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tylko s³awny Mrongowiuszowy Piêcioksi¹g czyli Kancyona³ Gdañski zamykaj¹cy w sobie treœæ
i wybór pieœninabo¿nychz wiêkszey czêœcistarych, tak
teraz 11Yporz¹dzony,i¿ mo¿eobok Prusko-Polskiego tudzie¿³¹cznie z no11Ym
Pruskim Pieœnioksiêgiem
przy nabo¿eñstwiebyæu¿ywanymoraz Modlitwami, Kollektami i dogodnemi trzema Rejestrami opatrzony. Ps. 149,1: "Œpiewajcie Panu pieœñnow¹, chwa³ajego niechayzabrzmi w zgromadzeniuŒwiêtych" W Gdañsku roku 1803 drukowa³ J E. F. Mullel; gdzie go te¿ dostaæ
mozna.
Przytoczy³am ten tytu³, bêd¹cy sam w sobie staroprusk¹ osobliwoœci¹7,
gdy¿ zosta³ on po³o¿ony na pocz¹tku dzie³a licz¹cego sobie niebagatelnie 800 stron druku, a wiêc bêd¹cego n aj w i ê k s z y m p o m n i k i e m p r z eds t awi aj ¹c ym p o l s ko œæ w G d añ s ku. Nigdy przedtem i potem,
do powrotu Gdañskaw granice Rzeczpospolitej,nie ukaza³ siê tak obszerny
druk polski w tym mieœcie.
Najwiêcej jednak gdañskich druków Mrongowiusza dotyczy gramatyki
i s³ownictwajêzyka polskiego. Dedykuje je m.in. Edwardowi Raczyñskiemu
i Adamowi Czartoryskiemu,co wspominam, aby razjeszczewskazaæd r o g i
polskiego krêgu kulturowego w tamtych latach.
W œróddruków gdañskichw ogóle szczególnemiejsce zajmuj¹ elementarze. Nie jest to przypadek. To oœwieceniowyakt wiary w moc pedagogiki,
w skutecznoœæ
wychowania i nauczaniaod kolebki. Geografiadruków, zw³aszcza w krajach polskich pozostaj¹cych pod panowaniem pruskim, pokazuje
trwa³oœæ
idei oœwieceniowychw czasach,które ju¿ w historii literatury nale¿¹
do Romantyzmu. W zwi¹zku z tym stoi tak¿egeografia dokonañ. Bandtkie to
w pe³ni cz³owiek epoki Oœwiecenia,ale Mrongowiusz umar³ w roku œmierci
Mickiewicza (czyli w³aœciwiew roku œmierciRomantyzmu), a taki biskup
Bernard Bogedaine,jeden z najwiêkszych ludzi szkolnictwa na ziemiach polskich (dzia³a³ i w Poznañskiem,i na Œl¹sku)¿y³ w granicach wy³¹cznie Romantyzmu, a jego œwiatopogl¹djest spuœcizn¹i swoist¹, bo chrzeœcijañsk¹
kontynuacj¹ Oœwiecenia.A wiêc geografia kultury bêdzie zaprzecza³aczêsto
jej historii. To jeszczejeden z przyk³adów funkcji weryfikacyjnych geografii.

7 We Wroc³awiu pos³ugiwanosiê wówczaspodobn¹ polszczyzn¹ literack¹, jednak
mo¿emniej ju¿ w niej patyny.Tu nasuwasiê postulatgeografii historycznejjêzyka polskiego (przynajmniej ograniczonejdo ziem b. zaborupruskiego),przy czym myœlêtu o
geografii frazeologii i stylistyki.
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Nie tylko w ostatnich dziesiêcioleciachwieku XVIII i pocz¹tkach XIX
tak w Gdañskujak i we Wroc³awiuukazywaæsiêbêd¹ polskie gramatyki (w tym
s³awnagramatykaOnufrego Kopczyñskiego) i elementarzez No~m ElementarzemPolskim J. S. Bandtkiego (1850 r.), a by³o tych tytu³ów i wznowieñ tak
wiele, ¿e ich wymienianie zajê³oby sporo stron. Jeszczew 1843 r. we wroc³awskiej oficynie Józef Lompa wyda Ksi¹¿kê do czytania dla szko³yœredniej,
a w 1843roku U. N. OnderkaElementarzpolsko-niemiecki,który bêdziewznawiany przez szereglat.
Tradycje, i to znakomite, wydawania podrêczników polskich w Gdañsku
i Wroc³awiu siêgaj¹ czasów I Rzeczpospolitej. Wówczas by³o to zjawisko
zrozumia³e,a gdy chodzi o Gdañsk,jak najbardziej naturalne.Praktyka wszak
jest wszêdzie nadal kontynuowana i mo¿naby doliczyæsiê oko³o 15 tytu³ów
polskich, polsko-niemieckich i niemieckich traktuj¹cych o naucejêzyka polskiego w XIX wieku, chocia¿ trzeba przyznaæ,¿e proces ten urywa siê ju¿
w latach trzydziestych. I tu mo¿na zauwa¿yæ,¿e Wroc³aw jest wierniejszy
swej polonofilskiej tradycji. Jeszczew 1862roku wychodzi tu PolnischeGrammatik in drei Cursus,przygotowanaprzez zas³u¿onegodla polskiego Wroc³awia Polaka, ks. doktora Wincentego Kraiñskiego, m.in. lektora jêzyka polskiego na tamtejszym uniwersytecie. A przecie¿nie tylko tak zdeklarowani
Polacy, ale i ewidentni Niemcy ci¹gle jeszcze wydaj¹ gramatyki jêzyka polskiego, ¿e wymieniê J. M. Fritza, K. Pohla, J. G. Fulleborna. Ten ostatni t³umaczy³ nadto na jêzyk niemiecki dzie³a I. Krasickiego i F. Karpiñskiego.
ŒpiewakJustyny goœci³w mieœcienad Odr¹ tak¿e w swym ojczyStyn1
jêzyku, nad Mot³awê natomiast zawita³ dziêki poœrednictwunieocenionego
Mrongowiusza. W przywo³anym tu pomnikowym Piêcioksiêgu czyli Kancjonale Gdañskim...pomieœci³Mrongowiusz nie tylko psalmy wg Jana Kochanowskiego, co by³o sta³¹ praktyk¹ wydawców kancjona³ów luteran polskich,
ale przyda³ nowo powsta³epsalmy w ujêciu Karpiñskiego. Rzecz ta zas³uguje
tu na przypomnienie, jest bowiem niezwykle wa¿na dla geografii polskiego
s³owa i polskiego pieœniarstwa.W XIX wieku wiêkszoœæ
koœcio³ówpolskich
we wszystkich trzech zaborachœpiewa³a
psalmy Karpiñskiego - jest przy tyn1
spraw¹ ciekaw¹, ¿eœpiewalije tak¿eŒl¹zacy,a nie œpiewaliKaszubi, trzymaj¹cy siê Psa³terzaKochanowskiego.Obok psalmów Karpiñskiego w zasadzie
ca³y polski kr¹g kulturowy przej¹³ "Gorzkie ¿ale" powsta³ew warszawskim
koœcieleœw.Krzy¿a oko³o 1707 roku, a tak¿eœpiewanote samepieœni- Maryjne, eucharystyczne,przygodne,pasyjnei s³awnepolskie kolêdy (natomiast
pastora³kiw zasadzienie wychodzi³y pozaterytorium pierwszej ojczyzny albo

szerokopojêtego regionu). Jakimi drogami kroczy³y te pieœni,przezjakie komory celne i posterunki graniczne przekracza³yone granice trzech zaborów
(a nawet wiêcej, bo przecie¿ Œl¹sk nigdy nie nale¿a³do Rzeczpospolitej)?
Mrongowiusz przekroczy³ w Gdañskupodwójn¹ granicê- w³¹czy³ w kancjona³ luterañski psalmy œpiewanepowszechnieprzez Polaków trzech zaborów
w katolickich koœcio³ach.
Skoro jestem jeszcze przy nazwisku Mrongowiusza, tylko na zasadzie
ciekawostki dodam,¿eprawie jednoczeœnie
- w Gdañskui Wroc³awiu ukaza³y siê polskie t³umaczeniadzie³ Immanuela Kanta, w oficynie gdañskiej w³aœnieMrongowiusza, we wroc³awskiej J. N. Hychowca.
A klasyka polska? Do Gdañskadociera³az wiêkszym trudem. Jak to wyt³umaczy socjologia literatury? ¯e - przyk³adowo - tacy Komowie wydali
miêdzy rokiem 1732 a 1938ponad tysi¹c pozycji polskich, w tym wiêkszoœæ
w wieku XIX, a obok ich wydawnictwa dzia³a³ytak¿eoficyny Grassówi Hartów, s³ynnewydawnictwa Schlettera,do tytu³ów polskich, i to znakomitych,
siêgali te¿ sporadycznieHirt, Max, Lorek, Goerlich - mniej znani wydawcy
wroc³awscy.Wydawanowe Wroc³awiu dzie³apolskie w oryginale i t³umaczenia na jêzyk niemiecki. Nazwiska autorów najznakomitsze; pomijaj¹c ju¿
wszystkich bez ma³aklasyków polskich, wspomnêtylko, ¿ew XIX wieku po
niemiecku wyszed³ m in. Piotr Skarga,Pamiêtniki JanaChryzostoma Paska,
Maksymilian Fredro, a ten z³oty ³añcuchdzie³ w niemieckim jêzyku zamkn¹
w 1938 roku (!), a wiêc na rok przed kataklizmem wojennym, który przeora³
wszystkie tradycje i wartoœci- Noce i dnie Marii D¹browskiej.
W tych samych latach (konkretniej - od 1800 do 1920) w Gdañsku wysz³o zaledwie 150 tytu³ów polskich w jêzyku polskim8. Porównajmy tê cyfrê,
te¿tylko przyk³adowo,z 135pozycjamipolskimijakie ukaza³ysiê tylko w dwudziestoleciu1835-1855 i tylko w jednym wydawnictwie Zygmunta Schlettera.
Socjolog literatury zatrzyma siê tak¿e przy doborze tytu³ów. Wroc³aw
wydawa³ teksty o wszechstronnejtematyce, obok u¿ytkowej i praktycznej
nawet w rodzaju Rozkoszmi³oœcii stanu ma³¿eñskiego- poradnik dla kochanków i ma³¿onków,tudzie¿nauki o chorobachp³ci mêskieji ¿eñskiej,o ich
unikaniu i leczeniupo tekstynajwy¿szegolotu z dwukrotn¹ edycj¹ Biblii Wujka,
8

M. Babnis, Bibliografia druków polskich wydanychw Gdañskuw latach 1801-

1919, w: Ksi¹¿kapolska w Gdañsku w okresie zaborów 1792-1918, Gdañsk 1988. Por.
te¿: Bibliografia polskich druków gdañskich 1800-1918, w: Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855, KsiêR"aPami¹tkowa pod red. W. Pniewskiego, Gdañsk 1933.
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podpisane takimi nazwiskami, jak Kochanowski, Karpiñski, Naruszewicz,
Krasiñski i wieloma innymi szacownymi, nie licz¹c nazwisk najwybitniejszych Francuzów, W³ochów, Anglików, których dzie³a og³aszanow jêzyku
polskim. Nie odtwarzam tu bibliografii, lecz pragnêkilkoma kreskami przedstawiæobraz drukarstwa wroc³awskiego, s³u¿¹cegos³owu polskiemu w XIX
wieku. Inaczej ten obraz wypadnie przy Gdañsku. Drukarnie gdañskie tylko
w jednym bêd¹ s³u¿y³ys³owu polskiemu jak wroc³awskie - przy wspomnianej ju¿ edycji podrêczników i gramatyk polskich. Poza tym jednak ich program wydawniczy bêdzie inny. Zw³aszczapoka¿esiê to na przyk³adzie stosunku do klasyki. Z dawnych autorów polskich nie wydano ani jednego (poza
wspomnianymi psalmami Kochanowskiego i Karpiñskiego w kancjonale
Mrongowiusza - i zaskakuj¹cym nas- Flisie Klonowica). Ze wspó³czesnych
najwiêkszych wydano jedynie piêætytu³ów Sienkiewicza - Trylogiê, Krzy¿aków, Bartka zwyciêzcê,przy czym tylko Krzy¿aków - w ca³oœci;pozosta³e
tytu³y w dostosowaniu do nieprzygotowanego (?) czytelnika: "wg Henryka
Sienkiewicza". Podobniewydano jedyn¹ powieœæ
KraszewskiegoZ dawnych
lat. Warto mo¿ejednak przypomnieæ,¿enie by³a to "specjalnoœæ
gdañska", i¿
jeszcze w latach miêdzywojennych, w wolnej ju¿ Polsce, tak wydano ca³y
cykl powieœcihistorycznych J. I. Kraszewskiego.W XIX-wiecznym Gdañsku
jeszcze tylko z pisarzy polskich wydano Czerwon¹ czapkê z powieœciJana
Zacharjasiewicza.
Cel tych druków (i ich forma) by³ jasny, co jeszcze bardziej stanie siê
jasne, gdy zwrócimy uwagê na dalszych 18 tytu³ów powieœci,opowiadañ historycznych,paraliterackich, baœnidla dzieci i "dla dzieci" doros³ych w pojêciu nadawcy tekstu (autorzy: Chociszewski, Sedlaczkówna,Sedlaczek,Baczyñski, Faust i in.). Na tym tle wyró¿niaj¹ siê oryginalnoœci¹dwie grupy
gdañskichdruków: teksty Floriana Ceynowy,Hieronima Derdowskiego,AleksandraMajkowskiego i publikacje KonstantegoDamrota. To ostatnie nazwisko jest tu o tyle ciekawe, ¿e znowu wi¹¿e siê z drog¹ ³¹cz¹c¹ Œl¹skz Pomorzem. Co prawda Damrot pochodzi³ z Lubliñca i pracowa³na Górnym Œl¹sku,
przeszed³jednak doœwiadczenia
umys³owei formacyjne we Wroc³awiu, gdzie
studiowa³ teologiê, a przy okazji filologiê, gdzie aktywnie uczestniczy³w pracach Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego,tego samego,które formowa³o
medyka Floriana Ceynowê,a na którego ziemi mia³ potem Damrot przepracowaæ12 lat i której poœwiêci³bodaj¿enajdoskonalszeswe polskie utwory, drukowane tak¿ew Gdañsku.Przypomnienietego faktu jest tu uzasadnione,gdy¿
zwykle pamiêta siê o pierwodruku Szkicówz ziemi i historii Prus Królewskich

w "Gazecie Toruñskiej", a póŸniej w "Pielgrzymie" pelpliñskim, a zapomina
o pierwszej ksi¹¿kowej edycji w 1886 roku w Gdañsku. A ksi¹¿ka liczy³a
sobie 319 stron i to dopiero ona pad³aofiar¹ postêpowaniaprokuratorskiego.
Nie jest to jednak jedyna ksi¹¿ka polska podpisananazwiskiem Damrota (jak
wiadomo Szkice...ukaza³y siê pod nazwiskiem Czes³awaLubiñskiego), która
ukaza³asiê w Gdañsku9.
Nazwisko to przystajedo s¹siaduj¹cychz nim nazwisk innych ksiê¿ywydaj¹cych w Gdañsku.Geografiahistorycznapiœmiennictwagdañskiegow jêzyku
polskim uka¿ezjawisko zupe³nienowe, gdy mowa o kulturze literackiej tego
miasta.Otó¿na Mrongowiuszu koñczy siê protestanckakultura literacka w j êzyku polskim! W tym od wieków luterañskim mieœciew zasadziejedynymi
drukami polskimi o charakterzereligijnym staj¹ siê druki katolickie! Drukuj¹
tu autorzy i oœrodkiprzewa¿niespozaGdañska,jednak jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿epolscy autorzy w tym niemieckimjêzykowo mieœcieznajduj¹ teraz
mo¿liwoœæ
publikowania swych tekstów.Zreszt¹ po polsku tutaj drukuj¹ tak¿e
swe wypowiedzi (listy) biskupi-Niemcy chehniñscy i warmiñscy. Pod tym
wzglêdem sytuacjaprzypominazreszt¹ znowu Wroc³aw.Gdañskjesttraktowany przez op³ywaj¹cy go ¿ywio³ polski i kaszubskinadaljako stolica Pomorza
i dlatego w Gdañsku autorzy polscy i kaszubscy szukaj¹ oficyn wydawniczych. Co prawda, bogata stosunkowogeografia oœrodków¿ycia literackiego
na Pomorzu Wschodnim kaza³a widzieæodejœciazainteresowanychruchem
piœmienniczymPolaków od Gdañska,zawszedemograficznie niemieckiego,
a w drugiej po³owie XIX wieku sprusaczonego,ku innym miejscowoœciom,
takim jak Toruñ, Che³mno,w mniejszym stopniu Chojnice, Kartuzy, Koœcierzyna10,jednak druki klasyków kaszubskich, œrodowiskkoœcielnych(przyk³adowo Droga do nieba przez dobra mêki Jezusowejprzypadaj¹ca, to jest
trakt publiczny dla uroczystejprocesji z koœcio³aStolzenberskiegoW W XX
Reformatów,na obchodzenieKalwarii pod Wejherowem...)mia³y w Gdañsku
po kilka wydañ. Zaskakiwaæmo¿egeografiadruków nie tylko katolickich, ale
i zakonnych na mapie wydawniczej Pomorza,geografia,która wska¿eszczególne miejsceprotestanckiegoGdañska!Druki te wychodziæbêd¹ tak¿ew oficynach niemieckich (Kafemana,Boeniga), aczkolwiek w Gdañskuniemieccy
wydawcy nie odegralitakiej roli jak we Wroc³awiu.Tam polskie oficyny stanoT. Linkner, W misji s³owa,Pelplin 1998,zw³aszczas. 209-279.
Oœrodkomtym - jako istotnym punktomna mapiegeografii polskiego¿ycialiterackiego- poœwiêcam
osobnerozwa¿ania.
9
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wi³y margines w ruchu wydawniczym, a walna zas³ugaw upowszechnianiu
literatury polskiej przypadaKomom, Grassom,Schletterowi. W Gdañskunajwiêksz¹ zas³ugêprzypisaænale¿y wydawnictwu Bernarda Milskiego. Dzieje
i rola tego wydawnictwa to osobny,z³oty rozdzia³ polskiego ¿ycia literackiego i dlatego tu go pominê. Wiele ksi¹¿ek polskich wydawa³y tak¿e gazety
polskie wychodz¹ce w Gdañsku(aczkolwiek i niektóre z nich wydawane by³y
przez Milskiego).
Tytu³y prasowe! Tamten czas królowania prasy nie móg³ pomin¹æ te¿
Gdañska.Geografiaprasypolskiej ka¿etu nawet przyznaæwiêksz¹ rolê Gdañskowi. "W stosunku do ca³okszta³tudzia³alnoœciwydawniczej Wroc³aw by³
ubogi w prasêpolsk¹" - napiszeZ. Zielonka w swej Geografii ¿ycia literackiego... na Œl¹sku!]. I wska¿e tego przyczyny, te same, które tkwi¹ z kolei
u podstaw rozwoju prasy polskiej w Gdañsku.Królowanie prasy w ¿yciu publicznym przypad³ona lata, w których we Wroc³awiu ju¿ nie mieszka³ywiêkszeskupiskaludnoœcipolskiej, ajednoczeœnie
okolice Wroc³awia traci³y gwa³townie polskie oblicze.Geografiapolskiego¿ycialiterackiego,w tym geografia
prasy polskojêzycznej,przesunê³asiê na wschód, ku Górnemu Œl¹skowi,który przez takie oœrodkiprasowe,jak Bytom, Miko³ów, Racibórz, Opole, Piekary - ¿e wska¿êna mapie tylko najwa¿niejsze- w pe³ni uczestniczy w triumfach owej "ósmej potêgi œwiata".W tych to latach, kiedy Wroc³aw, kolebka
prasy polskiej nie tylko na Œl¹sku- nie ma potrzeby w tym procesieuczestniczyæ,w³aœnieGdañskodzyskuje swoje szczególnemiejsce na mapie wydawnictw prasowych w jêzyku polskim. Dotychczasna mapie tej widoczne by³y
takie oœrodki,jak Chehnno, Grudzi¹dz z wieloletni¹ "Gazet¹ Grudzi¹dzk¹"
(któr¹ mo¿na by zestawiætylko ze œl¹skim "Katolikiem"), Pelplin z "Pielgrzymem". Geografia prasy polskiej na Pomorzu to pasjonuj¹ce zjawisko historyczne i bodaj tylko Œl¹skGórny i Cieszyñski na swej mapie posiada³yby
liczniejsze i bardziej wyt³uszczonenazwy miejscowoœci,które wydawa³y gazety polskie - wœródnich nie zabrak³obywiosek, co ju¿ stanowi fenomen na
skalê europejsk¹ (ale te¿ bodaj nie ma w Europie drugiej takiej ziemi jak
Œl¹sk Cieszyñski po obu stronach Olzy). £atwo wszak¿ebêdzie z tych map
odczytaæanalogicznetrendy tego zjawiska na Pomorzu Nadwiœlañskim.I na
tej mapie nagle pojawia siê Gdañsk.Nagle, ale nie efemerycznie.Ju¿jednak
w 1866 roku uka¿e siê tytu³ "Przyjaciel Dzieci" - pismo szeœciotygodniowe
11

Z. Zielonka, Geografia ¿ycia literackiego polskiego krêgu kulturowego na Œl¹sku,

s. 312, S³upsk1994.
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z obrazkami dla pouczenia i rozrywki dzieci, m³odzie¿y i osób starszych",
wydawany wprawdzie przez JózefaChociszewskiegow Pelplinie, ale drukowany przez Boeniga w Gdañsku.Wreszciejednak w 1891roku uka¿esiê i nie
bêdzie schodziæz dróg polskiego, najwa¿niejszegopolitycznie komunikatu
"Gazeta Gdañska" redagowanaprzez JózefaPalêdzkiego,a wydawana przez
Bernarda Milskiego. Tak jak polskie pisma na Œl¹sku, ale ju¿ teraz nie we
Wroc³awiu, wychodziæbêd¹ jej dodatki, czêsto tak¿e przybieraj¹ce formê
odrêbnych periodyków ("Gwiazdka Niedzielna", "Anio³ Stró¿", "Dru¿ba Pismo polskich Kaszubów", "Rozrywka Niedzielna"). "Gazeta" wydawaæte¿
bêdzie,jak gazety œl¹skie,kalendarze,œpiewniki,zbiory porad prawnych, nie
mówi¹c o wspomnianej ju¿ roli jej wydawcy w upowszechnianiu literatury
piêknej. "Gazeta Gdañska"nie bêdzieju¿ jednak jedynym tytu³em prasowym
w ówczesnym Gdañsku.Pojawi siê "Kurier Gdañski" jako pismo katolickopolskie, redagowaneprzez J. Czy¿ewskiegoi te¿ z dodatkami prasowymi,
"Tygodnik Gdañski", "Rolnik i Przemys³owiec"- pismo tygodniowe poœwiêconerolnictwu, przemys³owi i handlowi polskiemu, "Gryf' - pismo dla spraw
kaszubskichwydawaneprzez AleksandraMajkowskiego, wreszcieju¿ po zakoñczeniu I wojny œwiatowej,ale przed rozstrzygniêciem losów Gdañska,
"Dziennik Gdañski". Nie piszê tu dziejów prasy, wiêc zamiast uszczegó³owieñ bibliograficznych podajêjedynie sytuacjêkulturotwórcz¹, abyj¹porównaæz istniej¹c¹ wówczas(prze³omwieków, ostatniedziesiêcioleciaXIX, pierwsze XX wieku) we Wroc³awiu. Geografia prasy polskiej pokazuje wyraŸnie,
¿e rola Gdañskaju¿ nie pokrywa siê z rol¹ Wroc³awia, przypomina, a mo¿e
lepiej nawetbêdziepowiedzieæ,¿ezasadniczopokrywa siê z rol¹ ma³ychoœrodków górnoœl¹skich.A dzieje siê tak dlatego, ¿e podczas gdy Wroc³aw traci
polskie zaplecze, czyli po prostu polskiego odbiorcê kultury, Gdañsk nadal
jest otoczony ¿ywio³em s³owiañskim - polskim i kaszubskim. Ten sam proces,na Œl¹skui na Pomorzu,unarodowienie siê ludu, sprawia, ¿e roœnieiloœæ
odbiorców komunikatów piœmienniczychpolskich (i kaszubskich),przy czym
odbiorcy kaszubscys¹jednoczeœnieodbiorcami komunikatów polskojêzycznych, nie ma bowiem ludzi umiej¹cych czytaæwy³¹cznie po kaszubsku.Wbrew
czêstym obiegowym, a nawet formu³owanym w piœmiennictwienaukowym
pogl¹dom, Gdañskw oczachodbiorców kultury s³owiañskiej12 uchodzi (zno-

12 U¿ywam tu okreœlenia:
kultura s³owiañska,gdy¿traktuj¹c jêzyk kaszubskijako
odrêbny w stosunkudo jêzyka polskiego nie mogê pos³ugiwaæsiê wy³¹cznie okreœleniem: kultura polska.B¹dŸ co b¹dŸ iezvk stanowinajwa¿niejszyaspektkulturowy.
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wu?) za centrum kulturotwórcze, a literatura piêkna, naukowa, popularnonaukowa tamtych lat coraz czêœciejmówi o Gdañskujako stolicy Pomorza,
a nawet Kaszubl3. Bliskoœæ
takich miejscowoœci,jak Koœcierzyna,Kartuzy,
Tczew,Pelplin, a poniek¹d nawet Toruñ i Che³mno,dziêki komunikacji kolejowej pod koniec XIX wieku sprawia, ¿e ludzie pióra z tamtych oœrodków
corazczêœciej
przebywaj¹ w Gdañsku,a nawetniektórzy próbuj¹ tu zamieszkaæ.
S¹dzê, ¿e do³¹czenie do mapy oœrodkówkulturotwórczych na Pomorzu
mapy dróg ¿elaznych u³atwi zrozumienie przemian, jakie zasz³y w koñcu
XIX wieku w geografii szerokopojêtego ¿ycia literackiego.
Z Wroc³awia po studiach,zw³aszczateologicznych, wyje¿d¿ali do swych
górnoœl¹skichojczyzn inteligenci, którzy kszta³towaæbêd¹ mapê polskiego
¿ycia literackiego, ale do Wroc³awiaju¿ wracaænie bêd¹, chyba tylko s³u¿bowo, okazyjnie. To prawda, ¿e Wroc³aw ze swoimi studiami s³owianoznawczymi, z Towarzystwem S³owiañsko-Literackim, z Towarzystwem Polskich
Górnoszl¹zaków, z mo¿liwoœciamikontaktów miêdzyludzkich (miêdzypolskich) wyposa¿a³ich w arsena³mo¿liwoœcitwórczych, tak¿e sensu stricto
literackich. S¹dziænale¿y,¿e tak jak bez Wroc³awia czasów Perkunego nie
by³oby Floriana Ceynowy, tak by te¿nie by³o ksiê¿y- poetów Norberta Boñczyka, Konstantego Damrota, Józefa Gregora i tylu, tylu innych Œl¹zakówbudowniczych kultury literackiej na Górnym Œl¹sku. Jednak wszyscy oni
Wroc³awpozostawialipoza sob¹. Inaczejprzedstawia³asiê rola Gdañskaw tym
samYt:nczasie.Gdañsknie kszta³ci³Polaków czy w ogóle Pomorzans³owiañskich. Nie mia³ uniwersytetu, nie mia³ zwi¹zków studenckich,jego oœrodki
kulturotwórcze, tworz¹ce ¿ycieliterackie, by³y skromniejszeod wroc³awskich
- zauwa¿yliœmyto chocia¿byna przyk³adzie wydawnictw. A jednak spojrzenie na to miasto okiem socjologa literatury pozwala mu przyznaæszczególn¹
rolê w prze¿yciachumys³owychPolakówpomorskich.Geografiadruków gdañskich, w tym prasy, wskazuje na to, ¿e Polacy i Kaszubi widzieli w Gdañsku
oœrodekkulturotwórczy, ¿e- mo¿emówi¹c trochê na wyrost - Gdañskby³ nie
tylko naturaln¹ stolic¹ Pomorza, ale historyczn¹ i kulturaln¹, w odbiorze nie
tylko Niemców. Zreszt¹ mówi¹ o tym wypowiedzi literackie i historyczne
twórców nowo¿ytnegonarodu polskiego, zw³aszczajednak tych, którzy w ramach ogólnoeuropejskiegoprocesukszta³towaniasiê nowo¿ytnych narodów
13 Ju¿pOprzygotowaniutego tekstuukaza³asiê niezwykle cennapoznawczopozycja, pisana wg najnowszych za³o¿eñmetodologicznych- Józefa Borzyszkowskiego,
Gdañski Pomorzew XIX i XX wieku. Gdañsk1999.
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tworzyli perspektywêczy alternatywê powstania tak¿enarodu kaszubskiego.
Tu jednak wchodzimy w zakresgeografii dzie³a (literackiego), które stanowi
odrêbn¹ ga³¹Ÿbadañ geograficznoliterackich.
Nieznan¹ szerzejspraw¹ s¹ "podró¿e literackie" i "podró¿e historyczne"
do Gdañska.Pisz¹ o nich co prawda tacy autorzy,jak Andrzej Bukowski'4 a zw³aszczal. Fabiani Madeyskal5 -jednak¿e mimo i¿ nawiedzali Gdañsk
znakomici Polacy, zabrak³o takiego pióra, jakie opisa³o Spotkania wroc³awskie'6, nie nadanotym odwiedzinom,jak¿e wa¿nymw geografii podró¿y polskich rozg³osu.
Powracamwiêc do mapy ¿ycialiterackiego (i kultury literackiej). Do Wroc³awia i Gdañskana tej mapie. Liczne analogiewynikaj¹ce z analogii w ¿yciu
spo³eczeñstww tej czêœciEuropy nie przekreœli³yró¿nic, które s¹ nieodzowne w historii ka¿dego organizmu spo³ecznego.Nas zainteresowa³y ró¿nice
w historii ¿ycia literackiego polskiego krêgu kulturowego na przestrzeni lat
szczególniedla niego wa¿nych,bo przypadaj¹cych na epokêrozpadu struktur
i mentalnoœcifeudalnych, w wyniku czegopowsta³y nowo¿ytnenarody. Jeœli
w epoce feudalnej analogie s¹ czêstszei istotniejsze, w nowo¿ytnej, œciœle
postfeudalnej epocezarysowuj¹ siê ró¿nice. Wynikaj¹ one zasadniczoz niejednakowej roli obu miast w procesachpolskiej irredenty. l w reakcji tej samej w³adzy - pruskiej - na te procesy.
Wroc³aw by³ miastem europejskim. W³aœnietê europejskoœæ
zawdziêcza
swemu uniwersalizmowi. A, co za tym idzie, otwartoœcina ró¿nepr¹dy, tendencje, idee, konfesje, a zw³aszczanarodowoœcii to, co one sob¹ prezentowa³y. HegemoniaHabsburgów ocali³a wielowyznaniowoœæ
miasta. Jednokonfesyjny Gdañsk ju¿ w latach podlegania Rzeczpospolitej zdradza³ objawy
nietolerancji - a, co za tym idzie, tak¿e jednostronnoœæ
w modelu kultury
i sztuki (wystarczy porównaæarchitektoniczn¹ postaæobu miast, aby zauwa¿yæistniej¹ce tu ró¿nice),ale oczywiœciezale¿noœæ
polityczna od królów polskich uniemo¿liwia³a ekstremalnepostawy. Dodaætylko wypada, ¿e arcykatolicka, rzekomo nietolerancyjna Rzeczpospolita XVII i XVIII wieku nie
wp³ynê³a na krajobraz kulturowy protestanckiegoGdañska- w przeciwieñ-

14

A. Bukowski, Literackie spotkaniaz wybrze¿emgdañskimw XIX wieku, Gdañsk

1992, odbitka z "Rocznika Gdañskiego", t. L, zeszyt 2.
15

I. Fabiani Madeyska,OdwiedzinyGdañska,Gdañsk1957.

16T. Mikulski, Spotkania wroc³awskie, Wroc³aw 1950 (i dalsze powtórzone wyda-

nia).
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stwie do wp³ywu Cesarstwaw stosunkudo Wroc³awia. Tote¿Wroc³aw pozosta³ miastem kulturowo otwartym. W³adze pruskie nie potrafi³y po zabraniu
go Habsburgom pozbawiægo odwiecznej w³aœciwoœci
kulturowej. Oczywiœciepo powstaniuCesarstwaNiemieckiegopod ber³emHohenzollernówi Wroc³awulega³panuj¹cym w Wilhelmiñskich Niemczechograniczeniom,a w dalszym rozwoju panuj¹cych tendencji - wp³ywom nacjonalizmu niemieckiego.
Nigdy jednak nie uleg³ takim przeobra¿eniomjak Gdañsk - miasto od œredniowiecza otwarte na œwiat,choæbyz racji swegoprzymorskiego po³o¿enia,
a, co za tym idzie, wolnorynkowego œwiatopogl¹du.I ju¿ niewielu pamiêta,
¿eby³o to jedyne miasto w Rzeczpospolitej,które w czasiedrugiego rozbioru
wystawi³o armaty przeciwko... pruskiemu zaborcy. I w³aœnieto miasto w latach rosn¹cego nacjonalizmu zdradzi³o sw¹ historiê, zapomnia³o swych odwiecznych tradycji i uleg³o ideologii szowinizmu narodowego.
Historia zna takie zagadki, chocia¿ z pewnoœci¹ socjolog odnalaz³by
przynajmniej niektóre Ÿród³agdañskiej zdrady (nie tu jednak miejsce na ich
tropienie). Efekt tych ideologii jest znany.Doprowadzi³y one do koñca wielowiekowej dominacji niemieckoœciw obu miastach i na ca³ej linii œl¹sko-pomorskiej. Rozpêtaniei przegranie II wojny œwiatowejprzez Trzeci¹ Rzeszê,
wojny, która zaczê³asiê o Gdañsk- nie bez jego aprobaty - zakoñczy³o d³ugowiekowy fenomen Gdañskai Wroc³awia - miast, w których kultura polska
i niemiecka potrafi³y koegzystowaæ.Historia krêgów kulturowych tej czêœci
Europy rozpoczê³asiê od nowa (o ile w historii s¹ takie koñce œwiatai nowe
jego pocz¹tki).

Gerard Labuda

Próba syntezy historii kultury Pomorza
w pierwszej po³owie XIX stulecia

1. Uwagi wstêpne
Historycy wspó³czeœni
na ogó³nieŸlesobieradz¹ z analiz¹ i syntez¹ procesów i przemiangospodarczych,spo³ecznychi politycznych, a tak¿ew przedstawianiu spójnym lub roz³¹cznym rozmaitych dzia³ów kultury umys³owej
i artystycznej (literatura, sztuka,architektura,nauka itp.). Ale dotychczasowe
doœwiadczeniahistoriograficzne pokazuj¹, ¿e do rozbie¿noœcimiêdzy nimi
dochodzi wówczas, gdy staj¹ przed zadaniemanalizy i syntezy kultury jako
procesuci¹g³ego i ca³oœciowego
(tj. kultury materialnej,spo³eczneji duchowej
we wzajemnym powi¹zaniu), i to zarówno w treœciach,
jak i formie wyk³adu'.
Z punktu widzenia formalnego ³atwo wychodzimy od takich ogólnych
tematów,jak kultura powszechna,kultura poszczególnychkontynentów (np.
kultura europejska, afrykañska, azjatycka itd.), dalej schodz¹c na poziomy
ni¿sze,jak kultura narodowa (najczêœciejujmowana w ramach zmiennych
struktur politycznych, pañstwowych); pierwszepowa¿netrudnoœcizaczynaj¹
siê wtedy, gdy schodzimy na poziom kultury prowincjonalnej jako wytworu

I F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, t³um. J. Szacki, Warszawa
1971;J. Topolski,Metodologia historii, Warszawa1973.Wartote¿czêœciej
zagl¹daædo
M. Handelsmana,Historyki - Zasadymetodologiii teorji poznania historycznego,wyd.
2, Warszawa1928.
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dzia³alnoœciadministracyjnej pañstw, oraz wreszcie kultury regionalnej, bêd¹cej wytworem dzia³añspo³ecznychoddolnych i czêstoarchaicznychwspólnot komunikatywnych, plemiennych.
Ka¿da kultura jawi¹ca siê nam jako ogólna jest zawsze sum¹ twórczych
osi¹gniêæjednostkowych, a wiêc, patrz¹c na to samo zagadnieniez perspektywy treœciwytworów kulturowych, zaczynamynasz¹ drogê ich analizy i syntezy ku szczytowiod poznawaniai przedstawianiaosi¹gniêæjej jednostkowych,
indywidualnych twórców, gdy¿,jak s³uszniemówi jeden z najznakomitszych
teoretyków kultury, "ka¿dy procestwórczy jest jedynym w czasiei przestrzeni bezwarunkowym pojawieniem siê czegoœco do swej treœcii znaczeniazupe³nie nowego"2.Zadanie historyka kultury polega na tym, aby iœæ
w œladza
t¹ nowoœci¹i zbadaæ,jak innowacja przekszta³ca³aswoje œrodowiskoi jak
by³a przez to œrodowiskoprzyjmowana, a nastêpnie,rozszerzaj¹co, id¹c ponownie w górê - w ujêciu regionalnym, narodowym, kontynentalnym i powszechnymwprost proporcjonalnie do znaczeniai noœnoœci
owej innowacji3.
Stoj¹c wiêc przed zadaniemkonkretnym: przedstawienia kultury regionalnej, w naszymprzypadku pomorskiej i kaszubskiej,musimy sobie zdawaæ
sprawê, ¿e w uchwytnych dla nas czasachprehistorycznych i wczesnohistorycznych kultura pomorska pokrywa³a siê prawie ca³kowicie z kultur¹ kaszubsk¹4,ale póŸniej pod naciskiem oddzia³ywañ gospodarczych,etnicznopolitycznych, wspólnota ta podlega³a systematycznejredukcji terytorialnej.
W naszych czasachzajmuje tylko do niedawna doœæ
dobrze wyró¿niaj¹cy siê
region jako wspólnota obyczajowa i jêzykowa. Odnajdujemy w niej wiêc rozmaite nawarstwienia niemieckie, ogólnopolskie (co kaszubskie, to polskie)
i pomorskie (co kaszubskie,to i pomorskie), a nawet europejskie (co kaszubskie, to europejskie) w odpowiednich proporcjach. Zadaniem historyka jest
wiêc wydobycie tych oddzia³ywañogólnych na to, co regionalne, i odwrotnie
2 F.Znaniecki,Upadek
cywilizacjizachodniej,
Poznañ1921,s. 2.

3 Nawi¹zywa³em do tej idei wielokrotnie w moich esejach o teorii kultury i historii
kultury; por. G. Labuda, Historia kultury jako historia twórczych innowacji, "Nauka Polska", R. 1991, nr 5-6, s. 13-37; ten¿e,Historia kultury-histori¹ cywilizacji, tam¿e,R. 1993,
nr 4, s. 11-30.
4 O spójnoœci historii regionalnej z histori¹ powszechn¹ zob. G. Labuda, Zadania
i cele historii regionalnej w systemie historiografii, "Rocznik Kaliski", 10 (1977), s. 1326; por. te¿ W. Rusiñski, Regionalizm-historia-gospodarka, "Kronika Wielkopolski",
nr 1(1978), s. 49-59; B. Ja³owiecki, Rozwój lokalny, w: Rozwój regionalny, region lokalnv. samorzadtervtorialnv. Warszawa 1989.

- oddzia³ywañregionalnych na to, co ogólne...Nie ma bowiem regionu, który
kulturowo móg³by byædla siebie "samotn¹ wysp¹".
Otrzymaliœmyostatnio pouczaj¹c¹ w tym zakresie lekcjê pogl¹dow¹ ze
strony amerykañskiegohistoryka Dawida Landesa,autoraksi¹¿ki The Wealth
and Poverty oj Nations. Podda³ on ponownej analizie znan¹ diagnozê Maxa
Weberao przewadzenarodów protestanckichnad katolickimi w ich rozwoju
gospodarczymi spo³ecznym,a tym samym równie¿ kulturowym. Wydobywam z niej, nie maj¹c do niej bezpoœredniego
dostêpu,pewne pogl¹dy, które
mog¹ nam byæprzydatne w rozumieniu w³asnych dziejów za poœrednictwem
ich omówienia przez Andrzeja Koraszewskieg05.
Najpierw uogólnienia: "To kultura, czy te¿ raczej ukszta³towanaprzez
religijn¹ tradycjê mentalnoœæ,
decydujeo zdolnoœciprzezwyciê¿eniapojawiaj¹cych siê problemów lub pozostawania w b³êdnymkole ubóstwa, obra¿onej
dumy (honoru), nieudanychpowstañ i rewolucji oraz dyktatur" (s. 21). O przodownictwie Europy w rozwoju wspó³czesnegoœwiatazdecydowa³o,jak siê
ten badacz obrazowo wyrazi³, "wynalezienie wynalazku", czyli - inaczej
mówi¹c - nowych narzêdzi, nowych technik produkcji, nowych kwalifikacji.
"Eksplozja wynalazczoœcina pocz¹tku XIX stulecia jest tylko przyspieszeniemprocesu, który trwa³ ju¿ od d³u¿szegoczasu.Dlaczego w Anglii - bo
Anglia najwczeœniejodesz³aod poddañstwa i przestawi³a siê na gospodarkê
czynszow¹ w rolnictwie, bo mia³a najbardziej rozwiniêty podzia³ pracy, bo
mia³a najwy¿szyprocent ludnoœciumiej¹cej czytaæi pisaæ,bo rzemios³o nie
by³o skrêpowaneprzez cechy w takim stopniujak w innych krajach, bo tu by³
najwiêkszyrozwój nauk œcis³ychi najwiêkszenagromadzeniewiedzy technicznej" (s. 25).
Nie wszystkim siê to w takiej samejmierze udaje, albowiem "przy wszelkich skokach innowacyjnych wszystkozale¿ydo tego, czy spo³eczeñstwojest
do nich gotowe, czy wykorzystaniu nowych urz¹dzeñ towarzyszyæbêdzie ich
w³aœciwakonserwacja, czy pojawi siê serwis ich napraw i tendencja do ich
systematycznegoulepszania" (s. 26). I ekspertyzakoñcz¹ca tê analizê: "By³e
kolonie czypó³kolonie maj¹ g³êbok¹ potrzebê wyjaœnianiawszystkichswoich
klêsk wyzyskiemi celowym uniemo¿liwieniemprzemys³owemurozwoju w ich
krajach przez kolonialistów. Jeœlidochodz¹ do tego ró¿nice religijne, gorycz
uzyskujedodatkowy wymiar sakralny. Fakt, ¿e kraje te popad³y w zale¿noœæ
5

A. Koraszewski,Miêdzy zamo¿noœci¹
i bied¹, "Kultura", Pary¿ 1999,nr 6/621

s. 19-30.

316

Gerard Labuda

z powodu wczeœniejszych
s³aboœci,wœródktórych z regu³y najwa¿niejsz¹ by³a
praca przymusowa,brak podzia³upracy,fanatyzmu, blokowanie oœwiaty
przez
w³asne elity i g³êboka niechêædo wolnego handlujest ca³kowicie ignorowany" (s. 27).
Odnajdujemy tu wiele analogii i zastosowañdo rozpoznania i wyjaœnienia rozwoju kultury ziem polskich w okresie zaborów. Poprzedzaj¹c tymi
uwagami wstêpnymi moj¹ syntezêkultury pomorskiej dla Historii Pomorza
w latach 1815-1850,stwierdzamdoœæ
znaczn¹ zbie¿noœæ
miêdzy tymi procesami w skali powszechnodziejowej,które na ma³¹ skalê zarówno czasowo,
jak i przestrzennierozgrywa³y siê w Polscei na Pomorzu.Po rozbiorachRzeczpospolita zosta³asi³¹ wt³oczona w trzy ca³kowicie odrêbnesystemy i religijne, i polityczne: a) jedna, najwa¿niejszai najliczebniejsza, ale te¿ etnicznie
zró¿nicowana,dosta³asiê pod panowanieRosji prawos³awnej,feudalnej i despotycznej Romanowów, i ta swój sprzeciw demonstrowa³anajpierw wielkimi powstaniami, a dopiero pod koniec przesz³ana now¹ formê oporu i rozwoju, wyra¿aj¹c¹ siê w programie "pracy organicznej", nie wykorzystawszy
krótkotrwa³ej szansyuzyskaniaautonomiiw latach 1861-1862;b) druga,równie
zró¿nicowanaetnicznie i kulturowo, dosta³asiê w obrêb katolickiej, absolutnej, dopiero pod sam koniec parlamentarnej,liberalnej monarchii austro-wêgierskiej Habsburgów; ta równie¿ próbowa³a demonstrowaæswój sprzeciw
ju¿ to udzia³emw powstaniachnarodowych w³asnychi s¹siednich,ju¿ to roztropnym wykorzystywaniemkoniunktury miêdzynarodoweji wybi³a siê w swoim rozwoju kulturowym przed inne ziemie polskie w ramach zapewnionejjej
przez pañstwo zaborczeautonomii politycznej, a przede wszystkim kulturalnej. Wreszcie: c) trzecia, dostawszysiê pod rz¹dy monarchii pruskiej Hohenzollernów, protestanckiej i absolutnej, a nastêpnieliberalizuj¹cej siê i demokratyzuj¹cej w ramach ustroju parlamentarnego,najpierw przyspiesza³aza
przyk³adem innych ziem polskich program niepodleg³oœciowy,trac¹c wskutek zbyt du¿ejró¿nicy si³ dotychczasow¹ autonomiêpolityczn¹. Nie za³ama³o
to miejscowego spo³eczeñstwa,lecz wyzwoli³o w ramach praworz¹dnoœci
pañstwowej samorz¹dneruchy organizacyjnei spo³ecznikowskiew myœldoktryny socjologicznej, i¿ w razie upadku instytucji pañstwowych nale¿ypowo³ywaædo ¿ycia zastêpczeinstytucje narodowe. Za przyk³adem Wielkopolski
posz³o za tym, i za galicyjskim wzorem, spo³eczeñstwoœl¹skiei pomorskokaszubskie.Tym sposobemwszystkie trzy zabory w nadchodz¹cej pomyœlnej
koniunkturze miêdzynarodowej (wybuch wojny miêdzy trzema zaborcami
i wsparcie biernych dot¹d pañstw zachodnich) wy³oni³y si³y zdolne do odro-
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dzeniaw³asnejpañstwowoœcii w³asnegomecenatukulturalnego. Niema³y by³
w tym odrodzeniu udzia³ si³ kulturotwórczych.
Dla badaczy dziejów Polski jest tu otwarte pole do dzia³ania,aby prócz
wielu innych wspó³czynnikówodrodzeniapolitycznegoi zbrojnegoukazaæ
równie¿ rolê twórców kultury na wszystkich poziomachwspólnoty narodowej.Na
w¹skim odcinku tworzenia siê nowej struktury spo³eczeñstwapomorskiego
o mieszanym sk³adzieetnicznym polsko-niemieckim, przy aktywnym udziale
Kaszubów,Kociewiaków, Krajniaków, Mazurów i Warmiaków,podj¹³em poni¿sz¹ próbê podsumowaniai ukazaniaich wysi³ków kulturotwórczych.
Tworzywo kulturowe

Kultura powstajew toku przekszta³canianatury ludzk¹ prac¹ we wszelkich
jej przejawachbiofizycznych, organizacyjnychi umys³owych.Cz³owiek wystêpuje w stosunku do natury w podwójnej roli: a) zarówno jako jej czêœæ,
jak
i te¿: b) jako jej przetwórca, a tym samym wytwórca kultury. Bêd¹c istot¹
materialn¹ i biologiczn¹, jest te¿ osob¹ obdarzon¹ wysoko zorganizowan¹
œwiadomoœci¹,
a tym samymzdoln¹ do dzia³aniaprzedsiêbiorczegoi spo³ecznego. Pos³uguj¹csiê swoj¹ œwiadomoœci¹,
bezustallilieprzekszta³cazastanyœwiat
przyrody i przystosowuje go do swoich potrzeb. Tejego duchowe i spo³eczne
uzdolnienia i czynnoœciprzyczyniaj¹ siê do powstawania i organizowania
w ka¿dymœrodowisku,
w czasiei przestrzeni,systemudóbr i wartoœcimaterialnych, spo³ecznychi duchowych, zaspokajaj¹cychjego potrzeby biologiczne,
spo³eczne,tudzie¿estetycznei duchowe.Czynniki umys³owe,wp³ywaj¹ce na
powstanie wytworów materialnych i poczynañ spo³eczno-ustrojowych,same
z kolei bêd¹c poddawaneoddzia³ywaniomtych wytworów i wartoœcikulturowych, sk³adaj¹ siê na nierozerwaln¹ jednoœæ
œwiatakultury, któr¹ tylko dla
celów poznawczych dzielimy i opisujemy jako kulturê materialn¹, spo³eczn¹
i duchow¹.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych czynnoœcijest twórczoœæ
wszelkiego rodzaju. W praktycznym dzia³aniuprzejawia siê ona w dwu postaciach: a) jako akt jednorazowy i niepowtarzalny,powoduj¹cy powstanie dzie³a oryginalnego i prototypowego w czasiei przestrzeni,oraz b) jako akty odtwórcze, wielorazowe i powtarzalne,zaspokajaj¹cepotrzeby wielu odbiorców.
Ju¿ u zarania krytycznej myœlifilozoficznej tê pierwsz¹ umiejêtnoœæ
nazywano: a) zdolnoœci¹"tworzenia czegoœz niczego" (greckie: piesis, ³aciñskie: creatio ex nihilo), a tê drug¹ zdolnoœci¹"naœladowania,
powielania, upowszechniania(gr.Mimesis,³ac. imitatio). Te akty twórcze,jednorazowe,okreœla
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siê dzisiaj mianem "innowacji". Tworz¹ one kulturê we w³aœciwymtego s³owa znaczeniu.Na innowacjê sk³adaj¹ siê z regu³y trzy czynnoœci:a) istniej¹ce
ju¿ wytwory kultury, czyli w³asna œrodowiskowatradycja, dalej b) recepcja,
czyli wzory i wytwory kulturowe zapo¿yczonez zewn¹trz, oraz c) w³asna
inwencja twórcy, wnosz¹ca do istniej¹cych ju¿ form dzie³aoryginalne, przedtem nieistniej¹ce. Z tego wzglêdu innowacje tworz¹ kulturê ludzk¹ w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu. Natomiast wszystkie akty przyswajania innowacji w
postaciimitacji, adaptacjii akulturacji przyczyniaj¹ siê do uspo³ecznieniakultu,
w wyniku czegotworz¹ siê cywilizacje, prze³amuj¹ce granice œrodowiskowe,
regionalne, ogarniaj¹ce i przekszta³caj¹ceszerszewspólnoty ludzkie6.Kultura uspo³eczniona,czyli cywilizacja, tworzy z kolei punkt wyjœciadla nastêpnych dzia³añ kulturotwórczych w rozmiarze krajowym, a nawet kontynentalnym, sk³adaj¹cy siê na ogólny obraz postêpukultury7.

2. Charakterystykaogólnakultury Pomorzaw I pol. XIX stulecia
Ekonomiczno-spo³eczne i polityczno-ustrojowe pod³o¿e przemian kulturowych

Rozwój kultury i cywilizacji, bardziej ni¿ jakiekolwiek inne procesy historyczne,podlega prawu ci¹g³oœcii zmiany. Ich ¿ywotnoœæ
pouczaj¹co wyra¿amapa geografii kultury pomorskiej. Nic w zasadzienie zak³óci³o ci¹g³oœcikulturowej miêdzy jednym a drugim okresem na Pomorzu Zachodnim
i w Prusachtzw. Ksi¹¿êcych, natomiastdo raptownegojej zerwania dosz³ona
terenie Prus Królewskich ju¿ w roku 1772po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Wskutek zarz¹dzonych niebawemprzez w³adze pruskie reform podciêta zosta³adotychczasowabaza materialna i organizacyjnainstytucji sprawuj¹cych mecenat nad kultur¹ artystyczn¹ i umys³ow¹ polskiej czêœci
spo³eczeñstwa.Wszystkie królewszczyzny, stanowi¹ce sferê wp³ywów politycznych i skarbowych miejscowego mo¿now³adztwa,uleg³y przew³aszczeniu; konfiskaty objê³y te¿ wielk¹ w³asnoœæ
koœcieln¹,œwieck¹i klasztorn¹,

6

Sumêpogl¹dów na ten temat: G. Labuda,Historia kultury - histori¹ cywilizacji,

s. 11-30(tam te¿ dalszaliteratura); zob. te¿ G. Labuda,O naturze i strukturze kultury,
"Kultura", Pary¿1998,nr 7, s. 29-38.
7 Zob. Z. Krasnodêbski,Upadekidei postêpu,Warszawa1991;ten¿e,Postmodernistvczne rozterki kulturv. Warszawa 1996.

czêœciowodotknê³y one tak¿e w³asnoœæ
szlacheck¹. Wielu posiadaczy królewszczyzn, zw³aszczaz Korony i Litwy (m.in. Przebendowscy,Dzia³yñscy,
Flemingowie), a tak¿ejej intelektualnej klienteli Gaknp. Józef Wybicki), wyemigrowa³o8.Nie zmieni³ tej sytuacji krótki okres kryzysu pañstwapruskiego
w latach 1806/7, gdy¿ Prusy nadal utrzyma³y siê przy w³adzy na tym terenie,
z wyj¹tkiem Ziemi Che³miñskiej i Krajny, która przejœciowow latach 18071813/4znalaz³asiê w granicachKsiêstwa Warszawskiego,a Gdañskrównie¿
na krótki czaszosta³"wolnym miastem".Panowaniepruskie ostatecznieutwierdzonezosta³opostanowieniamiKongresuWiedeñskiegow roku 1815,co wiêcej, poszerzoneo tzw. SzwedzkiePomorzePrzednie(w³¹cznie z Rugi¹), z Greifswaldemjako naukow¹ stolic¹ PomorzaZachodniego.Od roku 1815zaczyna
siê etap systematycznegow³¹czania ca³egoPomorzaod granic Meklemburgii
a¿ po granice Litwy w kulturowe procesy integracyjne Prus, co oznacza³o
roztoczenie mecenatupañstwowegonad wszystkimi niemieckimi instytucjami pomorskiego ¿ycia kulturalnego, natomiastzubo¿enie,a nawet pozbawienie go odpowiedników polskich.
Natomiast ludnoœæ
polska (w tym: kaszubskai mazurska)na równi z niemieck¹korzysta³a z dobrodziejstw ogólnegorozwoju si³ wytwórczych i wielkich reform spo³eczno-ustrojowych,obejmuj¹cych wszystkie prowincje pruskie w pierwszej po³owie XIX wieku. Wymienimy tylko najwa¿niejsze,
kulturotwórcze.
Zaczynaj¹c zatem na poziomie jak najbardziej podstawowym od wprowadzania ulepszonegop³uga, umo¿liwiaj¹cego pog³êbion¹ orkê, a koñcz¹c
na maszynie parowej, wyzwalaj¹cej nowe zasoby energii, przechodzimy nastêpnie na wy¿sze etapy przez zast¹pienie trójpolówki kolektywnej p³odozmianem i trójpolówk¹ indywidualn¹ dostosowan¹ do potrzeb i mo¿liwoœci
ka¿degogospodarstwa,dalej zaprowadzenieogrodnictwa i bardziej wydajnego rolnictwa, sadownictwa, upowszechniania p³odów rolnych (ziemniaki,
buraki cukrowe itp.), nadaj¹cych siê nie tylko do spo¿ycia,lecz tak¿edo produkcji przemys³owej (spirytus, cukier). Dalej, przenosz¹c siê od wytworów
cechowegorzemios³a do udoskonalonej pod wzglêdem technicznym masowej produkcji przemys³owej,fabrycznej, zaspokajaneby³y potrzeby zarówno

8

Szczegó³owo:K. Je¿owa,Der Grundbesitzin Weichselpommern
zur Zeit der Tei-

lungen Polens und vor dem Weltkriege, Danzig 1934; P. Czaplewski, Maj¹tki duchowne
sekularyzowane po 1:1772 w obrêbie województwa pomorskiego i W M. Gdañska, "Rocznik Gdañski", t. VII-VIII (1935), s. 385 in.
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wsi, jak i miasta. Komunikacjê i wymianê towarow¹ u³atwiaj¹ teraz drogi bite
(szosy), a tak¿epod sam koniec tego okresu drogi ¿elazne,kolejowe. Transport wodny korzysta z powstaj¹cych wówczas na przemys³ow¹ skalê stoczni
nadmorskich (Szczecin,Gdañsk,Elbl¹g, Królewiec). Wszystko to s¹ dopiero
zacz¹tki twórczych innowacji, które w pe³ni rozwoju, na miarê mo¿liwoœci
kapita³owych regionu, znajd¹ siê dopiero w drugiej po³owie XIX wieku9.
Postêpekonomiczny w tych dziedzinach, dokonuj¹cy siê przez stworzenie nowego rynku pracy, przy szybko rosn¹cym z powodu poprawienia bazy
¿ywnoœciowejprzyroœciedemograficznym, umo¿liwi³ wch³oniêcie ludnoœci
"luŸnej" i zbêdnejna wsi wskutek dokonywaj¹cych siê tam procesówuw³aszczeniowych i przebudowy folwarcznego ustroju agrarnegona "gburski", ma³ow³asnoœciowy,samowystarczalny.W strukturze spo³ecznej oznacza³o to

narodzinynowej samodzielnej
klasyrobotniczej1°.
Jednak¿ewydarzeniem kulturotwórczym o szczególnie donios³ym znaczeniu by³y zapocz¹tkowane w roku 1808, wnet po klêskach wojennych,
a nastêpniekonsekwentnie po roku 1815 realizowane przez w³adze pruskie
reformy uw³aszczeniowena wsi i samorz¹dowew mieœciepo wydaniu liberalizuj¹cych ustaw, znosz¹cych dotychczasoweograniczeniacechowe,handlowe i fiskalne. Reformy te zosta³yju¿ obszerniezanalizowanei przedstawione,
wiêc ograniczymysiêw tym miejscujedynie do wyci¹gniêcia wniosków. W ci¹gu trzydziestu lat zdo³a³yone stworzyæpodstawêdla rozwoju nowej struktury
ustrojowo-politycznej spo³eczeñstwa
pomorskiego,niezale¿nieod istniej¹cych
podzia³ów narodowoœciowych.W ich wyniku dotychczasowy stan ch³opski
przeobrazi³ siê w klasê w³oœciañsk¹,która w dalszym swym rozwoju wy³oni³a
swoj¹ reprezentacjêpolityczn¹; tak¹ sam¹ ewolucjê przeszed³stanmieszczañski, przekszta³caj¹c siê we wspólnotê klasy mieszczañskiej.W jednej i dru9

Zob. A. Wielopolski, Zagadnieniesi³ wytwórczychi rozwoju stosunkówspo³ecz-

nych w rolnictwie Pomorza Zachodniego w I po³oXIX wieku, "Kwartalnik Historyczny",
61(1954), nr 4, s. 137-159. W perspektywie ca³ego Pomorza to samo zagadnienie przedstawi³ B. Wachowiak w: Historia Pomorza, t. III cz. 1, s. 191-321; ten¿e,Z dziejówuw³aszczenia i modernizacji gospodarki Prus w I po³owie XIX wieku, Olsztyn 1998.
10 Tworzenie siê nowej struktury spo³ecznej omówili obaj autorzy, jak w przyp. 9.
Zob. te¿pierwsze monograficzne opracowania tego zagadnienia: G. F. Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den iiiteren Teilen Preussend, wyd. 2, t.
I-II, Miinchen-Leipzig 1917; R. Stein, Die Umwandlungder Agrarverfassung Ostpreussens durch die Reform des neunzehnten Jahrhunderts, t. I-II, Jena-K6nigsberg 19181934; Zob. te¿Inteligencja polska pod zaborami, pod red. R. Czepu1is-Rastenis, Warszawa 1978.

giej zap³adniaj¹c¹, organizacyjn¹ rolê zaczê³a odgrywaæ powoli wykszta³caj¹ca siê tak¿e warstwa polskiej inteligencji zawodowej, reprezentowanej dot¹d g³ównie przez duchowieñstwo, a tak¿e ziemiañstwo, które w wyniku reformy uw³aszczeniowej i dyskryminacyjnej polityki finansowej w³adz pruskich
popad³y w stan ciê¿kiego kryzysu!!,
Równie donios³e znaczenie, nie pozbawione kulturotwórczych w³aœciwoœci, mia³a reorganizacja Koœcio³a katolickiego na Pomorzu Wschodnim.
Pod silnym naciskiem w³adz pruskich papie¿ Pius VII wyda³ w roku 1821
bullê "de sa1uteanimarum", Likwidacji uleg³ wtedy archidiakonat pomorski,
nale¿¹cy od roku 1124 do diecezji w³oc³awskiej. Zosta³ on teraz w³¹czony do
diecezji che³miñskiej wraz z Gdañskiem, a stolica biskupstwa przeniesiona
z Che³m¿y do Pelplina. Z jednej strony oznacza³o to scalenie dwu polskich
prowincji koœcielnych w jedn¹, z drugiej zaœprzez odebranie w³asnych majêtnoœci spowodowa³o uzale¿nienie finansowe od dotacji rz¹dowych, a w nastêpstwie tego wzmocnienie wp³ywów germanizacyjnych w zarz¹dzie diecezji, zw³aszcza za rz¹dów biskupa Anastazego Sed1aga(1834-1856)12. Warmia
nadal zatrzyma³a status diecezji podleg³ej bezpoœrednio Stolicy Apostolskiej,
Najdonioœlejsze zmiany o charakterze kulturotwórczym i cywilizacyjnym
nast¹pi³y w aparacieurzêdniczym: administracyjnym, s¹downiczym, woj skowyrn
i szkolnym. Nast¹pi³y one ju¿ po pierwszym i drugim rozbiorze Rzeczypospolitej, ale po roku 1815, w porównaniu z s¹siedni¹ Wielkopolsk¹, która zachowa³a pewien status samodzielnoœcijako Wielkie Ksiêstwo z polskim namiestnikiem, w Prusach Królewskich odsuniêcie urzêdników narodowoœci polskiej
doprowadzi³o do ca³kowitej ich eliminacji. Pozbawi³o ono wielu aspirantów
polskiego, w tym kaszubskiego i mazurskiego pochodzenia, miejsc pracy i awansu spo³ecznego. Podobnie dzia³o siê w wojsku; utworzone w Che³mnie i w S³upsku szko³y kadetów przerabia³y swoich wychowanków na pruskich oficerów!3.

Ujêcie ca³oœciowe:
J. Borzyszkowski,Inteligencjapolska w PrusachZachodnich
1848-1920,Gdañsk 1986; Zob. te¿ dalej: S. Wierzchos³awski,Polski ruch narodowy
w PrusachZachodnichw latach 1860-1914,Wroc³aw 1980,oraz:P.B6hning,Die nationalpolnischeBewegungin Westpreussen
1815-1871,Marburg/Lahn 1973.
12 Zob. w ujêciu ogólnym: ks. B. Kumor, Ustrój i organizacjaKoœcio³a
Polskiego
w okresieniewoli narodowej1772-1918,Kraków 1980,s. 185-188;ten¿e,Historia Koœcio³a,cz. 7: Czasynajnowsze1815-1914,Lublin 1991,s. 122-125;por. te¿B. Hoffman,
~konanie bulli "de saluteanimarum" w W Ks. Poznañskim,"Roczniki Historyczne",
8 (1932), s. 22 in.
13 Zob. Z. Szultka,Szko³aKadetów w S³upsku(1769-1811),Gdañsk 1992.
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Jedyn¹ pozytywn¹ stron¹ tych szeroko zakrojonych zmian i tworzenia
nowych instytucji ¿ycia publicznego by³o przekszta³caniemonarchii absolutnej w pañstwo ustroju parlamentarnego.Wprowadzenie powiatów i gmin,
zorganizowanierad powiatowych i gminnych, sta³y siê pierwsz¹ na tak¹ skalê
szko³¹ wychowania obywatelskiegoi oswojenia radnych ze znaczeniemkartki do g³osowania.Wszystko to by³y zacz¹tki nowych procesów przeobra¿eñ
kulturowych w obrêbie tworz¹cego siê nowego spo³eczeñstwa.
Ile ci¹g³oœcicywilizacyjnej - ile zmian twórczych w kulturze Pomorza
w omawianym czasie
Oba te zjawiska: ci¹g³oœæ
i zmiana co innego znaczy³y dla niemieckiej,
a co innego dla polskiej ludnoœciPomorza. Zmiany kulturowe zachodz¹ce
w omawianym okresie na Pomorzu by³y tylko regionalnym wycinkiem przeobra¿eñ kulturowych zachodz¹cych w I po³o XIX wieku w ca³ej Europie,
zw³aszczaZachodniej i Œrodkowej.W œródnich na pierwszym miej scu nale¿y
wymieniæwielostronne procesyuprzemys³owieniai rozwoju sieci komunikacyjnych, rozwoju górnictwa i hutnictwa, a tak¿e towarzysz¹ce tym dokonaniom reformy spo³eczne,wœródnich zaœg³ówni'ezwi¹zane z przejœciemod
spo³eczeñstwastanowego do klasowego, znajduj¹ce nastêpnie swój wyraz
w reprezentuj¹ceka¿d¹ z tych klas partie polityczne. O¿ywienie ¿ycia gospodarczegoprzyczyni³o siê z kolei do wytworzenia nowej œwiadomoœci
narodowej, znajduj¹cej znowu swój wyraz w twórcz.oœciintelektualnej, literackiej
i artystycznej. Nale¿y zatem ka¿d¹ zmianê spos~rzegan¹w regionie odnosiæ,
porównywaæi oceniaæna tle owych ogólnych procesów kulturowych.
W wyniku zaborów w latach 1772-1793, a jeszcze bardziej w wyniku
postanowieñKongresuWiedeñskiego,przywracaj¹cegosuwerennoœæ
pañstwow¹ Prus na ca³ym Pomorzu od granic Meklemburgii "a¿ po K³ajpedê" (zgodnie z brzmieniem pañstwowego hymnu zjednoczonych w drugiej po³owie
XIX W.Niemiec), kultura niemiecka na Pomorzu, w tym teraz tak¿e w dawnych PrusachKrólewskich i Warmii, zachowuj¹c ewolucyjn¹ ci¹g³oœæ,
wchodzi³a drog¹ twórczych modernizacji na wy¿szeetapy rozwoju. Inaczej proces
ten przebiega³ w odniesieniu do rodzimej s³owiañskiej ludnoœci,œwiadomej
swej wartoœciw górnych warstwach spo³eczeñstwa,ale dopiero budz¹cej siê
z uœpieniai niewiedzy w ni¿szych,wiejskich i ma³omiasteczkowych.W tym
wypadku nag³azmiana dotychczasowychuwarunkowañ spowodowa³ad³ugotrwa³e za³amanie,przejœciowotylko rozbudzone w krótkim okresie wojen
napoleoñskich i Ksiêstwa Warszawskiego.Ju¿ pokój w Tyl¿y w roku 1807
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po³o¿y³kres rozbudzonym wówczas nadziejom na odbudowê Królestwa Polskiego w dawnych granicachz roku 1772.
W œwietlefaktografii ujawnionej przez autorów w ich opracowaniachjasnorysuje siê zakresinnowacji i twórczych osi¹gniêæw poszczególnychdziedzinach¿ycia kulturalnegona ca³ymPomorzul4.Wœródnich na pierwszemiejscewysuwa siê szkolnictwo powszechnei œrednie,
w tym równie¿ zawodowe
(tzw. realne), po³¹czone z obowi¹zkiem uczêszczaniado szko³y powszechnej.
Wprawdzie w praktyce nie uda³o siê tego obowi¹zku w pe³nej mierze od razu
zapewniæwszystkim, ale w miarê up³ywu lat przyczyni³ siê on do alfabetyzacji prawie ca³egom³odegopokolenia ju¿ w XIX wieku. Mimo ¿ew³adze forsowa³y nauczanie w jêzyku niemieckim, to sama sztuka czytania i pisania
przyczyni³a siê do podniesienia poziomu wykszta³cenia równie¿ m³odzie¿y
narodowoœcipolskiej na terenie PomorzaNadwiœlañskiego,na Warmii i Mazurach. W œladza sieci¹ szkó³powszechnychpowsta³y seminarianauczycielskie, które z jednej strony zapewnia³ydop³yw kadry nauczycielskiej zawodowo wykszta³conej, z drugiej zaœspowodowa³y powolne usuwanie z tych¿e
szkó³ nauczycieli przygodnych i niedokszta³conych.O wiele sprawniej ten
proces przebiega³na terenie PomorzaZachodniegoi w PrusachWschodnich
przez nawi¹zanie do wczeœniejszychwzorów.
Na pierwsz¹ po³owê XIX stulecia przypada³ote¿ tworzenie gimnazjów
i szkó³ realnych (z nachyleniem zawodowym), organizowanych w Prusach
ju¿ od roku 1816, koñcz¹cych nauczanieœwiadectwemdojrza³oœci(tzw. matur¹). Te z kolei sta³y siê "wylêgarni¹" warstwy inteligenckiej, przechodz¹cej
albo bezpoœrednio
do pracy zawodowej w urzêdachlub w handlu i przemyœle,
a tak¿e rolnictwie, albo udaj¹cej siê na studia wy¿sze i obejmuj¹cej potem
stanowiska w s¹downictwie, w szpitalach i w zawodach in¿ynierskich. Podobnie zreformowa³y swoje szko³y Koœcio³y,przekszta³caj¹cje na seminaria
duchowne;wœródnich znalaz³osiê te¿utworzoneprzezbiskupa Sedlaga"Collegium Marianum", zrazu przygotowuj¹ce tylko jego alumnów do stanu
duchownego.

Ju¿wy¿ej mówiliœmyo szko³achkadetów,którym te¿przys³ugiwa³ status
szko³y œredniej15.
W porównaniu z innymi regionami Niemiec ubogo przedstawia³asiê sieæ
szkó³ wy¿szych, lub szkó³ aspiruj¹cych do tego stopnia. W gruncie rzeczy
szko³¹ akademick¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu by³ tylko Uniwersytet
w Królewcu, gdy¿ drugi w Gryfii, który po ponad pó³torawiekowej przerwie
pod opiek¹ w³adz szwedzkich ponownie nawi¹za³ do swoich wczeœniejszych
tradycji, znalaz³szysiê w roku 1815w sieci uniwersytetów niemieckich przez
d³ugi czas dŸwiga³ siê z upadku i w³aœciwiedopiero w II po³. XIX wieku, po
dokonanej w roku 1834 reorganizacji wydzia³owej, zacz¹³ dorównywaæim
swoim poziomem16,
Powa¿ny kryzys dotkn¹³ ciesz¹ce siê du¿ym presti¿em i aspiruj¹ce do
miana szko³y wy¿szej w okresie poprzednim takie uczelnie jak: Akademia
Che³miñska i Braniewska, oraz gimnazja: toruñskie, elbl¹skie i gdañskie.
Wszystkie one, w myœldekretu z roku 1816, zosta³y zredukowanedo poziomu gimnazjów, jedynie akademii w Braniewie przyznano tytu³: Lycaeum
Hosianum (1818), pe³ni¹ce w praktyce rolê Wy¿szegoSeminarium Duchownego w diecezji warmiñskiej (dopiero w 1845 r: uzyska³o ono uprawnienia
szko³y uniwersyteckiej). W Szczecinierolê tê pe³ni³o "Paedagogium", które
za czasówszwedzkichzosta³oprzekszta³conew gimnazjum akademickiepod
nazw¹: "Gymnasium Carolinum" na czeœæ
króla Karola XI (1667), które po
przejœciuSzczecinapod w³adzê Prus w roku 1805 przy zachowaniu uprawnieñ akademickich zosta³o po³¹czone z Liceum Rady Miejskiej pod nazw¹
"Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum" (póŸniejszy Marienstift), a odzyska³o swoj¹ dawn¹ renomê dopiero w II po³owie omawianegostulecial7.
Zob. pracecytowanew przyp. 11.
Zob. W. Bobkowska,Pruskapolityka szkolnana ziemiachpolskich w latach 17931806,Warszawa1948.Zagadnienieto w odniesieniudo PomorzaZachodniegowyczerpuj¹co opracowa³D. £ukasiewicz,Kultura na PomorzuZachodnim1648-1806/1815,w:
Historia Pomorza,t. II, cz. 3 (w druku). O perypetiachuniwersytetuw Gryfli zob. I. Seth,
Die Universitiit Greifswald und ihre Stellung in der schwedischenKulturpolitik 16371815, Berlin 1956;a tak¿eG. V. Selle, Geschichteder Albertus Universitiit zu Konigsberg in Preussen,Konigsber/Pr.1944.
17 Na szerokimtle omówi³ K. E. Jeisman,
DaspreussischeGymnasiumin Staat und
GesellschaJt, Stuttgart 1974; zob. te¿ M. Wehrmann, Festschrift zum dreihundertfiinfzigjiihrigen Jubiliium desKoniglichen Marienstifts-Gymnasiumzu Stettin, Stettin 1894; a tak¿e S. Salmonowicz,ToruñskieGimnazjumAkademickiew latach 16811815,Poznañ1973.
15
16

Próba syntezy historii kultury Pomorza~
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Mapa rozmieszczeniaszkó³ wy¿szych ró¿nego szczeblajest równoczeœniemap¹ takiego¿ rozmieszczenia aktywnych twórców nauki. Najwiêcej,
z istoty rze-czy,by³o ich w Królewcu, zarówno w dziedzinie nauk humanistycznych (¿ywotny tu by³ odt¹d stale kult Immanuela Kanta, chocia¿ nikt
z jego nastêpcównie wyszed³ponadmiarê przeciêtnoœci),
jak i te¿nauk przyrodniczych. Wœródnich uwagê historyka przyci¹ga przede wszystkim osoba
profesoraJohannesaVoigta(1786-1863),który bêd¹c równoczeœnie
dyrektorem
miejscowegoarchiwum, opracowa³jako wydawca Ÿróde³ijako autor 9-tomowej GeschichtePreussensvon den iiltesten Zeiten bis zum Untergange der
Herrschaft des deutschen Ordens (1827-1839) pierwsz¹ krytyczn¹, jakkolwiek równie¿ duchemromantyzmunatchnion¹ syntezêdziejów Zakonu Krzy¿ackiegow Prusach.Jego o wiele skromniejszym odpowiednikiem w Szczecinie by³ Ludwig Giesebrecht (1792-1873), autor trzytomowej syntezy
WendischeGeschichten(1843); w tym oœrodkuinspirowa³ on te¿ inne badania slawistyczne18.
Na osobn¹ wzmiankê zas³uguje Johann F. Herbart (1776-1841), jeden
z wspóhwórców nowoczesnejpedagogikil9.
Innowacj¹ organizacyjn¹ o du¿ym znaczeniukulturotwórczym by³y rozwijaj¹ce siê na Pomorzu po roku 1815 towarzystwa wy¿szej u¿ytecznoœci
publicznej (dobroczynne,zawodowe w dziedzinie rolnictwa i przemys³u, ale
przede wszystkim towarzystwa naukowe). Ich zacz¹tki pojawi³y siê w g³ównych centrach ¿ycia gospodarczegoi kulturalnego, g³ównie jako inicjatywa
sfer mieszczañskich.Przed rokiem 1800 przodowa³ na tym odcinku oœrodek
gdañski("SocietasLitteraria", 1720,"SocietasPhysicaeExperimentalis", 1743)
i toruñski ("Towarzystwo Uczone", 1752).Ze wzglêdu na istnienie uniwersytetu przodownictwo i w tym zakresie nale¿a³oju¿ na prze³omie XVIII/XIX
stulecia do Królewca; dzia³a³otutaj ju¿ wczeœniej"Konigliche DeutscheGesellschaft" (1741) i "Konigliche Physikalisch-OekonomischeGesellschaft"
(1792). Po roku 1815 organizacj¹ ruchu naukowo-humanistycznegozajmowa³o siê zrazu wspomniane"DeutscheGesellschaft". Doœæ
póŸno,bo dopiero
w roku 1844 za³o¿ono"Altertums-Gesellschaft Prussia", które, jak samanazwa wskazuje,pielêgnowa³obadanianad staro¿ytnoœciami
i nad sztuk¹; w tym
Zob. Dzieje historiografii Prus Wschodnichi Zachodnichdo 1920roku - Kierunki, oœrodki,naj1'\Ybitniejsiprzedstawiciele,pod red. J. Serczykai A. Tomczaka,Toruñ
1989.
19Zob. S. Kot, Historia ~chowania, t. I, Warszawa1934
18
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samym czasie zacz¹³ te¿ dzia³aæ"Verein fur die Fauna der Provinz Preussen"20.
Na przeciwnym krañcu Pomorza za³o¿ono:"Gese11schaftfur Pommersche Geschichteund A1tertumskunde"(1824), którego organem naukowym
sta³y siê zas³u¿onew og³aszaniubadañhistorycznych "Ba1tischeStudien" (od
r. 1833). Towarzystwo to zapocz¹tkowa³o te¿ badanianad jêzykiem i kultur¹
Kaszubów. Wspólnym wysi³kiem trzech badaczyze Szczecinai Gryfii, K. F.
W. Hasselbacha,J. G. L. Kosegarten i F. V Medema, w roku 1843 zosta³
wydany Codex diplomaticus Pomeraniae, odt¹d na wiele lat g³ówne Ÿród³o
wiedzy o przesz³oœci
PomorzaZachodniegodo roku 1253.Warto tu dodaæ,¿e
o objaœnieniawielu wyrazów s³owiañskich wystêpuj¹cych w dokumentach
wydawcy zwrócili siê do ówczesnegoprofesora uniwersytetu berliñskiego,
Wojciecha Cybulskiego (1808-1867).
W Gdañsku,opieraj¹c siê o stosunkowosilne œrodowiskonaukowe, gimnazjalne,kontynuowa³oswojepracewspomnianewy¿ej "NaturforschendeGese11schaft".
Doœæ
liczny zespó³profesorów gimnazjalnych w Toruniu nie zdoby³ siê na stworzeniew³asnegotowarzystwa naukowego;nast¹pi³o to dopiero
w drugim pó³wieczu. Na podkreœleniezas³ugujefakt, ¿e wszystkie te usi³owania i przedsiêwziêcianaukowo-organizacyjnewyros³y z inicjatywy samych
uczonych, bez inspiracji instancji rz¹dowych.
Takiej inicjatywy w pierwszej po³owie XIX stulecianie rozwinêli uczeni
polscy; ci nieliczni z pochodzeniaPomorzanie,którzy nauk¹ siê interesowali,
najczêœciej
emigrowali do Królestwa i Galicji (np. SamuelBogumi³ Linde, autor znanegoSlownikajêzyka polskiego, Warszawa1807-1814).Dopiero pod
koniec tego pierwszegopó³wiecza,w okresie Wiosny Ludów, pojawi³y siê na
PomorzuNadwiœlañskimpierwszezwiastuny w³asnegonarodowegoruchu naukowego, g³ównie na terenieZiemi Che³miñskiej.W tym czasienotuje siê te¿
pierwszepróby stworzeniaw³asnychnarodowychwydawnictw i pierwsze egzemplarzeprasy,periodyków i ksi¹¿ek (Szkó³kaNarodowa).Wraz z upadkiem
samej"Wiosny" nowe d¹¿enia,terazju¿ bardziej efektywne,pojawi³y siê pod
koniec lat piêædziesi¹tychi w bardziej zorganizowanejformie nieco póŸniefl.
20Monograficzne opracowanie:M. Niedzielska,Niemieckie towarzystwanaukowew PrusachZachodnich wiatach 1815-1920,Toruñ 1993;zob. te¿J. Staszewski,TowarzystwaNaukowe w Gdañsku,Toruniu i Elbl¹gu w XVIII wieku, "zapiski Historyczne", 40 (1975), s. 423-440.
21

Zagadnieniemigracji i emigracji uczonychpomorskichwymagaosobnegoopra-

cowania; zob. J. Kostrzewski, O emigrantachnaukowychz Wielkopolski,w; "Roczniki
Historyczne", 23 (1957), s. 11-24.

Nieobecnoœci¹œwiecilite¿ twórcy polscy na wy¿szych poziomach ¿ycia
artystycznego i umys³owego, a nieliczne wyj¹tki pozwalaj¹ w tym bardziej
jaskrawym œwietleukazaæzastój spowodowanyutrat¹ w³asnegonarodowego
mecenatuinstytucjonalnegoi indywidualnego. Mo¿nazreszt¹ to samopowiedzieæo zastoju twórczoœciartystycznej i literackiej u dominuj¹cej wówczas
we wszystkich prowincjach niemieckiej elity spo³ecznej.Po wstrz¹sie doznanym na pocz¹tku tego stulecia wszêdzieobserwujemynawrót do form okresu
poprzedniegoi ci¹g³oœæ
przeciêtnoœci.Pañstwoi spo³eczeñstwo,najpierw lecz¹ce rany zadane w latach 1806-1814, zaczê³o mobilizowaæ odpowiednie
œrodkido promowania twórczoœcidopiero w okresie liberalizmu za czasów
króla Fryderyka Wilhelma IV (1840-1861).W pewnym stopniu objê³o to tak¿ejego polskich poddanych.Dotyczy³o to jednak g³ównie takich dziedzin, jak
sztuka u¿ytkowa, architektura, rzemios³o artystyczneitp.
W ca³ymtym okresiena Pomorzuswój wp³yw zaznaczylitylko dwaj wielcy
twórcy: architekt Karl F. Schinkel (1781-1841) i malarz Caspar David Friedrich (1774-1840), a choæpozostawili na Pomorzuwiele pomników i wytworów swojej dzia³alnoœci,to obaj byli tutaj przybyszami z zewn¹trz.
Co siê tyczy ¿ycia muzycznego i teatralnego,to odwo³amy siê tutaj do
celnego ujêcia tej kwestii przez Barbarê Zakrzewsk¹-Nikiporczyk: "¯ycie
muzycznena tych obszarach (tj. na ca³ym Wielkim Pomorzu) rozwija³o siê
w ramach dwóch narodowoœci[...J: polskiej i niemieckiej, w bardzo nierównychproporcjach, z wyraŸn¹ dominacj¹ niemieckiego¿ycia muzycznego.Sytuacja taka powsta³a z kilku powodów. Bêd¹ca pod zaborempruskim ludnoœæ
polska, skupiona najliczniej w granicach Prus Zachodnich (Królewskich), a¿
do lat 60. XIX w. (powstanie styczniowe) nie podejmowa³a prawie ¿adnych
inicjatyw maj¹cych na celupodniesienie w³asnego¿yciagospodarczego,spo³ecznegoi kulturalno-oœwiatowego.Istnia³a znacznaprzewaga wykszta³conych muzyków, m.in. dlatego, ¿e Niemcy mieli lepsze mo¿liwoœcizdobycia
wykszta³ceniaogólnego na poziomie œrednim,a zatemwiêkszaich liczba mog³a wstêpowaædo wy¿szychinstytutów muzycznychw Berlinie, DreŸnie,Lipsku i innych miastach. Wsumie,niekorzystnedla Polaków warunki polityczne
i spo³eczneuniemo¿liwia³y tworzenie w³asnej kultury muzycznej"22.~
22

B. Zakrzewska-Nikiporczyk, ¯ycie muzycznePomorza w latach 1815-1920, Gdañsk

1982, s. 169-170.Warto jeszczeprzytoczyæwniosek koñcowy: "Lata 1815-1920by³y
wiêc dla Pomorza,PrusZachodnichi Królewca okresem,w którym utworzy³y siêsprzyjaj¹ce warunki dla sta³egoi bujnegorozkwitu niemieckiego¿yciamuzycznegowe wszelkichjego przejawach.Jednoczeœnie
powsta³yniekorzystnewarunki dla rozwoju polskiej
kultury muzycznej, której istnienie zaznaczy³osiê z du¿ym opóŸnieniem(od lat 60.
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Jedynym pozytywnym osi¹gniêciem tego okresu by³ silny, zorganizowany ruch œpiewaczy;dla j ego rozwoju potrzebnaby³a tylko dobra wola amatorów zgromadzonych w chórach; nie wymaga³ te¿ nadmiernych œrodkówfinansowych. W sumie zabrak³o instytucji narodowych, które by zast¹pi³y
pañstwowe. Ludnoœæ
polska by³a natomiast we wszystkich innych dziedzinach ¿ycia kulturalnego beneficjantemogólnego postêpukulturowego na Pomorzu. Po Kongresie Wiedeñskim w polityce oœwiatoweji kulturowej w³adz
pruskich pojawi³y siê i szybko rozwinê³y nurty wzmo¿onej œwiadomoœci
narodowej, które w II po³owie tego stulecia przybra³y rozmiary antagonistyczne. Po stronie pruskiej ujawni³y siê one d¹¿eniami germanizacyjnymi w rozmaitych dziedzinach¿ycia spo³ecznego,zw³aszczaw szkolnictwie, natomiast
po stronie polskiej wyzwoli³y one reakcje obronne,zrazu doœæ
s³abe,a silniej
wyartyku³owane dopiero w okresie Wiosny Ludów, potem ju¿ œwiadomie
i w sposóbzorganizowanypod koniec tego stulecia.
Symbolem tych akcji obronnych, a zarazem twórczych, by³y nazwiska
trzech dzia³aczy.S¹ nimi: Krzysztof CelestynMrongowiusz (1764-1855)i Gustaw Gizewiusz (1810-1848), których bez obawy o przesadêmo¿na nazwaæ
"obroñcami" jêzyka polskiego w nauczaniuszkolnym, zw³aszczareligii23,oraz
Florian Ceynowa (1817-1881),który równie¿,pragn¹c siê przeciwstawiægro¿¹cej Kaszubom germanizacji, opar³ program rozbudzenia ich œwiadomoœci
narodowej przez nadanie ich mowie statusu w³asnego literackiego jêzyka
i w tym duchu przyst¹pi³ do tworzenia s³ownika ichjêzyka i zapocz¹tkowania
piœmiennictwaw ich w³asnej mowie; by³a to innowacja o donios³ych nastêpstwach.
Dzia³aniatych dwu pierwszych od razu odnios³ypozytywny skutekw rozporz¹dzeniach Ministra Szkolnictwa (Kultus-Ministerium) z dnia 25 lutego
1843, znosz¹cego ograniczeniajêzykowe z roku 1834 i przywracaj¹cego nauczanie jêzyka polskiego w czytaniu i pisaniu, a tak¿e na lekcjach religii,
XIX wieku) w ograniczonym zakresie terytorialnym (Prusy Zachodnie) i tylko w dwóch
dziedzinach: amatorski ruch œpiewaczyoraz badania folklorystyczne".
23

Wielk¹ wartoœæ
zachowujeci¹gle Ksiêga pami¹tkowa: Krzysztof CelestynMron-

gowjusz 1764-1855, pod red. Wl. Pniewskiego, Gdañsk 1933; wielk¹ wartoœæzachowa³a
równie¿ dokumentacja Gustava Giseviusa, Die polnische Sprachfrage in Preussen (1845);
reedycjê przygotowa³ Wl. Chojnacki, Poznañ 1961; informacje bibliograficzne o Mtongowiuszu, zob. Bibliografia literatury polskiej - Nowy Korbut, t. 5, Warszawa 1967,
s. 354-361; to samo o Gizewiuszu, W. Chojnacki, Przedmowa, s. 7-14, oraz T. Oracki,
S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiœla, s. 87-89.
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obejmuj¹c tym równie¿ dzieci kaszubskie.Natomiast Florian Ceynowa,który
by³ w jednej osobie zarówno instytucj¹ formu³uj¹c¹ program dzia³ania, jak
i te¿ od razu jego przez d³ugi czasjedynym wykonawc¹, czeka³ na kontynuatorów przez wiele jeszcze laf4.
Wnioski koñcowe

W sumie wœródpodstawowych czynników kulturotwórczych na jednej
linii umieszczamskutki reform uw³aszczeniowych,samorz¹dowych i szkolnych. Na ich pod³o¿uw II po³oXIX wieku wynikaj¹ce z nich innowacje kulturotwórcze, które dozna³yuspo³ecznieniai stworzy³y bazê cywilizacyjn¹ dla
wszystkich o wiele rozleglejszych poczynañ kulturotwórczych w II po³owie
tego stulecia,terazju¿ w pe³ni zasilaj¹cych takie sametwórcze dzia³aniaw ¿yciu umys³owym spo³eczeñstwa
pomorskiego,zarównoniemieckiego,jak i polskiego (w tym tak¿ekaszubskiegoi mazurskiego).

skiej, Gdañsk1982,35-65.

LeonLubecki

Moje I<ontal<tyz prof. Andrzejem Bul<owsl<im

Andrzej Bukowski urodzi³ siê 30 listopada 1911 roku we wsi Stare Polaszki ko³o Koœcierzynyw rodzinie rolnika Leona i Anny z domu Go³uñskiej,
w rodzinie wielodzietnej. Matka jego zmar³aw 1.915roku, osierociwszy dziewiêcioro dzieci, gdy Andrzej mia³ dopiero cztery lata. W 1920 roku ojciec
jego o¿eni³ siê po raz drugi, by dochowaæsiê dodatkowo dwóch córek. Najstarszybrat Andrzeja zgin¹³ w 1916 roku na froncie rosyjskim jako ¿o³nierz
Kaizera Wilhelma, a drugi zmar³ w 1920jako ¿o³nierzpolski.
Rolnik Leon Bukowski, wychowuj¹c pozosta³¹ gromadkê 5 synów i 4
córki, zdecydowa³siê kszta³ciætylko Andrzeja. W Starej Kiszewie edukacja
mog³a polegaæna ukoñczeniu czterechoddzia³ówjednoklasowej szko³y podstawowej. Andrzej na pewno wyró¿nia³ siê i pilnoœci¹i zdolnoœciami,jeœlipo
szkó³cewe wsi rodzinnej zda³ pomyœlnieegzamin wstêpny do Pañstwowego
Gimnazjum Klasycznego w Koœcierzynie,aby z dniem 1 wrzeœnia1923 roku
rozpocz¹ætam naukê w pierwszej klasie.
Pozna³emgo w 1924 roku, gdy 1 wrzeœniarozpocz¹³em naukê w pierwszej klasie w tym samymgimnazjum, a Andrzej by³ ju¿ uczniem drugiej klasy.
By³ to drobny, niski ch³opiec, niczym specjalnienie wyró¿niaj¹cy siê od innych poza grzecznoœci¹i pewnym za¿enowaniem.W ci¹gu kilku lat poznaliœmysiê lepiej. By³ dobrym uczniem, ale wœródkolegów nie wyró¿nia³ siê
jakimiœ cechami przywódczymi. Nie kwapi³ siê te¿, a¿eby pomóc kolegom
w rozwi¹zaniu zadania czy przez podpowiedzenie szeptem zapomnianego
s³ówka lub daty Nie by³ te¿ chyba zdolny do jakichœ³obuzersko-sztubac-
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kich wybryków, aju¿ na pewno nie wykazywa³ w tej dziedzinie ¿adnejinicjatywy. Jeœliw jakiejœniewskazanejeskapadziewzi¹³ udzia³, to raczej trzyma³
siê z boku, za plecami i pod os³on¹ kolegów. Byæmo¿e,wynika³o to z faktu,
¿e prawie ¿adnemuz kolegów nie dorównywa³ si³¹ fizyczn¹.
Nie s³ysza³em,a¿ebydyrektor JanKontek czy któryœz profesorów wypowiada³ jakieœuwagi pod adresemAndrzeja Bukowskiego z powodu niew³aœciwegozachowania siê. Nie zauwa¿y³em, a¿eby bra³ udzia³ w sporcie,
a zw³aszczaw rozgrywkach miêdzyklasowych w siatkówkê, w koszykówkê,
w palanta, w pi³kê no¿n¹ albo w zawodachlekkoatletycznych. By³ natomiast
zapalonym kibicem. Z zapa³emoklaskiwa³ sukcesykolegów ze swojej klasy.
W klasie Andrzeja Bukowskiego by³o kilku wyj¹tkowo dobrych uczniów.
W czo³ówce utrzymywa³ siê Andrzej, ale o prymat trzeba by³o walczyæ,co
automatyczniepo³¹czone by³o z pilnoœci¹i systematycznymprzygotowywaniem siê do lekcji na dzieñ nastêpny.Zazdroœnirywale szybko przyczepili mu
miano "kujona"... Wœródjego rywali byli: Ambro¿y Dykier ze Œluzyko³o
Lipusza, po 1945 roku proboszczw Sopocie,Piotr Dunajski z Lipusza, póŸniejszy ksi¹dz wikariusz parafii Naj œwiêtszejMarii Pannyw Gdyni, zamordowany 11 paŸdziernika 1939 roku w Piaœnicy,Józef Bruski z Piechowic, po
1945 roku proboszczw PruszczuBagienicy, brat Alojzego Bruskiego, wspania³ego partyzanta i dowódcy oddzia³ów Armii Krajowej w Borach Tucholskich, zamordowanego11paŸdziernika1946roku i zamêczonegoprzez funkcjonariuszy SB we Wronkach.
Ogólnie za najwiêkszegorywala Andrzeja uwa¿anyby³ Ambro¿y Dykier.
Równie zdolny, a mo¿e zdolniejszy od Bukowskiego, typ sympatycznego
ucznia ³obuza,dla którego naukaby³a udrêk¹, ale zawszew czasielekcji umia³
sobie poradziæ.Umia³ te¿ zab³ysn¹æmimo woli. Nie zastanawia³siê, jakie
z jego swawolnych wybryków wynikn¹ konsekwencje.
Zupe³nie inna by³a natura, styl bycia i stosunekdo nauki Andrzeja Bukowskiego. Stopniowo i konsekwentniezyskiwa³ przewagênad konkurentami. By³ pilny i grzeczny.Stara³siê przypodobaænauczycielom i w ogóle osobom starszym i wa¿niejszym. Jednym s³owem "umia³ siê podlizywaæ
i umizgiwaæ",jak to okreœlalijego koledzy. W czasie uczniowskich zebrañ
towarzyskich, np. w czasie zabawy szkolnej, kursu tañca czy huczniejszych
imienin, w których uczestniczy³y kole¿anki z "zak³adu", czyli z gimnazjum
¿eñskiegoprowadzonegoprzez Siostry Sercanki w Koœcierzynie,Andrzejek
jako grzeczny ch³opczyk by³ lubiany, ale gdy zapowiedziano"bia³ego walca"
lub "bia³e tango", do których "panie" prosi³y "panów", grzeczny ch³opczyk
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czêsto "pietruszkowa³". Kole¿anki wola³y poprosiædo tañca partnera typu
Ambro¿ego Dykiera, który umia³ dowcipkowaæ,opowiadaækawa³y lub wymyœlaæ
w tañcu figury nie bardzo tolerowaneprzez w³adzedomowe czy przez
personelpedagogiczny.Andrzeja po prostu nie staæby³o na odrobinê frywolnoœci.
W czasiespotkañtowarzyskich czy jakichœzebrañkameralnych lub przyjêæimieninowych stara³siê zwróciæna siebieuwagêzdolnoœciamioratorskimi.
Andrzeja Bukowskiego lepiej pozna³em,gdy w 1928roku zamieszka³em
w "Bursie Kaszubskiej", czyli w internacie dla uczniów gimnazjum. Mieszkaliœmyw s¹siednich pokojach. Kierownikiem Bursy by³ prefekt gimnazjum,
ksi¹dz Józef Grochocki, dosyæsurowy, ale dba³y o swoich podopiecznych.
Wœródlepszych i zdolniejszych uczniów stara³ siê wypatrywaækandydatów
na przysz³ych liderów: na "seniora" Bursy oraz na prezesaSodalicji Mariañskiej. Andrzej - jako dobry i pilny uczeñ - by³ przez ksiêdza Grochockiego
faworyzowany. Wszyscy przyjmowaliœmyten fakt z aprobat¹.
W gimnazjum koœcierskimdzia³a³y dwie powa¿neorganizacjeuczniowskie, cenione przez dyrektora Jana Kontka i przez wszystkich profesorów:
Towarzystwo Filomatów im. TomaszaZana, którym opiekowa³ siê prof. Dawid Bruski, i drugie - Sodalicja Mariañska, któr¹ z urzêdu dzier¿y³w swoich
rêkach ksi¹dz Józef Grochocki.
Przynale¿noœæ
nie by³a obowi¹zkowa. Nie p³aciliœmyte¿ ¿adnychsk³adek. Ambicja nakazywa³aka¿demulepszemuuczniowi nale¿eædo jednego
i drugiego towarzystwa.
ZebraniaTowarzystwaFilomatów odbywa³ysiêw ka¿d¹niedzielêpo mszy
œwiêtej,w której uczestniczyliœmyobowi¹zkowo. Przeciêtnie do filomatów
nale¿a³ooko³o 36-39 uczniów z klas od pi¹tej do ósmej. Grupowa³a siê tu
najbardziej œwiat³ai zdolna m³odzie¿naszej szko³y.Zarz¹d sk³ada³siê z prezesai sekretarza.Funkcje te z zasadype³nili uczniowie klasy ósmej, tote¿ po
maturze zarz¹d automatycznie corocznie ustêpowa³.Na kilka dni przed zakoñczeniem roku szkolnegoodbywa³y siê zawszewybory nowego zarz¹du.
To by³o wydarzenie!
Andrzej Bukowski by³ bardzo aktywnym dzia³aczemfilomatów. Programy wszystkich zebrañ zwyczajnych by³y analogiczne:odczytanie protokó³u
z ostatniegozebrania,referat,koreferat,dyskusja,sprawyorganizacyjne,wolne
wnioski, zakoñczenieprzez odœpiewanie
jednej zwrotki:
" U¿yjmydziœ¿ywota,
wszak¿yjemtylko raz!
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Niechaj ta czara z³ota
na wieki wi¹¿e nas.
Hej¿e do niej weso³o!
Chwyæw d³oñ, niech kr¹¿y wko³o,
A chwyæi do dna chyl

Zwiastunkêb³ogichchwil... "

Referaty i referenci, a tak¿ekoreferenci, wyznaczani byli wyprzedzaj¹co
na kilka tygodni naprzód. Tematyka ustalana by³a na zebraniu na wniosek
zarz¹du lub w³aœciwego
profesoraprzedmiotu: z literatury polskiej, rzymskiej,
greckiej lub francuskiej. Zawszew zebraniubra³ udzia³ w³aœciwywyk³adowca: Dawid Bruski, gdy temat dotyczy³ literatury polskiej, Stanis³awWrêbskiliteratury rzymskiej, Feliks Kamiñski - literatury greckiej, a Edmund Frankowski -literatury francuskiej.
Ambicj¹ ka¿degoz nas by³o opracowaæprzynajmniej jeden referat i jeden koreferat w ci¹gu roku szkolnego.Dosyætrudno by³o dopchaæsiê do drugiego wyst¹pienia. To by³a okazja, a¿ebyzab³ysn¹æprzed profesorami przedmiotów: polskiego, ³aciny, greki i francuskiego, no i oczywiœcietak¿e przed
kolegami. Referatmusia³byædobrzeprzygotowany,gdy¿ koreferent stara³siê
nie zostawiæna referencie suchejnitki. Zreszt¹ i s³uchaczeusi³owali wykazaæ
siê swoj¹ wiedz¹.
Andrzej Bukowski by³ bardzo oczytany i zawszeprzygotowany do dyskusji. Dowodem jego aktywnoœciw Towarzystwie Filomatów mo¿ebyæfakt
oceny,jak¹ zyska³u profesoraBruskiego,jeœliw roku szkolnym 1928/29jako
uczeñ 6-tej klasy zosta³ wybrany sekretarzem.Tego rodzaju wyj¹tek zdarzy³
siê tylko raz i automatycznieutorowa³ mu drogê d,ofunkcji prezesaw nastêpnym roku. By³o to znowu unikatowym wypadkiem, a¿ebyuczeñ siódmej klasy piastowa³ funkcjê prezesafilomatów, a koledzy z ósmej klasy zostali zdystansowani. Oczywiœcie,bez problemu Andrzej zosta³ wybrany prezesem
i w nastêpnymroku szkolnym jako uczeñju¿ ósmej klasy.
Usatysfakcjonowanytym faktem,nie spotykanymw dziejachnaszegogimnazjum, chyba spocz¹³ trochê na laurach,gdy¿ ¿ycie TowarzystwaFilomatów
toczy³o siê normalnie w tych dwóch latach, bez znacz¹cych osi¹gniêæ.Jedynym ewenementemgodnym podkreœleniaby³o opracowanie i wydanie Jedniodniówki Tow.Filomatów Nr 1 i 2. Ka¿dy z nas stara³ siê opracowaæjakiœ
przydzielony mu temat. Oczywiœciepan prezesmóg³ najszerzejrozpychaæsiê
. .
. .
SWOImIopracowamamI.
W czerwcu 1931roku przej¹³em pa³eczkêprezesafilomatów po Andrzeju Bukowskim, który w³odarzy³ przez dwa lata... Mia³em przed sob¹ jeden~

rok. Nie chcia³em byæni¿ej notowanym prezesemod mojego poprzednika.
Ambicja nie pozwala³ami na to. Musia³emwiêc zab³ysn¹æ...Najednym z zebrañ rzuci³em has³o: og³aszamykonkurs na przepracowanieLilii Mickiewicza na dramat sceniczny! Okaza³osiê, ¿epomys³odawcapozosta³samna placu boju. Chyba uda³o mi siê. Oto wysokie gremium: pan dyrektor Kontrk,
prof. Dawid Bruski i prof. Ma³uszyñski zadecydowali,¿eopracowanyprzeze
mnie dramat scenicznypt. Lilie wed³ug treœciLilii Mickiewicza, oczywiœcie
odpowiednio poszerzony, ozdobiony dodatkowymi wierszowanymi wstawkami i melodiami opracowanymi przez prof. Bruskiego - zostaniewystawiony na scenie"Bazaru" (jedynej w owym czasiesali ze scen¹ w Koœcierzynie).
Mo¿na sobie wyobraziæ,jak by³em podniecony.Prof. Ma³uszyñski podj¹³ siê
funkcji re¿ysera,pozostawiaj¹c mi zupe³nie woln¹ rêkê w doborze aktorów
i przyznawaniu im ról. Obsadêdobra³emspoœród
kolegów z naszejklasy oraz
naszych sympatii - znajomych dziewcz¹t.
Odnieœliœmy
ogromnysukces:presti¿owy,[mansowyi organizacyjny.Obok
re¿ysera,prof. Ma³uszyñskiego,ca³ej imprezie serdeczniepatronowa³wyk³adowcajêzyka polskiego, prof. Dawid Bruski. Dla lepszegozilustrowania ówczesnychstosunków szkolnych pozwolê sobieprzytoczyækilka zdañ ze swoich wspomnieñ (maszynopis pt. Krête i wyboiste œcie¿kiz Borowca do
Krakowa):
,,[..] Dramat "Lilie" oraz aktorzy byli gotowi do wyst¹pienia na scenie
"Bazaru ". Przedstawienie mia³o siê odbyæw nastêpn¹ niedzielê. Któregoœ
wieczoru w Bursie Kaszubskiej na I piêtrze rozleg³ siê weso³y œpiewkilku
kolegów z naszejklasy..
Sta³siê cudpewnegorazu - ³oj...
Dziad przemówi³do obrazu- ³oj...
Co siê sta³o? Oto profesor Dawid Bruski zawiadomi³ mnie, ¿e siostra
prze³o¿ona, lub inaczej dyrektorka Zak³adu, czyli gimnazjum ¿eñskiegoss.
Sercanek,wyrazi³a ¿yczeniepokazania naszegospektaklu wszystkimswoim
uczennicom, ale pod warunkiem, ¿e przedstawienie odbêdzie siê wy³¹cznie
dla Zak³adu. Zapad³a decyzja: w nastêpn¹ sobotê organizujemy generaln¹
próbê w pe³nej gali: ze wszystkimi elementami technicznymi (b³yskawice,
grzmoty, stroje, orkiestra itd.) wy³¹cznie dla Zak³adu.Mo¿nasobie wyobraziæ
naszepodniecenie Tyle³adnychdziewcz¹t, które dotychczasmogliœmyogl¹daætylko z daleka lub zza./iranek!
Wszystkoodby³o siê wspanialeprzy burzy oklasków m³odej piêknej widowni na zakoñczenie.Oczywiœcie,
wszyscyaktorzy wyszli za kurtynê i grzecznie siê k³aniali...
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Siostra dyrektorka podesz³a do pro! Bruskiego, który obok naszego gimnazjum uczy³ te¿jêzyka polskiego w Zak³adzie, i poprosi³a o przedstawienie
jej autora. By³em mocno speszony i za¿enowany, gdy zawo³a³ mnie profesor
Bruski. Podszed³em w stroju pustelnika, bo tak¹ rolê sobie przydzieli³em, z d³ugim kosturem w rêce. Siostra dyrektorka z³o¿y³a mi serdeczne gratulacje i podziêkowa³a za wspania³y spektakl, dodaj¹c: »zgodzi³am siê, a¿eby moje dziewczêta obejrza³y te sztukê, gdy¿ w czasie moich szkolnych lat próbowa³am "Lilie"
przepracowaæ na dramat sceniczny. Nie uda³o mi siê i musia³am zrezygnowaæ. Panu siê uda³o wspaniale. Jeszcze raz gratulujê...«. Mo¿na sobie wyobraziæ,jak poczerwienia³em z wra¿enia, zw³aszcza przy sztucznej bia³ej peruce i brodzie...
W³aœciweprzedstawienie odby³o siê nastêpnego dnia, w niedzielê. Uda³o
siê wspaniale przy sali wype³nionej po brzegi. Nie by³o ju¿ ¿adnych miejsc,
nawet stoj¹cych. SpóŸnieni stali w korytarzu. Tym razem chyba zdystansowa³em swojego poprzednika. Okaza³ siê jednak d¿entelmenem. Dowiedziawszy
siê o naszym sukcesie, przys³a³ mi gratulacje z W³odzimierza Wo³yñskiego,
gdzie po maturze odbywa³ jednoroczn¹ s³u¿bê wojskow¹ w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii.
Dziêki pieni¹dzom zdobytym ze wstêpów na nasze przedstawienie "Lilii ", postanowi³em zrewan¿owaæsiê po d¿entelmeñsku Andrzejowi. Nie zmieniaj¹c ani uk³adu, ani tekstu " Trzeciej jednodniówki Filomatów", przygotowanego w poprzedniej kadencji, przekaza³em j¹ do druku. By³o tam te¿ moje
opracowanie pt. "Co dali nam staro¿ytni Grecy i Rzymianie" (podtekst:
" Wp³yw literatury greckiej i rzymskiej na polsk¹ twórczoœæliterack¹ 'j. Jak
mi wiadomo, z mojego opracowania przy maturze korzysta³y i kole¿anki z Zak³adu, i koledzy z naszego gimnazjum przez dwa czy trzy lata pod rz¹d. Tak siê
jakoœ zdarzy³o, ¿epodobny temat siê powtarza³.
Jednodniówka ukaza³a siê drukiem na prze³omie 1931/32. Jedynyzachowany egzemplarz da³em Andrzejowi w prezencie pod koniec 1970 roku".
Równolegle powa¿n¹ pozycjê obok Towarzystwa Filomatów - jak ju¿
wspomnia³em - zajmowa³a Sodalicja Mariañska. W³odarzy³ w niej ksi¹dz Józef
Grochocki. W latach 1929-1932 liczy³a przeciêtnie oko³o 38-40 cz³onków.
Zadaniem tej organizacji by³o szerzenie kultu maryjnego, pog³êbianie ¿ycia
religijnego wœród m³odzie¿y gimnazjalnej i w ogóle dbanie o nabo¿ny styl
postêpowania. Motywy, którymi kierowali siê ch³opcy, wstêpuj¹c do sodalicji, by³y nastêpuj¹ce:

- wzglêdy ideologiczne,

- chêæprzypodobaniasiêksiêdzuprefektowi,który patrza³³askawszym
okiemna ucznia- cz³onka sodalicji,
- niektórym z nas satysfakcjêdawa³fakt, ¿emo¿enale¿eæ
do organizacji,
która korzeniami swymi siêga³aXVI wieku.
Ogólnie mówi¹c, Sodalicja Mariañska w gimnazjum koœcierskimgrupowa³a w swoim gronie m³odzie¿ najlepsz¹, chêtn¹ do pracy spo³ecznej,
religijn¹, zdyscyplinowan¹. Zarz¹d wybierany by³ zawszena pocz¹tku roku
szkolnego,w zasadziespoœród
uczniów ósmejklasy, oczywiœciezgodniez dyspozycjami ksiêdza JózefaGrochockiego.
Prezesemw roku szkolnym 1930/31 by³ Andrzej Bukowski, a w roku
1931/32prezesemby³em ja. W ci¹gu tych dwóch lat sodalicja dosz³ado najwiêkszego rozkwitu, g³ównie dziêki ogromnemuzaanga¿owaniuksiêdza Józefa Grochockiego i dwóch kolejnych prezesów,którzy jak gdyby w ramach
wspó³zawodnictwa organizowali okazjonalne wieczornice i przedstawienia
o treœcireligijnej na scenie"Bazaru", z mo¿liwoœci¹szerokiegodostêpusp0³eczeñstwakoœcierskiego.
Na prze³omie 1930/31roku wystawialiœmysztukê
o œw.Stanis³awieKostce. Tytu³u nie pamiêtam. Andrzej gra³ rolê czo³ow¹œw.Stanis³awaKostkê. Zebra³ du¿e oklaski nie za deklamacje, ale za iœcie
œwi¹tobliwe zachowaniesiê na scenie.Prawdziwy "Jezusek",jak sklasyfikowali koledzy...
Odznak¹ godnoœcii w³adzy prezesaSodalicji Mariañskiej by³ z³oty ³añcuch z medalionem zawieszanyna szyi w czasieka¿degozebrania i ró¿nych
uroczystoœci,w czasiektórych reprezentowanaby³a SodalicjaMariañska. Gdy
w pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych
pokaza³emAndrzejowi zdjêcie grupowe, na
którymjego osobastanowicentraln¹ postaæze z³otym³añcuchemna szyi w gronie biskupaDominika, kanonikaKrysiñskiego, ks. prefektaGrochockiegooraz
oko³o 40 sodalistów,by³ bardzo speszonyi niezadowolony. Byæmo¿e dlatego, ¿ezdjêcie przechodzi³oz r¹k do r¹k pomiêdzy oko³o 20 obecnymi osobami Dopiero wówczas zda³emsobie sprawêze znaczenias³ów naszegokolegi
szkolnego,ksiêdzaJanaRenkaz Lipusza, mojego przyjaciela, którego odwiedzi³em w pocz¹tku lat piêædziesi¹tychw Parchowie, gdzie by³ proboszczem.
Powiedzia³ mi dos³ownie: "Andrzej Bukowski jest wojuj¹cym z Koœcio³em
dzia³aczemlewicowym i rz¹dowym ". Nie bardzo w te s³owa wierzy³em,
przecie¿Andrzej by³ zapalonym cz³onkiem sodalicji...
W czerwcu 1932roku, po maturzenaszejklasy,kapral podchor¹¿y A. Bukowski przys³a³ na moje rêce gratulacje dla mnie i wszystkich moich kolegów. List nadszed³ze Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzi-
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mierzu Wo³yñskim. Odt¹d praktycznie straci³em z Andrzejem kontakt a¿ do
lata 1959 roku, gdy w Koœcierzynieodby³ siê zjazd absolwentów naszego
gimnazjum. By³ ju¿ wówczas docentem,doktorem i rektorem Wy¿szej Szko³y Pedagogicznejw Gdañsku.W czasieuroczystoœcizjazdowych trzymaliœmy
siê razem.By³ mi³y, kole¿eñski,pewny siebie,nieco protekcjonalny w stosunku do niektórych kolegów, ale wyraŸnie stroni³ od naszego wychowawcy,
ks. pra³ataJózefaGrochockiego, ówczesnegorektora Wy¿szegoSeminarium
Duchownegow Pelplinie, i od ksiêdzapra³ataSzczurowskiego,naszegostarszego kolegi z gimnazjum, wówczasju¿ proboszczaw Koœcierzynie.Po uroczystoœciach
oficjalnych w dawnym gmachunaszegogimnazjum przy ulicy Strze-'
leckiej w Koœcierzynie,w znanej nam auli na pierwszym piêtrze, odby³a siê
bardzoudanawspólnazabawataneczna.Du¿eró¿nicewieku pomiêdzy uczestnikami nie stanowi³y przeszkody.Bukowski trzyma³ siê naszej grupy by³ych
rówieœnikówz siódmej i ósmej klasy z lat 1930-1932. Dotrzymywali nam
towarzystwa równie¿ dwaj ksiê¿a: ks. Józef Bruski, proboszcz z PruszczaBagienicy, i Bronis³aw Czapiewski, proboszcz w Ko³czyg³owach. W mi³ym
nastroju,podochoceninieco alkoholem,bawiliœmysiê do ranai w stylu uczniów
gimnazjalnych z lat trzydziestych. Andrzej zachowywa³ siê nieco protekcjonalnie - z uœmiechempob³a¿aniaprzygl¹da³ siê naszym frywolnym wybrykom, ale po kole¿eñskui grzecznie. Byæmo¿e, ¿e nie potrafi³, czy te¿ nie
chcia³ nawet na kilka godzin zni¿yæsiê ze z trudem osi¹gniêtego tronu rektorskiego do naszejsztubackiejziemi, na której niespodziewanieznaleŸliœmysiê
o trzydzieœcilat "m³odsi"!
W czasie obiadu pokaza³emAndrzejowi upowa¿nienie wystawione mi
przez Wojskowy Instytut Historyczny, upowa¿niaj¹cemnie do zbierania materia³ów dotycz¹cych ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim w okresie okupacji
hitlerowskiej. Bardzo siê t¹ spraw¹ zainteresowa³,a nawet - powiedzia³bym
- zapali³ siê do wspó³pracy ze mn¹ w tej dziedzinie. Zaprosi³ serdeczniedo
spotkania u niego w domu w GdañskuWrzeszczuprzy ulicy Tuwima 21. Po
kilku dniach odbyliœmybardzo konstruktywn¹, kilkugodzinn¹ rozmowê na
wiele tematów, g³ównie jednak o mo¿liwoœciachodtworzenia zaniedbanych
dziejów TOW "Gryf Kaszubski" - TOW "Gryf Pomorski". Pan rektor bardzo
siê zapali³ do tego zagadnieniai bardzo gor¹co zachêca³mnie do tej bardzo
trudnej na owe czasy i benedyktyñskiej pracy upartego szperacza.Solennie
zobowi¹za³ siê do publikowania efektów moich poszukiwañ.
Od tego dnia mocno zacieœni³a
siê naszaodnowiona przyjaŸñ i wspó³praca. Zacieœni³ysiê naszekontakty towarzyskie. Z¿y³y siê naszerodziny pomi-

mo ogromnej odleg³oœciz Krakowa do Gdañska.W znacznymstopniu by³a to
zas³ugaprzemi³ej Pani mgr Ewy Bukowskiej. Dzieci naszeby³y rówieœnikami, a wiêc organizowaliœmydla nich wielokrotnie wspólne wakacje.
Gdy doros³y, a nieod¿a³owanejpamiêci Pani Ewa odesz³a na wieczn¹
wartê, pole naszychkontaktów nieco siê zmniejszy³o,jednak¿e z Andrzejem
pozostawa³embez przerwy w przyjacielskich i bardzo bliskich kontaktach do
ostatniej jego ciê¿kiej choroby w sierpniu 1996 roku.
Zachêta i propozycja z 1957 czy 1959 roku w sprawie ruchu oporu na
Pomorzu Gdañskim bardzo mi odpowiada³a,gdy¿ w tym okresie na zlecenie
Wojskowego Instytutu Historycznego MON zbiera³emz tej dziedziny materia³y. Mój przyjaciel by³ dla mnie nieustaj¹cym i bezwzglêdnym motorem,
"belfrem" i ¿y³¹, alejednoczeœnie
¿yczliwym opiekunem. Sta³emsiê upartym
i nienasyconymszperaczem.W owym czasieby³ kompletny brak materia³ów
Ÿród³owych,a prawie niemo¿liwy by³ dostêpdo tych, które gdzieœtam g³êboko by³y zamelinowane.Zreszt¹ sameproblemy TOW "Gryf Pomorski" czy
innych organizacji konspiracyjnych na Pomorzu Gdañskim, a zw³aszczaich
popularyzowanie i nag³aœnianie,
by³y najzwyczajniej "t³amszone". Po prostu
w³adzePZPR zabrania³ypowa¿niejszychpublikacji na ich temat. Oczywiœcie
oficjalnego zakazu nie by³o, ale panowa³aogólna obstrukcja w dostêpie do
dokumentów.
ZachêconyprzezAndrzeja Bukowskiego,uzbrojony w upowa¿nienieWIH
MON, wykorzystuj¹c ka¿d¹ wojn¹ chwilê, przemierza³emsetki kilometrów po
PomorzuGdañskim:poci¹gami, samochodami,rowerem,furmank¹ konn¹, a nawet pieszo.Goni³emza nazwiskami. Ka¿dy¿yj¹cy œwiadekz konspiracji antyhitlerowskiej by³ dla mnie Ÿród³eminformacji o miejscu zamieszkania,czêsto
przybli¿onego,innych uczestnikówruchu oporu.Wielu z nich mia³oju¿ za sob¹
katorgêNKWD czy UB, a nawet wyroki s¹dowe. Za co?Za to, ¿eodwa¿yli siê
dzia³aæprzeciw hitlerowskiemu okupantowi w AK, TOW "Gryf Pomorski",
THH czy innej organizacji konspiracyjnej w latach 1939-1945,a nie chcieli
przejœæ
do wspó³pracyprzeciw swoim kolegom na rzeczNKWD czy UB...
Wiele osób nie chcia³o w ogóle rozmawiaæna temat swojej przesz³oœci
i dzia³alnoœciw ruchu oporu. Ma³o tego, by³y wypadki, ¿eniektórzy bardziej
wystraszeni przestrzegali przede mn¹ swoich by³ych kolegów. W Kaliszu
Kaszubskim czy w Dziemianach,dok³adnienie pamiêtam,wpad³ w moje rêce
"gryps" (ma³akarteczka) z nastêpuj¹c¹ treœci¹:,,[...]uwa¿aj.Po wsiachjeŸdzi
i chodzi jakiœmajor Lubecki, który dopytuje siê o naszychkolegów. Nie wiadomo, jakie ma zamiary..."
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Cennym Ÿród³eminformacji by³o archiwum s¹dowe, do którego uda³o mi
siê dobrn¹ædziêki "przyjacielskim prezentom".Przeprowadzi³emtysi¹ce rozmów z by³ymi uczestnikamiruchu oporu, spisa³emsetki relacji, które przepisywa³em na maszynie, a nastêpnieuwierzytelnia³em autentycznymi podpisami
relacjonuj¹cych.Jednipodpisywalibezproblemutekstswojejrelacji, inni zatrzymywali maszynopisdla lepszegozapoznaniasiê z treœci¹,w niektórych wypadkach nie zwracali, a nawet ¿¹dali przekazaniaim brudnopisu. W ten sposób
stosunkowo³atwo udawa³omi siê rozgraniczyæfantazjê od prawdy... Szereg
relacji i wydarzeñprzedstawionychprzezkilku cz³onkóworganizacjikonspiracyjnej konfrontowa³em,organizuj¹cwspólnespotkania.By³y niekiedybardzoburzliwe, omal nie koñcz¹ce siê bójk¹. Tak by³o w Starym RatuszuGdañskim, gdy
uda³o mi siê zebraæwykonawców wyroku œmiercina Józefie Gierszewskim
("Rysiu") i skonfrontowaæ
ich relacjez innymi cz³onkamiTOW "Gryf Pomorski".
Dziêki pomocy Andrzeja uda³o mi siê nawi¹zaækontakt z pracownikami
KW PZPR w Gdañsku, dziêki czemu umo¿liwiono mi dostêp do niektórych
dokumentów dotycz¹cych ruchu oporu znajduj¹cych siê w tamtejszym archiwum, a tak¿e t¹ sam¹ drog¹ do niektórych akt w Komendzie Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej.
Przekaza³emkilka tomów oryginalnych dokumentów,uwierzytelnionych
odpisów i relacji do WIH MON. Stale dopingowany przez prof. Bukowskiego, opracowa³emogóln¹ syntezêkonspiracji pomorskiej dla MON pt. Ruch
oporu na Pomorzu Gdañskim w latach 1939-1945. Z inicjatywy i na jego
¿yczenie opracowanieposzerzy³emi zreferowa³emna posiedzeniu Zak³adu
KaszuboznawczegoWSP w Gdañsku w marcu 1960 roku. Przy du¿ej frekwencji pracowników naukowych i wielu nieznanychmi osób spozauczelni
przedstawioneprzezemnie dzieje, g³ównie TOW "Gryf Pomorski", wywo³a³y pewne zaskoczenie,ale te¿o¿ywion¹ dyskusjêi wiele pytañ. Zapad³adecyzja, a¿ebyopracowanie opublikowaæw Gdañskich Zeszytach Humanistycznych. Panrektor Bukowski by³ wniebowziêty. TematRuch oporu na Pomorzu
Gdañskim w latach 1939-1945 zostanie opublikowany wœródprac Zak³adu
Kaszoboznawczego,którego by³ kierownikiem!
Tymczasemtrzeba by³o stoczyæd³ug¹ i niespodziewan¹ bataliê, a¿eby
treœæ
wyg³oszonegoreferatu mog³a publicznie ujrzeæœwiat³odzienne. Pomimo ¿ew zebraniuZak³aduKaszuboznawczegow marcu 1960roku bra³ udzia³
przedstawiciel KW PZPR Edmund Jakubiak, który w dyskusji bardzo pozytywnie oceni³ przedstawioneopracowanie,Andrzej Bukowski przez ca³y rok
nie móg³ prze³amaæ
oporu wydzia³u propagandyKW PZPR sprzeciwiaj¹cego
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siê tej publikacji. Oficjalnymi argumentamiby³y rzekomo fakty, ¿eani Zarz¹d
Propagandyi Agitacji G³ównegoZarz¹du Politycznego Wojska Polskiego nie
umieœci³¿adnej wzmianki o ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim w swojej
oficjalnej broszurce pt. Polski ruch narodowo wyzwoleñczyw latach 1939 1945, ani Komisja Historyczna Polskiego Sztabu G³ównego w Londynie
w zbiorowym opracowaniupt. Polskie si³y zbrojne w II wojnie œwiatowejnie
uwzglêdni³a pomorskiegoruchu oporu. Dopiero póŸniejwysz³o szyd³oz worka. Oto Edmund Jakubiak, z pewnoœci¹w porozumieniu i za zezwoleniem
swoich prze³o¿onychz KW PZPR, w miêdzyczasie przygotowa³ do druku
artyku³ pt. Zarys dzia³alnoœciTOW GP, który przekaza³w styczniu 1961roku
do tomu 5 Najnowszych dziejów Polski wydanych przez PWN. Druk ukoñczono w sierpniu 1961 roku.
Nagle we wrzeœniutego roku pad³abariera: przyst¹piono do druku rocznika 1/2 "Gdañskich Zeszytów Humanistycznych", w którym na czo³owym
miejscu znalaz³ siê mój prawie 70-stronicowy artyku³ pt. Ruch oporu na Pomorzu Gdañskimw latach 1939-1945.
Andrzej Bukowski bardzo prze¿ywa³ swoj¹ chwilow¹ niemoc. Bardzo
czêsto informowa³ mnie o swoich poczynaniachw celu prze³amaniabariery.
Wielokrotnie interweniowa³ u I SekretarzaKW PZPR, Jana Ptasiñskiego.
Wszystko na nic... Nieoficjalnie dowiadywa³ siê, ¿e popularyzacja konspiracji kaszubskiej to przejaw regionalnegonacjonalizmu.
Andrzej bardzo nad tym bola³. Wydaje siê, ¿e to pok¹tnie i nieoficjalnie
szemraneantykaszubskiestanowisko aparatczyków KW PZPR w Gdañsku
nastawia³ogo do pozorowania swojego negatywnegostosunkudo Zrzeszenia
Kaszubskiego.Wielokrotnie ¿ali³ siê wobec mnie, ¿e w³adze partyjne systematycznie odsuwaj¹ Kaszubów od wszystkich wa¿niejszych stanowisk,
a w KW PZPR nie ma ani jednej osoby pochodzeniakaszubskiego."Jest podobna sytuacja,jak w okresie miêdzywojennym" - mówi³. "Trzeba wszystko
robiæ,a¿ebynie dopuœciæ
do zniszczeniadorobku pojedynczych osób i ca³ego
spo³eczeñstwakaszubskiego".Wydaje siê, ¿e samkonsekwentnietrzyma³ siê
tej dewizy. Stale uparcie d¹¿y³ do eksponowanianawet drobnych osi¹gniêæ,
jeœlitylko mog³y stanowiæprzyczynek do upamiêtnieniadziejów Kaszub i kaszubszczyzny.30 maja 1961roku, dziêki niew¹tpliwej zas³udzeAndrzeja Bukowskiego, w czasieposiedzeniaZak³aduKaszuboznawczegoprzedstawi³em
swoje opracowanie pt. Harcerze f'J)lbrze¿aw walce z okupantem w latach
1939-1945.W efekcie opracowanieto ukaza³osiê w 1963roku w "Gdañskich
ZeszytachHumanistycznych" wœródprac Zak³adu Kaszuboznawczego.
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W ten sposóbmój nieocenionyprzyjaciel uparcie podnosi³ kurtynê zas³aniaj¹c¹ dotychczasdosyæszczelnie¿ycie konspiracyjne i patriotyzm ofiarnej
i bohaterskiejludnoœcipomorsko-kaszubskiej,broni¹cej siê dzielnie przed zag³ad¹ ze strony nacjonalistów hitlerowskich. Zaczê³ysiê w konsekwencji ukazywaælepszei gorsze,mniejsze i obszerniejszepublikacje, g³ównie dotycz¹ce TOW "Gryf Pomorski". Pracownik KW PZPR dosyæwysokiej rangi
przyst¹pi³ do pracy magisterskiej na temat ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim w okresie okupacji hitlerowskiej. Z inspiracji Andrzeja, nie przesadzê,
jeœliu¿yjê okreœlenia"du¿o", pomog³em pewnemu "towarzyszowi" w napisaniujego pracy dyplomowej.
W swej pasji twórczej w kierunku popularyzacji pomorskiego ruchu oporu dotar³ on nawet do I SekretarzaKW PZPR, który za namow¹ Andrzeja
zgodzi³ siê przemyœleæ
problem i napisaæna ten temat swoje uwagi. Autor,
zas³aniaj¹c siê kryptonimem "Leszek S³awomirski", ju¿ przez samoprzyjêcie
tematu u¿yczy³ niejako swojego klucza do otwarcia kurtyny zas³aniaj¹cej dotychczas œwiat³odla popularyzacji pomorskiego ruchu oporu. Rozprawa pt.
Niektóre aspektyideowo-polityczne ruchu oporu na Pomorzu Gdañskimukaza³asiê w "Gdañskich ZeszytachHumanistycznych", tym razemjako produkt
Wydzia³u HumanistycznegoWSP."Leszek S³awomirski" na przesz³o50 stronachtreœcinafaszerowanejnieco duchemPZPR- polemicznie,ale raczej dosyæ
pozytywnie - ods³oni³ szereg fragmentów ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim. Oczywiœcieredaktoremby³ Andrzej Bukowski.
W 1965 roku w "Gdañskich Zeszytach Humanistycznych" wœródprac
pomorzoznawczychz inspiracji Andrzeja na drugim miejscu ukaza³osiê moje
opracowaniept. Niektóre walki partyzantów kaszubskichz okupantemhitlerowskim.
Nie przesadzê,jeœlistwierdzê,¿ew tym trudnym okresieczu³ siê w swoim
¿ywiole. Tylko dziêki ogromnejpracowitoœci,uporowi i bezwzglêdnemuzaanga¿owaniu móg³ podo³aæobowi¹zkom rektora WSP, redaktora naczelnego
"Rocznika Gdañskiego","GdañskichZeszytówHumanistycznych",kierownika
Zak³aduKaszuboznawczego,pedagogai wyk³adowcy oraz autoraswoich licznych prac naukowych.Nie przesadzête¿,jeœlistwierdzêi podkreœlê,
¿eogromn¹ pomoc w tym czasieokazywa³amu jego nieod¿a³owanejpamiêci przemi³a
i zawszepogodnama³¿onka,Pani mgr Ewa Bukowska, z domu Drachowska,
polonistka, kole¿ankaze studiów w Poznaniu.Zmar³a 19 maja 1975roku.
Ze wzruszeniem dziœprzegl¹dam i czytam dedykacje sprzed lat wpisane
do wielu swoich prac przekazywanychmi przez Andrzeja sukcesywnie.
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Oto niektóre z nich:
- "Na pami¹tkê dawnej wspó³pracy w Towarzystwie Filomatów w KoœcierzynieLeonowi Lubeckiemu - Autor. (Kult Adama Mickiewicza na Pomorzu).
- "Kol. Lubeckiemu, który w Krakowie nie zapomnia³ o swoim rodzinnym Pomorzu- w upominku 30.02.1960- autor" (Lata 1905 -1907 na Pomorzu Gdañskim).
- "Proszê przyjm, Leonie, tê ksi¹¿kê jako owoc wieloletnich moich studiów - z ¿yczeniemjak najlepszych wyników w Twoich badaniach nad ruchem oporu na Pomorzu w tragicznych latach 1939/45.- Gd. 20.02.60 - Andrzej Bukowski" (Pomorze Gdañskie 1807-1850).
- "Drogiemu Koledze, Leonowi Lubeckiemu, na pami¹tkê odnowienia
dawnych wspomnieñ z gimnazjum koœcierskiego- Andrzej B." - (Regionalizm Kaszubski- Ruch naukowy,literacki i kulturalny - 20 luty 1960 roku).
- "Kochanemu Leonowi Lubeckiemu z gor¹cymi ¿yczeniami.dalszych
sukcesóww Jego badaniachnad ruchem oporu na Pomorzu Gdañskim - autor, Gdañsk 18.08.1962" (Dzia³alnoœæ
literacka i spo³ecznaHieronima Derdowskiego w Ameryce).
- "Drogiemu Leonowi Lubeckiemu,fanatycznemubadaczowiruchu oporu
na Pomorzu - w dowód uznania - Andrzej Bukowski - Gdañsk w sierpniu
1964 r." (Pomorze Gdañskiew powstaniu styczniowym).
- "Drogiemu Przyjacielowi Leonowi Lubeckiemu - autor tej skromnej
ksi¹¿eczki - A. Bukowski" (Józef ~bicki w œwietleobchodówjego rocznic
i sesji GdañskiegoTowarzystwaNaukowego).
- "SerdecznemuPrzyjacielowi i Koledze z koœcierskichczasów,Leonowi
Lubeckiemu- autor- 25/26.XII.1979r." (Literatura Kaszubówi o Kaszubach).
- "Z okazji spotkania Kolegów Maturzystów Koœcierskichz 1932r. na
pami¹tkê 7-8.VII.1978r. A. Bukowski" (Juliusz Krasiewicz 1929-1985 Pionier Polskich Kó³ek Rolniczych).

- "Drogiemu Leonowi Lubeckiemu - Gdañsk 10X 1980r. A. Bukowski"
(PamiêtnikarzePomorscy w epocezaboru pruskiego).
- "Leonowi Lubeckiemu - Andrzej XII 89 r." (Sercemna ugorze). Dedykacja napisanaobc¹ rêk¹, prawdopodobnierêk¹ asystentki, tylko podpis jest
autentyczny.
- "Serd. Przyjacielowi Leonowi Lubeckiemu autor A. Bukowski
20.08.1993r."(Za drutami oflagów). Litery dedykacji napisaneniesk³adn¹ rêk¹
Andrzeja, jak gdyby w ciemnoœci...
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- "Leonowi Lubeckiemu pod choinkê 1994 z najlepszymi ¿yczeniami Andrzej" (Listy Bernarda Sychty 1937-1982). ¯yczenia napisane wyraŸnie
obc¹ - chyba kobiec¹ - rêk¹ asystentki, a tylko podpis jest autentyczny Andrzeja, ale ju¿ niesk³adny.
W tym okresie mój przyjaciel straci³ prawie ca³kowicie wzrok. Czyta³
z trudnoœci¹przy u¿yciu bardzo silnej lupy. Pisa³ w ten sam sposób,z trudem
"gryzmoli³" tylko pojedynczes³owa,aczkolwiek na odleg³oœæ
poznawa³pojedyncze osoby. Spotykaliœmysiê, starym zwyczajem przynajmniej raz w roku
w czasiemoich przyjazdów na Wybrze¿ealbo u niego w domu, albo u mojej
siostrzenicyw Gdyni, czy te¿u naszegowspólnegokolegi i przyjaciela, b. dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cegow Sopocie,mgr. JanaGrucha³y. Bardzo
bola³ z powodu swojego kalectwa. A mimo to by³ ci¹gle nienasyconywiedzy.
Mia³ rozliczne plany. Ci¹gle o nich opowiada³ i w czasie naszych spotkañ, i w korespondencji. Nieszczêœciejego chyba bardzo poszerzy³o siê
w okresieprzechodzeniana emeryturê.Podziwu godn¹ by³a ¿yczliwoœæ
w³adz
Uniwersytetu Gdañskiego:przydzielonomu sta³¹ asystentkêdo pracy w domu,
a w ostatnich latach zatrudnia³nawet dwie asystentkidziennie po dwie godziny przedpo³udniemi dwie godziny po po³udniu.Wówczasju¿ op³aca³je z w³asnych œrodków.Jak mi opowiada³,asystentkiczyta³y mu niektóre teksty i korespondencjêoraz oczywiœciepisa³y teksty pod jego dyktando.
W sierpniu 1993roku przekaza³mi swoj¹ ostatni¹ powa¿niejsz¹ pracê Za
drutami oflagów, prosz¹c jednoczeœnie,a¿ebymjako oficer frontowy napisa³
mu swoje uwagi na temat tej ksi¹¿ki. Wielokrotnie mnie ponagla³. Mia³em
swoje krytyczne uwagi obok pozytywnych, dlatego nieco siê krêpowa³em.
Wreszcie przekaza³emmu szczerzewszystkie myœli,które mnie nachodzi³y
w czasietej lektury. Okaza³osiê, ¿emój przyjaciel bardzo siê na mnie pocz¹tkowo pogniewa³. Wkrótce jednak dyskutowaliœmyju¿ rzeczowo.
Zamiast opisu pozwolê sobie przedstawiæpe³ny tekst mojego listu:
"Drogi Andrzeju,
Mo¿e nie uwierzysz, ale z du¿ym zainteresowaniem i bardzo dok³adnie
przestudiowa³em Twoje dzie³o "Za drutami oflagów". Przechodz¹c w myœlach
razem z Tob¹ kolejne etapy i dni Twojej Odyseii kolejne miesi¹ce i lata, a w nich
w zasadzie spokojny przebieg wydarzeñ obozowych, wœródktórych najpowa¿niejszymi by³y translokacje z Brunschweigu do Wolndenburgu i do Murnau,
a rewizje te to by³y kurtuazyjne wizyty w porównaniu z rewizjami gestapo czy
KGB. Nie by³em w stanie powstrzymaæ siê od porównania warunków by to-
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scowoœci trwa³ przez ca³¹ zimê 1939/40 przy 39-stopniowym mrozie i przy
ogromnych zaspach œniegu.
Panowa³ ogromny g³ód. Mo¿liwoœci kupna chleba na kartki mieli tylko ci,
którzy mogli wylegitymowaæ siê zaœwiadczeniempracy. Do mojego mieszkania dwupokojowego z kuchni¹, w którym aktualnie mieszka³o 5 osób, dokwaterowano nam 2 oficerów, a do kuchni bez pardonu pcha³ siê jeszcze podoficer Armii Czerwonej z ¿on¹ i z dzieckiem. W tych warunkach przyst¹pi³em do
pracy na kolei. W drugiej po³owie grudnia " oswobodziciele" " wymacali ", ¿e

pomieszczyka

syn

- Kto jest za natychmiastowym zwolnieniem tego niebezpiecznego wroga?
krwiopijca,

oficer;

jestem oficerem, jakkolwiek nigdzie siê nie zarejestrowa³em. Natychmiast politkomissar Pokussajew zwo³a³ wszystkich pracowników" wagza³a Peremysla" na mityng. ~g³osi³ "patriotyczne" przemówienie o koniecznoœci zachowania czujnoœciprzed wrogiem" ludu", a pomiêdzy nas wkrad³ siê polski

Oczywiœcie nikt nie odwa¿y³ siê sprzeciwiæ. Wszyscy g³osowali za natychmiastowym zwolnieniem" wroga". Pokussajew rzuci³ natychmiast pytanie:
-" T'JJI
znajete, kto on takij?" - Cisza.Polacyczekaliprzera¿eni,Rosja-

nie stali obojêtni. Pokussajew rzuci³ gniewnym wzrokiem i rykn¹³ w stronê
grupki Polaków: -

"

Wot wasz kalega, Lubedki!"

Po kilku minutachprzesta³embyæpracownikiem "wagza³a ". Zmieni³ mnie
podchmielony Rosjanin. Ale zanim do mnie dotar³, ¿yczliwa telefonistka -

nieznane

w

wywo¿eniu

Tak w niepewnoœci czekaliœmy co noc do po³owy kwietnia 1940 1:, gdy
w

przerwa

Polka zd¹¿y³apoinformowaæmnie, co siê sta³o.
Chroni¹c siêprzed KGB i przed wys³aniemmnie i mojej rodziny na Sybir;
w pierwszej chwili uciek³em i skry³em siê wœródsetek tysiêcy uciekinierów.
Ale to nie by³o rozwi¹zaniem. I beze mnie zabior¹ moj¹ ¿onêz pó³toramiesiêcznymsynkiem. Wróci³emdo domu, czekaj¹c na najgorsze. Mo¿e wigiliê
spêdzimy w œwiñskimzimnym wagonie w drodze na Sybil: Uciekaæ?W tych
warunkach - dok¹d?
Spakowaliœmywiêc najniezbêdniejszerzeczyi trochê ¿ywnoœcidla dziecka. Ale co mo¿naby³o wzi¹æ?Prawie nic. Tylko to, co siê zmieœci³ow rêku.
Wiedzieliœmy,
¿e na nic nie pozwalaj¹. Czekaliœmy
ka¿dej nocy na dobijanie
siê funkcjonariuszy NKWD do drzwi. Z niewiadomych powodów nast¹pi³a

gruchnê³a wieœæ:komisja niemiecka bêdzie wydawa³a przepustki uprawniaj¹ce do przejœcia przez San do Strefy Niemieckiej.

Karko³omnych sztuk trzeba by³o dokonywaæ, a¿eby zdobyæprzepustkê.
Kandydatów by³o kilka setek tysiêcy. Brodê wraz z w¹sami zd¹¿y³em ju¿ zapuœciænatychmiast po ³ryrzuceniu mnie jako polskiego oficera i "pomieszczyka " z pracy. Zna³o mnie wielu funkcjonariuszy NKWD pracuj¹cych na stacji,
przez któr¹ trzeba by³o przechodziæ do drugiego wroga, ale tam nie by³o Sybiru. Zmieni³em wiêc w dokumentach sobie i ¿onie nazwiska na: £abêcki Leon
i £abêcka Irena.
Jakimœ cudem uda³o siê. 20.04.19401: byliœmyju¿ w Szebniach k. Jas³a
u teœciowej,która tam by³a nauczycielk¹. Po dwóch miesi¹cach zamknê³o mnie
gestapo. Zakosztowa³em metod œledztwazbirów hitlerowskich. Cudem uda³o
siê ¿onie mojej wydrzeæ mnie z wiêzienia. Oczywiœcie mimo ³rymyœlnych tortur nie przyzna³em siê oprawcom, ¿ejestem oficerem. Grozi³a za to kara œmierci.
Za ¿a.dn¹ cenê nie mog³em siê te¿przyznaæ, ¿e od paŸdziernika 19391:jestem
zaprzysiê¿onym cz³onkiem S³u¿by Z³ryciêstwu Polsce.
Sytuacja w Generalnym Gubernatorstwie stanowi³a obraz poœredni pomiêdzy tym, co dzia³o siê na terenach w³¹czonych do Rzeszy a sytuacj¹ Polaków za tak zwan¹ "lini¹ Curzona ", gdzie panowa³o NKWD.
Czy na tle tych krótkich szkiców mo¿eszsobie ³ryobraziæ wigiliê u nas na
tzw." wolnoœci" tak¹, jak¹ urz¹dzaliœcie sobie w Oflagu? Samo zgromadzenie
siê w grupie kilku osób stanowi³o pretek.vt do wkroczenia gestapo czy NKWD.
Œpiewaæ"Bo¿e coœPolskê" mo¿na by³o jedynie w myœlach. Nauka mog³a
odbywaæ siê tylko konspiracyjnie, i to w grupkach po 2-3 osoby. Nie mog³o
byæmo³ry, a¿eby dyskutowaæ o polskiej literaturze, sztuce, historii, organizowaæprzedstawienia, wieczornice...
Postanowi³em, ¿e u wroga nie bêdê pracowaæ. I tak ³rytrwa³em do koñca.
Co dzieñ grozi³a mi kara œmierci za to, ¿e nie zg³osi³em siê na samym pocz¹tku, i¿jestem oficerem. Jak zwykle Polacy z up³ywem miesiêcy w niewoli znachodzili jakieœ furtki. Powiedzia³bym, ¿e nawet przyzwyczajano siê do ³apanek gestapowskich na ulicach, znachodzono sposoby na wydobywanie siê
z kot³ów, do aresztowañ, do zsy³ek do obozów koncentracyjnych, czy do afiszów z ³rykazami osób rozstrzelanych decyzj¹ "Der SS und Polizeifiihrera ".
Reakcja przeciêtnego cz³owieka mog³a polegaæ jedynie na zaciskaniu piêœci
lub cichym przeklinaniu hitlerowców...
W "naszej" niewoli ani na chwilê nie przestawa³a funkcjonowaæ walka
podziemna. (Ja nale¿a³em do AK od 30.10.1939 r. do 26.07.19441:). Niejestem w stanie policzyæ, ile razy nocami (a by³ zakaz poruszania siê w nocy po
ulicach) TJrzekrad³emsiê TJomiêdzyzabudowania ogrodami, a¿eby ³rykorzy-
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stuj¹c nieuwagê patroli niemieckich czy Bahnschutzpolizei wœlizgn¹æsiê do
poci¹gu towarowego i przedostaæ siê z Przemyœla do Lwowa celem wykonania zadania konspiracyjnego. Wielokrotnie patrole mnie œciga³y,by³em ostrzeliwany, kilkakrotnie aresztowano mnie jako ¯yda. Na szczêœciepo sprawdzeniu - zwalniano mnie. Szereg razy ostrzeliwa³em siê patrolom z pistoletu, gdy
nie by³o ju¿ innego wyjœcia. Wreszcie w pocz¹tkach lipca 1944 7:¿andarmeria
polowa niemiecka z³apa³a mnie w czasie przekradania siê przez front pod
S¹dow¹ Wiszni¹ (w po³owie drogi pomiêdzy Przemyœlema Lwowem). Zd¹¿y³em w ciemnoœciach odrzuciæ pistolet. Zapchano mnie na noc do kopca na
ziemniaki wraz z 2 czy 3 nieznanymi mi mê¿czyznami. W nocy rêkoma wygrzebaliœmy w œcianie dziurê i uciekliœmy.
Dzieñ wyzwolenia przez Armiê Czerwon¹ - to zmiana okupanta z aresztowaniami w³¹cznie, masowe aresztowania cz³onków AK i wywóz do ³agrów na
Sybi7: Gdy ten fakt na w³asne oczy zobaczy³em w Przemyœlu, uciekaj¹c przed
NKWD, zg³osi³em siê do LWP. Pomimo wielokrotnych szykan ze strony informacji wojskowej nie przyzna³em siê od lipca 19447: do 19907:, ¿e nale¿a³em
do AK Ujawni³em siê dopiero w 19907: i zosta³em zweryfikowany przez Urz¹d
d/s Kombatantów.
Gdy rozpocz¹³em czytaæ Twoj¹ ksi¹¿kê, w pierwszej wersji zamierza³em
dokonaæ zestawieñ wed³ug dat lub co najmniej miesiêcy: co dzia³o siê w niewoli "za drutami oflagów", a obok tego szkic skrótowy tego, co dzia³o siê
w niewoli " na wolnoœci ". Zmuszony jednak by³em zrezygnowaæ,gdy¿ musia³bym opracowaæ now¹ ksi¹¿kê o objêtoœcico najmniej zbli¿onej do "Za drutami oflagów". Dla jaœniejszego obrazu podajê: od grudnia 19447: by³em dowódc¹ 1 batalionu 26 pp, a pe³ni¹c têfunkcjê przeszed³em ca³y szlak bojowy
pu³ku.
Oto dla przyk³adu porównanie kilku dni Twojej niewoli i mojej "wolnoœci ":
15-18.04.1945 7: Ty za drutami w Murnau Ja - w bardzo krwawych walkach
o prze³amanie obrony niemieckiej
nad Nys¹. Pu³k nasz straci³ - 150
25.04.1945 7: 1jJ w Murnau - nieco
podniecony plotkami
polityczno-wojennymi

zabitych i oko³o 300 rannych.
Ja - w ciê¿kich walkach pod
Dreznem, bez zaopatrzenia,
na wyczerpaniu, w okr¹¿eniu.
W za¿artych walkach z wyborowymi dywizjami SS Feldmarsza³ka
Schoemera, usi³uj¹cymi przedrzeæ

