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lojêzycznej literatury. Na razie jednak, mimo licznych prac nad literatur¹ Pomorza,
niczego takiego nie widzimy. W. Ogrodziñski postulowa³ przygotowanie geografii
literatury na Œl¹sku, ale jako efektu opracowania dziejów tej literatury. I tak siê
rzeczywiœciesta³o,chocia¿blisko pó³ wieku po jego œmierci.Tymczasem otrzymujemy ju¿ geografiê literatury Pomorza2 - i mo¿emy sobie wyobraziæ trudnoœci
w jej przygotowaniu bez dysponowania dziejami piœmiennictwapomorskiego.
Spoœródwszystkich nurtów jêzykowych tego piœmiennictwajeden zas³uguje
na szczególn¹ uwagê. Choæbyze wzglêdu na najwiêksze dokonania w piœmiennictwie pomorskim.
Jest to literatura jêzyka, który wybi³ siê na niepodleg³oœæ
dopiero w latach
romantycznych wizji nowych narodów wyros³ych z ludu, dot¹d niemego w historii
i literaturze. To literatura jêzyka kaszubskiego.
Piœmiennictwo kaszubskie nie ma za sob¹ ca³ej historii literatury polskiego
krêgu kulturowego, siêgaj¹cej pocz¹tkami epoki œredniowiecza.Mo¿na wiêc pisaæ
dzieje piœmiennictwa na Pomorzu od czasów najdawniejszych, ale literatura kaszubska w tych dziejach pojawi siê jedynie w fonnie sygna³ów w XVI i XVII w.,
a w³aœciwejej opisanie mo¯na zacz¹æod po³owy wieku XIX.
Ju¿ w tym miejscu zauwa¿amy swoisty fenomen tej literatury, literatury ni.ê:=
majacej przesz³oœci.a jednoczeœniestartuj¹cej w ramach wielkiego ruchu odrodzonych literatur, które mia³y kiedyœswój bohaterski czas, a zosta³y przez historiê
zepchniêteze scenypublicznej. Tym siê w³aœnieró¯ni historia literatury (nowo )prowansalskiej, (nowo )kataloñskiej, (nowo )irlandzkiej, poniek¹d tak¿e czeskiej, serbo³u¿yckiej, rumuñskiej... Historyk literatury kaszubskiej, odkrywaj¹c i nazywaj¹c
ten fenomen, bêdzie musia³ zestawiaægo z literaturami europejskimi, które w XIX
wieku albo od¿y³y, albo uzyska³y swój status literacki, ka¿da na swój sposób i w
swoich warunkach historycznych.
A¿ strach pisaæ- o uwarunkowaniach historycznych przy literaturze kaszubskiej, chocia¿ zdajemy sobie sprawê, ¿e historia literatury nie jest tylko analiz¹
genetyczn¹, genologiczn¹, fonnaln¹, jej interpretacj¹ treœciow¹ i ideow¹, odkrywaniem relacji miêdzy biografi¹ autorów, a ich dzie³ami, lecz zawsze tak¿e usytuowaniem literatury w warunkach historycznych. Strach wywo³ywaæ zmory, które
przeœladuj¹literaturê kaszubsk¹ w dotychczasowych jej ocenach.
Pisarze kaszubsc i ich twórczoœæ
roz a
ana b wa ³a
³ cznie w kategoriach narodo~ch i spo³ecznych. Na ile s³u¿y³a ona "odrodzeniu" Kaszubów
w narodzie polskim... Na ile uczestniczy³a w procesie powstawania pañstwa-narodu polskiego... Na ile przeciwstawia³a siê gennanizacji... Na ile s³u¿y³awyzwoleniu spo³ecznemu... W najlepszym wypadku - jakie by³y jej relacje z literatur¹
polsk¹ w procesie wybijania siê na niezale¯noœæ...
J. Kêciñska,Geografia¿ycia literackiego na PomorzuNadwiœlañskim
1772-1920.Polski i kaszubskikr¹g kulturowy, Gdañsk- S³upsk2003.
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To traktowanie literatury kaszubskiej instrumentalnie jako "walki" w obronie,
w celu, przeciw..., deprecjonowa³oj¹i uniemo¿liwia³o pisanie historii tej literatury,
chyba ¿e by³aby to znowu historia o "odrodzeniu ludu kaszubskiego", zamkniêta
w jego literaturze. I chocia¿ tak¹ literaturê siê chwali³o, w pochwa³ach tych kry³o
siê lekcewa¿enie jej wartoœciliterackich, mówi¹c wprost: nie traktowa³o siê jej
jako dzie³a artyzmu.
Co prawda i w stosunku do polskiej literatury stosowa³o siê czêsto, zw³aszcza
w nauczaniu, kryteria pozaliterackie, by³y nawet lata, ¿e tylko takie kryteria by³y
miar¹ wartoœcidzie³, ale literatura polska ma 1000 lat i niejednego historyka swych
dokonañ, ma te¿ w Polsce i za granic¹ swe instytuty badawcze i dydaktykê uniwersyteck¹, wiêc ¿adnetrendy o pod³o¿upolityczno-koniunkturalnym nie potrafi³y
jej dorobku zepchn¹æw dó³ poni¿enia.
Tak instrumentalnie traktuj¹c literaturê kaszubsk¹, nie tylko sp³aszczanoj¹
w oczach potencjalnych odbiorców, ale tak¿ejej twórców z góry stawiano na fa³szywych pozycjach i przyprawiano im gêbê (tê gombrowiczowsk¹), bez której nie
mogli egzystowaæw spo³ecznych uk³adach. Gdzie tu w takich sytuacjach by³o
miejsce po prostu na literaturê? Tote¿i pisanie historii literatury kaszubskiej stawa³o siê bezprzedmiotowe.
Kiedyœ,wIatach PRL-u Stefan Kisielewski mówi³ na zjazdach Zwi¹zku Literatów Polskich, ¿ewspó³czesnaliteratura polska jestzamykana od chwili poczêcia
swych dzie³ w ciasnej szafie cenzury (i autocenzury oraz cenzury redaktorskiej),
w rezultacie tych zabiegów wychodzi z tej szafy jamnik, a móg³by urodziæsiê brytan. W tak¹ szafê zamykano te¿ literaturê kaszubsk¹, nie tylko zreszt¹ w czasach
PRL-u. W³¹czona w te zabiegi by³a ca³a "infrastruktura" kaszubskiego ¿ycia literackiego.
Dlatego tak wa¿ny by³ w latach 80. postulat Jerzego Sampa, aby da³a o sobie
znaæw ramach literatury kaszubskiej autentyczna krytyka literacka. Zaistnienie
instytucji krytyki literackiej (bo to nie tylko gatunek wypowiedzi) by³oby wa¿nym
krokiem ku normalizacji w kaszubskim ¿yciu literackim. Niestety, generalniekrytyka literacka nadal musia³a siê przedzieraæprzez zaroœlapóhorawiekowej praktyki
traktowania tekstów kaszubskich. Gwoli prawdy przypomnijmy, ¿e to ju¿ M³odokaszubi, a przede wszystkim Aleksander Majkowski, uderzyli w instrumentalne,
pozaliterackie traktowanie i ocenianie literatury kaszubskiej, w czym czêstouczestniczyli sami twórcy. Bo i oni nie byli bez winy w kontynuowaniujej statusu.Dobrze
by³o czuæsiê bezpiecznym i wygrzewaæsiê w s³oñcu wœródpejza¿ów rodnej ziem1
Lecz opisywanie tych spraw i ich ocena tak¿e nale¿y do historyka literatury,
nie tylko do refleksji socjologicznej.
Na Œl¹skuby³o podobnie (chocia¿nie identycznie). I dlatego Ogrodziñski rozpocz¹³ naukow¹ kampaniê, aby przywróciæpiœmiennictwoœl¹skiehistorii literatury
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i poddaæje wszelkim jej rygorom i zasadom.Bowiem literatura polska tworzona na
Œl¹skumia³a przyjació³, entuzjastów i... hagiografów. Pod tym wzglêdem jej sytuacja by³a o wiele lepsza ni¿ na Kaszubach. Miejscowi twórcy mieli - jak to siê
mówi - wspania³¹ prasê.Niektórzy z nich byli "Homerami œl¹skimi", "Pomnikami
ojczyzny", "Ojcami ojczyzny", twórcami "epopei" godnych zestawienia z dzie³ami
Mickiewicza. W œródautorów publikacji na ich temat znajdowali siê ludzie w³adaj¹cy piêknym piórem i obdarzeni zmys³em perswazyjnym, ale dopiero wyst¹pienie
W. Ogrodziñskiego da³o szansêpiœmiennictwu œl¹skiemuznaleŸæsiê w nurcie naukowych, filologicznych i historycznoliterackich badañ. Jeszczeprzewy¿szaj¹cy
wszystkich poprzedników uczony historyk o zainteresowaniach socjologicznych,
ksi¹dz Emil Szramek,w 1930 r. pisa³ fundamentalne po dziœdzieñ studium nosz¹ce
charakterystyczny tytu³: Ks. N. Bonczyk, Homer górnoœl¹ski i poeta walki kulturnej, aju¿ w 1936 r. filolog Wincenty Ogrodziñski wyda³ w pe³nym opracowaniu
naukowym, wed³ug wzorów edycji Biblioteki Narodowej, tego¿Norberta Bonczyka Stary koœció³miechowski, zapocz¹tkowuj¹c filologiczno-historycznoliterackie
prace nad piœmiennictwem œl¹skim.Ukoronowaniem tych prac s¹ Dzieje piœmiennictwa œl¹skiego licz¹ce w ostatecznej edycji 430 stron, spe³niaj¹ce wszystkie
metodologiczne i merytoryczne warunki stawianetego rodzaju monografiom. Oczywiœciemetodologie siê zmieniaj¹, historycy literatury maj¹ w³asnepogl¹dy i warsztaty badawcze,jednak pozostaj¹ kryteria stawiane pracom historycznoliterackim,
kryteria, które nie mog¹ podlegaæuzale¿nieniom pozaproblemowym.
Wyst¹pienie Ogrodziñskiego w sprawie "potrzeb nauki w zakresie piœmiennictwa œl¹skiego" przynios³o natychmiastowe, nadzwyczajne rezultaty - chocia¿
do II wojny œwiatowejpozosta³o tylko kilka lat. Co prawda by³y to przede wszystkimjego w³asne dokonania zgodne z wyartyku³owanymi programami naukowymi
i zakreœlonymi metodami. Ogrodziñski postulowa³ badania monograficzne nad
poszczególnymi pisarzami i naukowe edycje dziel. Postulowa³ i w³asnymi badaniami stworzy³ Bibliotekê Pisarzy Œl¹skich. Nie zbiory poezji ku pokrzepieniu serc
i przekonywaniu, ¿etu byliœmy,jesteœmyi bêdziemy, ale edycje tekstów zaopatrzonych w pe³ny aparat filologiczny. Wychodzi³ z za³o¿enia,¿e chocia¿ pieœñujdzie
ca³o, gdyby jej zabrak³o - ksi¹¿ki wo³aæbêd¹! W sukurs przyszli historycy literatury pochodz¹cy ju¿ te¿ ze Œl¹ska (Ogrodziñski by³ Ma³opolaninem) i tak, mo¿na
powiedzieæ,powsta³a œl¹ska,a œciœlej
- katowicka szko³a œl¹skoznawcza,oparta
tak¿e o instytucje. Jednym z protagonistów programu Ogrodziñskiego, który sprowadza³ siê do badañ nad kultur¹ literack¹ r e g i o n ó w, kolebki wspólnej literatury
polskiego krêgu kulturowego, by³ Roman Poliak. I on to zwyk³ powtarzaæ,¿einstytucjami kultura stoi.
Katowice i w ogóle Górny Œl¹sk nie mia³y wówczas uniwersytetu, ale praca
ówczesnych badaczy skupi³a siê wokó³ Instytutu Œl¹skiego i Towarzystwa Przyja~
ció³ Nauk na Œl¹sku. Obie instytucje wydawa³y "Komunikaty" (Instytut) i "Rocz-
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niki" (TPN). Poza tym wychodzi³o jeszcze pismo naukowe proweniencji cieszyñskiej "zaranie Œl¹skie". (I ju¿ tylko nawiasem godzi siê przypomnieæ, ¿e liczne
wówczas tygodniki, a nawet dzienniki œl¹skiezajmowa³y siê bie¿¹c¹ literatur¹ piêkn¹
.. . h.
.
Gdz.
?I
JJej Jston¹...
Jete czasy. ) .
Warto by³o przywo³aæ te fakty, aby uœwiadomiæsobie, ¿e zainteresowanie
literatur¹ i kultur¹ regionów ma za sob¹ju¿ ca³¹ historiê i, co najwa¿niejsze, konkretne, trwa³e dokonania wzbogacaj¹ce ca³e polskie literaturoznawstwo. Warto
te¿przypomnieæ,¿edzia³aniajednostek w poszczególnych regionach nie musz¹ iœæ
na marne, ¿ebuduj¹ one nowe filozofie kultury i nowe struktury dzia³añ wspólnotowych.
I jeszcze co warto powiedzieæ:Górny Œl¹sk lat 30. prze¿ywa³ kryzys gospodarczy i wstrz¹sany by³ paroksyzmami walk polityczno-partyjnych (nie mówi¹c ju¿
o zasadniczymantagonizmiepolsko-niemieckim). Ajednak nikt nie mia³ w¹tpliwoœci,
jakie s¹ priorytety spraw narodowych. Niemal ca³y ówczesny ruch naukowy na
Górnym Œl¹skuby³ domen¹ ludzi nale¿¹cych do przeciwników sanacyjnegoobozu
rz¹dz¹cego, ale by³ on jednoczeœniewalnie (czytaj: finansowo) wspomagany przez
prominentnego przedstawiciela pi³sudczyków, wojewodê œl¹skiegoMicha³a Gra¿yñskiego.
Przywo³uj¹c te wspomnienia (a w rzeczy samej - trwa³e dokonania), trzeba
postawiæpytanie: Co z kaszubsk¹ histori¹ literatury? Przy tylu instytucjach naukowych na Pomorzu! Z trzema pomorskimi uniwersytetami. Z kilkunastoma
wy¿szymi uczelniami humanistycznymi. A wszystkie te i inne instytucje nie dzia³aj¹ w pustce. Otacza je przede wszystkim ci¹gle rozwijaj¹ca siê literatura kaszubska. I mnogoœæ
tekstów na temat literatury kaszubskiej. Tak¿esamamyœlo historii
literatury kaszubskiej ma za sob¹ju¿ te¿ - ca³¹ historiê. Tylko pobie¿ny przegl¹d
tytu³ów: W³adys³aw Pniewski, Przegl¹d literatury kaszubskiej, Gdañsk 1929;
Andrzej Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950; Mieczys³aw Dere¿yñski,
Kaszubska literatura regionalna, "Odrodzenie", 1946, nr 5; Lech B¹dkowski,
Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdañsk 1959; Leon Roppel, Krótki rys
literatury kaszubskiej do 1939 roku, "Pomorze Gdañskie", 1967; Eugeniusz
Go³¹bek, Nowo kaszebsko leteratura. Zeszyt •ród³owy (1), Gdañsk 1979; Jan
Drze¿d¿on, Wspó³czesnaliteratura kaszubska, Warszawa 1986; Ferdinand Neureiter, Geschichte der kaschubischen LiteratuI: Versuch einer zusammenfassendenDarstellung, Mlinchen 1978; Józef Borzyszkowski, Literatura Kaszubów
- jej rozwój historyczny i stan obecny, "Acta Cassubiana", t. III, 2001. Odrêbne
miejsce zajmuje ksi¹¿ka 3 autorów: Józef Borzyszkowski, Jan Mordawski, Jerzy
Treder, Historia - Geografia - Jêzyk i piœmiennictwo Kaszubów, Gdañsk 1999,
gdzie J. Borzyszkowski w Historii Kaszub przedstawia tak¿e zarys ich literatury,
aJ. Treder na blisko 60 stronach w dwóch iezvkach charakteryzuje Jezvk. viœ-
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miennictwo i kulturê duchow¹ Kaszubów. W ksi¹¿ce Literatura kaszubska ksi¹¿ka, twórca i biblioteka, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2000, ukaza³
siê wyj¹tkowy pod wzglêdem metodologicznym tekst Gerarda Labudy, zatytu³owany Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej. Dodajmy jeszcze 2 wa¿ne wyst¹pienia Jerzego Sampa - Próba wiernoœci (wokó³
nowszej literatury kaszubskiej), "Gdañski Rocznik Kulturalny", 1985 i Literatura
kaszubska. Kaschubische Literatur, [w:] Pomorze - Ma³a ojczyzna Kaszubów.
(Historia i wspó3czesnolElE)/Kaschubisch-pommersche
Heimat. (Geschichte und
Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdañsk-Liibeck 20003.
To bodaj najwa¯niejsze publikacje zwi¹zane tak czy inaczej z histori¹ literatury kaszubskiej. Wyjête spoœródtytu³ów setek prac na temat tej literatury i jej
twórców. Znalezienie tych tytu³ów te¿ nie jest rzecz¹ prost¹. Nie ma bibliografii
literatury kaszubskiej! Mimo ¿eposiadamy jej pierwsze dokonania samegoJana
Kamowskiego. Raz jeszcze to œwiadczy,¿e M³odokaszubi zdawali sobie sprawêprzed stu laty - z koniecznoœcibudowania obrazu literatury kaszubskiej, do którego
trzeba przygotowaæzestawy bibliograficzne. Ich zamiary by³y bardziej profesjonalne ni¿ wspó³czesnych im Œl¹zaków zajmuj¹cych siê ¿yciem literackim, ale podobnie jak na Œl¹sku,nie by³o wœródnich filologów, lecz - ksiê¿a, lekarz, prawnik,
nadto grono samouków...4
W œródwymienionych tytu³ów dotycz¹cych historii literatury kaszubskiejistniej¹
powa¿ne ró¯nice jakoœciowe i objêtoœciowe.Obok publikacji w periodykach s¹
ksi¹¿ki licz¹ce kilkaset stron. Wspó³czesnaliteratura kaszubskaJanaDrze¿d¿ona,
która wcale nie jest tylko obrazem literatury wspó³czesnej,ale siêga ... do Pontanusa
(Micha³a Mostnika z XVII w.). Tym bardziej ksi¹¿ka F. Neureitera, pierwsza nosz¹ca
tytu³ Historia literatury kaszubskiej, przet³umaczona na jêzyk polski przez Mariê
Boduszyñsk¹-Borowikow¹ i wydana w Gdañsku w 1982r., otwarta zosta³awstêpem
Tadeusza Bolduana, zaczynaj¹cym siê od zdañ: "Ksi¹¿ka, któr¹ otrzymuje
czytelnik polski, towarzyszyæ mu bêdzie przez d³ugie lata w rozpoznawaniu
dziejów literatury kaszubskiej Jest to pierwsza próba przedstawienia ca³oœci
piœmiennictwa kaszubskiego w jego ponad stuletnim rozwoju. Próba udana,
pomyœlana jako przystêpne Ÿród³o informacji ipropozycja
komentarza
autorskiego, pochodz¹ca od cz³owieka, dla którego nauka jêzyka polskiego,
dialektu kaszubskiego i w konsekwencji studiowanie kaszubskiego piœmiennictwa sta³o siê pasj¹ ¿yciow¹ (..). W piœmiennictwie polskim nie

Podstawow¹ informacjê o kaszubskim ¿yciu literackim, zw³aszcza po II wojnie œwiatowej, zawiera ksi¹¿ka C. Obracht-Prondzyñskiego, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, szczególnie rozdzia³ V Rozwój procesów instytucjonalizacji w kulturze
kaszubskiej. ~brane przyk³ady.
Nie mo¿najednak pomin¹æ wielkich zas³ugw budowaniu bibliografii kaszubskiej W. Pniewskiego
w latach miêdzywojennych i wspó³czeœnieK. Kossak-G³ówczewskiego.
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dysponujemy ¿adn¹ obszerniejsz¹ syntez¹ historii literatury kaszubskiej ".
Po 20 latach od napisania tych zdañ móg³by T. Bolduanje powtórzyæ. Mimo
¿e te lata to lata jednego z najwiêkszych prze³omów w dziejach Europy i w dziejach Kaszubów. Ju¿ nie musia³by napisaæ,¿e ich jêzyk to dialekt...
Krytykuje siê Neureitera, t³umacz¹c s³aboœæ
jego historii literatury brakiem
przygotowania filologicznego. Jeœlijednak g³osy takie odzywaj¹ siê wœródprofesjonalistów, od razu narzuca siê pytanie: A co uczyni³y w tym zakresie oœrodki
naukowe z katedrami literaturoznawczymi? Oczekuj¹c od ~ich historii literatury
kaszubskiej, ci¹gle trzymamy w rêku Geschichte der kaschubischen Literatur
autorstwa austriackiego odwa¿nego cz³owieka. Do niej to "ka¿dy zainteresowany literatur¹ kaszubsk¹ (..) zagl¹daæ bêdzie musia³" - pisa³ Lech B¹dkowski.
Zachowuj¹c wdziêcznoœæ
za dokonanie, chcielibyœmy,aby zgodnie z prawem
rozwoju powsta³a nowa wielka historia literatury kaszubskiej, spe³niaj¹ca wszystkie wymagania, jakie siê tego rodzaju dzie³om stawia.
Nie oznacza to, ¿e dla historii literatury zastrze¿one zosta³y niezmienne
i niezmieniaj¹ce siê paradygmaty, a có¿ dopiero kryteria kompozycyjne i stylistyczne. Nie musi ona przenosiæmetodologii dzie³ historycznych i ichjêzyka. Od dawna
ju¿ czytamy historiê literatury francuskiej (i historiê Francji) napisan¹ przez Francuzów jêzykiem, który by w Polsce zosta³ z góry odrzucony jako nienaukowy,jest
to bowiem jêzyk barwny, spersonalizowany, niekiedy nawet eseistyczny, a w efekcie - czytelny.
Je¿eli wiêc trudno ksi¹¿kê J. Drze¿d¿onauznaæza historiê literatury kaszubskiej, to nie dlatego, ¿ejest ona pisana jêzykiem dalekim od naukowego ¿argonu
i skomponowana wed³ug subiektywnych za³o¿eñ autora, który by³ jednoczeœnie
badaczem i artyst¹, ale dlatego, ¿e autor ten nie postawi³ sobie za cel napisania
historii literatury kaszubskiej i œwiadomienie rozwi¹zuje problemów, nie przeprowadza wywodu, nie buduje kontekstów i hierarchii, jakie czytelnik ma prawo odnaleŸæw podrêczniku akademickim z historii literatury.
Mimo licznych prac, tak¿e naukowych, nie posiadamy Biblioteki Pisarzy
Kaszubskich. Co prawda literatura kaszubska, a zw³aszczapoezja, posiada swoich
¿arliwych mi³oœników,dziêki którym mamy to, co najwa¿niejszew literaturze: teksty.
W postaci antologii s¹ to: L. Roppla Majesma od morza, Gdañsk 1963 (21 autorów)
i tego¿ Roppla Wybór wspó³czesnej poezji kaszubskiej, Gdañsk 1967;
F. Neureitera Kaschubische Anthologie, Mtinchen 1973 (22 autorów); zbiorowo
zredagowana Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdañsk 1973
(26 autorów); E. Kamiñskiego Westrzód doczi, Wejherowo 1977 (14 autorów);
tego¿ redaktora antologii Dreszne spiewe, Wejherowo 1977 (5 autorów);
J. Wa1kusza, Swiêti dzel desze. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, Pelplin
1981 (19 autorów); W. Kirsteina Kaszebœciekolêde e godowe spiewe, Gdañsk
1982 (15 autorów); W. KiedrowskiegoPiaœnica, Gdañsk 1984 (5 autorów); tego¿
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Moli piesniok Remusowi (5 autorów); J. Sampa Poezja rodnej mowy, Gdañsk
1985 (18 autorów). Ponadto wiersze kaszubskie znalaz³y siê w antologiach
ogólnopolskich R. Rosiaka, J. Szczawieja (a¿ 13 autorów), E. i R. Rosiaków,
S. Joñczyka.
Tu jednak dochodzimy do zasadniczego problemu genealogii literatury
kaszubskiej. Wszystkie ogólnopolskie antologie, w których znaleŸli siê poeci
kaszubscy,s¹ zbiorami poezji ludowej, albo wprost "wsi tworz¹cej" (por. R. Rosiak).
Dla polskich antologistów ludowymi pisarzami s¹, przyk³adowo, Leon Roppel,
absolwent filozofii i filologii germañskiej na Uniwersytecie Jagielloñskim, Stefan
Bieszk, student filologii klasycznej we Fryburgu i jej absolwent na Uniwersytecie
Poznañskim, Jan Rompski, absolwent etnografii na Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Antoni Pepliñski, ksi¹dz, absolwent Seminarium Duchownego
w Pelplinie... I tak mo¿na by przydawaænazwisko do nazwiska, przy czym ¿aden
z autorów ludowych, których teksty pomieszczono w antologiach, nie mia³
wykszta³cenia poni¿ej matury. Ale wystarczy byæ pisarzem kaszubskim, aby
w Polsce byæ pisarzem ludowym. Nie chodzi o umniejszanie roli pisarstwa
ludowego, ale trudno nie umniejszaæw ocenie wiedzy Polaków, i to czêstoz tytu³ami
uniwersyteckimi, ba! literaturoznawców, którzy wprowadzili takie materii
pomieszanie. Có¿ siê dziwiæ: sam Julian Krzy¿anowski, chc¹c powiedzieæ
komplement Hieronimowi Derdowskiemu, uzna³ go za najbarwniejsz¹postaæwœród
polskich pisarzy ludowych. Poetê - nie tylko wykszta³conego (zw³aszczajak na
ówczesne czasy), ale autora poematu, który stanowi jeszcze jedno, oryginalne,
ogniwo literatury szlacheckiej polskiego krêgu kulturowego. Na pró¿no pan
Czarliñski jest szlachcicem kaszubskim i to z mentalnoœci¹ typowo sarmack¹w Polsce mo¿e byætylko ch³opem!
Wœród Œl¹zaków od dawna powtarza siê opiniê: Silesiaca non leguntur!
Bez wzglêdu na to, z jakich powodów do tych sytuacji dochodzi³o na przestrzeni
wieków. Z tej wszak¿e opinii wziê³a siê praca literaturoznawców œl¹skich nad
udowodnieniem, ¿ejest co czytaæi ¿e warto to czytaæ.
Kaszubi mogliby powiedzieæ:nawet jeœlinas czytaj¹, nie wiedz¹, co czytaj¹.
I nie chodzi tu tylko o jêzyk kaszubski, w jakim ta literatura powstaje. Chodzi przede wszystkim o stereotyp myœleniao literaturze kaszubskiej. Otó¿ temu stereotypowi literaturoznawcy dot¹d siê nie przeciwstawili5 .
Tak jak przywo³ywane traktowanie literatury kaszubskiej w kategoriach soc-

Owszem,Kazimierz Cysewskina ³amach"MiesiêcznikaLiterackiego"ju¿ w roku 1975pisa³O
kaszubskim
jêzyku literackim i zwróci³ uwagê,¿ewspó³czesn¹literaturêkaszubsk¹tworz¹ wysocewykszta³ceniinteligenci.Niestety,na tym znakomitymtekœcie
uczonyów zakoñczy³swoje
zainteresowania
naukowezwi¹zanez literatur¹ kaszubsk¹,a móg³byjej oddaæ
godneswegopióra
us³ugi.Inni nie podchwycili jego konstatacji,nawetbliski mu J. Drze¿d¿on.
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jologiczno-utylitarnych czy ludycznych, prowadzi do jej dezawuacji, tak traktowanie jako literatury ludowej spychaj¹ z toru normalnych badañ literackich.
A tak na marginesie spytajmy: Je¿eli ta literatura kaszubska jest literatur¹
ludow¹, to czy nie nale¿a³obysiê ni¹ zaj¹æjako niezwyk³ym fenomenem na dzisiejszej mapie literackiej Europy?
Pytanie nie jest retoryczne, lecz przekorne. ¯aden bowiem profesjonalny badacz nie potraktuje tej literatury w kategoriach ludowoœci.Ale ci¹gn¹ca siê od 150
lat opinia - stereotyp, wynik umys³owego lenistwa (jak ka¿dy stereotyp)
i niesprzyjaj¹cych czêsto warunków zewnêtrznych, a przede wszystkim braku odwagi ze strony pomorskich (ograniczaj¹c siê do nich) literaturoznawców, sprawia,
¿e ten w tym wypadku garb ludowoœci literatury kaszubskiej odstrêcza od jej historycznoliterackich badañ. Dla uzupe³nienia dodajmy, ¿enawet Neureiter nie traktuje w tych kategoriach literatury kaszubskiej, przywo³uje tylko kilka nazwisk
"Volksdichters" - choæjak zawsze i tutaj nale¿a³oby spytaæ,jaki aspekt ludowoœci
brany jest przy prezentacjach pod uwagê. Generalnie bowiem ju¿ od czasów S.
Pigonia wiadomo, kto to s¹ pisarze ludowi.
Tymczasem historycznoliterackie
potraktowanie piœmiennictwa kaszubskiego wed³ug wszystkich zasad tej wiedzy pokaza³oby, ¿e podlega ona
uniwersalnym prawom rozwoju.
'Nie postêpu, bo czy jest postêp w sztuce? Ale historycznego rozwoju. Wystarczy przeczytaæ pierwszy lepszy wiersz kaszubski z XIX w., z epoki
m³odopolskokaszubskiej,z lat miêdzywojennych a¿po dzisiejszewiersze JanaZbrzycy, aby przekonaæsiê o tym normalnym w dziejach literatury rozwoju. Dotyczy to
tak¿eprozatorskich form wypowiedzi. Oczywiœcie,jak we wszystkich literaturach
w ró¿nym czasie s¹ utwory dobre i z³e, doskona³e i grafomañskie. Historyk literatury ma jednak do dyspozycji nie tylko mo¿liwoœæ
analizy rozwojowej poetyk, ale
tak¿erodzajów i gatunków literackiej wypowiedzi, konstytuowanie siê literackiego
jêzyka, kontekstów i porównañ historycznoliterackich, uwarunkowañ chronologicznych i spo³eczno-dziejowych, wreszcie biograficznych i umys³owo-artystycznych.
Ma do dyspozycji nawet takie zjawisko jak translatorstwo kaszubskie z konkretnymi t³umaczeniami.
Zepchniêcie tej literatury ju¿ nie tylko do regionu, ale do swoistego getta (bo
z ilu¿ ograniczeniami swobody wspó³uczestnictwa w ¿yciu literackim Polski i Europy!) skazywa³o j¹ czêsto na teksty gettowe, w tym wypadku - anachroniczne,
banalne, powtórkowe. Historyk literatury móg³by wskazaæte przypad³oœci,scharakteryzowaæ je, oceniæ, a jednoczeœnie zawo³aæ:E pur se move! Mimo tylu
(samo)ograniczeñ i upoœledzeñze strony opiniodawców. Od lat nie wiadomo, co
z tym faktem literackim zrobiæ.W³aœciwieju¿ od czasów J.I. Kraszewskiego... A¿
dziwne, ¿e tak siê obawiano tej tylko "ludowej", "regionalnej" literatury. Nawet
kaszubscy literaturoznawcy wykonywali ekwilibrystyczne ruchy, aby ocaliætê lite-
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raturê od zepchniêcia w niebyt milczenia. W wyst¹pieniach Drze¿d¿onaodnajdujemy terminy literaturoznawcze, maj¹ce pogodziæoczywist¹ prawdê kulturow¹ ze
stereotypicznym myœleniem:kaszubska literatura regionalna. Zaiste, co ta "kompromisowa" definicj a znaczy?!
Nie atakujê tu autora tych okreœleñ,raczej staram siê zrozumieædrogê przez
mêkê kaszubsk¹. Pamiêtam z autopsji spory dr. Drze¿d¿onaz rektorem Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w S³upsku, Zbigniewem A. ¯echowskim, o miejsce dla kaszubszczyzny w uczelni ucz¹cej naucZycieli dla Pomorza i Kaszub. Ale by³y to lata
70., a jego uczony rozmówca œledzi³cele, granice i treœcinauki od plenum do
plenum (KC - uzupe³nienie dla m³odych czytelników). Czy jednak od tamtych lat
w tej szkole n a u c z y c i e l i du¿o siê w interesuj¹cym nas problemie zmieni³o?
Czy istniej¹ warunki na kszta³cenie i na pracê badawcz¹ zwi¹zan¹ z literack¹
kaszubszczyzn¹?Na ile te potrzeby zaspokajaj¹ nie tylko programy studiów i badañ,
ale i ksiêgozbiory? Nie do mnie nale¿y odpowiedŸ, a stawiam te pytania tylko po to,
aby szukaæprzyczyn, dla których nie powsta³a historia literatury kaszubskiej
w którymœz oœrodkówakademickich Pomorza. S³upsk zreszt¹ najmniej mia³ ku
temu mo¿liwoœci.Ale jednego przyk³adu - signum sytuacji nie mogê tu przepuœciæ:pismo, w którym drukujê ten tekst, jedyne takie na Pomorzu, "Acta Cassubiana", by³o tam objête trzyletnim prohibitem6 .
Nie przeprowadzi³em kwerend na 3 uniwersytetach pomorskich, aby ustaliæ,
ile tam powsta³o prac magisterskich i doktorskich poœwiêconych literaturze kaszubskiej (bo prace habilitacyjne obligatoryjnie ukazuj¹ siê w druku i mo¿na je
poznaæ);s¹dzê, ¿e niema³o. Ale jakie jest ich prze³o¿enie na budowanie wielkiej
historii literatury kaszubskiej?...
Toruñ, mimo oddaleniaod Kaszub,jest w³aœciwiekolebk¹ literatury kaszubskiej
w latach 70. XIX w. i po³o¿y³ historyczne zas³ugi dla sprawy kaszubskiej
w póŸniejszym czasie. Odk¹d zaraz po wojnie otrzyma³ w³asny, pierwszy na Pomorzu uniwersytet, mo¿na by³o oczekiwaætak¿e zajêcia siê literatur¹ kaszubsk¹;
dobre s¹siedztwo jest zawsze dobrym punktem obserwacji. Z czasemj ednak punkt
ciê¿koœcibadañ kaszubistycznych przeniós³ siê, co naturalne, do Gdañska. To tam,
zw³aszcza odk¹d powsta³ uniwersytet, oczekiwaæby nale¿a³ozaistnienia centrum
badañ nad kaszubszczyzn¹ - jak naj szerzej pojêt¹. Zw³aszcza gdy miasto to sta³o
siê czêœci¹najnowszej historii Europy i jej legendy. Zreszt¹ budowanej nie tylko
przez wypadki dziejowe, ale i przez literaturê tak urokliwego pióra, jak Jerzego
Sampa,którego ksi¹¿ki o Gdañsku nasuwaj¹ analogie do ksi¹¿ek o Pradzeczeskiej
Karela Krejceho. Zreszt¹ si³¹ legendy s¹ mity, a tajemnica mitów pomorskich tkwi

"Acta Cassubiana"to nie tylko studiai materia³y,syntezyi refleksjeuczonych,recenzjei omówienia, wreszciekronika naukowa,ale tak¿enoty bibliograficzne(C. Obracht-Prondzyñskiego),
a w³aœciwiesezamukazuiacvbie¿acatwórczoœæ
nomorzoznawcza
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w kaszubszczyŸnie, transmisj¹ mitów jest z kolei literatura, st¹d tak¹ wagê dla
budowania historii literatury kaszubskiej maj¹ prace, tak¿e przecie¿ J. Sampa
z mitologii Kaszub i Bahyku 7 .
Kiedy przegl¹damy zestawy prac, jakie siê ukazuj¹ w oœrodkugdañskim,
zreszt¹ szeroko pojêtym, bo obejmuj¹cym ca³e Trójmiasto, Wejherowo, Pelplin,
Tczew nawet, zdumiewa nas bogactwo piœmiennictwapomorzoznawczego, w tym
obejmuj¹cego problemy kaszubskie. I od razu rzucaj¹ siê w oczy dysproporcje
w zakresie badañ. Z nauk humanistycznych prym wodzi historia, socjologia, kulturoznawstwo dotycz¹ce Kaszub. Jest to w historii nauki na Pomorzu zjawisko
niezwyk³e, urodzaj niespotykany w ¿adnym innym oœrodkuregionalnym. Ale nas
interesuje problem: Czy ci¹gle bogac¹cej siê kaszubskiej literaturze piêknej towarzyszy naukowa refleksja literaturoznawcza? Czy powstaj¹ monografie w ramach
(nieistniej¹cej) Biblioteki Pisarzy Kaszubskich? Czy wysz³y naukowe edycje pism
Derdowskiego, Kamowskiego, Heykego, Majkowskiego? ... Czy kontynuowana
jest linia badañ zapocz¹tkowana rewelacyjn¹ Heroiczn¹ biografi¹ Remusa pióra
TadeuszaLinknera? Rewelacyjn¹ tak¿e i dlatego, ¿e wreszcie traktuj¹c¹ literaturê
kaszubsk¹ normalnie, to znaczy jako zjawisko literatury europejskiej. Bez tego
rodzaju prac trudno oczekiwaæpowstania pe³nej historii literatury kaszubskiej. Tych
prac nie wyrêcz¹ nawet tak ciekawe ksi¹¿ki, jakie ostatnio wychodz¹ spod pióra
Stanis³awa Jankego o Hieronimie Derdowskim czy Leonie Heykem.
¯eby by³o bardziej paradoksalnie- czytelnik polski otrzyma³ w ci¹gu ostatnich
trzech lat 3 potêŸne ksiêgi-monografie (tytu³y podajê skrócone): Jan Kamowski
Cezarego Obrachta Prondzyñskiego, Franciszek Sêdzicki Joanny Schodziñskiej,
Aleksander Majkowski Józefa Borzyszkowskiego. Tylko ta ostatnia ksiêga liczy
sobie, bagatela! 887 stron. S¹ to publikacje, których miejsce w bibliotekach jest zapewnione na czasnieograniczony. Wszyscy trzej tytu³owi bohaterowie tych ksi¹g to
pisarze! Dwaj - najwybitniejsi w literaturze kaszubskiej. Ale pisz¹ o nich historycy,
pisz¹z ogromnym wyczuciem ich miejsca w literaturze piêknej i dlatego nie wnikaj¹
w materiê literack¹, ograniczaj¹c siê do przywo³añ tekstów zwi¹zanych z ideologi¹
przedstawianych bohaterów. W ogromnej monografii o Majkowskim jej autor tak
pisze o ¯yciu i przygodach Remusa,jakby chcia³ powiedzieæ:to jest najwa•lliejsze
dzie³o jego ¿ycia. Historyk mo¿e przedstawiæsytuacjê historyczn¹jego powstawania, proceswydawniczy (który, jak wiadomo, nie by³ tak prosty), a resztajest milczeniem. Bo ta "reszta" jest tajemnic¹ tworzenia i inne pióra powinny j¹ rozjaœniaæ...
Tylko przez prace szczegó³oweprowadzi droga do historii literatury. Rodzi siê
coraz niecierpliwsze pytanie - dlaczegodotychczasnie powstaj¹ takie dzie³a,których
ukoronowaniem by³aby synteza (ale przecie¿ nie tylko) historycznoliteracka.

7

O roli mitów i legend,"povjóstków" w budowaniuto¿samoœci
kaszubskiejpisze w przywo³ywanvm

tu tekœcie prof. G. Labuda.
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Zw³aszcza ¿eliteratura kaszubskazosta³aju¿ wybornymi piórami uczonych gdañskich opisana od strony jej jêzyka. Jest to tak¿e pewien fenomen, choæbyw zestawieniu z literatur¹ polsk¹. Przecie¿na Uniwersytecie Gdañskim dokonano niejako
kodyfikacji literackiego jêzyka kaszubskiego, przygotowano nowe, po pracach
Lorentza, gramatyki jêzyka kaszubskiego,ju¿ nie wspominaj¹c o kilku monumentalnych s³ownikach jêzyka kaszubskiego, które powsta³y i powstaj¹ dziêki kaszubologom, niespoczywaj¹cym na laurach dzie³a ksiêdza Bernarda Sychty.Historyk
literatury maju¿ dziêki kompetentnym analizom, bo podpisanym nazwiskami Hanny
Popowskiej- Taborskiej, Jadwigi Zieniukowej, Edwarda Brezy, Jerzego Tredera
(Kaszubszczyznaliteracka, ale przecie¿ nie tylkO!)8 - ¿e wymieniê najg³oœniejsze,
przygotowany grunt do ustaleñ literaturoznawczych, jako ¿edzieje jêzyka i struktura jêzyka s¹ nieod³¹czne od literatury, czêsto zreszt¹ w niej siê materializuj¹
i uwidoczniaj¹.
To prawda, ¿e nie wszyscy Kaszubi i kaszubiœciaprobuj¹ dokonania gdañskiej szko³y jêzykoznawczej, ale przecie¿ na tym polega autentyczne ¿ycie naukowe! Dlaczego wiêc (ci¹gle powraca pytanie) nie powsta³a dot¹d historia literatury
kaszubskiej? Odpowiedzi czêœcioweju¿ tu pada³y.Instrumentalne i sezonowetraktowanie literatury kaszubskiej. Zaliczanie jej do literatury ludowej albo "regionalnej". Kwestionowanie odrêbnoœcijêzyka kaszubskiego.
Mo¿na by tu odwo³aæsiê do przyczyn natury politycznej... Ale przecie¿ wiedza nie rodzi siê (tylko) z koniunktury. Czêsto przeciw niej. Zawsze z pasji poznawczych. (¯e ju¿ pominiemy pasje pozanaukowe, tak¿e czêste motory dzia³añ
twórczych). Chcia³oby siê tu przywo³aæprzyczyny psychologiczne, ale weszlibyœmy na grz¹ski grunt charakteryzowania zachowañ narodowych czy etnicznych.
Nieocenion¹ rolê w historii nauki odgrywa tradycja naukowa. A przecie¿ na
Uniwersytecie Gdañskim (przedtem WSP) przez 50 lat dzia³a³ taki znawca spraw
pomorskich i kaszubskichjak Andrzej Bukowski. W³aœnie- dzia³a³! A tu trzeba nie
dzia³aæ,tylko po prostu pisaæ.Ten wszak¿e zarzut pod adresem tego naukowca
zda siê nie tylko paradoksalny, lecz jawnie krzywdz¹cy. Przecie¿ ten cz³owiek
napisa³ ca³¹ bibliotekê poœwiêcon¹ rzeczom pomorskim. Bez niego nie by³oby
w ogóle (chocia¿ natura nie znosi pró¿ni) Kaszub na uczelniach gdañskich. I nie
mo¿na napisaæ o jego tekstach tego, co napisa³ Kazimierz Kutz o pracach
œl¹skoznawczychd³ugoletniego "luminarza" nauki œl¹skiej,¿e d³ugo trzeba bêdzie
pracowaæ,aby ten mu³, który on nagromadzi³, usun¹æ.Jeœlijakiœzarzut postawiæ
by trzeba publikacjom gdañskiego uczonego, tak¿e tym traktuj¹cym o literaturze
kaszubskiej, to ten w³aœnie,¿enie ma w nich -literatu~! A. Bukowski by³ przede
wszystkim historykiem zjawisk spo³eczno-kulturowo-literackich Pomorza XIX

8

Zob. J. Treder,Czynnikiaktywizuj¹cerozwójkaszubszczyzny
literackiej dziœ,"Acta Cassubiana'
t. III. 2001.
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i XX w. Sta³ przy urodzinach najwiêkszego dzie³a literatury kaszubskiej, Remusie,
pe³ni³ nawet poniek¹d rolê akuszera i troskliwego pielêgniarza, ale nie do koñca
zorientowa³ siê, ¿eto cudowne dziecko. Przyk³ad ten spe³niatu jedynie rolê skrótowo-metaforyczn¹ dzia³alnoœciA. Bukowskiego. By³ on nie tylko skrupulatnym rejestratorem literatury kaszubskiej, ale te¿jej policjantem. Przy 50-letniej swej pracy
naukowo-dydaktycznej, bêd¹c wzorem pracowitoœci, nie stworzy³ szko³y literaturoznawczej kaszubskiej. Szko³a naukowa bowiem to przecie¿ nie nawet setki
promowanych doktorów i magistrów.
Dzisiaj literaturoznawstwo kaszubskie p³aci za to, ¿etakiej szko³y nie ma. Nie
piszemy tu o A. Bukowskim, wiêc nie trzeba wskazywaæpowszechnie znanych
przyczyn, dla których ten literaturoznawca nie móg³ i nie chcia³ napisaæhistorii
literatury kaszubskiej i nie stworzy³ podstaw do jej powstania.
Ale czasy siê zmieni³y. Ka¿dy mo¿e pisaæw Polsce, co chce i jak chce,
a wolnoœænauki ograniczona jest tylko przez cechy charakterologiczne jej pracownika. Ktoœmo¿e zarzuciætej wypowiedzi: nie wystarczy stawiaæpostulatów,
trzeba jeszcze wskazaæich realizatora( ów). Jednak wolnoœæ
nauki daje tak¿e swobodê wyboru uczonemu i wszelkie perswazje by³yby tu nie na miejscu.
Kto mo¿e napisaæhistoriê literatury kaszubskiej? Na pewno literaturoznawca, dla którego istnienie literatury jêzyka kaszubskiegojest oczywistoœci¹.Przyk³ad
Neureitera mówi, ¿e nawet nie musi to byæKaszUba. Chocia¿ nikt nie w¹tpi, ¿e
przedstawiciel tej spo³ecznoœci,w której jêzyku literatura powstaje, jest predestynowany w sposób szczególny do realizowania takiego dzie³a. Zw³aszcza bez znajomoœcijêzyka literatury nie sposób poznaæjej tajemnicy, która tkwi w s³owie.
Historia literatury to dzie³o, które spe³nia znane literaturoznawcom warunki
p³yn¹ce z wiedzy merytorycznej i teoretycznej. Ale obok tych warunków s¹ nadto
takie: wolnoœæ
umys³u od ideologii i zale¿noœcipolitycznych, wolnoœæ
od stereotypów i myœlowychuk³adów.
Nie piszê tu - wolnoœæ
od sympatii i antypatii w stosunku do poszczególnych
dzie³ i ich twórców, wszak¿e zawsze podporz¹dkowane odwiecznej zasadzie: sine
;rn
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JÓZEF BORZYSZKOWSKI

"AUTOSTRADA POMORSKA..."
MEMORJA£

HENRYKA CHUDZIÑSKIEGO

Od wielu lat, a zw³aszcza w rzeczywistoœcipolskiej po 1989 roku, bogatej
w nadzieje, marzenia i plany, szczególne miejsce zajmuje program budowy autostrad. W strategii rozwoju Polski, a zw³aszczaPomorza Nadwiœlañskiego,zajeden
ze szczególnych priorytetów uznano budowê autostrady A-l, ³¹cz¹cej pó³noc i po³udnie - Polski i Europy. W ostatnim czasiez ³am prasy codziennej dowiedzieliœmy
siê, i¿ jej budowa, odsuwana w planach bud¿etowych pañstwa polskiego, mo¿e
byæzrealizowana dziêki œrodkomz Unii Europejskiej! .
W kontekœcieju¿ najnowszej historii budownictwa autostrad, zw³aszczaowej
A-l, warto przypomnieæzapomniany lub ca³kiem nieznany, nie tylko wœródhistoryków, dokument pt. Autostrada Pomorska. Memorjal... Henryka Chudziñskiego, opublikowany w Gdyni w 1936 r. Memoria³ ten zachowa³ siê w spuœciŸnie
Aleksandra Majkowskiego. Egzemplarz autorski, zawieraj¹cy dedykacjê dla A.
Majkowskiego, trafi³ do mnie w 2003 r. dziêki Stefanii Marsza³kowskiej z Kartuz.
Jest to druk formatu B-5, licz¹cy ss.15,plus lu•llawk³adka-karta, stanowi¹ca list
autora do czytelników, wyjaœniaj¹cy miêdzy innymi, jakie by³y motywy do napisania ,,(..J broszury z okazji przybycia na Pomorze cz³onków Rz¹du i Izb Ustawodawczych". Wspomniana dedykacja, mo¿e dlajednych ³atwa, dla innych trudna
do odczytania, brzmi:
"Panu drowi Aleks. Majkowskiemu, senjorowi pracy dla Polski na Pomorzu, odnowicielowi czci dla kultury Kaszubskiej dzie³ko niniejsze dedykujê jako okazjê do z³o¿enia ho³du Jego czynnemu patriotyzmowi.
Gdvnia 23/X 1936
Autor".
Adresat tej¿e dedykacji dopisa³ na darowanym egzemplarzu w górnym rogu
swój odrêczny exlibris "Dr Majkowski Kartuzy..." i prawdopodobnie numer ,,36",
którego znaczenie trudno poj¹æ. O adresacie wiemy ju¿ sporo, choæbyz najnowszej monografii wy¿ej podpisanego pt. Aleksander Majkowski (1876-1938).
Biografia historyczna", Gdañsk-Wejherowo 2002. Tam¿e te¿ znajdziemy dwuZob. T. Falba, Bruksela chce do³o¿yæ
do budo~ A-l. Pomo¿ecie?Pomo¿emy,"Rejsy", dod.
"Dziennika Ba³tyckiego",3.10.2003,nr 231, s. l.

216

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

krotnie nazwisko autora Memorja³u - mecenasa i notariusza H. Chudziñskiego,
jako twórcê i cz³onka PatronatuPomorskiej Szko³y Sztuk Piêknych Wac³awa Szczablewskiego oraz inicjatora Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Gdyni, a tak¿e kandydata mianowanegoprzez wojewodê cz³onkiem Rady Miejskiej w Gdyni2 . W 1933 r.
mia³ on 411at, czyli urodzi³ siê w 1892 r. Stefan Sokó³ okreœli³go jako Pomorzanina,
zdecydowanie ideowego dzia³aczaprorz¹dowego, by³ego przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Tczewie3. Tym samym informuje nas o poprzednim miejscu pracy
i dzia³ania Chudziñskiego, który urodzi³ siê w Brodnicy nad Drwêc¹. By³ synem
nauczyciela jêzyka polskiego w tamtejszym gimnazjum - Antoniego (1849-1906),
autora licznych publikacji, w tym historycznych, dotycz¹cych regionu, a napisanych w jêzyku polskim. Jego brat Jerzy (1885-1939) by³ ksiêdzem, redaktorem
naczelnym "Pielgrzyma" w Pelplinie i zwolennikiem Narodowej Demokracji. Zgin¹³zamordowany przez hitlerowców 20 paŸdziernika 1939 r.4
Henryk Chudziñski nie tylko jako mianowany Radny Miasta Gdyni by³ cz³onkiem Zarz¹du TBO - Towarzystwa Budowy Osiedli, w którym stwierdzono mimo
du¿ych obrotów spory deficyt i nadu¿ycia. St¹d nast¹pi³o odwo³anie Zarz¹du towarzystwa i rezygnacja jego cz³onków bêd¹cych radnymi z mandatów5. Jak
widaæ,sprawa ta nie przeszkodzi³a H. Chudziñskiemu w jego obecnoœciw Pomorskim Sejmiku Wojewódzkim, jak równie¿ w ma³o znanej Lidze Drogowej, w którym to œrodowiskunarodzi³ siê interesuj¹cy nas Memoria³.
Treœæ
Memoria³u H. Chudziñskiego stanowi cenny materia³ faktograficzny,
dotycz¹cy tak¿e œwiadomoœci
Pomorzan i wizji rozwoju spo³eczno-gospodarczego
regionu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e realizacjê tej wizji, interesuj¹cego nas projektu,
przekreœli³aII wojna œwiatowa.Nie zdo³a³em stwierdziæ, czy ktokolwiek i kiedykolwiek po 1945 r. wraca³ do interesuj¹cego nas projektu i dokumentu, stworzonego przez H. Chudziñskiego. Niektóre z przedstawionych przezeñ argumentów na
rzecz budowy "Autostrady Pomorskiej" do dziœpozosta³y aktualne. S¹dzê, ¿e zarówno Memoria³, jak i postaæjego autora, godne s¹ przypomnienia i winny staæsiê
przedmiotem dalszych poszukiwañ i badañ. H. Chudziñski zapisa³ siê tak¿ew dziejach Gdyni jako wiceprezes Towarzystwa Przyjació³ Nauk i autor cennej publikacji
zatytu³owanej ¯ycie kulturalno-artystyczne w Gdyni, opublikowanej w Monografii Wielkiego Pomorza i Gdañska, Toruñ-Lwów 1939.

2

Op. cit., s. 592, 648.

3 APB, UWP, WSA, sygn. 25, k. 83. W wspomnieniach F. Soko³a, ¯y³em Gdyni¹, Gdynia 1998,
s. 300, odnotowano H. Chudziñskiego jako wspó³pracownika miejskiego Komisariatu Rz¹du,
a sam autor przywo³a³ go w kontekœciewymagaj¹cym wyjaœnienia.Na s. 159 autor wspomina go
4

jako " ~bitnego dzia³aczaBBWR(w czasieostatniejwojny Volksdeutscha)"!?
Zob. biogramyAntoniegoi JerzegoChudziñskich,opracowaneprzezJ. Szewsai W. Pepliñskiego, opublikowanew t. I S³ownikabiograficznegoPomorzaNadwiœlañskiego,
pod red. S. Gierszewskiego,Gdañsk1992.

5

Zob.M. Kardas,StefanFranciszek
Sokó³KomisarzRz¹duw Gdyni,Pelplin2002,s. 221.
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JOANNA

SCHODZIÑSKA, FRANCISZEK

SÊDZICKlllSSZ-1957j

- DZIA³ACZ NARODOWY;

REGIONALISTA I POETA KASZUBSKI,
WYD. INSTYTUT I<ASZUBSKI I MUZEUM PiŒMIENNICTWA
I MUZYKI I<ASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE,
GDAÑSK-WEJHEROWO 2003, SS. 342

Ju¿ we wstêpie swojej recenzji pragnê podkreœliæ,¿e oceniana monografia
jest dostrzegalnym osi¹gniêciem badawczym. Franciszek Sêdzicki bowiem, któremu Joanna Schodziñska poœwiêci³asw¹ pracê, ¿yj¹cy przecie¿ w nie tak odleg³ym
czasie, to postaæ- wydawa³oby siê - dobrze znana, to ów "Kaszuba Wiemy",
poeta rozmi³owany w rodzinnej, Kaszubskiej Ziemi.
Taka w³aœniesylwetka F. Sêdzickiego "zadomowi³a siê" i utrwali³a w œwiadomoœciwielu zainteresowanychjego ¿yciem. Tymczasem,co moim zdaniem przekonywuj¹co udowodni³a autorka na stronicach swojej ksi¹¿ki, Sêdzicki to postaæ
niedaj¹ca siêjednoznacznie "zaszufladkowaæ".To postaæz o wiele bardziej "skomplikowanym", barwnym ¿yciorysem, zaznaczaj¹ca tak¿e sw¹ obecnoœæ
w ¿yciu
spo³eczno-organizacyjnym i politycznym Pomorza w d³ugim, bo prawie 60-letnim
okresie: to ju¿ nie tylko poeta, lecz równie¿ publicysta, dziennikarz, dzia³acz regionalny, a nawet... propagandzista partyjny.
Autorka skrupulatnie odtworzy³a zatarte przez czasi ludzi œladywspomnianej
wy¿ej dzia³alnoœciF. Sêdzickiego, osadzaj¹c losy swego bohatera wyj¹tkowo solidnie w realiach polityczno-spo³ecznych i kulturowych ostatniej dekady XIX i ponad po³owy XX wieku.
Jestto "zabieg", moim zdaniem, s³uszny,umo¿liwiaj¹cy analizê, wyjaœnienie
i ocenê wielu ¿yciowych decyzji i wyborów F. Sêdzickiego, wyborów rzutuj¹cych
w konsekwencji na jego postawê obywatelsk¹ i polityczn¹. J. Schodziñska trafnie
konstatuje, i¿ "jego ¿ycie i dzia³alnoœæto tak¿e dokument narodzin i rozwoju
rodzimej inteligencji na Kaszubach, jej wk³adu w polski ruch narodowy i regionalny na Pomorzu... "1.

J. Schodziñska,FranciszekSêdzicki.(1882-1957)- dzia³acznarodowy.regionalistai poeta kaszubski,Gdañsk-W~iherowo2003, s. 9.
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Recenzowana praca jest równie¿ interesuj¹c¹ z uwagi na swoj¹ wielow¹tkowoœæ
i jako taka stanowi wartoœcioweuzupehlienie nie tylko problematyki kaszubo- czy pomorzoznawczej, lecz m.in. tak¿e literaturoznawczej oraz prasoznawczej.
Mówi¹c obrazowo - jest ona nie tylko szczegó³owym przedstawieniem przebiegu
¿yciaF.Sêdzickiego
- coju¿ samow sobieby³oby bardzo cenne- ale te¿,w znacznie
szerszym wymiarze, jednym z fragmentów "dopehliaj¹cych" mozaikê spo³ecznopolitycznych dziejów Pomorza na przestrzeni ponad pó³wiecza.
Ksi¹¿ka J. Schodziñskiej oparta jest na skrupulatnie zebranej podstawie archiwalno-Ÿród³owej. Sk³adaj¹ siê na ni¹ Ÿród³aarchiwalne z krajowych oœrodków
naukowo-badawczych: mianowicie z Bydgoszczy i Gdañska. Autorka siêga tak¿e
do zawieraj¹cych równie cenne informacje zbiorów prywatnych Józefy Sêdzickiej
i Józefa Borzyszkowskiego z Gdañska. Wykorzysta³a te¿ odpowiednie materia³y
z chronionej obecnie w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Gdañskiego Spuœcizny
Andrzeja Bukowskiego oraz z przechowywanych w Muzeum Piœmiennictwai Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a istotnych dlajej pracy, zbiorów pozosta³ychpo Franciszku Sêdzickim, Aleksandrze Majkowskim, Hubercie Sucheckim
oraz Michale Urbanku.
Nie mniej istotn¹ grupê Ÿróde³,jak¹ wykorzystano do opracowania tematu
stanowi¹ relacje osób wspó³czesnych F. Sêdzickiemu (Józefy Sêdzickiej, Jerzeg:o
Knyby i Zygfryda Hetmañskiego), Ÿród³a drukowane, prasa (autorka siêgnê³a do
32 tytu³ów), opracowania biograficzne. Szeroko pos³u¿onosiê te¿ literaturê naukow¹.
W archiwach niemieckich, o czym mog³em siê sam przekonaæ,interesuj¹c
siê onegdaj prac¹ dziennikarsk¹F. Sêdzickiego w okresie miêdzywojennym, materia³ów wa¿kich dla podjêtego przez autorkê tematu (poza lakonicznymi notatkami
w raportachpolicyjnych, odnotowuj¹cych zaledwie funkcje pe³nioneprzezeñw œrodowisku polskim Wolnego Miasta Gdañska)nie ma. Odszukaneprzezemnie w zbiorach niemieckich informacje nie wp³ynê³yby na ustalenia przedstawione w recenzowanej rozprawie.
Konstrukcja ksi¹¿ki nie wzbudza zastrze¿eñ- jej chronologiczny uk³ad determinuj¹ uzasadnione cezury stanowi¹ce prze³omowe w ¿yciu F. Sêdzickiego zasz³oœci.I tak rozdzia³ I rozprawy (ss. 19-97) traktuje o latach jego dzieciñstwa
i m³odoœcii obejmuje okres 1882-1918. W rozdziale II (ss. 99-158) autorka kreœli
obraz dzia³alnoœcibohatera swojej pracy w latach 1919-1927, jako dziennikarza
regionalnych pism w niepodleg³ej Polsce. Kolejny III rozdzia³ (ss. 159-222) dotyczy pracy F. Sêdzickiego w latach 1927-1939 na terenie Wolnego Miasta Gdañska. Wreszcie rozdzia³ IV (ss. 223-281) poœwiêconyjest ostatnim latom jego
aktywnoœcizawodowej i spo³ecznej, to jest okresowi 1945-1957. We wszystkich
rozdzia³ach J. Schodziñska charakteryzuje te¿ pracê twórcz¹ F. Sêdzickiego, podkreœlaj¹c intencjonalny czêstokroæcharakter jego poezji.

J. SCHODZIÑSKA, FRANCISZEK SÊDZICKI (1882-1957)...
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To w³aœniena stronicach wyszczególnionych wy¿ej rozdzia³ów autorka dokonuje udanej, w mojej opinii, "weryfIkacji" funkcjonuj¹cego dotychczas w literaturze historycznej "portretu" F. Sêdzickiego na rzecz znacznie szerszegopostrzegania
jego samego,jak te¿ - co udowadnia - jego wielokierunkowej dzia³alnoœci.
Jeszczeraz pragnê podkreœliæprzy tym jak¿e konieczny w tego rodzaju pracach dystans, z jakim autorka przedstawia sylwetkê F. Sêdzickiego: jej s¹dy, konkluzje i opinie s¹ wywa¿one, niekiedy krytyczne, co pozytywnie œwiadczy
o merytorycznym, profesjonalnym przygotowaniu do podjêcia naukowego opracowania tematu.
J. Schodziñska trafnie dostrzega rolê ówczesnej prasy, owego "pasa transmisyjnego" ideologii narodowej, prasy pe³ni¹cej znacz¹ce funkcje kompensacyjne,
prasy zastêpuj¹cej ludnoœcipolsko-kaszubskiej zabronione przez zaborcê instytucje narodowe, na ksztahowanie siê pogl¹dów i osobowoœciF. Sêdzickiego2. S³uszna jest te¿ konkluzja, i¿ F. Sêdzicki "do koñca nie potrafi³ odnaleŸæ siê
w obliczu zmian politycznych, jakie zasz³y na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodleg³oœci. (..j Przyk³ada³ star¹ miarê do no»ych czasów" - konstatuje autorka. St¹d te¿jego decyzja o przeniesieniu siê do Wolnego Miasta Gdañska,
gdzie funkcjonowa³ wypracowany jeszcze w latach zaboru, jak¿e bliski F. Sêdzickiemu, wzorzec dzia³alnoœciorganizacyjno-narodowej.
Sukcesem badawczym J. Schodziñskiej jest tak¿e dotarcie do Ÿróde³ i charakterystyka dzia³alnoœciedytorsko-publicystycznej Sêdzickiego, a mianowicie
wydania pisemek, efemerycznych, co prawda takich jak: "Swój do Swego", "Pobudka" czy "Polskie ¿ycie gospodarcze w Gdañsku"3.
Interesuj¹ce s¹ te¿ ustalenia autorki dotycz¹ce rozbie¿noœcipomiêdzy twórc¹ idei i ruchu m³odokaszubskiego - Aleksandrem Majkowskim a Franciszkiem

Sêdzickim,rozbie¿noœci
powsta³ychna tle odmiennegorozumienia»idei ruchu
kaszubskiego "4.
Mo¿na powiedzieæ,¿e F. Sêdzicki by³ M³odokaszub¹ "in genere". Bowiem,
jak pisze autorka, bli¿sze by³o mu "...bardziej Derdowskiego »Nima Kaszub bez
Polonii a bez Kaszub Polsci« i zwi¹zane z tym przes³anie przyswajania wartoœci kultury ogólnopolskiej, z jednoczesnym wprowadzaniem doñ pierwiastków rodzinnych ni¿ m³odokaszubskie wezwanie do wykreowania w³asnego kaszubskiego wzorca kulturowego, choæby i w obliczu »yraŸnie propolskich
zapewnieñ "5. Dalej pisze, ¿e A. Majkowski chcia³ F. Sêdzickiego "odpi³owaæ
i odseparowaæod ruchu m³odokaszubskiego"6, wreszcie, ¿e "Sêdzicki t¹ sam¹
2
3
4
5

Ibidem, s. 28-34,283-284
Ibidem, s. 54-57, 182.
Ibidem, s. 49 in.
Ibidem, s. 85.

6 Ibidem. s. 74.
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drog¹ co M³odokaszubi szed³ tylko do pewnego momentu "7 .
Mo¿emy zastanawiaæsiê, czy twórca ruchu m³odokaszubskiego A. Majkowski uwa¿a³F. Sêdzickiego za "M³odokaszubê". Zastrze¿eniamia³ te¿ Jan KamowSki...8Mo¿emy zastanawiaæsiê, czy by³ on - jak stwierdza autorka- M³odokaszub¹,
"...buduj¹cym podwaliny pod rodz¹cy siê na pocz¹tku wieku ruch kaszubsko-pomorski ", czy te¿ sprzyja³ raczej wyrastaj¹cym z zapatrywañ Hieronima
Derdowskiego pogl¹dom tzw. starokaszubskim, polonocentrycznym... Jednak¿e
faktem jest, i¿ Sêdzicki by³ postaci¹ znacz¹c¹, i to znacz¹c¹ nie tylko w ruchu
regionalnym... By³ on bowiem równie¿ postrzeganyjako twórca, jako dzia³acz"funkcjonuj¹cy" w o wiele wiêkszym spektrum spo³eczno-kulturowym.
Opiniuj¹c ksi¹¿kê J. Schodziñskiej, jeszcze raz pragnê podkreœliæ,
i¿ uda³o siê
jej nakreœliæczytelny, wyrazisty obraz ¿ycia F. Sêdzickiego na szerokim tle politycznych i spo³ecznych uwarunkowañ. Uda³o siê jej równie¿ pokazaæma³o b¹dŸ
wcale nieznane dot¹d kierunki dzia³alnoœciF. Sêdzickiego. Pragnê równie¿ zaznaczyæ,¿e ta praca, bêd¹ca wynikiem prowadzonych szeroko badañ,jest pierwsz¹ w
historiografii polskiej prac¹ biograficzn¹ o F. Sêdzickim, a zarazemjedn¹ z zapocz¹tkowanej przez prof. Józefa Borzyszkowskiego serii prac przedstawiaj¹cych
¿ycie, dzia³alnoœæ
wybitnych Pomorzan - Kaszubów. Do dzisiaj ukaza³y siê: ksi¹¿ka Cezarego Obracht-Prondzyñskiego o Janie Kamowskim9, Joanny Schodziñskiej o Franciszku Sêdzickim1O i Józefa Borzyszkowskiego o Aleksandrze
Majkowskimll. Mam nadziejê, ¿e niebawem uka¿¹ siê jak¿e ju¿ potrzebne prace
o Florianie Ceynowie i Hieronimie Derdowskim oraz o innych znacz¹cych postaciach wspó³tworz¹cych dzieje Ziemi Kaszubskiej.

7
8
9

Ibidem, s. 85.
Ibidem..
Zob. C. Obracht-Prondzyñski,Jan Karnowski - pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski
dzia!acz
regionalny, Gdañsk 1999.

10

II

Zob. recenzowana
monografia.
Zob. J. Borzyszkowski,AleksanderMajkowski (1876-1938).Biografia historyczna,GdañskWejherowo 2002.
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CZAS~ KTÓRE PRZE¯Y³:.. DR STANIS³:.AW
WACHOWIAK (1890-1972) - POLITYK,
DZIA³:.ACZ GOSPODARCZY I SPO³:.ECZNf:
MATERIA£Y Z SESJI NAUKOWEJ ODBYTEJ 7 MAJA 2001 R.
W INOWROC£AWIU, W OPRAC. E. MIKO£AJCZAKA I P.
STRACHANOWSKIEGO, INOWROC£AW 2002, SS. 1 87,
ILUSTR., ANEKSY
Stanis³aw Wachowiak to cz³owiek, którego praca dla dobra kraju znajduje
powszechne uznanie spo³eczne.Z powodów ideologicznych nieledwie zapomniany w okresie PRL-u, obecnie wzbudza w pe³ni uzasadnionezainteresowanie badaczy najnowszych dziejów Rzeczypospolitej.
Wyrazem owego pomyœlnegodla wspomnianych badañ klimatu by³a zorganizowana w Inowroc³awiu w dniu 7 maja 2001 roku, pod kierownictwem merytorycznym Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, sesja
naukowa pt. "Stanis³aw Wachowiak (1890-1972) - polityk, dzia³acz gospodarczy
i spo³eczny". Pok³osie wspomnianej konferencji ukaza³o siê drukiem w opracowaniu Edmunda Miko³ajczaka i Piotra Strachanowskiego, dziêki pomocy finansowej:
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Zrzeszenia Regionalnego Banków
Spó³dzielczych, GospodarczegoBanku Wielkopolskiego S.A., Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Patronowa³y mu tak¿e: Urz¹d Miasta Inowroc³awia i Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddzia³ w Inowroc³awiu.
Mecenattak wielu instytucji umo¿liwi³ niezwykle staranneprzygotowanie edycji
tomu, edycji wyró¿niaj¹cej siê szat¹ graficzn¹, a tak¿e zamieszczeniem w ksiêdze
61 unikatowych fotografii wzbogacaj¹cych jej wartoœæ
poznawcz¹.
Podobn¹ funkcjê spe³nia te¿ indeks osób (s. 173-184) bêd¹cy nie tylko alfabetycznym wykazem wystêpuj¹cych w tekœciepostaci, lecz zawieraj¹cy równie¿
zwiêz³e adnotacje biograficzne.
Zr¹b tomu tworzy 6 referatów tycz¹cych wybranych dziedzin dzia³alnoœci
publicznej Stanis³awaWachowiaka. I tak Andrzej Gulczyñski omawia jego dzia³alnoœæ
na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie by³ej Dzielnicy Pruskiej
(s. 35-57), Mieczys³aw Wojciechowski przedstawia dokonania S. Wachowiaka na
stanowisku wojewody pomorskiego w latach 1924-1926 (s. 59-80), Zdzis³aw Biegañski charakteryzuje zabiegi wojewody Stanis³awa Wachowiaka na rzecz roz-
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szerzenia granic województwa pomorskiego (s. 81-98), z kolei Antoni Czubiñski
pisze o roli S. Wachowiaka w przygotowaniu i przeprowadzeniu Powszechnej
Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r. (s. 99-116), a W³odzimierz Jastrzêbski
kreœliobraz dzia³alnoœciS. Wachowiaka w latach wojny i okupacji (1939-1945)
(s.117-134). Wreszcie Piotr Strachanowski ukazuje nam postaæS. Wachowiaka
na tle jego wspomnieñ Czasy,które prze¿y³em. Wprowadzeniem w problematykê
tomu jest natomiast opracowanie Edmunda Miko³ajczaka pt. Inowroc³aw na progu 11 Rzeczypospolitej, maj¹ce za zadanie "w miarê syntetyczne zaprezentowanie Inowroc³awia w czasach, w których przebywa³ tutaj rozpoczynaj¹cy
sw¹ wielk¹ karierê dr Stanis³aw Wachowiak"l. To zwiêz³e przypomnienie dziejów miasta przybli¿a czytelnikowi swoisty klimat, atmosferê,jaka pobudza³a, inicjowa³a - jak wspomina bohater tomu - "...radoœæistnienia i tworzenia rzeczy
po¿ytecznych dla swoich i dla kraju kochanego "2 .
Ow¹ "radoœæ"
przyæmiewa³niejednokrotnie brak zrozumienia,niesprawiedliwe,
krzywdz¹ce wprost opinie czêœcirodaków. Z gorycz¹ pisa³ wówczas S. Wachowiak:
" Wtedy pierwszy raz w ¿yciu przekona³em siê, ¿e najpospolitszy wyraz u Polaków to »zdrajca«. Ka¿dy by³ zdrajc¹, kto nie chcia³ wykonaæjakiegoœ bezrozumnego has³a. By³ zdrajc¹, kto nie chcia³, aby krew nadaremno siê przelewa³a,
kto nie chcia³ ofiar bezu¿ytecznych, zdrajc¹

wreszcie, kto innego by³ zdania "3 .

W Inowroc³awiu S. Wachowiak pracowa³ jedynie przez 51at (1916-1920).
Lecz w³aœnieów, zdawa³oby siê, krótki okres czasu uksztahowa³ ostateczniejego
osobowoœæ,
jako póŸniejszego "...polityka i parlamentarzysty, wysokiego urzêdnika pañstwowego w rangach ministra i wojewody, przemys³owca, finansisty, dzia³acza spo³ecznego i gospodarczego "4.
Nadmieni³emju¿, ¿e dzia³alnoœæ
S. Wachowiaka na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie by³ej Dzielnicy Pruskiej omawia rzetelnie A. GuIczyñski. Naœwietla przy tym kulisy jego powo³ania na wspomniane stanowisko,
charakteryzujeopcje polityczne, przedstawiatrudnoœcii konflikty generowaneprzez
zwolenników niechêtnych mu ugrupowañ politycznych. Na wysok¹ ocenê zas³uguj¹ w opinii autora dokonania S. Wachowiaka "w dziedzinie skarbowoœci,rozwoju rolnictwa, przemys³u i handlu ". S. Wachowiak, konkluduje A. Gulczyñski,
okaza³ siê urzêdnikiem kompetentnym, realizuj¹cym program swojej partii (tj. Narodowej Partii Robotniczej)5.

l

Czasy,któreprze¿y³...,s. 19.

2 P. Strachanowski, Wstêp, [w:] Czasy, które prze¿y³..., s. 8.
3 E. Miko³aj czak , Inowroc³aw na progu 11Rzeczypospolitej, [w:] Czasy, które prze¿y³..., s. 32-33.
4

Zob. P. Strachowski,PostaæStanis³awaWachowiakana tle wspomnieñ" Czasy,któreprze¿y-

5

A. Gulczyñski,Stanis³awWachowiak- podsekretarzstanuw Ministerstwieby³ejDzielnicyPru-

³em ", [w:] Czasy, które prze¿y³..., s. 139.

skie;, OlJ.cit., s. 56; zob. te¿: ibidem, Aneks nr 1, s. 57.
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Zajmuj¹ce studium Mieczys³awa Wojciechowskiego obejmuje natomiast najwa¿niejszy bodaj¿e okres jego dzia³alnoœcipublicznej na stanowisku wojewody
pomorskiego w latach 1924-1926. Autor omawia tu dokonania S. Wachowiaka
tycz¹ce rozlicznych przejawów spo³eczno-politycznegoi gospodarczego¿ycia Ziemi
Pomorskiej, podkreœlaj¹c, i¿ jedn¹ z kwestii do których wojewoda przywi¹zywa³
szczególn¹ wagê, by³a "...problematyka ludnoœcikaszubskiej"6. Zabiega³ on m.in.
o przyœpieszeniereformy rolnej na Kaszubach, o liberalizacjê polityki podatkowej
na tym terenie,popiera³ te¿rozwój przemys³u artystycznegoi ludowego, interweniowa³ czêsto w Warszawie na rzecz gospodarki morskiej (w szerokim tego s³owa
znaczeniu)i rozbudowy infrastruktury miejskiej i portowej Gdyni? . Ograniczona objêtoœæ
omówienia uniemo¿liwia szczegó³owenaœwietleniew nim podejmowanych
przez S. Wachowiaka prac na rzecz spo³ecznoœcikaszubskiej. A by³y to dokonania
znacz¹ce, o których " dobra, wdziêcznapamiêæ" przetrwa³a do dzisiaj8.
Jedn¹ z wielu kwestii, jakie absorbowa³y wojewodê Wachowiaka, by³a niezwykle wa¿na, w jego rozumieniu, sprawa wzmocnienia potencja³u województwa
- zarówno gospodarczego, jak i ludnoœciowego.Rozwi¹zanie tego zagadnienia
umo¿liwiæ mia³a reforma podzia³u terytorialnego Polski. S. Wachowiak usilnie zabiega³ przy tym o przy³¹czenie do pomorskiego zachodnich powiatów województwa poznañskiego. Przebieg wspomnianych starañ przedstawi³ w obszernym
kontekœciespo³eczno-politycznych zasz³oœciautor kolejnego opracowania- Zbigniew Biegañski. I choæstarania te - konkluduje Biegañski - nie zosta³y wówczas
(tj. w latach 1924-1926) rozstrzygniête zgodnie z zamys³em S. Wachowiaka, to
" .. .stanowi³y istotny kapita³ dla przysz³ych decyzji w sprawie powiêkszenia
obszaru województwa pomorskiego, wprowadzonych w ¿ycie w 1938 r: "9.
Zamach majowy 1926 r. zadecydowa³ o dalszych losach S. Wachowiaka.
Zdymisjonowany przez nowe w³adze ze stanowiska wojewody, przyj¹³ chêtnie propozycjê ówczesnegoprezydentaPoznania,Cyryla Ratajskiego, w³¹czenia siê w prace nad organizacj¹ Powszechnej Wystawy Krajowej. W³aœnieto pole publicznej
dzia³alnoœciS. Wachowiaka opisuje w swoim artykule Antoni Czubiñskilo. Obj¹w-

6

Zob. M. Wojciechowski,Stanis³awWachowiak- wojewodapomorski w latach 1924-1926,[w:]
Czasy, które prze¿y³..., s. 69 i n.; zob. te¿: J. Kutta, Druga Rzeczypospolita i Kaszubi 1920-1939,
Bydgoszcz 2003, s. 136-187.

7
8

M. Wojciechowski,op. cit., s. 61 i n.; J. Kutta, op. cit., s. 138-139,153in.
"symbolicznym wyrazemanga¿owaniasiê S. Wachowiakaw kwestii kaszubskiej- pisze M.
Wojciechowski - by³ udzia³ w popularyzacji wœródmiejscowej spo³ecznoœcinarzecza kaszubskiego, gdy¿ z jego inicjatywy rozes³ano znane dzie³o Hieronima Derdowskiego »0 ponu Czorliñscim, co do Pucka po secejacho³«, zob. M. Wojciechowski, op. cit., s. 77.

9

Z. Biegañski,ZabiegiwojewodyStanis³awaWachowiaka
na rzeczrozszerzenia
granic województwa pomorskiego, [w:] Czasy, które prze¿y³..., s. 98.

10

Zob. A. Czubiñski,Rola dra Stanis³awaWachowiakaw przygotowaniui przeprowadzeniuPowszechnei Wvstawv Kraiowei w Poznaniu w 19291:. rw:l Cza.~v.które vrze¿vl

s. 99-116.
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szy stanowisko dyrektora PWK, mimo wielu trudnoœci,S. Wachowiak wraz z gronem oddanych mu wspó³pracowników doprowadzi³ 15 maja 1929 r. do otwarcia
wystawy, która "...pod wzglêdem ideo1iYm scementowa³a ca³y naród, 1iYtworzy³a entuzjazm pracy, uwydatni³a jako dzie³o pokojowe wspó³pracê ca³ej
Polski nad budow¹ potêgi i przysz³oœci naszego kraju"II.
Najtrudniejsza chyba doba, tak w ¿yciu osobistym S. Wachowiaka, jak i w
jego dzia³alnoœcipublicznej, to lata okupacji hitlerowskiej. Za aprobat¹ rz¹du emigracyjnego w³¹czy³ siê wówczas Wachowiak w prace utworzonej za zgod¹ okupantów jesieni¹ 1940 r. w Warszawie Rady Opieki Miejskiej, a nastêpnie Rady
G³ównej Opiekuñczej. "RGO - stwierdza W³odzimierz Jastrzêbski w artykule poœwiêconym temu w³aœnieokresowi - zatrudnia³a oko³o 13 tysiêcy urzêdników,
najczêœciejzwi¹zanych z konspiracj¹... ", chroni¹c ich tym samym przed wysy³k¹ na roboty przymusowe do Rzeszy b¹dŸ aresztowaniem i zes³aniem do obozu
koncentracyjnegol2. Prace w zakresie opieki spo³ecznej kontynuowa³ S. Wachowiak tak¿e w czasie powstania warszawskiego, które - w jego opinii - by³o "nieprzemyœlanymw szczegó³achzrywem narodo1iYm"13. O znacz¹cym autorytecie
S. Wachowiaka niech œwiadczyfakt, ¿e z ramienia naczelnego dowództwa Armii
Krajowej prowadzi³ z Niemcami pertraktacje o ewakuacji ludnoœcistolicy i ratowaniu niszczej¹cych w p³on¹cym mieœciedóbr narodowej kultury.
Po wojnie, w obawie przed repreŒjamikomunistycznych w³adz, w kwietniu
1946 r. opuœci³Polskê. Jego losy na emigracji przedstawi³ wyczerpuj¹co w omawianym tomie Piotr Strachanowski 14. Na tle wspomnieñ S. Wachowiaka kreœlion
interesuj¹ce studium jego osobowoœci,akcentuj¹c polityczny pragmatyzm pogl¹dów wojewody, g³êbok¹, podbudowan¹ doœwiadczeniemi praktyk¹ wiedzê, a tak¿euwarunkowan¹ wspomnianymi przymiotami umiejêtnoœæ
wartoœciowania,trafnej
oceny zasz³oœcidziejowych, w których przysz³o mu ¿yæi pracowaæl5.

11

Zob. Powszechna n)lstawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929. Dzie³o zbiorowe pod kierownic-

12

twem dra S. Wachowiaka, t. 5, Poznañ 1930, s. 626-627, cyt. za: A. Czubiñski, op. cit., s. 112.
Zob. W. Jastrzêbski, Dzia³alnoœædra Stanis³awa Wachowiaka w latach wojny i okupacji (1939-

1945), [w:] Czasy, które prze¿y³..., s. 125.
13 Ibidem, s. 130.
14 Zob. P. Strachanowski, PostaæStanis³awa Wachowiaka na tle wspomnieñ "Czasy, które prze¿y15

³em ", [w:] Czasy, które prze¿y³..., s. 135 in.
Ibidem, s. 149-157. Przyk³adem niech bêdzie zamieszczona w artykule P. Strachanowskiego
refleksja S. Wachowiaka zaczerpniêta z jego wspomnieñ: "Cz³owiek, a z nim ka¿dy naród jest
wytworem wszystkich przesz³ych pokoleñ. Obyczajejego s¹ wynikiem rozwoju historycznego. Nie
mo¿na ich zmieniaæjak buty czy rêkawiczki. Owszem, mo¿na lecz, tylko gwa³tem fizycznym, to
znów nie mo¿edaæszczêœciacz³owiekowi. 1 w tym widzê grzech pierworodny komunizmu! Nigdy
nie wierzy³em, aby naród tych tradycji móg³ siê czuæwolnym w narzuconym sobie ustroju. Jednostki, co jest ludzkie, bêd¹ siê podliæ dla kêsa chleba, bezpieczeñstwa osobistego czy kariery, ale
w zbiorowe; duszy ludzki¹; tliæ siê bêdzie bunt, który przetrwa pokolenia" (zob. ibidem, s. 154).
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Omówionatu pokrótceksiêga,to nie tylko przypomnienie,nie tylko dowód
uznaniaz³o¿onyjednemu z wybitnych Polaków to tak¿eantologia wskazuj¹ca
nagl¹c¹ potrzebê opracowaniawyczerpuj¹cej, naukowej biografii Stanis³awa
Wachowiaka.

JóZEF BORZYSZKOWSKI

CEZARY

OBRACHT-PRONDZVÑSKI,W KRÊGU

PROBLEMA TYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ.
STUDIA I SZKICE,
GDAÑSI(-WEJHEROWO

2003, SS. 284

W Badaniach kaszuboznawczych w XX wieku!, swoistym raporcie i analizie dokonañ na tym polu przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych, przygotowanym przy organizacyjno-redakcyjnym udziale C. Obracht-Prondzyñskiego,
znajdziemy wielokrotnie jego nazwisko jako wspóhwórcy dorobku kaszubologii tego¿ dwudziestego stulecia. Jednak¿e to, co przebada³ i napisa³ on w minionym
tysi¹cleciu stanowi jedynie zapowiedŸjakoœcii wagi jego badañ-publikacji, opuszczaj¹cych oficynê wydawnicz¹ Instytutu Kaszubskiego na pocz¹tku III tysi¹clecia. Pamiêtaæte¿ trzeba, ¿e C. Obracht-Prondzyñski w tej¿e oficynie pe³ni wcale
niepoœledni¹ spo³eczn¹ funkcjê menad¿era.Jako sekretarz redakcji "Acta Cassubiana", organu naukowego (rocznika) Instytutu Kaszubskiego i sekretarz tego¿
niepublicznego podmiotu naukowo-badawczego - jest jednym z g³ównych animatorów badañ na kaszubsko-pomorskim gruncie. Jednak¿enajwa¿niejsze s¹ jego
w³asne prace badawcze i bêd¹ce ich owocem publikacje, w tym ksi¹¿ki, z których
tu omawiana nale¿y do gatunkowo naj ciê¿szych.
Przypomnijmy, ¿e w 1999 r. ukaza³a siê drukiem jego rozprawa pt. Jan Karnowski. Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski dzia³acz regionalny, wydana
przez Instytut Kaszubski w Gdañsku. Powsta³a ona w ramach Studium Doktoranckiego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañskiego. Zapocz¹tkowa³a wa¿n¹,
postulowan¹ od lat przez uczonych i dzia³aczy, seriê biografii historycznych najwa¿niejszych postaci ruchu kaszubsko-pomorskiego. Kolejne pozycje tej serii to:
Józef Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2003 i Joanna Schodziñska, Franciszek Sêdzicki
(1882-1957) - dzia³acz, regionalista i poeta kaszubski, Gdañsk-Wejherowo
2003. W przygotowaniu s¹ miêdzy innymi biografie Bernarda Szczêsnego,W³adys³awa Pniewskiego i Floriana Ceynowy.
W 2002 r. pod firm¹ Instytutu oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdañskiego

l

Badania kaszuboznawcze
w XX wieku. Materia³ypokonferencyjnepod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2001.
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ukaza³a siê jego monumentalna rozprawa habilitacyjna Kaszubi - miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹. Dzie³o to nie ma dot¹d sobie równego.
Jego znaczenie dostrzegli i ocenili wysoko humaniœci,zw³aszczahistorycy i socjolodzy, ale nie zg³êbili go chyba dot¹d ani politycy, ani dzia³aczekaszubsko-pomorscy. Ma ono bowiem obok wartoœci naukowo-poznawczych tak¿e œciœle
spo³eczno-u¿ytecznei godnejest g³êbokiej dyskusji w œrodowiskupolitologów i polityków ró¿negoszczebla- od lokalnych po centralne.Zawiera bowiem tak¿ewspó³czesneoblicze regionalizmu kaszubsko-pomorskiego, w tym szczególnie ciekawy
i wielow¹tkowy portret Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego od jego powstania
w 1956 r. po wspó³czesnoœæ.
Chc¹c okreœliæ
rangê tej monografii, jej miejsce w badaniach kaszuboznawczych XXI wieku, mo¿na j¹ porównaæjedynie z dwiema
pozycjami - Andrzeja Bukowskiego Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy,
literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950 i Kaszubi.
Monografia socjologiczna, pod red. Marka Latoszka, Rzeszów 1990. Warto te¿
pamiêtaæo badaniach Brunona Synaka i jego monografii: Kaszubska to¿samoœæ.
Ci¹g³oœæi zmiana, Gdañsk 1998.
.
Pamiêtamy, ¿e na progu nowego stulecia ukaza³a siê nowatorska, jak oceni³
j¹ profesor Gerard Labuda, ksi¹¿ka Pomorze - Ma³a ojczyzna Kaszubów. (Historia i wspó³czesnoœæ)/ Kaszubisch-pommersche Heimat. (Geschichte und
Gegenwart), w której równie¿ jest znacz¹cy oryginalny udzia³ autorsko-redaktorski C. Obracht-Prondzynskieg02.
Obok ww. dzie³a Kaszubi..., najpowa¿niejszego dzie³a o Kaszubach w Polsce w II po³owie XX wieku, w dorobku C. Obracht-Prondzyñskiego wyró¿niaj¹
siê wieloœci¹ i aktualnoœci¹podejmowanych w¹tków dwie monografie. Pierwsza
to Ku samorz¹dnemu Pomorzu. Szkice o kszta³towaniu siê ³adu demokratycznego, wyd. Instytut Kaszubski i Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2002 oraz ta, tutaj
najpierwsza, zasygnalizowana w tytule niniejszego tekstu. Ta pierwsza jest po trochu zapowiedzi¹ drugiej, w której autor, bêd¹c historykiem i socjologiem podchodz¹cym interdyscyplinamie do badanej problematyki, a zarazem uczestnicz¹cym
aktywnie we wspó³czesnym ¿yciu spo³ecznym, w owym kszta³towaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego i budowaniu pañstwa demokratycznego, daje g³êbok¹ analizê
i obraz badanejrzeczywistoœciw szerokim kontekœcieproblematyki ogólnopolskiej
i przemian spo³eczno-politycznych w Europie.
Prezentowana tu ksi¹¿ka to tom ró¿nych tekstów, powsta³ych przy przeró¿nych okazjach, zw³aszczakrajowych i miêdzynarodowych konferencji historyków
i socjologów, ale tak¿e ca³kiem nowych - oryginalnych. U³o¿one w dwóch dzia³ach, których zawartoœæsygnalizuje spis treœci.Cz. I: Kaszubi a inni: historia,

2

Redaktoramitej ksi¹¿ki s¹J. Borzyszkowskii D. Albrecht, Gdañsk-Liibeck,2002. Zob. G. La.
buda, O Pomorzu jako ojczy•nie Kaszubów, "Acta Cassubiana",t. III, 2001, s. 233-251.
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wspó³czesnoœæ
i pytania o to¿samoœæ,
a w niej: Kaszubi a pañstwo pruskoniemieckie w XIX i na pocz¹tku XX wieku,' Miêdzy wspó³¿yciem a konfliktem.
¯ycie codzienne na kaszubsko-niemieckim pograniczu,' Niemcy widziani oczyma Kaszubów,' Podobieñstwa ideowe i wspólne inspiracje M³odokaszubów
oraz twórców regionalizmu podhalañskiego,' Kaszubi, Serbo³u¿yczanie, £emkowie. Próba porównania etnicznych grup regionalnych,' Wizerunek S³owiñców w powojennej publicystyce polskiej,' Czy w Polsce powstaj¹ nowe narody?
Przypadek Kaszub i Œl¹ska,' Milenium a to¿samoœæ
Gdañska,' Kaszubi u bram
Europy. CzêœæII pt. Problematyka spo³eczna, kulturalna i rodzinna zawiera
nastêpuj¹ce teksty: Problem zró¿nicowania spo³ecznego Kaszubów w XIX i XX
wieku,' Emigracja z Polski. Przyczyny - fonny - cele - skutki,' Wp³yw emigracji na to¿samoœæ
regionaln¹ Pomorzan,' Koœció³ i wartoœci religijne w ¿yciu
spo³ecznoœci kaszubskiej po 1945 roku,' Epopeja Aleksandra Majkowskiego a inteligencki etos,' Zjazdy rodziny na Kaszubach i Pomorzu,' Pr¹dzyñscy
- pomorska rodzina szlachecko-ziemiañska.
Ju¿ sametytu³y zawartych w tej ksi¹¿ce studiów i szkiców sygnalizuj¹ bogactwo i oryginalnoœæpodejmowanej w nich przez autora problematyki. Na podkreœleniezas³uguje innowacyjne ujêcie zdawa³oby siê odwiecznych problemów
Kaszubów, np. ich relacji z Niemcami w kontekœciestosunków polsko-niemieckich i ¿ycia na pograniczu, w œwieciewielu narodów i wielu kultur. W czêœciI,
obok tekstów dotycz¹cych owej problematyki niemieckiej, szczególnie aktualne
wydaj¹ siê artyku³y dotycz¹ce wspó³czesnegostanu œwiadomoœci
Kaszubów i Œl¹zaków oraz to¿samoœciGdañska w kontekœcieotwartych dla nas bram Unii Europejskiej. Autor porusza tu fundamentalne problemy dotycz¹ce wczoraj, dziœi jutra
Kaszubów; uœwiadamiaskutki ró¿nych deklaracji, wyjaœniaich uwarunkowania
i zdaje siê, ¿eoczekuje kontynuacji rozwa¿añ,intelektualnego wysi³ku oprócz kolegów badaczy przede wszystkim tych, którzy stanowi¹ o najwa¿niejszych podmiotach, instytucjach w ruchu i spo³ecznoœcikaszubsko-pomorskiej. Owa szczególna
aktualnoœæ
tej problematyki wzros³a ostatnio w kontekœciewyników i nie tylko
medialnych nastêpstwnajnowszego spisu powszechnego3, jak te¿ wyst¹pieñ szczególnego rodzaju polityka niemieckiego, jakim jest pose³ Erika Steinbach,przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypêdzonych w RFN. Nie bez znaczenia s¹ te¿ szczególnego
rodzaju doœwiadczeniamniejszoœcinarodowych i etnicznych w Europie Zachodniej, w tym dotycz¹ce ich przywileje, o jakich marz¹ inni, nie tylko nad Raduni¹
i Wis³¹, pomijaj¹c odmiennerealia, tradycje i powojenne doœwiadczenia
spo³eczeñstw
starej Europy, do której wraca Rzeczpospolita.
Studiuj¹c dzie³o C. Obracht-Prondzyñskiego, wydaje siêjakobyautor, nie formu³uj¹c wprost, stawia nowe pytania pod adresem spo³ecznoœcikaszubskiej i jej
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g³ównej reprezentacji, jak¹ stanowi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Miêdzy
wierszami czytamy pytanie "Quo vadis Cassubia", dok¹d prowadz¹ ciê ró¿ne
kama, uwa¿aj¹ce siê za twoje elity; jak siê ma ich obraz Kaszubów i pogl¹dy,
ukazywane w mediach do rzeczywistoœcii tego obrazu Kaszubów, jaki w wyniku
badañ zaprezentowali socjolodzy, w tym sam autor. Chodzi o fundamentalne problemy narodu polskiego, o stosunek Kaszubów do w³asnej i innych przesz³oœci;
o tradycjê i idea³y; o realia pracy organicznej; o niejednokrotnie sygnalizowane, ale
nazbyt delikatnie, politykierstwo, prywatê i komercjê.
Wydaje siê, ¿e zaprezentowany w omawianych studiach obraz Kaszubów
jest nadal nazbyt barwny w sensiepozytywnym, a brak w nim nieco wci¹¿ jaskrawo uwidaczniaj¹cych siê kolorów szarych a¿ po czarny. (Podobnie te¿ we wspó³czesnej literaturze kaszubskiej - brak jakichkolwiek krytycznych sygna³ów,
dotycz¹cych spo³ecznoœci
kaszubskiej, obecnych u mistrzów poprzednich pokoleñ,
choæbyu Aleksandra Majkowskiego w cyklu wierszy Z ma³ego miasta). W tym¿e
obrazie uderza brak œladówszerszych wspó³czesnych dyskusji programowych,
a jednoczeœniema³ej konsekwencji w stosunku do uchwa³ i deklaracji kongresowych czy walnych zjazdów ZK-P z dawnej i ca³kiem niedawnej przesz³oœci.Niemal ca³kowicie, poza wyj¹tkami, brak jej nawet na ³amach "Pomeranii".
Nieco odmienny charakter od tekstów z czêœcipierwszej maj¹ artyku³y zawarte w czêœcidrugiej omawianego tomu. Z jednej strony dostrzegamy w niej
du¿y ³adunekproblematyki œciœle
spo³ecznej,z drugiej - dotycz¹cej œwiatawartoœci Kaszubów, w tym obrazu rodziny, stanowi¹cej jeden z filarów kaszubskiej to¿samoœcietniczno-regionalnej. Mo¿na zaznaczyæ,¿e autor powy¿sze stwierdzenie
dotycz¹ce rodziny stawia blisko szeregumitów, podobnie jak rolê nieco zmitologizowanego obrazu Koœcio³ai wartoœcireligijnych w ¿yciu Kaszubów.
Na szczególn¹ uwagê, wnikliwe studium, nie tylko dzia³aczy regionalnych
i historyków czy socjologów, zas³ugujetekst poœwiêconyepopei A. Majkowskiego
¯ece i przigode Remusa i etosowi inteligencji kaszubsko-pomorskiej. Znajdziemy
w nim postulat zasadniczej debaty nad wspó³czesn¹ rol¹ inteligencji, próby okreœleniajej innowacyjnoœciprzy jednoczesnym chronieniu tradycji, niekiedy g³ównie
folkloru. Wa¿ne s¹ w tym kontekœciesygna³y dotycz¹ce pomijania imperatywu
krytycyzmu wobec w³asnej spo³ecznoœci,
jak i woli pracy nad stanem w³asnej duszy, a przy tym dostrzeganych zjawisk i zagro¿eñ" wszelkimiJormami tak pozornie atrakcyjnego etnocentryzmu i grupowego ekskluzywizmu" oraz ró¿nego
rodzaju kompleksu, tak¿e wobec "ucza³ech".
Autor z ogromnym wyczuciem i rozeznaniem problematyki zajmuje siê równie¿ sprawami œciœle
rodzinnymi, bêd¹c jednoczeœniekronikarzem i dokumentalist¹ ¿ycia -losów wielu znanych rodzin kaszubsko-pomorskich.
Bogactwo i aktualnoœæ
poruszanych przez C. Obracht-Prondzyñskiego problemów, zagadnieñz historii i wspó³czesnoœci
¿ycia, nieomal codziennego,spo³ecz-
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noœcikaszubskiej,mniej kaszubsko-pomorskiej,jest nadto widoczne. Powoduje ono,
¿e, sygnalizuj¹c zawartoœæ
tej ksi¹¿ki, poruszanych przez autora z nale¿ytym dystansemi krytycyzmem (choæniezbyt ostrym) zagadnieñ, mo¿na by napisaækolejne studium. Jestem przekonany, ¿e ono i tak wkrótce siê mo¿e ukazaæi to pod
nazwiskiem C. Obracht-Prondzyñskiego, najpowa¿niejszego ju¿ znawcy wspó³czesnejDroblematvki kaszubsko-wmorskiei.

