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mit Vorbehalt entgegentritt aIs traditionsbewuBt gilt, ein Deutscher aber aIs frem-
denfeindlich, kam sie im Verlauf der Arbeit zu sehr wichtigen Ergebnissen.

Eines dieser Ergebnisse besteht im Nachweis, daB Stereotypen keineswegs
unveranderlich feststehend sind, sondem unter bestimmten Bedingungen und
Umstanden inhaltliche Veranderungen erfahren.

Griindlichkeit, Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit, Piinktlichkeit galten vor dem
Krieg aIs iiberwiegend positiv gepragte Eigenschaften der Deutschen, in der Zeit
der Besatzung wurden sie zum Synonym fur besonders gefahrliche Rauber und
Verbrecher.

A.ltere Polen erklarten in einer Befragung, daB sie die deutsche Sprache vor
allem mit Befehlen, Kommandos und Fliichen assoziieren. In Erinnerung geblie-
ben sind: raus, los, schnell, Tempo, aufmachen, stehenbleiben, Bekanntmachung,
wird mit dem Tode bestraft, verfluchter Pole, polnisches Schwein.

Eine Anekdote, die man sich damais gem unter Polen erzahlte, charakterisiert
das vorherrschende Bild des Deutschen: Auf der StraBe wurde ein Jude von ei-
nem deutschen Gendarmen festgenommen. Der Jude erhalt die Chance freizu-
kommen, wenn er errat, welches Auge des Gendarmen ein Glasauge ist. Der
Jude errat richtig, daB das rechte Auge eine Prothese ist. " Wie bist Du darauf
gekommen? ", will der Gendarm wissen. "Dieses Auge hal mich so menschlich
angeschaut ", lautet die Antwort des Juden.

Die illegale polnische Zeitschrift "Polska ¿yje!" schrieb 1940: "Das alte deut-
sche Volk, das Volk Beethovens und Goethes existiert nicht mehr ... Noch
Jahrzehnte tang wird das Volk der Dichter und Philosophen mit Mó'rdern,
Riiubern und Dieben assoziiert werden. "

An drei deutschen Werken der Kinder- und Jugendliteratur - Ben liebt Anna,
Kristina, vergift nicht und Er hiej3 Jan sowie zwei polnischen Werken - Die

Generation von Therese und Granatapfel wird in der Arbeit untersucht, wie
Stereotypen abgebaut werden

- z. B. fiber den armen Polen, die polnische Wirtschaft, den faulen und dum-
men Po1en - bzw. verfestigt werden - wie z. B. in Die Generation von

Therese.l'

Zum SchluB!
Einige meiner ehemaligen Studentinnen sind heute Lehrerinnen.
Zu Weihnachten und zum lahreswechsel kamen freundliche GruBe. In einem

Brief wurde Bestiirzung daruber geiiuBert, daB lljiihrige Schiller ein yollig ent-

II A. Sochacka, Stereotype des Paten und Deutschen in der Kinder- und Jugendliteratur, Magister-
arbeit, Zielona Góra 1999.
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stelltes Bild fiber die Deutschen haben. Hitler war ein Deutscher, sagen sie, und
bat Krieg gegen unser Volk gemacht. Alle Deutschen sind bose.

Die junge Lehrerin bat den Schiilem davon erzahlt, da6 es im faschistischen
Deutschland auch Deutsche gab, die sich dem Regime widersetzt und dafiir zum
Teil mit dem Leben bczahlt haben.

Die Schiiler waren erstaunt bis unglaubig.
Ich habe mich bej der Lehrerin bedankt und ihr geschrieben: "Daj3 Men-

schen ein Gediichtnis haben, ist gur, aber wie wir sehen, kann es fUr nach-
folgende Generationen auch zur Belastung werden. Eine gegenseitige
Aufrechnung historischer Untaten bringt uns nicht weiter. Was wir brau-
chen, ist eine Erinnerungskultul'; die Mij3achtung und Willkur zwischen den
Volkern kunftig ausschliej3t ".
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W ZIEMI WSCHODZ¥CEJ

Temat jest nie do zapisania. Wizjê swoj¹ snuje autor na blisko tysi¹cu stron po-
wieœci, niejako "p³awi¹c siê" w niej, maj¹c do wykorzystania czas poniek¹d mityczny
dla idei zjednoczonej Europy - Œredniowiecza. Miêdzy innymi dlatego epoka ta by³a

tak podejrzliwie traktowana w czasach, kiedy powieœæ Zielonki powstawa³a. Wszak
wszystko, co tamta, œredniowieczna Europa przekazywa³a naszym czasom, by³o
uwa¿ane za obce i wrogie przez ideologiê komunistyczn¹. Nadto Polska jako integra-
lna czêœæ owej Europy - czy¿ mog³o byæ coœ bardziej niebezpiecznego dla budow-

niczych pañstw demokracji ludowych pod egid¹ Moskwy?.. To, ¿e autor tu i ówdzie
przerzuca ju¿ mosty miêdzy Wschodem a Zachodem, a mosty te buduje w³aœnie
Polska, wcale nie polepsza³o w opiniach budowniczych muru berliñskiego sytuacji.
Wed³ug nich Europê mia³a dzieliæ ¿elazna kurtyna. A chodzi³o tak¿e o to, by ów mur
dziel¹cy Europê nie dotyczy³ tylko podzia³ów sfer politycznych, ale tak¿e p³aszczyzn
kulturowych. Tymczasem pisarz pokazuje Europêêpo prostujako wspólnotê. Nie

jak¹œ idylliczn¹, pokojow¹, wprost przeciwnie, jako terytorium przecinaj¹cych siê
interesów, zabiegów, d¹¿eñ, konfliktów, antagonizmów, w których w³aœnie paradok-
salnie, pokazuje siêjednoœæ Europy od Hiszpanii po Litwê. Nad tymi konfliktami uno-
sz¹ siê tak¿e marzenia, wizje, pomys³y jednej Europy. Stosunek autora do tych
problemów nie jest jednoznaczny; ile¿ to razy pojawiaj¹ siê sytuacje fabularne i dia-
logowe, które pokazuj¹ sprzecznoœæ interesów integratorów z interesami poszcze-
gólnych podmiotów, na które sk³ada siê Europa. Chwilami wydaje nam siê, ¿e mamy
tu do czynienia z wielk¹ aluzj¹ do wspó³czesnych nam lat - a przecie¿ ksi¹¿ka

powsta³a, gdy o podobnych problemach nikt u nas nie dyskutowa³, a nawet nie
marzy³. Dlatego okreœli³am swoje rozwa¿ania nad powieœci¹ Zielonki - wi'Ij¹.

Ale jest coœ bodaj jeszcze wa¿niejszego w tym obrazie, jaki maluje ekspre-
sywnymi barwami Zielonka. Otó¿ w jego powieœci Polska jest po prostu w Euro-
pie, wiêcej: jest po prostu Europ¹. Nikt nad tym nie dyskutuje, nikt nie ma
w¹tpliwoœci. To jest oczywistoœæ. ¯adne peryferium, margines, przedsionek, kre-
sy - po prostu przez Polskê biegn¹ te arterie z krwi¹ europejsk¹, które op³ywaj¹

wszystkie inne, tak licznie wystêpuj¹ce w powieœci pañstwa i kraje. Nikt w Pol-
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sce i poza Polsk¹ o tym nawet nie myœli, tak jak nie myœlimy o przep³ywaj¹cej
przez nas krwi, o naszym uk³adzie krwionoœnym czy oddechowym. Po prostu
jesteœmy w tej Europie - nie ma jej bez nas, nie ma nas bez niej. Tworzymy corpus

mundi zwany Europ¹. ¯yjemy i oddychamy t¹ sam¹ religi¹, wiedz¹, sztuk¹, oby-

czajowoœci¹, tymi samymi mitami, podobnymi wyobra¿eniami.
W wirze dyskusji, spotkañ, imprez, rozmów, konsultacji, licznych audycji radio-

wych, przekazów telewizyjnych, powa¿nych (i wa¿nych) konferencji naukowych,
a przede wszystkim zabiegów politycznych dotycz¹cych naszego wejœcia do Unii
Europejskiej, jak¿e aktualny wydaje siê obraz, a raczej szeroka panorama takiej
jednocz¹cej siê i zjednoczonej Europy, która znajduje siê w powieœci Ziemia wscho-
dz¹ca Zbigniewa Zielonki. Powieœci "najznakomitszej w swoistej trylogii (..).
Co za ksi¹¿ka! TrzeŸwo wynosz¹c tê powieœæ na miejsce w literaturze nale¿-
ne, zastanawiam siê, dlaczego powszechnie rzecz bior¹c, wyniesiona jeszcze
nie zosta³a (..). Erudycja Zielonki budzi podziw, zw³aszcza, ¿e wspó³gra zjego
historyczn¹ wyobraŸni¹ pisarza ". To Anatol Ulman ("Pobrze¿e"1983, nr 15,
s. 7-9). Przypomnijmy, ¿e akcja tej powieœci "budowana jest na szerokim tle eu-
ropejskim, przerzuca siê co chwila z Polski do Czech, do Niemiec, do W³och czy
do Francji, czytelnik wci¹gany jest co chwila w coraz inne krêgi - ówczesnej

problematyki polskiej i europejskiej.. "uczestniczy" w intrygach, ceremoniach
i mi³ostkach dworskich, w walkach orê¿nych i zabiegach dyplomatycznych
wokó³ wskrzeszenia œwiêtego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, w ry-
walizacji Francji z Rzesz¹ niemiecka o hegemoniê w Europie, (..) w dyskusjach
politycznych z Dantem, w nie¿yciowych mrzonkach ksiêcia inowroc³awskiego

I
Leszka o wskrzeszeniu tradycji rycerzy Okr¹g³ego Sto³u ".

Do wszystkich wartoœci, ca³ego bogactwa tej (i nie tylko) powieœci wracaæ
bêd¹ krytycy i czytelnicy niejednokrotnie (choæ trochêju¿ na ten temat napisano).
My wracamy do aktualnego w tej chwili, a jak siê okazuje, aktualnego i realizowa-
nego w Œredniowieczu problemu jednoczenia i zjednoczenia, chyba po prostu ist-
nienia Europy jako wspólnej ojczyzny zamieszkuj¹cych j¹ ludów.

Spójrzmy wiêc (tylko przyk³adowo!) do tekstu, który poka¿e nam miasta, dwo-
ry, oœrodki umys³owe, trakty, myœli, marzenia, dzia³ania - codzienn¹ (a tak nieco-

dzienn¹, bo stworzon¹ wizj¹ artysty s³owa) rzeczywistoœæ europejsk¹.
"Oczy, chocia¿ przymkniête, widz¹ drogi wiod¹ce do Rzymu - Wiedeñ, Sal-

zburg, Mediolan...Znam te drogi jeszcze z czasó~ gdy studiowa³em wBolonii"
(s. 48)2. To biskup krakowski Muskata. To drogi zdobywania wiedzy, drogi, którymi
wêdrowa³a licznie m³odzie¿ europejska. Tak¿e Piotr z Aspeltu: "Nie mia³em piêtna-
stu lat, a znalaz³em siê w Bolonii, ¿e zaœ mistrzów dekretów jest wielu, pospieszy-
³em, ju¿ za królewskie z³oto, do Montpelliel; na nauki lekarskie, potem do Pary¿a,

I D. Marsza³kowska, "Miesiêcznik Literacki" 1973, nr 9, s. 126-127.
2 Wszystkie cytaty z Ziemi wschodz¹cej Zbigniewa Zielonki, Warszawa 1973.
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aby pos³uchaæfilozof'ów" (s. 62). Takie by³y drogi i koleje ¿ycia wielu innych mi-
strzów kszta³conych w europejskich oœrodkach akademickich, wœród nich widzimy w
powieœci nastêpnego z mistrzów: "Bertold z Raciborza. (..j Mistrz dekretów i ka-
nonów zawo³any! Siedzi tu, patrz¹c rzeczy ksi¹¿¹t œwidnickich, najpierwej w Italii,
ninie we Francji lubo Prowansji" (s. 568).

Œredniowieczna Europa po³¹czona gêst¹ sieci¹ dróg, traktów, goœciñców umie so-
bie znakomicie przekazywaæ informacje (któ¿ wiêc powie, ¿e to domena naszych
czasów? a nie by³o przecie¿ telefonu, komórki, komputera, poczty), które s¹ potrzebne
do ró¿nych dzia³añ politycznych, gospodarczych. Oto komtur che³miñski: " Wiemy
wszystko, co siê dzieje co dnia w Italii, we Francji, w Rzeszy niemieckiej, na
Wêgrzech, w Anglii, we Flandrii, w Litwie i na Rusi" (s. 590). Król Filip Piêkny
w Pary¯u: "Dziwicie siê, gdzie Pary¿, a gdzie Wroc³aw? Rzeczy tego œwiata s¹ ze
sob¹ powi¹zane " (s. 478). O naszych, polskich sprawach biskup Gerward (o królu

Robercie): " Wie, co to jest Polska. Œwiat o niej wie... Có¿ z tego, ¿e nieczêsto zda
siê o niej myœleæ, zali myœli siê o w³asnej krwi, co ciecze w ¿y³ach?.. A czy to nie
my sami dopiero w œwiecie poznaliœmy Polskê?" (s. 368). Zaœ Muskata dodaje:
"Bo œwiat jest przecie jeden, wielki, jasny, ogromny" (s. 478).

WyraŸnym noœnikiem politycznych tendencj i zjednoczeniowych jest ju¿ sama
nazwa, tak czêsto pojawiaj¹ca siê w Œredniowieczu (a obros³a przez wieki w inne
odcienie semantyczne) - RZESZA. Rzesza, a wiêc mnogoœæ, wieloœæ, wielka

liczba! Marzenia o rzeszy, o wspólnocie politycznej (czeskiej, niemieckiej, romañ-
skiej, italskiej, polskiej - ale i innej) widzimy w wielu scenach powieœci. Oto Le-

szek o królu Henryku z Luksemburga: "Ilekroæ wchodzi³em do kaplicy
królewskiej w Akwizgranie, Luksemburgu, Frankfurcie, Moguncji, Worma-
cji, Spirze, Hejlbronn, Kolmarze, zastawa³em na klêczniku tê ksiêgê otwart¹,
czy¿by na jednym miejscu? Barwi¹ siê w niej miniatury staro¿ytne, zamaza-
ne niby pêkaj¹cy marmUf: Teraz znowu w tej kaplicy król wpatruje siê w ksiê-
gê z coraz wiêksz¹ zadum¹, wzruszaj¹cym afektem.

- Jest to Ewanieliarz Cesarza Ottona trzeciego, co nosi³ to imiê (..j.
- Roma...Galia...Germania...Sklawonia... - czyta Henryk wokabu³y nad

postaciami. - WjJ ksi¹¿ê, jesteœcie tutaj - z uœmiechem pokazuje ostatni¹,
poczernia³¹ postaæ. Aleæ ju¿ uœmiech znikn¹³ z jego twarzy:

- Teraz pojmujecie, o jakie wielkie rzeczy chodzi...
- O co, najjaœniejszy panie?
- O imperium mundi. lato, co jest jego celem: Civitas Dei". (s. 624).

I wydaj¹ siê te wizje w którymœ momencie zrealizowane (gdy Leszek mówi
o Henryku z Luksemburga): "Nie gony to, nie ma tu ³owcy ani zwierza ³owne-
go, ani sieci, grotów, paœci. Jest najlepszy ojciec, rex pacifer - tak go zw¹

wszyscy, poczynaj¹c od kardyna³ów legatów ojca œwiêtego, koñcz¹c na ostat-
nim ciurze obozowym, który te dwa s³owa ju¿ poj¹³: rex pacificatol:; wszak
wyprawi³ siê bez wojski, bez machin oblê¿niczych, bez wozów wojennych,
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ajedynie z b³ogos³awieñstwem papieskim, a jedynie per l«amor di Dio
- s³owa te sta³y siê proklam¹, god³em henrykowym, przekracza³ z nimi Mont

Cenis w okolicach dwu rzek Arc i Dora Riparia" (s. 650).
I gdy" wszyscy przystanêli, wpatruj¹c siê w usta Henryka:
- Pater mundi - Henryk k³ania siê. - Ojciec tej ojczyzny, któr¹ jest œwiat"

(s. 664).
A jednak ju¿ groŸnie brzmi¹ s³owa tego¿ Henryka:
,,- Odt¹d jest jednoœæ i cesarz. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden œwiat,

jeden cesarz". (s. 658). Bo narzucanie jednoœci dla wieloœci - nawet w imiê
zjednoczenia - jest zagro¿eniem dla utworzenia prawdziwej rzeszy - zrzeszenia,

zjednoczenia ró¿nych podmiotów. W wizji artystów i uczonych to umys³ ludzki
jest tym, co ³¹czyæ ma ca³y kontynent. Tak widzi to Francesco Petrarca syn flo-
rentczyka, zwracaj¹c siê do ksiêcia Leszka: "Mówicie Polonia! Polonia!. Jako-
by niczego krom was nie by³o. A tu rzecz o ca³y œwiat, o wszystkie nacje,
plemiona, ludy. Wszystkie one obior¹ sobie w³asny kszta³t w³adnoœci. Rzecz
w tym, i¿by umys³ ludzki wyswobodziæ z uciœnienia a niewoli" (s. 874). Z tych
dylematów, wiecznej potrzeby wyboru, ze zderzenia siê wymarzonej wizji z rze-
czywistoœci¹ rodz¹ siê gorzkie, dramatyczne, bolesne rozczarowania, st¹d w usta
Dantego wk³ada autor powieœci s³owa (wypowiadane znów do Leszka):

"Och, wy wszyscy (..) przemyœliwujecie jeno o swoim stole, o swoim ³o¿u
i nie patrzycie, aby œwiat siê spoli³ w pospólnym domu, w którym ka¿dy miesz-
kaniec i wszelkiej mowy i obyczaju...

(Leszek): Zamilczcie! £acno wam rzec, i¿ w owym cesarstwie bêdzie miej-
sce dla wszystkich królestw, ksiêstw i respublik. I ¿e cesarz to prosto pater
familias... Aleæ kiedy by w owej rodzinie jednemu dziecku uciêli rêkaw od
sukni, jeszcze innemu ty³, to w koñcu owe nagie dzieci bêd¹ g³osem wo³aæ do
Boga o pokaranie rodzica...

...Có¿ to?.. Wszystko jakoby pêk³o... wyla³ siê gniew s³owa, wyciek³y
osta³ pusty, pêkniêty dzban, przera¿aj¹co smutne oczy Danta ...(..). Ów po-
eta umi³owa³ w swej imaginacji, wyduma³ i wyt¹¿y³ tak¹ piêkn¹ rzecz: mo-
narchiê œwiata z dobrym ojcem wszystkich ludów, aleæ i królestw, ksiêstw,
respublik... I có¿ siê pokaza³o? Pieni¹dz a chuæ u¿ycia i mocy ponad wszyst-
kimi t¹¿eniami ludzi szlachetnych. Zali nie znam takowej imaginacji, zali nie
wyduma³em i w sobie podobnej beznadziei? "...(s. 712/713).

St¹d i walcz¹cy wci¹¿, wiecznie w drodze, wiecznie w dzia³aniu Lokietekjed-
nocz¹cy ziemie polskie tak samo gorzko rozmyœla: "A przecie - œwiat to mrze¿a,

ka¿da zmowa ludzi ze sob¹, ka¿de ich spotkanie jednym okiem alibo wêz³em
owej sieci. Wszak¿e czyli jest coœ, co poza plecami ludzi wi¹¿e i rozwi¹zuje
tê mrze¿ê?.. Czas? "(s. 741).

Ale owe "d¹¿enia" do zjednoczenia od¿ywaj¹ w ró¿nych miejscach, u ró¿nych
w³adców, polityków. Oto Marsyliusz (wybitny pisarz polityczny): "Kiedy zdzia³a-
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my res publikê, postanowimy w niej inne prawa, tak ¿e nie bêd¹ ubodzy
zawidzili bogatym (..j. W Italii ju¿ siê coœ podobnego gotuje. Lud, populus
roman i "... (s. 873). A oto w s³owiañskiej czêœci Europy ksi¹¿ê opolski Bolko:
" Gdy znajdziem siê w rzeszy czeskiego króla, Kraków bêdzie pierwszym po bok
Pragi miastem w owej rzeszy królestw, ba! Jednym z pierwszych w ca³ym
cesarstwie po Romê, Neapol, Aragoniê, Angliê... Tedy to wszyscy (.j bêd¹
mogli ¿yæ, a b³ogo ¿yæ w z³otym Krakowie" (s. 780). Jak blisko w tych zamie-
rzeniach do owej Europy wydumanej, wyimaginownej, wyœnionej w poetyckiej
g³owie i b³êdno-rycerskich podró¿ach ksiêcia Leszka, Europy zjednoczonej w po-
szukiwaniu Graala, wspólnego œwiata szlachetnych i wspania³ych Rycerzy Okr¹-
g³ego Sto³u, Europy d¹¿¹cej do Monsalvatu.

Leszek: "Jeno on, on jeden, ¿aden król rzymski czy francuski, czy ara-
goñski, czy sycylijski, aleæ jeden Jan przedsiêwzi¹³ wskrzesiæ, przywróciæ,
odnowiæ rycerstwo Okr¹g³ego Sto³u (..j. Ju¿ i wiem, po co jadê do Pragi na
turnieje, na zawi¹zanie bractwa rycerzy Okr¹g³ego Sto³u; pojadê po koro-
nê polsk¹! Po Graala dla królestwa polskiego! "... (s. 858).

Ale przecie¿ i te nadzieje zwi¹zane z Janem Luksemburczykiem rozwiewaj¹
siê, marzenia siê nie spe³niaj¹: "Có¿ po mnie w Rzeszy? W Strasburgu, w Trewi-
rze, w Luksemburgu, we Fran/ifurcie, gdzie nikt mnie nie zna³ (..j.By³eœprzeto,
Leszku, otoczony obcymi ludŸmi, obc¹ mow¹" (s. 552).

W³aœnie - mow¹. Lecz Leszek ma na to odpowiedŸ: "Ach, ty nie wiesz, mój
drugu, jak brzmi mowa Francuzów! Ci, którzy jej za¿ywaj¹, zw¹ j¹ douce
lanque. Rozbrzmiewa ni¹ Bazylea i Strasburg, Trewir i Koblencja! Rzeki ta-
meczne ni¹ rozbrzmiewaj¹ i lasy, i góry, o ob³oki, i niebo ca³e! (..j A pieœni!
Przyjacielu mój! Pieœni, je¿eli gdzie s¹, to jeno w tej mowie, której ka¿de
brzmienie jest pieœni¹" (s. 552).

Œredniowieczna zjednoczona Europa pe³na jest jêzyków, ró¿nych jêzyków
- ma³ych i wielkich, funkcjonuj¹cych obok siebie, tworz¹cych pieœñ, wyra¿aj¹-

cych uczucia, odró¿niaj¹cych wszystkich od wszystkich, ale jednoczeœnie poprzez
wspólnotê myœli i uczuæ jednocz¹cych wszystkich ze wszystkimi. Jest poza tym
w tamtej Europie jêzyk, który wszystkich integruje i emancypuje - ³acina, jêzyk
studentów, mistrzów nauk, lekarzy, dyplomatów, sekretarzy dworskich, jêzyk nade
wszystko Koœcio³a, dziêki któremu ka¿dy w ka¿dym koœciele czuje siê jak we
w³asnej parafii.

Jêzyki nie buduj¹ tylko granic terytorialnych. " Wszako¿ na Œl¹sku (..j mieszkaj¹
ludzie ró¿nej mowy... Tyle lat po bok siebie mieszkali w pokoju i ³adzie ludzie
polskiej mowy i goœcie z Niemiec. Nikt nie wo³a³: Poloni! Germani!" (s. 570).

Zaœ w Gdañsku: "modli siê ktoœ na g³os - ju¿ i wszystkie niewiasty w owej

s¹siedniej rozwartej szeroko izbie niemieck¹ mow¹, kaszubsk¹, polsk¹, zgod-
nie, pospo³u, jednako" (s. 539). ,,- Nigdze nie ucekniem, ricerzu. Œmieræ jest
wszêdzie - to starka ³aman¹ mow¹ kaszubsk¹" (s. 547).
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A w Italii Dante: "Gdzie tu gadaæ o mowie italskiej? Ju¿ wasz stryj, ksi¹-
¿ê... - to do mnie uœmiecha siê poeta (do Leszka), przemieszkuj¹c w Rzymie,
pozna³ inn¹ ni¿ wy, ksi¹¿ê, mowê italsk¹, a wszak inaczej ni¿ w Rzymie,
mówi¹ te¿ w marchii ankañskiej, inaczej w ksiêstwie Spoleto, a jeszcze ina-

czej w Genui i inaczej w Bolonii" (s. 656).

I do cesarza Henryka:
,,- Wy, najjaœniejszy imperatorze. tworzycie jeden œwiat, jedn¹ Italiê ije-

den jêzyk vulgare illustre! (..). Ta mowa, któr¹ mówiæ bêd¹ na waszym ce-
sarskim dworze króla Italii, stanie siê mow¹ ca³ej nacji. To bêdzie prawy stil

nuova, grande stil"... (s. 656/657).
Ten proces powstawania jednego jêzyka ogólnego z wielu odmian tego¿ jêzyka

przypomina jako ¿ywo sytuacjê wspó³czesn¹jêzyka kaszubskiego. Wiele jego od-
mian gwarowych od po³udnia na pó³noc, od zachodu na wschód i jednoczeœnie
liczne próby tworzenia owego uniwersalnego wspólnego (czy tylko dla potrzeb

literatury?) jêzyka kaszubskiego.
A jednoczeœnie w powieœci jêzyk uniwersalny - ³acina - ma rozmaity koloryt

w ustach ludzi ró¿nych nacji. "Wyprawimy ze sob¹ niemieck¹ mow¹, chocia¿
obaj ró¿n¹, lecz nie baczymy na to. Tak jest i w œwiecie. Ludzie mówi¹ ze
sob¹ ró¿nymi narzeczami, bez baczenia na to, by mówiæ jednak¹ mow¹.
Najpierwsze, by siê dobrze pojêli. St¹d przewa¿nie u¿ywaj¹ ³aciny, chocia¿
i ta mowa jest inna w ustach króla Jana i Piotra z Aspeltu, a w moich ustach
czy w ustach otaczaj¹cych nas Niemców". (s. 672). To Muskata. Zaœ podczas

spotkania w Rzymie kardyna³ Gaetani do podró¿ników:
,,- Laudetur Jezus Christus - podziwn¹ obco brzmi¹c¹ ³acin¹, ¿adn¹

z tych, któr¹ tu, na papieskim dworze siê mówi (..)
- Cz³owieku, sk¹d jesteœcie? - to post¹pi³ k niemu kardyna³ Franciszek

Gaetani.
- Z Chin jedziemy do d³ugiego czasu. Arcybiskup najwiêkszego tam mia-

sta Chanbuliku, brat nasz Jan z Monte Corvino, posy³a przez nas papie¿owi
Pismo Œwiête w mongolskiej mowie, z onym darem wieœæ o wzniknieniu Ko-
œcio³a we wszystkich ziemiach tatarskich na wschód od Rusi po wielkie mo-
rze chiñskie... Powo³ano tam metropoliê, z sufraganami, ustanowiono tam
nasze schole i studium generalne nie dla samych ludzi z Francji, Italii, Nie-
miec, ziem s³owiañskich, lecz tak¿e dla tuziemców... Daleko hen pomkn¹³

Koœció³ za Klemensa, pi¹tego, co nosi³ to imiê"... (s. 810).
Tak oto od jêzyka uniwersalnego wi¹¿¹cego Europê wyszliœmy dalej poza jej gra-

nice, a¿ na dalekie krañce Azji, wskazuj¹c jednoczeœnie na instytucjêponadpañstwo-
w¹, o naj silniej szych chyba tendencjach zjednoczeniowych - Koœció³. Zjednoczenia,

zrzeszenia we wspólnym prze¿ywaniu treœci duchowych, we wielkiej wspólnocie.
"Italianie?! -ju¿ i zwyczajne u papie¿a nagniewanie. - A czym¿e oni s¹?

Jakie to plemiê? Sk¹d ich ród? Dlatego iœcie, ¿e w³oska p³ynie krew po³owy
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plemion nasiad³ych w Europie, znaczone ci w³adztwo w Italii i dokonanie
wielkich rzeczy w chrzeœcijañskim œwiecie (..j. Woblicznoœci Chrystusa i Ko-
œcio³a nie ma ró¿nych nacji; zali nie pomnisz, synu mój, ¿e nie ma ju¿ pod
s³oñcem ani Greczyna, ani ¯yda, a s¹ jeno dzieci Ojca, którym jest Bóg
i matki, któr¹ jest Ecclesia? Papie¿ zaœ jest namiestnikiem baranka, który
daje œwiatu pokój" (s. 878).

Tak wiêc wœród burz, walk, wojen, turniejów, zabiegów dyplomatycznych, ko-
ronacji i detronizacji rodzi³a siê i ¿y³a Europa jednocz¹ca siê i zjednoczona.

Europa, której pe³n¹ niezwyk³ej ekspresji wizjê znajdujemy w Ziemi wscho-
dz¹cej, jest Europ¹ powi¹zañ we wszystkich dziedzinach ¿ycia religijnego, poli-
tycznego, gospodarczego, naukowego, Europa, na której licznych dworach zbiega³y
siê nici wielu dzia³añ, gdzie spotykali siê artyœci i uczeni ró¿nych nacji, jêzyków,
ró¿nych pogl¹dów, kultur. Jest Europ¹ tak podobn¹ do naszej, wspó³czesnej, bo
tak samo zadawane i istotne by³y wtedy pytania o to, czy zyska ona, jej ¿ycie
spo³eczne, gospodarcze, kulturalne na owej wspólnocie, zjednoczeniu? Na ile cz³o-
wiek, jedyny i najwa¿niejszy podmiot tych zabiegów zjednoczeniowych zachowa
sw¹ to¿samoœæ? I odpowiedzi na to pytanie by³y ró¿ne, ró¿ne by³y pomys³y na
realizacjê owej jednoœci. Jest Europa Zielonki wielk¹ wspólnot¹ terytorialn¹ i kul-
turow¹, a jednoczeœnie Europ¹ wielu ma³ych ojczyzn, wielu jêzyków, wielu kultur
(i znów - czy¿ nie o tym samym trwaj¹ teraz dyskusje, przedsiêbrane s¹ dzia³ania,

podejmowane inicjatywy, które maj¹ zjednoczyæ w³aœnie Europê wielu ma³ych
ojczyzn, wielu regionów, wielu kultur, wielu jêzyków? Czy¿ nie pracujemy i my na
Pomorzu nad tym, by chroni¹c, wzbogacaj¹c kaszubskie i pomorskie wartoœci,
jednoczeœnie pokazaæ je Europie, a poznaæ to, co ma ona nam do zaoferowania?).

Jest wiêc w tej wizji zjednoczonej Europy miejsce na podziw, mi³oœæ, przywi¹-
zanie do miejsca w³asnego, najbli¿szego, jedynego na œwiecie, którym mo¿e byæ
Gdañsk i Kraków, Praga i Wiedeñ, Florencja (do której têskni¹c tak bardzo, nie mo¿e
wróciæ Dante) i Rzym, Salzburg i Pary¿, Akwizgran i Buda, Wroc³aw i Brzeœæ
Kujawski. Ka¿da ma³a, odrêbna, swoista, jedyna na œwiecie ma³a ojczyzna. To
w³aœnie mozaika barw ma³ych ,niepowtarzalnych miejsc tworzy³a i tworzy, urze-
czywistnia tê istotê zjednoczenia. A zosta³o to pokazane w Ziemi wschodz¹cej
dziêki niezwyk³ej erudycji, mistrzostwu s³owa i wizji artystycznej Zbigniewa Zielonki.
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IDEA "MA£YCH OJCZYZN" W UJÊCIU

ZBIGNIEWA ZIELONI<I

Jeœli mówiæ o pracy naukowej Zbigniewa Zielonki, to zarówno w jego zaintere-
sowaniach geografi¹ literack¹ Œl¹ska, Pomorza czy w innych analizach literaturo-
znawczych perspektywa "ma³ej ojczyzny" ci¹gle jest obecna. Istnieje ona równie¿
w jego dzia³aniach jako animatora kultury i ¿ycia naukowego. Koncepcja ta by³a
przez Zbigniewa Zielonkê wyra¿ana du¿o wczeœniej ni¿ dzisiejsza rzeczywistoœæ
spo³eczna, polityczna i medialna, w której du¿o mówi siê o regionalizmie, kulturach
œrodowiskowych i poczuciu wiêzi z miejscem. W nadmiarze informacyjnym, w pro-
pagandzie przysz³ej Europy, opowieœciach o wspólnocie interesów, zyskach cywi-
lizacyjnych i tendencjach unifikacyjnych zacierane s¹ istotne wartoœci odmiennoœci
kulturowej, bagatelizowane zaœ wartoœci szacunku dla najbli¿szego regionu, rdzennej
kultury. Opinie Zbigniewa Zielonki o idei "ma³ej ojczyzny" s¹ od tych wszystkich
tekstów kultury masowej precyzyjniejsze i przejrzystsze, przede wszystkim zaœ
zdaj¹ siê broniæ podmiotowoœci i wolnoœci ludzkiej, gdy¿ podnosz¹ kwestiê niepo-
wtarzalnoœci ró¿norodnych, bogatych œrodowisk najbli¿szych, naj intymniej szych i
niejako naj ¿ywszych emocjonalnie dla ka¿dego cz³owieka.

Przypatrzmy siê wiêc owej koncepcji nieco bli¿ej.

1. Idea Europy "ma³ych ojczyzn"
"Europejskoœæ to wieloœæ"- tak brzmi jedna z tez Zbigniewa Zielonki, rozwijaj¹-

cego na ³amach "Regionów" ideê "ma³ych ojczyzn"'. Jest to jeden z wa¿niejszych
w naszym odczuciu artyku³ów o poruszanej tu tematyce, istotny dlatego, i¿ zaryso-
wuje problem "ma³ych ojczyzn" na szerokim planie wspó³czesnej Europy. O ile bo-
wiem przysz³e lata zbudowaæ maj¹ wspóln¹ przestrzeñ egzystencjaln¹ i kulturow¹
zwan¹ Zjednoczon¹ Europ¹, wed³ug Zielonki powinien to byæ "powrót do pierw-
szej, najmniejszej ojczyzny ka¿dego Europejczyka. Do jego pierwszego jêzy-
ka. Do pierwszego œwiato-ogl¹du" (Utopia czy wyzwanie, s. 115).

W opinii tej nie idzie jednak o budowanie Europy narodów z niebezpieczeñ-
stwami nacjonalizmów, fobii, manii wy¿szoœci. Jeœli bowiem taka by mia³a byæ

I Z. Zielonka, Utopia czy wyzwanie, "Regiony" 1994, nr 5.114-115.
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przysz³oœæ Europy, nigdy by siê nie skoñczy³y walki o hegemoniê, strefy wp³ywów
i ograniczony narodowy interes na kontynencie. Zielonka popiera w swej idei "ma-
³ych ojczyzn" tych europejskich federalistów, którzy "zobowi¹zuj¹ siê nigdy i ¿ad-
nemu narodowi nie wyrz¹dziæ tej krzywdy, jak¹ zwalczaj¹cy ich w imiê
niepodleg³oœci narodowej i odmiennoœci tradycji zwolennicy centralizmu
wyrz¹dzili regionom swoich krajów" (Utopia czy wyzwanie, s. 117).

Koncepcja "ma³ych ojczyzn" jest w zamierzeniu przywo³ywanego tu humani-
sty tak¿e sposobem na unikniêcie zagubienia niezbywalnych cech kultury rodzi-
mej, czyli tej, jak j¹ nazywa³ Jan Drze¿dzon - "kultury domowej"2, œrodowiskowej

oraz miejscowej w morzu unifikacji tzw. europeizmu. Jest to wa¿na sprawa, gdy¿
europeizm z mira¿em tworu polityczno-spo³ecznego bez granic, z wiecznym wzro-
stem gospodarczym i angielskim lub niemieckim j ako jêzykiem urzêdowym bardzo
czêsto pojawia siê w dyskusjach o przysz³ym kszta³cie Starego Œwiata. Tymcza-
sem zaœ, jak mówi Zbigniew Zielonka: "ka¿da ma³a ojczyzna, a ju¿ zw³aszcza
ta innojêzykowa, innokulturowa, winna byæ otoczona opiek¹, a najlepsz¹
form¹ opieki jest pozostawienie jej mo¿liwoœci autonomicznego i ¿ywio³owe-
go rozwoju" (Utopia czy wyzwanie, s. 119).

Wspólna Europa winna byæ wiêc zjednoczeniem regionów. Regionów rozu-
mianych jako wspólnoty jêzykowe, kulturowe, etniczne, istniej¹cych ze sob¹ we
wspó³dzia³aniu, bez partykularyzmu, w szacunku dla innoœci, ale i w poczuciu
wartoœci w³asnej - regionalnej w³aœnie tradycji. W tym tkwi wed³ug Zielonki ¿y-

wotnoœæ, ró¿norodnoœæ oblicz, kulturowa ekspansywnoœæ, bogactwo jêzyków, oby-
czajów i przyk³adów patriotyzmu wspó³czesnej Europy.

l.Literatura i regionalizm
Z koncepcj¹ "ma³ych ojczyzn", jak¹ demonstruje badacz, zwi¹zane jest równie¿

pojmowanie regionalizmu. W ujêciu autora Geografii ¿ycia literackiego polskie-
go krêgu kulturowego na Œl¹sku nie jest to nauka mniej wartoœciowa, jakieœ hob-
by czy indywidualna pasja lub pos³annictwo, ani nawet propagowanie folkloru.

Regionalizm rozumiany powinien byæ szeroko, jako "Filozofia ¿ycia spo³ecznego
i narodowego. Filozofia kultury w jej globalnym wymiarze. Filozofia wspó³¿y-
cia miêdzypañstwowego i wewn¹trz pañstwowego. Filozofia Europy "3.

Z takiego w³aœnie podejœcia bior¹ siê sposoby analiz literaturoznawczych Zbi-
gniewa Zielonki. Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ eseje zawarte w ksi¹¿ce Œl¹sk: ogni-
wo tradycji, w której rozwa¿anie tradycji sprowadzone zosta³o do problemu
dziedzictwa i stosunku do historii4. Dziedzictwo i historia wprowadzaj¹ w œwiat

Zob. J. Drze¿d¿on, O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej, [w:] Jana Drze¿d¿ona nie dokoñ-
czony tryptyk spo³eczny, pod red. K. Kossak-G³ówczewskiego, Gdañsk 1995, s. 21 i in.
Z. Zielonka, Region i regionalizm s³upski, [w:] Materia³y do poznania regionalizmu s³upskiego,
t. III, S³upsk 2000, s. 14.
Z. Zielonka, Œl¹sk: ogniwo tradycji. Rozwa¿ania o historii i kulturze, Katowice 1981.
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pozornie odrêbnych pojêæ zakorzenienia i wspó³czesnoœci. Pojêcia dlatego s¹po-
zorne, gdy¿ w rozumieniu Zielonki przesz³oœæ, aktualnoœæ i przysz³oœæ wzajemnie
siê warunkuj¹ w filozoficzno-egzystencjalnym fenomenie. Tak specyficzne rozu-
mienie regionalizmu pojawia siê równie¿ w pracach o twórczoœci m.in. Jana Ko-
chanowskiego, Zofii Kossak, Aleksandra Majkowskiego, Antoniego Go³ubiewa,
Tadeusza Nowaka, Ryszarda Hajduka, Jana Kubisza, Jana Drze¿d¿ona i Anny
£ajming5. Interesuj¹c¹ cech¹ tych analiz jest jednakowo obiektywne i dociekliwe
badanie literatury tworzonej przez powszechnie znanych autorów, jak przez auto-
rów znanych tylko w ma³ych œrodowiskach. Mo¿na to udokumentowaæ artyku³em
"Litwo, ojczyzno moja!" Wielka czy ma³a ojczyzna? i ksi¹¿k¹ o Jakubie Kani.
Poemat Adama Mickiewicza sta³ siê w tym przypadku oœrodkiem rozwa¿añ nad
problematyk¹ europejskoœci, narodowoœci i regionalnoœci dzie³a6. Ksi¹¿eczka zaœ
o pisarstwie Kani wnikliwie ukazuje sytuacjê kulturow¹ Œl¹ska, skomplikowanie
jêzykowo-spo³eczne i poszukiwania to¿samoœci regionalnej opolskiego twórcy7.

Wszystkie analizy twórczoœci literackiej Zielonki oprócz podbudowy niemal
filozoficznej ukazuj¹ równie¿ swoj¹ wartoœæ jako metodologia teoretycznoliterac-
ka. Wyjaœniaj¹ te kwestie artyku³y typu Po¿ytki i przyjemnoœci p³yn¹ce z geo-
grafii literatury lub Geografia s³owa8. Widaæ w nichjak, wychodz¹c od geografii
literackiej Hipolita Taine'a, d¹¿y Zielonka do formu³y celniejszej, mniej uwik³anej
w wartoœciowanie i ideologizowanie literatury, jak to siê zdarza³o teoretykom nie-
mieckim. Geografia literatury w pojmowaniu badacza jest w celach i metodach
pracy momentami bliska dzia³alnoœci Stanis³awa Frybesa, ró¿nica zawiera siê w tym,
¿e Zielonka postuluje badanie nie tylko g³ównych oœrodków kultury (Warszawa,
Kraków, Wilno, Lwów, Poznañ), lecz równie¿ prowincji, zjej niezliczonymi mia-
steczkami, grupkami twórców i samotników literackich.

Najpe³niejszym wyrazem naukowych i regionalistycznych zainteresowañ Zbi-
gniewa Zielonki jest monumentalna praca Geografia ¿ycia literackiego pol-
skiego krêgu kulturowego na Œl¹sku. Celem tego dzie³a by³o przedstawienie
mo¿liwie wielu zjawisk literackich; œrodowisk i oœrodków twórczych; miejscowo-
œci, które inspirowa³y tematycznie pisarzy; miejsc szczególnej komunikacji literac-

kiej; instytucji kulturotwórczych; organizacji kulturotwórczych; prasy, mecenatu.
Poniewa¿jednak Œl¹sk - jak ka¿dy region - ma swoj¹ specyfikê, badacz uwzglêdnia³

polski kr¹g kulturowy w aspekcie historycznym, geograficznym, œrodowiskowym
i niemieckim. To nie wyczerpuje jeszcze podjêtych przez Zielonkê badañ, gdy¿

s Bibliografie prac Z. Zielonki odnaleŸæ mo¿na [w:] Zbigniew Zielonka. Sio-bibliografia, oprac
A. Œwietlicka, S³upsk 1996.

6 Z. Zielonka, "Litwo. ojczyzno moja!" Wielka czy ma³a ojczyzna? [w:] Mickiewicz interdyscypli.

narny. pod red. K. Cysewskiego, S³upsk 1999, s. 149-155.
7 Z. Zielonka, Jakub Kania, Opole 1998.
8 Z. Zielonka, Po¿ytki i przyjemnoœci p³yn¹ce z geografii literatury, "S³upskie Prace Humanistycz-

ne" 1990, nr 10a, s. 117-130; ten¿e, Geografia s³owa, "Regiony" 1991, nr 2, s. 114-130.
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choæ w mniejszym stopniu, to proponuje on tak¿e inne pola penetracji: Ÿród³a symbio-
zy i wspó³¿ycia polskiego i niemieckiego krêgu kulturowego na Œl¹sku, drogi wyksz-
ta³cenia do Polski i do Niemiec ludzi obu krêgów kulturowych na Œl¹sku, migracje
Œl¹zaków a polski (niemiecki) kr¹g kulturowy, drogi polskiej ksi¹¿ki w obu krê-
gach kulturowych na Œl¹sku, polski kr¹g kulturowy na Œl¹sku i formy jego aktyw-
noœcijako inspiracja kontraktywnoœci niemieckiego krêgu kulturowego i wreszcie
polski kr¹g kulturowy a niemiecki kr¹g kulturowy w aspekcie antagonizmu.

Takie podejœcie do autora i jego dzie³a przywraca naturalny zwi¹zek artysty
z miejscem, w którym tworzy, ukazuje literackie i kulturalne œrodowiska, spo³eczne
oczekiwania i reakcje na dzie³o 1iterackie9. Sformu³owana w ten sposób przez
Zielonkê geografia literacka znajduje swoj¹ naukow¹ realizacjê tak¿e w artyku³ach
poœwiêconych Ziemiom Pó³nocnym Polski - S³upsk literacki oraz Region i regio-
nalizm s³upski. WyraŸnie pobrzmiewa w tych tekstach przekonanie, i¿ regionalizm
to wspólnota jêzyka - historii - pamiêci - prze¿yæ - etosu - obyczaju. Jak¿e

specyficznie wobec tych sformu³owañ prezentuje siê geografia literacka Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych z zinstytucjonalizowaniem literatury, pañstwowym mece-
natem i upolitycznieniem œrodowiska zjednej strony, zaœ z oddolnymi, autochtoni-
cznymi i ¿ywio³owymi ruchami - m.in. œrodowisk kaszubskich - ze strony drugiej 1°.

Wi¹zanie literatury z regionem znajduje u Zbigniewa Zielonki odzwierciedlenie
w jego wypowiedziach o aktualnym ¿yciu kulturalnym Pomorza. St¹d w³aœnie

pochodzi wypowiedŸ pokongresowa dotycz¹ca niew¹tpliwego wydarzenia spo-
³ecznego, jakim by³ Kongres Pomorski Gdañsk 1997 - Szczecin 199811. Z troski
o jakoœæ i odpowiedzialnoœæ myœlenia o Pomorzu i regionalizmie powsta³ równie¿
tekst Spotkania Pelpliñskie 1980-199912. W pracy tej badacz z wyraŸnym emo-
cjonalnym zaanga¿owaniem dotyka charakteru wspó³czesnej kondycji ruchów

spo³eczno-kulturalnych Pomorza, eksponuj¹c Spotkania Pelpliñskie jako wyj¹tko-
w¹ formu³ê kontaktów intelektualnych pe³nych skupienia, namys³u i szacunku.

Z przekonania o wartoœci regionalizmu bior¹ siê wreszcie wypowiedzi s³upskiego
twórcy dotycz¹ce edukacji regionalnej. Okazuje siê bowiem, i¿ w jednocz¹cej siê
Europie jest to problem niebagatelny i jak pisze autor: "Odpowiedzialne za pro-

ces dydaktyczny resorty wertuj¹ miêdzynarodowe ustawy, postanowienia,
wytyczne w tej kwestii. Jednak¿e edukacja nie mo¿e byæ ograniczona do
zakresów wyznaczonych przez jakieœ nowe odgórne czynniki decyzyjne "13.

9 Badacz przywo³uje w tym miejscu prace F. Braudela, Historia i trwanie, t³um. B. Geremek,
Warszawa 1971.

10 Zob. Z. Zielonka, S³upsk literacki, [w:] Materia³y do poznania regionalizmu s³upskiego, t. I,
S³upsk 1999, s. 8-17.

11 Z. Zielonka, [wypowiedŸ bez tytu³u], [w:] Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu Pomorskiego Gdañ,l"k
1997 - Szczecin 1998, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1999, s. 395-402.

12 Z. Zielonka, Spotkania Pelpiñskie 1980-1999, "Studia Pelpliñskie" 2000, s. 33-41.
13 Z. Zielonka, Edukacja regionalna - edukacja przysz³oœci. Tekst z³o¿ony do ksiêgi jubileuszowej

poœwiêconej prof. E. Polakowskiemu.



65IDEA "MA£YCH OJCZYZN'

Edukacja regionalna jest zatem aktem sprzeciwu wobec uniformizmu, aktem
dowartoœciowania uprawnieñ ludów i etosów, przede wszystkim zaœ filozofi¹ wol-
noœci i wyboru. Owocowaæ ona powinna zjednej strony profesjonalnym kszta³ce-
niem nauczycieli, z drugiej zaœ budowaniem u uczniów poczucia to¿samoœci
jêzykowej i etnicznej. Obydwa te czynniki s¹ wed³ug Zielonki alternatyw¹ wobec
dawnych sk³adników szko³y przesz³oœci, a wiêc represyjnego nauczania jêzyka,
indoktrynacji ideowej i fa³szywego budowania wartoœci, w których t¹ wy¿sz¹ i lepsz¹
by³a kultura ogólnonarodowa, zaœ gorsz¹ kultura regionalna i œrodowiskowa.

2. O literaturê pomorsk¹
W zainteresowaniach geografi¹ literack¹ Zbigniewa Zielonki dominuj¹ dwa

obszary: Œl¹sk i Pomorze. Zarówno w zakresie pierwszej, jak i drugiej problema-
tyki Zielonka napisa³ tyle prac, i¿ mo¿na by na ich podstawie stworzyæ co najmniej
ze dwie osobne dysertacje. Tutaj zatrzymamy siê na chwilê przy postulacie two-
rzenia pomorskiej geografii literatury.

Co prawda, jak stwierdza badacz, powsta³y w tej materii ciekawe prace, jak
choæby Edwarda Porêbowicza i Tadeusza Linknera, ale na opracowanie wci¹¿
czekaj¹ "Mi l i e u nie tylko spo³eczne, ale te¿ dos³ownie geograficzne (krajo-
braz, topografia, fauna, flora, klimat) Kaszub jako krainy geograficznej,
m i l i e u bêd¹ce inspiracj¹, ukryt¹ a tak widoczn¹! sztuki kaszubskiej, jej
filozofii, wyobraŸni, nawet frazeologii "14.

Pomorze, wed³ug autora Or³ów na sarkofagu, dziêki wieloœci jêzykowej i tre-
œciowej kultury ma szczególne predyspozycje do zaistnienia na mapie kultury euro-
pejskiej. Dzieje siê to poprzez niepowtarzalny kontekst historyczny i integralnie z nim
zwi¹zany kontekst geograficzny. Dziêki tak pojêtym badaniom uzyskuje siê dyna-
miczny i zró¿nicowany obraz "polskiego krêgu kulturowego", co, jak czêsto podkre-
œla badacz, wcale nie mo¿e byæ uto¿samiane z pojêciem "polskoœci". Chodzi³oby
w³aœnie o zachowanie poczucia zakorzenienia, znaczenia ci¹g³oœci tradycji i wspó³-
czesnoœci. Dodajmy za autorem, i¿ chodzi te¿ o to, by krajobraz, z nazwami miast,
rzek, wsi, jezior, wzgórz, który nas otacza, wszed³ w wyobraŸniêjego mieszkañców.

W propagowaniu tego typu badañ Zbigniew Zielonka czêsto przywo³uje trzy
osoby: Aleksandra Majkowskiego, Jana Drze¿d¿ona i Annê £ajming. Na przyk³a-
dzie autora ¯ycia i przygód Remusa badacz ukazuje jak "Autor wychodzi z re-
gionu, bardzo konkretnego i zakreœlonego przezeñ œcis³ymi granicami. Ale
ju¿ zaraz oka¿e siê, ¿e s¹ to granice globu "15,

14 Z. Zielonka, O pomorsk¹ geografiê literatury, [w:] Szkice literackie ijêzykoznawcze, pod red.
D. Podlawskiej i T. Linknera, S³upsk 1999, s. 155.

IS Z. Zielonka, ~znaczniki arcydzie³a "¯ycia i przygód Remusa" Aleksandra Majkowskiego, [w:]
"¯ycie i przygody Remusa" Aleksandra Majkowskiego. Powieœæ regionalna czy arcydzie³o euro-
TJeiskie? pod red. T. Linknera. S³upsk 1999. s. 26.
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To bowiem, i¿ powieœæ osadzona jest w realiach ziemi kaszubskiej, wcale nie
wywo³uje jego izolacji, nie wyklucza równie¿ obecnoœci w nim wielu obcych sk³ad-
ników odmiennych kultur. Bazuj¹c na postaci Remusa, Zielonka dowodzi niepo-
wtarzalnoœci artystycznej kreacji, ale i jej korespondencji ze œwiatem mitów
celtyckich, Don Kichotem, romantycznym Konradem oraz z postaci¹ wêdrowca,

znan¹ z tradycji ludowej.
Odmienne problemy zogniskowane zosta³y w szkicu Mo³o zemia te¿ mo ser-

ce, poœwieconym ksi¹¿ce Jana Drze¿d¿ona Wspó³czesna literatura kaszubska'6.
Najistotniejsz¹ zas³ug¹ recenzowanego przez Zielonkê wydawnictwa jest to, ¿e:
"Ksi¹¿ka Drze¿d¿ona dokumentuje spo³eczny fakt istnienia odrêbnego jê-
zyka kaszubskiego i literatury kaszubskiej. St¹d pojêcie pisarza kaszub-
skiego nie sprowadza siê do miejsca zamieszkania, lecz do jêzyka, którym
siê w literaturze pos³uguje. Drze¿d¿on wyraŸnie i jednoznacznie wyodrêb-
nia literaturê kaszubsk¹ ludow¹ od profesjonalnej, uprawianej przez auto-

rów wykszta³conych ". (s. 11)
Taki podzia³ dzia³alnoœci literackiej i szereg zjawisk historyczno-socjologicz-

nych powoduje, i¿ s³upski humanista ukazuje dylemat m³odych twórców jêzyka
kaszubskiego: uprawiaæ literaturê w nowoczesnych konwencjach albo wzboga-
caæ miejscowy skansen literacki. Zielonka wyraŸne sympatyzuje w omawianym
szkicu z tymi wszystkimi Kaszubami, którzy chc¹ o¿ywiaæ, uzupe³niaæ i kreowaæ
now¹ rzeczywistoœæ. Jednakowo równie¿ jak i oni boleje nad nieodwracaln¹ in-

wazj¹mass mediów, industrializacj¹ i coraz s³absz¹ wiêzi¹ rodzinn¹.
Mimo zagro¿eñ dla literatury kaszubskiej, Zbigniew Zielonka nie og³asza dla tej

tradycji jakiegoœ requiem. Nieœmierteln¹ wartoœci¹ ka¿dej literatury jest jej ar-
tyzm, tego zaœ w dzie³ach twórców kaszubskich nie brakuje. O takich w³aœnie
ponadczasowych wartoœciach sztuki mówi cytowany eseista, analizuj¹c twórczoœæ
Anny £ajming. Prozê autorki Mroku i œwitu stawia badacz niezwykle wysoko,
obok arcydzie³ polskiej literatury wspó³czesnej. Zaœ dla tradycji kaszubskiej jest
wed³ug Zielonki ta twórczoœæ sk³adnikiem niezbywalnym, nieod³¹cznym, jako czwar-
ta œciana gmachu literatury kaszubskiej, obok dokonañ Hieronima Derdowskiego,
Aleksandra Majkowskiego i Jana Drze¿d¿ona. Pisarstwo Anny £ajming to:

"Œciana twardego, nieub³aganego, miejscami mrocznego, ale doskona³e-
go realizmu dnia codziennego kaszubskiego œwiata "17.

Za najbardziej wyrazist¹ cechê stylistyczn¹ utworów Anny £ajming uwa¿a
realizm psychologiczny i topograficzny oraz reizm. To w³aœnie owe cechy warsz-
tatu artystycznego, warsztatu przy tym wysokiej jakoœci, czyni¹ z tej literatury
materiê oryginaln¹, niepowtarzaln¹, o specyficznej polsko-kaszubskiej narracji.

16 Z. Zielonka, Mó³ó zemia te¿ mó serce, "Tygodnik Kulturalny" 1986, nr 48.
17 Z. Zielonka, Œwiat przedstawiony w pisarstwie Anny £ajming, [w:] Dom s³owa Anny £ajming,

pod red. J. Kê-ciñskiej, Gdañsk-Wejherowo 1999, s. 81.
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W ujêciu omawianego tu regionalisty taka twórczoœæ ma szansê staæ siê literatur¹
europejsk¹, œwiatow¹ i wejœæ dziêki swemu umi³owaniu do ma³ej ojczyzny - Ka-

szub, w krwiobieg literatury powszechnej.
W naukowej wizji Zbigniewa Zielonki, te trzy nazwiska kaszubskich twórców

, powinny zachêciæ humanistów do stworzenia pe³nej, aktualnej i otwartej na przy-

sz³oœæ historii literatury pomorskiej. Zadanie to wci¹¿ czeka na realizacjê, pomoc¹
zaœ w jego wype³nieniu mo¿e byæ to, co przedstawi³ w swych regionalistycznych
dokonaniach Zbigniew Zielonka.





ACTA CASSUBJANA

BERNADETrA ¯YNIS

HISTORIA I<OBIET, HISTORIA MÊ¯CZYZN

W /(S/ÊDZE HENRY/(OWS/OEJ

ZBIGNIEWA ZIELONI<I

Twórczoœæ profesora Zbigniewa Zielonki nie doczeka³a siêjeszcze monografii
na miarê wagi twórczoœci tego œwietnego prozaika. Wypada mi ¿ywiæ nadziejê, ¿e
ta sesja bêdzie inspiracj¹ dla krytyków i historyków literatury, by takiego zadania
siê podj¹æ. I dziêkujê organizatorom tego spotkania za mo¿liwoœæ wziêcia w niej
udzia³u, za zaszczytne zaproszenie mnie - studentki Pana Profesora. Profesora,

który pozostaje w mej wdziêcznej myœli jako pierwszy Mistrz i Nauczyciel huma-
nistycznej wiedzy i g³êboko humanistycznej refleksji.

Powieœæ Zbigniewa Zielonki - zatytu³owana Ksiêga Henrykowskal - ukaza-
³a siê w roku 1979. Jej akcja toczy siê w XIII wieku (od 1221 do 1288 roku), choæ
narrator tej powieœci przynale¿y do czasów nam wspó³czesnych. Ten fantastycz-
ny pomys³, by wspó³czesnego dziennikarza, z ca³ym baga¿em wiedzy i œwiadomo-
œci¹ historii, która przez ten czas wydarzy³a siê w Polsce i Europie, przenieœæ
w czasy o 700 lat wczeœniejsze, wcale nie jest taki zaskakuj¹cy. Wszak prze-
sz³oœæ jest obecna w ka¿dej chwili, trwa dziêki ludzkiej pamiêci i "mo¿e byæ przy-
wo³ywana do ¿ycia, choæ w nowej perspektywie. (..j Nic, co przesz³e, istnieæ
nie przesta³o "2 - jak twierdzi³ Bergson. Wplatane w tekst komentarze pocho-

dz¹ce z czasów póŸniejszych (np. te dotycz¹ce Szekspira, cytatów z Mickiewi-
cza, Wyspiañskiego czy odkryæ Freuda), wiedza, któr¹ zyskujemy w konfrontacji
przesz³oœci i wspó³czesnoœci, ta "gra teraŸniejszego i przesz³ego" mo¿e œwiadczyæ
,,(.J o istnieniu takich motywów w myœleniu ludzkim, które mimo wszelkich
zmian zawsze s¹ obecne (..j "3. Bo choæ Z. Zielonka wielk¹ wagê przywi¹zuje
do tzw. "prawdy historycznej" i pozostaje wiemy wiedzy, jak¹ posiadamy odno-
œnie do tamtego czasu historycznego, wiernie zarysowuj¹c t³o spo³eczne, obycza-
jowe, kulturowe, "wskrzeszaj¹c" postacie, zapisane w ksiêgach i kronikach tamtego

I Z. Zielonka, Ksiêga Henrykowska, Warszawa 1979. Wszystkie cytaty za tym wydaniem;
oznaczam w tekœcie skrótem KB, cyfry odsy³aj¹ do strony.

2 B. Skarga, Granice historyczno,yci, Warszawa 1989, s. 216.
3 Thir³..m " ? 1 7
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czasu, z nie zwyk³¹ precyzj¹ dbaj¹c o szczegó³y i fakty, które mia³y miejsce na
Dolnym Œl¹sku i w Polsce w XIII wieku, to moj¹ uwagê skupi³jeden aspekt przyto-
czonych opowieœci. Nie œledzenie zgodnoœci miêdzy histori¹ - jej faktami, a prawd¹
ukazanego czasu, nie badanie "szczeliny - przeœwitu" miêdzy tymi przestrzenia-

mi, ale sama prawda historii, historii, która, ¿eby siê mog³a dokonaæ, potrzebuje
ludzi, ich aktywnoœci, dzia³añ i uczuæ, którymi tê aktywnoœæ obejmuj¹ i w koñcu
opowieœci o dzia³aniu. Bo jak pisa³ Heidegger: "Pola Elizejskie obrazuj¹ wstêp-
ne otwarcie do historii i czyni¹ mo¿liwym wszelki dialog w czasie ".4

W Ksiêdze Henrykowskiej tworzenie historii i aspekty opowiadania o niej przyj-
muj¹ dwie perspektywy. Je¿eli prawda, wiêc te¿ prawda historii - jest drog¹ i za-

daniem5, drog¹ i celem, je¿eli rozpada siê na fakty i sposób dojœcia do nich, to te¿
musi byæ tak w³aœnie tworzona - jako trwanie ku zadaniu. A ka¿da z tych perspek-

tyw skupia uwagê innych narratorów, innych narracji, jest przedmiotem aktywno-
œci odrêbnych bohaterów. Odrêbnoœæ tê wyznaczaj¹: przynale¿noœæ do p³ci - inaczej

tworz¹ historiê kobiety, inny udzia³ w niej maj¹ mê¿czyŸni, drugim kryterium jest kul-
turowa (czy raczej nale¿a³oby tu powiedzieæ - religijna) œwiadomoœæ.

Dziennikarz - narrator, choæ nie pozostaje bezstronny i komentuje obserwo-

wane wydarzenia6, ukazuje je nam w³aœnie z uwzglêdnieniem tych dwóch per-
spektyw. Ale w jego relacji nie k³óc¹ siê one ze sob¹ - wprost przeciwnie
- uzupe³niaj¹, splataj¹c, tworz¹ ca³oœæ historii - drogi i osi¹gniêtego celu.

Historiajest domen¹ przede wszystkim mê¿czyzn. Onij¹ tworz¹ i onij¹i o niej
opowiadaj¹ 7. Mam tu na myœli tê historiê, któr¹ w koñcu odnajdujemy w podrêcz-
nikach i w historycznych ksi¹¿kach - faktograficzn¹, skupion¹ na opisie tworze-
nia pañstwowych, politycznych struktur, tworzeniu prawa - czyli historiê owych

zadañ, celów, ku którym ludzkoœæ zmierza: ,,(..j z ziemi wyszliœmy, do ziemi
wrócim. Ale dopok¹d ¿ywiemy, przeonaczamy j¹ ". (KH 479) - podsumuje ten

rodzaj aktywnoœci jeden z bohaterów. W takim ujêciu kobiety pozostaj¹jedynie
t³em, mog³oby siê wydawaæ, ¿e istniej¹"osobno", ¿e s¹jedynie ozdobami mêskich
historii8. S¹ po to, by móc zostaæ opisane jako ¿ony, matki, czasem kochanki.
Jakby historia jedynie takie role wyznaczy³a im do odegrania - na miarêjednego

zadania i zdania, krótkiego wspomnienia. Mog³oby siê wiêc wydawaæ, ¿e historia

4 Zob. B. Skarga, Granice..., s. 220.
5 Ibidem, s. 221.
6 "Nawet nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e z obserwatora sta³em siê mimowolnym uczestnikiem

wydarzeñ, ¿e coraz bardziej przejmowa³em siê tym, co siê tu dzia³o i poch³ania³y mnie sprawy
ludzi, bêd¹cych dotychczas jedynie ci¹giem znaków, lite/; drukowanych w Ÿród³ach ". (KH 328)

7 ,,(:..) historia jest procesem przekazywania ". - jak zaznaczy³ Jacques Le Gofr, por.: tego¿, Czas
koœcio³a i czas kupca, [w:] Czas w kulturze, wybra³, opracowa³ i wstêpem opatrzy³ A. Zaj¹cz-
kowski, Warszawa 1988, S. 341.

8 A przecie¿ kobiety, choæ "nie istniej¹" w historii, przecie¿ wspó³tworz¹j¹,jest ich zawsze 50%
ca³ej ludzkoœci - zauwa¿a S. Walczewska, [w:] tej¿e, Historia kobiet ijej ró¿ne postaci, "Kate-
dra" 2001, nr l, S. 242-244.
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historii opowiedziana przez Zbigniewa Zielonkê ustami narratora Ksiêgi Henry-

kowskiej, œredniowiecznego wszêdobylskiego gawêdziarza Kwiecika, Gniewka,
ojca Piotra, Anny... te¿ sprowadzi kobiety do krótkich, bladych wspomnieñ o roli
odegranej nie w h i s t o r i i, ale w historii mê¿czyzn. Na szczêœcie dla nas -
czytelników - tak nie jest.

Zdecydowana wiêkszoœæ postaci kobiecych w powieœci ma swoje pierwowzo-
ry w wypisach historycznych - kobiety o tych imionach ¿y³y w opisywanym cza-

sie na przywo³anych terenach. Zbigniew Zielonka imionom odczytanym w œl¹skich
dokumentach "nada³" cia³o, przypisa³ osobowoœæ, charakter, obdarzy³ (lub nie)
rozumem, œwiêtoœci¹, zaludni³ nimi przestrzeñ Dolnego Œl¹ska, historii opowiada-
nej i Historii nada³ "kobiece rysy". Bo choæ historia stanowi domenê mê¿czyzn,
kobiety nie mog¹ nie pojawiæ siê w jej przestrzeni. Opowiadaj¹mê¿czy¿ni, ale bez
kobiet ¿adna historia nie by³aby mo¿liwa. Ich wp³yw jest znacz¹cy, mimo ¿e nie
prowadz¹ wojen i nie ustanawiaj¹ praw.

Zwróæmy uwagê, ¿e ju¿ zdanie-bohater tej powieœci nie mog³oby zaistnieæ,
gdyby nie kobieta, do której przez mê¿czyznê zdanie to zosta³o wypowiedziane.
"Daj, aæ ja pobruczê, a ty poczywaj" - niemal na samym pocz¹tku ksi¹¿ki

wypowiada je spolonizowany Czech Boguchwa³ do swojej ¿ony, Krasawicy.
A Krasawica jest grub¹, "s³ab¹ na umie" kobiet¹, g³upkowato chichocze i "plasz-
cze" w d³onie za ka¿dym razem, gdy us³yszy jak¹œ zadziwiaj¹c¹ jej naiwnoœæ
myœl. M¹¿ zawsze sprowadzaj¹ do porz¹dku, wyrywaj¹c z histerycznych reakcji,
na co Krasawica zgodnie i bez protestów przystaje. To jeden wymiar jej osobo-
woœci. Krasawica (odnotujmy jednak, ¿e ku zaskoczeniu s³uchaczy najczêœciej)
potrafi wypowiadaæ zdania na miarê Sokratesa: "Toæ wiem, ¿e nic nie wiem"
i jak komentuje narrator: "Nie trzeba byæ Sokratesem, aby mówiæ jak Sokra-
tes ". (KH 144-145) Owa "s³abowita na umie" kobieta jest te¿ stra¿niczk¹ rodzin-
nej tajemnicy i to ona pilnuje, by to, co tajemne (czyli pokrewieñstwo z poznañskim
biskupem) nie zosta³o przez mê¿a, le¿¹cego na œmiertelnym ³o¿u, zdradzone.

Mielenie zbo¿a to "babska robota", a jednak tê "babsk¹ robotê" wykonuje
czêsto m¹¿ Krasawicy, nara¿aj¹c siê na œmiesznoœæ i z³oœliwe docinki innych, na
z³oœliwe przezwisko - Bruka³a (miejscowoœæ Brukalice taki ma w³aœnie Ÿród³o-

s³ów, staje siê wiêc czêœci¹ mêskiej/¿eñskiej, a mo¿e po prostu ma³¿eñskiej, histo-
rii). Krasawica jest jednak chorowita, a poniewa¿ na pomoc ani synów, ani synowicy,
Anki, liczyæ nie mo¿e, ma³¿onkowie musz¹ wspieraæ siê w trudnej pracy. Powta-
rzanie owego, dla nas historycznego, zdania tak wesz³o w krew Boguchwa³owi, ¿e
wykrzykuje je przez sen, w czasie choroby, na ³o¿u œmierci i tak przeradza siê ono
w przepiêkne mi³osne wyznanie, w wyraz mê¿owskiej troski, oddania, przywi¹za-
nia, wspó³odpowiedzialnoœci: ,,-Krasawico! Daj, ty poczywaj, a ja pobruczê...!
Daj.. a ja pobruczê...! Daj... a ja pobruczê... Daj.. ty poczywaj... Krasawi-
ca przytoczy³a siê do niego ze ³zami w oczach ". (KH 221) To jedne z ostatnich
s³ów wypowiedziane przez umieraj¹cego Boguchwa³a.
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Opis œmierci Krasawicy najlepiej odzwierciedla przemoc historii - nikt, jak ona

nie doœwiadczy³ takjej okrucieñstwa na sobie. Stara, bardzo ju¿ gruba i opuszczo-
na przez uciekaj¹cych przed tatarsk¹ nawa³nic¹ bliskich, próbowa³a schroniæ siê
w lesie, ale Tatarzy napadli j¹, zgwa³cili i bestialsko zamordowali. Jej rozk³adaj¹ce
siê zw³oki odnaleziono kilka dni po najeŸdzie wroga. To, oczywiœcie nie tylko zde-
rzenie mêskiej i kobiecej historii, to zderzenie historii cywilizacji chrzeœcijañskiej
i pokonuj¹cej j¹ (przynajmniej do pewnego momentu) barbarzyñskiej cywilizacji
mongolskiej, potê¿nego i przera¿aj¹cego Czingiz-chana, przewy¿szaj¹cego jednak
narody europejskie "kultur¹" wojskow¹9 . Podrêczniki historii nie analizuj¹jednak
indywidualnych nieszczêœæ, bólu pozostawionych wdów i pó³sierot. Ten aspekt
uobecnia Ksiêga Henrykowska, przywo³uj¹c postacie Krasawicy, Zofki, Kra-
ski... W tym kontekœcie - barbarzyñskiego napadu, zrównaniu ulegaj¹ w opowia-
danej historii losy mê¿czyzn i kobiet - wobec tej historii, historii tworzonej przez

Antychrysta 10, wszyscy s¹ równi w nieszczêœciu, cierpieniu, w bólu, niezrozumie-
niu spadaj¹cego z³a. Zapewnienia, ¿e walcz¹c z pogañstwem, staj¹ siê mêczenni-
kami, nie wszystkich przekonuj¹: " (..) sk¹d przeto tyle rzekomo upiorów?"
(KH 246) Nowa wiara (mimo ¿e wprowadzana trzeci wiek) z trudnoœci¹ toruje
sobie drogê. Jednak " (..) powa¿nym b³êdem by³oby s¹dziæ, ¿e ludzie wierz¹cy
wyznawali credo naprawdê jednakowe "II. Jak wiele zawdziêczamy tu kobie-
tom zauwa¿a Zbigniew Zielonka, w zgodzie z przekonaniem Regine Pemoud, ¿e
" Nader interesuj¹ce jest to uœwiadomienie sobie, jak czynn¹ rolê odgrywa-
j¹ kobiety w procesie chrystianizacji w czasach, gdy Zachód waha siê jesz-
cze miêdzy pogañstwem, arianizmem a prawowiernym chrzeœcijañstwem "12.
I choæ ta myœl dotyczy nieco wczeœniejszej historii zachodniej Europy, doskonale
oddaje problem, jaki mia³ miejsce tak¿e na ziemiach polskich.

W rozdziale II (jest rok 1222) przywo³ana zostaje postaæ ksiê¿nej Jadwigi me-
rañskiej, pó¿niejszej œwiêtej katolickiej, ¿ony Henryka Brodatego (zm. w 1243 r.).

To piêkna kobieta - " Œliczna ona kiedyœ by³a, ¿e a¿e oczy bola³y patrzeæ! "

(KH 85), jak twierdzi³ Kwiecik. Szczup³a, drobna, o "przeŸroczyœci e bia³ej twa-
rzy", z "piêknie sklepion¹ bia³¹ szyj¹" - i jak piêkna, tak dobra, wspó³czuj¹ca,

pobo¿na. To ona wymusi na swym mê¿u darowanie po³owy dziesiêciny przezna-
czonej ksiêciu, gdy wieœniacy przyjd¹ prosiæ o ulgê w zwi¹zku z wyj¹tkowo nie-
urodzajnym rokiem. Jest œwietnym retorykiem, bezpardonowa w argumentach
przytaczanych na poparcie swoich racji. Gdy Henryk t³umaczy, ¿e nie mo¿e od-
puszczaæ sp³aty podatków, bo w ca³ym Œl¹sku nieurodzaj, a mniejsze wp³ywy utrudni¹
rz¹dy, ksiê¿na odpowiedzia³a: ,,- To ust¹pcie z ksiêstwa, jeœli inaczej nie po-

9 Dok³adniej pisze na te temat Pawe³ Jasienica, por.: tego¿, Polska Piastów, Warszawa 1990, s. 199-204.
10 "Gdzie im tam do ludzi?!" (KH 245) i "Duchowni z dawna wo³ali, ¿e na wschodzie urodzi³ siê

Antychryst, który ze¿re siedmioma paszczami chrzeœcijan ". (KH 240)
11 M. Bloch, Spo³eczeñstwo feudalne, t³um. E. B¹kowska, wstêp A. F. Grabski, Warszawa 1981, s.167.
12 R. Pemoud. Kobieta w czasach katedf: Drze³. l. Badowska, Warszawa 1990, s. 16.
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traficie w³adaæ jak i bez sprawiedliwoœci!" (KH 90) i choæ ksiêciu "krew ude-
rzy³a na twarz" ostateczny argument, ¿e choæ nie on deszcz i mróz sprowadzi³, to
on przecie¿ zaj¹³ bo¿e miejsce na ziemi, przekona³ go do ustêpstw. Ksiê¿na poœci
i zaoszczêdzone jedzenie ka¿e rozdawaæ ¿ebrakom - sama ich obs³uguje, prowa-

dzi teologiczne i polityczno-prawne dysputy (zawsze bior¹c w nich górê). Pobo¿-
noœæ i przebieg³oœæ ksiê¿nej w realizowaniu "œwiêtego programu" jest tak daleko
posuniêta, ¿e gdy kaznodzieja zakazuje jej ze wzglêdu na zdrowie chodzenia boso
do koœcio³a - ksiê¿na pos³usznie nosi ci¿emki - ale pod pach¹.

Bezkompromisowoœæ ksiê¿nej w d¹¿eniu do œwiêtoœci pomaga jej zyskaæ szacu-
nek, uznanie i jeszcze wiêksz¹ mi³oœæ Henryka!3, ale ju¿ jej brat-biskup Ekbert-
nazywa j¹ "nieludzk¹" w jej postawie: ,,(.j ty nieludzka siostro. Ty jesteœ okrut-
niejsza ni¿ sumienie" (KH 120). Wyra¿a zgorszenie z powodu wp³ywu, jaki wy-
wiera na Annê, siostrê Henryka Pobo¿nego, gani bezkompromisowe odwrócenie od
"œwiata", brak troski o najbli¿szych (troski dodajmy w wymiarze ziemskim, nie "nie-
biañskim ", bo ta jest nieustannym przedmiotem jej zainteresowañ). Jednak Jadwiga
i Anna s¹ tymi, dziêki którym te ziemie przenika kultura chrzeœcijañska. Ofiarnoœæ,
mi³oœæ, wiernoœæ, troska i wspó³odpowiedzialnoœæ, przyk³ad postawy poœwiadczanej
osobistymi wyborami. Ostatni "s¹d Bo¿y", który odby³ siê na Ziemiach Œl¹skich
zosta³ potêpiony przez Jadwigêjako wyraz pogañskich obrzêdów, jako diabelska, nie
bo¿a sprawiedliwoœæ. Gniew Jadwigi wymusi³ na jej synu obietnicê zaprzestania
tych barbarzyñskich praktyk. Sk¹d wiêc zarzut o "nieludzkoœæ" - i to zarzut posta-

wiony przez biskupa? Wydaje siê, ¿e Jadwiga stanowi uosobienie pewnej skrajnoœci
w swej postawie wcielania nowej kultury - religii. Cel, zatraca w jej dzia³aniu drogê

("uœwiêca œrodki"). Podobnie rzecz siê bêdzie mia³a z opatem Piotrem, który miecz
"duchowy" i miecz w³adzy œwieckiej postawi na stra¿y nowego prawa i porz¹dku.

Je¿eli o œredniowieczu czêsto siê mówi, ¿e by³o epok¹ skrajnoœci, to by³o ni¹
równie¿ ze wzglêdu na stosunek do obyczajowoœci, zmys³owoœci i religijnoœci. Jan
Ptaœnik napisa³, ¿e: "¯ycie wieków œrednich jest z jednej strony ¿yciem nad-
zwyczajnej pobo¿noœci i ascezy, a z drugiej nieokie³znanej rozpusty "14. Wo-
bec tak realizowanej czy raczej nierealizowanej, czy mo¿e wspó³realizowanej,
pobo¿noœci postawa Jadwigi mo¿e wydawaæ siê tym bardziej "nieludzka", w spo-
sób niewyobra¿alny przekraczaj¹ca potoczny sposób realizowania wartoœci chrze-
œcijañskich. "Oczywiœcie, ¿e wierni prawie wszyscy posiadali pewn¹ ogóln¹
znajomoœæ najbardziej przemawiaj¹cych do wyobraŸni zasad chrzeœcijañ-
skiego pogl¹du na przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ œwiata. Ale poza
tym ich ¿ycie religijne czerpa³o soki z mnóstwa wierzeñ i praktyk, które b¹dŸ

13 Henryk Brodaty ulega³ argumentom ¿ony. Jego przydomek wszak od tego siê wzi¹³, ¿e: " W ro-
ku 1209 (...) ma³¿onkowie z³o¿yli w katedrze wroc³awskiej œlub czystoœci dozgonnej. Na pami¹t-
kê tego zdarzenia ksi¹¿ê zapuœci³ brodê, której nigdy nie strzyg³ (...) ". Por.: P. Jasienica, Polska
Piastów..., s. 197.

14 Zob. P. Jasienica. Polska Piastów s. 215.
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przekazane przez odwieczn¹ magiê, b¹dŸ zrodzone w epoce stosunkowo nie-

dawnej, w ³onie cywilizacji o¿ywionej jeszcze wielk¹ si³¹ mitotwórcz¹, wy-
wiera³y sta³¹ presjê na doktrynê oficjaln¹ "15.

Tê "walkê"16 pogañstwa z chrzeœcijañstwem œwietnie oddaje scena chrztu,
który ma miejsce w koœciele. Obok koœcielnego rytua³u odbywa siê równie¿ rów-
nolegle (!) drugi obrzêd - pogañski (dok³adnie opisany przez brata Rudolfa, który
tak¿e pojawia siê na kartach ksi¹¿ki). Nó¿kami niemowlêcia kobiety dotykaj¹ o³-
tarza, obrusem przecieraj¹ twarz... - wszystko by zapewniæ pomyœlnoœæ. Te ma-
giczne czynnoœci s¹ odprawiane równoczeœnie z modlitwami i sakramentem chrztu.

Z kolei ksiê¿niczka Anna ijej dwórki uwielbiaj¹ s³uchaæ opowieœci braci mniej-
szych zwanych "kwiatkami œw. Franciszka": " W ich opowieœciach wszyscy lu-
dzie siê mi³owali, ba! ludzie i zwierzêta, i ptaszkowie, i ryby nawet, i gady
wszelakie, w tym zaœ, co opowiada³ ksi¹¿ê Micha³ la³a siê krew, wrzeszczeli
zarzynani, charkotali duszeni, p³akali krwawymi ³zami niewinni ludzie i to
nie na krzywdê ze strony dzikich bestii, ale gorszych od nich ludzi..." (KH 277)
Propaguj¹ wiêc postawê mi³oœci do ca³ego œwiata, pokory i pokoju, troski o jego
kszta³t w porz¹dku franciszkañskim, a nie (¿e u¿yjê skrótu myœlowego) "ksi¹¿êco-
Micha³owym". I tu raz jeszcze uobecnia siê ró¿nica miêdzy histori¹ tworzon¹
i opowiadan¹ przez mê¿czyzn i histori¹, wybieran¹ przez kobiety.

Choæ oczywiœcie kobiety te¿ wojny prowadz¹ i to takie, ¿e " Ot, z babami nikt
wojny nie wygra ". (KH 250) Kraska przywo³uje historiê k³ótni wroc³awskich
przekupek z ksiêciem, który nie chcia³ zap³aciæ za zagarniête mleko: ,,(..j tak
krzycza³y, tak piska³y, tak miaucza³y niby kotki, ¿e w koñcu ksi¹¿ê nie zniós³
tego, lecz przez dworskiego cz³eka przys³a³ kosz z pieniêdzmi i ka¿dej z nas

da³ ów cz³ek jedn¹ srebrn¹ monetê (..j" (KH 250)
Troska o kszta³t œwiata, o dom wymaga walki bezwzglêdnej i tak jak Jadwiga

bezkompromisowo wciela w ¿ycie idea³y chrzeœcijañskie, tak bezkompromisowo
ch³opki bêd¹ walczy³y o zarobek - nie dla siebie, dla swoich rodzin.

To "wojna" o sprawiedliwoœæ, o uczciwoœæ, o przestrzeganie regu³ i choæ przyj-
muje tu wymiar ¿artobliwy, œciœle ³¹czy siê z przekonaniem, ¿e kobiety (nie dziew-
czyny - to rozró¿nienie jest tu wa¿ne) stoj¹ na stra¿y tradycji, obyczajowoœci.
Kobiety s¹ stra¿niczkami tajemnic rodowych, s¹ stra¿nikami rytualnych zacho-
wañ, tych, które ratuj¹ historiê - tj. historiê cywilizacji i kultury - przed barbarzyñ-

stwem przemijania i zatracenia w wojnach, w czasie, który bezpowrotnie przemija.
Kobiety (poza wymienionyn1i tu œwiêtymi) s¹ uobecniane na kartach ksi¹¿ki jako

te, które stoj¹ bli¿ej biologii ni¿ kultury, bli¿ej natury, s¹przy narodzinach i przy œmierci.
Pilnuj¹porz¹dku innego ni¿ porz¹dek historycznej faktografii, ale bez tego porz¹dku

IS M. Bloch, Spo³eczeñstwo..., s. 168.
16 Piszê "walkê" w cudzys³owie, gdy¿ dla bohaterów powieœci pogañskie zachowania nie stoj¹

w sprzecznoœci z ich wiar¹.
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niemo¿liwe by³oby istnienie. Gdy mê¿czyŸni skupiaj¹ siê na tym, by utworzyæ "kopu³ê
z prawa" nad rodami, ziemiami, by prawne regu³y stanowi³y podstawowe (i jedyne)
wiêzy ³¹cz¹ce spo³ecmoœæ (ród)17, kobiety dbaj¹, by tymi wiêzami by³y uczucia -

mi³oœæ, poœwiêcenie, ofiara, wiernoœæ, by ³¹czy³o nie prawo, pañstwo, zewnêtrzna struk-
tura, ale wybór, wiêzy rodzinne i wiernoœæ im 18 . I nie ma tu maczenia, czy ta wiernoœæ

ma swoje pogañskie, czy chrzeœcijañskie Ÿród³a. Kobieca troska jest wspólna bez
wzglêdu na poziom kulturowej i religijnej œwiadomoœci. I tylko mêskiej arogancji mo¯na
przypisaæ, ¿e troska o ten rodzaj zwi¹zków zostanie nazwana "rz¹dami chuci", gdy
jest tylko przejawem pieczy o trwa³oœæ kosmicmego porz¹dku i o prawdê doœwiadczenia,
prawdê nie podlegaj¹c¹ interpretacji, jak w historiach spisywanych przez mê¿czyzn,
dla których interpretacja by³a wa¿niejszani¿obselWacja, co zauwaŸy³ te¿ Marc Bloch'9.

Dlatego to one s¹ obecne i trwaj¹ w przera¿eniu wobec œcinanego starego jawo-
ru - miejsca pogañskich praktyk. To œciêcie jest jak zburzenie przestrzeni, pozba-

wienie jej centrum, niezbêdnego punktu odniesienia,jest zabiciem opiekuñczego ducha.
Kobiety broni¹ przestrzeni trwalszej ni¿ granice pañstwa. I broni¹ wiêzi tlWalszych
ni¿ prawo - wiêzi mi³oœci. Dlatego, gdy Marzena zacznie traciæ mê¿owsk¹ mi³oœæ,

dokona magicmego rytua³u, ucieknie siê nawet do czamej magii, by mog³o trwaæ to,
czego tlWa³oœci nie mog¹ zagwarantowaæ pañstwowe i sakramentalne przepisy.

W mi³osnym dialogu prowadzonym przez Kachnê i Cieszka dobrze widaæ ró¿-
nicê w pojmowaniu czasu i historii miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹. Przy wspomnie-
niach wspólnie spêdzonych w Pradze chwil Cieszko krzyczy z rozpacz¹:

,,- Przeminê³o wszystko z wiatrem. Cieszko nie mo¿e unieœæ ju¿ tego brze-
mienia wspomnieñ. (..)

- Nie ¿a³ujmy, ¿e trwa³o to krótko, ¿e by³o tego tak ma³o! (..) Po có¿ nam czas?

17 ,,- (...) Nie pojmujesz niczego, choæby tego, ¿e my budujemy wspólny dom, dom domów, nad

którym niby kopu³ê, zawieszamy jedno prawo ". (KH 444), czy w innym fragmencie:" Wszak¿e
ja chcê niby kopu³ê rozwie.\"iæ prawo ksi¹¿êce nad ca³¹ t¹ ziemi¹!" (KH 515)

18 Na kartach ksi¹¿ki pojawia siê postaæ opata Piotra, dziêki któremu znane s¹ nam dzieje tego

skrawka ziemi. Mówi on: "Historia pojedynczego cz³eka, historia cz¹stki ziemi i w koñcu ca³ej
ziemi, wszystko to mieœci siê w o~m [Bo¿ym - B. ¯.] zamyœle". (KH 398) Zdanie to potwier-
dza, ¿e dla niego losy pojedynczych ludzi (inaczej ni¿ dla narratora) s¹ jedynie pretekstem,
zas³on¹, przez któr¹ przedziera siê w opisie historii. WyraŸniej rzecz ujêta jest w kolejnym
dialogu: ,,- A jak ~ byœcie napisali o tym wszystkim, co siê tu dzieje wko³o nas?! (..)

- Wszystko tak,jakwidzê, " widzê i opisltjê ", nie œmia³bym wejœæ w ich myœli (..) w ich pragnienia nie

ujawnione, czucia nie pokazane, ¿¹dze, których nie zdradzi³y s³owa, spojrzenia, gesty, czyny wreszcie...
- Jak¿e to?! Tak bez ¿adnej nauki? Bez ¿adnego po¿ytku dla dusz? (..) No bo jaki to mo¿e byæ

po¿ytek, jeœli poprzestalibyœcie na tym, co zwiemy descriptio? Jak¹¿ ci, co by was czytali
odnieœliby korzyœæ?" (KH 513) Jak skomentowa³ pracê nad zapisywaniem historii Marc
Bloch: " (..) konwencje literackie sprzysiêg³y siê, aby cyniczn¹ rzeczywistoœæ motywów ludz-
kiego postêpowania swojego rodzaju zas³on¹, któr¹ ostatecznie rozdar³y dopiero w pocz¹t-
kach ery nowo¿ytnej brutalne rêce de Commynes«a i Makiawela ". Czy w innym miejscu:
,,(..) ta epoka tak chêtnie zwracaj¹ca siê ku przesz³oœci, mia³a ~obra¿enie o niej raczej bujne
ni¿ zgodne z prawd¹". Por.: M. Bloch, Spo³eczeñstwo..., s. 166 i 178.

19 Ibidem. s. 169.
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- Nie pojmujê ciê, Kachno! To jest g³os cz³owieka czuj¹cego zbli¿aj¹c¹
siê œmieræ. Lecz ona (..) jak ka¿da kobieta, nie rozumie tego ". (KH 299)

Mê¿czyzna ¿yje z nieustaj¹c¹ œwiadomoœci¹, ¿e czas przynosi œmieræ, bo wzy-
wa do walki, do wojny, wêdrówki i rozstania, ¿e nie mo¿na trwaæ w zatrzymaniu
przez mi³oœæ, ¿e spotkanie, ¿e uczucia mijaj¹. Ale nie dla kobiety. Dla niej jest
odwrotnie - mi³oœæ jest tym, co przetrwa, co przenosi ponad historyczn¹ zawieru-
chê. "Praga" wydarzy³a siê, ale nie minê³a, jest - w bezczasie pamiêci, za ka¿dym
razem, gdy Kachna jest u boku ukochanego. Dla Cieszka, zanurzonego w czas
historyczny, przemijaj¹cy, rzeczywistoœæ nieustannie rozpada siê na przesz³oœæ i te-
raŸniejszoœæ tracon¹ dla przysz³oœci, a œciœlej mówi¹c dla œmierci, która jego, jako

mê¿czyznê wzywa w kolejnych wiciach, walkach, boj ach, potyczkach...
Gdy mê¿czyŸni mog¹ historii zaproponowaæ jedynie wojnê, kobiety skupiaj¹ siê

na trosce o dzieñ powszedni i o wype³nianie go uczuciami, dla wyra¿enia których
niepotrzebny jest czas historyczny, bo to siê dzieje zawsze.

"Poeta mo¿e co prawda pisaæ, ¿e za którymœ powrotem "nie by³o ju¿ œwia-
ta ", ale mo¿e te¿ odczuæ, ¿e wszystko j e s t i to nie raz i dwa i ¿e nic siê nie
zmienia, nic nie odchodzi, je¿eli s³oñce powraca nieustannie w znak Pan-
ny". (KH 225) To inny wymiar tocz¹cej siê przez ziemiê i œwiat historii - historia

oswajana w czas powtórzeñ i rytua³ów, a tajest przede wszystkim domen¹ kobiet.
To one dbaj¹ o jej nieustanne trwanie, takjak mê¿czyŸni dbaj¹ o jej opowiadanie.
Opowieœæ jednak ma swój koniec, troska kobiet siêga dalej. Pilnuj¹ rytua³u, s¹
obecne przy narodzinach, chrzcinach, pogrzebach. Gdy mê¿czyŸni s¹ stra¿nikami
historii, kobiety stra¿niczkami metahistorii: "Po có¿ nam czas?" (KH 299) Gdy
mê¿czyŸni opowiadaj¹ historiê, kobiety historiê historii.

Przyzwyczailiœmy siê przypisywaæ kobietom sk³onnoœæ do plotkarstwa, w Ksiê-
dze Henrykowskiej jednak to nie kobiety, a mê¿czyŸni s¹ "plotkarzami", opowia-
daczami cudzych losów, sensacyjnych zwi¹zków, to oni przywo³uj¹ s¹siedzkie
skandale, rzucaj¹podejrzenia, oskar¿aj¹... Kobiety s¹ tymi, które s³uchaj¹ i pozo-
staj¹ niemymi bohaterkami skandali w mêskich opowieœciach.

W czasie historycznym kobiety doznaj¹ biedy, upokorzeñ, wygnañ, w czasie
wojen trac¹ swoich mê¿ów, synów, godnoœæ... W przestrzeni historycznej aneg-
doty trudno im wyrwaæ siê z koniecznoœci odgrywania przypisanych im zwyczajo-
wo ról. •le im, gdy nie mog¹ ¿yæ w czasie i przestrzeni uniwersum, w przestrzeni
wybieranej, a nie narzucanej mi³oœci. Zdrady, które staj¹ siê przedmiotem bólu,
cierpienia i w koñcu kpin wynikaj¹ w³aœnie z niespe³nienia, z têsknoty za uczuciem
prze¿ywanym "naprawdê", w oderwaniu od tego, co przygodne i konkretne, a jed-
noczeœnie najbardziej rzeczywiste, zanurzone w tu i teraz, które przeradza siê
w zawsze. "Ka¿da dziewczyna z a w s z e powie to samo ". (KH 289) - mówi

narrator, decyduj¹c siê pobiec za Gniewkiem, czyli tam, gdzie siê coœ dzieje, miast
trwaæ przy Marzenie, dla której historia przybiera - jak dla ka¿dej kobiety - jeden

wymiar-mê¿czyzny, dziecka, rodziny; mi³oœci, narodzin, œmierci...
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Mê¿czyŸni interpretuj¹... Pierwsze wspomnienia o wojnie pod Legnic¹ maj¹ cha-
rakter naturalistyczny, rzeczowy, skupiony na konkretach. Kolejne przekazy
- im dalej od opowiadanego czasu, tym bardziej ulegaj¹ mitologizacji. "Zawsze to

samo" kobiety przeciwstawione jest tu wyraŸnie"za ka¿dym razem inaczej" mê¿czyzny.
Nieco inaczej jest wykreowana w powieœci postaæ synowicy Anki z rodziny

Bruka³ów, ¿ony Rac³awa. Przedziwna to kobieta ju¿ choæby dlatego, ¿e nie wy-
pe³nia swej roli ¿oninej i roli synowej tak, jak to nakazuje obyczaj. Wysiaduje przy
drodze ca³ymi dniami, nie pomaga w domu - prawdziwie "nie-wiasta", tajemni-

cza, nie wiadomo, co j¹ tak gna, wypêdza z domu od obowi¹zków, od ¿ycia. Zdra-
dza sw¹ tajemnicê jednak równie tajemniczemu mê¿czyŸnie, który trafi³ do jej
œwiata z dalekiej przysz³oœci. Anka pozosta³ wierna swej jedynej mi³oœci - przy-

padkowo spotkanemu w lesie rycerzowi. To na niego tak czeka, wysiaduj¹c przy
drodze, to dla niego nara¿a siê na groŸbê egzorcyzmów, które mia³yby przynieœæ
odmianê w jej "zaczarowaniu". I pozostanie temu pierwszemu mê¿czyŸnie wierna
do póŸnej staroœci codziennie wychodz¹c na drogê w b³êkitnym, za drogim i za
strojnym jak na obyczaje Boguchwa³owej rodziny p³aszczu - takim, jaki mia³a na

sobie wtedy. A gdy siê nie doczeka, wyruszy w drogê, by poszukaæ "ukochanego
duszy". Niemniej - gdy ju¿, wydaje siê, spotyka go, on nie spe³nia jej oczekiwañ.

Anka czeka³a na swojego ksiêcia, "pielêgnowa³a" jego obraz w wyobraŸni, ¿y³a
marzeniami, fantazmatem, wyobra¿eniem, nie-rzeczywistoœci¹. Nie mog³a wiêc
go w rzeczywistoœci, w œwiecie realnym spotkaæ. Ka¿dy spotkany przez ni¹ mê¿-
czyzna musia³by zaistnieæ "zbyt" namacalnie, "zbyt" konkretnie, "zbyt" cieleœnie
w stosunku do duchowego obrazu. Anka pozostanie wiêc zawsze w oczekiwaniu,
wygl¹daniu, wpatrywaniu siê w drogê.

"Z codziennoœci wy³¹czone s¹ wydarzenia niezwyk³e. (..) Wystarczy, by
pojawi³y siê jakiegoœ dnia padaj¹c niespodziewanie pomiêdzy zjawiska oswo-
jone, a codziennoœæ znika. Gwa³towny b³ysk przeszywa i przeinacza na pe-
wien czas ca³¹ przestrzeñ egzystencjaln¹ znosz¹c potocznoœæ (..) "20

Anka dozna³a b³ysku, "œwieckiego" objawienia, iluminacji, wiedzy o tym, co
naprawdê jest wa¿ne w chwili spotkania z nieznajomym rycerzem. To spotkanie
"wyrwa³o" j¹ z wymuszanego ¿yciem zwyczaju troski o codziennoœæ tak, ¿e ju¿
nie zechcia³a do niej powróciæ. Pragnê³a zatrzymaæ, powtórzyæ czas nie-codzien-
ny, pragnê³a rytua³u, który móg³by siê narodziæ z tego pierwszego, niecodziennego
wydarzenia. " Szczególnie nara¿one na podskórne dzia³anie codziennoœci s¹
uczucia ".21 To mo¿e t³umaczyæ, dlaczego Anka nigdy nie da³a siê wci¹gn¹æ
w rytm domowych zajêæ, nie stanê³a przy ¿arnach, dlaczego Rados³aw nie móg³
powtórzyæ jej za swoim ojcem s³ów "Daj, aæ ja pobruczê, a ty poczywaj ".
Musia³aby je przyj¹æ tak, jak przyjmowa³a Krasawica - jako mi³osne wyznanie,

20 J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999, s. 60.
21 Ibidem. s. 62.



I~
BERNADElTA ¯YNIS

a by³oby to wyznanie niekochanego mê¿czyzny, choæ jej mê¿a. Byæ mo¿e musia-
³aby ulec ich czarowi, zapomnieæ "umi³owanego duszy", a tym samym zgodziæ siê
z tym, co mówi¹ ¿artuj¹c/nie ¿artuj¹c mê¿czyŸni: "...bo to wszystko jest igra"
(KH 142), czy "Mnie zaœ zda siê, ¿e œwiat stoi na chuci! (KH 143)

"Œwiat mnie nie pojmie, nie lubiê œwiata!" - powiedzia³a zaraz na pocz¹t-
ku ". (KH 147), bo dla niej to spotkanie, które "mog³o byæ wszêdzie, choæ nie
zawsze ", by³o jej "szczêœciem, spokojem, sensem tej mi³oœci, prawdziwym spo-
tkaniem, ucieczk¹ od Doli ", wyjœciem poza codziennoœæ krz¹taniny, codzien-
noœæ tkwienia przy ¿arnach. Czas zacz¹³ siê dla niej liczyæ od tamtej chwili - od
spotkania. Ale tego "œwiat nie pojmie". I odczuje to niezrozumienie œwiata najbar-
dziej Marzena. Porwana przez Gniewka, urodzi³a mu syna. A potem ,,(..) oboje
z Gniewkiem zabawiali siê po okolicznych w¹wozach i lasach (..) œpiewaj¹
piosenki i oczywiœcie kochaj¹ siê nieustannie. (..) trzymaj¹c siê za rêce,
rozeœmiani, ci¹gle maj¹cy coœ sobie do powiedzenia, do przekomarzania, do
weso³ego wyk³ócania ". (KH 335) Ale za "pogañbienie" córki i siostry nale¿a³a
siê zemsta. Za namow¹ brata Piotra zamiast g³owy Gniewka, wystarcza ceremo-
nia pokory. A Marzena z p³acz¹cym zawini¹tkiem, którego nikt nie chce uznaæ za
prawego dziedzica, z sin¹ prêg¹ na twarzy, upokorzona stanie naprzeciw swoich
braci: "Teraz id¹ ku bramie dziedziñca. Wprost na Marzenê! Ona jedna bie-
leje w pomroce. Dlaczego nie ucieka?! Dlaczego nie ust¹pi im z drogi?! Prze-
cie¿ id¹ (..) prosto na ni¹. J¹ zostawiaj¹c jak fala, która najpierw zalewa,
poch³ania, a potem wyrzuca na brzeg... ., (KH 345)

Ma³¿eñstwo w czasach feudalnych nie by³o.kwesti¹ mi³oœci, ale ,,(..) bywa³o
tylko po prostu uzgodnieniem interesów i zapewnieniem kobietom opieki. (..)
Kobieta tylko na pó³ nale¿a³a do rodu, w który los j¹ wprowadza³, mo¿e na
krótko ".22 Dzieci z nieprawego ³o¿a, dzieci niepos³uszne woli rodziców, nie mia³y
szans na prawne wsparcie, by³y najczêœciej wydziedziczane. To jawna niesprawie-

dliwoœæ, krzywda, której ofiarami staj¹ siê najs³absi. St¹d sprzeciw kobiet przeciwko
takiemu porz¹dkowi i w koñcu te¿ sprzeciw mê¿czyzn, gdy sami zostaj¹ dotkniêci
surowoœci¹ przepisów. Mê¿czyŸni - Jan z Osin, Gniewko, gdy stan¹ siê ofiarami

bezdusznej litery prawa, powiedz¹ to, co kobiety wiedzia³y i wiedz¹ zawsze - "A prze-
cie¿, ojcze przeorze, nie prawo, lecz mi³oœæ przyniós³ Chrystus ". (KH 444).

I tak w³aœnie zatoczy³a ko³o zapisana historia tego skrawka ziemi, Polski -

przez "mêsk¹" historiê wojen, pañstw, narodów, prawa, przez "kobiec¹" historiê
indywidualnych losów, mi³oœci, ma³¿eñstw po historiê przezwyciê¿an¹ kultur¹ chrze-
œcijañskiej opowieœci, w której "nie ma ju¿ mê¿czyzny ani kobiety" (List do
Galatów 3, 28).

/2 M. Blach, Spo³eczeñstwo s. 240-241
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Œl¹sk a Pomorze. Od dawna ³¹czy³o coœ szczególnego te dwie odleg³e ziemie.
Mo¿e charakter pewnego "kosmopolityzmu", polegaj¹cego na ró¿norodnoœci ko-
rzeni mieszkañców obu terytoriów; brak przynale¿noœci do wiêkszych, scentrali-
zowanych organizmów pañstwowych, a kiedy to ju¿ nast¹pi³o (Œl¹sk - w Koronie

Czeskiej, póŸniej w Rzeszy, Pomorze w Królestwie Jagiellonów, póŸniej w Rze-
czypospolitej) - zdolnoœæ zachowania przez obie ziemie odrêbnoœci kulturowych,

specyficznego charakteru spo³ecznego, stanowego mieszkañców, daleko posuniê-
tej autonomii, charakterystycznej dla ustroju feudalnego.

Dopiero potem przysz³y przes³anki religijne, którymi kierowali siê jednak tylko
wyznawcy protestantyzmu, podczas gdy na obu ziemiach mieszka³o tak¿e wielu
katolików. W tym jednak ju¿ czasie przewa¿aj¹ w Prusach Królewskich Œl¹zacy-
protestanci, korzystaj¹cy ze znanej tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej i opieki
miast, w których w³adza lokalna nale¿a³a przewa¿nie do protestantów. W ich rê-
kach znajdowa³y siê zbory, szko³y i urzêdy.

Nie bez znaczenia by³ te¿ kwitn¹cy handel, dynamicznie rozwijaj¹ce siê rze-
mios³o oraz po³o¿enie - pad morzem (lub blisko morza), u³atwiaj¹ce kontakt za-
równo gospodarczy, jak i kulturalny ze œwiatem. Krótko mówi¹c - swoboda

i bogactwo. Nic wiêc dziwnego, ¿e do Prus Królewskich œci¹ga³y od po³owy
XVI wieku znakomite umys³y - uczeni, pisarze i poeci, artyœci, kaznodzieje, na-

uczyciele, drukarze i wydawcy, uciekaj¹cy przed przeœladowaniami kontrrefor-
macji, poszukuj¹cy wolnoœci s³owa, swobód religijnych, mo¿liwoœci
nie skrêpowanego dzia³ania twórczego.

Przybywali wiêc ze wszystkich stron Europy, odnajduj¹c tu bezpieczne schro-
nienie, zyskuj¹c uznanie, otrzymuj¹c czêsto ¿yczliwe wsparcie ze strony œwiat³ych
burmistrzów, radnych, mecenasów. Dla jednych Pomorze by³o miejscem czasowe-
go pobytu, przystankiem (jednym z wielu na ich ¿yciowej drodze do humanistycz-
nego wykszta³cenia), dla innych - now¹ ojczyzn¹, z któr¹ wi¹zali siê na d³ugie lata

i która czêsto stawa³a siê miejscem ich wiecznego spoczynku. Wszyscy oni, nieza-
le¿nie od tego, jak d³ugo tu przebywali, wnieœli swój wk³ad w rozwój jego kultury
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literackiej. Byli wœród nich twórcy rodem z Niderlandów, krajów niemieckich,
Szwajcarii, W³och, Czech, a tak¿e z Prus Ksi¹¿êcych i ze wszystkich stron Rzeczy-
pospolitej. Szczególnie aktywn¹ grupê stanowili Œl¹zacy. Wielu z nich szerzy³o idee
humanistyczne, prowadzi³o o¿ywion¹ dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ czy konfesyjn¹.

Bez w¹tpienia cz³owiekiem o ogromnych zas³ugach w tej dziedzinie by³ pocho-
dz¹cy ze Z³otoryi (Z³otej Góry) syn mieszczanina - Hieronim Aurimontanus
(1465-1558), w³aœciwie Hieronim Giirtler von Wildenberg. Ukoñczywszy studia w
Kolonii, ju¿ jako magister sztuk wyzwolonych, obj¹³ stanowisko rektora szko³y

che³miñskiej (1501), zamierzaj¹c uczyniæ z niej nowoczesn¹ uczelniê, krzewi¹-
c¹najnowsze idee renesansu, przygotowuj¹c¹ m³odzie¿ do dalszego zdobywania
wiedzy na studiach. Po trzech latach powróci³ jednak do rodzinnej miejscowoœci,
gdzie kierowa³ tamtej sz¹ szko³¹, by z czasem ponownie zwi¹zaæ siê z gimnazjum
che³miñskim. Ostatecznie porzuci³je w 1512, kiedy to uda³ siê na studia medyczne
do Wittenbergi, a uzyskawszy doktorat medycyny wróci³ na Pomorze i do œmierci

pe³ni³ju¿ obowi¹zki fizyka (lekarza) miejskiego w Toruniu, daj¹c siê poznaæ jako
jeden z naj znakomitszych humanistów pierwszej po³owy XVI wieku, autor roz-
praw naukowych przyrodoznawczych i filozoficznych, pisanych po ³acinie.

Z che³miñskim gimnazjum zwi¹zani byli tak¿e dwaj humanistyczni wyk³a-
dowcy pochodz¹cy ze Œwidnicy - Krzysztof Curtleben i Szymon Marycki
(Simon Maricius), s³yn¹cy tak¿e jako poeta. Ich ziomkiem by³ Krzysztof Ortlob,
uczony humanista, rektor elbl¹skiego gimnazjum (1557), który po roku urz¹d
swój porzuci³, by pokierowaæ uczelni¹ w Toruniu. Jego miejsce zaj¹³ inny Œl¹zak,
tym razem ze Zgorzelca - magister Joachim Meister, ale, wdawszy siê w spo-
ry teologiczne, musia³ wkrótce opuœciæ miasto.

W Elbl¹gu ¿y³ i pracowa³, fizyk miejski, krótko kieruj¹cy gimnazjum, œl¹ski
humanista rodem z Krosna n. Odr¹ Bart³omiej Kalkreuter, znany jako Cal-
cidius. Tutaj te¿ osiedli³ siê i pozosta³ do koñca ¿ycia, pochodz¹cy z Wojtowic na
Œl¹sku, ch³opski syn, J¹n Teodor Tschesch (1594-1649), poeta-filozof, niemiec-
ki pisarz mistyczny o s³owiañskich korzeniach.

Toruñ równie¿ mia³ zaszczyt goœciæ œwiat³ych Œl¹zaków, a wœród nich naj wy-
bitniejszego chyba poetê, translatora staro¿ytnych (m.in. "Listy" Simokatty), ko-
smografa, autora podrêczników, utworów chwal¹cych Polskê, Kraków, a tak¿e
ziemiê prusk¹ i Toruñ. Wawrzyniec Korwin(us) vel Raabe-Kruk ze Œrody Œl¹-
skiej (ok. 1470-1527) - bo o nim mowa - wychowanek i docent krakowskiej
akademii, nauczyciel w Œwidnicy i Wroc³awiu, nastêpnie sekretarz tamtejszej rady
miej skiej, na krótko opuœci³ rodzinny Œl¹sk, by w 1506 roku obj ¹æ stanowisko se-
kretarza rady miejskiej w Toruniu. Podczas trwaj¹cego zaledwie dwa lata poby-
tu zdo³a³ zaszczepiæ tu idee humanistyczne, które odt¹d sta³y siê bogactwem i cech¹

charakterystyczn¹ tego miasta.
Talentem i zas³ugami dorównywa³ mu mieszczanin z Jeleniej Góry, tak¿e se-

kretarz rady miejskiej Torunia, póŸniej Elbl¹ga, o trzy pokolenia m³odszy, Samuel
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Wolf(1549-1591)- humanistyczny poeta ³aciñski, który prócz ód, elegii i epigrama-
tów pozostawi³ wydan¹ w Gdañsku wierszowan¹ ³aciñsk¹ kronikê wyprawy mo-
skiewskiej Stefana Batorego Stephani Primi Serenissimi P%niae Regis et Magni
Lituanorum Ducis etc... (1583), za co ten uwieñczy³ go wawrzynem poetyckim.
Nim Wolf dotar³ na Pomorze, kszta³ci³ siê we Wroc³awiu, studiowa³ w Lipsku i Wit-
tenberdze,pracowa³ w Lewartowie (dziœ: Lubartów), póŸniej zaœ w Elbl¹gu. W³a-
œnie miastu temu zostawi³ sw¹ bibliotekê. Zmar³ i pochowany zosta³ w Gniewie.

Z Jeleniej Góry wywodzi³ siê takŸe gdañski kaznodzieja i kantor Pankra-
tius Klemme (ok. 1475-1546 albo 1547), abso1wentpo³udniowoniernieckich uczel-
ni (m.in. w Wittenberdze), który w mieœcie nad Mot³aw¹ prowadzi³ o¿ywion¹
dzia³alnoœæ reformacyjn¹. Tutaj te¿ znalaz³ miejsce wiecznego spoczynku. W pa-
miêci potomnych zapisa³ siê nie tylko jako autor licznych ³aciñskich tekstów, ale
takŸe jako zapalony bibliofil, który swój ksiêgozbiór o charakterze humanistyczno-

reformacyjnym -licz¹cy ponad szeœædziesi¹t woluminów, zawieraj¹cy m.in. dzie-
³a œw. Ambro¿ego, œw. Augustyna, Cycerona, Horacego, Erazma z Rotterdamu,
Lutra - ofiarowa³ Koœcio³owi Mariackiemu.

Jelenia Góra da³a Gdañskowi równie¿ pisz¹cego ³aciñskie wiersze sekreta-
rza rady miejskiej, wczeœniej nadwornego nauczyciela u Andrzeja Górki w Pozna-
niu, wykszta³conego na uniwersytetach w Lipsku i Wittenberdze, gdzie ukszta³towa³
sw¹ konfesjê luterañsk¹-Jakuba Kuchlera (ok. 1540 - koniec XVI w.). TakŸe

pochodz¹cy z k³odzkiej rodziny mieszczañsko-kupieckiej Daniel Asaricus (ok.
1560-1606), po ukoñczeniu protestanckiego uniwersytetu w Wittenberdze, na sta-
³e zwi¹za³ siê z miastem nad Mot³aw¹. Pisa³ tu uczone poematy ³aciñskie, praco-
wa³jako nauczyciel gimnazjum, kierowa³ pierwsz¹ bibliotek¹ miejsk¹ (Bibliotheca
Senatus Gedanensis), a takŸe prowadzi³ w³asn¹ ksiêgarniê.

W roku 1539 przyby³ do Gdañska syn mieszczanina z Wroc³awia, Andrzej
Aurifaber (1512-1559), w³aœciwie Goldschmidt, i obj¹³ tu stanowisko rektora szko³y
przy koœciele Marii Panny"nadaj¹c jej nowy kierunek. Zas³yn¹³jako pionier i g³ówny
ideolog przemian w tutejszym szkolnictwie, o których pisa³ w Scho/a Dantiscana.
Wkrótce jednak przeniós³ siê do gimnazjum w Elbl¹gu. By³ to typowy humanista
z krêgu reformacyjnego, studiowa³ na protestanckich uniwersytetach w Wittenber-
dze i Lipsku, tylko medycynê ukoñczy³ w katolickiej Padwie, po czym -jako profesor
królewieckiego uniwersytetu oraz lekarz i dyplomata Albrechta I - osiad³ w Pru-

sach Ksi¹¿êcych, zmar³ w Królewcu. Dla Elbl¹ga wielce zas³u¿y³ siê te¿ inny osia-
d³y tu wroc³awianin - Andrzej Mohenberger. Z Wroc³awia pochodzi³ równie¿

syn drukarza Jerzy Marek Knoch (1695-1759), ale w Gdañsku -gdzie pracowa³
jako ksiêgarz-nak³adca, wydaj¹c polskie dzie³a - dzia³a³ dopiero w wieku XVIII.

Toruñ natomiast przyci¹gn¹³ i oczarowa³ urodzonego w Lubiniu i wykszta³-
conego w Lipsku poetê Ulryka Schobera. Ten mi³oœnik staro¿ytnoœci sta³ siê
równie¿ wielkim mi³oœnikiem Torunia, napisa³ o nim i jego mieszkañcach wiele
ró¿norodnych wierszy i tekstów. Bêd¹c komektorem i nauczycielem filozofii w gim-
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nazjum, z pasj¹ podejmowa³ liczne przedsiêwziêcia kulturalne, anga¿uj¹c siê w ¿ycie
miasta. Mimo ¿e ¿y³ zaledwie 39 lat (zm. w 1598 r.), da³ siê poznaæ jako znawca
bibliotekarstwa, tworz¹c, a nastêpnie prowadz¹c publiczn¹ bibliotekê w gimna-
zjum. By³ te¿ redaktorem i wydawc¹ ukazuj¹cego siê przez trzy lata pierwszego
na ziemiach polskich czasopisma pedagogicznego, przez niektórych okreœlanego
nawet jako swego rodzaju encyklopedia szkolna-"lnstitutio Literata" (1586-1588),
póŸniej zaœ "Orationes decem". Zmar³ na skutek zarazy. Zachowa³y siê po nim
³aciñskie mowy i wiersze okolicznoœciowe, religijne, utwory o podró¿ach, podziê-
kowania, pos³ania, pochwa³y, traktaty o bibliotekach i zasadach ich prowadzenia,
teksty zwi¹zane ze szkolnictwem.

Toruñ sta³ siê te¿ domem Œl¹zaka rodem z ¯agania, uwieñczonego tytu³em
poeta laureatus Joachima Schlegela (zm. w 1610 r.), który w³aœnie tutaj dosko-
nali³ swój warsztat poetycki, pisz¹c sielanki i utwory okolicznoœciowe, oraz wy-
k³ada³ w gimnazjum a¿ do œmierci.

Jak œcis³e zwi¹zki ³¹czy³y Œl¹zaków z Pomorzem œwiadczy równie¿ zadedyko-
wanie patrycjuszowi gdañskiemu Konstantemu Ferberowi, wydanej przez Mar-
ka Ambro¿ego-Ambrosiusa z Nysy (ok. 1530 - 1584), ksiêgi Paracelsusa.

Swój udzia³ w tworzeniu kultury literackiej Prus Królewskich mia³ te¿ pochodz¹cy
z Brzegu Jerzy Roll. Gdañszczanie podziwiali jego (pisane specjalnie na potrzeby
teatru szkolnego) komedie, w których pojawia³y siê poloniki, np. w udramatyzowanej
wersji romansu o Pontusie i Sydonii (1576). Jako jeden z niewielu dramaturgów dba³
on o drukowanie w³asnych utworów scenicznych, najczêœciej wydaj¹c je w oficy-
nie Jakuba Rhodego. Równie¿ z Brzegu wywodzi³ siê znawca polszczyzny -

Jeremiasz Felbinger (1616-1687), który nie tylko t³umaczy³ polskie teksty na jêzyk
niemiecki, ale da³ siê te¿ poznaæ jako twórca tekstów niemieckich i ³aciñskich. Jego
droga ¿yciowa, po studiach prawniczych na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odr¹,
wiod³a przez Koszalin, Wroc³aw, Sidzinê na Œl¹sku - kierowa³ tam miejscowymi

szko³ami. Jednym zjego przystanków by³ równie¿ Gdañsk, sk¹d uda³ siê do Lus³a-
wic na Podkarpaciu, by zostaæ ministrem zboru "ariañskiego". PóŸniej przebywa³
te¿ w Niemczech, Belgii, Holandii. Zmar³ w Amsterdamie.

W Gdañsku dwukrotnie przebywa³ (w latach 1605-1608 i 1612-1614) wyró¿-
niony tytu³em poeta laureatus - wykszta³cony w Wittenberdze i Heidelbergu
- Melchior Lauban(us) (1567-1633). Ten poeta i filolog swoj¹ karierê zwi¹za³

z gimnazjami w rodzinnej Szprotawie, Z³otoryi i w³aœnie w Gdañsku. Pisa³ po ³a-
cinie wiersze w duchu poesiis doctae, s³yn¹³ te¿ z anagramatów, zabawnych pa-
rodii dzie³ poetów rzymskich i innych. Opuœciwszy Pomorze, powróci³ na Œl¹sk,
obejmuj¹c w Brzegu stanowisko rektora ksi¹¿êcego gimnazjum. Tam te¿ zmar³.

Œl¹ski Boles³awiec by³ miejscem narodzin Marcina Opitza (1597-1639), poety
pisz¹cego po niemiecku i ³acinie oraz teoretyka poezji niemieckiej, który w ostatnich
latach ¿ycia, po krótkim pobycie w Toruniu, zwi¹za³ siê z Gdañskiem, w którym ju¿
pozosta³ a¿ do œmierci. Spod jego pióra wysz³y dziesi¹tki wierszy okolicznoœciowych
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adresowanych do W³adys³awa IV, magnatów, patrycjuszy pomorskich itd. Ceniony
za swoj¹ twórczoœæ jeszcze dzisiaj, upamiêtniony zosta³ (ju¿ po II wojnie œwiatowej)
tablic¹ nagrobn¹ w Koœciele Mariackim z napisem w trzech jêzykach - polskim, nie-

mieckim, angielskim. Martin von Boberfeld, gdy¿ pierwotnie tak siê nazywa³, ukoñ-

czywszy studia w Heidelbergu (wczeœniej szko³ê w rodzinnym mieœcie, a gimnazjum

we Wroc³awiu i Bytomiu Odrzañskim), odby³ podró¿ do Holandii, Jutlandii, po czym-
podobnie jak wielu innych ludzi pióra tamtych czasów - podj¹³ pracê pedagogiczn¹,

znajduj¹c zatrudnienie w gimnazjum w Wiessenburgu (Siedmiogród). PóŸniej przeby-

wa³ w Boles³awcu, a tak¿e na dworze wiedeñskim, gdzie uwieñczony zosta³ laurem

poetyckim. Bêd¹c sekretarzem Karola Hannibala von Dohny na Œl¹sku, zosta³ nobili-
towany przez cesarza Ferdynanda II. Pe³ni³ tak¿e obowi¹zki historiografa i sekretarza
króla W³adys³awa IV. Jego pobyt w Gdañsku wywar³ powa¿ny wp³yw na kszta³to-

wanie siê miejscowego piœmiennictwa oraz na ugruntowanie siê stylu barokowego.

Swój znaczny wk³ad do kultury literackiej Pomorza wniós³ te¿ pochodz¹cy z G³o-

gowa syn kaznodziei ewangelickiego Joachim Pastorius (1611-1681). Kszta³ci³
siê w krajach zachodnich (gdzie oprócz teologii i prawa studiowa³ te¿ medycynê),

zna³ Holandiê (tu Lejdê), Orlean, Londyn, Oksford, Pary¿. Po licznych podró¿ach

zagranicznych zamieszka³ na Wo³yniu, gdzie pracowa³jako lekarz przyboczny Sie-

niutów, sk¹d te¿ wielokrotnie wyje¿d¿a³ do Gdañska, Straszyna, Krakowa. W cza-

sie wojen kozackich przeniós³ siê na Pomorze. W 1651 r. zosta³ lekarzem

i profesorem historii w gimnazjum elbl¹skim (nastêpnie rektorem), wkrótce zaœ

profesorem gimnazjum akademickiego w Gdañsku. Podczas rokowañ pokojo-
wych miêdzy Polsk¹ a Szwecj¹ w Oliwie, w których bra³ udzia³, zosta³ nobilitowa-
ny przez cesarza Leopolda I, a w 1662 r., za zas³ugi naukowe i dzia³alnoœæ publiczn¹

prowadzon¹ w interesie Rzeczypospolitej, sejm zatwierdzi³ indygenat nadany jemu

i potomkom przez Jana Kazimierza. By³ historiografem i sekretarzem królewskim,

a po przejœciu na katolicyzm uzyska³ szereg godnoœci duchownych. Zmar³ we From-

borku. Zostawi³ po sobiê m.in. podrêcznik do nauki historii, opis wojny polsko-

kozackiej, wiersze ³aciñskie, dzie³a pedagogiczne dotycz¹ce g³ównie nauczania
jêzyka ³aciñskiego, liczne szkice historyczno-dydaktyczne i polityczne.

Sprzyjaj¹cy tworzeniu klimat w mieœcie nad Mot³aw¹ odnalaz³ te¿, pisz¹cy
³aciñskie i niemieckie wiersze ku czci królów polskich i wybitnych polskich po-

etów, Jan Piotr Fitz (1611-1689) z Legnicy. On to, m.in. pieœni¹ w jêzyku nie-
mieckim uczci³ dwóchsetlecie przynale¿noœci Prus do Polski.

Z Prusami Królewskimi zwi¹za³ siê -jako student gimnazjów w Toruniu i Gdañ-
sku, po latach zaœ pastor grudzi¹dzki - syn rektora szko³y w Byczynie, Jan Her-

binius (1626-1679). Ten znany pisarz, autor rozpraw naukowych o tematyce

pedagogicznej, podrêczników logiki, polskich i ³aciñskich dzie³ z zakresu teologii, przyro-
dy, geografii i retoryki, t³umacz na jêzyk polski niemieckich pieœni, wydawca i bardzo

aktywny pedagog, by³ cz³owiekiem wielkiej ruchliwoœci, czêsto podró¿uj¹cym, zmie-

niaj¹cym miejsca pobytu. Po studiach w Lejdzie i Wittenberdze obj¹³ kierownictwo
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szko³y miejskiej w rodzinnej Byczynie, w Wo³owie zajmowa³ siê organizowaniem
i prowadzeniem szko³y luterañskiej, pracowa³ te¿ w Bojanowie, Sztokholmie, w Wilnie
by³ kaznodziej¹ niemieckim, w Królewcu wyk³ada³ na uniwersytecie, dzia³a³ rów-
nie¿ w Tyl¿y oraz jako kaznodzieja przy poselstwie szwedzkim w Warszawie. Swoje
prace drukowa³ m.in. w Gdañsku. Zmar³ i pochowany zosta³ w Grudzi¹dzu.

Z Byczyny te¿ wywodzi³ siê, przebywaj¹cy i tworz¹cy jakiœ czas w Gdañsku
i Toruniu, poeta okolicznoœciowy, t³umacz, leksykograf, gramatyk - Maciej Do-

bracki vel Gutthatter (1626-1681), syn pastora urodzony w spolszczonej rodzi-
nie przybyszów z g³êbi Niemiec. Po naukach pobieranych w rodzinnym mieœcie
i studiach odbytych prawdopodobnie w Wittenberdze, podj¹³ pracê w Wieluniu,
Ostrzeszowie, by³ prawnikiem, póŸniej kierownikiem miejskiej szko³y (gdzie na-
uczano jêzyka polskiego) we Wroc³awiu. Ostatecznie zwi¹za³ siê z Brodnic¹,
gdzie by³ pisarzem s¹dowym i uzyska³ nawet tytu³ sekretarza królewskiego. Wy-
dawa³ podrêczniki do gramatyki i nauczania jêzyka polskiego, prawdopodobnie te¿
naucza³ tego jêzyka prywatnie. Pisa³ wiersze okolicznoœciowe w jêzyku polskim,
ksi¹¿ki religijne po polsku i niemiecku.

Jego ziomkiem by³ Jan Cochlovius-Kochlowski m³odszy (ok. 1670-1734). Ten
poeta, twórca polskich i ³aciñskich wierszy okolicznoœciowych o tematyce œwieckiej
oraz kazañ protestanckich w duchu pietystycznym - wykszta³cony w Brzegu i Wro-
c³awiu oraz na uniwersytecie w Jenie - pisarz i t³umacz, zmuszony, ze wzglêdu

na swe nieuznane przez Koœció³ reformowany pogl¹dy, do ucieczki z Byczyny, w Gru-
dzi¹dzu znalaz³ warunki sprzyjaj¹ce twórczej pracy. Z czasem porzuci³ jednak i to
miasto, udaj¹c siê do Roszkowic na Œl¹sku, aby obj¹æ tamtejsz¹ parafiê, w koñcu
powróci³ jako senior koœcio³a do rodzinnej Byczyny. Zmar³ w Roszkowicach.

Przez Pomorze wiod³a te¿ ¿yciowa droga innego Œl¹zaka, autora ³aciñskich
wierszy klasycystycznych - Jana Karola Skopa alias T³uka (1673-po 1705).
Przemierzy³ on Europê - zaliczywszy studia uniwersyteckie w Krakowie, Wene-

cji, Madrycie, Rzymie -; od rodzinnego Cieszyna do Hiszpanii, na sta³e osiedlaj¹c
siê dopiero we Frankfurcie nad Odr¹.

Mówi¹c o udziale Œl¹zaków w rozwoju kultury literackiej Prus Królewskich,
nie mo¿na nie doceniaæ wp³ywu tej¿e kultury na rozwój i wybór drogi twórczej
samych Œl¹zaków, wszak wielu z nich w³aœnie tutaj kszta³ci³o siê pod okiem zna-
komitych pedagogów w gimnazjach realizuj¹cych nowoczesne, humanistyczne
programy nauczania, tu te¿ obcowa³o z wszechobecn¹ atmosfer¹ humanistyczn¹.

I tak na przyk³ad w gronie uczniów pomorskich gimnazjów humanistycznych
odnaleŸæ mo¿na nazwiska znanych póŸniej ludzi pióra, kaznodziejów, muzyków.
Warto wymieniæ tu chocia¿by Micha³a Kuschiusa, inaczej Kusia, Kusza
(1600-1654) ze œl¹skiego Brzezmierza - pisarza, autora podrêcznika do nauki

jêzyka polskiego i s³ownika niemiecko-polsko-³aciñskiego, który po nauce w gim-
nazjach toruñskim i !!dañskim oraz studiach teologicznych w Wittenberdze
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powróci³ na swój rodzinny Œl¹sk, zostaj¹c dwujêzycznym kaznodziej¹ we Wroc³a-
wiu. Równie¿ w gimnazjum toruñskim (a tak¿e w brzeskim i wroc³awskim)
kszta³ci³ siê póŸniejszy student uniwersytetu królewieckiego, najwiêkszy prozaik
polski na Œl¹sku w XVII wieku, zwany "œl¹skim Rejem" (dla swego jêzyka) i "œl¹-
skim Skarg¹" (dla uprawianego gatunku kaznodziejskiego) - Adam Gdacjusz,

w³aœciwie Gdak (1615-1688). Ten utalentowany prozaik, po latach kierowania
szko³¹ w Bardiowie na S³owacji, na pewien czas powróci³ do Torunia jako kan-
tor, by ponownie wyjechaæ, podejmuj¹c pracê pedagogiczn¹ i duszpastersk¹ w Wil-
nie, a nastêpnie zostaæ pastorem luterañskim w rodzinnym Kluczborku.

Z Kluczborka pochodzili równie¿, kszta³c¹cy siê miêdzy innymi w gimna-
zjum toruñskim i studiuj¹cy na uniwersytecie królewieckim, poeci polsko-³aciñscy:
Jan Conradi (ur. w 1621 r.)-póŸniejszyrektorkluczborskiej szko³y oraz jego syn
Ludwik Conradi (1653-1728) - kluczborski pastor.

W protestanckim gimnazjum w Toruniu kszta³ci³ siê tak¿e syn pastora z By-
czyny - Jan Thyreus Puklerzski (1627-1672 albo 1675), autor utworów oko-
licznoœciowych pisanych w jêzyku ³aciñskim, polskim i niemieckim, który po studiach
w Królewcu zosta³ kantorem w szkole ewangelickiej w Wilnie, polskim kaznodzie-
j¹ w Swarzêdzu, diakonem w Byczynie, wreszcie pastorem wPoianowicach.

Przez Toruñ te¿ wiod³a droga £u¿yczanina z Gubina Jana Preussa (1620-1696),
którego nieprzypadkowo umieszczam w gronie zas³u¿onych dla kultury polskiej Œl¹-
zaków. Ten t³umacz, pisarz i poeta, mimo i¿ legitymowa³ siê niemiecko-³u¿yckim
pochodzeniem, by³ Œl¹zakiem z wyboru, o czym œwiadczy jego podpis: "Silesius"-
Œl¹zak. Po naukach pobieranych w rodzinnym mieœcie oraz w gimnazjum toruñ-
skim akademickim studiowa³ w Królewcu i w Holandii, nastêpnie pracowa³ jako
nauczyciel muzyki w Brodnicy, po czym na pewien czas powróci³ do Torunia, gdzie
zosta³ organist¹ w koœciele ewangelickim. Nie zwi¹za³ siê jednak z tym miastem
i wyznaniem ewangelickim na d³u¿ej, szukaj¹c póŸniej swego miejsca w Iwanowi-
cach na Wo³yniu, Lus³a'Yicach, Miêdzyrzeczu Wielkopolskim i ¯ele chowie jako
kaznodziej a braci polskich. Podró¿owa³ te¿ na Œl¹sk, £u¿yce, do Marchii Branden-
burskiej. Zmar³ w Lubniewicach ko³o Sulêcina, bêd¹c ministrem zboru ariañskiego.
Zas³u¿y³ siê przek³adem na jêzyk niemiecki pieœni braci polskich i innych zbiorów
pieœni religijnych; pisa³ wiersze polskie, publikowa³ teksty ³aciñskie, przygotowa³ ko-
mentarz do Nowego Testamentu wydanego przez Jerzego Szlichtynga.

Nauka w gimnazjum gdañskim, po wczeœniejszej edukacji w Namys³owie i Wro-
c³awiu, z pewnoœci¹ wp³ynê³a te¿ na ukszta³towanie osobowoœci twórczej wspó³-
twórcy kancjona³u zw. brzeskim (albo "wielkim" dla swej objêtoœci i powagi w polskich
koœcio³ach ewangelickich), autora pism ³aciñskich, niemieckich i polskich, pocho-
dz¹cego z G³uszyny Jana Acoluthusa -prawdziwe nazwisko Ksi¹dz- (1628-1689),
który po studiach na uniwersytetach w Królewcu, Lipsku, Wittenberdze i Strasbur-
gu zosta³ pastorem w Domas³awicach, Wroc³awiu, póŸniej kaznodziej¹ polskim oraz
nauczycielem jêzyka hebrajskiego i inspektorem gimnazjum.
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Podane przyk³ady œwiadcz¹ o tym, jak œciœle powi¹zane by³y dzieje kultury
literackiej Prus Królewskich w XVI-XVII wieku z losami uczonych, ludzi pióra,
pedagogów, duchownych pochodz¹cych ze Œl¹ska. W³aœnie owi œl¹scy twórcy
(nawet ci przebywaj¹cy tu stosunkowo krótko), na trwa³e zapisali siê w dziejach
piœmiennictwa pomorskiego, wnosz¹c w jego rozwój swój wk³ad, który z pewno-
œci¹ bez wp³ywu tutejszej humanistycznej atmosfery nie by³by tak znacz¹cy i cen-

ny. W ka¿dym razie stali siê wraz z Pomorzanami wspó³twórcami kultury literackiej
polskiego krêgu kulturowego - bez wzglêdu na jêzyk swego pochodzenia, miej sce
i rodzaj studiów, wyznanie, zwi¹zek publiczny z pañstwem polskim, niemieckim
lub jeszcze innym. Ich zwi¹zki z Pomorzem wskazuj¹ na bogactwo i ró¿norodnoœæ
kultury literackiej tworz¹cej geografiê tej kultury na polskim obszarze kulturo-

wym, jakkolwiek j¹ pojmiemy.
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ACTA CASSUBIANA

JOWITA KÊCIÑSKA

PRZEWODNII< PO SZI<O£ACH POMORSI<ICH I

Geografia szkolnictwa pomorskiego nie posiada swoich wyraŸnych granic hi-
storycznych - nie jest bowiem, w przeciwieñstwie do innych dziedzin kulturo-
twórczych, szkolnictwo wynalazkiem czasów nowo¿ytnych, tym bardziej
interesuj¹cej nas epoki postfeudalnej, istnieje przecie¿ "od zawsze", przynajmniej
w krajach basenu Morza Œródziemnego, sk¹d dotar³a do nas kultura hellenistycz-
no-judaistyczna. A dotar³a wraz z instytucj¹ szko³y!

Najwczeœniejsza geografia szkolnictwa pomorskiego by³aby geografi¹klaszto-
rów pomorskich, kolegiat, wreszcie parafii.

Od pierwszej po³owy XVI wieku, kiedy to Pomorze, tak¿e Nadwiœlañskie, sta-
³o siê krain¹ w znacz¹cym stopniu protestanck¹, szkolnictwo otrzyma³o charakter
i nazewnictwo dostosowane do nowej sytuacji. Powstaj¹ wiêc gimnazja, charak-
terystyczne dla krajów protestanckich, a jednoczeœnie œwiadcz¹ce o wp³ywach kul-
tury humanistycznej choæby (ale nie tylko) w samej nazwie nowych szkó³. Poza
Prusami Królewskimi w Rzeczypospolitej powstaj¹ akademie, te¿ w okreœleniu pro-
weniencji klasycznej. Mo¿na - ogólnie mówi¹c - zauwa¿yæ, ¿e nazwa gimnazjum
utrwala siê w œrodowiskach reformacyjnych, a akademia - katolickich. Po epoce

Renesansu akademie w Rzeczypospolitej raczej nie wystêpuj¹, natomiast w jêzy-
ku potocznym oba okreœlenia mog³y siê mieszaæ. St¹d "gimnazjum akademickie".

Poniewa¿ instytucja szko³y realizuj¹cej wy¿szy od podstawowego program zwi¹-
zana by³a z miastem, tote¿ o jej obliczu ideowym i charakterze programowym
decydowa³y czynniki miejskie. W trzech najwiêkszych miastach pomorskich by³y
one luterañskie, wiêc i podleg³e im szko³y - gimnazja - posiada³y taki charakter.
Dlatego geografia szkó³ Pomorza polskiego jest w zasadzie klarowna. Gdañsk -

ze swoim gimnazjum (akademickim - jak próbowano dookreœlaæ) ; Toruñ z analo-
gicznym gimnazjum pretenduj¹cym do akademickiego tytu³u; Che³mno z gimna-
zjum alias akademia, jako ¿e tu toczy³a siê walka o konfesyjny charakter szko³y,
która znajdowa³a siê w mieœcie rz¹dzonym przez luteran, ale jednoczeœnie bêd¹-

cym stolic¹ katolickiej diecezji!

Jest to rozdzia³" Geografii ¿ycia literackiego polskiego i kaszubskiego krêgu kulturowego na
Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1772-1920". Geografia, korzystaj¹c z innych dyscyplin
wiedzy humanistycznej, zw³aszcza historycznej i literaturoznawczej, przedstawia te same
problemy we w³asnym, charakterystycznym dla swej dyscypliny poznawczej ujêciu.
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Te trzy gimnazja po³o¿one wzd³u¿ szlaku komunikacyjnego Wis³y, przez trzy
stulecia (XVI, XVII, XVIII) wyznacza³y na mapie szkolnictwa Rzeczypospolitej

poziom (wysoki) szkolnictwa pomorskiego i jego charakterystyczny profil progra-
mowy na tle przelicznych szkó³ Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (Jêzyk i cha-

rakter szkó³ Prus Królewskich ka¿e tak¿e umownie traktowaæ okreœlenie mówi¹ce

wy³¹cznie o "obojgu narodach").
To tylko brak geografii szkolnictwa ca³ej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej

sprawia, ¿e mamy o nim szablonowy pogl¹d.
Albowiem taka geografia pokaza³aby nie tylko gêsto zapisan¹ mapê kolegiów

jezuickich, lecz tak¿e miejsca szkó³ pijarskich, teatyckich, dominikañskich i innych

zgromadzeñ klasztornych, sieæ szkó³ parafialnych, punkty szkó³ miejskich, szko³y

ró¿nych gradacji wyznañ niekatolickich, tu zw³aszcza szko³y prowadzone przez
Cerkiew i od 1596 roku przez Koœció³ unicki, szko³y ormiañskie, szko³y muzu³mañ-

skie (np. Tatarów polskich), szko³y karaimów, wreszcie jak¿e liczne szko³y rabinackie
i inne szko³y spo³ecznoœci ¿ydowskiej, tradycyjnie zabiegaj¹cej o wykszta³cenie dzieci.

I tym razem geografia zweryfikowa³aby ustalenia (stereotypy) historii.
Równie¿ mapa szkolnictwa na Pomorzu wzbogaci³aby siê o liczne punkty poza

trzema najwa¿niejszymi, o których ju¿ by³a mowa i które doczeka³y siê bogatej

literatury2 .
Budowanie ówczesnej mapy szkolnictwa pomorskiego przekroczy³oby za³o¿e-

nia czasowe tej dysertacji, uwzglêdniæ musia³aby nie tylko liczne miasta (Tczew,

Œwiecie, Grudzi¹dz, Chojnice, Tuchola, Che³m¿a, Pelplin, Starogard, Wejherowo,
Kamieñ, Wiêcbork, W¹brzeŸno, Lob¿enica, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie,
Gniew...), ale tak¿e instytucjonalne i konfesyjne bogactwo tych szkó³ - miej skich,

parafialnych, klasztornych...
Kiedy przychodzi mi przedstawiæ geografiê szkó³ w epoce, która jest przed-

miotem moich badañ, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jest to zapisywanie tabulae

rasae. ¯e mapa ta by³a dotychczas pusta.
Pruska polityka narodowoœciowa w zakresie oœwiaty niweczy³a bowiem wszyst-

ko, co by³o naprawdê twórcze i europejskie w szkolnictwie Prus Królewskich.

Twórcze, bo uwzglêdnia³o naturalne prawa i aspiracje cz³owieka, europejskie, gdy¿
mówi³o poprzez system i program edukacyjny, ¿e tu, na Pomorzu, mieszkaj¹ Euro-
pejczycy, a wiêc przede wszystkim Polacy i Niemcy, ludzie przynajmniej dwóch

jêzyków, poznaj¹cy tak¿e w procesie kszta³cenia trzeci, a czêsto i czwarty za-

chodnioeuropejskijêzyk, ³acinê i grekê.

Przedstawiaj¹c szkolnictwo pomorskie w ramach geografii polskiego ¿ycia li-
terackiego, nie chcê zaj¹æ siê zadaniami szkó³ jako instytucjami oœwiecenia pu-
blicznego. Ich funkcjonowanie mo¿e mieæ tylko poœredni zwi¹zek z kultur¹ literack¹,

Patrz: bibliografia przy koñcu rozdzia³u.
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a szko³y kieruj¹ siê w³asnymi celami, wykraczaj¹cymi daleko poza problematykê
literaturoznawcz¹. Jednak¿e, zw³aszcza dla czasów tu przedstawianych, kultura
literacka polskiego krêgu jêzykowego w znacznym stopniu by³a ograniczana (miast
- rozwijana, rozbudzana, bogacona) przez szko³ê obcego pañstwa, które wci¹ga³o

uczniów we w³asn¹ kulturê; dlatego pragnê przedstawiæ fakty, dziêki którym mo¿-
na by³o poprzez tê szko³ê lub w tej szkole polsk¹ kulturê literack¹ poznawaæ czy
nawet ewentualnie rozwijaæ.

W geografii szkolnictwa pomorskiego po roku 1772 uwzglêdniam instytucje
okreœlane wspó³czeœnie jako szko³y œrednie, one bowiem by³y (mog³y byæ) kuŸnia-
mi inteligencji polskiej, która albo poprzestawa³a na zdobyciu œwiadectwa matu-
ralnego, albo studiowa³a w szko³ach wy¿szych, przewa¿nie nauki niezwi¹zane
z literaturoznawstwem, st¹d wiedza o literaturze polskiej zaczerpniêta w gimna-
zjum by³a tak wa¿na w dalszej orientacji narodowej.

BRODNICA - miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.
Brodnica nie mia³a szczêœcia do prawdziwie wysoko zorganizowanej szko³y w la-

tach przedrozbiorowych, mo¿e dlatego, ¿e gdy powstawa³y takie szko³y na Pomorzu
w wieku XVI - miasto to wyraŸnie siê sprotestantyzowa³o, a w latach reakcji kontr-

reformacyjnej potê¿n¹ protektorkê znalaz³a ludnoœæ protestancka w królewnie An-
nie Wazównie, siostrze Zygmunta III, od 1605 r. staroœcinie brodnickiej. Mo¿e brak
tradycji wp³yn¹³ na to, ¿e miasto to otrzyma³o gimnazjum w ramach polityki oœwiato-
wej nowo¿ytnego pañstwa pruskiego bardzo póŸno. Pró¿no Liga Polska3 za³o¿ona
przez A. Cieszkowskiego zabiega³a w 1850 r. u rz¹du pruskiego o polskie gimnazjum
w Brodnicy, a jej starania podejmowali pos³owie polscy do sejmu pruskiego w latach
60. Pose³ Ignacy £yskowski (p. Mileszewy) postulowa³ gimnazjum katolickie, co
mia³o gwarantowaæ wolnoœæ nauczania w jêzyku uczniów. W koñcu gimnazjum,
typu klasycznego, doczeka³a siê Brodnica dopiero w roku 1873, a poniewa¿ by³y to
lata rugowania jêzyka polskiego ze szkó³ pruskich na terenach polskich, wiêc o na-
uczaniujêzyka polskiego nie by³o wówczas mowy. Wprost przeciwnie - gimnazjum

mia³o byæ jeszcze jedn¹placówk¹niemcotwórcz¹po zwyciêstwie nad Francj¹ i zjed-
noczeniu Cesarstwa Niemieckiego pod ber³em Prus.

Jednak w roku szkolnym 1880/1881 wprowadzono jêzyk polski jako przedmiot,
a naucza³ go Antoni Chudziñski z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Korzystano,
jak prawie wszêdzie, z podrêcznika J. Moliñskiego, S. Spycha³owicza No~ wybór
prozy i poezji oraz z Nauki poezji H. Cegielskiego. Uczniowie zapoznawali siê

Liga Polska, organizacja powo³ana 24 VI 1848, dzia³a³a na terenie W. Ksiêstwa Poznañskiego
i Prus Zachodnich na rzecz kultury i jêzyka polskiego. Na Pomorzu liczy³a oko³o 10 tysiêcy
cz³onków, dzia³aj¹cych w 120 oddzia³ach. Organizowali j¹ inteligenci, zw³aszcza ksiê¿a na
prowincji. By³a to legalna organizacja, która wykorzysta³a czas liberalizmu politycznego i zbroj-
nych ruchów Wiosny Ludów. Cieszy³a siê popularnoœci¹ wœród ch³opów i warstw ubogich.
Rozwiazano ja w 1850 r.
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z Mickiewiczem (Pan Tadeusz, Ballady i romanse, Konrad Wallenrod), S³owac-
kim (Balladyna, Lilia Weneda, Maria Stuart, W Szwajcarii, Ojciec zad¿umio-
nych, Poema Piasta Dantyszka), Krasiñskim (Nieboska komedia), Malczewskim
(Maria), Syrokoml¹ (Margiel, Urodzony Jan Dêboróg). Dobór lektur by³ wysoki,

jednak ich zestaw tutaj nie przedstawia systematycznie realizowanego programu.
W 1901 r. zniesiono jêzyk polskijako przedmiot nauczania w Brodnicy i pojawi³

siê on dopiero na planie zajêæ gimnazjalnych w roku 1913. W czasie I wojny

œwiatowej usuniêto go z planu zajêæ, w 1919 r., tu¿ przed wyzwoleniem miasta,
zaczêto go znowu nauczaæ.

CHE£MNO NAD WIS£¥-miasto powiatowe wwoj. kujawsko-pomorskim.
Jeden z trzech, obok Gdañska i Torunia, najwa¿niejszych oœrodków umys³owych

na Pomorzu. Posiada te¿ naj starsze, siêgaj¹ce po³owy XIII wieku tradycje szkolne.
Po szkole parafialnej, która istnia³a tu jeszcze w czasach przynale¿noœci miasta do

diecezji p³ockiej, otwarto szko³ê katedraln¹ (quadrivium) wraz z powo³aniem diecezji
w 1245 r. Istnia³a te¿ szko³a (studium) w klasztorze dominikañskim, za³o¿onym tu

wed³ug tradycji przez œw. Jacka Odrow¹¿ajeszcze przed powstaniem diecezji, oko-

³o roku 1243. O poziomie szko³y katedralnej mo¿e œwiadczyæ fakt wyra¿enia zgody
przez papie¿a Urbana VI na otwarcie w Che³mnie uniwersytetu, w 1386 r., ju¿

w szesnaœcie lat po krakowskim. A wiêc tyle lat licz¹ ambicje uniwersyteckie che³m-

nian. By³by to drugi uniwersytet nad Wis³¹. Geografia powstaj¹cych wówczas
w XIV stuleciu uniwersytetów jest o tyle ciekawa, ¿e daje œwiadectwo niejako dru-

giego, wielkiego ruchu scholaryzacji Europy i pe³nego w³¹czenia Europy œrodkowej
w system uniwersyteckiej emancypacji. Co prawda ziemie le¿¹ce nad Wis³¹, nad

We³taw¹, nad Dunajem ju¿ od drugiej po³owy XII wieku partycypowa³y w ¿yciu

uniwersyteckim Europy, jednak powstanie teraz uniwersytetów w Pradze, Wiedniu,
Krakowie pokazywa³o pe³n¹ emancypacjê i integracjê tych terytoriów wobec tzw.

Zachodniej Europy. Sam pomys³, choæby na wyrost, choæby z pobudek politycznych
(o uniwersytet wyst¹pi³ wielki mistrz Zakonu Krzy¿ackiego) - mówi o pe³nym w³¹-

czeniu dorzecza Wis³y w krwiobieg kulturalny Europy.4 Zabrak³o jednak woli, a chyba
i mo¿liwoœci w sferze naukowej na zrealizowanie wielkich planów w stosunku do

Che³mna.5 Pod rz¹dami krzy¿ackimi szko³a che³miñska upada i dopiero gdy pierw-
szym biskupem polskim zostaje Wincenty Kie³basa, w 1472 r. rada miasta sprowa-

4 Geografia uniwersytetów europejskich w œredniowieczu nie jest mniej istotna w procesie unifi-
kacji Europy i okreœlenia jej to¿samoœci od geografii dróg - handlowych, wojennych, pielgrzy-
mich. Nawet jeœli drogi te pokrywa³y siê ze sob¹, geografia scholaryzacji, zw³aszcza tej
w wymiarze uniwersyteckim, spe³ni³a odrêbn¹ rolê w dziejach kontynentu.

5 Por. m.in. Z. Mocarski, Kultura umys³owa na Pomorzu. Po³skie Pomorze, pr. zbior. pod red.
J. Borowika, Toruñ 1931; nie zapominajmy przy tym, ¿e Che³mno stanowi³o drugi obok Mag-
deburga oœrodek miastotwórczy w œrodkowej Europie, lokowanie miast na prawie che³miñskim
œwiadczyæ bêdzie zawsze o roli tego miejsca. St¹d jego ambicje w innych dziedzinach ¿ycia

publicznego.
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dza z Utrechtu (w³aœciwie z Zwolle) Braci Wspólnego ¯ycia, którzy na jakiœ czas
przywracaj¹ szkole œwietnoœæ. W latach Reformacji toczy siê walka o konfesyjny
charakter szko³y, zwanej odt¹d czêsto gimnazjum albo akademi¹. Oficjalnie nosi
ten tytu³ w drugiej po³owie XVIII wieku, kiedy to kieruj¹cy ni¹ od 1692 r. xx. Misjo-
narze sprowadzaj¹ profesorów z Krakowa, a tamtejszy uniwersytet traktuje j¹jako
swego rodzaju filiê. Tak by³o do roku 1779, kiedy to nowe w³adze, pruskie, uniemo¿-
liwi³y ten rodzaj koegzystencji. Mimo to wzglêdny poziom i polski charakter szko³y
utrzymywa³ siê do upadku Ksiêstwa Warszawskiego. Po wcieleniu Che³mna - w wy-
niku traktatu wiedeñskiego - do Prus (jako czêœæ Westpreussen) nast¹pi³ ostatecz-

ny upadek akademickiego poziomu g³ównej szko³y che³miñskiej.
W latach przynale¿noœci do Korony gimnazjum che³miñskie by³o bodaj najbar-

dziej ruchliw¹ "drog¹ uczonych", którzy przybywali tutaj z ró¿nych stron Polski
i Europy, albo przechodzili têdy ku innym oœrodkom szkolnym Prus Królewskich,

Ksi¹¿êcych, Ksiêstwa Warmii, Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Korony, pañstw
niemieckich. Miejsce Che³mna na mapie dróg uczonych pokazuje wyrywkowo
w "Acta Cassubiana", t. II praca Iwony Szymañczuk.6

Jednak obok gimnazjum che³miñskiego dzia³a³a w Che³mnie "wy¿sza" szko³a
dla dziewcz¹t prowadzona przez zakon cysterek, który osiad³ tu w 1265 r. PóŸniej
szko³a i klasztor przeprowadzi³ fuzjê ze szko³¹ i klasztorem benedyktynek (w po-
cz¹tku XVI wieku), które zreformowane przez ksieniê Magdalenê Mortêsk¹ (1579-
1631) stanowi³y wa¿ny punkt kulturotwórczy nie tylko na mapie Che³mna, ale
ca³ego ¿eñskiego ¿ycia monastycznego w Rzeczypospolitej.

Równie¿ inne klasztory che³miñskie prowadzi³y szko³y przygotowuj¹ce m.in.
do nauki w tamtejszej akademii. Jednak ju¿ w 1806 r. skasowano klasztor franci-
szkanów, w 1821 r. benedyktynek, w 1822 r. karmelitów, w 1835 r. dominikanów.

Ju¿ w 1774 r. Fryderyk II otworzy³ Szko³ê Kadetów, maj¹c¹ za zadanie kszta³-
ciæ w profesji wojskowej, a w duchu królewsko-pruskim, m³odzie¿ szlacheck¹
pochodz¹c¹ zw³aszcza z Pomorza. O roli takich szkó³ œwiadczy Szko³a Rycerska
w Rzeczypospolitej.

W 1821 r. powo³ano progimnazjum, w 1825 r. przekszta³cono je w Wy¿sz¹
Szko³ê Miejsk¹ i Obywatelsk¹ (Hohaere Stadt - und Burgenschule), dziêki stara-

niom biskupa che³miñskiego Ignacego Manthy' ego król Fryderyk Wilhelm III ze-
zwoli³ na otwarcie gimnazjum, ale dopiero dalsze zabiegi miasta i biskupa (A. Sedlaga,
nastêpcy Manthy'ego) doprowadzi³y do otwarcia gimnazjum w sierpniu 1837 r.
Gimnazjum mia³o mieæ charakter katolicki - alias polski, oczywiœcie tylko w za-

kresie jêzyka, potrzebnego zw³aszcza przysz³ym alumnom i ksiê¿om diecezji che³-
miñskiej sprawuj¹cym duszpasterstwo wœród polskojêzycznych wiernych.
Pierwszym dyrektorem zosta³ ks. Richter, od 1844 r. kanonik i profesor Semina-

6 l. Szymañczuk, Sk¹d przybywali w XVI wieku do Prus Królewskich twórcy kultury literackiej,
..Acta Cassubiana". t. II. Gdañsk 2000. s. 53-66.
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rium Duchownego w Pelplinie, w latach 1852-1863 w Seminarium archidiecezji

poznañsko-gnieŸnieñskiej, Westfalczyk, który dopiero uczy³ siêjêzyka polskiego
i sta³ siê zdecydowanym jego obroñc¹, zw³aszcza na terenie szko³y i Koœcio³a.

Jêzyka polskiego zaczêto nauczaæ od roku 1840 w trzech (wy¿szych) klasach,
od 1849 r. we wszystkich klasach. W latach 1849-1874 nauki religii udzielano Polakom
tylko po polsku, dla nich te¿ odprawiano polskie nabo¿eñstwa. Publikowano dwujêzy-
czne programy nauczania wszystkich przedmiotów. U¿ywano znanych wówczas
podrêczników do nauki jêzyka polskiego - H. Cegielskiego Nauka poezji (w latach

1864-1878, 1882-1884, 1888-1890), W. Nehringa- Kurs literatury polskiej (w latach
1869-1872,1880-1881,1888-1890), J. Rymarkiewicza- Wzory prozy (1863-1864,
1867 -1872, 1875-1876). Nauczycielami jêzyka polskiego byli - ks. A. Knast, F. D³u-
gosz, W. £o¿yñski, najd³u¿ej najwybitniejszy z nich - S. W êclewski.

Podrêczniki u¿ywane w gimnazjum powsta³y w Poznaniu i Wroc³awiu, stam-
t¹d by³y dostarczane do Che³mna, a na zwi¹zki Poznañskiego z Che³mnem wska-
zuj¹pocz¹tkowe lata istnienia gimnazjum, ju¿ bowiem w roku szkolnym 1844/1845
szeœciu uczniów gimnazjum otrzyma³o 238 talarów stypendium ufundowanego przez
Towarzystwo Pomocy Naukowej. Czego nauczali poloniœci w gimnazjum che³-
miñskim? Oto przyk³adowe nazwiska, tytu³y i lata szkolne: J. Kochanowski, Pie-
œni 1866/1867, 1869/1870; Szymon Szymonowic Sielanki 1864/1865; l. Krasicki
Satyry, Bajki, Myszeida, Wojna chocimska 1869/1870, Pan Podstoli 1866/1867;
K. Brodziñski, Wies³aw 1869/1870; A. Malczewski Maria 1867/1868, 1870;
A. Mickiewicz Pan Tadeusz 1863/1864/1865,1875,1877,1882/1883,1883/1884,
Gra¿yna 1863/1864, 1888/1889, Konrad Wallenrod 1864/1865,1868/1869; J. S³o-
wacki, Balladyna 1867/1868, 1868/1869, Jan Bielecki 1866/1867, 1883/1884,
1889/1890, Lilia Weneda 1967/1868, Mazepa 1867/1868, Mindowe 1868/1869,
Maria Stuart 1868/1869.

Ten wykaz lektur pozwala mówiæ o teoretycznie rzetelnym kszta³towaniu kul-
tury i wiedzy literackiej.

Od roku 1871 zaprzestano wydawaæ dwujêzyczne programy, od roku 1872
jêzyk polski sta³ siê przedmiotem nadobowi¹zkowym, przy czym restrykcji podda-
no w³aœnie ksi¹¿ki polskie, kontrolowano bibliotekê polsk¹ uczniów. W roku 190 l
zlikwidowano lekcje jêzyka polskiego i zamkniêto bibliotekê uczniowsk¹. W la-
tach 70. zakazano nawet odmawiaæ modlitwê przed lekcj¹ w jêzyku polskim (pol-
scy uczniowie odmawiali j ¹ - po ³acinie) - ale s¹ to ju¿ czasy kulturkampfu.

21 stycznia 1820 r. K6nigliche Katholische Gymnasium zu Culm sta³o siê Pañ-
stwowym Gimnazjum w Che³mnie, podleg³ym Ministerstwu Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego w Warszawie.

CHOJNICE - miasto powiatowe w woj. pomorskim.
W wiekach œrednich istnia³a szko³a parafialna przy koœciele œw. Jana Chrzciciela

(obecny z XIV w.). W 1620 r. otwarli w Chojnicach swoje kolegium jezuici. By³a to
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najlepiej zorganizowana przed rozbiorami szko³a chojnicka o programie i metodach
nauczania powszechnie przyjêtych w szko³ach jezuickich. Utrzyma³a siê do 1773 r.,
czyli do rozwi¹zania Zakonu i I rozbioru. Z tym te¿ rokiem Chojnice przechodz¹ pod
rz¹dy pruskie. W roku 1815 otwarto (pierwsze na Pomorzu) gimnazjum z polskim
obok niemieckiego jêzykiem nauczania i nauczanym. Wiêkszoœæ uczniów stanowili
Polacy. W roku 1820 usuniêto jêzyk polski z gimnazjum i dopiero na fali ruchów
liberalnych w Prusach przywrócono naukê tego jêzyka w 1846 r. - pocz¹tkowo do

dwóch najwy¿szych klas, a od roku 1849 nauczano go ju¿ we wszystkich klasach.
W roku 1851 za³o¿ono bibliotekê uczniowsk¹. Uczono te¿ religii w jêzyku polskim
i prowadzono szkolne nabo¿eñstwa w jêzyku polskim, z polskimi kazaniami. Pro-
gram i podrêczniki do nauki jêzyka polskiego by³y w zasadzie takie same jak w gim-
nazjach - brodnickim i che³miñskim (Cegielski, Nehring, Rymarkiewicz, Popliñski).

Przerabiano równie¿ te same lektury. To, ¿e dodatkowo pojawia siê Flis Klonowica,
ma na pewno zwi¹zek z przybyciem tutaj w roli polonisty Stanis³awa W êclewskie-
go, wydawcy tego staropolskiego tekstu. W êclewski przyszed³ do Chojnic z Che³m-
na. (Ale i utwór Klonowica - obok treœci obyczajowych - wprowadza³ przestrzeñ

geograficzn¹ zwi¹zan¹ z Wis³¹ i le¿¹cymi nad ni¹ miastami pomorskimi).
W 1874 r. zniesiono nauczanie religii w jêzyku polskim. Nauczanie jêzyka pol-

skiego utrzyma³o siê do roku 1912.

DEBRZNO - miasto (pow. chojnicki) w woj. pomorskim.

Debrzno (nm. Friedland) by³o miejscowoœci¹ zniemczon¹, zluteranizowan¹,jed-
nak w okolicy mieszka³o wielu Polaków i Kaszubów. Dlatego w roku 1864 powo³ano
tu ewangelickie seminarium nauczycielskie z internatem, a¿eby mogli w nim miesz-
kaæ uczniowie z odleg³ych, niemieckich krajów. Seminarium pracowa³o do I wojny
œwiatowej. Mimo niemiecko-ewangelickiego charakteru wprowadzono jako fakul-
tatywny jêzyk polski i francuski, obu naucza³ Polak z Mazur Leonard Kowalewski.

W roku 1900 otwarto wy¿sz¹ szko³ê ¿eñsk¹ (Hore Tochtersschule), a od 1912 r.,
w niej preparendê zwi¹zan¹ z miej scowym seminarium.

GDAÑSK - miasto, stolica woj. pomorskiego.

Dzieje szkolnictwa gdañskiego s¹ tak stare jak gdañskiego chrzeœcijañstwa.
Jednakjego dokumentacja siêga dopiero wieku XII. Przy koœcio³ach parafialnych
i klasztornych istnia³y szko³y przygotowuj¹ce przede wszystkim m³odzie¿ do stu-
diów i pos³ug koœcielnych. Poniewa¿ w Gdañsku obowi¹zywa³y uchwa³y syno-
dów polskich z drugiej po³owy XIII wieku, nakazuj¹ce pos³ugiwanie siê sermo
vulgaris przy nauczaniu ch³opców "autorów", wiêc nale¿y s¹dziæ, ¿e tak¿e jêzyk
polski by³ w szko³ach gdañskich stosowany (jakie wszak¿e by³y relacje miêdzy
jêzykiem polskim a jêzykiem urodzenia autochtonicznej m³odzie¿y - to osobna

i nierozstrzygniêta po dziœ dzieñ sprawa), czêœciej jednak chyba pos³ugiwano siê
niemieckim (chocia¿ znów rodzi siê pytanie, jaki to by³ jêzyk niemiecki, przy istnie-
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niu wielu odmian tego jêzyka), zw³aszcza ¿e ju¿ wówczas bogatsz¹ czêœæ ludnoœci
stanowili przybysze z krajów niemieckich. Gród wszak¿e by³ w rêkach Polaków

(ew. Pomorzan), tak¿e w klasztorach przebywali zakonnicy ró¿nego pochodzenia.
Oczywiœcie trudnoœci szkolno-jêzykowe niwelowa³a ³acina. Od XV wieku, zw³asz-
cza po w³¹czeniu Gdañska w granice pañstwa Jagiellonów, jêzyk polski sta³ siê
przedmiotem odrêbnego nauczania. Uczyli siê go tak¿e Niemcy i w ogóle obco-

krajowcy, z których tworzy³a siê wspólnota spo³eczno-polityczna- gdañszczanie.
Znajomoœæ polskiego konieczna by³a w ¿yciu religijnym - Polacy i Kaszubi tu

mieszkaj¹cy, a zw³aszcza przybywaj¹cy czêsto do Gdañska, musieli mieæ mo¿li-
woœæ wspólnej modlitwy i wys³uchania kazañ w koœcio³ach; w ¿yciu gospodar-
czym - ch³opi i szlachta pomorsko-kaszubska przybywaj¹ca na co dzieñ, a zw³aszcza
na jarmarki, pos³ugiwa³a siê i musia³a byæ obs³ugiwana w jej jêzyku, a wreszcie
ch³opi i szlachta z ca³ej Rzeczypospolitej przybywaj¹ca tu ze zbo¿em, sprzedaj¹ca,
kupuj¹ca, mieszkaj¹ca tu w zajazdach i gospodach, ¿ywi¹ca siê w karczmach

pos³ugiwa³a siê swoim jêzykiem; w kontaktach wzajemnej zale¿noœci, np. miêdzy
pracodawc¹ a pracownikiem, panem domu a s³u¿¹cymi jêzyk polski (i kaszubski)
musia³ byæ w codziennym u¿ywaniu, w kontaktach towarzyskich - wszak zw³asz-

cza szlachta polska czêsto bywa³a w domach bogatych gdañszczan; wreszcie

w stosunkach urzêdowych z królem, sejmem, urzêdnikami koronnymi wypada³o
pos³ugiwaæ siêjêzykiem pañstwa. Zreszt¹ - zw³aszcza w XVII wieku, jêzyk pol-
ski staje siê modny na wschód, ale i na zachód od granic Rzeczypospolitej i wœród
Niemców jego znajomoœæ traktowana jest nie tylko pragmatycznie, lecz i nobilitu-
j¹co. Nauczanie jêzyka polskiego w Gdañsku przedrozbiorowym to odrêbny, wiel-
ki temat. Uczono jêzyka polskiego w klasztorach mêskich - ch³opców (dominikanie,
karmelici, franciszkanie, cystersi oliwscy, nawet jezuici! - tak znienawidzeni przez
luteran), w klasztorach ¿eñskich - dziewcz¹t (beginki, brygidki, norbertanki w ¯u-
kowie, do których luterañscy gdañszczanie posy³ali swe córki, "aby te obyczaje
ich kszta³ci³y i uczciwych nauk, zw³aszcza zaœ mowy polskiej uczy³yj.
W 1587 r. wprowadzono jêzyk polski na prawach lektoratu do Gdañskiego Gim-
nazjum (Akademickiego). Nauczycielami jêzyka polskiego byli w zasadzie ludzie
ró¿nych narodowoœci, naj rzadziej ... Polacy, konfesji luterañskiej, o ró¿nym przy-
gotowaniu ogólnym. Jêzyk polski by³ wyk³adany w tej bardzo powa¿nej instytucji
dydaktycznej a¿ do po³¹czenia siê jej ze Szko³¹ Mariack¹ w 1817 r.

Lata Rzeczypospolitej to lata najwiêkszego rozkwitu Gdañska nie tylko ekono-
micznego, ale artystycznego i umys³owego. Mimo trudnoœci politycznych (wojny)
i gospodarczych, jakie Rzeczpospolita prze¿ywa³a w XVII i XVIII stuleciu, królo-
wie, zw³aszcza Wazowie i Sobieski, otaczali opiek¹ i darzyli protekcj¹ uczonych,
pisarzy, dzia³aczy na polu kulturalnym Gdañska, bez wzglêdu na ich narodowoœæ

(przewa¿nie byli to ludzie jêzyka niemieckiego).
Wiek XIX przynosi zasadnicze zmiany w geografii jêzyka polskiego i szkolnic-

twa polskiego na terenie Gdañska.
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W 1818 r. ulega likwidacji s³awne Gimnazjum Akademickie, które po³¹czono
ze Szko³¹ Mariack¹ i powo³ano Gimnazjum Miejskie. Nie uwzglêdniono w progra-
mie nauczania tej szko³y jêzyka polskiego (mimo ¿e Mrongowiusz ofiarowa³ siê
bezp³atnie nauczaæ tego przedmiotu).

W 1801 r. K. F. Conradi, przedstawiciel starego rodu gdañskiego, szlachcic
polski, ufundowa³ (poza murami Gdañska w Jankowie) gimnazjum, zwane odt¹d
Conradinum. Nie zachowa³a siê kompletna dokumentacja nauczania w tym gim-
nazjum, wiadomo tylko, ¿e w latach 1801-1806 nauczyciel Rodziewicz naucza³
jêzyka polskiego w dwóch klasach. Z zachowanej dokumentacji z roku 1819 wy-
nika, ¿e ju¿ wówczas nie nauczano polskiego.

W tym roku (1819) powo³ano tu seminarium nauczycielskie. "Ze wzglêdu na
zapotrzebowanie naszej prowincji na nauczycieli wiejskich wyznania
katolickiego w³adaj¹cych dobrze jêzykiem polskim, na co obecnie zak³ady
wychowawcze powinny wywieraæ nacisk, postanowiliœmy, ¿e do seminarium
w Jankowie w ci¹gu tego, jak i nastêpnego roku wolne miejsca bêd¹ obsadzone
m³odzie¿¹ katolick¹ w³adaj¹c¹ tym¿e jêzykiem " - czytamy w Dzienniku Urzê-

dowym Rejencji Gdañskiej (DZAM, Sygn. Vol. VII, Danzig I, NO, 6a 061-062).
Jest wiêc rzecz¹ oczywist¹, ¿e jêzyk polski musia³ byæ nauczany w tej nowej

szkole, której wiêkszoœæ absolwentów stanowili Polacy i Kaszubi.
W 1833 r. wprowadzono do szko³y nauczanie tak¿e innych zawodów, potrzeb-

nych miastu, a w roku 1843 przekszta³cono j¹ w szko³ê miejsk¹ o programie pro-
gimnazjum realnego, w którym jêzyk polski nie widnia³ w planach nauczania.

W 1809 r. otwarto Gimnazjum Realne œw. Jana, w którym jêzyk polski by³
przedmiotem nieobowi¹zkowym, lecz zalecanym. Naucza³ go w latach 1812-1855
Mrongowiusz, w latach 1856-1871 Jan Teodor Hill, ostatni polsko-ewangelicki
kaznodzieja w kaplicy Œw. Anny. W roku 1871 Magistrat Miasta Gdañska usun¹³
jêzyk polski z programu nauczania tej szko³y.

W 1832 r. otwarto w Gdañsku Akademiê Handlow¹. Wprowadzono do niej
jêzyk polski jako ,jêzyk obcy obowi¹zkowy". Ju¿ jednak w 1837 r. skreœlono go
z planu zajêæ.

Nauczanie jêzyka polskiego w Gdañsku sta³o siê spraw¹ prywatn¹. I tak w swo-
im prywatnym domu naucza³ go od roku 1845 Mrongowiusz, polski kaznodzieja
Œw. Anny, od 1847 r. zastêpowa³ go czêsto G³adkowski, po œmierci wielkiego
obroñcy i propagatora jêzyka polskiego, dawa³ lekcje prywatne F. F. Makowski.

Odp³yw jêzyka polskiego z gdañskiej dydaktyki w XIX wieku wi¹¿e siê z zasad-
niczymi przemianami w sferze politycznej i ideowej. Upadek pañstwa polskiego
i bezpoœrednich zwi¹zków Gdañska z Polsk¹ powoduje upadek atrakcyjnoœci i u¿y-
tecznoœci jêzyka polskiego, a rosn¹ca idea pañstw narodowych inspiruje ideologiê
nacjonalistyczn¹. Upadek feudalizmu prowadzi do powstawania pañstw scentra-
lizowanych, opartych na biurokracji, wojsku i szkole. Prusy sta³y siê laboratoryjnym

wprost przyk³adem takiego nowo¿ytnego pañstwa. Efekty obserwujemy choæby
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w statystyce szkolnictwa gdañskiego. W roku 1816 by³o w Gdañsku szeœæ œrednich
szkó³ publicznych dla ch³opców i osiem szkó³ prywatnych dla dziewcz¹t. W roku
1816 by³o dwadzieœcia jeden szkó³ elementarnych publicznych a szeœædziesi¹t szeœæ
prywatnych, w 1822 dwadzieœcia siedem publicznych a oko³o sto prywatnych.
W drugiej po³owie XIX wieku szko³y prywatne w Gdañsku ustêpuj¹ zdecydowanie
szko³om pañstwowym, tak¿e uczêszczanie do szkó³ publicznych staje siê powszech-
nym zwyczajem. Edukacja dostaje siê pod niemal wy³¹czny nadzór pañstwa. Inge-
ruje ono zreszt¹ tak¿e w prace i programy szkó³ prywatnych, nawet koœcielnych.

GRUDZI¥DZ - miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.
Szkolnictwo przedrozbiorowe przechodzi³o zwyk³e koleje szkó³ - parafialnych

i klasztornych (w wiekach œrednich beginki zwane siostrami dobrowolnej pracy
dla biednych wdów i wychowania sierot, benedyktynki od 1624 r., franciszkanie-
reformaci dopiero od 1750 r.) - najwa¿niejsz¹ wszak¿e instytucj¹ szkoln¹ by³o
kolegium jezuickie od 1647 r. Po kasacie zakonu, która siê zbieg³a z I rozbiorem
Polski, kolegium przekszta³cono w gimnazjum miejskie.

W roku 1816 przekszta³cono gimnazjum w Seminarium Nauczycielskie - o cha-

rakterze katolickim. Uczono tak¿e jêzyka polskiego. Powa¿nie zajêto siê tym przed-
miotem w roku Wiosny Ludów 1848. Od 1850 r. by³y cztery godziny tygodniowo
jêzyka polskiego, jedna lekcja rachunków w jêzyku polskim i jedna lekcja religii
w tym jêzyku. W roku 1853 zwiêkszono iloœæ godzin jêzyka polskiego do szeœciu
w tygodniu. Mo¿na stwierdziæ, ¿e by³ to najbardziej polski - w zakresie nauczania,
iloœci uczniów i postawy wychowawców - zak³ad kszta³cenia nauczycieli na Pomorzu.

Poniewa¿ w 1872 r. zlikwidowano w szko³ach zaboru pruskiego ziem polskich
polskie szko³y elementarne, wiêc uznano, ¿e nale¿y te¿ ograniczyæ naukê jêzyka
polskiego w seminarium przygotowuj¹cym nauczycieli. Ale dopiero w 1901 r. znie-

siono nauczanie jêzyka polskiego. Do seminarium grudzi¹dzkiego skierowywano
od 1853 r. uczniów z tzw. preparand - preparandyœci przygotowywali siê w semi-

narium do nauczania jêzyka polskiego i niemieckiego.
Przyk³adowo porównajmy sytuacjê szkolnictwa w Grudzi¹dzu w czasach nie-

mieckich do pierwszej wojny œwiatowej z zupe³nie ró¿n¹ sytuacj¹ w latach miê-
dzywojennych, kiedy Grudzi¹dz znowu znalaz³ siê w granicach Rzeczypospolitej.
Istnia³y wówczas - trzy gimnazja, dwa seminaria nauczycielskie - w tym jedno

z niemieckimjêzykiem wyk³adowym(!),jedna prywatna szko³a œrednia, dwie szko³y
handlowe, jedna Szko³a Sztuk Piêknych. Osobne miejsce zajmowa³a ciesz¹ca siê
w Polsce wielk¹ estym¹ Wy¿sza Szko³a Oficerska.

KOŒCIERZYNA - miasto powiatowe w woj. pomorskim.
W latach przedrozbiorowych istnia³a tylko szko³a parafialna, siêgaj¹ca pocz¹tka-

mi XIII, XIV wieku. Pierwsza szko³a œrednia powsta³a w roku 1861 z inicjatywy
ziemian polsko-kaszubskich Pr¹dzyñskich, którzy sprowadzili z Poznania urszulanki,
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dla prowadzenia ¿eñskiej szko³y katolickiej i polskiej, z polskimjêzykiem wyk³ado-
wym. Ju¿ w 1863 r. zak³ad przejê³y siostry mi³osierdzia (szarytki) od œw. Wincente-
go, które tu przysz³y z Che³mna. Szko³a otrzyma³a nazwê Zak³adu Najœwiêtszej
Maryi Panny Anielskiej. Jêzyk polski przesta³ byæ wyk³adowym, lecz uczono go od
czterech do piêciu godzin tygodniowo i u¿ywano go pomocniczo w nauczaniu in-
nych przedmiotów. W roku 1875 usuniêto zakonnice, szko³a otrzyma³a nazwê Wy-
¿szej Katolickiej Prywatnej Szko³y ̄eñskiej. Do roku 1888 uczono tu jêzyka polskiego
w ograniczonym zakresie, w latach 1888-1891 zupe³nie zawieszono lekcje jêzyka
polskiego, przywrócono je w 1892 r. jako przedmiot nadobowi¹zkowy i takim pozo-
sta³ do 1919 r. Jednak w szkole zawsze panowa³ lub przynajmniej dawa³ znaæ o swym
istnieniu duch polski, w latach, gdy polskiego w ogóle nie nauczano, dziewczêta
czyta³y i omawia³y w konspiracji dzie³a literatury polskiej. Wœród nauczycieli byli
tacy patrioci, jak pierwsza dyrektorka szko³y œredniej Katarzyna ̄ ynda i katecheta
ks. Konstanty Damrot(h), wybitny polski poeta pochodz¹cy ze Œl¹ska.

W 1866 r. powo³ano w Koœcierzynie Seminarium Nauczycielskie - mia³o ono za

zadanie przygotowaæ nauczycieli spoœród Pomorzan do nauczania dzieci polskich i ka-
szubskich wy³¹cznie w jêzyku i duchu niemieckim. Jêzyka polskiego nauczano w za-
kresie jeden do trzech godzin tygodniowo. Naucza³ go Teodor Kiewicz, który swoj¹
polskoœæ podkreœla³ tak¿e jako nauczyciel muzyki i œpiewu. Wyda³ m.in. œpiewnik polski
Orfeusz z nutami na cztery g³osy mêskie. Warto wszak¿e zwróciæ uwagê, ¿e od
1871 r. dyrektorem tej niemieckiej szko³y by³ wybitny pisarz polski ks. K. Damrot,
który naucza³ tak¿e pedagogiki i religii. To w³aœnie w czasie pobytu w Koœcierzynie
wyda³ on pod pseudonimem Czes³awa Lubiñskiego m.in. Szkice z ziemi i historii Pru.s
Królewskich (Che³nmo 1886), które przedtem drukowa³ jako Listy z podró¿y odbytej
przez Prusy Królewskie w "Gazecie Toruñskiej". Za te Szkice wydawca otrzyma³
wyrok szeœciu tygodni wiêzienia, a ksi¹¿ka zosta³a wycofana z obiegu - ze wzglêdu, j ak

mówi³o uzasadnienie wyroku, na treœæ pe³n¹ nienawiœci do Niemców, obra¿aj¹c¹ ko-
œció³ ewangelicki i królewsko-prusk¹ regencjê w Kwidzynie. W Koœcierzynie równie¿
powsta³y wiersze Damrota - Baltica - pierwszy w poezji polskiej cykl marynistyczny.

Warto o tym w tym miejscu wspomnieæ, aby zwróciæ uwagê na paradoksaln¹ sytu-
acjê Polaków - nauczycieli w szko³ach niemieckich na terenie Pomorza (i Œl¹ska). 7

KURZÊTNIK - miasto (pow. lubawski) w woj. warmiñsko-mazowieckim.
W roku 1858 ks. Antoni Hunt, proboszcz kurzêtnicki otworzy³ progimnazjum

z polskim jêzykiem nauczanym obowi¹zkowo. Zreszt¹ 80% uczniów progimna-
zjum to Polacy. W szkole panowa³ duch pe³nej tolerancji narodowej, jêzykowej

Postaci ks. K. Damrota poœwiêcono kilka prac dawnych (najlepsza: ks Emil Szramek, Ksi¹dz
Konstanty Damrot, Miko³ów 1912) i nowszych (S. Kolbuszewski, Wstêp [do:] K. Damrot,
Wiersze wybrane, Wroc³aw 1965; J. Kajtoch, Konstanty Damrot, Katowice 1968 i in.). Dopiero
jednak tekst Tadeusza Linknera Œl¹ski poeta na Kaszubach [w:] W misji S³owa, Pelplin 1998
ukaza³ w pe³ni i w szczegó³ach jego pobyt i tWórczoœæ na Pomorzu.
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i wyznaniowej. Mimo to szko³a utrzyma³a siê tylko dziesiêæ lat, ci¹gle atakowana
przez nacjonalistów niemieckich za jej polski charakter, tak ¿e w roku 1868 jej
za³o¿yciel przeniós³ j¹ do Nowego Miasta Lubawskiego.

LUBAWA - miasto powiatowe w woj. warmiñsko-mazowieckim.
W 1874 r. otwarto w Lubawie ewangelickie seminarium nauczycielskie, a po-

niewa¿ miasto i okolica by³y zdecydowanie polskie, wiêc utrzymanie tego typu
szko³y dla ewangelików (vel Niemców) mia³o swój pozapraktyczny cel. Mimo to
uczy³o siê tam kilku Polaków, a Polak Leonard Kowalewski uczy³ m.in. jêzyka
polskiego, który by³ przedmiotem nadobowi¹zkowym. Równie¿ w miejscowym

progimnazjum uczono fakultatywnie (z przerwami) jêzyka polskiego.

NAK£O NAD NOTECI¥ - miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.

Miasto to nale¿¹ce do rejencji bydgoskiej, d³ugo czeka³o na szko³ê œredni¹ (" wy-

¿sz¹" -jak szko³ê ponadelementam¹ w Niemczech nazywano). Pocz¹tki takiej
szko³y przypadaj¹ na rok 1866, dopiero jednak w 1873 r. otrzymuje ona nazwê
progimnazjum i podlega prowincjonalnemu kolegium szkolnemu w Poznaniu. W roku

1876 upañstwowiono je ju¿ jako gimnazjum "Konigliches Gymnasium". Powo³ano

je w czasach kulturkampfu i antypolskiej polityki Bismarcka. Wiêkszoœæ uczniów

stanowili Niemcy, oprócz Polaków (1/3 uczniów), uczyli siê te¿ liczni ¯ydzi. Jêzy-
ka polskiego nauczano tylko w latach 1893-1899, ajego nauczycielem by³ Nie-

miec dr Tetzlaff. Pos³ugiwano siê podrêcznikiem Moliñskiego i Spycha³owicza.

Naukê polskiego pobiera³o 27-35 uczniów.
Przez d³ugie lata trwa³y zatargi o naukê religii katolickiej w jêzyku polskim,

w rezultacie mimo symultanicznego charakteru szko³y w wy¿szych klasach w ogóle

religii nie uczono.
Kiedy w 1911 r. zaczêto przekszta³caæ gimnazjum z klasycznego na realne,

wprowadzono jêzyk angielski (którego uczono ju¿ w XIX wieku) i francuski, ale

nie by³o do 1919 r. ani jednej godziny polskiego.

NOWE MIASTO LUBAWSKIE - miasto (pow. lubawski) w woj. warmiñ-

sko-mazowieckim.
To tutaj przeniesiono w 1868 r. progimnazjum z Kurzêtnika. Poniewa¿ by³o to

miasto i okolice bardziej zniemczone, wiêc i liczba uczniów niemieckich by³a wiêk-
sza ni¿ w Kurzêtniku. Zarówno z tych wzglêdów, jak i wzrastaj¹cych tendencji
pañstwowo-nacjonalistycznych ju¿ od roku 1876 jêzyk polski sta³ siê przedmiotem
nadobowi¹zkowym. Uczono go jednakjak gdzie indziej z podrêczników J. Moliñ-
ski ego i S. Spycha³owicza oraz na tekstach m.in. Mickiewicza, S³owackiego, Kra-
sickiego (szczególnie uprzywilejowany tu autor). Tylko przez dwa lata
1884-1886 nauczycielem by³ wybitny filolog Juliusz Lange. Z czasem ograniczono
nauczanie jêzyka polskiego do klas ni¿szych, a w 1899 r. zupe³nie zniesiono.
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STAROGARD GDAÑSKI - miasto powiatowe w woj. pomorskim.
Otwarto tu gimnazjum dopiero w 1880 r. w latach kulturkampfu, co przyczyni³o

siê do tego, ¿e mia³o to byæ gimnazjum symultanne. Uczono tylko religii w jêzyku
polskim, a i to w zakresie bardzo ograniczonym. Dopiero w roku 1918 pozwolono
uczyæ siê m³odzie¿y gimnazjalnej jêzyka polskiego - w domach prywatnych.

ŒWIECIE NAD WIS£¥ - miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.

W 1876 r. powo³ano tu z inicjatywy inteligencji miejskiej progimnazjum (Na
tradycje umys³owe wskazuje istnienie tu od 1638 r. Bractwa Literatów. Dzia³a³o
ono do 1872 r.).

Progimnazjum œwieckie mia³o charakter symultanny w zakresie wyznaniowym,
natomiast sk³ad narodowoœciowy uczniów wskazywa³ na przewagê Niemców.
Tote¿ jêzyk polski by³ tu przedmiotem nadobowi¹zkowym, uczono jego podstaw,
pomijano naukê o literaturze polskiej, ostatnim nauczycielem jêzyka polskiego by³
zgermanizowany Polak Bernard Pompecki, autor niemieckich œpiewników i Sche-
matyzmu prowincji zachodnio-pruskiej. Uczy³ jêzyka polskiego do 1904 r., kie-
dy to przedmiot zupe³nie ze szko³y usuniêto.

PELPLIN - miasto (pow. tczewski) w woj. pomorskim, stolica diecezji pel-

pliñskiej (od 1992 r.)
Stare s¹ tradycje ¿ycia umys³owego tej niewielkiej miejscowoœci, zawsze nie-

mal wioski. Tutaj mieli swój klasztor od 1274 r. cystersi (przeniesieni z Pogódek),
tutaj przy koœciele parafialnym prowadzili szko³ê parafialn¹. Znaczenie tego oœrodka
wzros³o, kiedy w 1824 r. przeniesiono tu z Che³mna siedzibê biskupstwa che³miñ-
skiego. W roku 1836 powo³a³ biskup progimnazjum Collegium Marianum. Szko³a
ta odegra³a niezwyk³¹rolê w dziejach wychowania m³odzie¿y pomorskiej, zbudo-
wa³a ¿yw¹ po dziœ dzieñ tradycjê, a wysz³o z niej wielu twórców ¿ycia kulturalne-
go na ca³ym Pomorzu. Przeznaczona by³a dla ch³opców, z myœl¹ o przygotowywaniu
ich do stanu kap³añskiego. Wielka ich czêœæ to póŸniejsi alumni seminarium du-
chownego. Jêzyk polski by³ zawsze przedmiotem obowi¹zkowym w Collegium
Marianum - a¿ do roku 1920, czyli odzyskania przez Polskê Pomorza.

W 1862 r. biskupi Marwitz i Jeschke sprowadzili do Pelplina siostry mi³osier-
dzia, aby pracowa³y w szpitalu. Wkrótce podjê³y siê prowadzenia tak¿e "wy¿szej
szko³y dziewcz¹t", w której nauczano jêzyka polskiego. W wyniku ustaw majo-
wych z 1877 r. szko³ê zamkniêto. Jêzyka polskiego nauczano tak¿e (i pos³ugiwano
siê nim w procesie dydaktycznym) w szkole organistowskiej, któr¹ tu powo³ano
w 1887 r. przy katedrze. Mia³a ona w czasach pruskich charakter szko³y prywatnej.

TORUÑ miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim, od 1992 r. stolica
nowo powsta³ej diecezji toruñskiej (po likwidacji diecezji che³miñskiej)

Tradycje szkolnictwa toruñskiego s¹ równie odleg³e jak bogate. Pierwsza szko³a
powsta³a przy parafii œw. Jana, erygowanej w 1233 r. Szko³a sta³a na wysokim
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poziomie, w XV /xVI wieku uchodzi³a (bez tytu³u) za wy¿sz¹ "Studium particula-
re". Jej uczniem by³ Miko³aj Kopernik. W 1564 r. z³¹czono j¹ z nowo powsta³ym
gimnazjum akademickim, za³o¿onym przez miasto w konwencie pofranciszkañ-
skim. Gimnazjum mia³o charakter luterañski. Kiedy katolicy odzyskali w 1596 r.
koœció³ œw. Jana, przywrócono przy nim szko³ê katolick¹. W roku 1606 wesz³a
ona w sk³ad nowo powsta³ego kolegium jezuitów. Po zniesieniu zakonu w roku
1773 powsta³a szko³a podwydzia³owa, trzyklasowa i jako prywatna szko³a katolic-
ka dzia³a³a do roku 1815. Druga szko³a parafialna istnia³a przy koœciele œw. Jaku-
ba powsta³ym oko³o roku 1264.

Szko³y przyklasztorne prowadzi³y zakony - dominikanów (po 1311 r.), bene-
dyktynek (po 1311 r.) - do czasów Reformacji i powtórnie po reformie ksieni
Mortêskiej w pocz¹tkach XVII wieku, beginki, które opiekowa³y siê wdowami
i sierotami od 1308 r., franciszkanie, których klasztor istnia³ tu po roku 1270. W czasie
Reformacji w tym klasztorze otwarto szko³ê luterañsk¹. Niewiele wiemy o szkole
bernardynów, którzy osiedlili siê w Toruniu w 1641 r. Mog³y te¿ kszta³ciæ dziew-
czêta dominikanki (od XIV wieku) i franciszkanki - tercjarki (koniec XIV wieku).

Najwiêksz¹jednak s³awê i powa¿anie mia³o Gimnazjum Akademickie, które
powo³a³ magistrat miasta w 1564 r., a przez które przesz³o tysi¹ce uczniów i liczni
nauczyciele, wœród nich tak¿e wybitni filologowie, prawnicy, teologowie, ³aciñscy,
³aciñsko-polscy i niemieccy poeci. Absolwentem tego gimnazjum by³ Bogumi³
Samuel Linde. W gimnazjum uczono jêzyka polskiego, etat polonisty (czêsto nie
Polaka) by³ stale obsadzony od pocz¹tku trwania szko³y. Pos³ugiwano siê te¿jêzy-
kiem polskim pomocniczo w nauczaniu innych przedmiotów.

Z gimnazjum rywalizowa³o kolegium jezuitów, zwane tak¿e Akademi¹, istnia³o
tu od 1606 r. do kasacji zakonu w 1773 r. Jêzyk polski nie by³ tu jednak bardziej
powa¿any ni¿ w Gimnazjum Akademickim.

S³awne Gimnazjum Toruñskie kontynuowa³o swe dzieje w latach rz¹dów pru-
skich, j ednak ju¿ w 1824 r. zaniechano nauczania jêzyka polskiego.

W 1820 r. powo³ano w Toruniu œredni¹ szko³ê ¿eñsk¹, w której uczono jêzyka
polskiego do roku 1858 w wymiarze 2-4 godzin tygodniowo w ka¿dej klasie. W³a-
dze rz¹dowe próbowa³y ograniczaæ, a nawet znieœæ ten przedmiot od roku 1858,
ale dokona³y tego dopiero po 1870 r.

TUCHOLA - miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.
W roku 1873 otwarto tu Seminarium Nauczycielskie z nauk¹jêzyka polskiego

w zakresie 1-3 godzin tygodniowo. Od roku 1877 jêzyk polski sta³ siê przedmiotem

nadobowi¹zkowym.
Na przedmieœciu Tucholi zwanym Koœlink¹ w 1885 r. osiad³ Józef Janta Po-

³czyñski, który zorganizowa³ bezp³atn¹ szko³ê dla ubogich uczniów; zapewnia³ im
edukacjê na takim poziomie, ¿e mogli potem wstêpowaæ do gimnazjów lub semi-

nariów Domorskich.


