiej.
Nastêpnie udano siê do Pyszna, gdzie odwiedzono zabytkowy cmentarz leœników na Bukowej Górze z XIX w. Z Pyszna przejechano do nieodleg³ego
K³¹czna, w którym w dawnej szkole funkcjonuje izba pamiêci poœwiêcona dziejom szkolnictwa i pamiêci ks. Antoniego Pepliñskiego oraz kaszubskiej etnografii. Izbê za³o¿y³ emerytowany nauczyciel Stanis³aw Szroeder, syn przedwojennego dzia³acza ZPwN Antoniego Szroedera. Przewodnikiem po izbie,
jak równie¿ wczeœniej, w Zagrodzie Styp-Rekowskich w P³otowie, by³ Jaromir
Szroeder, syn Stanis³awa i pracownik bytowskiego muzeum.
Z K³¹czna, drog¹ przez Studzienice, Os³awê D¹browê i Pó³czno udano siê
w drogê powrotn¹ do Gdañska. W drodze z i do Gdañska zwracano uwagê
m.in. na obiekty dokumentuj¹ce dawn¹ granicê polsko-niemieck¹ (np. w Pó³cznie i Os³awie D¹browie), miejsca pamiêci zwi¹zane z II w. œw. (pomnik
w Kornem upamiêtniaj¹cy tzw. bitwê pod £ubian¹) oraz dzielono siê informacjami o mijanych miejscowoœciach.
Druga podró¿ studyjna odby³a siê w niedzielê 21 maja. Tym razem celem
podró¿y sta³y siê pó³nocne Kaszuby, czyli Norda. Wytyczona przez Kaszuby
pó³nocne trasa – z Gdañska do Wejherowa i znów do Gdañska – liczy³a ok.
220 km i wiod³a przez: Rekowo Górne, S³awutówko, S³awutowo, Rzucewo,
Os³onino, Puck, Jastarniê, Karwiê i Karwieñskie B³ota, Krokowê, ¯arnowiec,
Lubkowo, Piaœnicê i Wejherowo. Objazdowa ekspedycja – zaplanowana przez
dr Witos³awê Frankowsk¹ i Rados³awa Kamiñskiego przy wspó³pracy z prof.
Ann¹ Kwaœniewsk¹ i dr Justyn¹ Pomiersk¹ – otoczy³a szczególn¹ uwag¹ kilka
miejsc istotnych dla podtrzymywania pamiêci i tradycji Kaszub, w tym ludzi
(¿yj¹cych lub nie¿yj¹cych), znamiennych dla tych przestrzeni i spo³ecznoœci.
Pierwszym punktem, dotykaj¹cym najstarszych dziejów Kaszub, by³ Gród
S³owiañski w S³awutowie. W istocie jest to próba „rekonstrukcji” takiego miejsca, w oparciu o mieszankê wiedzy naukowej i doœæ swobodnych wyobra¿eñ
o przesz³oœci. To nowy obiekt, maj¹cy cechy przedsiêwziêcia komercyjnego po³¹czonego z dzia³aniami edukacyjnymi i animacyjnymi (s¹ tu m.in. miejsca dla
realizacji warsztatów z tzw. archeologii eksperymentalnej). Miejsce to by³o interesuj¹ce z punktu widzenia „tradycji wynalezionej” wprzêganej w ciekawe dzia³ania kulturalne, ale te¿ niew¹tpliwie oddzia³uj¹ce na to¿samoœæ m³odych ludzi.
Zupe³nie inny charakter mia³a osada ³owców fok w Rzucewie, któr¹ udokumentowano w specjalnie wybudowanej na ten cel kaszubskiej chëczy, otoczonej
rekonstrukcjami ciekawych obiektów i miejsc archeologicznych. Opiekunem
tego obiektu i spiritus movensprzedsiêwziêcia jest p. Krzysztof Garstkowiak,
który jest przyk³adem animatora zakochanego w miejscowym dziedzictwie,
poœwiêcaj¹cego siê jego dokumentacji. W trakcie spotkania z nim opowiedzia³
nie tylko o samym miejscu, ale równie¿ dzieli³ siê wspomnieniami z czasu, gdy
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gromadzi³ ró¿ne artefakty nawi¹zuj¹ce do czasów prehistorycznych, ale te¿
ca³kiem wspó³czesnej kultury i ¿ycia codziennego rybaków.
Os³onino jest nad brzegiem Zatoki Puckiej u podnó¿a wzgórza, na którym
znajduje siê pa³ac w Rzucewie, który równie¿ zapisa³ siê w historii Kaszub, nie
tylko z racji zwi¹zków z Sobieskimi.
Kolejnym punktem na trasie by³ Puck, gdzie zaczêliœmy od odwiedzenia
miejscowego muzeum. Niewielkie, patrz¹c przez pryzmat fasady budynku dawnego szpitalika przy ulicy Wa³owej, ale w sumie ca³kiem niema³e – ze wzglêdu
i na rozbudowan¹ wspó³czeœnie powierzchniê wystawow¹, i liczbê mniejszych
oddzia³ów w terenie – Muzeum Ziemi Puckiej zaprezentowa³a nam p. Joanna
Grochowska.
Punktem kulminacyjnym wyjazdu by³ przejazd przez Helsk¹ kosê („zemiê
na krowim ògònie”). Istotnym elementem w trakcie tego przejazdu by³o s³uchanie kaszubskich pieœni rybackich, opatrzonych fachowym, etnomuzykologicznym komentarzem dr Witos³awy Frankowskiej.
W Jastarni pierwszym i najwa¿niejszym miejscem by³a wizyta w zabytkowej chëczy rybackiej, w której oczekiwa³ nas dr Antoni Konkel. Z ogromn¹
pasj¹ opowiedzia³ o samym powstaniu tego miejsca oraz o zgromadzonych tu
narzêdziach rybackich oraz znakach (mërkach) w³aœciwych dla okreœlonych
maszoperii. Przedstawi³ równie¿ sposób u¿ywania chaty, która s³u¿y roboczym
spotkaniom oddzia³u ZK-P w Jastarni.
Nastêpnie ca³a grupa odwiedzi³a koœció³ Nawiedzenia NMP z ambon¹ w kszta³cie ³odzi oraz po³o¿ony obok cmentarz, gdzie znajduje siê obelisk upamiêtniaj¹cy tych, co zginêli na morzu. Nad grobem zmar³ego w zesz³ym roku poety
i kompozytora z Jastarni, Mariana Selina, czytaliœmy wyj¹tki z jego wierszy.
Bêd¹c w Jastarni, nie mo¿na by³o nie udaæ siê na „na sztr¹d”, gdzie podziwialiœmy m.in. Rettungsbudê. Malownicza ³ódŸ, przewrócona do góry dnem,
sta³a siê nie tylko miejscem wykonania pami¹tkowych fotografii, ale te¿ okazj¹
do kolejnej rozmowy na temat specyfiki kulturowej œrodowiska rybackiego.
Dalsza trasa wiod³a przez W³adys³awowo, Lisi Jar, Ch³apowo a¿ do Karwieñskich B³ot, gdzie udaliœmy siê na ukryty w zagajniku cmentarz, na którym
zachowa³y siê tak¿e nagrobki miejscowych menonitów. St¹d pojechaliœmy do
Krokowej, gdzie na zamku czeka³a dr Magdalena Sacha. Opowiedzia³a historiê
rodziny von Krockow, w tym jeden z trwa³ych mitów o dwóch braciach, którzy
s³u¿yli w przeciwnych armiach. Ale tak¿e o historii fundacji i miejscowym
muzeum. Mieliœmy te¿ okazjê zapoznaæ siê z wystaw¹ urz¹dzon¹ na zamku.
Bardzo wa¿nym miejscem na trasie tego objazdu by³ koœció³ i klasztor
w ¯arnowcu. Dziêki ¿yczliwoœci siostry Weroniki mieliœmy mo¿liwoœæ wejœcia
do klasztornego skarbca – unikatowego muzeum, dokumentuj¹cego niezwyk³¹
historiê koœcio³a, klasztoru i wsi.
W drodze do Wejherowa koniecznym by³ przystanek w Piaœnicy przy pomniku upamiêtniaj¹cym ofiary martyrologii, dokonanej tu jesieni¹ 1939 roku.
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W samym zaœ mieœcie punktem kluczowym by³o Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, którego pracê i dokonania
zaprezentowa³ dyr. Tomasz Fopke. Muzeum – po tej jedynej w roku Nocy –
bogate w wystawy, ekspozycje, zbiory sta³o siê dla nas tak¿e miejscem swoistego kontaktu z muzyk¹; przy akompaniamencie fortepianu wyœpiewaliœmy
wszystkie zwrotki pieœni Jana Trepczyka Hej, m òrze, m òrze, w symboliczny sposób koñcz¹c drug¹ podró¿ studyjn¹ pod nazw¹ „na Nordê”.
Trzecia podró¿ studyjna w ramach naszego projektu odby³a siê 2 lipca 2017
roku. Tym razem jechaliœmy na pogranicze kaszubsko-kociewskie i po³udniowe Kaszuby, a roli przewodnika podj¹³ siê prof. Józef Borzyszkowski.
Miejscem wyjazdu tradycyjnie by³ Gdañsk i nastêpnie poprzez Tr¹bki Wielkie oraz Skarszewy udano siê do Pogódek, dawnej w³asnoœci cystersów pelpliñskich. Tu zwiedzono koœció³ p.w. œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz otaczaj¹cy go cmentarz, na którym zosta³ pochowany m.in. ks. Szczepan Keller (1827–
–1872) – zas³u¿ony kap³an diecezji che³miñskiej i twórca „Pielgrzyma” oraz
Franciszek Nierzwicki („Stary Franek”, 1821–1904) – lokalny dzia³acz, wspó³pracownik polskiej prasy w okresie zaboru pruskiego. Obejrzano równie¿ chyl¹cy siê ku ruinie koœció³ ewangelicki w tej wsi, pochodz¹cy z 1899 roku.
Nastêpnym punktem wyprawy by³y Stare Polaszki, w których zwiedzono XVIII-wieczny koœció³ p.w. œw. Miko³aja, powsta³y z fundacji kasztelana che³miñskiego i starosty kiszewskiego Stanis³awa Drogos³aw-Skórzewskiego. Kolejne punkty
to m.in Wilcze B³ota, gdzie zobaczyliœmy dawn¹ w³asnoœæ Alexandra Treichla
(1837–1901) – niemieckiego badacza i dokumentalisty kultury kaszubskiej.
Kieruj¹c siê do Wiela, po drodze przejechaliœmy przez Wdzydze Tucholskie
i Borsk, gdzie znajduje siê „Jasnochówka”, czyli dawne miejsce pracy twórczej
artysty malarza Kazimierza Jasnocha (1886–1966).
We Wielu oczekiwa³ na nas Tadeusz Lipski – emerytowany nauczyciel, by³y
dyrektor szkó³ we Wielu, Karsinie i Koœcierzynie, a przede wszystkim kaszubski dzia³acz i znawca po³udniowych Kaszub. We Wielu celem podró¿y by³o
Muzeum Ziemi Zaborskiej, które mieœci siê w miejscowym domu kultury
i posiada bardzo ciekawe zbiory etnograficzne, zgromadzone przez jego twórcê
Leonarda Brzeziñskiego. Tu te¿ obejrzeliœmy interesuj¹c¹ wystawê dawnych
fotografii z Wiela i okolicy.
Po zapoznaniu siê z muzeum, udano siê na miejscowy cmentarz oraz do
piêknego koœcio³a p.w. œw. Miko³aja, wybudowanego w latach 1904–1906.
Pami¹tkowe fotografie wykonano pod pomnikiem Hieronima Derdowskiego
(1852–1902).
Z Wiela przejechano do Karsina, gdzie zwiedzono bardzo bogat¹ w zbiory
historyczno-etnograficzne Regionaln¹ Izbê Pami¹tek w miejscowej szkole podstawowej i gimnazjum, za³o¿on¹ z inicjatywy prof. J. Borzyszkowskiego. Nastêpnie spacerem grupa przesz³a do miejscowego drewnianego koœcio³a p.w. Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej z 1906 roku, gdzie podziwiano bogat¹ ikonografiê.
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Z Karsina udano siê w dalsz¹ podró¿ do Brus, gdzie pod pomnikiem Jana
Karnowskiego wykonano pami¹tkowe zdjêcia. Spod pomnika przejechano na
miejscowy cmentarz, aby odwiedziæ groby Jana Karnowskiego (1886–1939),
ks. Augustyna Wika-Czarnowskiego (1809–1876) – budowniczego bruskiego
koœcio³a oraz dr. Józefa Bruskiego (1908–1974).
Po obiedzie przejechano do Brus-Jagli, gdzie na pocz¹tku zwiedzono Muzeum Chatê Kaszubsk¹ w Brusach – filiê Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana
Karnowskiego. Mieœci siê tam izba pami¹tek z liczn¹ kolekcj¹ etnograficzno-historyczn¹ oraz miejsce warsztatów artystycznych. Nastêpnie grupa przesz³a
do zagrody pp. Che³mowskich, gdzie przyjêta zosta³a przez wdowê po wybitnym
artyœcie Józefie (1934–2013) – p. Jadwigê Che³mowsk¹. Przez d³u¿¹ chwilê mo¿na by³o obcowaæ z dzie³ami kaszubskiego artysty.
Kolejnym punktem wyjazdu by³o Leœno, z jego piêknym drewnianym koœcio³em p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, datowanym na prze³om XVII/XVIII w.
Obok koœcio³a znajduj¹ siê groby by³ych proboszczów tej parafii oraz grobowce
rodzin ziemiañskich: Sikorskich z Leœna i Kossak-G³ówczewskich z Kaszuby.
Kaszuba by³a kolejnym punktem podró¿y. Mijaj¹c dwa dwory G³ówczewskich i m³yn wodny, grupa dotar³a do Zamku Zaborskiego – oryginalnego domu
agroturystycznego p. Stanis³awa Frymarka.
Ostatnim punktem objazdu by³o Przymuszewo – rodzinna wieœ wybitnej
kaszubskiej pisarki Anny £ajming z d. ¯muda-Trzebiatowskiej (1904–2003).
Po zrobieniu pami¹tkowych zdjêæ pod tablic¹ pami¹tkow¹, udano siê w drogê
powrotn¹ do Gdañska.
Najpowa¿niejszym przedsiêwziêciem w ramach projektowych podró¿y studyjnych by³ trzydniowy wyjazd na Pomorze Zachodnie, Pomorze Przednie oraz
Rugiê. Odby³ siê on w dniach 8-10 wrzeœnia 2017 roku. Pierwszego dnia g³ównym punktem by³o nowoczesne Centrum Dialogu Prze³omy, oddzia³ Muzeum
Narodowego w Szczecinie, w którym zwiedzono wystawê Wyj¹tkowa historia
w wyj¹tkowym miejscu, maj¹c¹ ukazywaæ najnowsze dzieje Szczecina na tle
historii tej czêœci Polski i Europy. O ile budynek zrobi³ na zwiedzaj¹cych dobre
wra¿enie, o tyle wystawa pozostawi³a pewien niedosyt. Nastêpnie zwiedzono
ogromny hall Filharmonii im. Mieczys³awa Kar³owicza w Szczecinie. Niestety,
sala koncertowa by³a niedostêpna... D¿d¿ysta aura nie przeszkodzi³a w poznaniu starej czêœci Szczecina, szczególn¹ uwagê poœwiêcono bazylice archikatedralnej œw. Jakuba Aposto³a z tarasem widokowym na wie¿y oraz dziedziñcowi
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. W obu wymienionych obiektach sfotografowano
kaszubskie œlady w postaci tablic upamiêtniaj¹cych.
W czasie kolacji uczestnicy objazdu mieli okazjê spotkaæ siê z prof. Kazimierzem Koz³owskim, archiwist¹ i historykiem, cz³onkiem honorowym Instytutu Kaszubskiego, który dzieli³ siê w³asnymi refleksjami dotycz¹cymi dawniejszej, a zw³aszcza najnowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego.
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Drugiego dnia punktem g³ównym by³a wizyta w Greifswaldzie (Gryfia) na
Pomorzu Przednim (Vorpommern). Najwa¿niejszym celem by³o tu Pommersches Landesmuseum, w którym niedawno otwarto zmodernizowan¹ sta³¹ wystawê, ukazuj¹c¹ dzieje geologiczne, prahistoriê i dzieje krajowe Pomorza od
ujœcia Reknicy (Recknitz) na zachodzie, po ziemiê lêborsko-bytowsk¹ na wschodzie, od czasów pojawienia siê na tym terenie pierwszych ludzi (14 000 lat temu)
po wspó³czesnoœæ. Uczestnicy byli pod wra¿eniem wysokiego poziomu wystawy, jej uniwersalizmu i otwartoœci. Szczególn¹ uwagê zwracano przy tym na
zgromadzone tu artefakty, zwi¹zane w szczególny sposób z histori¹ Pomorza
oraz Kaszub. Zwiedzono równie¿ interesuj¹c¹ galeriê malarstwa,
w której mo¿na podziwiaæ m.in. obrazy Caspara Davida Friedricha.
Po obiedzie przyszed³ czas na najstarszy na Pomorzu uniwersytet (obecnie
pod nazw¹ Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, za³o¿ony w 1456 roku
jako Academia Gryphica), miejsce studiów wielu Pomorzan i Kaszubów, w tym
Aleksandra Majkowskiego. W trakcie spaceru po mieœcie nie pomijano równie¿ ratusza, koœcio³ów oraz domu C.D. Friedricha. Dokumentowaliœmy tak¿e
licznie wystêpuj¹ce w miejskiej przestrzeni gryfy, jako pomorskie symbole.
Popo³udniowy przejazd przez Stralsund na wyspê Rugiê, która w latach
1326–1648 by³a czêœci¹ Ksiêstwa Pomorskiego, ukaza³ uroki krajobrazowe
Pomorza. Pierwszym przystankiem sta³o siê unikatowe klasycystyczne miasto
Putbus za³o¿one w 1810 roku przez Wilhelma Malte I ksiêcia zu Putbus. Przed
zachodem s³oñca zwiedzono miejscowoœæ Seebad Prora, w którym znajduje
siê gigantyczny, zbudowany przez nazistów (niedokoñczony), oœrodek wypoczynkowy nad Ba³tykiem o d³ugoœci 4,5 km, przewidziany na 20 tys. miejsc.
Krótki spacer na piaszczyst¹ pla¿ê zakoñczy³ dzieñ. Stamt¹d udano siê do hotelu w miejscowoœci Breege.
Trzeciego dnia uczestnicy podró¿y skierowali siê najpierw do Altenkirchen,
gdzie na wzgórzu znajduje siê jeden z najstarszych koœcio³ów na wyspie.
W wewnêtrzny mur œwi¹tyni wmurowany jest owiany legendami kamieñ Œwiêtowita (Svantevitstein), który przedstawia p³askorzeŸbê mê¿czyzny z okaza³ym rogiem w rêku. Wokó³ koœcio³a znajduje siê dobrze zachowany zabytkowy
cmentarz, na którym spoczywa m.in. Ludwig Gotthard Kosegarten, miejscowy
pastor, profesor historii na uniwersytecie w Greifswaldzie oraz ojciec Johanna
Gottfrieda Ludwiga – orientalisty, jêzykoznawcy i równie¿ profesora uniwersytetu w Greifswaldzie.
Z Altenkirchen udano siê do Putgarten, sk¹d kolejk¹ „na gumowych ko³ach”
(Kap-Arkona-Bahn) przejechano do mitycznej dla Kaszubów Arkony. Niestety,
dawne grodzisko nad wapiennym klifem, w którym znajdowa³a siê jedna z najs³ynniejszych s³owiañskich œwi¹tyñ, œwi¹tynia Œwiêtowita zosta³o w tym roku
zamkniête dla zwiedzaj¹cych ze wzglêdu na obsuwaj¹cy siê klif. Grodzisko mo¿na by³o ogl¹daæ jedynie z tarasu widokowego jednej z trzech latarni
morskich. By³ to najwa¿niejszy i ostatni punkt podró¿y na Rugiê.
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W drodze powrotnej zaplanowano poznanie miejsc pochówku ksi¹¿¹t pomorskich z dynastii Gryfitów, tj. ruin klasztoru cysterskiego w Eldenie, które
kryj¹ prochy m.in. ¿ony Bogus³awa X Anny Jagiellonki i miasta Wolgast (Wo³ogoszczy), w którym znajdowa³ siê jeden z najwa¿niejszych (obok Szczecina
i S³upska) zamków-rezydencji ksi¹¿¹t Gryfitów, ca³kowicie zniszczony podczas wojen szwedzkich. W miejscowym koœciele farnym œw. Piotra zachowa³y
siê sarkofagi ksi¹¿êce.
Ostatni odcinek powrotu wiód³ przez wyspê Uznam do Wolina. Niestety,
miejscowy gotycki koœció³ œw. Wojciecha by³ zamkniêty, pozosta³o wiêc jedynie
podziwianie jego wznios³ych murów. Z Wolina, który by³ ostatnim punktem
programu, droga wiod³a prosto do Gdañska.
W czasie tych czterech podró¿y studyjnych, zgodnie z za³o¿eniami ca³ego
projektu, jego uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ histori¹ Kaszub
i Pomorza, w bezpoœredni sposób doœwiadczyæ ich wewnêtrznego zró¿nicowania, ale równie¿ znaleŸæ siê w wielu symbolicznych miejscach, obejrzeæ znaki
pamiêci, wizytowaæ instytucje kultury, rozmawiaæ z animatorami etc. Z ca³¹
pewnoœci¹ od strony poznawczej by³y to niezwykle udane dzia³ania, które pozwoli³y równie¿ na zgromadzenie wielu cennych materia³ów Ÿród³owych. Nie
bez znaczenia pozostaje tak¿e mo¿liwoœæ lepszego zintegrowania zespo³u badawczego oraz fakt, ¿e w czasie wielogodzinnych podró¿y mieliœmy do czynienia
z ci¹g³ym seminarium naukowym, w trakcie którego dzieliliœmy siê w³asn¹
wiedz¹, doœwiadczeniami i pomys³ami.
Dzia³ania projektowe w 2017 roku zakoñczy³o ostatnie, czwarte seminarium metodologiczne, które zosta³o poœwiêcone wypracowaniu mikrostruktury
hase³ oraz zasadom edytorskim. Odby³o siê ono 17 listopada 2017 roku. G³osy
wprowadzaj¹ce do dyskusji przedstawili prof. J. Borzyszkowski, dr W. Frankowska, dr M. Borzyszkowska-Szewczyk oraz prof. C. Obracht-Prondzyñski,
dziel¹c siê swoimi doœwiadczeniami z dotychczasowych prac nad has³ami
leksykonowymi, s³ownikowymi i encyklopedycznymi. Zwracano przy czym
w szczególny sposób uwagê w³aœnie na wewnêtrzn¹ konstrukcjê hase³, zasady
ich przygotowania, wytyczne redakcyjne etc. W oparciu o przeprowadzon¹
dyskusjê zosta³a równie¿ przygotowana instrukcja dla autorów hase³ do naszego leksykonu. To o tyle wa¿ne, ¿e zgodnie z harmonogramem, w grudniu 2017
roku cz³onkowie zespo³u projektowego przyst¹pili do ich pisania (bêdzie to
trwa³o dokoñca maja 2019 r.). Tym samym proces powstawania leksykonu wkroczy³ w kluczowy etap.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Interdyscyplinarna konferencja
Szlachta na pograniczu / Adel im Grenzraum

W dniach 22-24. czerwca 2017 roku odby³a siê na uniwersytecie gdañskim
i w Waplewie Wielkim miêdzynarodowa konferencja Szlachta na pograniczu.
Transkulturowe powi¹zania w Prusach (XVIII–XX w.) /Adel im Grenzraum.
Transkulturelle Verflechtungen im Preussenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert.
Przedmiotem interdyscyplinarnej refleksji by³y transkulturowe powi¹zania
szlachty w Prusach w okresie od XVIII do XX wieku. Prusy ujmowano zarówno
jako krajobraz historyczny, jak i kulturowo wewnêtrznie zró¿nicowane pogranicze, nie tylko w wymiarze terytorialnym. Usytuowanie na pograniczu warunkuje paletê perspektyw postrzegania obszaru – od strefy kulturowego
kontaktu, poprzez po³o¿enie na styku Europy Zachodniej i Wschodniej, po status historycznego regionu, który po dzieñ dzisiejszy wspó³dziel¹ ró¿ne pañstwa narodowe.
W spotkaniu wziêli udzia³ historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy, kulturoznawcy i socjolodzy, badacze z Czech, Niemiec, Polski i Wêgier. Wyst¹pienia referentów dotyczy³y szlachty jako spo³eczno-kulturowej grupy zarówno
w kontekœcie jej europejskich i transregionalnych powi¹zañ, jak i zmiennych
relacji podporz¹dkowania, które warunkowa³y zró¿nicowanie doœwiadczeñ
i spo³ecznych strategii, obieranych przez jednostki i spo³ecznoœci. Tematyka
zosta³a podzielona na cztery bloki tematyczne: Sploty i przemieszczenia / Verflechtungen und Verwerfungen, Opowiedziane ¿ycia, opowiedziany kraj –
szlachta w tekstach autobiograficznych / Erzählte Leben, erzähltes Land – Adlige
Autobiographik, Przestrzenie kreowane – szlachta, sztuka i architektura /
Gestaltete Räume – Adel, Kunst und Architektur oraz Przypisania – postrzeganie / Zuschreibungen – Wahrnehmungen.
Po powitaniu goœci przez prof. dr. hab. Miros³awa Osowskiego, dyrektora
Instytutu Filologii Germañskiej UG, a w imieniu organizatorów prof. dr. hab.
Miloša Øezníka, dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warsza-
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wie oraz dr Mi³os³awê Borzyszkowsk¹-Szewczyk, kierownik Pracownik Badañ
nad Narracjami Pamiêci Pogranicza (UG), przedstawiono wyst¹pienia otwieraj¹ce. Prof. dr hab. Witold Molik (UAM) wypowiedzia³ siê na temat Szlachta
/ ziemiañstwo w zaborze pruskim. Stan i propozycje badañ a M. Øezník – Die
Moderne und der Adel“? Neue Trends in der Erforschung des mitteleuropäischen
Adels im „langen“ 19. Jahrhundert [Nowoczesnoœæ a Szlachta? Nowe tendencje
w badaniach szlachty Europy Œrodkowej w „d³ugim” XIX wieku]. Obydwaj
s¹ cz³onkami Instytutu Kaszubskiego, który ponadto reprezentowali z referatami: M. Borzyszkowska-Szewczyk na temat Przynale¿noœci – odgraniczenia –
zaw³aszczania. Marion Gräf in Dönhoff i Christian Graf von Krockow wobec
„dziedzictwa pruskiego” i dr Tomasz Rembalski (UG) – Stosowanie niemieckiej
partyku³y „von” w pisowni kaszubskich nazwisk szlacheckich w czasach pruskich i obecnie (próba uchwycenia problemu). Natomiast kolejna cz³onkini IK,
dr Magdalena Sacha (UG) wyg³osi³a komunikat Modna pisarka i domowy
pamiêtnikarz. Luiza von Krockow (1749–1803) i Hans Carl Ernst von Krockow
(1769–1841) jako autorzy. Tematykê szlachty kaszubskiej oprócz T. Rembalskiego podj¹³ tak¿e mgr Krzysztof Wirkus w referacie Pluto Prondzinski w PRL
– Pluto von Prondzinski w RFN. Rewitalizacja przedrostka „von” w nazwiskach
potomków tzw. szlachty kaszubskiej.
Konferencja odby³a siê na Uniwersytecie Gdañskim oraz w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Uzupe³nieniem obrad by³ objazd
naukowy po Ziemi Sztumskiej, który poprowadzi³ Maciej Kraiñski, twórca
i kieruj¹cy waplewskim muzeum.
Instytut Kaszubski w Gdañsku oraz Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim (oddziale Muzeum Narodowego w Gdañsku partnerowali
przedsiêwziêciu, które we wspó³pracy z Niemieckim Instytutem Historycznym
w Warszawie (dr Sabine Jagodzinski i M. Øezník) zorganizowa³a Pracownia
Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza (M. Borzyszkowska-Szewczyk).

539
Jowita Kêciñska-Kaczmarek

Sprawozdanie z XX jubileuszowej
Buczkowskiej Konferencji Naukowej
z 7 października 2017 roku

7 paŸdziernika 2017 roku odby³a siê w Wielkim Buczku na Krajnie XX jubileuszowa Buczkowska Konferencja Naukowa, organizowana przez oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Krajniacy” z Wielkiego Buczka oraz Instytut
Kaszubski w Gdañsku. Jej tematyka to Pamiêæ i dzie³o ksiêdza Patrona Boles³awa Domañskiego na Krajnie.
Referaty wyg³osili:
– prof. J. Borzyszkowski – Pamiêæ i dzie³o ksiêdza patrona Boles³awa Domañskiego na Krajnie,
– J. Stró¿yñski (Civitas Christiana Pi³a) – Pok³osie nagrody im. Ks. B. Domañskiego,
– J. Kêciñska-Kaczmarek – „Krajniacy” ksiêdzu Patronowi.
W trakcie konferencji ods³oniête zosta³y dwie rzeŸby ufundowane przez
„Krajniaków” – ksiêdza Boles³awa Domañskiego oraz Tr¹by – towarzysza
Remusa (przypomnijmy, i¿ rok wczeœniej przed Wiejskim Domem Kultury
w Wielkim Buczku stanê³a rzeŸba Remusa). Obie rzeŸby wykona³a Barbara
Pikulik z Zakrzewa.
Jak co roku – og³oszone zosta³y wyniki konkursu „Moja Matka Boska Radosna – Leœna”.
Przedstawiciele LGD „Krajna Z³otowska” Przemys³aw Kurdzieko oraz Marek
Romaniec zaprezentowali wydany w³aœnie nowy Ma³y s³ownik gwary krajeñskiej autorstwa Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Sympozjum Gedania Cassubia,
17 listopada 2017

Od szeregu lat nie milkn¹ dyskusje wokó³ „kaszubskoœci Gdañska” czy te¿
wzajemnych relacji Gdañska z kaszubskim „interiorem”. Okazuje siê jednak,
¿e ci¹gle s¹ w¹tpliwoœci czy, na ile i w jakich formach kaszubskoœæ jest komponentem to¿samoœci Gdañska i roli miasta w regionie. Dotyczy to zarówno kontekstu historycznego, kulturowego (w tym literackiego), jak i artystycznego.
I w³aœnie refleksja nad obecnoœci¹ Kaszubów i kaszubszczyzny we wspó³czesnym i historycznym krajobrazie kulturowym Gdañska by³a celem sympozjum
Gedania Cassubia – kaszubskoœæ Gdañska, które odby³o siê 17 listopada 2017
w Oœrodku Kultury Morskiej przy ul. Tokarskiej.
Spotkanie otworzy³a dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk (UG), wiceprezes Instytutu Kaszubskiego, witaj¹c zgromadzonych i pokrótce przedstawiaj¹c etapy powrotów tematu kaszubskoœci Gdañska po 1989 roku. Podkreœli³a
aktualnoœæ tematyki, nawi¹zuj¹c m.in. do przemówienia wojewody pomorskiego
Dariusza Drelicha na obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci. Nastêpnie przywita³
goœci dr Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, którego
jednostkê stanowi OKM. Wyk³ad inauguruj¹cy o historycznych zwi¹zkach Kaszubów z Gdañskiem wyg³osi³ prof. Józef Borzyszkowski (PAU, IK), aktywny
uczestnik kolejnych ods³on dyskursu nad obecnoœci¹ Kaszubów Gdañsku.
W pierwszym bloku tematycznym, zatytu³owanym Gdañsk a Kaszuby –
dawniej i dziœ: kontekst kulturowy przedstawiono cztery referaty. Wyst¹pienie
prof. Daniela Kalinowskiego (Akademia Pomorska w S³upsku, IK) dotyczy³o
nawi¹zañ do kaszubskoœci Gdañska we wspomnieniach, pamiêtnikach, relacjach z podró¿y i reporta¿ach. M. Borzyszkowska-Szewczyk zaprezentowa³a
referat Gdañsk a Kaszuby/i w twórczoœci Güntera Grassa. Na temat roli Gdañska
w kulturze tradycyjnej Kaszub referowa³a prof. Anna Kwaœniewska (UG, IK).
Podsumowuj¹c blok, prezes IK, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (UG) podj¹³
problematykê znaków i symboli kaszubskiej pamiêci w krajobrazie Gdañska.

SYMPOZJUM GEDANIA CASSUBIA...

541

Kolejny blok tematyczny Kaszubska obecnoœæ w Gdañsku. Gdañsk na Kaszubach obj¹³ piêæ referatów. Mgr Miros³aw Kuklik (Muzeum Ziemi Puckiej)
zaprezentowa³ temat Morze – handel – obcoœæ. Obecnoœci kaszubskich rybaków
w Gdañsku. O sytuacji Kaszubów w powojennym Gdañsku i stosunku nowych
gdañszczan do Kaszubów w latach powojennych (1945–1960) referowa³a
dr Sylwia Bykowska (IH PAN). Kolejna referentka, dr Magdalena Lemañczyk
(IK), podjê³a temat kaszubskiej obecnoœci we wspó³czesnym Gdañsku, koncentruj¹c siê na formach aktywnoœci spo³ecznej, instytucjach i animatorach
kultury. Wyniki analizy dyskursu medialnego, w szczególnoœci internetowego
wokó³ zagadnienia Gdañsk jako stolica Kaszub przedstawi³a dr Magdalena
Sacha (UG, IK). Blok tematyczny zamknêli mgr Jan Frankowski (IFiS PAN)
i mgr W³odzimierz Kuczabski (Instytut Metropolitalny), przedstawiaj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce przestrzennego rozwoju Gdañska wzglêdem obszaru Kaszub.
Zaplanowany panel redaktorów Medialne obrazy kaszubskoœci Gdañska.
Miêdzy faktami a mitami, w którym wziêli udzia³ Miko³aj Chrzan („Gazeta
Wyborcza”), Bogumi³a Cirocka, zastêpczyni redaktora naczelnego „Pomeranii” oraz Edmund Szczesiak, zwi¹zany w swojej karierze dziennikarskiej
z wieloma gdañskimi tytu³ami prasowymi, przekszta³ci³ siê w dyskusjê ogóln¹,
w której dopowiadano i doprecyzowywano poszczególne w¹tki podjête w referatach oraz dzielono siê prywatnymi doœwiadczeniami dotycz¹cymi tematyki
sympozjum. Wskazywano na poszczególne projekty, które maj¹ na celu uœwiadamianie obecnoœci kaszubskiej w Gdañsku, a tak¿e dzielono siê zastrze¿eniami co do sposobu i si³y przebicia opowieœci o kaszubskiej obecnoœci w Gdañsku w kontekœcie funkcjonuj¹cych innych konkurencyjnych narracji. Panel
moderowali organizatorzy konferencji – C. Obracht-Prondzyñski i M. Borzyszkowska-Szewczyk.
Sympozjum przyci¹gnê³o liczne grono zainteresowanych. By³o dynamicznie, polemicznie i znaczeniowo gêsto. Z pewnoœci¹ pozosta³ niedosyt dyskusji
i poczucie, ¿e problematyki nie wyczerpaliœmy, wiêc i planowany jest ju¿ ci¹g
dalszy cyklu Gedania Cassubia...
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Tomasz Rembalski

Sprawozdanie z działalności
Instytutu Kaszubskiego w 2017 roku

Siedziba Instytutu Kaszubskiego mieœci siê gdañskim Domu Kaszubskim,
przy ul. Straganiarskiej 22–23. Zgodnie ze statutem, g³ównym celem Instytutu
jest: „w nawi¹zaniu do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznoœci kaszubskiej oraz tradycji badañ kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego œrodowiska naukowego
oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz jego rozwoju”.
W roku sprawozdawczym Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego dzia³a³ w sk³adzie:
– prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyñski – prezes
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk – wiceprezes
– dr Katarzyna Kulikowska – skarbnik
– dr Tomasz Rembalski – sekretarz
– prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
– prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski
– dr Justyna Pomierska.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹:
– prof. dr hab. Mieczys³aw Nurek – przewodnicz¹cy
– prof. dr hab. Andrzej Romanow
– prof. UG dr hab. Anna Kwaœniewska.
W minionym roku w poczet cz³onków przyjêto 5 osób: dr. hab. prof. UG
Piotra Stêpnowskiego, dr. Marcina Ryszarda Odelskiego, dr. Arkadiusza Mañskiego, dr. Micha³a Hincê, dr Aleksandrê Kurowsk¹-Susdorf. Niestety, dnia
12 paŸdziernika 2017 r. zmar³ jeden z cz³onków za³o¿ycieli Instytutu, jêzykoznawca prof. dr hab. Edward Breza. Pogrzeb Profesora odby³ siê na Cmentarzu
Komunalnym w Sopocie w dniu 19 czerwca 2017 r. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 148 cz³onków, w tym 9 zagranicznych.
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Zebrania Zarz¹du w 2017 r. odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 2 marca,
24 maja i 9 listopada.
Od sierpnia 2014 r. sta³¹ pracownic¹ Sekretariatu Instytutu Kaszubskiego
jest Karolina Konkol-Skowroñska, która od sierpnia 2017 r. przebywa na urlopie macierzyñskim. Od 21 marca 2017 r. w sekretariacie Instytutu na stanowisku asystenta zarz¹du na czas nieokreœlony pracuje Sandra Lademann, która
od 21 paŸdziernika 2016 do 20 marca 2017 r. odbywa³a sta¿ w ramach umowy
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañsku.

***
Doroczne zebranie ogólne cz³onków Instytutu odby³o siê 7 kwietnia 2017 r.
w Tawernie „Mestwin”, w Domu Kaszubskim. Spoœród 146 cz³onków Instytutu
wziê³y w nim udzia³ 43 osoby. Dziesiêæ osób usprawiedliwi³o sw¹ nieobecnoœæ.
Po powitaniu i przyjêciu porz¹dku obrad prezes prof. Cezary Obracht-Prondzyñski poinformowa³, i¿ ka¿dy z cz³onków otrzyma³ egzemplarz rocznika „Acta
Cassubiana” oraz sprawozdanie z merytorycznej dzia³alnoœci Instytutu za mijaj¹cy rok, a nastêpnie w krótkim wyst¹pieniu je skomentowa³. Omawiaj¹c sprawozdanie, zwróci³ uwagê, i¿ 2016 by³ Rokiem Gerarda Labudy, któremu towarzyszy³o wiele wydarzeñ upamiêtniaj¹cych. Z tej okazji, po raz drugi wrêczono
dwie równorzêdne Nagrody im. Gerarda Labudy, które otrzymali prof. Lechos³aw Jocz oraz dr Piotr Kitowski. Nastêpnie sporo miejsca poœwiêci³ obchodom 20-lecia Instytutu Kaszubskiego, któremu towarzyszy³o uroczyste spotkanie cz³onków i zaproszonych na tê okazjê dostojnych goœci, okolicznoœciowa wystawa na Uniwersytecie Gdañskim oraz towarzysz¹cy jej folder. Prezes
scharakteryzowa³ zebranym zaanga¿owanie Instytutu w dwa du¿e granty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), „Historiê Kaszubów
w dziejach Pomorza” oraz „Gniazdo Gryfa. S³ownik symboli, pamiêci i tradycji
kaszubskich”. Nastêpnie wiceprezes dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
przedstawi³a zaanga¿owanie Instytutu Kaszubskiego w dzia³ania o charakterze
miêdzynarodowym. Na wstêpie mówi³a o konferencji Topograf ia pamiêci pogranicza, któr¹ organizowano we wspó³pracy z Pracowni¹ Badañ nad Narracjami Pogranicza UG oraz Institut „Moderne im Rheinland” Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Uczestniczyli w niej naukowcy z siedmiu krajów i towarzyszy³a jej równie¿ podró¿ studyjna na ziemiê bytowsk¹. Ponadto Instytut
Kaszubski wspó³pracowa³ z Europejskim Uniwersytetem we Flensburgu oraz
Forum Una. Ukaza³a siê równie¿ niemiecka wersja wspomnieñ Franka Meislera
we wspó³pracy Instytutu Kaszubskiego z Stiftung Denkmal für die Ermordeten
Juden Europas.
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Minut¹ ciszy uczczono zmar³ych w minionym roku cz³onków, dr. Jerzego
Szewsa oraz ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego – Cz³onka Honorowego.
Prezes prof. Cezary Obracht-Prondzyñski omówi³ równie¿ sprawozdanie
finansowe za 2016 r. Stwierdzi³, i¿ w mijaj¹cym 2016 r. przychody Instytutu
wynosi³y prawie 300 tys. z³, zaœ wydatki by³y nieco wy¿sze, gdy¿ wynosi³y 306
tys. z³. Zapewni³, ¿e mimo deficytu (obrotowego) na koniec roku w wysokoœci
ponad 10 tys. z³, sytuacja Instytutu jest dobra. Nastêpnie pokrótce omówi³
g³ówne Ÿród³a dochodów, które w du¿ej mierze pochodz¹ z tytu³u uczestniczenia Instytutu Kaszubskiego w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Przychody ze sprzeda¿y ksi¹¿ek wynios³y ponad 44 tys. z³ i ³¹cznie
ze sk³adkami cz³onkowskimi (3.449,21 z³) przychody z realizacji zadañ statutowych wynios³y 47.556,96 z³. Niemniejsz¹ rolê odegra³y darowizny na rzecz
Instytutu, które wynios³y 43.346,75 z³, w tym najwiêksze sumy wp³acili: Saur
Neptun Gdañsk SA 20 tys. z³, Gdañska Infrastruktura Wodoci¹gów i Alicja
Ejankowska po 7 tys., Mieczys³aw Ronkowski 2.950 z³, Urlich Blaszczyk 2.129,75
z³, Forum Unna 1.100 z³, Nadleœnictwo Przymuszewo, Przemys³aw i Janina Ciechanowscy 1.000 z³. Prof. Obracht-Prondzyñski wspomnia³ równie¿ o ludziach
wspieraj¹cych Instytut poprzez swoj¹ bezinteresown¹ pracê.
W dalszej czêœci prezes przedstawi³ plan pracy i sytuacjê finansow¹ na 2017 r.
Najwiêcej miejsca poœwiêci³ realizowanym dwom projektom w ramach NPRH.
Prezes nawi¹za³ te¿ do zmian, jakie wprowadzi³o Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wzglêdem dotacji podmiotowej, która z 20 tys. (kwoty,
któr¹ IK otrzymywa³o od wielu lat), zosta³a obciêta do 14 tys. z³. Jednoczeœnie
nie przyznano dotacji na „Bibliotekê Pisarzy Kaszubskich”. Odwo³ania nie przynios³y po¿¹danych efektów. Z kolei wiceprezes dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk omówi³a planowany udzia³ Instytutu w obchodach 90-lecia urodzin
Güntera Grassa, w tym w wystawie pt. Günter Grass z Kaszubi w Gdañskiej Galerii
Güntera Grassa oraz organizowaniu miêdzynarodowej konferencji pt. Szlachta
na pograniczu. Transkulturowe powi¹zania w Prusach (XVIII–XIX w.).
Nastêpnie g³os zabra³ Prezes Honorowy prof. Józef Borzyszkowski, który
nawi¹za³ do obchodzonych w 2017 r. licznych rocznic, w tym 95. rocznicy powstania Zwi¹zku Polaków w Niemczech, 500-lecia Reformacji, 60. rocznica
ods³oniêcia pomnika Hieronima Derdowskiego we Wielu. Z kolei w 2018 r.
w Olsztynie odbêd¹ siê obchody 100-lecia œmierci Wojciecha Kêtrzyñskiego.
Ponadto na zebraniu walnym podjêto jednomyœln¹ uchwa³ê w sprawie nadania godnoœci Honorowego Cz³onka Instytutu Kaszubskiego prof. dr. hab. Stanis³awowi Salmonowiczowi z Torunia oraz Prymasowi Seniorowi ks. abp. prof.
dr. hab. Henrykowi Muszyñskiemu. – Wniosek zg³osi³ i uzasadni³ prof. Józef
Borzyszkowski.
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***
Jednym z priorytetów dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego jest organizowanie konferencji i seminariów. W dniu 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie muzeum
w Wejherowie odby³a siê konferencja pt. Niepe³nosprawnoœæ intelektualna –
ró¿ne aspekty opieki regionalnej, której organizatorami by³y: Instytut Kaszubski, Komisja Kaszubska Stacji Naukowej PAU w Gdañsku, Powiatowy Zespó³
Kszta³cenia Specjalnego w Wejherowie, Oœrodek Chorób Rzadkich przy Poradni Genetycznej UCK w Gdañsku oraz Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W pierwszej czêœci konferencji wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Jolanta Wierzba Niepe³nosprawnoœæ intelektualna
z cechami autystycznymi – pod³o¿e genetyczne, mo¿liwoœci diagnostyczne,
Arkadiusz Mañski Dziecko z chorob¹ rzadk¹ – aspekty psychologiczne, Ewa
Kaczorowska Efekt za³o¿yciela a choroby rzadkie. W czêœci drugiej natomiast
g³os zabrali: Ma³gorzata WoŸniak i Anna Wêsierska Uczniowie z autyzmem
w Powiatowym Zespole Kszta³cenia Specjalnego, Justyna Pomierska Edukacja regionalna w szkolnictwie specjalnym, Jolanta Wierzba Choroby rzadkie
a Kaszuby – doœwiadczenia Oœrodka Chorób Rzadkich, Ma³gorzata Bulczak
Fundacja „Ja te¿” – zmieniamy œwiat dla Ciebie. Nowe spojrzenie na zespó³
Downa.
W 2017 r. Instytut Kaszubski by³ partnerem obchodów jubileuszu 90. urodzin Güntera Grassa w Gdañsku. W ramach cyklu wydarzeñ partnerowa³
organizacji trzech wystaw oraz wyda³ dwujêzyczn¹ publikacjê Günter Grass
– Entinnerungen / Odpominania pod redakcj¹ Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk. Pierwsz¹ z wystaw „Günter Grass – spojrzenie z Gdañska” pokazano
w maju i czerwcu 2017 r. w przestrzeni publicznej, na Skwerze Œwiêtope³ka
w Gdañsku. Nastêpnie do wrzeœnia mo¿na by³o j¹ zobaczyæ na podwórzu Domu
Chodowieckiego i Grassa przy ul. Sierocej, a w paŸdzierniku – na Placu im.
Józefa Wybickiego. Koncepcjê wystawy opracowa³y dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk i Marta Wróblewska, kierownik Gdañskiej Galerii Güntera Grassa
(4G). Projekt koordynowa³y instytucjonalnie 4G oraz Dom Chodowieckiego
i Grassa. Ponadto w dniu 26 listopada 2017 r. prof. Cezary Obracht-Prondzyñski poprowadzi³ spacer kaszubskim szlakiem po centrum Gdañska, a wraz
z dr Mi³os³aw¹ Borzyszkowsk¹-Szewczyk wziêli udzia³ w debacie Grass a Kaszuby/i w 4G. Wszystkim tym przedsiêwziêciom towarzyszy³ projekt wydawniczy Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen, który zrealizowany zosta³ przez Instytut Kaszubski i Stowarzyszenie Güntera Grassa, we wspó³pracy
z Gdañsk¹ Galeri¹ Güntera Grassa, Nadba³tyckim Centrum Kultury i Pracowni¹
Badañ nad Narracjami Pogranicza UG, a koordynowa³a go M. Borzyszkowska-Szewczyk. Projekt graficzny ksi¹¿ki przygotowa³a dr Anita Wasik z ASP. Wiêcej
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o wydarzeniach w osobnym sprawozdaniu, a o promocjach wydawnictwa
w dalszej czêœci sprawozdania.
W dniach 22–23 czerwca 2017 r. w Gniewinie odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicê urodzin pt. Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Miêdzy pasj¹ a metod¹. Jego organizatorami byli
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze Oddzia³ w Gdañsku, Muzeum Ziemi Puckiej im Floriana Ceynowy, Oddzia³ Etnografii Muzeum Narodowego w Gdañsku, Zarz¹d G³ówny
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gmina Gniewino oraz Instytut Kaszubski. Konferencja zgromadzi³a du¿¹ liczbê uczestników, którzy wziêli udzia³
w trzech sesjach plenarnych i kilku panelach dyskusyjnych. W pierwszej sesji
plenarnej pt. Kaszuby/Florian Ceynowa, któr¹ prowadzi³ Cezary Obracht-Prondzyñski, wyst¹pili m.in. cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego: Józef Borzyszkowski
Kaszuboznawcze badania etnografów a ruch kaszubsko-pomorski, Daniel Kalinowski Florian Ceynowa i polityczne prowokacje oraz Anna Kwaœniewska
Dawne i wspó³czesne zwyczaje ma³¿eñskie na Kaszubach w kontekœcie tzw. genu
kaszubskiego. Dwie kolejne sesje nosi³y tytu³ Regiony i regionalizmy, natomiast
paneliœci dyskutowali wokó³ tematów: Od mitu do postprawdy. Folklor, wiedza
i procesy spo³eczne; Dziedzictwo kulturowe i to¿samoœæ diaspory ukraiñskiej
w ujêciu antropologicznym; Mapowanie postmodernizmu w polskiej antropologii
spo³eczno-kulturowej; Pasjonaci, kolekcjonerzy i badacze stroju ludowego; Azja.
Wspó³czesne wyzwania kulturowo-spo³eczne we wspó³czesnej Azji; Muzeum
regionalne – czyli jakie? Uczestnikom zorganizowano równie¿ kilka wycieczek
po okolicy i udzia³ w morskiej pielgrzymce œwiêtych Piotra i Paw³a.
Instytut Kaszubski by³ wspó³organizatorem konferencji interdyscyplinarnej
Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powi¹zania w Prusach (XVIII–XX w.)
/ Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preussenland vom
18. bis zum 20. Jahrhundert, która odby³a siê w Gdañsku i Waplewie Wielkim
w dniach 22–24 czerwca 2017 r. Autorami koncepcji i organizatorami konferencji byli dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, dr Sabine Jagodzinski i prof.
dr hab. Miloš Øezník. Instytucjonalnie za konferencjê odpowiedzialne by³y:
Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza przy Wydziale Filologicznym UG oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, przy wspó³pracy Muzeum Narodowego w Gdañsku oraz wspomnianego ju¿ Instytutu
Kaszubskiego. Wiêcej szczegó³ów na ten temat w osobnym sprawozdaniu.
Instytut Kaszubski wraz z Nadba³tyckim Centrum Kultury, Wydzia³em Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Gdañskiego, Pomorskim Centrum Badañ nad Kul-
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tur¹ i Narodowym Centrum Kultury i w partnerstwie z kilkoma innymi instytucjami, by³ organizatorem konferencji badaczy i praktyków Pomorskie poszerzenia pola kultury, które odby³o siê w Gdañsku w dniach 28–29 wrzeœnia 2017
r. Pierwszego dnia obrad Cezary Obracht-Prondzyñski wyg³osi³ wyk³ad wprowadzaj¹cy Czym jest poszerzenie pola kultury? W dalszych czêœciach obrad by³
moderatorem paneli dyskusyjnych: W obliczu poszerzenia – jakie zmiany
zachodz¹ w polu kultury? oraz Co powinniœmy zrobiæ w obliczu poszerzenia?
Spojrzenie praktyków. Na pocz¹tku drugiego dnia dokona³ podsumowania
pierwszego dnia konferencji jako punkt odniesienia do dyskusji.
W dniach 6–7 paŸdziernika 2017 r. w Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu odby³o V Bytowskie Forum Animatorów Kultury pt. Jak
wykorzystaæ potencja³ kulturowy lokalnych spo³ecznoœci? Jego organizatorami
by³y: Instytut Kaszubski, Nadba³tyckie Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdañsku oraz Oddzia³ Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie.
Pierwszego dnia obrad Cezary Obracht-Prondzyñski przeprowadzi³ wyk³ad
wprowadzaj¹cy pt. Potencja³ kulturowy lokalnych spo³ecznoœci – identyf ikacja
zasobów, spo³eczna u¿ytecznoœæ, sposoby wykorzystania. Tego dnia odby³y
siê te¿ prezentacje lokalnych inicjatyw kulturalnych, m.in.: Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Niezabyszewo
„Sploty” i Teatru Brzozaki z Jasienia. Drugiego dnia odby³a siê prezentacja
dzia³añ na Gochach, w BrzeŸnie Szlacheckim, Borowym M³ynie, Osusznicy
i Borzyszkowach.
Jubileuszowa XX Buczkowska Konferencja Naukowa pt. Pamiêæ i dzie³o
ksiêdza Patrona Boles³awa Domañskiego odby³a siê w Wielkim Buczku w dniu
7 paŸdziernika 2017 r. Referaty wyg³osili: Józef Borzyszkowski Pamiêæ i dzie³o
ksiêdza Patrona Boles³awa Domañskiego na Krajnie, Jacek Stró¿yñski Pok³osie
Nagrody im. ks. Boles³awa Domañskiego, Marek Fija³kowski Ksi¹dz Patron
Boles³aw Domañski i ZPwN w zbiorach Muzeum Okrêgowego w Pile, Jowita
Kêciñska-Kaczmarek Krajniacy ksiêdzu Patronowi. – Przy okazji ods³oniêto
i poœwiêcono dwie rzeŸby – dzie³a Barbary Pikulik z Zakrzewa – ks. Patrona
Boles³awa Domañskiego i Tr¹by, towarzysza Remusa, którego pomnik ufundowano tam w ubieg³ym roku.
W dniach 17-18 paŸdziernika 2017 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku odby³a siê miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reformacja i ewangelicyzm nad Ba³tykiem”, stanowi¹ca wa¿ny punkt bogatego programu obchodów 500-lecia reformacji. Zorganizowana zosta³a przez Nadba³tyckie Centrum
Kultury i Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoœci Stacjê Naukow¹ w Gdañsku z udzia³em
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Instytutu Kaszubskiego
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w Gdañsku i Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu
Historii oraz Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdañskiego. Towarzyszy³y jej liczne przedsiêwziêcia wystawowe i koncertowe, w których przygotowanie zaanga¿owa³o siê Archiwum Pañstwowe w Gdañsku oraz
muzea Gdañska, S³upska, Wejherowa, Starogardu Gdañskiego i Bytowa. Patronat honorowy objêli: biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w RP, ks. prof. Marcin Hintz, Marsza³ek Województwa
Pomorskiego Mieczys³aw Struk i Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz. Kuratork¹ konferencji by³a Bronis³awa Dejna (NCK), a kierownikiem naukowym
Józef Borzyszkowski (PAU).
Podczas konferencji wyg³oszono kilkanaœcie referatów, których autorzy reprezentowali oœrodki naukowe z Hamburga, Gryfii, Warszawy, Torunia, Opola
i Gdañska. Dzieñ pierwszy obrad przebiega³ pod has³em „Johannes Bugenhagen – Doktor Pomeranus (1485–1558)”, drugi – „Dziedzictwo materialne
i kulturowe przes³anie”. Wszystkie referaty, które w postaci artyku³ów z³o¿¹ siê
na tom przewidziany do druku w 2018 roku, wzbudzi³y interesuj¹c¹ dyskusjê.
Wziêli w niej udzia³ œwieccy i duchowni, gdy¿ wœród uczestników konferencji
by³a liczna grupa pastorów diecezji pomorsko-wielkopolskiej.
W dniach 25–27 paŸdziernika 2017 r. w S³upsku odbywa³y siê Miêdzynarodowe Konfrontacje Kulturowe. Szósta edycja tego wydarzenia mia³a podtytu³
„Wojna i pokój”. G³ównymi organizatorami by³ Instytut Polonistyki Akademii
Pomorskiej w S³upsku oraz Instytut Kaszubski. Wspó³organizatorem zaœ Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Miejska Biblioteka Publiczna w S³upsku oraz Deutsches Kulturforum Östliches Europa. Patronat medialny sprawowa³o „Radio Koszalin” oraz „G³os Pomorza”. Kierownikami naukowymi projektu byli prof. Daniel Kalinowski oraz prof. Adela Kuik-Kalinowska. Podczas
Miêdzynarodowych Konfrontacji Kulturowych dostêpna by³a w S³upsku oraz
S³awnie wystawa Reformacja w Europie. Pomorze i Wschodnia Brandenburgia
przygotowana przez niemieckiego wspó³organizatora. 25 paŸdziernika dokonano promocji ksi¹¿ki z poprzedniej edycji Konfrontacji pt. Wielkie Pomorze.
Narody i spo³ecznoœci, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego a tak¿e
odby³a siê prezentacja portalu internetowego „Biuletyn Polonistyczny” dokonana ze strony Marioli Wilczak z Instytutu Badañ Literackich PAN w Warszawie. 26 paŸdziernika by³ pierwszym dniem prezentacji referatów. By³y to
w kolejnoœci: Rafa³ Foltyn Rugianie wobec s¹siadów 983–1168, Miloš Øezník
Husyci na Pomorzu. Czeska tradycja historiograf iczna i literacka, Bronis³aw
Nowak Wojny pomorsko-krzy¿ackie. Przyczyny – przebieg – rezultaty, pastor
Hans-Udo Vogler „Miteinander ist besser, als gegeneinander!“ Hambacher Fest
von 1827, Danuta Drywa Trudne wybory. Postawy mieszkañców Pomorza
w kontekœcie wydarzeñ politycznych z lat 1914–1939, Krzysztof Korda Miêdzy
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wojn¹ a pokojem. Spo³eczeñstwo polskie Pomorza w latach 1918–1920 na przyk³adzie wybranych powiatów, Daniel Kalinowski Ucieczka przed œmierci¹.
¯ydowsko-pomorskie wspomnienia z lat trzydziestych XX wieku, El¿bieta Bugajna Refleksje o II wojnie u wybranych poetów kaszubskich, Anna Sobiecka
Wojna – Pokój – S³upsk. Konteksty teatralne, Witos³awa Frankowska „A w Raduni krwawa woda…” Obraz wojny i pokoju w ludowych i autorskich pieœniach
Pomorza od XIX wieku, Zbigniew Studziñski Dyskurs wspólnotowy w „Mszy
¿a³obnej” Franciszka Fenikowskiego. Drugiego dnia Konfrontacji wyg³oszono
nastêpuj¹ce referaty: Ma³gorzata Grzywacz Cierpienie, ból i radoœæ: czas wojny
trzydziestoletniej na Pomorzu w œwietle pamiêtnika Hedwig von Burgsdorf,
Joanna Flinik Opowieœci „na skraju…” Proza Ruth Rechenber i Ewy Kujawskiej,
Marie-Luise Selden, Otto Freundlich. The Road of Peace in Europe, Barbara
Gawroñska-Pettersson „Kinderland ist abgebrannt.” Czasy wojenne i powojenne w S³upsku i Wroc³awiu oczyma dzieci, Wojciech Skóra S³upsk miêdzy wojn¹
a pokojem. Kto zniszczy³ miasto w 1945 roku?, Marcin Prusak Obraz walk
o Wa³ Pomorski i o Ko³obrzeg w 1945 r. w wybranych utworach literackich PRL,
Krzysztof Skrzypiec Relacje administracji polskiej z Armi¹ Czerwon¹ w S³upsku w latach 1945–1950, Dariusz Majkowski Grudzieñ 1970 i lata osiemdziesi¹te w reporta¿ach i powieœciach Stanis³awa Jankego, Zbigniew Walczak „Dziadek w Wehrmachcie”. Rzecz o losach Kaszubów i Pomorzan we wspomnieniach,
dokumentach i literaturze, Adela Kuik-Kalinowska Kaszubskie miejsca kaŸni,
Andrzej Stachowiak Kulturowe uwarunkowania dewastacji denkmali z czasów
Wielkiej Wojny na Pomorzu po 1945 roku, El¿bieta Kal Architektura w s³u¿bie
wojny i pokoju. Obiekty S³upska z lat 30. XX w. w ideologicznym dyskursie,
Andrzej Chludziñski Militarne œlady w nazewnictwie Pomorza Œrodkowego.
Wymiar spo³eczno-artystyczny realizowany by³ podczas Konfrontacji dziêki
wieczornym spotkaniom w Czytelni G³ównej s³upskiej biblioteki. 26 paŸdziernika odby³ siê panel dyskusyjny Pomorze w kulcie wojny prowadzony przez dr.
Kacpra Pencarskiego z Akademii Pomorskiej w S³upsku, który prezentowa³
przedwojenne filmy niemieckie o Pomorzu. Natomiast dzieñ póŸniej odby³ siê
panel dyskusyjny S³upsk. Miasto i ludzie po 1945 roku, które prowadzi³a mgr
Dorota Ciecholewska z Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku), przygotowuj¹c pokaz filmów o polskich osadnikach pojawiaj¹cych siê na Pomorzu po
1945 r. Organizatorzy zapowiedzieli kolejn¹ edycjê Miêdzynarodowych Konfrontacji Kulturowych w 2019 r. pod has³em Gryf ici oraz ich dziedzictwo.
W dniu 17 listopada 2017 r. w Oœrodku Kultury Morskiej w Gdañsku (ul.
Tokarska 21–25) odby³a siê konferencja Gedania Cassubia – kaszubskoœæ Gdañska. Jej organizatorami byli Instytut Kaszubski, Pracownia Badañ nad Narracjami Pamiêci Pogranicza UG, Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich UG i Pomorskie Centrum Badañ nad Kultur¹ UG, a partnerami Sto-
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warzyszenie Güntera Grassa w Gdañsku, Gdañska Galeria Miejska, Narodowe
Muzeum Morskie oraz Urz¹d Miasta Gdañsk. Otwarcia konferencji dokona³a
dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk. Wyst¹pienie wprowadzaj¹ce pt. Historyczne zwi¹zki Gdañska z Kaszubami wyg³osi³ Józef Borzyszkowski. Nastêpnie
w czêœci Gdañsk a Kaszuby – dawniej i dziœ. Kontekst kulturowy z referatami
wyst¹pili: Daniel Kalinowski Kaszubski Gdañsk w œwietle wspomnieñ, pamiêtników, relacji z podró¿y, reporta¿y, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk Gdañsk
a Kaszuby w twórczoœci Güntera Grassa, Anna Kwaœniewska Gdañsk w kulturze
tradycyjnej Kaszub, Cezary Obracht-Prondzyñski Znaki i symbole kaszubskiej
pamiêci w krajobrazie Gdañska. Po przerwie odby³a siê druga czêœæ konferencji
zatytu³owana Kaszubska obecnoœæ w Gdañsku. Gdañsk na Kaszubach, w której
g³os zabrali: Miros³aw Kuklik Morze – handel – obcoœæ. O obecnoœci kaszubskich
rybaków w Gdañsku, Sylwia Bykowska Gdañszczanie – autochtoni – Kaszubi
w powojennym Gdañsku (1945–1960), Magdalena Lemañczyk Kaszubska obecnoœæ we wspó³czesnym Gdañsku. Formy aktywnoœci – instytucje – animatorzy,
Magdalena Sacha Gdañsk – stolica Kaszub. Analiza dyskursu medialnego i internetowego oraz Jan Frankowski i W³odzimierz Kuczabski Przestrzenny rozwój
Gdañska a Kaszuby. Po kolejnej przerwie odby³ siê panel dyskusyjny Medialne
obrazy kaszubskoœci Gdañska. Miêdzy faktami a mitami, w której udzia³ wziêli
Miko³aj Chrzan z „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Bogumi³a Cirocka z „Pomeranii” i Edmund Szczesiak pod nieobecnoœæ Tatiany Slowi i Mariusza Szmidke
oraz Cezary Obracht-Prondzyñski i Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk (jako
moderatorzy).
Instytut Kaszubski, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oraz Zak³ad
Antropologii Kultury i Badañ Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej
w S³upsku zorganizowali kolejne wydanie Konferencji Kaszuboznawczej w Bytowie, tym razem pod tytu³em Friedrich Lorentz i niemieckie badania Kaszub,
które odby³y siê w Muzeum Zachodniokaszubskim 16 listopada 2017 r. Opiekê
merytoryczn¹ nad spotkaniem sprawowa³ prof. Daniel Kalinowski. Wyst¹pili
z referatami: Justyna Pomierska Udzia³ Friedricha Lorentza w kszta³towaniu
kaszubszczyzny literackiej, Eugeniusz Go³¹bek Ò p òtrzebie dzysczasnég ò wëdaniô tekstów kaszëbsk ò-s³owiñsczich Lorentza, Anna Kwaœniewska Lorentz jako
etnograf, Daniel Kalinowski Ambiwalentne oceny dzia³alnoœci Friedricha Lorentza. Materia³y z konferencji uka¿¹ siê drukiem w 2018 r. w „Naszym Pomorzu. Roczniku Muzeum Zachodniokaszubskiego”. Organizatorzy zapowiedzieli, i¿ w przysz³ym roku bohaterem Konferencji bêdzie Alojzy Nagel.
Instytut Kaszubski, Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
oraz Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
przygotowali kolejn¹ edycjê Seminarium Kaszubskiego, które odby³o siê 8 grudnia 2017 r., tym razem pod tytu³em Ceynowa (prze)pisany. Opiekê meryto-
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ryczn¹ ze strony Instytutu Kaszubskiego sprawowa³ prof. D. Kalinowski. Referaty wyg³osili: Duszan Pa¿djerski Graf ia Floriana Ceynowy, Anna Kwaœniewska Ceynowa u etnografów, Miros³aw Kuklik Zwyczaje zdrowotne oraz higiena
Kaszubów pó³nocnych w opracowaniu Floriana Ceynowy (1851) i Józefa Torliñskiego (1938), Ireneusz Pieróg Florian Ceynowa i kwestia ¿ydowska oraz Daniel
Kalinowski Ceynowa i szlachta polska. Przedstawione materia³y bêd¹ opublikowane w osobnej pracy monograficznej.
Prócz wymienionych g³ównych przedsiêwziêæ, cz³onkowie Instytutu w 2017 r.
zorganizowali b¹dŸ wziêli udzia³ równie¿ w innych konferencjach i seminariach naukowych.
W dniu 6 kwietnia 2017 r. Magdalena Lemañczyk na konferencji Niemcy
na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych po 1945 roku, zorganizowanej przez
Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Nauk Politycznych UWM
w Olsztynie i Centrum Badañ Mniejszoœci Niemieckiej w Olsztynie wyg³osi³a
referat nt. Niemcy w Polsce po 1945 r. – od nieformalnych dzia³añ do formalnych organizacji.
Na miêdzynarodowej konferencji naukowej pt. „Wolni i uw³aszczeni”. Ch³opi
a przemiany spo³eczno-gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX
i na pocz¹tku XX wieku, która odby³a siê w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (woj. podlaskie) w dn. 8–9 czerwca 2017 r., Tomasz
Rembalski wyg³osi³ referat Obraz wsi kaszubskiej w okresie pruskich reform
agrarnych na przyk³adzie Chwaszczyna ko³o Gdyni.
W dniu 16 wrzeœnia 2017 r. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk na miêdzynarodowej konferencji Grass and International Literature / Grass und seine
Weltliteratur [Grass i jego lektury literatury œwiatowej], która mia³a miejsce na
University of Swansea w Walii, wyg³osi³a referat na temat: „Auch über Damroka
wüsste ich gerne ein wenig mehr“: Grass‘Auseinandersetzung mit der kaschubischen Literatur [„Tak¿e o Damroce chcia³bym siê dowiedzieæ trochê wiêcej”. Kontakty Grassa z literatur¹ kaszubsk¹].
Magdalena Lemañczyk w dniach 20–22 wrzeœnia 2017 r. wziê³a udzia³
w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w £agowie przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Komitet Socjologii PAN pt. Transgranicznoœæ w perspektywie socjologicznej. Europa – podzielona wspólnota?, na której
wyg³osi³a referat Polityka jêzykowa na Kaszubach a to¿samoœæ regionalna Kaszubów. Nastêpnie wyg³osi³a referat Die Wiederentdeckung der Deutschen in
Polen und die Entwicklung der deutschen Minderheit in den Woiwodschaften
Pommern und Kujawien-Pommern podczas Westpreussen-Kongress pt. Die
Geschichte „entlügen“ – Auf dem Weg zu einem friedlichen Miteinander w dniach
22–24 wrzeœnia 2017 r. Warendorf (Niemcy), którego organizatorem by³ Landsmannschaft Westpreussen e.V.
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W dniu 20 paŸdziernika 2017 r. na interdyscyplinarnej turystyczno-krajoznawczej konferencji naukowej pt. Podró¿ z ksi¹¿k¹ w rêku, która odby³a siê na
Wydziale Historycznym UG, Tomasz Rembalski wyg³osi³ referat „Rowerem przez
Pomorze” braci Tadeusza i Miko³aja Krefftów – rêkopiœmienny pamiêtnik z lat
1937–1939 z przewodnikiem dr. Mieczys³awa Or³owicza w tle.
21 paŸdziernika 2017 r. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk na Nordelbisches Genealogentreffen w Rickling (Schleswig-Holstein) wyg³osi³a wyk³ad wprowadzaj¹cy pt. Die Kaschuben. Eine ethnische Gruppe im deutsch-polnischen
kulturellen Grenzraum. Vom Objekt zum Subjekt.
Referat nt. „Sami swoi” i obcy na Pomorzu Gdañskim. O historii wzajemnych oddzia³ywañ po 1945 roku na XXII Seminarium Œl¹skim pt. Sami swoi?
Wielokulturowoœæ we wspó³czesnej Europie, które odby³o siê w Kamieniu Œl¹skim dniach 25–27 paŸdziernika 2017 r. wyg³osi³a dr Magdalena Lemañczyk.
Organizatorem seminarium byli Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej i Zwi¹zek Niemieckich Stowarzyszeñ Spo³eczno-Kulturalnych.

***
Podobnie jak w poprzednim roku Instytut Kaszubski wraz ze Stacj¹ Naukow¹ i Komisj¹ Kaszubsk¹ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Gdañsku zorganizowali spotkania z „Mistrzem Nauki”, które zwi¹zane by³y z uroczystoœci¹
nadania godnoœci Honorowego Cz³onka Instytutu Kaszubskiego. Pierwsze tegoroczne spotkanie odby³o siê w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku dnia 5 paŸdziernika 2017 r. Bohaterem spotkania by³ Prymas Senior Ks. prof. dr hab. Henryk Muszyñski. Niestety ze wzglêdu na chorobê Ks. Prymasa, dyplom Honorowego Cz³onka odebra³ jego wieloletni sekretarz ks. dr Kazimierz Jasinski, obecnie
wyk³adowca Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
W imieniu Ks. Prymasa, ks. Jasinski odczyta³ równie¿ referat pt. Wk³ad Koœcio³a
w pojednanie polsko-niemieckie.
Drugie spotkanie z „Mistrzem Nauki” z prof. dr hab. Stanis³awem Salmonowiczem odby³o siê w dniu 22 listopada 2017 r. w Czytelni Pomorzoznawczej
Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, której dyrektor dr Krzysztof Nierzwicki powita³ w imieniu gospodarzy i organizatorów licznie przyby³ych przedstawicieli œrodowiska naukowego w Toruniu. Prezesi Instytutu prof. Józef
Borzyszkowski i prof. Cezary Obracht-Prondzyñski przedstawili bohatera spotkania i jego rolê w powo³aniu Stacji Naukowej PAU i dzia³alnoœci Instytutu
Kaszubskiego jako Mistrza Nauki. Mistrz ten odebra³ Dyplom Honorowego
Cz³onka Instytutu Kaszubskiego jako zas³u¿ony historyk prawa i dziejów
Pomorza. Nastêpnie Profesor podzieli³ siê z uczestnikami swoimi refleksjami
na temat osobistych i rodzinnych zwi¹zków z Pomorzem w czasie II wojny
œwiatowej i w okresie powojennym.
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***
W 2017 r. Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi
instytucjami, wyda³ 14 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
• Andrzej Romanow, „Gazeta Gdañska” w latach 1891–1939, wyd. Instytut
Kaszubski, Gdañsk 2017
• Odpominania / Entinnerungen. Günter Grass w 90. rocznicê urodzin / zum
90. Geburtstagjubileüm, red. Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, t³um.
Marek Szalsza i Agata Teperek, wyd. Instytut Kaszubski, we wspó³pracy
z Stowarzyszeniem Güntera Grassa, Gdañsk¹ Galeri¹ Güntera Grassa, Nadba³tyckim Centrum Kultury i Pracowni¹ Badañ nad Narracjami Pogranicza
UG, Gdañsk 2017
• Cezary Obracht-Prondzyñski, Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie, wyd. Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdañsk 2017
• Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci i narody, praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej, wyd. Instytut Kaszubski,
Akademia Pomorska w S³upsku, Gdañsk–S³upsk 2017
• Pro memoria. Ryszard Stryjec (1932–1997), zebra³ i oprac., wstêpem i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Gdañsk–Wejherowo 2017
• Pro memoria Stanis³aw Pestka (1929–2015), zebra³ i oprac., wstêpem i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdañsk–
–Wejherowo 2017
• Òd „Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiœmiennictwa kaszubskiego, praca
monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego, wyd. Instytut Kaszubski,
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Akademia Pomorska w S³upsku, Wejherowo–S³upsk–Gdañsk 2017
• Józef Borzyszkowski, Tadeusz Lipski, Hieronim Derdowski – jego twórcze
¿ycie, czytelnicy i krzewiciele pamiêci, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk–
–Karsin 2017
• Anna £ajming, My Home / Mój dom. Memoirs / Wspomnienia III, translated
by / t³umacz. Blanche Krbechek & Alicja Frymark, preface / przedmowa
Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2017
• Cezary Obracht-Prondzyñski, Kazimierz Rolbiecki, Maciej Kwaœkiewicz,
Bytowski zamek. Skarb pogranicza / Bytów Castle. A treasure of the Borderlands, wyd. Instytut Kaszubski, Bytów 2017
• Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Ma³y s³ownik gwary krajeñskiej, wyd. Instytut
Kaszubski, Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wielkim Buczku,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Krajna Z³otowska” w Z³otowie,
Z³otów–Wielki Buczek 2017
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• Konrad Kaczmarek, Opowiedzieæ ¿ycie, wyd. Instytut Kaszubski, Dzier¿¹¿enko–Gdañsk 2017
• Teresa Ruthendorf-Przewoska, Do Ciebie Panie..., wyd. Instytut Kaszubski,
Gdañsk 2017
• „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, red. Józef Borzyszkowski, wyd. Instytut
Kaszubski

***
Okazj¹ do prezentacji wydawnictw i pracy Instytutu by³y ich promocje.
W dniu 21 lutego 2017 r. w siedzibie Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odby³a siê promocja ksi¹¿ki Pro memoria
Otylia Szczukowska (1900–1974), do której materia³ zebra³, opracowa³ oraz
wstêpem i przypisami opatrzy³ Józef Borzyszkowski.
Pokonferencyjny tom Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach
sprawami kaszubsko-pomorskimi w krêgu Polskiej Akademii Umiejêtnoœci pod
redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego by³ promowany w Tawernie „Mestwin”
w dniu 23 lutego 2017 r.
W dniu 8 marca 2017 r. w Bibliotece Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku
odby³a siê promocja tomiku wierszy Franciszka Fenikowskiego To dla Ciebie…,
przygotowa³a Irena Fenikowska, opracowa³ wstêpem i pos³owiem opatrzy³
Józef Borzyszkowski, podczas której fragmenty utworów czytali Karolina Kliszewska i Zbigniew Jankowski.
Tradycyjnie doroczne walne zebranie cz³onków Instytutu Kaszubskiego,
które odby³o w Tawernie „Mestwin” 7 kwietnia 2017 r., równie¿ by³o okazj¹ do
zorganizowania po jego zakoñczeniu promocji wydawnictw. Tym razem przedstawiono XVIII tom rocznika „Acta Cassubiana” oraz tom 11 „Biblioteki Pisarzy Kaszubskich” poœwiêcony twórczoœci Jana Drze¿d¿ona.
Promocja ksi¹¿ki Pro memoria Ryszard Stryjec (1932–1997) opracowanej
przez Józefa Borzyszkowskiego odby³a siê 29 czerwca 2017 r. w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” w Gdañsku.
Promocja albumu Bytowski zamek – skarb pogranicza autorstwa Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego, Kazimierza Rolbieckiego i Macieja Kwaœkiewicza
odby³a siê sali portretowej na zamku w Bytowie dnia 6 lipca 2017 r.
W dniu 27 wrzeœnia 2017 r. w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odby³a siê promocja dwóch ksi¹¿ek z serii Pro
memoria opracowanych przez Józefa Borzyszkowskiego poœwiêconych: Stanis³awowi Pestce (1929–2015) i Ryszardowi Stryjcowi (1932–1997).
Promocja dwujêzycznej ksi¹¿ki Anna £ajming, My Home / Mój dom. Memoirs / Wspomnienia III, w t³umaczeniu Blanche Krbechek i Alicji Frymark
oraz z przedmow¹ Józefa Borzyszkowskiego odby³a siê 10 paŸdziernika 2017 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.
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W Gdañskiej Galerii Güntera Grassa, w dniu 15 paŸdziernika 2017 r. w ramach wydarzenia Obchody Urodzin Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa
odby³a siê promocja ksi¹¿ki Odpominania / Entinnerungen. Günter Grass
w 90. rocznicê urodzin / zum 90. Geburtstagjubileüm, któr¹ zaprezentowa³ prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski, a fragmenty odczyta³ aktor gdañskich scen teatralnych – Jerzy Kiszkis. Druga promocja tego wydawnictwa odby³a siê w ramach otwarcia wystawy GG na UG na kampusie w Oliwie 16 paŸdziernika
2017 r. O ksi¹¿ce i uniwersyteckich spotkaniach z Günterem Grassem rozmawiali dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, dr Janusz Mosakowski i prof.
Kwiryna Ziemba.
W dniu 25 paŸdziernika 2017 r. w czytelni Biblioteki Miejskiej im. Marii D¹browskiej w S³upsku odby³a siê promocja ksi¹¿ki Wielkie Pomorze. Spo³ecznoœci i narody pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela Kalinowskiego. Spotkanie prowadzi³a Marzena Mazur – dyrektor Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku.
Dnia 9 listopada 2017 r. w Tawernie „Mestwin” odby³a siê promocja czterech ksi¹¿ek: Pro memoria Stanis³aw Pestka (1929–2015), Pro memoria
Ryszard Stryjec (1932–1997) w opracowaniu Józefa Borzyszkowskiego oraz Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek Ma³y s³ownik gwary krajeñskiej i Konrada Kaczmarka Opowiedzieæ ¿ycie. Laudacje wyg³osili prof. Cezary Obracht-Prondzyñski i prof. Maria Paj¹kowska-Kêsik.
Promocja monografii Andrzeja Romanowa „Gazeta Gdañska” w latach
1891–1939 odby³a siê równie¿ w Tawernie „Mestwin” w dniu 27 listopada
2017 r. Laudacjê wyg³osi³ prof. Józef Borzyszkowski. Spotkanie uœwietnili sw¹
obecnoœci¹: prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz, prezes Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze prof. Eugeniusz Stanis³aw Kruszewski z ma³¿onk¹ Mart¹, pose³ na Sejm Jan Kulas i wiele innych znamienitych goœci.
W dniu 14 grudnia 2017 r. Tawernie „Mestwin” we wspó³pracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim odby³a siê promocja dwóch ksi¹¿ek Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego Ruch kaszubsko-pomorski. Vademecum oraz Dylematy
edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem w tle. Laudacje wyg³osili prof. Józef
Borzyszkowski i dr Justyna Pomierska.

***
Cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk spotka³a siê w dniu 18 maja
2017 r. ze studentami i doktorantami sorabistyki (filologii serbo³u¿yckiej) z Lipska na spotkaniu o odczytywaniu twórczoœci Grassa z perspektywy mniejszoœci.
Z kolei dr Magdalena Lemañczyk w dniach 11–16 wrzeœnia 2017 r. prowadzi³a zajêcia w ramach Letniej Szko³y „VII. Greifswalder Polonicum. United in
Diversity? Minorities in Poland”, zorganizowanej przez Lehrstuhl für Slawische
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Sprachwissenschaft, Institut für Slawistik Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald pod kierunkiem naukowym prof. dr. Bernharda Brehmera. Problematykê prowadzonego seminarium socjologicznego zatytu³owano Mniejszoœæ
niemiecka i Kaszubi w Polsce po 1989 roku. Procesy – instytucje – to¿samoœæ.
Dr Tomasz Rembalski prowadzi³ wyk³ady z genealogii kaszubsko-pomorskiej
dla s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumi, w dniach 28 paŸdziernika
i 18 listopada 2017 r. oraz dla dwóch grup „Studium Wiedzy o Pomorzu” zorganizowanego przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wie¿ycy w dniach 21 paŸdziernika i 2 grudnia 2017 r. Z kolei dla Oddzia³u Gdañskiego Zwi¹zku Szlachty Polskiej w dniu 18 marca 2017 r. i dla Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego w dniu 30 wrzeœnia 2017 r. (w Sopocie) przeprowadzi³ po jednym
wyk³adzie na temat drobnej szlachty kaszubskiej w okresie zaboru pruskiego.

***
Tak ró¿norodna, rozbudowana i bogata dzia³alnoœæ wymaga odpowiedniego wsparcia finansowego. Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego zwi¹zane jest m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków
kierowanych do ró¿nych organizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych
przedsiêwziêæ, za które odpowiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo wa¿nymi partnerami finansowymi i mecenasami Instytutu by³y
w 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Samorz¹d Województwa Pomorskiego oraz
w³adze Miasta Gdañska.
Równie istotna jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, przede
wszystkim Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz jego licznymi oddzia³ami
terenowymi, czy Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, tak¿e z uczelniami,
przede wszystkim z Uniwersytetem Gdañskim i Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku.
Z licznymi muzeami, przede wszystkim z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Z bibliotekami (np. Bibliotek¹ Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku,
Bibliotek¹ G³ówn¹ Uniwersytetu Gdañskiego), z archiwami, instytucjami kultury (np. Instytutem Kultury Miejskiej w Gdañsku, Nadba³tyckim Centrum
Kultury, lokalnymi oœrodkami kultury). Wa¿ne jest dla nas tak¿e wsparcie pozyskiwane np. z Nadleœnictw (w Przymuszewie i Koœcierzynie).
W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2017. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowników oraz cz³onków stowarzyszenia.
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INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIX

Józef Borzyszkowski

Pamięci Bélnego Drëcha Prezesa
ANATOLA JANA OMELANIUKA
(1932–2017)

Nie pamiêtam, kiedy i gdzie pozna³em œp. Anatola Omelaniuka. On zapewne,
jako niekiedy duchem m³odszy od nas (ode mnie starszy o 15 lat), by pamiêta³;
mia³ bowiem pamiêæ, jako cz³owiek kultury, kreator wspólnotowego dzia³ania,
wrêcz wyœmienit¹. Bêd¹c od dziesi¹tków lat prezesem Dolnoœl¹skiego Towarzystwa Regionalnego (1973–1998 – wiceprezes, 1998 – prezes, a nastêpnie
Prezes Honorowy), a w latach 1981–2002 (z przerw¹ na stan wojenny) przewodnicz¹cy Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, by³ niemal na
co dzieñ duchowo obecny we wszystkich zak¹tkach kraju, tak¿e u nas, w Gdañsku, na Kaszubach, na Pomorzu nad Wis³¹.
Tak by³o w latach PRL, kiedy to bliskie mi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
w skali regionu i kraju postrzegano niekiedy jako coœ obcego, podejrzanego.
Tak by³o tym bardziej w nowej rzeczywistoœci – III RP – na drodze realizacji
bliskich nam idei, przyœwiecaj¹cych odnawianemu chrzeœcijañstwu i liderom
zjednoczonej Europy.
Anatol – dla wielu mistrz i prawdziwy przyjaciel – zmar³ 28 stycznia 2017
roku w swoim od lat rodzinnym mieœcie Wroc³awiu. Kocha³ to miasto i ca³y
Œl¹sk Dolny; zna³ i ceni³ ca³oœæ jego wieloetnicznego i wieloreligijnego dziedzictwa kultury. Bliski nam obu by³ Uniwersytet Wroc³awski i pamiêæ o wspania³ym Towarzystwie Literacko-S³owiañskim (1836–1886), w którym kszta³towa³a siê miêdzy innymi osobowoœæ studenta i dzia³acza Floriana Ceynowy
(1817–1881) – demokraty, filos³owianina, ojca regionalizmu kaszubskiego…
Bliski by³ nam Ostrów Tumski z koœció³kiem œw. Mariana, w którym przed
II wojn¹ œwiatow¹ modlili siê, spotykali, umacniali swego ducha, Polacy dzia³aj¹cy w Zwi¹zku Polaków w Niemczech pod znakiem Rod³a i przewodnictwem
pochodz¹cego z Kaszub ks. patrona Boles³awa Domañskiego (1879–1939). (Dziœ
w pobli¿u œw. Marcina i wroc³awskiego tumu rezyduje m.in., pochodz¹cy
z Pomorza ks. prof. Micha³ Czajkowski…).
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Jednym z ostatnich naszych wspólnych projektów, bêd¹cych od kilku lat
na „dobrej drodze” ku realizacji, by³a sprawa upamiêtnienia stosown¹ tablic¹
obecnoœci we Wroc³awiu budziciela Kaszubów, urodzonego przed 200 laty
w S³awoszynie nad Ba³tykiem, Floriana Ceynowy…
Sam Anatol urodzi³ siê 10 sierpnia 1932 r. we wsi Neple ko³o Terespola nad
Bugiem. By³ i jest to nadal œwiat pogranicza, o którym ks. Józef Tischner mówi³,
¿e mo¿e m¹drych wzbogaciæ, a g³upich… Anatol potwierdzi³ prawdziwoœæ
pierwszej czêœci tego powiedzenia. O jego osobowoœci zadecydowa³a tak¿e
rzeczywistoœæ rodzinna, nauka i matura w Liceum Pedagogicznym w Leœnej
Podlaskiej i studia na Wydziale Filozoficzno-Spo³ecznym Uniwersytetu Wroc³awskiego, a przede wszystkim samokszta³cenie i aktywne uczestnictwo od
wczesnej m³odoœci w ruchu spo³eczno-kulturalnym.
Po studiach prawie rok pracowa³ jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym
w Rembertowie k. Warszawy. W klimacie polskiego paŸdziernika wszed³ w œwiat
ówczeœnie odradzaj¹cej siê polityki. Zosta³ dzia³aczem ZMS i PZPR – najpierw
w Kielcach, a potem w Lublinie. Po kilku latach zdoby³ tytu³ „rewizjonisty”
i zakoñczy³ karierê partyjno-polityczn¹.
W 1960 roku rozpocz¹³ pracê w Wojewódzkim Domu Kultury w Bia³ymstoku, a w nastêpnym przeniós³ siê do Wroc³awia, gdzie na kilkanaœcie lat zwi¹za³
siê z kierownictwem tamtejszego WDK i na 35 lat z Pañstwowym Studium
Kulturalno-Oœwiatowym i Bibliotecznym. By³ te¿ wyk³adowc¹ polskich tradycji kulturalnych i metodyki dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej w podobnych
do wroc³awskiego oœrodkach-instytutach w Legnicy i Wa³brzychu, funkcjonuj¹cych pod patronatem Warszawy. We Wroc³awiu od po³owy lat 60. zwi¹za³ siê
polskim ruchem ludowym, bêd¹c cenionym dzia³aczem ZSL, a po 1990 roku
wspó³twórc¹ PSL – przez 2 lata wiceprezesem Zarz¹du Wojewódzkiego, po
czym wycofa³ siê z czynnej dzia³alnoœci partyjnej. Jak napisano w piêknym wspomnieniu poœmiertnym Dolnoœl¹skiego Towarzystwa Kultury, opublikowanym
m.in. w Internecie, Anatol swoj¹ dzia³alnoœci¹ w tym stowarzyszeniu przyczyni³ siê do masowego rozwoju regionalnych stowarzyszeñ kulturalnych
na Dolnym Œl¹sku, a dopowiedzieæ mo¿na, ¿e tak¿e na terenie ca³ego kraju.
Decydowa³a o tym jego przedsiêbiorczoœæ obywatelska i otwartoœæ na innych,
tolerancja dla wszelkich pozytywnych odmiennoœci. Ceni³ polskie kulturalne
bogactwo w ró¿norodnoœci.
W jego ¿yciorysie odnotowano m.in., i¿ w okresie, gdy by³ on przewodnicz¹cym Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury w ci¹gu 20 lat zorganizowano (wiele z jego decyduj¹cym udzia³em) oko³o 200 konferencji i wydano ok. 100 ksi¹¿ek, w których bardzo czêsto zawarty jest owoc jego pracy
jako wspó³autora i redaktora. By³ on bowiem tak¿e publicyst¹ i redaktorem
czasopism, w tym w latach 1962–1990 naczelnym kwartalnika „Kultura Dolnoœl¹ska”, a od 1995 roku „Dolny Œl¹sk”.
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W mojej pamiêci Drëch Anatol szczególnie dobitnie zapisa³ siê jako doradca niejednego ministra kultury oraz od 1981 roku gor¹cy wspó³pracownik Krajowego Duszpasterstwa Œrodowisk Twórczych. Spotykaliœmy siê te¿ swego czasu
w zespo³ach rz¹dowych za czasów premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego
i Waldemara Pawlaka, trudz¹cych siê opracowaniem koncepcji nowego ustroju
terytorialnego kraju. Bliska nam obu by³a koncepcja du¿ych regionów – województw, w ramach których role dzisiejszych powiatów mog³y spe³niaæ dawne
województwa…
Jednak¿e najmilsze s¹ moje wspomnienia zwi¹zane z organizowanymi przez
Anatola konferencjami i kongresami. Z wielu takich przedsiêwziêæ przywo³ujê tu jedynie trzy – cztery, szczególnie mi bliskie, w których odnotowa³em
umacniaj¹c¹ siê znajomoœæ lub przyjaŸñ wielu bliskich nam obu ludzi z ró¿nych zak¹tków kraju.
1. Jako cz³owiek rodem ze wsi i absolwent LP, podobnie jak Anatol, na pierwszym miejscu wspominam Krajowy Kongres Kultury Wsi, jaki mia³ miejsce
na Jasnej Górze w Czêstochowie w milenijnym dla Gdañska A.D. 1997.
Uczestniczy³em nieco w jego przygotowaniu i przebiegu, ale bardziej duchem. Cieszy mnie nadal twórcza obecnoœæ w jego pracach takich mistrzów
humanistyki polskiej jak œp. prof. dr hab. Leon Dyczewski z Lublina i senator prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola oraz œp. ks. prof. dr hab. Marian
Borzyszkowski z Olsztyna. – Znajomych i przyjació³ by³o tam wiêcej,
w tym kilkoro reprezentantów ziemi kaszubsko-pomorskiej. Mam tu na uwadze m.in. etnografów, opiekunów twórców kultury ludowej: Wandê Szkulmowsk¹ z Bydgoszczy, Teresê Lasow¹ i Annê Kwaœniewsk¹ z Wdzydz–Gdañska, jak i dzia³aczy œp. Arkadiusza Binnebesela z Malborka i œp. Jana Ejankowskiego z Piaseczna, a tak¿e reprezentuj¹c¹ po trochu i mnie Irenê
Pawlukiewicz, dziêki której na gor¹co otrzyma³em pokongresow¹ ksiêgê.
Przegl¹daj¹c dziœ zawarty w niej spis uczestników Kongresu, przypominam
sobie inne spotkania i osoby, obecne w gronie goœci honorowych, referentów, delegatów. (To m.in. œp. Józef Staszel – prezes Zwi¹zku Podhalan i Józef
Cieplik z ¿on¹ Janin¹ oraz Ludwikiem Szrederem, reprezentuj¹cy ówczesne
woj. s³upskie). Mile wspominam tak¿e organizatorów. Wœród tych ostatnich
Aleksander Kociszewski – dzielny dyrektor Krajowego Oœrodka Dokumentacji w Ciechanowie i wiceprzewodnicz¹cy RK RTK, a przede wszystkim
sam prezes Anatol. Obaj maj¹ decyduj¹cy wk³ad w opracowanie owoców
tego przedsiêwziêcia w postaci ksi¹¿ki pt. Krajowy Kongres Kultury Wsi
20-23 kwietnia 1997 Przemówienia. Referaty. Dyskusje. Uchwa³y, jaka ukaza³a siê pod red. Anatola Jana Omelaniuka, Wroc³aw-Ciechanów 1997.
– Polecam ponown¹ lub pierwsz¹ lekturê tego dokumentu niedawnej przesz³oœci…
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2. II Zjazd Historyków Regionalistów w Gdañsku-Starbieninie z 1996 roku,
jaki zorganizowany zosta³ przez RK RTK, KOD RTK, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski oraz Ciechanowskie Towarzystwo Kultury. Ten zjazd – konferencja, jak widaæ, poprzedza³a Krajowy Kongres Kultury Wsi. Czêœæ pierwsza obrad mia³a miejsce w Gdañsku, a w drugim dniu
obradowaliœmy w Starbieninie – w nadmorskiej siedzibie Kaszubskiego
Uniwersytetu Ludowego zakorzenionego g³ównie we Wie¿ycy. Podczas
posiedzenia w Gdañsku prof. Roman Wapiñski wyg³osi³ referat pt. „Gdañsk
w polskiej mitologii politycznej – kszta³towanie œwiadomoœci politycznej”,
przypominaj¹c niejako drogê naszego miasta na karty „historii œwiêtej” Polski, rozmijaj¹cej siê niekiedy z „histori¹ rzeczywist¹”. Aleksander Kociszewski wyg³osi³ wówczas referat „Ksi¹¿ka historyczna w dzia³alnoœci stowarzyszeñ regionalnych”. W ramach drugiej sesji, zatytu³owanej „Monografie wsi,
miast i regionów jako element budowania œwiadomoœci historycznej wspó³czesnego spo³eczeñstwa”, referaty wyg³osili: Krystyn Matwijowski z Wroc³awia i Ryszard Szczygie³ z Lublina. Trzecia sesja poœwiêcona zosta³a „Biografistyce historycznej i jej roli w umacnianiu to¿samoœci regionalnej”.
Dokonania i doœwiadczenia z Wielkopolski zaprezentowa³ prof. Witold Molik
z Poznania, prof. Stanis³aw Achremczyk z Olsztyna na przyk³adzie Warmii
i Mazur oraz Józef Borzyszkowski z Pomorza.
Nasze gdañsko-starbieniñskie spotkanie mia³o miejsce po XV Powszechnym ZjeŸdzie Historyków Polskich w Gdañsku, a przed XVI, przewidzianym nastêpnie we Wroc³awiu. Tematem gdañskiego zjazdu by³y ma³e ojczyzny Polaków. Do uczestników wroc³awskiego Anatol Jan Omelaniuk jako
przewodnicz¹cy RK RTK we wrzeœniu 1999 roku skierowa³ specjalny adres,
który otwiera publikacjê pt. Region i ludzie a historiograf ia i to¿samoœæ,
zawieraj¹c¹ „Materia³y z II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdañsku-Starbieninie. 22-24 XI 1996”. (Zebr. i wstêpem opatrzy³ J. Borzyszkowski.
Gdañsk-Ciechanów 1999).
3. Te dwa przywo³ane przedsiêwziêcia w du¿ej mierze zadecydowa³y o naszej
wspó³pracy w organizacji trzeciego, mo¿e najwa¿niejszego. A by³ nim Kongres Kultury Polskiej 2000, maj¹cy miejsce w Warszawie w dniach 7-10 grudnia), którego spiritus movens by³ oczywiœcie Anatol Jan Omelaniuk. On to
wraz z prof. Andrzejem Tyszk¹ potrafi³ skupiæ w gronie grupy inicjatywnej,
a wkrótce Komitetu Organizacyjnego, do którego i mnie wci¹gn¹³, liczny
zespó³ wybitnych przedstawicieli œwiata kultury i nauki. I tak stworzy³ p³aszczyznê spotkania i dialogu ludzi zatroskanych nie tylko o kulturê, ale
i o przysz³oœæ Polski. Program tego¿ Kongresu by³ tak bogaty i ró¿norodny,
¿e wydana dwa lata póŸniej ksiêga, zatytu³owana Kongres Kultury Polskiej
2000, dzie³o Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego „Silesia”, Wroc³aw-Warszawa 2002 liczy 726 stron! Zawiera ona m.in.
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dokumentacjê przygotowañ, uroczystoœci otwarcia, obrad plenarnych i debat
problemowych –wyst¹pienia panelistów i dyskutantów, jak i kongresowe
przes³ania – do rodaków i do narodów Europy oraz rezolucje. Ich zawartoœæ, wyg³oszone wówczas refleksje, jakby w niczym nie straci³y na aktualnoœci, a nawet nabra³y ostroœci w obliczu naszej nowej, napawaj¹cej smutkiem i niepokojem rzeczywistoœci w kraju i wobec otaczaj¹cego nas œwiata.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w ramach kongresowej debaty problemowej na temat
„Wieloetnicznoœæ kultury polskiej”, prowadzonej przez niezapomnianego
Micha³a Jagie³³ê, przypad³o i mnie wyst¹piæ wœród panelistów obok Jerzego
Tomaszewskiego, Sokrata Janowicza i Krzysztofa Czy¿ewskiego oraz Zdzis³awa Trandy.
Czytelnicy wybacz¹, ¿e – nie grzesz¹c mo¿e zanadto skromnoœci¹ – przytoczê tu treœæ mojej wypowiedzi, z któr¹ uto¿samia³ siê Anatol, st¹d dedykujê j¹ dzisiaj Jego pamiêci.
„Na pocz¹tku jako Kaszuba chcê upomnieæ siê o nasz wspólny jêzyk polski, o wspólne rozumienie znaczenia konkretnych pojêæ, okreœlaj¹cych
rzeczywistoœæ, w której rozwija siê kultura polska i spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej. Na sesji plenarnej kongresu profesor Edmund Wnuk Lipiñski
(Kaszuba z Bytowa, a Polonus z Warszawy) mówi³ o autorytetach i elitach,
tak¿e o ludziach w³adzy , raczej tylko œwieckiej, nie uwzglêdniaj¹c duchownej. (Tê drug¹ wspomina³ ks. redaktor Adam Boniecki). W³adza pochodz¹ca w demokratycznym pañstwie z wyboru, a w hierarchicznym Koœciele
z nominacji, ma tu i tam podobne obowi¹zki. Nazywa siê je niekiedy s³u¿b¹
– s³u¿b¹ publiczn¹ – przede wszystkim ludziom. Na tej¿e sesji plenarnej
s³yszeliœmy wypowiedzi artyku³owane w imieniu w³adzy jednej i drugiej,
z których niekiedy wynika³o, ¿e pañstwo to rz¹d, a Koœció³ to duchowni,
przynajmniej biskupi i pra³aci, a gdzieœ tam, hen daleko i nisko, wyczuæ mo¿na
by³o, znajduje siê spo³eczeñstwo, tzn. my, tak¿e ludzie nauki i kultury, na
pewno dominuj¹cej – obowi¹zkowo – narodowo-polskiej. O mniejszoœciach
i zró¿nicowanym tak¿e etnicznie obrazie kultury Rzeczypospolitej ani dudu…
Poniewa¿ w teorii, pañstwa i koœcio³y to instytucje – podobnie jak pogranicza – ³¹cz¹ce zró¿nicowane etnicznie i wyznaniowo spo³eczeñstwa – tak¿e
Rzeczypospolitej, a o kulturze nieraz mówi siê, ¿e tworzy ona jednoœæ z sacrum, warto chyba i trzeba siê tu upominaæ o wspólne pojmowanie – rozumienie istoty pañstwa demokratycznego, jego obowi¹zków, jak i spo³eczeñstwa obywatelskiego, a tak¿e jednego Koœcio³a posoborowego. Upomnieæ
siê te¿ trzeba o w³aœciw¹ rolê ludzi pe³ni¹cych s³u¿bê – sprawuj¹cych
w³adzê – tu i tam,w ka¿dej z wspomnianych instytucji, gdzie niekiedy ju¿
dziœ w ramach postêpu i rozwoju ekumenizmu – toleruje siê nawet innoœci
– tak¿e mniejszoœci etniczne i narodowe i ich kulturê.
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Nie wszystkie jednak dzia³ania, nie wszystkich ludzi i w³adz – ich postêpki, zw³aszcza wœród ludzi nauki i kultury, mo¿na i winno siê tolerowaæ,
akceptowaæ. Od ludzi w³adzy, od elit, od nas samych – ludzi nauki i kultury
– wymagaæ trzeba wiêcej!
W 1981 roku Joanna Kulmowa mówi³a piêknie o naszej odpowiedzialnoœci za jêzyk, a wczoraj za nasz¹ w³adzê! Nasza zwiêkszona wolnoœæ wymaga wiêkszej odpowiedzialnoœci, a nasze prawa wynikaj¹ z obowi¹zków.
Obowi¹zkiem ludzi nauki i kultury jest przeciwstawienie siê w pierwszej
kolejnoœci g³upocie, z³u i brzydocie, temu co liche i fa³szywe – obojêtne
czy to w pañstwie– rz¹dzie i samorz¹dzie, wœród takiej lub innej w³adzy,
organizacji czy wspólnocie, choæby w Koœciele.
K³aniam siê Ksiêdzu – biskupowi œwiêtej Warmii – œp. ks. Ignacemu Krasickiemu, który przekaza³ nam arcywa¿ne i zawsze aktualne przykazania:
»Szanujmy m¹drych…, œmiejmy siê…« Œmiech to bardzo skuteczna broñ
nie tylko w wykonaniu satyryków. Doceñmy j¹ i stosujmy czêœciej. Upomnijmy siê o wiêcej satyry – w mediach i instytucjach kultury!
Licz¹c na m¹drych, przyk³adnych i chwalebnych podejmujê w¹tek panelowy z myœl¹ o przysz³oœci, o wzmocnieniu magnetycznej si³y przyci¹gania
kultury polskiej. Myœl¹c o tym, o innych i naszej obecnoœci w Europie dziœ
i jutra, mam jako Kaszuba œwiadomoœæ, ¿e najpierw trzeba wiêcej zrobiæ u siebie – w naszym wspólnym polskim domu. Kaszubskie powiedzenie, zapisane niejako w kaszubskiej wersji Biblii, mówi: dôsz rôz, dwa razë wezniesz!
Wieloetnicznoœæ kultury polskiej kojarzymy zwykle z pograniczem i najczêœciej z kresami wschodnimi. Rzadko do naszej œwiadomoœci dociera fakt
aktualnoœci tego zjawiska tak¿e na kresach pó³nocnych, po³udniowych i zachodnich, a to znaczy równie¿ na Œl¹sku i Pomorzu. Zapominamy te¿ nieraz,
i¿ pogranicze i kresy wschodnie maj¹ tak¿e nasi s¹siedzi z zachodu, gdzie podobnie jak w œwiecie kultury polskiej istniej¹ wielkie dzie³a i nazwiska w rodzaju
Blaszanego bêbenka i Güntera Grassa – noblisty, ³¹cz¹cego spl¹tane, nie tylko
skonfliktowane w przesz³oœci etnie i nacje. Gdy myœlê o Kresach, mam w œwiadomoœci zarówno niemieckie, jak i polskie, a tak¿e rosyjskie, Drang nach Osten,
jak te¿ XIX- i XX-wieczne Ostfluchty oraz i ich gospodarcze, a tak¿e kulturowe
i kulturalne w przesz³oœci i dziœ skutki.
Przez kilka miesiêcy z niepokojem obserwowa³em jak, trochê ¿ywio³owo,
nieco te¿ racjonalnie, rodzi³a siê idea i koncepcja programowa Kongresu Kultury Polskiej 2000. Bêd¹c obecny na odleg³oœæ przy jej poczêciu, a mo¿e i narodzinach, podchodz¹c z sporym dystansem do nowych tego rodzajów pomys³ów, dziœ cieszê siê ze spotkania w ramach naszego Forum – chcia³oby siê rzec
w wieloetnicznym i wielokulturowym, kresowo-warszawskim, a jak s¹dzê
– podobnie, mimo wielu ró¿nic, myœl¹cym o przysz³oœci gronie. Wspólne
jest bowiem – mam nadziejê – nasze myœlenie i otwartoœæ na innych, chêæ
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wspó³dzia³ania i wizja przysz³oœci, nie tylko kultury, ma³ej i wielkiej ojczyzny.
Wszyscy te¿, czasem pó³ ¿artem, pó³ serio, godzimy siê, myœl¹c o kulturze,
i¿ œp. Karol Marks mia³ racjê mówi¹c, ¿e to byt kszta³tuje œwiadomoœæ. ¯yj¹c,
jako ludzie kultury, nieco bardziej ni¿ inni w œwiecie mitów, mamy œwiadomoœæ, i¿ s¹ one ró¿ne – twórcze i buduj¹ce, mobilizuj¹ce do wspó³dzia³ania
i wspó³tworzenia, albo te¿ destrukcyjne.
Jednym z podstawowych mitów kaszubskich jest mit ma³ej ojczyzny pomorskiej – wielokulturowego Pomorza nad Odr¹ i Wis³¹, od Ba³tyku po Wartê
i Noteæ, przekraczaj¹cego granice Rzeczypospolitej. A mówi¹c dalej, to tak¿e –
jeœli nie dla mnie, to dla moich dzieci i wnuków – ca³y œwiat, na który nie muszê
patrzeæ wy³¹cznie przez warszawskie czy wroc³awskie lub gdañskie okulary. Te
okulary bywaj¹ niekiedy tak¿e krakowskie, ale czêœciej mo¿e podhalañskie lub
katowickie i poznañskie, a jeszcze czêœciej kryñskie lub sejneñskie. Ze swoimi
kaszubsko-polskimi mitami w³aœnie w litewskich trochê Sejnach czy bardziej
bia³oruskich Krynkach odnajdujê nasz prawdziwie polski, zró¿nicowany i wielokulturowy, niby kaszubsko-pomorski, jeno nieco inny, œwiat wspólnych korzeni i wartoœci, tak¿e z³a i brzydoty, ale przede wszystkim piêkna i cz³owieczeñstwa. Idzie bowiem o cz³owieka, o kulturê, która podobno nieroz³¹czna
jest z sacrum. A wiêc idzie o œwiat wspólnych wartoœci, o wzajemne ubogacenie
i odczuwanie tego, co o piêknie i wielkoœci kultury – jakoœci cz³owieka decyduje.
Idzie o kulturê polsk¹ i jej bogactwo w ró¿norodnoœci!
S¹dzê, i¿ dziœ, po I i II wojnie œwiatowej, po wielu innych wojnach, ale
w chwili zamykania XX wieku bez III wojny œwiatowej, to ca³e pogranicza, nie
tylko ludzie kultury, bardziej wyczulone s¹, a na pewno winny byæ, na wspólnotê, mimo odmiennoœci, i na rolê kultury w s³u¿bie wartoœci. Rolê kultury,
tzn. tak¿e instytucji pañstwa i Koœcio³a – koœcio³ów i wspólnot religijnych innych ni¿ chrzeœcijañskie wyznania.
Wielu z nas, dokonuj¹c rachunku sumienia, bilansu strat i zysków, choæby
ostatniego X-lecia, z bólem wspomina odejœcie wielkich twórców kultury polskiej. Z pe³n¹ satysfakcj¹ i wdziêcznoœci¹ myœl¹c o nich, dziêkuj¹c im za to, ¿e
byli i s¹ nadal miêdzy nami– poprzez swoje dzie³a, jako osoba œwiecka pominê
wielkie postacie laikatu, niekoniecznie katolickiego, a przywo³am, co czyniê
mo¿e nazbyt czêsto w podobnych sytuacjach, dwóch duchownych – profesorów – ksiê¿y katolickich – Janusza Pasierba z pó³nocy – z Pomorza i Józefa
Tischnera z po³udnia – z Podhala. Jestem pewien, ¿e ich duchy s¹ wœród nas.
O Tischnerze by³a wczoraj mowa, choæ mo¿e to T. Rydzyk i Licheñ bardziej
kreuj¹ obraz kultury Polski i bardziej polskiego ni¿ powszechnego w Polsce
Koœcio³a, bardziej ni¿ Jan Pawe³ II. Od ks. Pasierba, uczestnika Kongresu Kultury Polskiej przed 20 laty, zaczerpn¹³em kiedyœ œwiadomoœæ wagi s³ów – »cieszê siê, ¿e jesteœ… inny«. On te¿, bêd¹c uczestnikiem II Kongresu Kaszubskiego
w 1992 roku w Gdañsku, na którym wœród honorowych goœci by³ minister
kultury prof. Andrzej Siciñski – przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
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Kongresu A.D. 2000, mówi³ do nas W perspektywie kultury: »Kultura zbiorowoœci pozostaje w sprzê¿eniu zwrotnym z kultur¹ indywidualn¹. […] Oby nasi
m³odzi z równ¹ dum¹ mówili, a zw³aszcza czuli: Jestem Kaszub¹, jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. A bêdzie tak, gdy nie zatracimy œwiadomoœci:
jestem cz³owiekiem, jestem chrzeœcijaninem [dopowiem muzu³maninem,
¯ydem – J.B]. Potrzebna jest duma, ale i wyrzeczenie pychy. Mniejszoœci maj¹
tendencjê, by spogl¹daæ na wiêkszoœæ z góry, jest to rodzaj samoobrony, ale
i chêci wziêcia odwetu za ró¿nego rodzaje dawne lub wspó³czesne upokorzenia. Idzie o to, ¿eby nasi ludzie czuli siê m¹drzy i byli dobrzy, a nie czuli siê lepsi
i m¹drzejsi od reszty Polaków«. (II Kongres Kaszubski, s. 44-45). A dopowiedzieæ mo¿na – Litwini, Polacy, Bia³orusini, czy Ukraiñcy od Rosjan i innych
S³owian, Ba³tów, czy ludzi zachodniej Europy, a zw³aszcza Niemców. Mamy
bowiem i tu i tam ró¿ne mniejszoœci, tak¿e polskie.
Janusz Pasierb, odbieraj¹c przed laty w Kaplicy Królewskiej w Gdañsku,
zwi¹zanej z Janem III Sobieskim, Medal im. Bernarda Chrzanowskiego »Poruszy³ wiatr od morza«, mówi³ o Kaszubach i Gdañsku jako Europie Œrodka
w miniaturze. S¹dzê, ¿e ka¿dy z nas marzy, by z jego stron powia³ twórczy,
o¿ywczy wiatr. A tak jak Pasierb na Gdañsk i Pomorze, winniœmy patrzeæ
w przysz³oœæ, myœl¹c o ka¿dej innej ma³ej – wielkiej ojczyŸnie, o ca³ej Polsce,
o ka¿dym z krajów naszych s¹siadów, jako o w³asnej Europie Œrodkowej w œrodkowowschodniej miniaturze (nie uciekajmy od wschodu!).
Kresy – pogranicza, to nie tylko tradycja polska, tradycja walki, obrony
lub nadmiaru misyjnoœci! To przede wszystkim potrzeba ¿ycia na co dzieñ
w klimacie wspó³istnienia, pokoju i wspó³pracy – gospodarczej i kulturalnej.
To s¹siedztwo! To »S¹siedzi«! Nawet ci z »Jedwabnego«, czy podwejherowskiej »Piaœnicy« i starogardzkiego »Szpêgawska«; to problemy z historii i wspó³czesnoœci, z którymi musimy siê uporaæ wspólnie z s¹siadami. Potrzebna do
tego otwartoœæ Czy¿ewskich i Szrederów oraz œw. Krzysztofa, przeprowadzaj¹cego przez niebezpieczne nurty i m¹droœæ Sokratesa – doœwiadczenia, przyk³ad i s³owa Sokrata Janowicza, ludzi mówi¹cych o trudach i piêknych problemach s¹siedztwa i pogranicza z poczuciem wspó³odpowiedzialnoœci za historiê, za swoj¹, nasz¹ i innych kultur przysz³oœæ. Idzie o kulturê na co dzieñ, tak¿e
o kulturê ¿ycia politycznego, jak równie¿ i o kindersztubê. – »Czym skorupka
za m³odu nasi¹knie, tym na staroœæ tr¹ci«. Dziœ skorupka ta nasi¹ka nie tylko
w szkole czy w rodzinie, ale mo¿e najbardziej w telewizyjnej sztubie. Dlatego
upominajmy siê i tutaj o kulturê i kindersztubê, na równi wa¿n¹ tak w polityce,
jak w mediach! Niejeden z twórców kultury zasiada w radach ró¿nych mediów,
od publicznego radia i telewizji zaczynaj¹c. Czy ta obecnoœæ z okienka to tylko
listek figowy? Czy nie za ma³o naszej solidarnoœci w ograniczeniu globalizacji
z³a, miernoty i z³ego wychowania?
St¹d te¿ tak wa¿na jest w kontekœcie przysz³oœci i wieloetnicznoœci kultury
polskiej – mo¿na te¿ rzec – ci¹g³oœæ tradycji s³owiañskiej, jak i judeochrzeœci-
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jañskiej, ale przede wszystkim europejskiej – usytuowanie i rozwi¹zanie w ca³ym
kraju, ale zw³aszcza w regionach pogranicza – problemów nauki i edukacji.
Inaczej mo¿na powiedzieæ – programu w³aœciwego zakorzenienia.
A jaka jest rzeczywistoœæ gospodarcza i naukowo-edukacyjna w centrum
Rzeczypospolitej i w obwarzankowym krêgu? Myœlê, mam nadziejê, ¿e o tym
wiedz¹ i próbuj¹ coœ wiêcej na lepsze zmieniæ nie tylko ci, których wpisujemy
w œwiat rzeczywistych elit i autorytetów, tu na Kongresie lub gdzie indziej.
Istnieje potrzeba kszta³towania ludzi o nowej mentalnoœci, nie obroñców kresowych stanic wschodu i po³ud n i a , a l e p r a c y o r g a n i c z n e j . Ka¿dy z nas, a zw³aszcza m³odzie¿,
musi byæ po trochu wynalazc¹, a najwa¿niejszym wynalazkiem winno byæ
odkrycie w³asnego kraju i ¿ycia, dokonanie œwiadomego i odpowiedzialnego
wyboru – kim chcemy zostaæ – ja sam i my – zró¿nicowane wielorako spo³eczeñstwo, nie tylko etnicznie i kulturowo – spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej.
(Por. J.S. Pasierb, Szkice o kulturze, s. 40).
Myœl¹c o pograniczach i kresach, o wieloetnicznej kulturze polskiej czy np.
niemieckiej, myœlê z wdziêcznoœci¹ nie tylko o takich noblistach, jak trochê
litewski Czes³aw Mi³osz czy nieco kaszubski Günter Grass, lecz tak¿e o t³umaczach ich dzie³ na jêzyki s¹siadów i inne œwiata, o wydawcach i mecenasach,
nie zabiegaj¹cych wy³¹cznie o komercjê czy reklamê. Myœlê te¿ o wzajemnoœci
w poznawaniu i promowaniu specyficznego i wspólnego dziedzictwa kultury
– naszej (kaszubskiej – polskiej) i s¹siadów.
Naszym idea³em, nie tylko cz³owieka pogranicza, po prostu Polaka i obywatela RP, winien staæ siê cz³owiek znaj¹cy na równi dobrze jêzyk w³asny, albo
dwa – macierzysty i ojczysty, jak te¿ obok dominuj¹cego w œwiecie anielskiego
(tak Kaszubi nazywaj¹ angielski), przede wszystkim jêzyki s¹siadów. Mam nadziejê, ¿e dziêki Kongresowi i naszemu Forum zaistnieje nieco wiêcej solidarnoœci w rozpoznawaniu starych i tworzeniu nowych pok³adów wieloetnicznego dziedzictwa kultury polskiej, jak i nowej rzeczywistoœci Europy – Europy
Ojczyzn i Regionów nie tylko Unii Europejskiej. Niech siê tak stanie, tak¿e za
wiêksz¹ przyczyn¹ Koœcio³ów chrzeœcijañskich i innych wspólnot wyznaniowych, a przede wszystkim dziêki przyk³adowi twórców kultury.
»Siedem granic, osiem i wiêcej kultur, a jedna Europa« – mówiono niedawno w £om¿y, myœl¹c o przysz³oœci kultury polskiej. Jedna Europa i jeden œwiat
– jeden idea³ cz³owieka – twórcy, pomno¿yciela dobra! Nie zapominajmy wiêc
o kulturze pracy.
Na koniec pragnê przywo³aæ postaæ œp. ks. dr. Bernarda Sychty, autora
m.in. monumentalnego dzie³a S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej,
a za nim – rozwijaj¹c jego myœl – powiedzieæ:
Kaszuby, kresy, pogranicza (ich kultury), mniejszoœci narodowe i etniczne,
nie nale¿¹ do Polski. One Polskê i kulturê polsk¹ stanowi¹ – wspó³tworz¹! Idzie
wiêc o to, ¿eby Polacy, obywatele RP, byli bardziej twórczy, byli m¹drzy i dobrzy,
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a nie czuli siê lepsi i m¹drzejsi od przedstawicieli innych etni i nacji, nie tylko
w Europie”. (Kongres kultury Polskiej 2000…, s. 255-259).
Jak ka¿dy mo¿e zauwa¿yæ, nie ma w tym wyst¹pieniu w¹tku mêczennictwa,
który by³ i jest obecny tak¿e w œwiadomoœci Kaszubów – kiedyœ mniej ni¿ gdzie
indziej, dziœ – jakby w ramach „dobrej zmiany”– podobnie jak w ca³ym kraju.
Jest w niej natomiast nasz – Anatola i mój optymizm i nasze otwarcie na
innych, wezwanie do pracy organicznej, zdwojonego wysi³ku twórczego, który
jedynie mo¿e byæ fundamentem nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ.
W tym Kongresie A.D. 2000 uczestniczy³o – tak w naszej debacie, jak
i w innych gremiach – wielu bliskich mi ludzi, równie¿ przyjació³; z niektórymi
z nich mo¿e ju¿ dziœ debatowaæ tylko Anatol… Czytaj¹c ich wypowiedzi, przypominam sobie tak¿e kuluarowe spotkania, debaty i trudy formu³owania sprawozdañ, wniosków. Przypominam sobie, ¿e i wtedy ¿yliœmy w „ciekawych czasach”, ale potrafiliœmy siê zebraæ i dyskutowaæ, rozmawiaæ, mimo ró¿norakich
doœwiadczeñ, sympatii politycznych i osobowoœci…
Otrzymuj¹c przed laty ow¹ pokongresow¹ ksiêgê, wydan¹ w piêknej sztywnej, p³óciennej oprawie i kolorowej z morskim motywem obwolucie, zredagowan¹ przez zespó³, w którym koordynatorem prac redakcyjno-wydawniczych
by³ Anatol, zastanawia³em siê, czy jej objêtoœæ nie przerasta znaczenia Kongresu
i zawartoœci dzie³a!? – Dziœ widzê, i¿ wartoœæ tej ksiêgi, wartoœæ zawartych
w niej dokumentów, wzros³a niepomiernie, a ona sama nabra³a cech swoistego
monumentu, upamiêtniaj¹cego trudne do przecenienia trudy zawodowego
i spo³ecznego zaanga¿owania Anatola Jana Omelaniuka! – Non omnis moriar !
Dziêkujê dziœ raz jeszcze Anatolowi i Jego Rodzinie za twórcz¹ obecnoœæ
wœród nas regionalistów, w tym za udane próby zbli¿enia i wspó³pracy przedstawicieli œwiatów ludzi œwieckich i duchownych, wspominam te¿ spotkania
historyków regionalistów w Drohiczynie nad Bugiem i L¹dzie nad Wart¹, gdzie
spiritus movens, wzmacniaj¹cym jego dzia³ania by³ mój ziomek, ks. profesor
Henryk Skorowski z Warszawy, upatrzony na kolejnego nastêpcê…
Opublikowane w Internecie wspomnienia zawieraj¹ równie¿ spory wykaz
odznaczeñ, jakimi uhonorowano Anatola – od Odznaki 1000-lecia Pañstwa
Polskiego po Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. – Nie zauwa¿y³em „Glorii Artis”, a pamiêtam, ¿e o uhonorowanie i tym wyró¿nieniem, podobnie jak i innymi odznaczeniami, wielu dzia³aczy kultury w ró¿nych zak¹tkach kraju zabiega³ z pozytywnym skutkiem sam Anatol, wyrêczaj¹c nierzadko
innych, niby do tego tak¿e powo³anych… Czeœæ i chwa³a pamiêci Anatola; trwa³a
pamiêæ o Nim i Jego dokonaniach niech przechodzi w kolejne pokolenia – nie
tylko ludzi kultury Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska.
Gdañsk 5.06.2017
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ERWIN KRUK (1941–2017)
– mazurski poeta i pisarz, dziennikarz
– publicysta, legenda i sumienie Mazur,
senator RP, od młodości zaprzyjaźniony
z Kaszubami…

Okreœlenia, jakimi mo¿na i próbowano ju¿ wyartyku³owaæ osobowoœæ, twórczoœæ i dokonania Erwina Kruka, które by zasygnalizowa³y pe³niej jego miejsce
tak¿e w mazursko-kaszubskich dziejach, wypada³oby mo¿e mno¿yæ. Zdarzy³o
siê komuœ powiedzieæ, ¿e 31 marca 2017 roku w szpitalu w Barczewie zmar³
Erwin Kruk – ostatni z Mazurów polskich!
– Nie jest to, na szczêœcie, prawda, ale bez w¹tpienia by³ to ostatni, co tak
godnie i konsekwentnie na Mazurach poloneza wodzi³, a dokumentowa³
w swojej obfitej twórczoœci literackiej i ró¿norodnej dzia³alnoœci spo³ecznej tragiczn¹ przesz³oœæ Mazurów, jak i teraŸniejszoœæ – z myœl¹ o trwaniu i przetrwania, o przysz³oœci, bardziej pogodnej i optymistycznej od tej, która minê³a,
od tego, co jemu samemu przypad³o prze¿yæ.
O ¿yciu i twórczoœci, o ¿yciowej filozofii Erwina Kruka napisano ju¿ sporo.
On sam prezentowa³ je w niejednym w³asnym tekœcie czy w rozmowach z dziennikarzami. Ju¿ przed niemal æwieræ wiekiem w Bibliotece Pamiêci i Myœli,
w serii „Etos literatury” wydawanej przez Oddzia³ Bia³ostocki Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza, ujrza³a œwiat³o dzienne praca El¿biety
Konoñczuk pt. Mazurska obecnoœæ Erwina Kruka, Bia³ystok 1993. Jej wspó³wydawc¹ by³a Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Bia³ymstoku.
Na ostatniej stronie ok³adki m.in. czytamy: „Ksi¹¿ka ta jest pierwsz¹ monografi¹ twórczoœci Erwina Kruka. Poezja i proza mazurskiego pisarza odczytana
jest jako œwiadectwo obecnoœci Mazurów w wielokulturowej tradycji Europy
pó³nocno-wschodniej. Autorka interpretuje twórczoœæ Kruka w kategorii
pamiêci, unaoczniaj¹cej siê przede wszystkim w symbolach domu i drogi.
Wyrazem ludzkiego dramatu jest u Erwina Kruka pamiêæ czuwaj¹ca nad to¿samoœci¹ mazurskiej kultury pogranicza, której przetrwanie jest wartoœci¹
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zarazem historyczn¹ i uniwersaln¹.” – Polecam tê pierwsz¹ a nieostatni¹ analityczn¹ ksi¹¿kê „rozpoznawania” dorobku literackiego niesfornego, œwiadomego
swego miejsca i roli ¿yciowej – mistrza s³owa z mazursko-warmiñskiej ziemi,
obywatela Olsztyna. Jego twórczoœæ, jako pisarza z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, autorka jako nie jedyna sytuuje w kontekœcie dzie³ wielkich mistrzów – twórców literatury niemieckiej, wywodz¹cych siê z Mazur,
pisz¹cych o swym Heimacie, prezentuj¹cych uniwersalne problemy i refleksje
– Johanesa Bobrowskiego i Ernesta Wicherta. – S¹dzê, ¿e to usytuowanie,
a choæby tylko skojarzenie, by³o to wówczas, gdy siê pojawi³o, Ÿród³em autentycznej radoœci – satysfakcji zmar³ego w tym roku Erwina. Mo¿e byæ te¿ potraktowane jako docenienie walorów twórczoœci pisarzy niemieckich.
Z mnóstwa jego wierszy, wiele powsta³ych w latach naszej m³odoœci i wieku
jeszcze m³odego, do dziœ jest mi bardzo bliskich. Umo¿liwiaj¹ one g³êbsze wnikniêcie w duszê i bóle poety, piewcy i dokumentalisty tragicznych losów jego
w³asnych, mazurskiej wspólnoty i niejednej ma³ej ojczyzny, st¹d bliskich i zrozumia³ych dla mnie – Kaszuby. W koñcu nie tylko od upadku Rzeczypospolitej
szlacheckiej, bo od œredniowiecznych zmagañ Prusów i Pomorzan z przybyszami, mo¿na mówiæ o wspólnocie losu mazursko-kaszubskiego i pamiêci
historycznej, w której zapisana jest tragedia naszych s¹siadów zza dolnej Wis³y
– Prusów – dziœ bohaterów czêœciej legend i bajek…
W tomie Z krainy Nad Erwin Kruk zamieœci³ m.in. wiersz pt.
Jeszcze za wczeœnie
Poczekaj,
Jeszcze nie wszyscy odeszli
Z domu umar³ych.
Ksiê¿yc ko³ysze siê
Wœród lotnych piasków.
Zanim nadci¹gnie mg³a,
Niebo siê wysklepi
Z jasnoœci dziennej odarte
I myszo³ów okr¹¿y tê krainê,
W której zapomniane g³osy
Przychodz¹ do mnie wœród ja³owców i ostów.
A bajki zrodzone na Warmii i Mazurach od czasów ksiêcia biskupa Ignacego Krasickiego maj¹ szczególn¹ g³êbiê. Nie zapomnê ich nigdy, podobnie jak
jednej Bajki – wiersza pod tym tytu³em Erwina Kruka – bajki prusko-mazurskiej. Oby sygnalizowane w niej zjawisko nigdy i nigdzie siê ju¿ nie powtórzy³o.
Oto, co o losie Prusów i Mazurów, nie tylko o nich – opowiedzia³ w Bajce Erwin:
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¯yli w krainie naiwnej,
A tak piêknej i niecodziennej,
¯e gdy pewnego razu
Goœcie z ha³asem
Weszli do ich domów,
Tu widokami byli wprost urzeczeni.
Tak im siê okolice spodoba³y,
¯e dla dawnych gospodarzy
Wkrótce nie sta³o ju¿ miejsca.
I ci, jeœli prze¿yli powitanie
I wracali z rozproszenia
Do w³asnych zagród,
Aby nie szpecili urody krajobrazów
Wypychani byli za próg,
Za bramy i miedze coraz dalsze.
Dopiero teraz
Mia³o siê okazaæ, ¿e mimo potulnego odchodzenia
Ci¹gn¹ siê za nimi s³owa skargi.
Bo choæ wszystko w poœpiechu zostawili,
To jednak piêkno,
Które przydawa³o blasku tej krainie,
Ukryli w jakiœ ciemnych jamach i norach
A œlady zatarli.

***
– Erwin odkrywa³ to piêkno, wzbogaca³ dorobek poprzednich pokoleñ, siêga³ g³êboko w przesz³oœæ. Przypomina³ krajobrazy i ludzi – piêkne postacie
³¹cz¹ce dawne i nasze czasy, nasz ma³y œwiat z tym wielkim, ogólnoludzkim,
zakorzenionym nie tylko w œwiecie ewangelickim g³êboko w Biblii.
– Sam Erwin by³ nie tyle mo¿e prorokiem – a jeœli tak, to nadto niekiedy
pesymistycznym, co nie mieœci siê prawie w istocie chrzeœcijañstwa – ile wajdelot¹. Cz¹stkê jego optymizmu odczuwam w innym wierszu.
Poczekaj,
Jeszcze nie wszyscy, którzy czuwali,
Posnêli podczas pustej nocy.
Tak trudno po wiekach
Zasn¹æ bez p³aczu i ¿alu.
Bez garstki piasku,
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Który opada na nasze g³owy
Tak milczenie pieœni i modlitw
Jak samotnoœæ kancjona³u.
Poczekaj,
Jeszcze nie wszyscy odeszli
Niektórzy jeszcze mieszkaj¹
W jamach i norach historii
Nie zmieœcili siê ca³kiem do mogi³,
Choæ po naszych drogach i cmentarzach
Zacieramy ju¿ œlad.
Jeszcze za wczeœnie, abyœ s¹dzi³,
¿e wykreœlono nas z Ksiêgi Rodzaju
I ¿e tylko wœród ja³owców i ostów
Nocny wiatr nasze popio³y rozwiewa
Nad domem umar³ych, u wschodu s³oñca.
Maj 1983

Choæby takimi s³owami – wierszami, Erwin Kruk wpisa³ Mazurów do nowej „Ksiêgi rodzaju”; wpisa³ siê i sam do grona wiecznie ¿ywych, o których –
podobnie jak o postaci jego wielkiego ziomka, bliskiego Kaszubom Mazura –
gdañszczanina, ks. pastora Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (19.07.1764
Olsztynek – 3.06.1855 Gdañsk) – pamiêtaæ bêd¹ z wdziêcznoœci¹ nastêpne
pokolenia . – Mam cich¹ nadziejê, ¿e nie tylko w Olsztynie, na Warmii i Mazurach, ale równie¿ na Kaszubach i w innych zak¹tkach Polski, gdzie ¿yj¹ mi³oœnicy Mazur i dobrej literatury Polski – jej bogactwa w ró¿norodnoœci.
Z licznych biogramów, opracowañ s³ownikowych i wspomnieniowych, choæby publikowanych w Internecie, wiadomo, i¿ Erwin Kruk urodzi³ siê 4 maja
1941 roku na wsi Gutfeld– obecnie Dobrzyñ ko³o Nidzicy, w rodzinie ch³opskiej Hermana i Mety z domu Stach. Maj¹c cztery lata, zosta³ sierot¹, którym
wraz z braæmi Ryszardem i Wernerem zaopiekowa³y siê ciotka Jula i babcia
Augustyna Stach we wsi Elgnówko. W 1956 r. znalaz³ siê w domu dziecka, bêd¹c krótko uczniem Szko³y Zawodowej w Ostródzie, a wkrótce Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Mor¹gu, gdzie w 1960 r. zda³ maturê, maj¹c za sob¹ debiut
literacki w „Na prze³aj”.
Dziêki temu móg³ podj¹æ studia na UMK w Toruniu na kierunku filologia
polska, gdzie przygotowa³ pracê mgr. pod kierunkiem wielkiego Artura Hutnikiewicza.
Bêd¹c aktywny w ¿yciu kulturalnym toruñskich ¿aków, kieruj¹c redakcj¹
literack¹ studenckiego radia; pisz¹c wiersze i prozatorskie utwory, zak³adaj¹c
grupê poetyck¹ „Kadyk” itd. itp., zaprzyjaŸni³ siê z koleg¹ studentem fizyki –
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Edmundem Puzdrowskim rodem z Kartuz – stolicy Szwajcarii Kaszubskiej,
tak¿e pocz¹tkuj¹cym poet¹. PrzyjaŸñ ta przetrwa³a nastêpne lata i wprowadzi³a
Erwina w œwiat kaszubski.
Sprzyja³a temu nie tylko ich wspó³praca i spotkania w ramach Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, ale i praca zawodowa, dziennikarska Erwina w redakcjach „Gazety Olsztyñskiej” i „Przemian” oraz Edmunda w gdañskich „Literach”. Erwinowy Olsztyn i Edków Gdañsk po³¹czy³a silniej ni¿ dot¹d „Pomerania” – miesiêcznik spo³eczno-kulturalny, organ Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, (redagowany przez kolejnych naczelnych (Wojciecha
Kiedrowskiego, Stanis³awa Pestkê), obaj ju¿ nie ¿yj¹, i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego). W redakcji Pomeranii dobrym duchem przez wiele lat by³a Krystyna Puzdrowska. O niej to, a nieco i o Kaszubach, Edek P. móg³by mo¿e powiedzieæ podobnie jak Erwin o swoich Mazurach i bia³ce Swiet³anie we wstêpie pt. Wokó³ jednego pytania, otwieraj¹cym jego wa¿n¹ dla naszych obu
regionów ksi¹¿kê pt. Szkice z mazurskiego brulionu. Czytamy w nim m.in.:
„W piêknych okolicach za Olsztynkiem, gdzie jeszcze dziœ rozpoznajê œcie¿ki, ³¹ki i lasy, mieszka³em tylko jedenaœcie lat. Potem ju¿ nigdy nie mia³em
¿adnego k¹ta na Mazurach. Niczego z dziedzictwa. Tylko mazurskie krajobrazy s¹ jeszcze swojskie, tchn¹ce ¿yciem, na po³y utajonym pod powiekami. Tymczasem czas pobieg³ swoim torem. Ale przecie¿ czas, oprócz tych
zmian, przyniós³ tak¿e mi³e wydarzenia. Otó¿ teraz, kiedy w po³owie kwietnia patrzê na moj¹ Swiet³anê, bez której bym zapewne zgin¹³ w tym œwiecie
pe³nym zamêtu, wydaje mi siê, ze ca³kiem niedawno w kwietniu 1966 roku,
gdy w toruñskim domu studenckim wraz z przyjació³mi i kolegami bawiliœmy siê na naszym weselu. Moja ¿ona do mojego mazurskiego œwiata wnios³a
trochê krajobrazów rodzinnej Bia³owie¿y.” [– Chcia³bym tu dalej cytowaæ
s³owa Erwina, którego pozna³em w latach 70. w³aœnie dziêki K. i E. Puzdrowskim oraz „Pomeranii”].
Na jej to ³amach Erwin Kruk publikowa³ przez wiele lat – czasem bardzo
systematycznie – co miesi¹c – swoje ciekawe nie tylko dla Kaszubów i Pomorzan eseje, niby felietony Z mazurskiego brulionu. Ich wybór z³o¿y³ siê na ow¹
ksiêgê, s³usznie zatytu³owan¹ Szkice z mazurskiego brulionu, a nie felietony.
Ka¿dy niemal z zawartych w tym tomie tekstów, wydanych w Olsztynie w 2003
roku, to przyk³ad swoistego rodzaju szkiców historyczno-literackich. (Mistrzem
w tej dziedzinie, wspó³pracuj¹cym tak¿e z „Pomerani¹”, jest niepowtarzalny
Tadeusz Jab³oñski – Pawe³ Dzianisz, autor wspólnie z Hann¹ Koœcieleck¹ tomu
Nadba³tyckie spotkania, bliskiego tak¿e Erwinowi). Niekiedy Erwin podejmuje
w nich tak¿e problematykê najwa¿niejszych mitycznych postaci z tradycji i literatury kaszubskiej, takich jak „Smêtek i Remus”. Przywo³uj¹c ich obecnoœæ
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w dziejach Kaszubów, uœwiadamia czytelnikowi, jak wiele nas Kaszubów i Mazurów ³¹czy, nie tylko Smêtek, ów melancholijny duch nadba³tyckiej ziemi,
w kaszubskim wydaniu inny ni¿ ten wañkowiczowski. Erwin w tym¿e szkicu
stwierdza, i¿ nie znalaz³ w tradycji Warmii i Mazur owego legendarnego
Smêtka, jakim Wañkowicz za spraw¹ Kaszubów, a byæ mo¿e Wiatru od morza
Stefana ¯eromskiego, obdarowa³ na trwale Warmiê i Mazury.
Chc¹c bli¿ej Smêtka poznaæ, pojecha³ Erwin nie pierwszy i nie ostatni raz
na Kaszuby, które zwiedzi³, wêdruj¹c po trochu œladami K.C. Mrongowiusza
i Remusa – literackiej postaci, g³ównego bohatera najlepszej dot¹d kaszubskiej
powieœci, autorstwa Aleksandra Majkowskiego, pt. ¯ëce i przyg òdë Remusa,
po raz pierwszy wydanej w ca³oœci w 1938 roku w Toruniu; wznawianej po
wojnie wiele razy; przet³umaczonej na jêzyki polski, niemiecki, francuski i angielski. – Nie tylko w tym Smêtkowo-Remusowym szkicu poznajemy dobre
pióra mazurskiego poety – pisarza, absolwenta œwietnej szko³y historyczno-literackiej A. Hunikiewicza.
– Bohaterami Erwinowych szkiców z ³amów „Pomeranii”, pojawiaj¹cych
siê póŸniej na innych ³amach, s¹ wsie, miasta i ludzie i ich dzie³a, rzeczywiste
dokonania oraz legendy i mity. Obok np. rodzinnej wsi czy Mor¹ga i Gdañska,
s¹ to Kajka, Chopin, Mickiewicz, Herder, Bobrowski i inni, a tak¿e Krasicki,
Kêtrzyñski i Holz, obok Hartknocha i legendy Ba³tyku, czy mitów Pó³nocy.
S¹dzê, ¿e szkice te mog³yby byæ wyœmienitym podrêcznikiem dla kandydatów
do zawodu historyka literatury, nauczyciela czy dziennikarza…
Przywo³uj¹cSzkice z mazurskiego brulionu, mam œwiadomoœæ, ¿e to zaledwie ich cz¹stka. Przys³any mi ich egzemplarz autorski jest tym cenniejszy,
¿e zawiera dedykacjê:
„Koledze Józefowi Borzyszkowskiemu – na pami¹tkê i do poczytania
(w d³ugie kaszubskie wieczory) z serdecznoœciami wszystkiego dobrego na
œwiêta i na Nowy Rok, jak rok d³ugi!
– Erwin Kruk
Olsztyn, grudzieñ 2003 r.”
– Niestety, nasze lata i wieczory s¹ coraz krótsze, a przemijaj¹ jak trawa…
Pozostaj¹ jednak w pamiêci i w ksi¹¿kach œlady wspólnych trosk, bliskich ludzi,
naszych myœli i prze¿ytych wydarzeñ. Wœród tych ostatnich s¹ niezapomniane
Spotkania Wdzydzkie – Zjazdy Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej,
zainspirowane przez œp. Lecha B¹dkowskiego w latach 70. …
W 1980 roku Lechu w Gdañsku, Erwin w Olsztynie, ka¿dy na swój sposób,
stali siê wspó³twórcami i rzecznikami „Solidarnoœci”. Nie tylko w Gdañsku
i Olsztynie. Wczeœniej i póŸniej wspó³pracowali z ró¿nymi redakcjami – czaso-
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pismami w kraju; pozostawili trwa³e œlady swej dzia³alnoœci w SDP ZLP i PEN-Clubie…
Leszek – urodzony w Toruniu Pomorzanin, Kaszuba z wyboru i ducha, pañstwowiec w najpe³niejszym tego s³owa znaczeniu, nie doczeka³ suwerennej
i samorz¹dnej Rzeczypospolitej, na rzecz której dzia³a³ piórem, s³owem i przyk³adem obywatelskiego zaanga¿owania, organicznej pracy na Kaszubach i Pomorzu przez ca³e ¿ycie. Zmar³ w 1984 roku. Jego po¿egnanie na Cmentarzu
Srebrzysko sta³o siê wyj¹tkow¹ manifestacj¹ ogólnopomorskiej i ogólnopolskiej solidarnoœci.
Erwin w III RP zosta³ senatorem I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego, reprezentuj¹c razem z Olsztyniakiem Kaszub¹ – œp. Aleksandrem Trzebiatowskim, pracownikiem naukowym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie – Warmiê i Mazury. Spotykaliœmy siê wówczas we dwóch i we trzech
w Warszawie, pochylaj¹c siê m.in. nad koncepcj¹ reformy ustroju terytorialnego pañstwa. Jako wiceprzewodnicz¹cy rz¹dowego zespo³u, powo³anego do tego¿
zadania przez premiera J.K Bieleckiego, bywa³em wówczas tak¿e w Olsztynie,
a w 1991 r. niejako wszed³em na miejsce Erwina do Senatu RP, startuj¹c przy
jego duchowym wsparciu jako kandydat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
I znowu spotykaliœmy siê czêœciej w Warszawie ni¿ w Gdañsku czy Olsztynie.
£¹czy³a nas równie¿ praca na rzecz szerszego otwarcia i pog³êbienia wspó³pracy polsko-niemieckiej, m.in. pó³nocnych krajów – regionów Niemiec i Polski.
Szczególnym miejscem kilku wa¿nych dla nas obu, dla Kaszubów i Mazurów, spotkañ w szerszym gronie by³o w latach 90. Pommern–Zentrum w Travemünde k. Lubeki – tamtejsza Ostsee Akademie, kierowana przez dr. Dietmara Albrechta, zafascynowanego Sarmacj¹ Pó³nocy. Jego wspó³pracownikiem
by³ wówczas pochodz¹cy z Mazur Burkhard Ollech, tak¿e po fachu cz³owiek
pióra, œwietnie znaj¹cy nie tylko mazursko-kaszubskie realia polsko-niemieckie. Po czêœci owocem tamtych spotkañ, fascynacji i wêdrówek Dietmara
Alberchta po krajach znad po³udniowego Ba³tyku , zw³aszcza œladami J. Bobrowskiego i E. Wicherta, jest jego ksi¹¿ka pt. „Ku Sarmacji”. Dziesiêæ dni
w Prusach. Miejsce, teksty, znaki. Przek³ad Henryka Skulskiego, wydana przez
„Borussiê” w serii Odkrywanie œwiatów pod redakcj¹ Roberta Traby, Olsztyn
2003. Wœród wystêpuj¹cych na kartach tej ksi¹¿ki historycznych i wspó³czesnych nam postaci jest w niezwykle doborowym gronie obecny Erwin Kruk,
zaprezentowany te¿ w autorskim „wykazie nazwisk” not¹: „(Dobrzyñ ko³o Nidzicy 1941), mazurski pisarz, tworzy w jêzyku polskim, zbiory wierszy, powieœæ
Kronika z Mazur (1989); mieszka w Olsztynie”.
– Teksty D. Albrechta przypominaj¹ mi bardzo Szkice z mazurskiego brulionu
Erwina Kruka…
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Gdy chcê przypomnieæ sobie dobitniej literacki ¿yciorys Erwina, siêgam
w pierwszym rzêdzie po dwie ksi¹¿ki: – Wojciecha Wiœniewskiego, Tego nie dowiecie siê w szkole (z wizyt¹ u pisarzy), Warszawa 1979, gdzie poœwiêcony Erwinowi tekst – zapis przeprowadzonej z nim rozmowy, nosi tytu³ Wspó³czesnoœæ
to wiêcej ni¿ rzeczywistoœæ. Jej znaczenie wyeksponowano ca³ostronicowym fragmentem, wydrukowanym na pocz¹tku t³ustym drukiem i du¿ymi literami:
„– Mówi Pan o sobie: »Nale¿ê do ostatniego pokolenia, które na swym grzbiecie dŸwiga mazurskie brzemiê. Mój kraj lat dziecinnych sk³adam mozolnie
z okruchów rozbitego œwiata. Pró¿ny to trud i tylko czasem wydaje siê, ¿e
literatura, sztuka mo¿e daæ pozory ocalenia tego, co ginie«. A wiêc odwieczny
polski temat i problem literacki – »Ocaliæ od zapomnienia«. – To by³oby za
proste, gdybym tylko przytwierdzi³. Bo gdy mówiê o ostatnim pokoleniu,
nie jest to metafora, ale realnoœæ. Teraz nie ma ju¿ prawdziwych Mazurów.
Nie ma ju¿ tych, którzy pokoleniami, formowani przez terror historii, ¿yli
ze œwiadomoœci¹, ¿e aby zachowaæ swoje zwyczaje i obyczaje, musz¹ broniæ
siê, by nie podzieliæ losu wyciêtych Prusów. Po pogañskich plemionach pruskich niewiele zosta³o w piœmiennictwie, tylko bodaj chrzeœcijañska modlitwa: »Ojcze nasz«. Dla Mazurów przez wieki Ojczyzn¹ by³ jêzyk, ewangelicki kancjona³ i przet³umaczone na polski Pismo Œwiête. Wed³ug przekazów, które j¹³em gromadziæ, choæ w sposób amatorski, we wsi Dobrzyñ ko³o
Nidzicy od pocz¹tku osiemnastego wieku mieszkali moi przodkowie.
Ostatnimi, którzy tam ¿yli, byli moi rodzice. Zginêli w parê miesiêcy po
drugiej wojnie œwiatowej. Ja mia³em wtedy cztery lata. Wówczas rozsypa³
mi siê jakiœ œwiat, rozpryska³y siê tablice Dekalogu. Znalaz³em siê sam
w innym œwiecie, ale tamten œwiat, od którego wszystko mnie odciê³o, instynktownie nadal nale¿y do mnie. W moim pisarstwie – mo¿e dlatego, ¿e
nikt nie podj¹³ tego zadania – dŸwigam kilkusetletni¹ tradycjê. Nie jest to
tylko problem literacki, to problem moralny. Piszê przeto, by zrozumieæ innoœæ, a w pewnej mierze po to, by inni tê innoœæ zechcieli zrozumieæ albo
przynajmniej poznaæ. A wiêc mogê siê zgodziæ z tym, co Pan okreœla jako
»ocalenie od zapomnienia«. Ale ¿eby to nie brzmia³o nazbyt banalnie, chcia³bym dodaæ wzorem egzystencjalistów, ¿e wielkie poznanie jest przypomnieniem. Tyle tylko, ¿e jest ono ruchem ku przysz³oœci”.
– Czytajmy dalej wynurzenia i refleksje Erwina. Dziœ widzê, i¿ by³ on w nich
duchowo niedaleko od bardzo bliskiego mi ks. Józefa Tischnera, którego ksi¹¿ka
wydana w roku œmierci Erwina nosi tytu³ Inny z podtytu³em Eseje o spotkaniu,
zaopatrzona – wzbogacona niczym pos³owiem obszernym esejem Dobros³awa
Kota pt. Tischner stró¿. – Tischner by³ stró¿em – uosobieniem miêdzy innymi
naszej niby tradycyjnej otwartoœci, goœcinnoœci i ciep³a, troski o bezpieczeñstwo i przysz³oœæ innych, o nasze cz³owieczeñstwo. A tego jakby nam, wielu
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Polakom, dziœ szczególnie nie dostaje. A by³o to przypisane tak¿e do osobowoœci Erwina Kruka!
Tu¿ po œmierci Erwina, mistrz i promotor jego honorowego doktoratu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, przyznanego mu w 2016 roku, s³usznie
stwierdzi³:
– „W³aœciwie w sytuacji Erwina Kruka nie ma zastosowania stwierdzenie,
¿e nie ma ludzi niezast¹pionych. Jako poeta zawsze bêdzie z nami, jako cz³owiek niestety, ju¿ nie”. – Podzielaj¹c generalnie tê refleksjê, myœl¹c podobnie
o Erwinie, jak o ks. J. Tischnerze, czy o równie niezast¹pionym uczonym pisarzu i poecie, ks. Stanis³awie Pasierbie, jedynie delikatnie protestujê przed
odbieraniem zmar³ym poetom i innym niezast¹pionym ludziom, tak bardzo
dziœ potrzebnym, choæby niechc¹cy, cz³owieczeñstwa…
W cz³owieczeñstwo Erwina Kruka wpisany jest miêdzy innymi jego Spadek
– ksi¹¿ka z podtytu³em Zapiski mazurskie 2007–2008, wydana przez Oficynê
Retman, D¹brówno 2009. W zapiskach tych pojawiaj¹ siê tak¿e Kaszuby, ale
przede wszystkim jest to osobista dokumentacja tragicznych losów rodziny
Erwina, mo¿na rzec mêczennictwa Mazurów, bêd¹cych ofiar¹ II wojny œwiatowej. Mêczeñstwa, z którym Erwin boryka³ siê na co dzieñ, ale, jak s¹dzê
z oddali, siê nie obnosi³, ani o rekompensatê za nie, czy choæby o przynale¿ny
mu spadek, dostatecznie g³oœno i skutecznie nie wyst¹pi³. W rzeczywistoœci,
gdy mno¿¹ siê pretensje o rekompensaty i spadki, innoœæ Erwina, jego cz³owieczeñstwo, zas³uguj¹ na szczególne wyró¿nienie i nasz¹ wdziêcznoœæ.
Erwin Kruk jako poeta i pisarz, jako cz³owiek, by³ wœród nas tak¿e innym,
niekiedy nie³atwym w codziennym obcowaniu. Jednak przy bli¿szym poznaniu
stanowi³ zaprzeczenie pierwszego wra¿enia, a zarazem potwierdzenie trafnoœci starego porzekad³a, które przej¹³em za ks. Pasierbem – „cieszê siê, ¿e jesteœ
inny”, co dziœ g³osi, o co prosi, m.in. papie¿ Franciszek, bliski, jak s¹dzê, niekiedy
bardziej ewangelikom, ni¿ ortodoksyjnym z pozorów wielu katolikom…
Godz¹c siê z Erwinem w sprawach zasadniczych, mimo woli oponujê przeciw stwierdzeniu – jego w³asnej deklaracji – i nie akceptujê takiej tezy, i¿ by³ on
ostatnim Mazurem. Toæ choæby jedna postaæ twórczego profesora naszego
drëcha, Janusza Ma³³ka zaprzecza takiemu i podobnym symbolicznym okreœleniom. A podobnych dowodów trwania i Ÿróde³ nadziei na pomyœln¹ przysz³oœæ Mazurów – dziœ i zawsze innych, ni¿ w poprzednich pokoleniach – jest
wiêcej. Zanim je wska¿ê, zawsze w kontekœcie i bliskim zwi¹zku z Erwinem,
muszê przywo³aæ drugie Ÿród³o, do którego siêgam, by uœwiadomiæ sobie dorobek i miejsce E.Kruka w panteonie twórców wspó³czesnej literatury polskiej.
Jest to budz¹ce mój podziw wielotomowe dzie³o Piotra Kuncewicza pt. Leksykon polskich pisarzy wspó³czesnych – nie jedyne tego rodzaju tego autora
– tom pierwszy A-M, Warszawa 1995. Tam na stronie 479-480 znajdujemy
stosunkowo obszerne has³o „Erwin Kruk” – jego literacki portret, minianalizê
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oryginalnych wartoœci i miejsca jego poezji i pracy w obrazie polskiej literatury
wspó³czesnej – stan sprzed ponad 20 lat. Ostatnie zdanie P. Kuncewicza z charakterystyki twórczoœci Erwina brzmi:
„Przekleñstwem dla Kruka mo¿e siê staæ okolicznoœæ, ¿e im dalej odejdzie
od problematyki mazurskiej, tym mocniej trafi w koleiny ju¿ uformowanej
problematyki alienacji. Na razie przecie¿ jakoœ to godzi z wartym lektury
i zastanowienia skutkiem”.
– Erwin do koñca trzyma³ w swej twórczoœci w³asny, mazurski kurs, który
pozostanie w moim przekonaniu wartym lektury i zastanowienia tak¿e dla nastêpnych pokoleñ. W jego bogatym dorobku, obok utworów proz¹ i wierszem
mazurskich, w tym tak¿e szkiców, esejów, felietonów z ³amów kaszubskiej
„Pomeranii”, godnym pamiêci i zastanowienia pozostaje m.in. opublikowany
w tym czasopiœmie nr. 7-8 z 1993 r., swoisty reporta¿ poetycki, a mo¿e lepiej
rzec – poemat, a najlepiej cykl szeœciu wierszy, pt. Lato na Kaszubach. Ostatni
wiersz jest zatytu³owany Przechodzieñ. W jego pierwszej zwrotce autor g³osi:
„By³em w goœcinie.
Niebo by³o modre, lato wysokie,
Ludzie dobrzy. Lecz ¿ycie
Wyrywa³o siê do siebie.
I choæ zna, jaki tam los nam pisany,
Zatartych œladów szuka w ciemnoœci
I milczy wstydliwie”.
– Oby zawsze i wszêdzie, trafiaj¹cy do nas Przechodnie, mogli powiedzieæ –
„Ludzie dobrzy”– byli i s¹, jak my dziœ mo¿emy mówiæ, niestety, najczêœciej
ju¿ w czasie przesz³ym o Erwinie!
Z wdziêcznoœci¹ dlañ wczytujê siê w jego teksty, zawarte w tomikach wiersze, osadzone na zawsze na ³amach „Pomeranii” szkice i piêknie wydane w ostatnich latach ksiêgi. – Pamiêtaj¹c o wyj¹tkowym, mazurskim w ca³oœci numerze
„Pomeranii” – 1995, nr 10, zredagowanym przy dobitnym udziale Erwina przez
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i Krystynê Puzdrowsk¹, promowanym uroczyœcie w Gdañsku – Domu Kaszubskim, w „Mestwinie” i nieco póŸniej w Domu
Polskim w Olsztynie, ze szczególn¹ wdziêcznoœci¹ spogl¹dam na ofiarowan¹
mu przez przyjació³ jubileuszow¹ ksiêgê pt. Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny twórcy. – Redakcja i wprowadzenie Zbigniew Chojnowski, Olsztyn 2006.
To piêkne pomnikowe dzie³o, którego egzemplarz w domowej bibliotece wzbogacaj¹ s³owa jego adresata:
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„Z najlepszymi ¿yczeniami
– Erwin Kruk
Olsztyn 2006
– wraz z dopiskiem – na do³¹czonej œwi¹tecznej kartce z tekstem:
Drogi Józku,
zdrowych, radosnych
Œwi¹t Narodzenia Pañskiego
oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym Roku!
Dla ca³ych Kaszub
i dla Ciebie
i dla ca³ej Twojej Familii
Erwin.
P.S. Pod choinkê dodajê ksi¹¿kê, abyœ móg³ siê dowiedzieæ trochê, co o Kruku
inni napisali
E.”
– Jeszcze raz wielkie i serdeczne dziêki dla Ciebie – P.T. Erwinie, jak i dla P.T.
Pomys³odawców i Wspó³autorów tej piêknej ksiêgi, wœród których s¹ bliskie
nam obu postacie, choæby wielki mistrz Janusz Tazbir i drugi taki Janusz Ma³³ek, a tak¿e szefowie bliskich nam instytucji – Christian Pletzing z Academi
Baltica do niedawna w Lubece i Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego
w Poznaniu. S¹ w niej na koñcu 2 arcywa¿ne pozycje autorstwa trzech pañ:
1. „Kalendarium ¿ycia, twórczoœci oraz dzia³alnoœci publicznej Erwina Kruka”
i
2. „Erwin Kruk. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa”, do której wypada
dopisaæ dorobek ostatniego dziesiêciolecia twórczego ¿ycia Erwina.
– Pisz¹c to wspomnienie, nie odwa¿y³em siê do nich zajrzeæ, by nie spowodowaæ nap³ywu nadmiaru pamiêci o wydarzeniach i ludziach ukrytych gdzieœ
g³êbiej, a odnotowanych w tym¿e bezcennym kalendarium autora Kroniki
z Mazur, „najwybitniejszego pisarza mazurskiego”, „tytanicznej osobowoœci
twórczej”, „stra¿nika mazurskiego dziedzictwa kulturalnego”, docenionego
za ¿ycia, a tym bardziej po œmierci.
Za ¿ycia Erwin Kruk, borykaj¹c siê czêsto z problemami codziennoœci,
wyró¿niony zosta³ licznymi nagrodami oraz „Laurem Dziennikarza Warmii
i Mazur” (2015) i tytu³ami – Honorowy Obywatel Olsztyna i Olsztynka (2017).
W 2016 r. odznaczony zosta³ Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 z³otym Medalem „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”. – By³ on

580

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

cz³onkiem Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP; w 1999 r. wspó³tworzy³ Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie; w 1991 r. uhonorowano go
Medalem Marcina Lutra. – Najtrwalszym medalem wdziêcznoœci i pamiêci
o nim pozostan¹ wspomniane ksi¹¿ki, poœwiêcone jego ¿yciu i twórczoœci,
do których nale¿y monografia Anny Ma³ysiak Miêdzy regionalizmem a uniwersalizmem. O poezji Erwina Kruka, Olsztyn 1995, jak i Jana Ch³osty zbiorowy portret pt. Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku, Olsztyn 1996. Jestem pewny, ¿e pojawi¹ siê nastêpne, a mo¿e tak¿e osobne dzie³o w Internecie,
które zachêci korzystaj¹cych, g³ównie z tego Ÿród³a wiedzy, do siêgniêcia po
ksi¹¿ki Erwina Kruka i o nim. (A mo¿e ju¿ coœ takiego powsta³o, jeno ja, cz³owiek starej daty i poza Olsztynem o tym nie wiem!?).
Na koniec jeszcze s³owa pierwszych refleksji po œmierci Erwina, wypowiedzianych przez Waldemara Mierzwê, w³aœciciela Oficyny „Retman” w D¹brównie, le¿¹cym na trasie Gdañsk-Elbl¹g-Warszawa wydawcy Spadku:
„To dla regionu i poezji trudna jeszcze do wyobra¿enia strata. Erwin Kruk
by³ dla mnie, ale i dla wielu z nas, najwa¿niejsz¹ cz¹stk¹ Mazur. By³ ich S³owem. Niech spoczywa w pokoju!”
– Szczêœliwym zbiegiem losu, lub darem Niebios, ten¿e Waldemar Mierzwa od kilku lat niejako zast¹pi³ Erwina Kruka w piêknej reprezentacji Mazur –
ich spraw i ludzi, przesz³oœci i wspó³czesnoœci – na ³amach „Pomeranii”. A na
dodatek gdzieœ wyczyta³em, jeszcze nie mogê dziœ na to trafiæ, i¿ podczas
jednego ze spotkañ autorskich mo¿e, a mo¿e tego promuj¹cego mazurski nr.
„Pomeranii”, odnalaz³ siê jakiœ mój ziomek – Kaszuba, który stwierdzi³, i¿ po
latach ¿ycia w Olsztynie czuje siê ju¿ Mazurem. – I piêknie, chocia¿ wyczuwam, i¿ zanotowane przy okazji czyjeœ pytanie – „a dlaczego nie Warmiakiem?”,
jak s¹dzê pochodz¹ce od twórcy niniejszego tomu wspomnieñ „Pro memoria
Erwin Kruk” – te¿ by³o i jest jak najbardziej na miejscu! To wyznanie nowego
Mazura z Kaszub rodem, przyjmujê jako jeszcze jeden wyraz uznania dla twórczoœci i obywatelskiej postawy mazurskiego STOLEMA – Erwina Kruka!
Z wdziêcznoœci¹ przyj¹³em relacjê olsztyñskich przyjació³ o pogrzebie
Erwina, na którym by³ obecny i po¿egna³ go w imieniu Kaszubów Edmund
Puzdrowski. Liczê na to, ¿e kiedyœ poznamy portret wspomnieñ lub literacki
Erwina, napisany przez Edka, jako ¿e oni dwaj przez lata d³ugie najdobitniej
umacniali nasz¹ mazursko-kaszubsk¹ wspólnotê z nadziej¹ na piêkn¹ i pokojow¹ przysz³oœæ…
Erwin ju¿ dobieg³ do celu, my jeszcze idziemy…R. i P.!
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ZDZISŁAW OLSZEWSKI (1935–2017)
– wojewoda elbląski, rzecznik współpracy
województw Pomorza Nadwiślańskiego
i krajów nadbałtyckich – regionów
pogranicza polsko-rosyjskiego

Zdzis³aw Olszewski urodzi³ siê w stolicy Kociewia w Starogardzie Gdañskim jako syn Pauliny z d. Lewickiej i Franciszka Olszewskiego, urzêdników
tamtejszego Banku Polskiego, pracuj¹cych w póŸniejszych latach w £odzi i P³ocku, a w czasie wojny w Warszawie i Krakowie. Mia³ jedn¹ siostrê Mariê. Ojciec
Zdzis³awa zgin¹³ w powstaniu warszawskim. Rodzina w 1945 roku zamieszka³a w P³ocku, gdzie Zdzis³aw w 1951 roku ukoñczy³ Gimnazjum i Liceum im.
Stanis³awa Ma³eckiego. Po maturze podj¹³ studia na Wydziale Leœnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydzia³ ten w roku nastêpnym sta³
siê czêœci¹ powsta³ej wówczas Wy¿szej Szko³y Rolniczej, a wskutek jego podzia³u pojawi³ siê nowy Wydzia³ Technologii Drewna, na którym w 1955 roku
Zdzis³aw otrzyma³ dyplom in¿yniera.
Nakazem pracy Zdzis³aw tu¿ po studiach znalaz³ siê w Elbl¹gu. Jako konstruktor, a nastêpnie kierownik kontroli technicznej, pracowa³ w Zak³adach
im. Wielkiego Proletariatu, produkuj¹cych na potrzeby wojska. Zak³ady te
w 1958 roku podporz¹dkowano Centralnemu Zarz¹dowi Przemys³u Meblarskiego, który w nastêpnym przekszta³cono w Zjednoczenie Przemys³u Meblarskiego. Zak³ad elbl¹ski zmieni³ wówczas swój profil na produkcjê cywiln¹,
z czasem g³ównie mebli. Z. Olszewski w 1961 roku zosta³ jego naczelnym in¿ynierem, a w 1968 naczelnym dyrektorem. Dziêki jego zabiegom, udoskonaleniu organizacji pracy, innowacyjnym zmianom w systemie i profilu produkcji,
zaanga¿owaniu grupy projektantów, absolwentów PWSSP – Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Gdañsku, zak³ad zaj¹³ pierwsze miejsce w krajowym przemyœle meblarskim, bêd¹c wzorem dla innych.
Ze szko³y Z. Olszewskiego, mistrza w organizacji wspó³pracy in¿ynierów
i robotników, oddanego interesom za³ogi, wysz³o kilku dyrektorów fabryk mebli
w kraju. Zdzis³aw radzi³ sobie nawet z partyjnym betonem…
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Zdzis³aw Olszewski, bêd¹c cz³onkiem PZPR i organizacji technicznych –
m.in. NOT – by³ bowiem bardzo aktywnym w ¿yciu spo³ecznym miasta. Elbl¹¿anie zapamiêtali go jako cz³owieka z „kindersztub¹”, m.in. mi³oœnika sportu
i dzia³acza ZKS „Olimpia”. Od 1975 roku przez wiele kadencji by³ cz³onkiem
Miejskiej Rady Narodowej w Elbl¹gu. W 1976 roku obchodzono 30-lecie kierowanych przezeñ Zak³adów Meblarskich, otwieraj¹c przy tej okazji zak³adow¹
Izbê Pamiêci. Mia³ bardzo dobre kontakty z kadr¹ kierownicz¹ – wszystkimi
dyrektorami licz¹cych siê zak³adów pracy w Elbl¹gu – z Zamechem na czele.
W 1980 roku, po œmierci Zygmunta Sztuby, 25 czerwca wybrano Zdzis³awa
Olszewskiego na stanowisko przewodnicz¹cego Wojewódzkiego Komitetu
Frontu Jednoœci Narodu.
We wrzeœniu 1980 roku Z. Olszewski odda³ legitymacjê partyjn¹ i zosta³
cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ”. W maju 1981 roku z rekomendacji m.in. dyrekcji „Zamechu” oraz „Solidarnoœci” powo³ano go na stanowisko wojewody
elbl¹skiego. Zast¹pi³ na tym miejscu skonfliktowanego z wszystkimi po strajkach Leszka Lorbieckiego… W œwiêto M. B. Zielnej – 15 VIII ’81 r. wojewoda
uczestniczy³ w uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Elbl¹skiego. – Dawa³ przyk³ad mo¿liwoœci wspó³pracy ludzi z ró¿nych
œrodowisk. Czyni³ starania na rzecz poprawy zaopatrzenia. 21 IX 1981 roku
zwróci³ siê z apelem do rolników w zwi¹zku ze spadkiem skupu ¿ywca i katastrof¹ w zaopatrzeniu mieszkañców województwa w miêso. Apel zakoñczy³
s³owami: „Zdajemy sobie sprawê z niepopularnoœci naszej proœby kierowanej
do Was. Liczymy jednak na jej zrozumienie i poparcie w duchu najg³êbszego
i najbardziej wznios³ego odruchu solidarnoœci z pozosta³¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa, w duchu jednoœci i spójnoœci naszego narodu”1.
Tu¿ po wprowadzeniu stanu wojennego 15 XII 1981 Z. Olszewski „za niew³aœciwe wykonywanie obowi¹zków” zosta³ odwo³any ze stanowiska wojewody.
Przez kilka lat nie by³o dlañ w Elblagu pracy. – W lutym 1986 roku powierzono
mu organizacjê Elbl¹skiego Centrum Us³ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa, które pod jego kierownictwem rych³o sta³o siê znacz¹c¹ firm¹
w województwie. Jako dyrektor wspiera³ wa¿ne wydarzenia kulturalne w mieœcie, m.in. dzia³alnoœæ ZP i T „ Ziemia Elbl¹ska”, jak i koncepcjê odbudowy –
zabudowy Starego Miasta Elbl¹ga, opracowan¹ przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Mariê Lubock¹-Hoffmann.
20 grudnia 1989 roku Z. Olszewski ponownie zosta³ wojewod¹ elbl¹skim,
rekomendowanym na to stanowisko przez Komitet Obywatelski i NSZZ „Solidarnoœæ” oraz PSL Odrodzenie i Stronnictwo Demokratyczne2. Pracuj¹c na tym
1
2

Zob. B. Janikowska, Kalendarium 1 czerwca 1975 – 31 grudnia 2000 r; suplement do tomu
V Historii Elbl¹ga, pod red. A. Grotha, Gdañsk 2005, s. 75.
Tam¿e, s. 141-142.

ZDZIS£AW OLSZEWSKI – WOJEWODA ELBL¥SKI, RZECZNIK WSPÓ£PRACY...

583

stanowisku do 31 VIII 1996 roku, by³ aktywnym uczestnikiem i gor¹cym rzecznikiem wspó³pracy miêdzywojewódzkiej, nie tylko gdañsko-elbl¹skiej. Dziêki
jego zaanga¿owaniu województwo elbl¹skie uczestniczy³o w realizacji ogólnopomorskich projektów, dotycz¹cych m.in. ochrony dziedzictwa kulturowego
Pomorza i promocji turystycznej, a tak¿e wspó³pracy z s¹siadami w nadba³tyckim œwiecie. Szczególnie bliskie kontakty Elbl¹ga i Gdañska zosta³y nawi¹zane
wówczas z Królewcem i obwodem kaliningradzkim.
Zdzis³aw Olszewski, bêd¹c od 1992 roku cz³onkiem Porozumienia Centrum,
by³ równie¿ rzecznikiem rozwoju samorz¹dów – decentralizacji i regionalizacji kraju w ramach przygotowywanej reformy ustroju terytorialnego pañstwa.
Wspó³pracowa³ bardzo blisko z województwem gdañskim, m.in. w realizacji
pilota¿owego projektu Pomorze Nadwiœlañskie, obejmuj¹cego tak¿e województwa s³upskie i toruñskie, a w wielu sprawach tak¿e bydgoskie i w³oc³awskie,
a nawet pilskie. Jednym ze wspólnych projektów by³a realizacja Kaskady Dolnej
Wis³y. W 1992 roku 6 stycznia zosta³o podpisane przez wojewodê elbl¹skiego
i szefa obwodu kaliningradzkiego, prof. Jurija Matoczkina „Porozumienie
o wspó³pracy” oraz o budowie wspólnego przejœcia granicznego w Grzechotkach – Mamonowo II jako wniosku do w³adz RP i Federacji Rosyjskiej3, co
wkrótce sta³o siê faktem.
25 marca 1992 roku, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus, powsta³a
diecezja elbl¹ska. Jej ordynariuszem zosta³ Kaszuba, ks. dr bp Andrzej Œliwiñski,
który dziêki ¿yczliwoœci wojewody i pomocy zaprzyjaŸnionego z nim ks. infu³ata Mieczys³awa Józefczyka móg³ rych³o zorganizowaæ najwa¿niejsze instytucje diecezjalne, zyskuj¹c dlañ stosowne budynki.
31 VIII 1994 Premier – Urz¹d Rady Ministrów odwo³a³ Z. Olszewskiego
ze stanowiska wojewody, powierzaj¹c mu funkcjê pe³nomocnika Rz¹du RP
d/s wspó³pracy pó³nocnych regionów z obwodem kaliningradzkim i Sankt
Petersburgiem4. – Kilka dni po zaistnieniu owej sytuacji otrzyma³em ostatnie
od wojewody elbl¹skiego pismo – list, cenny dokument. Oto jego treœæ:
„W zwi¹zku z zakoñczeniem mojej pracy na stanowisku Wojewody Elbl¹skiego pragnê podziêkowaæ Panu za dotychczasow¹ wspó³pracê. Okres, w którym przysz³o mi sprawowaæ funkcjê wojewody, da³ mi mo¿liwoœæ aktywnego
udzia³u w transformacji naszego Pañstwa.
Powo³anie mnie przez Pana Prezesa Rady Ministrów do wype³niania nowych
obowi¹zków stwarza mi mo¿liwoœæ dalszej wspó³pracy z Panem Wojewod¹
– liczê na Pañsk¹ pomoc i ¿yczliwoœæ w ich realizacji”. I ostatnie zdanie: – „Zostaniesz na zawsze moim przyjacielem!” – zosta³o dopisane odrêcznie. – I tak te¿
siê sta³o!
3
4

Tam¿e, s. 169.
Tam¿e, s. 195.
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Nasza przyjaŸñ z up³ywem lat wrêcz zosta³a wzmocniona. Wiele planowaliœmy; przede wszystkim marzy³y siê nam nieurzêdowe, przyjacielskie spotkania i nieograniczone czasem rozmowy. Niestety, czasu, ¿ycia zabrak³o… Wci¹¿
obydwaj nie mieliœmy doœæ czasu na prywatne sprawy. Spotykaliœmy siê na
elbl¹skich uroczystoœciach – inauguracjach, jakiœ imprezach, konferencjach,
promocjach… Towarzyszy³ nam zwykle (od czasu pracy w urzêdach wojewódzkich), prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który swego czasu da³ siê wci¹gn¹æ
do pracy akademickiej i spo³ecznej w Elbl¹gu.
Od 1 kwietnia 1997 roku Zdzis³aw Olszewski pracowa³ na stanowisku pe³nomocnika wojewody elbl¹skiego ds. utworzenia Euroregionu Ba³tyk, jaki powsta³ w 1998 roku. Z dniem 1 maja 1999 roku Z. Olszewski przeszed³ na emeryturê, podejmuj¹c siê jednoczeœnie funkcji dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Ba³tyk. Stowarzyszenie to powsta³o w 1997 roku
z inicjatywy miasta Elbl¹ga. – W konferencji za³o¿ycielskiej 28 II–1 III, zorganizowanej na zamku w Malborku, uczestniczyli przedstawiciele samorz¹dów
gmin nadba³tyckich z Polski, Szwecji, Rosji i £otwy. Akces do stowarzyszenia
zg³osi³o 56 gmin. Przewodnicz¹cym zosta³ prezydent Elbl¹ga Witold Gintowt-Dziewa³towski. Siedzib¹ zosta³ Elbl¹g – sekretariat ul. Œw. Ducha 3/4, gdzie
Zdzis³aw pracowa³ do 2012 roku. Podpisanie umowy za³o¿ycielskiej Euroregion „Ba³tyk” mia³o miejsce 22 lutego 1999 roku, równie¿ na zamku malborskim
z udzia³em Ministra Spraw Zagranicznych Bronis³awa Geremka i szefowej kancelarii prezydenta RP Danuty Hibner oraz wojewodów z Elblaga, Gdañska, S³upska i Olsztyna. Stowarzyszenie zosta³o równie¿ sygnatariuszem umowy, a pierwszym prezydentem nowego podmiotu wspó³pracy miêdzynarodowej, p-cy Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Gdañskiego – Grzegorz Grzelak, od lat
wspó³pracuj¹cy w ró¿nym zakresie z Z. Olszewskim5, bêd¹cy cz³onkiem PO.
Przynale¿noœæ partyjna Zdzis³awa (PiS) nie mia³a wiêkszego wp³ywu na
podejmowan¹ wspó³pracê czy stare przyjaŸnie, którym pozosta³ wierny.
Zdzis³aw by³ przez wiele kadencji radnym miasta Elbl¹ga, rzecznikiem wspó³pracy na rzecz jego rozwoju, w tym tak¿e jako wa¿nego oœrodka kultury i szkolnictwa wy¿szego. Z równ¹ sympati¹ odnosi³ siê do PWSZ, jak i prywatnej EUH-E,
wspieraj¹c ich w³adze jako radny miasta w codziennych zabiegach o dalszy rozwój. Dla niego wa¿ne by³o dobro miasta, jego mieszkañców, rosn¹ca pozycja
Elbl¹ga w regionie i województwie warmiñsko-mazurskim. (By³ zwolennikiem
przynale¿noœci Elbl¹ga do województwa pomorskiego…). Gdzie móg³, wspiera³ dzia³ania wieloletniego prezydenta Henryka S³oniny, nale¿¹cego do obcego
PiS-owi SLD. Dla niego bowiem liczy³o siê dobro miasta.

5

Tam¿e, s. 213 i 221.
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Jego bezinteresowna s³u¿ba na rzecz miasta i regionu doceniona zosta³a m.in.
przez Kapitu³ê Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Elbl¹skiego, nadaj¹c¹
mu tytu³ Cz³owiek Roku 1997. Wczeœniej uhonorowano go Z³otym i Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿ami – Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz licznymi medalami, w tym Medalem 30-lecia Polski Ludowej, a tak¿e
Z³otym Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, jaki nada³ mu papie¿ Jan Pawe³ II.
To odznaczenie szczególnie sobie ceni³!
Zdzis³aw Olszewski 21 lipca 1957 roku o¿eni³ siê z Mari¹ Syryñsk¹-Hiro,
absolwentk¹ Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, która zmar³a 9 listopada 2006 roku. Byli bezdzietni. Zdzis³aw zmar³ nagle 27 stycznia 2017 roku.
Decyzj¹ Prezydenta RP zosta³ poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Po¿egnano go z honorami koœcielnymi i wojskowymi. Pochowano obok ¿ony na cmentarzu przy ul. Agrykola. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczy³ ordynariusz elbl¹ski ks. bp Jacek Jezierski
w towarzystwie m.in. ks. infu³ata Mieczys³awa Józefczyka, zaprzyjaŸnionego
ze Zmar³ym. Ks. M. Józefczyk tak wspomina in¿. Zdzis³awa Olszewskiego:
„W roku 1968 Biskup warmiñski skierowa³ mnie do Elbl¹ga, powierzaj¹c
jednoczeœnie zadanie budowy plebanii przy obecnym koœciele katedralnym
œwiêtego Miko³aja oraz utworzenie z tej parafii, obejmuj¹cej prawie ca³e miasto, kilku nowych placówek duszpasterskich. W tym samym roku in¿. Zdzis³aw
Olszewski, od trzynastu lat pracuj¹cy w Zak³adzie Meblarskim imienia Wielkiego Proletariatu, zosta³ Naczelnym Dyrektorem tego Zak³adu. Jednak¿e ani
awanse zawodowe, ani przynale¿noœæ do rz¹dz¹cej partii nie wp³ynê³y negatywnie na jego ¿ycie religijne. W ka¿d¹ niedzielê i œwiêto bra³ udzia³ we mszy
œwiêtej, zwykle o tej samej godzinie i zajmuj¹c to samo miejsce w ³awce pod
chórem muzycznym. Nie ogranicza³ siê jednak do uczestnictwa w niedzielnym
nabo¿eñstwie. Odk¹d siêgam pamiêci¹, przystêpowa³ do Komunii œwiêtej
w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca i czyni³ to a¿ do ostatnich dni swojego ¿ycia.
Nic dziwnego, ¿e zainteresowany Jego osob¹ nawi¹za³em z Nim znajomoœæ,
która przerodzi³a siê z biegiem czasu w za¿y³oœæ, a nawet w przyjaŸñ. Mieliœmy
wiele sposobnoœci, by w czasie sk³adanych wzajemnie wizyt omawiaæ szczegó³owo ¿ycie spo³eczne, kulturalne i gospodarcze naszego miasta.
W roku 1980 In¿ynier Olszewski, potwierdzaj¹c swoje zawsze trwa³e przekonania, wst¹pi³ do tworz¹cego siê w Elbl¹gu ruchu spo³ecznego „Solidarnoœæ”.
Z rekomendacji Solidarnoœci zosta³ w dniu 1 maja nastêpnego roku wojewod¹
elbl¹skim. Zakres jego kompetencji by³ jednak ograniczony przez dzia³aj¹ce
w dalszym ci¹gu instancje partyjne. Wojewoda stan¹³ w obliczu sytuacji, na
któr¹ posiada³ niewielki tylko wp³yw, a przecie¿ to on by³ adresatem wielu ¿¹dañ,
wysuwanych przez elbl¹sk¹ „Solidarnoœæ” odnoœnie problematyki religijnej. Jego
zas³ug¹ by³ dyskretnie udzielony zwrot koœcio³a w Kmiecinie, ko³o Elbl¹ga,
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u¿ytkowanego dotychczas jako obiekt tzw. Muzeum ¯u³awskiego. Prosi³ mnie
wówczas, bym nikomu o tym fakcie nie opowiada³, aby nag³oœnienie sprawy
nie udaremni³o jego zamiarów. Dziêki Niemu, w Kmiecinie, przy piêknym koœciele z tzw. sobotami, istnieje i wspaniale rozwija siê parafialne ¿ycie religijne.
Solidarnoœæ elbl¹ska wyst¹pi³a do Wojewody z ¿¹daniem przekazania
Koœcio³owi katolickiemu wszystkich zaw³aszczonych przez pañstwo budynków
koœcielnych, zw³aszcza koœcio³a Bo¿ego Cia³a, w którym dzia³a³ Spó³dzielczy
Dom Kultury „Pegaz” i koœcio³a Panny Marii, w którym zainstalowano Galeriê El.
Oczywiœcie, decyzja w tej sprawie nale¿a³a do czynników partyjnych i trzeba
by³o kilkumiesiêcznych pertraktacji, aby osi¹gn¹æ przynajmniej czêœciowo pozytywny skutek. Dopiero w dniu 8 grudnia 1981 roku, a wiêc piêæ dni przed
stanem wojennym, uda³o mi siê odzyskaæ koœció³ Bo¿ego Cia³a, celem urz¹dzenia w nim Centrum Kultury Chrzeœcijañskiej. Niestety, nie powiod³y siê
starania o odzyskanie gotyckiego, podominikañskiego koœcio³a Panny Marii.
Dziêki wstawiennictwu wojewody uda³o mi siê uzyskaæ zezwolenie na odbudowê trzeciej ju¿ renesansowej kamieniczki, w której znajduje siê obecnie
g³ówna siedziba parafii i co wa¿niejsze, zezwolenie na rozbiórkê niszczej¹cego
szachulcowego koœcio³a i przewiezienie go z Nowej Cerkwi do Elbl¹ga, celem
utworzenia samodzielnej parafii.
Wojewoda Olszewski, przyjmuj¹c swój urz¹d, nie zdawa³ sobie zapewne
sprawy, jak¿e czêsto bêdzie stawa³ w obliczu sytuacji, na któr¹ nie bêdzie mia³
wp³ywu. Oto na przyk³ad, na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego przedstawiciele Solidarnoœci Rolników Indywidualnych, za¿¹dali od niego
równouprawnienia rolników indywidualnych ze sektorem uspó³dzielczonym,
co oczywiœcie przekracza³o kompetencje wojewody. Uparci rolnicy rozpoczêli
okupacjê piêtra, w którym znajdowa³ siê gabinet wojewody. Po kilku dniach
zorientowali siê w bezsensie swoich ¿¹dañ, a pragn¹c wyjœæ z honorem, doszli
do wniosku, ¿e konieczny jest mediator. Obydwie strony zgodzi³y siê na moj¹
osobê, jako mediatora. Rolnicy wrócili do domów i to na swoje szczêœcie,
bowiem nastêpnego dnia og³oszono stan wojenny i zapewne pod konwojem
pojechaliby do I³awy.
W pierwszy dzieñ stanu wojennego, w niedzielê 13 grudnia, po nabo¿eñstwach przedpo³udniowych wybra³em siê do urzêdu wojewódzkiego, gdzie
mieœci³ siê sztab tego stanu. Poszed³em, by zaprotestowaæ przeciwko aresztowaniu niewinnych ludzi. Wœród oficerów wojska i ubowców siedzia³, jakby skamienia³y, wojewoda Olszewski.
Nastêpnego dnia znalaz³em siê znowu u urzêdzie wojewódzkim, by uzyskaæ przepustki na wyjazd moich goœci z Holandii i Norwegii, co formalnie
nale¿a³o do kompetencji wojewody. Porozumieliœmy siê tylko wzrokiem. Po
kilku dniach zosta³ odwo³any ze stanowiska, na które partia powo³a³a jednego
z oficerów.
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Zdruzgotany psychicznie ekswojewoda przyszed³ do mnie. Doœæ szybko
wyt³umaczy³em mu, ¿e by³o to ze strony w³adz dobre dla niego posuniêcie,
bo musia³by Pan podpisywaæ takie dokumenty, których by siê do koñca ¿ycia
wstydzi³.
Jednak¿e kolejne kilka lat, gdy nie móg³ znaleŸæ zatrudnienia, by³y dla niego
okresem bardzo ciê¿kim. Stara³em siê podtrzymywaæ go na duchu, zapraszaj¹c
na spotkania z biskupem, ilekroæ ten przyje¿d¿a³ do Elbl¹ga.
Po tzw. okr¹g³ym stole jeden z przedstawicieli Solidarnoœci, obecny pose³
Leonard Krasulski, przedstawi³ mi problem z obsadzeniem stanowiska wojewody elbl¹skiego. Zaproponowa³em mu, byœmy razem poszli do in¿yniera
Olszewskiego, a ten podj¹³ siê na nowo tego trudnego obowi¹zku. Ostateczna
decyzja mia³a nale¿eæ do komunistycznej jeszcze rady narodowej. Ta, zaszanta¿owana, ¿e je¿eli nie wybierze swojego, to Mazowiecki przyœle obcego, doœæ
³atwo zgodzi³a siê na wybór. Dziêki temu, w dniu 20 grudnia 1989 roku zosta³
wybrany ponownie na stanowisko wojewody, które piastowa³ do 31 sierpnia
1996 roku. Z³o¿y³em mu publiczne gratulacje z ambony oraz ¿yczenia pomyœlnoœci w pracy dla dobra województwa elbl¹skiego.
Kiedy wreszcie mo¿na by³o dokonaæ prawdziwych w tym przypadku wyborów do sejmiku wojewódzkiego, wojewoda Olszewski zaprosi³ mnie na pierwsz¹
sesjê. Wkrótce po objêciu stanowiska wojewoda postanowi³ z³o¿yæ wizytê
ówczesnemu biskupowi warmiñskiemu w Olsztynie. Przedstawi³em mu jeden
z problemów, z którymi boryka³ siê biskup. By³y to trudnoœci z dojazdem do
Krosna ko³o Ornety, gdzie znajduje siê pielgrzymkowy koœció³. Z powodu marnej drogi nie mog³y tam doje¿d¿aæ autokarami pielgrzymki, w tym liczne pielgrzymki z Niemiec. Wojewoda nie wyobra¿a³ sobie spotkania z biskupem bez
mojej obecnoœci. Pojecha³em wiêc z nim i by³em œwiadkiem rozmowy w czasie
obiadu. Biskup, lekko za¿enowany, chcia³ przedstawiæ swoj¹ proœbê, lecz Wojewoda uprzedzi³ go, przedstawiaj¹c gotowe ju¿ plany remontu drogi wraz
z zapewnieniem, ¿e jeszcze w tym roku bêd¹ wykonywane i to na szczêœcie, bo
w przysz³ym roku ta problematyka nie bêdzie ju¿ podlega³a jego kompetencji.
Wojewoda zaprasza³ mnie, by wraz z nim odwiedziæ pobliski Kaliningrad,
co te¿ kilkakrotnie uczyni³em.
Kiedy w roku 1992 powsta³a diecezja elbl¹ska, jako pierwszy powita³ nowego
biskupa Andrzeja Œliwiñskiego, w³aœnie wojewoda elbl¹ski.
W roku 1996 in¿ynier Olszewski zosta³ powo³any na stanowisko podsekretarza stanu w Urzêdzie Rady Ministrów. Mia³ zajmowaæ siê sprawami kontaktów z obwodem kaliningradzkim. Po roku zosta³ pe³nomocnikiem nowego
wojewody do spraw kontaktów z obwodem kaliningradzkim i okrêgiem leningradzkim. Do koñca ¿ycia zajmowa³ siê sprawami Euroregionu Ba³tyk. Ponadto
w ci¹gu czterech kadencji by³ radnym miasta z ramienia PiSu.
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Wierny Bogu i OjczyŸnie otrzyma³ papieski order Pro Ecclesia et Pontif ice.
Zmar³ 27 stycznia 2017 roku. W mszy œw. pogrzebowej, jak równie¿ samym
pogrzebie wziê³y udzia³ tysi¹ce ludzi, w tym przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i pañstwowych”.
Wspomnienie ks. Infu³ata, wspó³twórcy nowej rzeczywistoœci Elbl¹ga po
1968 i 1989 roku, patrona elbl¹skiej „Solidarnoœci”, powsta³o na moj¹ proœbê,
gdym zacz¹³ odœwie¿aæ swoj¹ pamiêæ o Zmar³ym – naszym wspólnym Drëchu.
Od ks. dr. M. Józefczyka otrzyma³em te¿ biogram Zdzis³awa, opracowany przez
Jerzego Siwka, wykorzystany w niniejszym tekœcie. Pierwsz¹ osob¹, która odœwie¿y³a i wzbogaci³a moj¹ pamiêæ o wojewodzie elbl¹skim i drëchu Zdzis³awie
Olszewskim z Kociewia rodem, by³a p. Bo¿enna Janikowska, autorka Suplementu do Historii Elblaga, na które to dzie³o tu siê powo³ujê. Wspó³autorem
tej¿e Historii Elbl¹ga jest ks. M. Józefczyk. St¹d te¿ wziê³o siê naszej czwórki
wspó³autorstwo niniejszego tekstu, dziêki któremu chcemy utrwaliæ pamiêæ
o in¿. i wojewodzie elbl¹skim Zdzis³awie Olszewskim. Gromadz¹c materia³ do
naszego wspomnienia, us³ysza³em, i¿ tak bardzo wartoœciowa postaæ dla miasta, jak¹ by³ i jest Zdzis³aw Olszewski, rych³o zszarzeje, bo w Elbl¹gu szybko
zapomina siê o zas³u¿onych ludziach. – „U nas nie ma postaci, do których siê
wraca…” – Mam nadziejê, ¿e przysz³oœæ tej refleksji zaprzeczy.
W trakcie pisania tego¿ wspomnienia towarzyszy³ mi jednak ¿al, i¿ tak ma³o
wœród nas ludzi, którzy mimo ró¿nych pogl¹dów czy sympatii politycznych
potrafi¹, podobnie jak Zdzis³aw, ró¿niæ siê piêknie i wspó³dzia³aæ w pracy na
rzecz dobra wspólnego.
J.B.
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MARCEL BULLA (1958–2017)
– rzecznik współpracy nadbałtyckiej,
zwłaszcza Polaków i Niemców
z Meklemburgii i Wielkiego Pomorza

Postaæ Marcela Bulli, nie tylko w mojej pamiêci, pozostanie na zawsze zwi¹zana z rozwijaj¹c¹ siê po 1990 roku wszechstronn¹ wspó³prac¹ polsko-niemieck¹, przede wszystkim na styku dwóch bliskich sobie krain nadba³tyckich
– Meklemburgii i Wielkiego Pomorza, obejmuj¹cego Pomorze Przednie, czyli
czêœæ niemieckiego Landu Mecklenburg – Vorpommern ze stolic¹ w Schwerinie.
W³aœnie Szwerin – dawniej obodrzycki Zwierzyn, po³o¿ony w krainie jezior, od wieków do dziœ stolica, kiedyœ Ksiêstwa, dziœ Landu w Republice Federalnej Niemiec, stanowi³ miejsce pracy i oddzia³ywania Marcela na nasze relacje polsko-niemieckie i kaszubsko-pomorsko-meklemburskie. Marcel po zjednoczeniu Niemiec, bêd¹c z urodzenia i ducha Œl¹zakiem, wychowanym w Polsce,
od 1978 roku obywatelem RFN, zosta³ w 1991 roku pracownikiem kancelarii
premiera nowego landu – kraju meklembursko-pomorskiego. W tej¿e kancelarii, mimo zmieniaj¹cych siê rz¹dów i premierów, trwa³ jako niezwykle kompetentny i zaanga¿owany w realizacjê zadañ urzêdnik, odpowiedzialny za kontakty zagraniczne – najpierw referent, wkrótce kierownik wydzia³u.
Nie pamiêtam dziœ, kiedy i gdzie spotkaliœmy siê po raz pierwszy – w Gdañsku czy Szwerinie – i przy jakiej okazji. Mo¿e by³o to w ramach Miêdzynarodowej Komisji d/s Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, w której obok parlamentarzystów byli wojewodowie i eksperci z obu stron, spotykaj¹cy siê zamiennie
w Polsce i w Niemczech, w której obaj siê znaleŸliœmy? – Niema³¹ rolê w tych
kontaktach odgrywa³ wówczas Instytut Zachodni w Poznaniu, kierowany przez
wspania³¹ prof. Annê Wolf-Powêsk¹, odznaczon¹ w tym roku nagrod¹ „Pomerania Nostra”, przyznawan¹ przez uniwersytety Szczecina i Gryfii oraz te dwa
uniwersyteckie miasta. Instytut jako g³ówny organizator spotkañ – konferencji
w Polsce, jedn¹ z nich zlokalizowa³ w Gdañsku, w której Marcel, jako osoba
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znaj¹ca Polskê i jêzyk polski, by³ jak zwykle szczególnym ³¹cznikiem miêdzy
Polakami a Niemcami. Ze wzruszeniem wtedy i póŸniej wspomina³ swój pierwszy pobyt, œl¹skiego maturzysty, nad morzem – w Sopocie i Gdañsku i wzajemnie przedstawia³ wielu uczestników z obu stron, jemu bliskich.
Jednak¿e najmocniej zapisa³y siê w mojej pamiêci jego starania, by delegacja województwa gdañskiego uczestniczy³a w uroczystoœciach 1000-lecia
Meklemburgii w 1995 roku. Centralne wydarzenia mia³y miejsce w Szwerinie
i Güstrow, gdzie Marcel sprawowa³ troskliw¹ opiekê nad delegacjami z Gdañska i Szczecina. (Jego serdeczne kontakty z Szczecinem to osobna historia!).
Wówczas to pozna³em i zaprzyjaŸni³em siê tak¿e z œp. dr Christ¹ Drews-Steinsdorf, która przyby³a do Szwerina z Koblencji i zosta³a kierowniczk¹,
organizatork¹ bardzo wa¿nej instytucji – Zentrale für Politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern (Centrali Kszta³cenia Obywatelskiego Meklemburgii
i Pomorza Przedniego w Szwerinie). By³ to czas bardzo przykrych relacji Ossi
und Wessi. Marcel i Christa nale¿eli do tych, którzy uto¿samiali siê z rodakami
z by³ej NRD. Nie wywy¿szali siê ponad innych, daj¹c przyk³ad partnerskich
relacji miêdzy ró¿nymi ludŸmi; skutecznie anga¿uj¹c innych do wspó³dzia³ania
– wspó³tworzenia nowej rzeczywistoœci. Tworzyli, jak mawiamy u nas za
Cz. Mi³oszem, tak bardzo wa¿n¹, niezbêdn¹ w spo³ecznoœciach lokalnych,
krajowych i miêdzynarodowych, tkankê ³¹cz¹c¹. Nie tylko my gdañszczanie
mogliœmy odnieœæ wra¿enie, ¿e nas wyró¿niali, bo traktowali wszystkich w oficjalnych kontaktach jednakowo serdecznie.
Bez w¹tpienia nasze przyjaŸnie i pozas³u¿bowe spotkania, rodzinne kontakty, s³u¿y³y te¿ sprawie publicznej. Dziêki Chriscie spêdziliœmy z Cezarym
Obracht-Prondzyñskim w grupie samorz¹dowców z Meklemburgii-Pomorza
Przedniego pod jej kierownictwem kilkanaœcie dni w Brukseli, poznaj¹c struktury i urzêdników EU.
Za kulminacjê naszych kontaktów i wspó³pracy z Marcelem mo¿na uznaæ
obchody 1000-lecia Gdañska i przebieg Kongresu Pomorskiego 1997 Gdañsk
– 1998 Szczecin. Obecnoœæ goœci z Szwerinu, zw³aszcza rz¹dowo-parlamentarnej delegacji w Szczecinie, by³a symbolicznym znakiem wspó³dzia³ania
i wspó³myœlenia o naszej przysz³oœci. Za cennym listem Premiera Berndta Seite
w Gdañsku, czy obecnoœci¹ i wyst¹pieniem Reinera Prachtla – przewodnicz¹cego sejmu krajowego ze Szwerinu w Szczecinie, sta³a te¿ praca Marcela.
– Wówczas to, pó³ ¿artem pó³ serio, powiedziano, ¿e Pomorze jest jedynym
regionem Polski, który ma ju¿ swoj¹ reprezentacjê w EU.
Œlady naszych kontaktów, dobrej roboty Marcela, Christy, dyrektorów muzeów i archiwów pomorskich zza Odry, znajdziemy w niejednym wydawnictwie po obu stronach granicy. (W 1997 roku w lipcu goœciliœmy w Gdañsku
premiera B. Seite, który uczestniczy³ w otwarciu dwóch wystaw „Pomorze-
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-Gdañsk. S¹siedzi …..” i „Lotne piaski – m³oda sztuka z Meklemburgii–Pomorza
Przedniego, scena w ruchu”. Wówczas wyst¹pi³a te¿ z koncertem w Gdañsku
Meklemburska Orkiestra Pañstwowa). Wydarzeniem ogólno-pomorskim by³a
obecna m.in. w Gdañsku wystawa archiwalnych skarbów ksi¹¿¹t pomorskich
z Krajowego Archiwum Pomorskiego w Gryfii i Archiwum Pañstwowego
w Szczecinie, tak¿e prezentowana u nas w Centralnym Muzeum Morskim.
Gdy myœlê o Marcelu, mam w pamiêci m.in. przepiêkne kalendarze, wydawane co roku w Szwerinie, przysy³ane przez Kancelariê Premiera wraz z ¿yczeniami œwi¹teczno-noworocznymi, ciesz¹ce rodzinê, wzbogacaj¹ce zbiory
Muzeum w Wejherowie.
Polem dobrych kontaktów by³a te¿ wspó³praca w ramach Zarz¹du Fundacji
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, któremu wspó³przewodniczy³ b. minister sprawiedliwoœci ze Szwerinu, z którym wspó³pracowa³ Marcel. W tamtych latach
z jego udzia³em zapocz¹tkowana zosta³a trwaj¹ca nadal wspó³praca policji
i innych s³u¿b bezpieczeñstwa pañstwowego krajów nadba³tyckich.
O codziennej rzeczywistoœci decydowa³a tak¿e ró¿norodna wzajemna promocja naszych regionów – tu w Gdañsku i tam w Szwerinie, stanowi¹ca okazjê
do dodatkowych spotkañ z Marcelem, choæby podczas Dni Gdañska, kiedy
to nie brakowa³o na Targu Wêglowym stoiska ze Szwerinu. Marcel wspiera³
te¿ nas na drodze zacieœnienia kontaktów miêdzy œrodowiskami naukowymi.
Ostatnim przyk³adem jest przygotowanie paŸdziernikowej konferencji naukowej w Gdañsku, poœwiêconej 500-leciu Reformacji i postaci Johannesa Bugenhagena, autora pierwszej historii Pomorza, powsta³ej na pocz¹tku XVI wieku,
a wydanej po raz pierwszy w 1728 roku w Gryfii.
S¹dzê, ¿e wdziêczn¹ pamiêæ o Marcelu Bulli zachowa te¿ grupa studentów,
z któr¹ przed 10 ju¿ laty wêdrowa³em przez Pomorze i Meklemburgiê, goœcinnie przyjêta przez Marcela w siedzibie rz¹du krajowego i na szweriñskim
zamku – siedzibie tamtejszego parlamentu. Wówczas te¿ byliœmy goœæmi dzia³aj¹cego w Szwerinie Ko³a Przyjació³ Kaszub, wspó³pracuj¹cego z KUL-em
w Wie¿ycy i Starbieninie, zwi¹zanego z par¹ naszych przyjació³ – Elen i Klausem Israelami.
Jako pami¹tki naszych spotkañ i wizyt pozostaj¹ fotografie i liczne wydawnictwa.
Nasze ostatnie spotkanie mia³o miejsce 16 maja br. w Gdañsku. Mówiliœmy
wówczas m.in. o 500-leciu Reformacji. Marcel by³ po wizycie w Konsulacie
RFN w Gdañsku. Zachêca³ do wspó³pracy – zawsze urabia³ grunt po obu
stronach. By³ okazem zdrowia, cz³owiekiem radosnym, szczêœliwym w pracy
i w rodzinie. Wspomina³ wówczas ca³e swoje ¿ycie…
Urodzi³ siê w Œwiêtoch³owicach w rodzinie kolejarskiej – Marii z d. Salwiczek i Gerharda Bullów. Mia³ tylko jedn¹ siostrê – Aleksandrê mieszkaj¹c¹ dziœ
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w Kolonii. W rodzinnym mieœcie ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i œredni¹.
W marcu 1978 roku rodzina przenios³a siê do RFN, gdzie przeszed³szy
doœwiadczenia spóŸnionych przesiedleñców osiad³a w Kolonii. Tam Marcel
przeszed³ kursy jêzyka i przygotowawczy do studiów uniwersyteckich.
W latach 1980–1986 studiowa³ politologiê i slawistykê na uniwersytecie
w Bonn. Promotorem jego pracy magisterskiej i ukochanym mistrzem by³ przyjaciel Polski i wielki humanista prof. Adolf Jacobsen, zmar³y na pocz¹tku 2017
roku, z którym wspó³pracowa³em w Zarz¹dzie Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. O jego pogrzebie i wczeœniejszych spotkaniach z mistrzem, Marcel opowiada³ z wielkim wzruszeniem.
Podczas studiów Marcel pozna³ swoj¹ ¿onê Annê, pochodz¹c¹ z Estonii.
Œlub odby³ siê w sierpniu 1986 roku. Wkrótce urodzi³a siê ich córka Katarzyna,
a dwa lata póŸniej Wiktoria. Marcel by³ bardzo zwi¹zany z rodzin¹; by³ dobrym i kochaj¹cym synem i mê¿em, troskliwym ojcem. By³ dumny z sukcesów
swoich córek i ziêciów...
Pierwszym miejscem pracy Marcela by³a Fundacja Konrada Adenauera
w Sankt Augustin k. Bonn, w której zosta³ ekspertem od kontaktów i sprawy
zjednoczenia wschodnich i zachodnich Niemiec, maj¹cym szczególnie bliskie
wiêzi ze œrodowiskami Lipska i Berlina.
Pracuj¹c w Szwerinie, bêd¹c odpowiedzialnym za wspó³pracê miêdzynarodow¹, anga¿owa³ siê z gor¹cym sercem siê w kontakty polsko-niemieckie.
Dzia³aj¹c w wspomnianej Rz¹dowej Komisji Polsko-Niemieckiej, szczególnie
anga¿owa³ siê na polu wspó³pracy transgranicznej, w tym na rzecz wspieranego przez EU Euroregionu Pomerania. St¹d mia³ wielu znajomych i przyjació³
w Szczecinie. Nale¿¹ do nich b. wojewoda szczeciñski i zachodniopomorski
dr Marek Ta³asiewicz i b. dyr. Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich prof. Eugeniusz Kus.
– Marcel by³ dumny z otrzymanego w Szczecinie wyró¿nienia ze znakiem Gryfa.
– Na podobne zas³u¿y³ te¿ w Gdañsku. Mia³em nadziejê, ¿e wkrótce stanie siê
to faktem.
Marcel by³ cz³owiekiem bezgranicznie ¿yczliwym dla bliskich i dalszych ludzi, z którymi spotyka³ siê na swojej drodze ¿ycia. Podczas naszego ostatniego
spotkania, wspominaj¹c dom rodzinny, wiele mówi³ o muzyce, o akordeonach,
na których gra³ z ojcem w rodzinnym i przyjacielskim krêgu. Opowiada³ o planowanym na czerwiec œlubie córki, o jej weselu, które mia³o byæ i sta³o siê wielkim zjazdem rodzinnym. By³ szczêœliwy, i¿ przebieg³o ono zgodnie z programem. Po weselu odby³ z siostr¹ jeszcze sentymentaln¹ podró¿ w rodzinne strony.
(Rok wczeœniej podobn¹ odby³ z ¿on¹ Ani¹ po jej Estonii i ca³ym Baltikum).
Mia³ wiele planów rodzinnych i zawodowych. Niejeden by³ nasz wspólny –
tak¿e z tych, na które zawsze brak czasu. By cz³owiekiem g³êbokiej wiary –
katolikiem i ekumenist¹, otwartym na innych, tak¿e na obcych, nios¹cym im
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pomoc. By³ rzecznikiem interesów naszych Braci Mniejszych – przyjacielem
natury, cz³owiekiem w duchu œw. Franciszka, zaniepokojonym o przysz³oœæ.
By³ okazem zdrowia. Systematycznie uprawia³ d³ugie spacery i sport… Œmieræ
dopad³a go podczas przedwieczornego przebiegu – w drodze…
Po¿egnano go kilka dni póŸniej podczas mszy pogrzebowej w koœciele parafialnym p.w. œw. Anny w Szwerinie. Pochowano na wiejskim cmentarzu
w Lützow, gdzie stworzy³ wraz z Ani¹ dom – szczêœliw¹ rodzinn¹ przystañ…
Bêdzie go nie tylko ¿onie Ani i rodzinom córek Katarzyny i Wiktorii bardzo
a bardzo brakowa³o…
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URSZULA BOLDUAN z d. Szornak
(1930–2017)
– żona Stolema Tadeusza
– Stolemka z Nordy
Odesz³a w zaœwiaty, do wiecznoœci ta, której ca³e ¿ycie by³o zwi¹zane z Kaszubami i kaszubskimi sprawami. Dwanaœcie lat temu po¿egnaliœmy jej mê¿a –
redaktora, dziennikarza, pisarza, dzia³acza, Stolema – od wczesnej m³odoœci
zwi¹zanego z prac¹ i spo³eczn¹ dzia³alnoœci¹ na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i kaszubszczyzny – unowoczeœnienia i upodmiotowienia spo³ecznoœci kaszubskiej, pomno¿enia jej dorobku kulturalnego i zdobycia godnego
miejsca w Polsce i œwiecie…
Brzmi to wszystko zarazem nadto wznioœle i banalnie. Trudno jednak oddaæ innymi s³owami to, co zawdziêczamy – my Kaszubi, Pomorzanie, Polacy…
takim ludziom jak Urszula i Tadeusz Bolduanowie. Niemal we wszystkim, czego dokona³ Tadeusz w swoim doros³ym ¿yciu, jest ogromny udzia³ Urszuli.
Poznali siê bowiem w Zrzeszeniu Kaszubskim, a pobrali w 1959 roku. – Z okazji œlubu cywilnego, który by³ w Gdañsku, otrzymali m.in.
„Serdeczne ¿yczenia (…)
Z okazji Twojego Urszulko i Tadeuszu Œlubu, uroczystoœci tak wa¿nej i piêknej w ¿yciu – najszczersze ¿yczenia bardzo d³ugiego ¿ycia dla Waszego osobistego szczêœcia rodzinnego, które niech bêdzie Ÿród³em si³ i entuzjazmu w trudnej, ale jak potrzebnej i zaszczytnej pracy dla ludu i rozwoju Kaszub –
sk³ada[j¹] w imieniu Zrzeszenia Kaszubskiego i w³asnym
R.[obert] Komkowski
Sekretarz Z.G. Z.K
Gdañsk w dniu 1 VIII 1959 r.”

A.[leksander]Arendt
Prezes Z.G Z.K

Œlub koœcielny mia³ miejsce w nastêpnym miesi¹cu w koœciele „Gwiazda
Morza” w Sopocie. Stamt¹d Pañstwo M³odzi i goœcie pojechali na wesele do Domatówka. Dojechali z Wejherowa PKS-m do Piaœnicy, a do domu weselnego
bryczkami… Jednym ze œwiadków by³ Stanis³aw Pestka.
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Stanowili wspania³¹ parê ma³¿eñsk¹, wspieraj¹c¹ wzajemnie siebie i innych.
Jednak to Urszuli Tadeusz, osierocony tak tragicznie przez wojnê, dorastaj¹cy
w warunkach niedostatku i w klimacie domu dziecka, od 1939 roku pozbawiony
normalnego rodzinnego gniazda, jeszcze jako redaktor naczelny dwutygodnika
„Kaszëbë” sypiaj¹cy niekiedy w pokoju redakcyjnym na biurku, zawdziêcza³
stworzenie w³asnego matecznika.
Gniazdo – dom – mieszkanko Urszuli i Tadeusza Bolduanów, kilkadziesi¹t
m2 w kamienicy przy ul. Topolowej, a potem w falowcu na Przymorzu, to swoista instytucja w dziejach familii Szornaków – Bolduanów, a przede wszystkim
w Spo³ecznoœci Zrzeszonej – „ostoja pomorskoœci”. Pozbawieni przez los w³asnego potomstwa, Urszula i Tadeusz mieli wielu chrzeœniaków, byli tymi, którzy
dbali o nich i wzajemnie dbali o swoje zdrowie i chwile wytchnienia od burzliwych spraw, tocz¹cych siê dooko³a, wobec których nigdy nie byli obojêtni,
a wrêcz przeciwnie – ¿yli na co dzieñ tym, co dzia³o siê wa¿nego w kraju i œwiecie. Ich dom – mieszkanko, to swoiste centrum ¿ycia i kszta³cenia obywatelskiego, nie tylko dla wielu przedstawicieli spo³ecznoœci kaszubsko-pomorskiej.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten swój dom, rodzinê, stworzyli w zanikaj¹cym
wprawdzie, ale jeszcze w klimacie popaŸdziernikowej odwil¿y, zmian, jakie przynios³y w Polsce wydarzenia 1956 roku, w których zw³aszcza Tadeusz, jako dziennikarz wojskowy i ju¿ m³ody dzia³acz kaszubski, przechodz¹cy tward¹ szko³ê
obywatelskiego myœlenia i dzia³ania Leszka B¹dkowskiego, bra³ udzia³ . – Ale
zostawmy te wspomnienia dotycz¹ce warunków ¿ycia i obywatelskiego dorastania – tak Tadeusza, jak i Urszuli – ludzi ich pokolenia, urodzonych przed
wojn¹, doœwiadczonych tragedi¹ okupacji hitlerowskiej i kolejn¹ plag¹, kojarzon¹ z postaci¹ J. Stalina.
Urszula urodzi³a siê 28.01.1930 roku na kaszubskiej Nordzie, we wsi Domatowo, w rodzinie gburskiej Ignacego i Anieli z d. Blaszke. Pan Bóg obdarzy³
rodziców Urszuli 6 córkami, nie daj¹c syna, co po latach, gdy ¿adna z dziewcz¹t nie zechcia³a przej¹æ ojcowizny – zadecydowa³o o tym, ¿e przesz³a ona
po s¹siedzku w rêce krewniaków.
Kolejno urodzi³y siê:
– Wawrzynia (1926), zmar³a dzieckiem;
– Maria (1928–2017) wysz³a za Juñskiego, kowala w Jastarnii;
– Urszula (1930–2017)…;
– Monika (1931) – wysz³a za krawca W³adys³awa Karszniê z Leœniewa;
– Katarzyna (1933) – m¹¿ szkólny Zygmunt Krzemiñski, zamieszkali w Wejherowie, ich syn Witold sporz¹dzi³ wielkie drzewo genealogiczne;
– Aniela (1934) – zwi¹zana z Technikum Rolniczym w K³aninie, gdzie nadal
mieszka.
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Dzieciñstwo Urszula spêdzi³a w sprzyjaj¹cym rozwojowi dzieci klimacie
rodzinnym jako ta jedna z córek ojca, szanowanego obywatela gminy i parafii,
zaprzyjaŸnionego ze znanym poza Kaszubami jegomoœciom w Mechowej, by³ym pos³em, ale te¿ dobrym duszpasterzem, a z drugiego powo³ania tak¿e lekarzem – nie tylko dusz ludzkich, specjalist¹ w zakresie zio³olecznictwa,
ks. Boles³awem Witkowskim (1873–1939), zamordowanym jesieni¹ 1939 roku
w bestialski sposób przez hitlerowców w Piaœnicy. – Od tej krwawej pomorskiej
jesieni, Urszula ¿y³a zawsze w cieniu i s¹siedztwie Piaœnicy, do której dosz³a
tragedia Bolduanów – braci Tadeusza i Rajmunda, zwi¹zana z zamordowaniem w tym samym niemal czasie, i równie bestialsko, ich ojca – wejherowskiego burmistrza Teodora Bolduana.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w kaszubskiej, polskiej familii Szornaków, podobnie jak
Bolduanów, od pokoleñ jêzyk niemiecki i kultura s¹siadów, nigdy nie by³y obce.
Wœród znajomych, a nawet krewnych, nie brakowa³o Niemców, a dla Urszuli,
obok rodzinnego domu, liczy³ siê zawsze dom ciotek Anny i Marty Kirschbaum w Sopocie, gdzie do 1945 roku mówi³o siê raczej tylko po kaszubsku albo
po niemiecku, a jêzyk ten nie by³ i dla niej obcym.
Urszula przed wojn¹ zaliczy³a pierwsze klasy polskiej szko³y powszechnej
w Domatowie. W czasie wojny kontynuowa³a naukê w szkole niemieckiej.
Po wojnie wraz z siostr¹ Monik¹ zosta³a uczennic¹ Liceum Pedagogicznego
w Wejherowie. Jednak¿e nie tam zdoby³a maturê. Urszula przerwa³a naukê
i podjê³a pracê w Stacji Hodowli Ziemniaka w Celbowie. Stamt¹d przesz³a
do Centrali Nasiennej w Gdañsku, gdzie pracowa³a do emerytury. Na pocz¹tku swego gdañskiego ¿ycia mieszka³a u ciotek w Sopocie do zam¹¿pójœcia.
Dopiero mieszkaj¹c w Gdañsku-Wrzeszczu zda³a maturê ju¿ jako pani Bolduanowa, oddana bardzo solidnie pracy zawodowej i dzia³alnoœci spo³ecznej
w Zrzeszeniu.
Obok pracy liczy³ siê dom – troska o zdrowie Tadeusza, borykaj¹cego siê
od m³odoœci z chorobami, a tak¿e jego praca w redakcji „Kaszëb”, a potem tygodnika „Litery”, w których by³ g³ównym duchem sprawczym ka¿dego kolejnego
numeru. Jego przyjaciele ze œwiata dziennikarskiego, w którym tkwi³ tak¿e brat
Tadeusza – Rajmund, jak i ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, stali siê równie¿ osobami bliskimi Urszuli. Jednym z najbli¿szych by³ Stanis³aw Pestka (1929–
–2015), ów œwiadek na ich œlubie 1 sierpnia 1959 roku w Sopocie, a potem
przyjaciel do grobowej deski. Równie¿ wa¿n¹ postaci¹ w ich licznym przyjacielskim gronie, by³ Aleksander Arendt – pierwszy prezes Zrzeszenia Kaszubskiego, podobnie jak nastêpny – Bernard Szczêsny, czy wiceprezes ZK, a prezes TRZZ Bernard Kula, a przede wszystkim Lech B¹dkowski (1920–1984).
– Lechu, to najpierw nauczyciel dziennikarskiego fachu, potem mistrz i przyjaciel w obywatelskim trudzie, partner, z którym zawsze mo¿na by³o siê nie
zgadzaæ i nieraz ostro polemizowaæ, co nie przekreœla³o jakoœci i si³y ich
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przyjaŸni. – Proszê zerkn¹æ do Pro memoria Tadeusz Bolduan…, choæby na
zamieszczone tam dedykacje z ksi¹¿ek darowanych Tadeuszowi i Urszuli przez
Lecha i innych. Tu kilka przyk³adów:
– W egzemplarzu wa¿nego tomu opowiadañ Lecha pt. Bitwa trwa czytamy:
„Urszuli i Tadeuszowi (przy sposobnoœci z okazji imienin; nie wie, ¿e wiem),
z wyrazami przyjaŸni
Gdañsk, PaŸdziernik 1960”

Lech

– W tomie pt. O których myœlimy –
„Tadeuszowi, przyjacielowi, za³o¿ycielowi „Pomoranii”, ze s³owami serdecznej proœby o wzmo¿on¹ aktywnoœæ. I oczywiœcie – na najpierwszym miejscu – s³owa podziwu dla piêknej Urszuli
Gdañsk, luty 1966”

Lech

– W Poczcie ksi¹¿¹t Pomorza Gdañskiego –
„Domowi Urszuli i Tadeusza Bolduanów, ostoi pomorskoœci
Gdañsk, w sierpniu 1974”

Lech

– W tomiku krakowskim Sny. Opowiadania.
„Urszuli i Tadeuszowi –
czeœæ i chwa³a, i przyjaŸñ
Gdañsk, w listopadzie 1978”

Lech

– W t. I zaplanowanej trylogii pt. M³ody ksi¹¿ê:
„Urszuli i Tadeuszowi tê kolubrynkê, jako zapowiedŸ ca³ej baterii podobnych kolubrynek – w dowód przyjaŸni
Gdañsk w lutym 1981”

Lech

Podobnie adresowane s¹ dedykacje – dla Urszuli i Tadeusza – przez wielu
innych autorów, daruj¹cych im egzemplarze swoich ksi¹¿ek. Polecam m.in.
zwróciæ uwagê na ksi¹¿ki œp. Antoniego Boles³awa Faca. Tu tylko trzy przyk³ady:
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W ksi¹¿ce B. Faca Na pamiêæ czytamy:
„Drogim Bolduanom z Przymorza Urszuli i Tadeuszowi w dowód naszej
(z Majk¹)
przyjaŸni – Bolek (zwany przez Przyjació³ – Antkiem)
Dn. 28-XI-76 r.”
– W RzeŸni Maksa Heroda:
„Urszuli i Tadeuszowi – wytrawnym Przyjacio³om
(co to w biedzie i g³odzie…)
– Antek (Boles³aw)

Gd. kwiecieñ 81”

– W Na widoku:
„Urszuli i Tadeuszowi, na których mo¿na liczyæ, których obecnoœæ nas (Majkê
i ABF) krzepi z przyjaŸni¹ Antek BF.
Gd. czerwiec 79”
Jeszcze jedna dedykacja – tym razem Wojtka Kiedrowskiego, wpisana do
egzemplarza wydanej przezeñ ksi¹¿ki Stanis³awa Jankego Derdowski, Gdañsk
2002:
„Tadeuszowi, – choæby dlatego, ¿e 45 lat temu zapoznaliœmy siê w³aœnie
we Wielu (Derdowskiego) i Urszuli, która mimo i¿ dopiero pierwszy raz
w tym roku bywamy – wkrótce Jastry – ugoœci³a nas jak zawsze
nader serdecznie – Wojtek – K
10.04.2002”
Podobnych dedykacji – adresowanych do obojga – U. i T. Bolduanów jest
wiêcej, a we wszystkich wyeksponowana jest ich goœcinnoœæ i przyjaŸñ. Zwracam uwagê na Lecha okreœlenie Tadeusza jako za³o¿yciela „Pomoranii” oraz
domu U. i T. Bolduanów jako ostoi pomorskoœci!
Przy okazji dedykacji, pamiêtam z wdziêcznoœci¹ o jeszcze jednej, wpisanej
do darowanej mi z okazji moich imienin przez Urszulê, chyba najcenniejszej
ksiêgi z ich biblioteki, ze zbiorów Tadeusza. Chodzi o starodruk, oprawiony
w skórê, gruby klocek prac jednego z przodków Bolduanów, ks. pastora Paw³a
Bolduana (1563–1626) ze Stolpy – S³upska – Pomeranii, syna ch³opa z Kobylnicy, a proboszcza w Wieszynie, z których pierwsza to:
„Bibliothecae Theologicae sive:
Elenchi scriptorum ecclesiasticorum selectiorum, Protestantium, Calvinianorum et Pontificiorum…”
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– swoista bibliografia druków reformacyjnych, wydana w Lipsku w 1622 roku
(345 stron + 7 nlb).
Drugie podobne dzie³o w tym klocku to „Bibliotheca – Philosophica…”
Jena 1616 (ss. 647+ 8 nlb. + indeks).
i trzecia „Bibliotheca – Historica…”
Lipsiê, Anno M. DC. XX [1620] – s. 280 + 6 nlb. i wiele zapisanych rêk¹ autora… i jeszcze wiêcej – setki kart na dalsze uzupe³nienia – niezapisanych.
Na wklejonej karcie z nadrukiem Urszula Bolduan czytam:
„Józku –
w godne twoje rêce przekazujê wielkie dzie³o napisane przez przodka Tadeusza
– pastora Paw³a Bolduana
Urszula Bolduan
Gdañsk, 19 marca 2007 r.”
– Po œmierci Tadeusza jakby nabra³ znaczenia fakt, i¿ jego babci¹ by³a Rozalia Borzyszkowska, kuzynka mojego dziadka Józefa, która zmusi³a Tadeuszowego dziadka Ryszarda – ewangelika do konwersji na katolicyzm i dopiero wtedy
mu œlubowa³a. Po czêœci wiêc jej zawdziêczamy kaszubsk¹ rodzinê naszych
Bolduanów z Urszul¹ w³¹cznie.
W gronie zaprzyjaŸnionych z U. i T. Bolduanami rych³o znaleŸli siê Izabella
Trojanowska (1929–1995), Renata i Wojciech Kiedrowscy, Majka i Boles³aw
Facowie, Barbara Kanold i jej m¹¿ Kazimierz £astawiecki i inni, z których to
ma³¿eñstw mê¿czyŸni poprzedzili Urszulê, a i Tadeusza, w drodze na miejsce
wiecznego spoczynku na Srebrzysku.
W tym gronie najbli¿szych by³y te¿ nieco na innych zasadach siostry Urszuli i ich rodziny z Wejherowa, Jastarni, Leœniewa i K³anina. Na co dzieñ niemal,
szczególnie blisko by³y dwie rodziny w Gdañsku: brata Tadeusza – Rajmunda
i jego ¿ony Rity, tak¿e mieszkañców Wrzeszcza oraz kuzyna Bolduanów – Kazimierza Lassa (1931–1971) i jego ¿ony Ewy Wszelaki-Lassowej. – Od œlubu
Ewy i Kazika, jaki mia³ miejsce w 1958 roku, sta³o siê tradycj¹, i¿ U. i T. Bolduanowie z nimi razem spêdzali wszystkie œwiêta Wielkanocy i Bo¿ego Narodzenia. – Gody zaczyna³o siê od Wigilii i imienin Ewy u Lassów, a koñczy³o siê je
u Bolduanów. (Potem obchodzono je w domu kolejnej rodziny – prof. AMG
Piotra Lassa). Z tytu³u powo³ania i lekarskiej profesji dr Ewy, kontynuuj¹cej
rodzinne tradycje po ojcu, tak¿e prof. AMG, Urszula i Tadeusz poszerzyli kr¹g
swoich przyjació³ miêdzy innymi o lekarskie ma³¿eñstwo Krystyny i Miros³awa
Las-kowskich.
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¯egnaj¹c Urszulê na Cmentarzu Srebrzysko, nie tylko w imieniu m³odych,
studentów sprzed ponad pó³ wieku, podziêkowa³em jej i Tadeuszowi za ich
otwarty dom, za goœcinnoœæ i ¿yczliwoœæ, a i za pomoc w zdobywaniu wiedzy,
jak¹ obdarzali przez lata kolejne pokolenia cz³onków Klubu „Pomorania”!
Dziêkowa³em za oparcie i merytoryczn¹ pomoc, jakiej nie szczêdzili rosn¹cej
grupie pisz¹cych, zw³aszcza po kaszubsku, promuj¹c ich dokonania, debiuty
i kolejne wydania tomików poezji czy innych dzie³ literatury kaszubskiej. A byli
wœród nich m.in. Mëster Jan Trepczyk (1907–1989) i niepowtarzalny Alojzy
Nagel (1930–1998).
W³aœnie Wejherowo, jako rodzinne miasto Tadeusza i niemal œwiête miasto
dla Kaszubów z Nordy, by³o tym spoœród grodów kaszubskich, jaki po Gdañsku by³ dla nich najwa¿niejszy. Obok zwi¹zków rodzinnych, decydowa³o tu
zaanga¿owanie Tadeusza, a i Urszuli, na rzecz powstania i rozwoju Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a tak¿e ich udzia³ w kultywowaniu pamiêci o burmistrzu Tadeuszu Bolduanie i w edukacji m³odzie¿y
ze szkó³ wejherowskich, zw³aszcza tej, której Patronem jest Teodor Bolduan.
Z tytu³u warszawskich doœwiadczeñ i przyjaŸni Tadeusza, jak i bliskich wiêzi
z UMK w Toruniu, czy z prof. Gerardem Labud¹ w Poznaniu, w domu redaktorstwa „Kaszëb” i „Liter” czêstymi goœæmi bywali nie tylko kaszubolodzy, ale
i inni pisarze i historycy Pomorza, szerzej humaniœci, ludzie nauki, kultury
i sztuki. Pamiêtamy choæby o baletowo-teatralnych doœwiadczeniach Barbary
i Kazimierza £astawieckich. Urszula z Tadeuszem przy mnogoœci zajêæ znajdowali czas na odwiedziny – bywanie w operze, teatrze i filharmonii, czy na
letnich koncertach organizowanych w oliwskiej lub mariackiej katedrze.
To dziêki organom – sprawa odbudowy tego instrumentu z koœcio³a œw.
Jana dla Bazyliki Mariackiej – zrodzi³a siê przyjaŸñ Bolduanów z ich g³ównym
fundatorem – dr. Otto Kulcke z Frankfurtu n. Menem, ks. Stanis³awem Bogdanowiczem – proboszczem Mariackim, rodzinami braci – Harry i Guntram
Hillebrandt spod Hanoweru – w³aœcicieli firmy realizuj¹cej to wielkie wówczas
i wyj¹tkowe dzie³o w odbudowanym Starym Gdañsku. – To lata przyjaŸni, ale
przede wszystkim pracy i wspó³pracy, w któr¹ zaanga¿owani byli gdañscy konserwatorzy wojewódzcy oraz ¿yczliwe sprawie w³adze miasta itp. itd.
Poœwiêcenie organów mariackich 15.08.1985 roku by³o wielkim œwiêtem
Koœcio³a Gdañskiego, Miasta. Dziêki temu poszerzy³ siê ogromnie kr¹g znajomych i przyjació³, bywalców goœcinnego domu Bolduanów, w tym muzyków
i mi³oœników muzyki oraz Gdañska, pochodz¹cych z ró¿nych zak¹tków Niemiec i Europy. – Bywa³o, ¿e dziêki temu Urszula z Tadeuszem mogli byæ te¿
goœæmi, odpoczywaæ od realiów naszego œwiata, za Odr¹ i £ab¹ – z Frankfurtem i Berlinem w centrum.
Niemniej wa¿ne, a mo¿e i wa¿niejsze by³y i s¹ kontakty oraz przyjaŸnie
U. i T. Bolduanów z Kaszubami i kaszubologami rozsianymi po ca³ym œwiecie.

URSZULA BOLDUAN Z D. SZORNAK – ¯ONA STOLEMA TADEUSZA...

601

Grono tych pierwszych ros³o dziêki Zrzeszeniu i „Kaszëbom” oraz organizowanym przez nas w latach 90. Sympozjom Polonii Kaszubsko-Pomorskiej
w Starbieninie. Jeœli idzie o kaszubologów, najbardziej owocna by³a przyjaŸñ
z Ferdynandem Neureiterem (1928–2007) z Austrii. Systematyczna wymiana
korespondencji, gromadzenie i wysy³anie st¹d przeró¿nych materia³ów nad
Dunaj (w czym Tadeusz by³ wraz z Leonem Ropplem szczególnie zaanga¿owany), wzajemne goœciny, zadecydowa³y o znacz¹cym udziale Tadeusza
i Urszuli w powstaniu pierwszej – napisanej w jêzyku niemieckim Historii literatury kaszubskiej F. Neureitera i jej wydaniu w t³umaczeniu na jêzyk polski
w Gdañsku.
Osobn¹ dziedzin¹ dziejów ma³¿eñstwa Urszuli i Tadeusza Bolduanów s¹
ich przyjaŸnie i wspó³praca z wieloma duchownymi, zw³aszcza, ale nie tylko,
z kaszubologami, wœród których najwczeœniej chyba znalaz³ siê kleryk, niegdyœ prezes klubu w Pelplinie, dziœ senior w Lipuszu, ks. W³adys³aw Szulist.
Pamiêtamy zaanga¿owanie Tadeusza (w m³odoœci i do Solidarnoœci niesfornego cz³onka PZPR), jako wspó³twórcy w stanie wojennym Klubu Inteligencji
Katolickiej w Gdañsku oraz – Uli i Tadeusza przyjacielskie kontakty z ks. abp.
Tadeuszem Goc³owskim, a tak¿e wczeœniejsze z ks. Bernardem Sycht¹, a zw³aszcza z ks. bp. Andrzejem Œliwiñskim – ziomkiem, niemal s¹siadem Urszuli
w dzieciñstwie, pochodz¹cym z Werblini.
Wspominaj¹c Urszulê i Tadeusza, mam w pamiêci m.in. nasze Spotkania
Pelpliñskie i ich mi³e wizyty w £¹czyñskiej Hucie, najczêœciej w towarzystwie
Otto Kulcke i jego przyjació³, ale te¿ w kontekœcie odwiedzin naszego zak¹tka
nad Raduni¹ przez ks. abp. T. Goc³owskiego i innych. By³y to zwyk³e ma³e
seminaria, dotycz¹ce spraw kaszubsko-pomorskich i polsko-niemieckich –
z Gdañskiem w centrum.
Z wdziêcznoœci¹ wspominam decyzjê Urszuli dotycz¹c¹ losów biblioteki
i archiwum Tadeusza. Dziêki niej trafi³y one do Muzeum w Wejherowie, dok¹d
ju¿ wczeœniej za ¿ycia „przenios³o” siê nie tylko wiele ich ksi¹¿ek.
Czêœæ tej wspania³ej spuœcizny – œwiadectw naszego dziedzictwa kulturowego trafi³a do moich zbiorów i m³odszych o pokolenie kaszubologów z Instytutu Kaszubskiego – Cezarego Obracht-Prondzyñskiego i Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk. Przy wielkiej pomocy i ¿yczliwoœci Urszuli uda³o mi siê
niemal na gor¹co przygotowaæ do druku kolejny tom z pomnikowej – biograficznej serii wydawnictw Instytutu Kaszubskiego – Pro memoria Tadeusz Bolduan (1939–2005), Gdañsk 2006.
– O ile zwykle w ramach gratisów, rozdaj¹c w³asne egzemplarze autorskie
i promocyjne ksi¹¿ek Instytutu, wpisujê do wielu z nich dedykacjê, to tym razem
i ja z ¿on¹ otrzymaliœmy egzemplarz tego tomu, zawieraj¹cy mi³e s³owa Urszuli:
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„Dziêkujê Wam droga Hanko i Józku za przyjaŸñ i ¿yczliwoœæ. Szczególne
dziêki Józku za ciep³e s³owa i czas, który Tadziowi i mnie ofiarowa³eœ.
Bóg zap³aæ.
Z najlepszymi ¿yczeniami
Urszula Bolduan
Gdañsk, 22 grudnia 2006 r.”
– Wielkie dziêki i Tobie Urszulo raz jeszcze za bogactwo dobra, jakie dziêki
Tobie i Tadeuszowi sta³o siê i naszym udzia³em. – Naszym – ma³ej familii
Borzyszków i wielkiej rodziny ludzi tworz¹cych solidarnie na dobre i na z³e
Spo³ecznoœæ Zrzeszon¹.
W ¿yciorysie Tadeusza jednym z wa¿nych fragmentów jest jego dzia³alnoœæ
jako Kanclerza Kapitu³y Honorowych Odznaczeñ Rady Miasta Gdañska –
Medali Œw. Wojciecha i Ksiêcia Mœciwoja II. Wieloletnim Przewodnicz¹cym
Kapitu³y by³ zmar³y niedawno b. prezydent Gdañska, profesor Jerzy M³ynarczyk. Jej cz³onkiem m.in. jest Halina Winiarska, a do tego grona nale¿a³ te¿
ks. abp. Tadeusz Goc³owski. Z ich inicjatywy Kapitu³a w 2006 roku uhonorowa³a
poœmiertnie Tadeusza, a Medal ten odebra³a w jego zastêpstwie w Dworze
Artusa 9 maja 2006 roku Urszula, której towarzyszy³o liczne grono przyjació³
obojga Bolduanów.
W tamtych latach, po œmierci Tadeusza, odwiedzi³em Urszulê niejednokrotnie m.in. razem ze Stanis³awem Pestk¹. – Stach nie móg³ byæ na pogrzebie
Tadeusza, gdy¿ przebywa³ wówczas w USA. – Podziwia³em zawsze Urszulê za
jej troskê o uwzglêdnienie jad³ospisowych upodobañ goœci, co w przypadku
Staszka mia³o szczególne znaczenie. Zawsze, obok ciasta i najwa¿niejszej dobrej kawy, by³a kolacja – extra menu, którym Urszula zdoby³a sobie niejedno
serce spoœród innych goœci, zw³aszcza tych zza £aby.
Tymczasem sama Urszula, zawsze szczup³a, nawet jakby ponad miarê,
w odniesieniu do w³asnej osoby by³a nader skromna, a z czasem i zapomina³a
o jedzeniu – ginê³a w oczach. I st¹d nie mog³a ju¿ mieszkaæ sama. Znalaz³a
nowy dom i opiekê w Domatówku, gdzie spêdzi³a ostatni okres ¿ycia – z kilkumiesiêcznym na koñcu pobytem w Domu Seniora Hilarys w Pucku, gdzie zmar³a
16.08.2017 r.
Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 19 sierpnia br. w koœciele parafialnym
w Leœniewie, do którego nale¿y Domatówko, a ostatnie po¿egnanie na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu. Spoczê³a w jednym grobie z Tadeuszem, niedaleko od Franciszka Sêdzickiego, Ryszarda Stryjca, Izabelli Trojanowskiej
i Antoniego Faca, Stanis³awa Pestki i Brunona Synaka, Ró¿y Ostrowskiej i Lecha
B¹dkowskiego, Bernarda Szczêsnego, Kazimierza Lassa oraz rodziców i dziadków jego ¿ony – Wszelakich i wielu innych przyjació³ i znajomych, wspó³twórców dorobku kultury powojennego Gdañska.
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Ceremoniom na Srebrzysku przewodzi³ ks. Grzegorz Koœcielniak z parafii
Bo¿ego Cia³a na Pieckach, pochodz¹cy z Krokowej, syn tamtejszego prezesa
ZK-P w towarzystwie pocztów sztandarowych Z.G. i O/Gdañskiego ZK-P, rodziny i przyjació³, zw³aszcza kolegów i kole¿anek z pracy oraz Spo³ecznoœci
Zrzeszonej. S³owa po¿egnania wypowiedzia³ tak¿e Werner Kulcke z Böblingen
k. Stuttgartu, najm³odszy brat Otta Kulcke, obecny wraz z synem Marcinem na
pogrzebie, oraz mjr. Edmund Popieliñski w imieniu kole¿anek i kolegów Urszuli z Zak³adu Pracy.
Tradycyjn¹ melodiê odegrali dwaj trêbacze z Pucka, a ¿a³obnicy na sam
koniec odœpiewali wszystkie trzy zwrotki pieœni Kaszëbskô Królewô! Po czym
rodzina zaprosi³a zebranych na stypê do restauracji „Kirkor”. – By³a to niejako
ostatnia goœcina – obecnoœæ na przyjêciu u Urszuli. R. i P.!
Odwiedzaj¹c groby naszych bliskich na Srebrzysku, nie zapominajmy o Niej
i innych Stolemach, którzy tam znaleŸli równie¿ swoje miejsce wiecznego
spoczynku.
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EDWARDOWI BREZIE
(1932–2017)
po sąsiedzku

Moje obecne po¿egnanie Profesora Edwarda Brezy nieznacznie odbiegnie
od nale¿nych mu s³ów zadumy i od powinnych wyrazów podziêki od ¿a³obnika, które w dniu jego cmentarnego pochówku w Sopocie wypowiada³em
z nieuchronnym rozedrganiem emocjonalnym jako jeden z uczestników smutnego obrzêdu we czwartek 17 paŸdziernika 2017 roku. Odbiegnie zaœ, bo ju¿
i w tym dniu wspominanie kontaktów z Edwardem Brez¹ przybarwia³o siê
i splata³o ze wspomnieniami wieloletniego s¹siedztwa.
S¹siedztwo zazwyczaj wi¹¿e siê z doznawaniem nieodleg³ego pobli¿a z osob¹
¿egnan¹, ale zarazem „rozmundurowuje” to pobli¿e, „ucywilnia” je, sprzyja
sytuacjom „na piechotê”, zagra¿a bana³em i chwilami nara¿a na rodzaj niekoniecznie po¿¹danej poufa³oœci. Z porzekad³a wiedz¹ s¹siedzi, jak kto siedzi –
mo¿e wynikaæ szansa po¿ytecznego przypatrywania siê barwom codziennoœci,
ale i wœcibstwo ciekawskich. Czy¿ jednak istnieje sposób ubezpieczania siê od
kontaktu z szarzyzn¹ ¿ycia? Chcia³bym tu jej unikn¹æ, bo s¹siedztwo z Edwardem Brez¹ i jego famili¹ zdecydowanie wspomaga³o najlepsze standardy wspó³¿ycia s¹siedzkiego. S¹siedztwo to nie by³o wiêc tylko okolicznoœciow¹ metafor¹. W roku 1970 fortunny los zdarzy³, ¿e rodzina Brezów i moja rodzina zamieszkaliœmy w Sopocie na osiedlu spó³dzielczym przy ul. Mickiewicza na skraju
malowniczego wzgórza w s¹siedztwie lasu. „Zasiedliliœmy siê” w pierwszym
wtedy budowanym na tym osiedlu i w tym samym standardowym 10-kondygnacyjnym bloku, a nawet w tym samym „pionie” bloku. Pañstwo Brezowie
kupili mieszkanie na parterze, moja rodzina na pierwszym piêtrze. I tak ju¿
zosta³o – a to s¹siadowanie trwa do dziœ. Normaln¹ rzeczy kolej¹ spotykaliœmy
siê niemal codziennie. Nasza córka i dzieci pañstwa Brezów chodzi³y do tej
samej pobliskiej „szóstki” (Szko³a Podstawowa nr 6). Lat tego s¹siadowania
uzbiera³o siê kilkadziesi¹t, co najmniej 46! – bo ich pocz¹tek wyznaczy³ rok
1970. Wystarczaj¹cy to argument, by wiedzieæ i wiele razy upewniaæ siê, ¿e
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mieliœmy za s¹siadów roztropn¹, stateczn¹, ¿yczliw¹ i w potrzebie pomocn¹
nam rodzinê, której duetem kierowniczym byli nasi rówieœnicy: Edward Breza
i jego przezacna ma³¿onka Zofia, te¿ z kaszubskiego domu wiejskiego pochodz¹ca, rzetelna i serdecznie przez sopock¹ m³odzie¿ szkoln¹ lubiana nauczycielka jêzyka polskiego. A w ci¹gu tych lat 46 nie zdarzy³ siê ani jeden incydent
– dos³ownie: ani jeden! – który by korygowa³ nasz¹ opiniê o arcyrzetelnym
s¹siedztwie nie tylko duetu rodzicielskiego, ale tak¿e i ca³ej czwórki m³odzie¿y,
wypiastowanej i wyros³ej w tym mieszkaniu. To prawda, ¿e nasze osiedle spó³dzielcze mia³o charakter w³asnoœciowy, wiêc mieszkania by³y tu znacznie dro¿sze ni¿ w „zwyk³ych” spó³dzielniach lokatorskich, co sprzyja³o dba³oœci mieszkañców o ³ad nie tylko w budynkach, ale i o otoczenie, tak¿e o przestrzeganie
regu³ wspó³¿ycia (ha³aœliwe incydenty korytarzowe „na osiedlu” zdarza³y siê
doprawdy rzadko). Z tym wszystkim i przy pewnej snobistycznej dba³oœci mieszkañców, tak¿e i zarz¹du, o „w³asnoœciowy fason” spó³dzielczy, nasze s¹siadowanie z sekstetem Brezów u³o¿y³o siê zgo³a wzorowo. Pamiêtam, ¿e nied³ugo
po naszym wprowadzeniu siê na osiedle Edward Breza ze szpadlem w rêku
zainicjowa³ sadzenie ¿ywop³otu otaczaj¹cego i odgradzaj¹cego nasz blok mieszkalny od jezdni (zarz¹d osiedla dostarczy³ sadzonek tawuli) – jako cz³owiek
wychowany we wsi i przy pracach fizycznych wiedzia³, jak siê to robi – i ten
¿ywop³ot trwa do dziœ, a ja (te¿ „wieœniak” z rodowodu) rad by³em, ¿e da³em siê
zmobilizowaæ do udzia³u w tej pracy.
Dla mnie takie s¹siedzkie pobli¿e stanowi³o nie lada okazjê do przypatrywania siê codziennoœci kaszubskiej, bo wiedzia³em, ¿e Brezowie rodowodowo
wywodz¹ siê z jednego z najwa¿niejszych i najpewniejszych mateczników tradycyjnej kaszubszczyzny: ze wsi w powiecie koœcierskim. Pochodzê z regionu
Polski odleg³ego od województwa gdañskiego – z Podkarpacia – ale po studiach polonistycznych na Uniwersytecie £ódzkim ucieszy³em siê w 1955 roku
nakazem pracy na nieco dla mnie egzotycznych i doœæ tajemniczych krañcach
pó³nocnych Polski. Najpierw by³o to Liceum Pedagogiczne (= LP) w Starym
Targu w pow. sztumskim. Po likwidacji tej placówki gdañskie Kuratorium Oœwiatowe przenios³o mnie do LP w Kwidzynie, a podczas kasowania wszelkich LP
zaproponowa³o mi w roku 1966 pracê w Studium Nauczycielskim w Gdañsku.
Kilkanaœcie lat przed „przeprowadzk¹” do Gdañska spotyka³em siê „z tamtej
strony Wis³y” z pojedynczymi Kaszubami, co wiêcej – zorientowa³em siê, ¿e
istnieje w woj. gdañskim kilka powiatów kaszubskich (po likwidacji LP w Starym Targu „moja” klasa – ta, której by³em opiekunem – zosta³a przeniesiona
do kaszubskiego ¯ukowa!), ale dopiero w Gdañsku zyska³em sposobnoœæ bli¿szego siê zapoznania siê z geografi¹, etnografi¹ i mentalnoœci¹ kaszubsk¹. O tej
mentalnoœci od czasu do czasu s³ysza³em opinie takie sobie – zw³aszcza od
kilku przesiedleñców z Wileñszczyzny i Bia³orusi – ¿e to mentalnoœæ ma³o-
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mówna, mrukliwa, nieufna i trochê nietowarzyska… Poniektórzy kresowiacy
t³umaczyli j¹ sobie jako skutek wp³ywów nies³owiañskich, mo¿e germañskich.
I w³aœnie przeniesienie siê do Gdañska, a niebawem i do Uniwersytetu Gdañskiego sprawi³o, ¿e oprócz liczniejszej „reprezentacji” mieszkañców Kaszub
zyska³em szczególn¹ szansê: oto dane mi by³o spotykaæ siê z niema³ym dla
siebie po¿ytkiem intelektualnym a¿ z trzema niepospolitymi humanistami kaszubskimi.
Chronologicznie najwczeœniejszym moim bliŸnim w tym trio z fazy mojego
uczenia siê od postaw wiedzy o Kaszubach i o komplikacjach polskoœci na naszej Pó³nocy, okaza³ siê Jan Drze¿d¿on. W „okolicach” roku 1970, gdy „finiszowa³” z doktoratem w gdañskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (WSP), a w przerwach od zapracowania przy tym doktoracie (przygotowywa³ dysertacjê o twórczoœci pisarzy kaszubskich), doje¿d¿a³ do pracy w WSP w S³upsku. Wœród tego
doje¿d¿ania by³ spokojnie, ale mocno i owocnie zaaferowany w³asn¹ twórczoœci¹ literack¹.
W nieodleg³ym pobli¿u czasowym od za¿y³oœci z Janem Drze¿d¿onem,
co okaza³o siê „przygod¹” trwa³¹, zawi¹zywa³a siê moja paroletnia koneksja
z Hubertem Górnowiczem, niemal patriarch¹ jêzykoznawstwa kaszubskiego.
Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej w³¹czy³a wygasaj¹ce Studium Nauczycielskie do WSP i niebawem do Uniwersytetu Gdañskiego i pomieœci³a mnie na
wspó³lokatorskie „urzêdowanie” w pokoju, w którym „urzêdowa³” w roli wicedyrektora Instytutu w³aœnie Górnowicz. Mia³ za sob¹ gorycz wiêzienn¹ okupacji niemieckiej, pod koniec wojny w 1944 roku uda³o mu siê zbiec z r¹k niemieckich do wojska polskiego we Francji, by³ ranny w bitwie pod Falaise, potem ukoñczy³ kurs podoficerski, a za super dowódcê wszystkich czasów uznawa³
genera³a Maczka. Ale po kilku emigranckich latach wróci³ do pobli¿a ojczystych Borów Tucholskich, zda³ w Chojnicach maturê, studiowa³ w Toruniu
i pamiêtam, jak ze specyficznym poczuciem humoru wspomina³ (lubi³em te
jego wspominania) o niebanalnych przygodach ¿o³nierskich, które kontrastowa³y z jego wygl¹dem, bo postury by³ nieosobliwej. W Gdañsku stworzy³
szko³ê badañ jêzykoznawczych (w tym i toponomastycznych), z której wysz³o
cenione w Polsce i nie tylko w Polsce grono uczonych. Wœród nich znalaz³ siê
Edward Breza.
Jest on w chronologicznej kolejnoœci trzecim wa¿nym Kaszub¹, który – gdy
znalaz³em siê w Studium Nauczycielskim w gdañskiej WSP i niebawem w UG
– ju¿ od kilku realizowa³ w œrodowisku akademickim pod okiem Górnowicza,
ale przede wszystkim pod w³asn¹ kontrol¹ zamiar kszta³towania tu oœrodka
naukowego i dydaktycznego z myœl¹ podobn¹ jak Górnowicz. Z myœl¹ wiêc
o swoim „kraju lat dziecinnych”, co nie tak patetycznie zostanie nazwany mianem „œwiêtego i czystego jak pierwsze kochanie” Mickiewiczowej Litwy w Epi-

EDWARDOWI BREZIE PO S¥SIEDZKU

607

logu do Pana Tadeusza, bêdzie wszak¿e ziemi¹ prawdziwie godn¹ synowskiego
uczucia i powœci¹gliwej… serdecznoœci.
Bo wiedza, jak¹ wynios³em obserwowania postaw i postêpowania tego niepospolitego trio kaszubskiego, upewnia³a mnie, ¿e s¹ to ludzie, którzy mieli
œwiadomoœæ przerozmaitych dramatów i bied – wielkich i ma³ych – jakich doœwiadczali ich przodkowie, a tak¿e im samym nie by³y oszczêdzone rozmaite
gorycze w Polsce powojennej. Kaszubszczyzna w polskich dziejach nowo¿ytnych bywa³a podejrzewana o ca³y mieszek ró¿nych grzechów, w tym i o konformizm, a Kaszubi – nawykli do nieufnoœci i do mitygowania w³asnych emocji
– nie nale¿eli do awangard poruszeñ spo³ecznych, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ zdawali sobie sprawê z potrzeby zmian ustrojowych w powojennej Polsce i bardzo
je wspomagali. Ale te¿ wspomagali je – zwykle bez przepychania siê na czo³o
pochodów lub do pierwszego szeregu wiecuj¹cych.
Przy tym – wszyscy „moi” akademiccy gdañscy nauczyciele kaszubszczyzny – zawsze uwa¿ni i gotowi do aktywnoœci, wœród nich Edward Breza –
w retoryce okolicznoœciowej konsekwentnie stronili od patetycznego wielos³owia i wielkos³owia akademijnego. Tak¿e i w stylistyce mówienia i pisania o jego
w³asnych pracach i zamiarach ewidentnie jest s³yszalny nawyk skromnoœci
i ostro¿noœci – nawyk chyba charakterystyczny nie tylko dla mentalnoœci kaszubskiej. Mo¿na w nim pos³yszeæ echo dawnej przezornoœci o rodowodzie
plebejskich – bo tu siê przemawia bez nadmiaru wiecowej gestykulacji, a tak¿e
bez ha³asu namiêtnoœci politycznych. I za niestosowny uchodzi³by retoryczny
krzyk. Tu ceni siê panowanie nad sob¹ i praktykuje siê emocjonaln¹ powœci¹gliwoœæ w eksponowaniu w³asnej osoby i jej emocji. Jeœli ból – to nie gwa³towny
i nie szalony. Jeœli powaga – to nienatarczywa. Jeœli chwila pogody – to bez
rechotliwego œmiechu sarmackiego. I jest spokojna radoœæ.
Znane mi s¹ opinie co bardziej wojowniczych dzia³aczy politycznych, którzy
w czasach napiêæ spo³ecznych mieli za z³e dzia³aczom kaszubskim niedostatek
¿arliwoœci i anga¿owania siê w nasze spory i walki polityczne. Uwa¿am jednak,
¿e przez swoj¹ ostro¿noœæ, irytuj¹c¹ nieraz nawet ich samych, dzia³acze ci
i intelektualiœci kaszubscy wykonali wielk¹ pracê w dziedzinie oœwiaty i kultury.
Istotny udzia³ w tej pracy ma Kaszuba Edward Breza i maj¹ dwaj pozostali „moi”
nauczyciele kaszubszczyzny. Edward Breza ma ogromny dorobek publikacji,
zw³aszcza przeogromn¹ liczbê prac o nazewnictwie ludzi i miejscowoœci, ale
niebagatelny zak¹tek tego dorobku stanowi¹ Zasady pisowni kaszubskiej (1976)
i fundamentalna Gramatyka kaszubska (1981), opracowane wespó³ z Jerzym
Trederem. Bez tego rodzaju prac nie mo¿na sobie wyobraziæ sensownego szkolnictwa kaszubskiego, które po raz pierwszy w naszych dziejach przy aktywnym udziale uniwersyteckiej kadry sta³o siê rzeczywistoœci¹.
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Ale szkolni nauczyciele kaszubscy – przez ca³e ¿ycie zawodowe pilni badacze
jêzyka polskiego i autorzy wielu prac o jêzyku polskim – s¹ zarazem nauczycielami jêzyka polskiego i wychowawcami setek studentów – tych, którzy pod
batut¹ Brezy i jego kolegów praktykowali nauczanie polszczyzny. I byli lojalnymi
uczestnikami polskiego ¿ycia. Pomnê, ¿e przed pó³wieczem któryœ z krakowskich polonistów uniwersyteckich (chyba Zenon Klemensiewicz), w czasach
wczesnego PRL-u „rugany” przez któregoœ pryncypialistê antyre¿imowego,
¿e nie takiej Polsce powinien s³u¿yæ, bo PRL to nie jest Polska nale¿yta, podobno odpowiedzia³: „Jaka ta Polska jest, taka jest – ale jest!” To niebanalna konstatacja.
Wa¿nym przes³aniem prac i postawy Edwarda Brezy i grona wspó³pracuj¹cych z nim Kaszubów jest traktowane jêzyka jako dobra bezspornego i bezcennego. Wszyscy trzej „moi” Kaszubi znali ten jêzyk z domów rodzinnych i dobrze wiedzieli, ¿e istniej¹ jego odmiany terytorialne i ¿e mo¿na w nim „wyœpiewaæ” przerozmaite tony. Ale i Edward Breza, i obaj pozostali „moi” Kaszubi
w rozmowach codziennych z nie-kaszubskimi interlokutorami pos³ugiwali siê
solidn¹ polszczyzn¹. Tak¿e i w ich rozmowach na forum uniwersyteckim
„ze swoimi” chyba nie s³ysza³em ich uciekania siê do jêzykowej kaszubszczyzny. Ani razu nie œwiadkowa³em rozmowie w jêzyku „domowym”. Mia³em pewnoœæ, ¿e ka¿dy z nich to wytrawny znawca ¿ywej kaszubszczyzny jêzykowej,
ocala³ej wœród przeciwnoœci losu dziejowego, ale mówienie po kaszubsku rezerwowali sobie na kontakt ze swoimi. Nie na pokaz czy popis przed amatorami egzotyki. Pamiêtam, ¿e Edward Breza, znakomity znawca jêzyka kaszubskiego wyssanego z mlekiem macierzyñskim, nie ryzykowa³ narzucania siê komukolwiek z gadaniem „po kaszubsku” dla popisu. By³em wzruszonym
œwiadkiem w jego domu rodzinnym rozmowy z matk¹, która nie zna³a innej
mowy jak kaszubska – i na moich oczach odby³ siê niemal koncert mówienia
kaszubskiego.
PóŸniej z zaciekawieniem konstatowa³em, jak Edward Breza – znakomity
znawca ró¿nych odmian kaszubszczyzny literackiej, krytycznie opiniuje jeden
z motywów w przek³adzie na kaszubski czterech Ewangelii dokonany przez
ksiêdza Franciszka Gruczê, zas³u¿onego autora publikacji kaszubskich,
bo w tym przek³adzie zawieruszy³y siê mu w roli translatora neologizmy
w rodzaju morzyce jako nazwa jeziora, a powinno byæ jezoro… Tu, w bratniej
debacie z ks. Grucz¹, wyst¹pi³ Edward Breza jako Kaszuba nieustêpliwy, ale
i jêzykoznawca profesjonalny, zapewne wiêc to on mia³ racjê, tylko nie mnie
o tym definitywnie rozstrzygaæ. Symboliczne s¹siedztwo na sopockim cmentarzu sprawia, ¿e dialog o przek³adach przenosi siê w sferê wiecznoœci, jako
¿e na tym samym sopockim cmentarzu Edward Breza spocz¹³ zaledwie kilkaset metrów od miejsca pochówku Franciszka Gruczy.
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Na zakoñczenie tego wspominkowego rozmyœlania pragnê natomiast zaakcentowaæ, ¿e Edward Breza ca³ym ¿yciem i ca³¹ prac¹ naukowa pokaza³, jak
bycie Kaszub¹ i zarazem bycie Polakiem to szansa duchowego bogactwa, nie
zaœ przypad³oœæ, której co prêdzej trzeba siê pozbywaæ. To wa¿na dla mnie
sprawa i… przygoda intelektualna. Dwoistoœæ narodowa od dawna bywa³a cech¹
ludzi pograniczy, a w naszych czasach gwa³townie wzrasta jej znaczenie.
Przywi¹zanie do mowy ojczystej i spokojne jej dawkowanie to oczywisty atut,
ale ograniczenie siê do jednego jêzyka niekoniecznie musi oznaczaæ warunek
sine qua non narodowoœci.
Kaszuba pos³uguj¹cy siê jêzykiem kaszubskim nie powinien mieæ zmarszczonej zgryzoty na wiadomoœæ, ¿e jakiœ inny Kaszuba nie pisze, a tym bardziej
nie gada po kaszubsku. Jêzyk jest wa¿ny, nawet bardzo wa¿ny, ale on nie
wystarcza do narodowego samookreœlenia. Kaszubi maj¹ prawo do satysfakcji
z posiadania w³asnego jêzyka, ale przecie¿ wiedz¹, ¿e s¹ narody, które nie maj¹
swojego jêzyka – jak np. Austriacy czy jak Szwajcarzy niemiecko- lub francuskojêzyczni. Edward Breza zaœ, który wykona³ tak rozleg³¹ i tak kompetentn¹
pracê badawcz¹ i przys³u¿y³ siê zarówno pisanej, jak i nauczanej w szko³ach
kaszubszczyŸnie, zas³u¿y³ na trwa³e miejsce w pisanych i niepisanych ksiêgach
dziejów kaszubskich i polskich. Bo by³ i Polakiem, i Kaszub¹. Wedle pamiêtnej
nauki Hieronima Derdowskiego, ¿e „nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub
Polsczi”.
Postscriptum: Profesor Edward Breza – jak przysta³o na jêzykoznawcê znakomitego – mia³ sk³onnoœci poliglotyczne. Z dobrym skutkiem zagl¹da³ do
skarbnicy ró¿nych jêzyków s³owiañskich, sprawnie pos³ugiwa³ siê te¿ niemieckim, ale szczególnymi wzglêdami darzy³ klasyczn¹ grekê i ³acinê. S¹dzê, ¿e tam,
gdzie zatrzyma³ siê po trudach ¿ycia, mia³ mo¿noœæ rozmówiæ siê proszalnymi
s³owami Dawidowego psalmu 51 w ³aciñskiej wersji Wulgaty: Asperges me,
Domine, hyssopo, et mundabor, lavabis me, a super nivem de-albabor. Miserere
mei Deus secundum magnam misericordiam Tuam – in nomine Patris et Filii
et Spiritui Sancto. Dzisiejszym czytelnikom zapewne przyda³oby siê spolszczenie tych s³ów frazami: Pokrop mnie, Panie, hizopem, a stanê siê czysty, obmyj
mnie, a nad œnieg wybielejê. Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, wed³ug wielkiego mi³osierdzia Twego – w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.
Ale taki erudyta jak Profesor Edward Breza w³ada³ dostojn¹ ³acin¹ modlitewn¹ bez pomocy przek³adu.
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