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Z POWOJENNYCH DZIEJÓW MIASTA,
S£UPSK 2003,
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Ostatnie lata przynosz¹ wiêzi nowe i liczne na Pomorzu publikacje biograficzne. Obok wielkich naukowych biografii historycznych i s³owników znajdujemy m.in.
biografie lub ich namiastki, pisane przez historyków, bibliotekarzy i nauczycieli.
Spoœródszkólnych Tamara Jab³oñska, katechetka z Linii, napisa³a szczególnego
rodzaju biografiê ks. Bazylego Olêckiego, nadaj¹c jej tytu³ Gmina Tibi. Wspomnienie o ks. Bazylim Olêckim, Linia 2003. Obejmuje ona Wstêp i 4 rozdzia³y:
Biografia Bazylego Olêckiego, Duszpasterstwo, Budownictwo, Pisarstwo oraz
Zakoñczenie i Bibliografiê. Konstrukcja i zawartoœæpracy zdradzaj¹ warsztat
pisarski, preferowany w uczelni teologicznej, której absolwentk¹jest autorka.
Nieco podobn¹ biografiê, pt. Ks. kan. Józef Bruski - proboszcz z Pruszcza. ¯ycie i dzie³o, napisa³ szkólny z Lubiewa Marek Sass,wydaj¹c j¹ w³asnym
sumptem w Bydgoszczy, w 2003 r. Zawartoœæ
tej ksi¹¿eczki, przybli¿aj¹cej postaæ
zas³u¿onegokap³ana, rodem z Piechowic, sygnalizuj¹ tytu³y kolejnych jej czêœci:
Wstêp, W drodze do kap³añstwa - Dom rodzinny i Seminarium Duchowne;
Pierwsze dziesiêæ lat kap³añstwa; Prusieckie pocz¹tki; Naprawa zniszczeñ
wojennych. Dalsze inwestycje; Praca duszpasterska; Oddzia³ywanie spo³eczno-religijne - Cz³owiek-kap³an, Katecheta-wychowawca, Kaznodzieja, Rekolekcjonista, Patriota. Ostatni fragment zatytu³owany jest biblijnie: "A chwila
mojej roz³¹ki nadesz³a. W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em,
wiary ustrzeg³em". Dochodzi do tego Zakoñczenie, Pos³owie, ~kaz najwa¿niejszych skrótów, •ród³a i bibliografia oraz Aneks, a w nim m.in. Wspomnienie. Ks. Józef Bruski, jakim go zna³em (Z. Zieliñski).
Obie publikacje stanowi¹ ciekaw¹ lekturê i oryginalne dokumenty pamiêci
o zmar³ych, a ¿ywych w œwiadomoœci
nie tylko parafian, wyj¹tkowych kap³anach.
Stanowi¹ te¿ œwiadectwoaktywnoœcinaukowo-popularyzatorskiej nauczycieli.
Ca³kiem inny charakter ma tytu³owa w niniejszej recenzji publikacja z serii
"Nasza Pomorska Ma³a Ojczyzna", opracowana i wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w S³upsku. Jej
autorki swój wstêp zatytu³owa³y Pamiêci naszych ojców, informuj¹c, i¿ prezento-
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wany tam jest pierwszy z zamierzonego cyklu Znani S³upszczanie, a zawiera 50
biogramów osób, które wpisa³y siê znacz¹co w powojenn¹ historiê S³upska.W œród
nich s¹ patroni s³upskich ulic i bohaterowie pami¹tkowych tablic.
Sponsoremtego¿ wydawnictwa jest s³upski Urz¹d Miejski, st¹d i przedmowa
prezydenta Macieja Kobyliñskiego podkreœlaj¹cego,i¿ miasto to miejsce i ludzie,
a ludzi przyci¹ga genius loci. Prezentowana ksi¹¿ka jest ho³dem dla jej bohaterów, jak i anonimowych s³upszczan, którzy przez wieki to miasto budowali i zamieszkiwali - tworzyli. Ksi¹¿ka ta jest wiêc szczególnego rodzaju s³ownikiem
biograficznym. Otwiera go szkic biograficzny dotycz¹cy Jakuba JerzegoAlbrechta, dyrektora S³upskich Fabryk Mebli w latach 1952-1974, a zamyka obszerny
stosunkowo opisowy portret ks. Jana Zieji - katolickiego kap³ana i dzia³acza spo³ecznego, znanego w ca³ym kraju, a maj¹cego w swoim ¿yciorysie ciekawe powojenne lata spêdzone w S³upsku. Ka¿dy biogram zaopatrzony jest w fotografiê
i bibliografiê. W przypadku ks. Zieji brak mi opracowania Zdzis³awa Machury Cztery s³upskie lata. Opowieœæo pracy duszpasterskiej ks. Jana Zieji w parafiach na terenie Ziemi S³upskiej w latach 1945-1949. Ale to zapewne wynika
st¹d, i¿ ksi¹¿ka ta wydana zosta³a w S³upsku dopiero w 2002 r., a autorki omawianego s³ownika swoj ¹ publikacjê ukoñczy³y kilka lat wczeœniej.
Spoœród50 postaci, których ¿yciorysy - szkice biograficzne zaprezentowa³y
autorki, kilka reprezentuje kaszubsko-pomorsk¹ stronê dziejów i kultury S³upska
i okolic. Jest wœródnich Tadeusz Czapliñski, twórca Pañstwowego Teatru Lalki
"Têcza", urodzony w Krakowie, zakorzeniony od dzieciñstwa na Kaszubach i Pomorzu, m.in. w Koœcierzynie,gdzie w 1936 r. za³o¿y³ Pomorski Teatr Objazdowy
Lalek. Po wojnie zakorzeni³ siê w Lipuszu i Tuchomiu, gdzie w 1946 r. za³o¿y³
Objazdowy Teatr Lalki "Têcza", sk¹d przeniós³ siê do Brus, a wreszcie do S³upska. Niemniej ciekaw¹ postaci¹ jest Józef Majkowski, rodem z Jamna ko³o Parchowa, nauczyciel, absolwent KUL-u, dzia³acz TRZZ, PAX-u, Civitas Christiana
i ZK-P. Wspólnie ze Stefanem Fikusem zainicjowa³ Konkurs Literacki im. Mieczys³awa Stryjewskiego. By³ tak¿e pomys³odawc¹ nagrody im. Ks. Boles³awa
Domañskiego. Œrodowiskohistoryków pomorskich reprezentuje Józef Franciszek
Spros,przedstawiciel kosznajderskiej familii, rodem z Torunia, autor licznych i cennych publikacji dotycz¹cych pomorskiego œredniowiecza.Wszyscy oni zmarli zaledwie przed kilku, kilkunastomaju¿ laty. W ruchu kaszubsko-pomorskim,w dziejach
S³owiñców, zapisa³asiê zmar³a 30 lat temu Maria Zaborowska, muzealniczka i dzia³aczka kultury, wspó³za³o¿ycielka serii wydawniczej "Biblioteka S³upska".
W sumie mo¿na orzec, i¿ po¿yteczneto wydawnictwo stanowi potwierdzenie
dobrej pracy s³upskichbibliotekarzy, wzbogacaj¹cych rodzim¹ historiografiê, utrwalaj¹cych pamiêæo zas³u¿onychi znanych obywatelach miasta, którzy przeszli ju¿
dn hi"tnrii-
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Dr Jan Ch³osta z Olsztyna jest rodowitym Warmiakiem. Jako historyk i dzia³acz spo³eczny,miêdzy innymi przedstawiciel œrodowiskaOœrodkaBadañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego oraz Civitas Christiana, nieustannie wzbogaca
¿ycie spo³eczno-kulturalne rodzinnego miasta oraz warmiñsk¹histoñografiê. Swoimi ksi¹¿kami z ostatnich lat, dotycz¹cymi Warmii i Mazur, wype³nia wa¿ne luki
w obrazie przesz³oœcitego regionu, zw³aszczajego dziejów najnowszych. Jednoczeœnieuœwiadamianam w Gdañsku i na Pomorzu bia³e plamy, braki w rozpoznaniu przesz³oœcii w obrazie dziejów naszej ma³ej ojczyzny.
Pomijaj¹c tu wydawane staraniem J. Ch³osty w jego opracowaniu tomiki poezji, biografie i tomy wspomnieñ wybitnych postaci z Warmii i Mazur, przypisane
do minionego lO-lecia, trzeba tu przywo³aæ3 wielce znacz¹ce publikacje tego autora. S¹ to:
- Prusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990. Biografie pisarzy, edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i OœrodkaBadañ Naukowych im.
W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Olsztyn 1993;
- Spotkania. Wybór reporta¿y o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949,
wstêp i opracowanie J. Szyd³owska i J. Ch³osta, edytor jw., Olsztyn 1999;
- S³ownik Warmii..., stanowi¹cy g³ówny przedmiot niniejszej recenzji-omóWierna.
Dwie pierwsze ksi¹¿ki, podobnie jak trzecia, s¹ nie tylko bardzo interesuj¹ce,
ale równie¿ inspiruj¹ce, godne osobnego omówienia.
Prezentowany S³ownik to rodzaj arcyciekawego leksykonu, namiastki encyklopedii historyczno-geograficznej. Z noty edytorskiej dowiadujemy siê, ¿ejest to
pierwsze tego rodzaju opracowanie, zawieraj¹ce w miarê pe³n¹ informacjê o przesz³oœci
Warmii oraz multum wa¿nychtematów -ludzi i instytucji, przesz³oœci
i wspó³czesnoœciró¿nych miejscowoœcidzisiaj. Autor wykorzysta³ bogat¹ histoñografiê
Warmii i Mazur, a tak¿e znane s³owniki biograficzne, dzie³a polskie i niemieckie,
w tym autorstwa TadeuszaOrackiego. W jego leksykonie znajdujemy" biogramy
ludzi, Polaków i Niemców, krótkie opisy wsi i dwunastu miast, wydarzeñ hi-
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storycznych i wzmianki o instytucjach, organizacjach, periodykach i wydawnictwach zarówno polskich, jak i niemieckich. Obok tego ukazano œwiadectwa warmiñskoœci obecnej w dzie³ach polskich instytucji przed i po 1945
roku oraz ludzi zajmuj¹cych siê jej rozpowszechnianiem ". (Nota edytorska,
s. 13). S³ownik ten zawiera te¿ "podstawowe informacje geograficzne o po³o¿eniu, faunie i florze, rezerwatach, miejscowoœciach, ludnoœci, rzekach i jeziorach ". (Tam¿e, s. 14). W sumie stanowi go oko³o 600 hase³ - od Abezier Jan
- bp warmiñski 1415-1424 do ¯ydzi na Warmii. A ponadto jest tak¿e ~kaz
skrótów bibliograficznych, stanowi¹cych zarazem bardzo ciekaw¹ bibliografiê
omawianego dzie³a. Ka¿de zaœhas³o posiada dokumentacjê, w której te skróty
zosta³y wykorzystane. Ksi¹¿kê koñczy Spis hase³, u³atwiaj¹cy czytelnikowi dotarcie do interesuj¹cych go informacji. Zgodnie z oczekiwaniami autora, ksi¹¿ka ta
niew¹tpliwie dotrze nie tylko do badaczy, ale równie¿ do zwyk³ego czytelnika. Stanowi bowiem bezcenn¹ pomoc zw³aszcza dla nauczycieli z tego¿ regionu, prowadz¹cych edukacjê regionaln¹ w szkole i jej œrodowisku.
Studiuj¹c poszczególnehas³a,ca³oœæ
dzie³a, odkrywamy liczne podobieñstwa
do dziejów i kultury Pomorza, a przede wszystkim wa¿ne tu i tam instytucje i postacie. Wraz z lektur¹ dzie³a roœniewdziêcznoœæ
dla jego twórcy i apetyt na podobne - dotycz¹ce Gdañska, Kaszub i Pomorza.
W odniesieniu do niektórych hase³,jak i ich konstrukcji oraz zawartoœci,mo¿na by mieæpewne uwagi, wiêksze oczekiwania. Jednak¿ew kontekœcieogromu
wykonanej indywidualnie przez J. Ch³ostê pracy i piêknie napisanego dzie³a nie
przystoi nic innegojak tylko naszag³êbokawdziêcznoœæ
dla autora. SzczêœliwaWarmia, i¿ posiadatak pracowitego i kompetentnego autora,badacza,historyka, pisarza
i dzia³acza.Wartojego ksi¹¿ki mieæw swojej bibliotece, nie tylko wanniñsko-mazurskiej, ale tak¿ekaszubsko-pomorskiej.
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"STIER UNO GREIF". BLA.TTER ZUR KULTURUNO LANOESGESCHICHTE IN MECKLENBURGVORPOMMERN,
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Rocznik zaprzyjaŸnionego ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, wspó³pracuj¹cego z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym we Wie¿ycy-Starbieninie
i Instytutem Kaszubskim w Gdañsku, Krajowego StowarzyszeniaKultury Meklemburgii i PomorzaPrzedniegoz siedzib¹ centrali w Szwerinie, w swoim tytule zawiera
nazwy herbów tych dwóch regionów, stanowi¹cych dziœjeden zwi¹zkowy kraj
niemiecki, obejmuj¹cy cz¹stkê Zachodniego Pomorza. W tradycji historycznej
i kulturze wspó³czesnych mieszkañców Meklemburgii i Pomorza Przedniego,
szczyc¹cych siê m.in. bogactwem zamków i pa³aców, licznymi portami nad
Ba³tykiem i dwoma naj starszymi w regionie nadba³tyckim uniwersytetami w Roztoce i Gryfii, bardzo widoczne na co dzieñ s¹ fakty historyczne i w¹tki
s³owiañskie.Znajdujemy je równie¿ w licznych artyku³achpublikowanych na ³amach
omawianego czasopisma,którego redaktorem odpowiedzialnym jest dr Ralf Wendt.
Omawiany numer jest dzie³em 21 autorów, których nazwiska i tytu³y naukowe oraz adresy znajdujemy na wewnêtrznej stronie górnej ok³adki. Na stronie
w ksi¹¿kach tradycyjnie redakcyjnej znajdujemy spis treœci.
"Stier und Greif' wype³niony jest licznymi artyku³ami z dziedziny historii, etnografii, biografistyki, polityki i jak najszerzejpojêtej kultury. Wiele tekstów wzbogacanychjest kolorowymi i czarno-bia³ymi ilustracjami. Kolorowa ilustracja stanowi
równie¿ g³ówny element ok³adki. W omawianym numerze na górnej ok³adce znajduje siê fotografia obrazu z 1938 kru¿ganków ze s³ynnego klasztoru w Dobbertin;
na dolnej - panorama tego¿ klasztoru z lotu ptaka.
Wiêkszoœæ
artyku³ów ma charakter w pe³ni naukowych opracowañ, zaopatrzonych w bogaty aparat naukowy - liczne przypisy. O ich popularnym jednoczeœniecharakterze decyduj¹ wspomniane ju¿ liczne ilustracje - reprodukcje
dokumentów, dawnych druków i planów, mnogoœæ
dawnych i wspó³czesnych fotografii. Dominuj¹ artyku³y o problematyce historyczno-etnograficznej. Omawiany
numer otwiera artyku³ Rene Wise, Aberglauben in Mecklenburg - gestem und
heute, a koñczy dr. Christiana Schmitta, GesellschaJt zur Forderung des Wossidlo-Archiv e.\I:'gegriindet. "Wossidlo-Archiv" to przebogatakolekcja materia³ów
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etnograficznych, spuœciznajej twórcy, przechowywana g³ównie w Roztoce pod
opiek¹ uniwersyteckiego Instytutu Ludoznawczego, szukaj¹cego nowych spon-

sorów i nowych mo¿liwoœci- œrodkówbadawczych.

Na uwagê zas³uguje jubileuszowy artyku³ profesora Benno Pubanza, 175
Jahre Stadttheater Giistrow. ZaœGiistrow to rodzinne miasto autora i bohatera
artyku³u J. Borzyszkowskiego Dr Friedrich Lorentz (1870-1937), Mecklenburger
aus Giistrow, der hervorragendste Forscher der kaschubischen Sprache. Warto
tu zaznaczyæ,¿e ta tak wa¿na w dziejach kaszubologii postaæw swoim mieœcie
rodzinnym by³a do niedawna ca³kowicie nieznana.B. Pubanz,na co dzieñ przewodnicz¹cy wydaj¹cego to czasopismo stowarzyszenia, opublikowa³ w omawianym
numerze kolejny biograficzny artyku³ Karl Kleinschmidt - religioser Sozialist
und Botschafter einer neuen Nachkrigskultur. Ca³oœæ
numeru dostarcza ciekawych lektur, a redakcja na samym koñcu informuje, i¿ roczniki tego czasopismaod
1/1991 do 12/2001 i zeszyt specjalny ,,1000 Jahre Mecklenburg" 1995, mo¿na
nabyæw siedzibie wydawcy, D-19055 Schwerin, Schusterstrasse3, tel. 0385/512548
lub Mecklenburgischen Volkeskundemuseum Schwerin- Meuss, D-19063 Schwefin, Alte Crivicer Landstrasse 13. To w³aœniei inne muzea meklembursko-pomorskie sa bohaterami wielu artYku³ów w ooorzednich rocznikach ..Stier und Greif'.

EUGENIUSZ

S. KRUSZEWSKI

THE BALTIC SEA REGION. CULTURES,. POLITICS,.
SOCIETIES,. ED. W. MACIEJEWSKI, D. SKRZYPEK,
THE BALTIC UNIVERSITY PRESS, UPPSALA
2002, 676 PP., ILUSTR.
Tomjest prac¹ zbiorow¹ 61 autorów z krajów skandynawskich i ba³tyckichPolski, Bia³orusi i Rosji. Kierownikiem przedsiêwziêcia by³ Lars Ryden z Uniwersytetu w Uppsali. Dzie³o sk³ada siê z 3 czêœcitematycznych - kultura (historia,
kultura, jêzyki), polityka (demokracja, wieloetnicznoœæ
i stosunki miêdzynarodowe)
i zagadnienia spo³eczne(warunki socjalne, rozwój gospodarzy), podzielonych na
8 rozdzia³ów i 52 artyku³y. W ksi¹¿ce tej zastosowanometodê miêdzydyscyplinarn¹.
Wprowadzenie opracowa³ Lars Ryden i Witold Maciejewski z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Autorzy zastanawiaj¹ siê nad definicj¹ regionu, w tym akwenu wodnego, jako obszaru kultury. Na omawiany region spojrzano z punktu
widzenia ogólnoœwiatowego.Autorzy upatruj¹ w regionie Ba³tyku pewne podobieñstwo warunków geograficznych regionu wielkich jezior w Stanach Zjednoczonych A.P. i Kanady oraz jeziora Wiktoria w Afryce.
W pierwszym rozdziale Krystian Gemer zamieœci³6 artyku³ów historycznych
wraz z chronologi¹ regionu ba³tyckiego. Przedstawi³ w nim dzieje i rozwój krajów
granicz¹cych z basenem Morza Ba³tyckiego oraz rywalizacjê mocarstw w regionie a¿ do czasów wspó³czesnych. Podj¹³ siê wiêc niema³ego zadania, bior¹c pod
uwagê, i¿ mamy tu do czynienia z kresami zachodniej cywilizacji i kultury chrzeœcijañskiej we wschodniej czêœcikontynentu.
Na marginesie pragnê zanotowaækilka spostrze¿eñ.Najdawniejszymi polskimi przek³adami Biblii by³y Psaherzew IV w. Przek³ad Pisma œw.zosta³ wykonany
w po³owie XV w. dla królowej Zofii, podobnie jak przek³ad husycki, natomiast
anonimowy przek³adkatolicki Nowego Testamentuwydany zosta³w 1556r., a ca³oœæ
Pisma œw.w przek³adzie Jana Leopolityukaza³a siê w 1556r. Pismo œw.w t³umaczeniu Jakuba Wujka z 1593-1599 r. (s. 64) nie by³o wiêc pierwszym w jêzyku
polskim.
Zagadnienie Pañstwa Pruskiego (s. 78) to dzieje Marchii Brandenburskiej,
po³¹czonej w 1618 r. za zezwoleniem króla Zygmunta III z Prusami Ksi¹¿êcymi,
które by³y lennemPolski i w konsekwencji w 1701r. elektor brandenburskikoronowa³
siê na króla Prus.
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Do najnowszych dziejów Polski narzuca siê uwaga odnoœniedo zwyciêstwa
Polski nad bolszewick¹ Rosj¹ w 1920 r., mianowicie przypisywanie go "pewnej
pomocy Francuzów". W zwi¹zku z nie sprecyzowaniem, o jak¹ pomoc tu chodzi,
przypomina to kalkê, która narodzi³a siê z wpajanej przez zaborców niewiary we
w³asne si³y oraz polskiego zacietrzewienia partyjnego. Wydaje siê wiêc s³usznym,
by przypomnieæ wypowiedŸ gen. Maxime Weyganda ("L'Information", 21 VIII
1920, Paris), który kategorycznie temu zaprzeczy³:" To zwyciêstwo, (..J jest zwyciêstwem polskim; operacje wojskowe zosta³y wykonane przez genera³ów
polskich wed³ug polskiego planu operacyjnego. (..J To bohaterski naród
polski sam siebie uratowa³. Francja ma doœæw³asnej chwa³y wojskowej i nie
chce wzrostu jej kosztem Polski... ".
Ponownie napotykamy te¿ okreœlenieJózefa Pi³sudskiego jako "dyktatora"
(s. 80). Dla historyka winno ono byænieadekwatne, bior¹c pod uwagê nominaln¹
i faktyczn¹ rolê, jak¹ spe³nia³Pi³sudski w Polscew latach 1918-1935.Za nieœcis³oœæ
nale¿y uznaænazwanie polskiej obecnoœcina WileñszczyŸnie po I wojnie œwiatowej jako "agresji przeciwko Litwie". Podobnie jak brak okreœleniatraktatu
ryskiego (s. 102)jako traktatu stanowi¹cego pokój miêdzy rewolucyjn¹ Rosj¹ Rad
a Polsk¹. Oba zagadnienia mia³y w ówczesnej polityce europejskiej du¿e znaczeme.
Okreœlenie "przejêcie w³adzy w Polsce przez komunistów w 1948 1:" (s.
88, 103) jest po prostu b³êdem faktograficznym. Poœwiadczato jeszcze raz, ¿e
skomplikowana historia Polski sprawia cudzoziemcom, nawet tak wytrawnym historykom, problemy. (Na temat Bia³orusi pisze Alena V. Korshuk, a o Karelii - llja
Solomeshch).
W rozdziale drugim ró¿ne aspekty kultury przedstawia oœmiuautorów, w tym
czterech polskich. Stosunki religijne omawia Lennart Tegborg, populacjê regionu
i uksztahowanie geograficzne - Charles Westin, a na temat zagadnieñ socjalnych
pisze Thorleif Pettersson. Rozwa¿ania na temat muzyki w regionie bahyckim
zamieszczaJan Ling. Micha³ Buchowski omawia problemy kultury i nauki (ró¿nice
kulturowe, dyskryminacje,wielokulturowoœæ),
Kazimierz Musia³ - politykê kulturaln¹
na przyk³adziekszta³ceniai oœwiaty,Bernard Piotrowski ilustruje wymianê kulturaln¹
w regionie, a Andrzej Woziñski - problem poszukiwania artystycznej to¿samoœci
regIonu.
Trudno siê jednak zgodziæ z Tegborgiem, gdy pisze, ¿e "polski kardyna³
wys³a³ list do biskupów niemieckich w geœciepojednania, na który nie otrzyma³
odpowiedzi!" (s. 163). Zbyt wiele miejsca zajê³oby wyjaœnianiegenezy listu ijego
znaczeniadla spo³eczno-politycznych stosunkówpolsko-niemieckich, ale przypomnijmy, ¿e chodzi tu o dokument episkopatu polskiego z 1965 r. do episkopatu
niemieckiego, w którym zawarto chrzeœcijañskie"wybaczamy i prosimy o przebaczenie". Rezultatem by³a krótkowzroczna ideologiczna nagonka w³adz PRL-u na
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Koœció³.Powtórzmy - dzieje Koœcio³aw Polsce s¹ równie trudne do zrozumienia
bez dog³êbnej znajomoœcidziejów narodu polskiego w ogóle.
Z uwagi na zamieszczon¹ ilustracjê norweskiego koœcio³a(s. 218) mo¿na
dodaæciekawostkê œwiadcz¹c¹ o przenikaniu siê kultur. Otó¿ oryginalny norweski
koœció³"stav" mamy tak¿e w Polsce, mianowicie œwi¹tyniê Wang w Bierutowicach. Koœció³ekzosta³ zbudowany w XIII w. nad jednym z jezior w po³udniowej
Norwegii, a w 1841 r. zakupi³ go król pruski Fryderyk Wilhelm IV i poleci³ go
ustawiæw obecnym miejscu.
Trzeci rozdzia³ poœwiêconoproblemom jêzykowym i wielokulturowoœci,ajego
g³ównym autoremjest SvenGustavsson,który omawiajêzyki nordyckie, ugrofiñskie,
ba³tyckie i wschodnio-s³owiañskie orazjidisz. Pozatym jeden z artyku³ów poœwiêci³
jêzykowi polskiemu, kaszubskiemu oraz ³u¿yckiemu. Ponadto Eva Agnes Csato
przedstawia dzieje spo³ecznoœcikaraimskiej na Litwie, znanej równie¿ w Polsce.
llustracje trzyjêzycznej (litewsko-polsko-rosyjskiej) tabliczki z nazw¹ ulicy
w Ejszyszkach (s. 240) i polsko-¿ydowskiej tablicy firmowej w Krakowie (s. 151),
¿ywo przypominaj¹ te dwujêzyczne z niemiecko-³u¿yckimi nazwami po 1945r., np.
w Budziszynie, zlikwidowane póŸniej przez NRD. S¹ to jednak przyk³ady pozytywnych wyj¹tków. Niestety, znamy powszechnie robione utrudnienia pod tym wzglêdem, np. na Litwie, ostatnio w podwileñskiej miejscowoœci Suderwa, w 84%
zamieszka³ejprzez Polaków! . Co gorsza, utrudnia siê u¿ywanie oryginalnej pisowni nazwisk Polaków, jedyny chyba wypadek we wspó³czesnej Europie oraz utrzymanie szkolnictwa polskiego. Nasuwa siê te¿drobna uwagajêzykowa pod ilustracj¹
na s. 271, mianowicie s³owo "tutejszy" winno chyba byæpodane w jêzyku oryginalnymjako "vietinis".
W wyborze literatury tej czêœcirazi brak polskich autorów, natomiast bez
uszczerbku dla nauki, moim zdaniem, mo¿na by³o zrezygnowaæ(s. 224) ze wskazania na przemówienie Aleksandra Kwaœniewskieg02.
Druga czêœæ
zawiera 3 rozdzia³y, podejmuj¹ce temat demokracji, wiêkszoœci
i mniejszoœcinarodowych oraz spraw pokoju i bezpieczeñstwa. Rozdzia³ o ustroju
i funkcjonowaniu pañstw demokratycznych jest prac¹ zbiorow¹ pod kierunkiem Li
Bennich-Bjorkman. W tej czêœciomówiono historyczny rozwój demokracji od
I wojny œwiatowej, organizacjê pañstwa z przewag¹ w³adzy wykonawczej lub
ustawodawczej, w³adze samorz¹dowe i autonomiczne, partie polityczne, rolê
ustawodawstwa (Gunilla Edelstam) oraz politykê gospodarcz¹ pañstwa w ustroju
demokratycznym (Hans Aage). Halina Zboroñ, zapewne inspirowana brakiem
I

Projekt ustawy o oœwiacie(ju¿ trzeci), z³o¿ony28 I 2003 r. w litewskim sejmie,o ile zo~tanie
przyjêty, bêdzie korzystny dla mniejszoœci narodowych.

2

Zob. M. Lewko, Obecnoœæ
Skandynawóww polskiej kulturze teatralnej w latach 1876-1918,
Lublin 1996; G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996; A.N. Woznicki, Journey to the
Unknown. Catholic Doctrine on Etnicitv and Mivration. San Francisco 1982.
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respektudla ustawodawstwaw kraju, przedstawi³aproblem wykroczeñ s³u¿bowych,
wystêpuj¹cych we wspó³czesnych demokracjach - korupcjê, protekcje, dyskryminacje oraz przestêpstwagospodarczeprzedsiêbiorstw. Dodajmy, ¿eproblem etyki
urzêdniczej na Zachodzie zosta³zauwa¿onyju¿ w latach 80. i mamy bogat¹ literaturê
na ten temat.
Li Bennich- Bjorkman omawia problem formatowania siê postkomunistycznej
w³adzy pañstwowej na przyk³adzie Estonii i £otwy oraz model ustrojowy krajów
skandynawskich. Porusza tak¿e bardzo wa¿ny problem przygotowania krajów
ba³tyckich do wejœciado Unii Europejskiej. Oczywiœcie dotyczy to wszystkich
pañstw - obecnych kandydatów do UE - i warto sobie zdaæsprawê z niedostatków
administracyjno-gospodarczych i etycznych, gdy¿ wyp³ywaj¹ one nie z poziomu
rozwoju spo³eczno-gospodarczego
kandydatów,ale z politycznych decyzji 15pañstw
cz³onkowskich, a to zobowi¹zuje w najwy¿szym stopniu tak¿e Polskê.
Rozdzia³pi¹ty obejmuje artyku³y o wyzwaniach wobec ró¿norodnoœci
imigracji
i ich Ÿróde³ oraz ciekawy przegl¹d stosunków wiêkszoœci i mniejszoœci
w poszczególnych krajach regionu, których autoremjest Harald Runbiom. Modele
wspó³¿ycia spo³eczeñstwa wieloetnicznego i politykê pañstwa w zakresie
mniejszoœcinarodowych omawia Hans Ingvar Roth.
We wskazówkach literatury odczuwa siê brak przede wszystkim filozofii migracji Andrzeja WoŸnickiegoorazpominiêcie pionierskich prac w sprawachwielokulturowoœciJerzegoZubrzyckiego, nb. doktora UAM, który by³ w tej dziedzinie m.in.
konsultantem rz¹du szwedzkiego, kanadyjskiego i australijskieg03.
Trzecia czêœæ
obejmuje zagadnienia socjalne i ekonomiczne. Na temat populacji krajów basenu Morza Ba³tyckiego, kobiet i zmian w pogl¹dach na p³eæoraz
o pracy i bezrobociu pisze Marina Thorborg. Treœæ
jest podana z zauwa¿aln¹
subiektywnoœci¹. Specjaliœci,dla których punktem wyjœciajest prawo naturalne
i chrzeœcijañskiewartoœci,nie we wszystkich aspektach podzielaj¹ te pogl¹dy.
Gaiane Safranowa omawia poziom ¿ycia ludnoœciw regionie Ba³tyku i w
Rosji, natomiast strukturê oraz ludnoœæ
wed³ug przynale¿noœci
narodowej -Ingegred
Municio-Larsson. Wspó³czesne problemy kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y oraz
wspó³pracy akademickiej miêdzy krajami ba³tyckimi i skandynawskimi s¹ tematem
artyku³u Evy Ericsson. Wa¿ny artyku³ na temat dylematów z u¿ywkami
i narkotykami w regionie jest wspóln¹ prac¹ Sturi Korpi, Larsa Rydena i Very
Segraeusa.Tekst pod ilustracj¹ na s. 547 dotycz¹cy Uniwersytetu w Wilnie trudno
uznaæza obiektywny i przypomina niedawne praktyki sowieckiej manipulacji.
Akademia Wileñska utworzona przez króla Stefana Batorego w 1578 r. powsta³a

Np. J. Zubrzycki, lmmigrants in Canadaand Australia (1984); WhiteAustralia. Toleranceand
lntolerancein RaceRelation(1995);National Consultationson Multiculturalismand Citizenship.
Report(1982).
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z kolegium jezuitów. W 1773 r. zosta³a przekszta³cona przez Komisjê Edukacji
Narodowej (ustanowiona na Sejmie w 1775 r., która przejê³a fundusze i dobra na
cele edukacyjne po skasowanym w 1773 r. zakonie jezuitów) na Szko³ê G³ówn¹
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego z polskim jêzykiem wyk³adowym. W 1803r. Szko³a
G³ówna zosta³a przemianowana na cesarski uniwersytet z polskim jêzykiem
wyk³adowym, a w 1820 r. zosta³ on zamkniêty. Dopiero w 1919 r. powsta³ polski
Uniwersytet Stefana Batorego, a od 1939 r. jest czynny jako uniwersytet litewski.
Ogólnie mo¿napowiedzieæ,¿enieuwzglêdnianie dokonañ polskich w dziejach
Litwy (Inflant) jest nie tylko ich wyra¿nym zubo¿eniem,ale mijaniem siê z prawd¹.
Polakom (tak¿e Duñczykom) przypomina czasy z okresu rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz usi³owania przekonania reszty œwiatao s³usznoœcipodjêtych decyzji za pomoc¹ us³u¿nych "pracowników nauki" pañstw zaborczych4.
Rozdzia³ ósmy zawiera informacje na temat rozwoju ekonomicznego; sk³ada
siê z 7 artyku³ów. Kierunki przekszta³ceñ gospodarczych, rozszerzenie Unii
Europejskiej i problemy œrodowiskanaturalnego omawia Hans Aage, który jest
tak¿e redaktorem rozdzia³u. Problemy prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiêbiorstw, zw³aszczaw krajach ba³tyckich, opisuje Niel Mygind. Camilla Jenseni Klaus
E. Meyer omawiaj¹ bezpoœrednieinwestycje zagraniczne w regionie, a handel
zagraniczny przedstawia Alari Purju. Polityka rynku pracy jest przedmiotem
rozwa¿añSusannyOxenstierna.Niezrozumia³e jest tUpominiêcie nazwiskajednego
z autorów Paw³a Swianiewicza (s. 280). W tej czêœcido obszernego wyboru
literatury mo¿na dodaæciekaw¹ pracê zbiorow¹ Globalization - Experiences
and Prospects5 .
Typografia sprawi³a, ¿e niektóre strony s¹ mniej czytelne (np. s. 200-212),
a przy tym ucierpia³y ilustracje. Niezale¿nie od tego, jedna z nich z alfabetem kaszubskim (s. 201) winna chyba siê znaleŸæ200 stron dalej, a ilustracje np. ze s. 201
winny byæna s. 218. Lepsza by³aby tak¿e ilustracja handlu przygranicznego, np.
straganów na granicy polsko-rosyjskiej (obwód Kaliningradu) czy litewskobia³oruskiej zamiast szyldu z granicy polsko-s³owackiej (s. 622), zbyt oddalonego
od regionu ba³tyckiego.
Mo¿na mieærównie¿ uzasadnion¹ uwagê co do precyzyjnoœcioraz czytelnoœci oznaczeñ fiñskich terytoriów, zabranych przez Zwi¹zek Sowiecki (s. 64, 80, 84).
Pozatym, jak siê wydaje, na skutek "nadu¿ywania" komputera, otrzymaliœmys³abo
czyteln¹ mapkê (s. 31). Cennym natomiast uzupe³nieniem poszczególnych czêœci
jest wybór literatury.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ,¿eniektórzy autorzy omawiaj¹cy dzieje narodów,

4 MoBo Topolska, Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie Litewskim od XV do XVIII wieku,
Poznañ-Zielona Góra 20020
5

Globalization- ExIJeriences
and ProsIJects,edoHoBiinz, AoKukliñski, Warszawa200lo
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które odzyska³y niepodleg³oœæ
po I wojnie œwiatowej,mieli zbyt du¿e zaufanie do
ocen zawartych w literaturze przedmiotu i st¹d wyp³ywaj¹cych wniosków.
Natomiast poprawnoœæ
polityczna prawdopodobnie sprawi³a,¿emówi siê m.in.,
i¿ spo³eczeñstwo ju¿ przy oko³o 10% obcokrajowców stanowi problem wielokulturowoœci.Oczywiœcie,nie negujemy potrzebê uczenia pokojowego wspó³¿ycia
wiêkszoœci z mniejszoœciami narodowymi, etnicznymi oraz religijnymi. I to od
dziecka! Problemem w krajach skandynawskich jest raczej integracja imigrantów
z obszarówkultury muzuhnañskiej. W zwi¹zku z tym polityka w³adz w tym zakresie
poddawana jest permanentnej krytyce przez specjalistów i opiniê publiczn¹.
Ca³oœæ
jest zaopatrzona w wykaz skrótów, nazwisk i nazw geograficznych
wraz z atlasem geograficznym regionu ba³tyckiego. Bardzo cenne s¹ ilustracje ikonograficzne i statystyczne, zamieszczone w treœciposzczególnych artyku³ów.
Tom pracy zbiorowej stanowi du¿e osi¹gniêcie zarówno pod wzglêdem merytorycznym,jak i formalnymjako owoc konkretnej wspó³pracy miêdzy poszczególnymi
oœrodkamiakademickimi krajów przylegaj¹cych do Ba³tyku.

JOANNA

SCHODZIÑSKA

WIKTOR

PEPLIÑSKI, CZASOPIŒMIENNIC7WO

KASZUBSKIE W CZASACH ZABORU
PRUSKIEGO. ASPEKTY PROGRAMOWE,
PUBLICYSTYCZNE I WYDAWNICZE;
GDAÑSI< 2002, SS. 219, ILUSTR.
Badania Wiktora Pepliñskiego nad pras¹ pomorsk¹ posiadaj¹ bogate udokumentowanie w postaci publikacji, wœródktórych na czo³o wybija siê niew¹tpliwie
monografia polskiej prasy pomorskiej w 20-leciu mi~dzywojennym.
Jak sam autor wspomina, w przedmowie do omawianej tu pozycji, w³aœnie
podczasbadañ nad pras¹ pomorsk¹, pojawi³ siê pomys³ zajêcia siê osobno dziejami
czasopiœmiennictwa kaszubskiego: "W¹tek kaszubski by³ tu na tyle silny, ¿e
zmusza³ do analizy zjawiska, szukania jego uwarunkowañ i szerszego kontekstu w ca³ej historii Pomorza i procesie kszta³towania siê kaszubskiego
ruchu regionalnego"!. Widzia³ to Pepliñski w formie dobrze udokumentowanej
monografii. O potrzebie stworzenia takiego opracowania, wspomina³ on wczeœniej
ju¿ kilkakrotnie, chocia¿by podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez
Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdañski i Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w paŸdzierniku 2000 r.2
Dzieje czasopiœmiennictwakaszubskiego autor podzieli³ na 4 okresy, których
cezury czasowe nie budz¹ w¹tpliwoœci: czasy zaboru i I wojny œwiatowej a¿ do
roku 1920,dwudziestolecia miêdzywojennego, lat PRL-u do 1989r. i czasówwspó³czesnych.Zgodnie z tym podzia³emodda³nam do r¹k monografiê pierwszegookresu,
dotycz¹c¹ pocz¹tków czasopiœmiennictwakaszubskiego opisywanego w kontekœcienarodzin regionalnego ruchu m³odokaszubskiego.
Pepliñski jeszcze we wstêpie rozwa¿a kryteria, jakimi nale¿y klasyfikowaæ
tytu³y jako czasopisma kaszubskie. Stawia przede wszystkim na genezê pisma,
jego zwi¹zki z ruchem kaszubskim,koncentracjêna problematycekaszubskiej,udzia³
tekstów pisanych po kaszubsku, kr¹g twórców i recepcje pisma. Za du¿o mniej

W. Pepliñski, Czasopiœmiennictwo
kaszubskiew czasachzaborupruskiego, Gdañsk2002, s. 7.
Zob. materia³y z konferencji: Badania kaszuboznawcze
w XX wieku, red. J. Borzyszkowski
i C. Obracht-Prondzyñski,Gdañsk2001.
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przekonywuj¹ce w tym wzglêdzie uznaje werbalne deklaracje twórców czy wspó³pracowników3 .
Baz¹ Ÿród³ow¹ autora oprócz samych tytu³ów prasowych by³y zbiory Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, zbiory specjalne Biblioteki UG, archiwalia Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a tak¿e
opublikowane wspomnienia i korespondencja redaktorów i wspó³pracowników
omawianych czasopism.
Ksi¹¿ka sk³adasiê z 6 rozdzia³ów przedstawiaj¹cych chronologicznie poszczególne tytu³y prasowe - ich genezê, g³ówne w¹tki zawartoœci,stronê finansow¹
i zaplecze techniczne oraz odbiór i ocenê czytelników, w tym te¿ wspó³czesnych
badaczy przedmiotu. Spoœródtych 6 rozdzia³ów a¿3 poœwiêcones¹ "Gryfowi", co
nie budzi powa¿niejszych zastrze¿eñze wzglêdu zarówno na j ego znaczeniew rozwoju prasy kaszubskiej,jak i w kreowaniu oraz upowszechnianiu za³o¿eñrodz¹cego siê wówczas ruchu kaszubskiego.
Rozdzia³ pierwszy przedstawia wydawany przez Floriana Ceynowê w latach
1866-1868 "Skorb Kaszebsko-s³ovjnskje móve", rozdzia³ drugi stworzony przez
Aleksandra Majkowskiego dodatek do "Gazety Gdañskiej" - "Dru¿ba", rozdzia³
trzeci wydawane przez Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze - "Mitteilungen
des Vereins fur Kaschubische Volkskunde", pozosta³e rozdzia³y dotycz¹ "Gryfa".
Pepliñski, jak wskazuje podtytu³ jego ksi¹¿ki, Skupi³ siê przede wszystkim na
analizie jakoœciowej zawartoœcipism, ich g³ównych za³o¿eniachprogramowych,
kwestiach wydawniczych i redakcyjnych. W podsumowaniu ka¿dego z omawianych tytu³ów ukaza³ przyjêcie i ocenê pisma przez odbiorców, a tak¿e zdanie o nim
wspó³czesnych badaczy literatury i historyków.
W tym ostatnim aspekcie pewne zastrze¿eniebudzi doœæ
ma³o rozbudowana
analiza recepcji "Skorbu", "Dru¿by" czy "Mitteilungen" w porównaniu do szeroko
zakrojonej panoramy odbioru i wspó³czesnych dyskusji o "Gryfie". I nie chodzi tu
tylko o fakt, ¿e "Gryf' po prostu zyska³ wiêkszy rozg³os i znaczenie, ale raczej
o pominiêcie opinii np. Sêdzickiego4 czy Karnowskiego5 . Wiadomo przecie¿, ¿e
opinie dotycz¹ce chocia¿by "Mitteil1mgen" wynika³y poœrednioz oddzia³ywania
opinii o samym towarzystwie. Skoro wiêc przytoczy³ Pepliñski s¹dy dotycz¹ce
M³odokaszubów przy omawianiu "Gryfa", to i tu warto by³o przywo³aæ szerzej
postrzeganie towarzystwa, a co za tym idzie jego publikacji. Podobnie rzecz ma siê
z opiniami Majkowskiego np. o "Skorbie", które choæznalaz³y siê w ksi¹¿ce, to
dopiero przy opisie "Gryfa", a nie "Skorbu". Wydaje siê te¿, ¿e doskona³ym uzu-

W. Pepliñski, op. cit. , s. 21-22.
J. Schodziñska, Franciszek Sêdzicki - dzia³acz narodo~,

regionalny i poeta kaszubski, Gdañsk-

Wejherowo 2003, s. 52-54, 74-75.
J. Karnowski, Moja droga kaszubska, opr. i wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 1981, s. 23-24.
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pe³nieniem recepcji wspomnianych pism by³yby opinie Zrzeszyñców, którzy przecie¿ w swych artyku³ach odnosili siê do swych poprzedników na niwie czasopiœmiennictwa kaszubskiego.
W porównaniu do analizy "Skorbu" czy "Mitteilungen" rozdzia³y dotycz¹ce
"Gryfa" rozwijaj¹ przed czytelnikiem du¿o bardziej rozleg³¹ panoramê stosunków
politycznych i spo³ecznych,w kontekœciektórych narodzi³o siê i rozwija³o czasopismo. Autor szeroko omówi³ genezê"Gryfa", jego zaplecze finansowe i techniczne,
by potem przejœæ
do analizy jego zawartoœcize szczególnym uwzglêdnieniem koncepcji ruchu m³odokaszubskiego,zagro¿enianiemczyzn¹ i miejsca ruchu m³odokaszubskiego w intensywnie rozwijaj¹cym siê wówczas na Pomorzu polskim ¿yciu
narodowym.
Godnym podkreœlenia
jest fakt, ¿eopisuj¹c odbiór i ocenê"Gryfa" przez wspó³czesnych, siêgn¹³ nie tylko po opiniê œrodowiskpolskich, ale wzi¹³ te¿ pod uwagê
zdanie œrodowiskaniemieckiego. Pepliñski uwzglêdni³jednoczeœniewp³yw osobowoœciMajkowskiego na powstanie i losy "Gryfa", co jest zabiegiem s³usznym
chocia¿by przez wzgl¹d, ¿e to dziêki jego prywatnym staraniom i pocz¹tkowo te¿
prywatnym finansom narodzi³o siê to pismo. Osobisty wk³ad Majkowskiego by³
niezaprzeczalny, lecz zbyt powierzchownie, jak siê wydaje, autor potraktowa³ pracê pomocnika Majkowskiego - Franciszka Sêdzickiego. Gdy Majkowski zajmowa³ siê stron¹ programow¹ i zatwierdzaniem do druku nadsy³anych materia³ów,
Sêdzicki przynajmniej do koñca 1910 r. prowadzi³ sprawy techniczne, zamówienia,
korespondencje, kwestie prenumeraty i rozliczenia rachunkowe, czyli sprawy, do
których "bujna natura"6 Majkowskiego zupe³nie siê nie nadawa³a, a które w du¿ymstopniu decydowa³y o regularnoœciwydawania i systematycznym rozliczaniu
funduszy. Oprócz postaci Majkowskiego doœæ
sporo miejsca poœwiêci³Pepliñski
relacjom miêdzy g³ównymi dzia³aczami regionalnymi i ich udzia³owi w tworzeniu
i prowadzeniu pisma. Zreszt¹ ostatni rozdzia³ dotyczy przede wszystkim powsta³ego z inicjatywy Majkowskiego i œrodowiskaczytelników "Gryfa" Towarzystwa
M³odokaszubów. Pepliñski przedstawi³ je w pryzmacie obaw, jakie ¿ywi³y wobec
niego, a wiêc i poœrednio"Gryfa", konkurencyjne czasopismai redaktorzy pomorscy.
W tym aspekciemo¿nawiêc potraktowaæksi¹¿kê Pepliñskiego nie tylko jako
pozycjê zamykaj¹c¹ siê w sztywnych ramach opisu i analizy treœciwybranych
tytu³ów, ale tak¿eo jego szerokorozumianym wp³ywie na sytuacjê polityczn¹ i spo³eczn¹ na Kaszubach i ca³ym Pomorzu. Przyjêcie takiego za³o¿eniaprzez autora
potwierdza cytat, jakim pos³u¿y³siê Pepliñski, otwieraj¹c swoj¹ ksi¹¿kê: ,,~..) w piœmie dopiero, przez wyg³aszanie zdañ o ró¿nych sprawach ogó³ kaszubski

6

Zob. J. Borzyszkowski,AleksanderMajkowski (1876-1938).Biografia historyczna,GdañskWejherowo 2003, s. 311-313.
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obchodz¹cy, wyklaruje siê sytuacja i stworzy siê zasady, na których zwi¹zek
mo¿e siê oprzeæ i dzia³aæ intensywniej "7 .
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiana pozycja to znacz¹ce dokonanie nie tylko w sferze badañ nad ruchem kaszubskim, ale i histori¹ Pomorza czy
czasopiœmiennictwapomorskiego. Dotychczasowe przekrojowe prace dotycz¹ce
rozwoju ruchu i kultury kaszubskiej bazowa³y raczej na badaniach literatury i dlatego przy zg³êbianiu znaczenia tak wa¿nego noœnikaidei kaszubskich, jakim bez
w¹tpienia by³a prasa, trzeba by³o dot¹d bazowaæjedynie na biogramach jej twórców, szkicach omawiaj¹cych pojedyncze inicjatywy wydawnicze czy monografiach pomorskiej prasy polskiej, gdzie na dog³êbn¹ analizê prasy kaszubskiej nie
by³o przecie¿ miejsca.

W. Pepliñski,op. cit., s.
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"BIULETYN HISTORYCZNY LÊBORSKIEGO
BRACTWA HISTORYCZNEGO
I MUZEUM W
LÊBORKU",

2003,

NR 21, SS. 114, ILUSTR.

Lêborskie Bractwo Historyczne i Muzeum w Lêborku od 1996 roku wydaj¹
"Biuletyny Historyczne". Pocz¹tkowo popularne teksty autorstwa hobbystów z czasem przekszta³ci³y siê w publikacje o charakterze popularnonaukowym oraz profesjonalne teksty uznanych historyków, archeologów czy historyków architektury.
Publikowane prace dotycz¹ tematycznie przesz³oœcii teraŸniejszoœciZiemi Lêborskiej. Podzielone s¹ tematycznie na: artyku³y, materia³y Ÿród³owe, szkice biograficzne, recenzje i sprawozdania! . Wœródwydanych biuletynów znajduj¹ siê tak¿e
numery specjalne - materia³y z konferencji naukowych organizowanych przez
Muzeum czy numery tematyczne - zwi¹zanych z danym miastem, gmin¹ czy wydarzeniem (np. marszem œmierciwiêŸniów Stutthofu).
Dwudziesty pierwszy ju¿ numer "Biuletynu", który w za³o¿eniujest kwartalnikiem, to pok³osie konferencji naukowej "Ziemia Lêborska w wiekach œrednich",
która odby³a siê w lêborskim muzeum 26 wrzeœnia2002 r.
Tematyka konferencji wynika³a poœrednioz pytañ i problemów, jakie pojawi³y
siê w zwi¹zku z badaniami prowadzonymi przez kilka miesiêcy 2001 r. przy koœciele
œw.Jakuba w Lêborku. St¹d te¿ konferencjê, a wiêc i "Biuletyn", otwiera materia³
Agnieszki Krzysiak z Muzeum w Lêborku przedstawiaj¹cy sprawozdanie z badañ
archeologicznych przy wspomnianym koœciele.Artyku³ zawiera zarówno opis prowadzenia badañ,jak i charakterystykê i analizê pozyskanego materia³u ruchomego.
Tekst wzbogacono kolorowymi ilustracjami dokumentuj¹cymi prowadzone prace.
Z przesz³oœci¹i obecnym wygl¹dem opisywanej œwi¹tyni zwi¹zane s¹ tak¿e
kolejne 3 artyku³y. Pierwszy, autorstwa Aleksandra Piwka z Politechniki Gdañskiej, opisuje koœcielneprzekrycia na tle ogólnego przekroju budowli. Omawiane
sklepienia autor zilustrowa³ rysunkami i zdjêciami fragmentów murowanych i drewnianych konstrukcji koœcio³a.
Drugi ze wspomnianych artyku³ów dotyczy z kolei wyposa¿enia ruchomego,
a konkretnie gotyckich œwieczników.Autor - Krzysztof Kowalski (Uniwersytet

l

Numer 18 zawieraindekszawartoœci
za lata 1996-2000.
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Gdañski) - wyszed³ w swym opisie od sporz¹dzonej przez niemieckiego uczonego
Hugona Lemckego w 1911 r. inwentaryzacji koœcio³ów Ziemi Lêborskiej. Id¹c
œlademLemckego, Kowalski weryfikuje stan obecny wyposa¿enia, porównuj¹c
czêsto obecny wygl¹d œwi¹tyni i jej wyposa¿enia ze stanem z pocz¹tku wieku.
Wyjœciemdo tych porównañ by³y tak¿edla niego zachowane w zbiorach Muzeum
Narodowego w Szczecinie fotografie wnêtrza œwi¹tyni z lat 30. XX w. Swój wywód podsumowuje Kowalski stwierdzeniem, ¿ewiele elementów wyposa¿eniakoœcielnegozosta³orozproszonych.Nast¹pi³o to najpewniej podczasostatnichmiesiêcy
II wojny œwiatoweji w latach bezpoœredniopo jej zakoñczeniu.
Z kolei Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Marii Sk³odowskiej-Curie w Lublinie) przedstawi³ najnowsze ustalenia dotycz¹ce znalezionych w otoczeniu koœcio³a
monet2. Artyku³ ten jest niezwykle ciekawy ze wzglêdu na wnioski, jakie na podstawie znalezionych monet wysnu³ autor. Wystarczy tu przytoczyæ chocia¿by jeden z nich, a mianowicie tezê dotycz¹c¹ okolicznoœcilokacji miasta. Paszkiewicz
stwierdza bowiem, i¿ pozyskany materia³ numizmatyczny wskazuje, ¿eLêbork nie
jest miastem lokowanym na surowym korzeniu, ale ¿e istnia³a tu przed lokacj¹
osada i to znaczna, bo posiadaj¹ca nawet w³asn¹ œwi¹tyniê. Podobnie jak inne
teorie autora dotycz¹ce pocz¹tków miasta tak i ta godna jest dyskusji. Jej wyniki
mog¹ w znacz¹cy sposób zmieniænasze pojêcie o wczesnoœredniowiecznymLêborku.
Kolejne artyku³y dotycz¹ju¿ szerzej zakrojonej tematyki ni¿ sam koœció³œw.
Jakuba,a mianowicie œredniowiecznychdziejów miasta, a tak¿eca³ej Ziemi Lêborskiej, a konkretnie kasztelani bialogardzkiej ijej XIII-wiecznego w³adcy - Racibora.
Historiê ksiêstwa bia³ogardzkiego przybli¿a czytelnikowi Marek Smoliñski
(Uniwersytet Gdañski). W oparciu o najnowsze ustalenia wyprowadza on ramy
chronologicznesamodzielnegofunkcjonowania ksiêstwabialogardzkiegooraz stopnia
jego zale¿noœciod oœrodkagdañskiego. Smolinski pokusi³ siê te¿ o odtworzenie
granic ksiêstwa. Inne elementy jego szkicu stanowi¹ opisy sieci osadniczej, szlaków komunikacyjnych, rozwoju gospodarczego. Rzeczowemu i interesuj¹cemu
artyku³owi brak jednak uzupe³nienia, jakim bez w¹tpienia powinna byæmapa nak³adaj¹cych siê na obszarzekasztelani bia³ogardzkiej granic koœcielnych,krzy¿ackich czy ksi¹¿êcych. Omawiaj¹c je, autor czêsto przywo³uje bowiem konkretne
miejscowoœci,zbiorniki wodne czy naturalne linie graniczne i w tym przypadku
mapa u³atwi³aby czytelnikowi w znacz¹cy sposób ich lokalizacjê.
Z ksiêstwem bia³ogardzkim zwi¹zany by³ te¿ bohater nastêpnego artyku³u
autorstwa B³a¿ejaŒliwiñskiego (Uniwersytet Gdañski) - ksi¹¿ê bia³ogardzki Raci-

Artyku³ jest kontynuacj¹ publikacji Monety znalezione wokó³ œw.Jakuba w Lêborku - i co z nich
~nika, "Biuletyn Historyczny Lêborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lêborku",
2002, nr 20, s. 5-13.
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bor. Œliwiñski próbuje uporz¹dkowaæ fakty zjego biografii, spoœródktórych wiele
nale¿y do dyskusyjnych, pocz¹wszy od daty jego urodzin po miejsce i datê jego
œmierci.Autor sprawnie porusza siê wœródnagminnie fa³szowanych w œredniowieczu dokumentów, ustalaj¹c najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeñ.
Œliwiñski skupia siê przede wszystkim na sporze Racibora ze starszym bratem
Œwiêtope³kiemi konsekwencjach walki miêdzy braæmidla samegoRacibora i posiadanej przez niego Bia³ogardy. W zakoñczeniu Œliwiñski nawi¹za³ do dyskusji
dotycz¹cej lokacji miasta przez MœciwojaII w 1285 r., udowadniaj¹c, i¿jest to teza
b³êdna.G³os Œliwiñskiego,podobnie jak wywody Paszkiewicza, dostarczanowych,
niezwykle interesuj¹cych informacji, które w znacz¹cy sposób mog¹ podwa¿yæ
dotychczasowe ustalenia badaczy, nie mówi¹c o samych lêborczanach, którzy byæ
mo¿e bêd¹ po raz drugi obchodziæ700-lecie za³o¿eniamiasta (pierwsze w 1982 r,
drugie - byæmo¿e to w³aœciwe- dopiero w 2041 r.).
Biuletyn zawiera jeszcze jeden artyku³ bêd¹cy przegl¹dem przechowywanych w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku dokumentów dotycz¹cych œredniowiecznych dziejów Lêborka i Ziemi Lêborskiej. Beata Mo¿ejko (Uniwersytet
Gdañski) omawia w nim zarówno publikowane, jak i niepublikowane listy i akta
z gdañskiego Archiwum, zwracaj¹c uwagê na szerokie mo¿liwoœci ich wykorzystania. Zauwa¿a jednoczeœnie,¿ejej uwagi maj¹ charakter wstêpny i do pe³nego
rozpoznania zasobów gdañskich w kierunku œredniowiecznychdziejów Lêborka
jeszcze daleka droga.
Niew¹tpliwie omawiany "Biuletyn" jest wartoœciowym uzupe³nieniem doœæ
skromnej nadal historiografii Lêborka i Ziemi Lêborskiej. Ich dzieje nadal czekaj¹
na rzeteln¹ monografiê, gdy¿ wydana w 1982 r. pozycja Dzieje Lêborka3 w wielu
miejscach jest ju¿ nieaktualna, a w wielu innych wymaga znacznych uzupe³nieñ.

3 Dzieie Leborka. Dodred. J. Lindmaierai T. Machurv.Poznañ1982.
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OEUTSCH-POLNISCHEWECHSELBEZIEHUNGEN
IN SPRACHE UNO KULTUR,
"STUDIA GERMANICA GEDANENSIA", T. 11,
POD RED. A. K¥TNEGO, GDAÑSK 2003, SS. 400
W ostatnich miesi¹cach ukaza³ siê pod redakcj¹ Andrzeja K¹tnego 11 tom
"Studia Germanica Gedanensia" - publikacji Instytutu Filologii Germañskiej Uniwersytetu Gdañskiego zatytu³owanej Deutsch-polnische Wechselbeziehungen
in Sprache und Kultur [Polsko-niemieckie relacje na p³aszczyŸniejêzyka i kultury]. Wydanie pozycj i zosta³osfinansowaneprzez Uniwersytet Gdañski oraz Wydzia³
Filologii Wszechnicy Mazurskiej. Tom zawiera 19 artyku³ów w jêzyku niemieckim,
pogrupowanych tematycznie wed³ug dzia³ów: tytu³owe Deutsch-polnische Wechselbeziehungenin Sprache und Kultur [Polsko-niemieckie relacje na p³aszczyŸnie
jêzyka i kultury], Kultur und Literaturwisenschajt [Kultura i literaturoznawstwo]
oraz Linguistik [Lingwistyka], jak równie¿ liczne recenzje.
Pozycjê otwiera artyku³ Tomasza Czarneckiego pt. Gotisches im Wortschatz
des Polnischen [Gotycki w s³ownictwie jêzyka polskiego] (s. 5-24), w którym
autor poszukuje œladówjêzyka gockiego w jêzyku polskim, siêgaj¹c po naj starsze
(z okresu 0-600 n.e.} dowody jego œladóww s³owiañszczyŸnie. Z wielu przytoczonych przyk³adów polskich zapo¿yczeñ autor skupia siê na analizie ponad 60
s³ów, których pochodzenie gockie uznaje za najbardziej prawdopodobne. Zalet¹
artyku³u jest przejrzystoœæ
i jasnoœæ
kryteriów podzia³u zapo¿yczeñ,wed³ug których
przebiega analiza. Autor rozró¿nia zapo¿yczeniapewne, prawdopodobne, mo¿liwe,
w¹tpliwe i pozorne, analizuj¹c ich etymologiê w oparciu o najnowsze Ÿród³anaukowe i uzupe³niaj¹c o w³asny komentarz. W przypadku ostatnich dowodzi
przekonywuj¹co ich innego ni¿ gockie pochodzenie.
Praca autorów gdañskich, Camilli Badstiibner-Kizik i Edmunda Kizika, na
temat Sprachen Lernen in der fruhen Neuzeit. Polnisch- und Deutschunterricht in Danzig vor dem Hintergrund der »Vierzig Dialogi« des Nicolaus Volckmar (1612) [Nauczanie jêzyków we wczesnych czasach nowo¿ytnych. Lekcja
polskiego i niemieckiego w Gdañskuw oparciu o» Vierzig Dialogi« Nikolausa Volckmara 1612] (s. 25-52), dotyczy stanu i metodyki nauczaniajêzyka polskiego i niemieckiego na Ziemi Gdañskiej w pierwszej po³owie XVII wieku. Autorzy siêgnêli
w tym celu po Ÿród³a w postaci fragmentów listów arystokraty £ugowskiego do
swego syna przebywaj¹cego w Niemczech w celu nauki jêzyka oraz fragmentów
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podrêcznika do nauki j êzyka niemieckiego i polskiego w 40 dialogach dotycz¹cych
sytuacji ¿ycia codziennego tamtego okresu, autorstwa Nicolausa Volckmara. Podrêcznik ten zosta³ scharakteryzowany pod k¹tem metodyki i realiów nauczania
jêzyków obcych (niemieckiego i polskiego), o czym wiele ~i
treœæ
analizowanych dialogów, odzwierciedlaj¹cych realia ¿ycia tamtego okres~
artyku³u dowiadujemy siê tak¿e wiele o stanie szkolnictwa dwujêzycznego na terenie Prus
Królewskich. Autorzy dostarczaj¹ szerokich danych na temat iloœci i rodzajów
szkó³ dwujêzycznych oraz dokonuj¹ charakterystyki uczêszczaj¹cych do nich uczniów, jak i ówczesnej kadry nauczycielskiej. Znajomoœæjêzyków obcych by³a
w tamtych czasach,jak siê okazuje, wrêcz niezbêdna, a wynika³a z dwujêzycznoœci omawianych terenów. Zjawiskiem powszechnym wœródrodzin arystokratów
by³o wysy³anie dzieci w podró¿e zagraniczne w celu zdobycia og³ady i przyswojenia obcej mowy przez m³odego adepta, bo "kto siê dworem bawi, bez niego [tu
autor £ugowski mia³ na myœlijêzyk niemiecki-aut.] siê ¿adn¹ miar¹ obejœæ
nie
mo¿e" (s. 27, cyt. za: »Jasia £ugowskiego podró¿e...«, s. 122-123).
P³aszczyzn¹, w której dochodzi do bezpoœredniejkonfrontacji obcych sobie
kultur jest niew¹tpliwie translacja. W kolejnym artykule autorstwa Rachel pazdan
i Agnieszki Buk pt. Danziger Lachs Gder Wódka Gdañska [Danziger Lachs czy
wódka gdañska] (s. 53-64) poddano krytycznej analizie 6 opublikowanych dot¹d
pe³ny~h przek³adów epopei Pan TadeuszA. Mickiewicza na jêzyk niemiecki, pod
k¹tem nazewnictwa potraw i napojów. Znajdziemy tam 11 nazw potraw i ich, czêsto bardzo ró¿ni¹ce siê od siebie, odpowiedniki w przek³adach, pocz¹wszy od chyba najbardziej znanej polskiej potrawy - bigosu, przez "czarn¹ polewkê" (t³o
konotacyjne jest tu szczególnie wa¿ne), po ró¿ne rodzaje napojów alkoholowych,
jak choæbytytu³owa wódka gdañska.Jako ¿epojêcia dotycz¹ce realiów kulturowych
stanowi¹ niewyczerpane Ÿród³o wiedzy na temat zwyczajów panuj¹cych w danej
kulturze, przybli¿anie ich kulturze obcej w procesie t³umaczenia jest cennym
wk³adem w procesie wzajemnego zrozumienia (s. 64). Jak wynika z przeprowadzonej w artykule analizy - nieznajomoœæ
owych realiów mo¿e prowadziædo nieporozumieñ znajduj¹cych swój wyraz w nietrafnym doborze translatu, a przez tow skrajnym przypadku, do wprowadzenia odbiorcy w b³¹d.
Czasów nam bli¿szych, bo wspó³czesnych, dotyczy tematyka artyku³u o przekazie reklamowym autorstwa Dariusza J. Majkowskiego pt. Kommunikationsstau in der Werbung? Werbekommunikate aZs Gegenstand interkuZturellen
Transfers an ausgewiihZten BeispieZen der Werbetexte fUr ausZiindische Produkte in PoZen [Zak³ócenia komunikacyjne w reklamie? Komunikat reklamowy
jako przedmiot transferu kulturowego na wybranych przyk³adach tekstów reklamowych zagranicznych produktów w Polsce] (s. 65-75). Autor przytacza w nim
niemieckie has³areklamowe, porównuj¹c je z ich odpowiednikami w jêzyku polskim pod k¹tem jêzykowej i kulturowej zgodnoœci.Przy analizie przek³adu tekstów
reklamowych autor rozró¿nia 4 modele przek³adu: dok³adn¹jêzykow¹ i kulturow¹
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zgodnoœæ,
zgodnoœæ
czêœciow¹,niewielki stopieñ zgodnoœci(wzglêdnie jej brak)
i przypadki z pogranicza tych klas. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku,
i¿ s³abaznajomoœæ
lub niedocenianie czynników jêzykowo-kulturowych w procesie t³umaczenia tekstu reklamowego mo¿e prowadziædo nieporozumieñ, a w konsekwencji do s³abej skutecznoœcib¹dŸ wrêcz niepowodzenia danej reklamy na
obcym rynku.
W kolejnym artykule pt. Die Zukunft der Vergangenheit. Die Auseinandersetzung der polnischen Germanistik mit den deutschen Spuren in Polen.
Aktualisierte Fassung [Przysz³oœæ
przesz³oœci.Zmagania polskiej germanistyki
z niemieckimi œladamiw Polsce. Wersja uaktualniona] (s. 65-76) Jtirgen Joachimsthaler przedstawia problem recepcji niemieckiego dziedzictwa na terenach wysiedlonych i przy³¹czonych odgórnie do Polski w roku 1945, charakteryzuj¹c go na
przestrzeni minionego pó³wiecza. Autor ukazuje drogê przemian w powojennych
stosunkach polsko-niemieckich, które na pocz¹tku nacechowane by³y ze strony
polskiej nieufnoœci¹i niechêci¹ ze wzglêdu na œwie¿¹pamiêæwspólnej najnowszej
historii oraz z powodu silnej propagandy ówczesnych polskich w³adz komunistycznych w tym kierunku. Po owym okresie milczenia nast¹pi³ czas stopniowego, ponownego wzrostu zainteresowanianiemieckim dziedzictwem kulturowym - przede
wszystkim na p³aszczy¿nieliteratury, w czym, zdaniem autora, szczególniezas³u¿yli
siê polscy germaniœci.W artykule znajdziemy nazwiska i tytu³y wa¿niejszych prac
z okresu od roku 1945 po czasy nam wspó³czesne,dotycz¹cych w¹tków niemieckich œladóww literaturze i kulturze, które przyczyni³y siê do powrotu wczeœniej
niechêtnie i rzadko podejmowanego tematu stosunków niemiecko-polskich. Jednoczeœnieautor dokonuje charakterystyki rozwoju polskiej germanistyki okresu
powojennego, która, na pocz¹tku zredukowana z przyczyn politycznych do dwóch
oœrodkówwe Wroc³awiu i Poznaniu,mog³a rozwin¹æ siê dopiero po 1960r. Powsta³e
wówczas oœrodkizaczê³y pulsowaæw³asnym ¿yciem, tworz¹c swoj¹ odrêbn¹ historiê tak, i¿ obraz historii polskiej germanistyki sta³ siê ma³o przejrzysty (s. 82-83).
Autor ³¹czy historyczn¹ rzetelnoœæ
z zaciêciem polemicznym i tym samym artyku³
ten stanowi wa¿ny przyczynek do obrazu powojennej historii polskiej germanistyki,
jako ¿ejeszcze do niedawna brakowa³o tego typu ca³oœciowychopracowañ.
Natomiast artyku³ Lucyny Wille zatytu³owany Das Slawentum ais Exponent der Humanitiitsidee im Denken Johann Gottfried Herders [S³owiañskoœæ
jako egzemplifikacja idei humanistycznych w myœli Johanna Gotfrieda Herdera]
(s. 103-112) skoncentrowany jest na kwestii s³owiañskiej w spuœciŸniefilozofa.
Rozpoczynaj¹c od szkicu historycznego XVIII wieku, autorka przechodzi nastêpnie do tekstu Ÿród³owego i analizuje pojêcia Volk oraz Humanitiit w ujêciu J.G.
Herdera, odwo³uj¹c siê równolegle do wybranych jego komentatorów i interpretatorów. Podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania na temat "rozdzia³u s³owiañskiego",
stwierdza, ¿efilozof traktowa³ narody s³owiañskiejako ucieleœnienieidei humanizmu w swoim rozumieniu- nrzeciwstawiaiac ieQozdaniem s³owiañskie cechv - cicha
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pracowitoœæ("stiller FleiB") i pokojowe nastawienie ("Friedlichkeit") - charakterowi dominuj¹cych narodów w Europie, które swoj¹ przewodni¹ pozycj ê budowa³y
na konfrontacji, podboju i ¿¹dzy w³adzy (s. 111).
Kolejny artyku³ - 'Der Stunn geht iiber die Griiber in Polen '. Anmerkungen zu Walter Flex ['Burza nad grobami w Polsce'. Przypisy do Waltera Flexa]
autorstwa Hansa Rudolfa Wahla (s. 113-129), zawiera treœæ
wyk³adu wyg³oszonego
na UG. Wyk³ad ten by³ poœwiêconyrozwa¿aniom na temat noweli Der Wanderer
zwischen beiden liindern niemieckiego poety frontowego W. Flexa. Jako student
mia³ on w swoim ¿yciu równie¿ pomorski epizod - pracowa³ w Warcinie jako
nauczyciel trzech wnuków ¿elaznegokanclerzaOttona von Bismarcka. To "literackie
requiem na temat zmar³ego leutnanta Wurche" (s. 121) okreœla bremeñski
literaturoznawca jako "najbardziej popularn¹ ksi¹¿kê (...) opublikowan¹
podczas pierwszej wojny œwiatowej przez niemieckiego pisarza ", która
"w krótkim czasie osi¹gnê³a status ksi¹¿ki kultowej, a nastêpnie utrzyma³a
ten¿eprzez ponad æwieræwiecze"(s. 115). Poprzez analizê w¹tków biograficznych
W. Flexa, jak równie¿ treœcii przes³aniajego utworu, H. Rudolph przechodzi do
nawi¹zania do partyjnego hymnu NSDAP - PieœniHorsta Wessela[Horst- WesselLied], wykazuj¹c podobieñstwa w zawartym w niej przes³aniu do twórczoœciW.
Flexa, której zreszt¹ H. Wesselby³ wielbicielem. Artyku³ przybli¿a nam okolicznoœci
narodzin i sukcesuideologii nazistowskiej w Niemczech, bowiem H. Rudolph uwa¿a
nowelê W. Flexa za "kulturow¹ po¿ywkê narodowego socjalizmu" (s. 128).
Kolejny artyku³ traktuje o realiach ¿ycia kulturalnego Wolnego Miasta Gdañska. Marek Andrzejewski w tekœcieDie Danziger Stadtbiliothek (1918-1945)
[Gdañska Biblioteka Miejska] (s. 131-158) opisuje sytuacjê w latach 1918-1945
czo³owej ksi¹¿nicy Wolnego Miasta, której to zbiory s¹ podstaw¹ obecnejGdañskiej
Biblioteki PAN. Autor ukazuje stanbiblioteki, analizuj¹c jej bud¿et,przyrost zbiorów,
ruch czytelniczy oraz kontakty z bibliotekami Rzeszyi Europy, pos³uguj¹c siê miêdzy
innymi przystêpniezredagowanymizestawieniami.Jednoczeœnie
uzmys³awia czytelnikowi rolê tej¿e instytucji w ¿yciu kulturalnym i naukowym Gdañska.Co ciekawe,
gdañskihistoryk pokazuje,jak sprawnieinstytucjata umia³akorzystaæz dobrodziejstwa
dostêpnych w tamtych czasach mediów w celu informowania oraz propagowania
w³asnej dzia³alnoœci.
Autor poruszarównie¿ problem wp³ywu ideologii nazistowskiej
na pracê biblioteki w latach 30., a tak¿e przebieg zabezpieczenia zbiorów przed
zbli¿aj¹cym siê frontem, jak i prace po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w Gdañsku,
maj¹ce na celu ponowne zgromadzenierozpierzchniêtych zasobów.
Artyku³ Wioletty Kntittel pt. Letzte Jahre in Ostpreuj3en.Zur Heimatproblematik in 'Jokehnen' von Arno Surminski [Ostatnie lata w Prusach Wschodnich. Problematyka stron ojczystych "Heimatu" w 'Jokehnen' Arno Surminskiego]
(s. 151-158) skoncentrowany jest na twórczoœci pisarza niemieckich kresów
wschodnich Arno Surminskiego. Autorka, analizuj¹c strukturê i treœæ
Jokehnen,
polemizuje z jej zdaniemkrzywdz¹cym zaszeregowaniemtwórczoœciA. Sunninskie-
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go m.in. przez Louisa Ferdynanda Helbiga do li tylko literatury wypêdzenia, która
pomija moraln¹ analizê, koncentruj¹c siê na "uduchowianiu" [Verklarung] obrazu
stron ojczystych (s. 152). Zdaniem W. Knutel powieœæ
ta otwiera wiele mo¿liwoœci
interpretacyjnych, a sam Surminski próbuje w swojej twórczoœcidotrzeædo przyczyn niemieckiego nieszczêœcia,zmuszaj¹c czytelnika do rozmyœlaño minionym
œwieciei czasie (s. 158).
Krieg, Flucht und Vertreibung. Danzig 1945 [Wojna, ucieczka i wypêdzenie. Gdañsk 1945] (s. 159-176) to tytu³ artyku³uUwe Wiebena, którego treœæ
opiera siê na wyg³oszonym przez autora wyk³adzie w Instytucie Germanistyki UG
w listopadzie 2002 r. Szczegó³owy opis okolicznoœci wydarzeñ roku 1945 autor
rozpoczyna szkicem sytuacji historycznej, poprzedzaj¹cej przymusowe wysiedlenie
Niemców. Artyku³ opatrzony jest bibliografi¹ dotycz¹c¹ historii Wolnego Miasta
Gdañska oraz jako stolicy dzielnicy Gdañsk-Prusy Zachodnie (Gau Danzig-WestpreuBen), ucieczki i wypêdzenia z Gdañska, historii zabytków miasta, jak równie¿
faktami z historii ¯ydów gdañskich. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tej bibliografii jest fakt, i¿
zawiera ona publikacje równie¿ najnowszej daty, czyli z roku 2002. Niestety, ogranicza siê ona do pozycji wydanych w jêzyku niemieckim (b¹dŸ angielskim), marginalnie traktuj¹c opracowania polskich naukowców, nieprzet³umaczonych na
wymienione jêzyki obce.
Dwa kolejne artyku³y dotycz¹ tej samej monografii. Pierwszy z tekstów Ruckblick ohne Zom und Lugen [Spojrzenie wstecz bez gniewu i k³amstw] (s. 177182) to w³aœciwie recenzja z przypisami Heinricha Olschowsky'ego dotycz¹ca
wydanej w roku 2002 ksi¹¿ki Marion Brandt Fur eure und unsere Freiheit? [Za
wasz¹ i nasz¹ wolnoœæ?].Znak zapytania w tytule interpretuje H. Olschowsky
jako próbê odpowiedzi na pytanie, czy aby na pewno impuls wolnoœciowy z Polski
tam¿e,tj. do "czerwonych Prus", dotar³. Tematyka omawianej ksi¹¿ki koncentruje
siê na reakcji literatury wschodnioniemieckiej na wydarzenia polskiego PaŸdziernika'56 i prze³omowych wydarzeñ '80/81. M. Olschowsky ustosunkowuje siê do
kolejnych tez M. Brandt i uzupe³nia historyczno-polityczny kontekst wydarzeñ.
Natomiast Marion Brandt w tekœcieAngst und Ho.ffnung. Prosa von Schriftstellern in der DDR iiber die Solidarnoœæ-Revolution[Strach i nadzieja. Proza
pisarzy NRD o rewolucji Solidarnoœci](s. 183-200) egzemplifikuje ró¿ne postawy
artystyczne pisarzy NRD w odpowiedzi na wydarzenia polskiego Sierpnia' 80 oraz
narodzenie ruchu Solidarnoœæ,
jak równie¿ œledzitego¿ konsekwencje ze strony
pañstwa. Autorka koncentruje siê na utworach Very Friedlander, ca³kowicie
identyfikuj¹cej siê z systemem - jak pisze M. Brand - zainstalowanym w 1945 r.
po wschodniej stronie £aby (s. 187), Moniki Nothing, o robotniczych korzeniach,
uznan¹ przez cenzurê za sympatyzuj¹ca z ruchem Solidarnoœci(s. 189) oraz intelektualisty z politycznego podziemia NRD - Gerta Neumanna.
Cykl artyku³ów dotycz¹cych motywów polskich w literaturze wschodnioniemieckiei zamyka tekst Der Pole. AnmerkunQen zu einer FiQur aus ChristoDh
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Heins Roman Willenbrock [Ten Polak. Przypisy do postaci z powieœciChristopha
Heina Willenbrock] (s. 201-205) Martina Schonemanna,który pozostaje w krêgu
literatury wschodnioniemieckiej. Autor przeprowadza analizê roli postaci Polaka
Jurka w wydanym w 2000 r. utworze, zaliczonym do tzw. Wende-Romane, czyli
powieœciprze³omu. Fabu³a tej ksi¹¿ki opowiada o rozterkach ¿ycia przeciêtnego

obywatelawschodnichlandów Niemiec lat 90. - by³egoin¿ynierapañstwowego
zak³adu za czasów NRD, a obecnie w³aœcicielakomisu samochodowego Willenbrocka1. Polak Jurekjest postaci¹ drugoplanow¹ - najbli¿szym wspó³pracownikiem
tytu³owego bohatera.W swoich rozwa¿aniach,g³êboko osadzonychw tekœcieutworu, autor dochodzi do wniosku, ¿e Polak reprezentuje w tej powieœci "lepsze,
autentyczne strony bohatera [tytu³owego Willenbrocka - aut.], jest gwarantem
jego to¿samoœcii ostrzegaj¹cym przed zakusami z³ych mocy" (s. 205).
W nastêpnejkolejnoœciw omawianej publikacji znajdujemy Auswahlbibliographie zum Polenbild in der deutschen Literatur [Wybrana bibliografia do tematu
obrazu Polski w literaturze niemieckiej] (s. 207-303), poszerzon¹ i zaktualizowan¹
przez Miros³awa Ossowskiego wersjê bibliografii Jensa Stiibena z roku 19942.
Aktualizacja odnosi siê przede wszystkim - jak zastrzega M. Ossowski - do najnowszych prac badawczych nad stereotypami, tj. wydanych po 1994 r. Autorzy tej
obszernej pracy (o objêtoœciblisko 100 stron) koncentruj¹ siê na publikacjach
badaj¹cych obraz Polski i Polaków w literaturze niemieckiej, jak równie¿ w prasie,
filmie i podrêcznikach szkolnych. Natomiast œwiadomiepomijaj¹ prace dotycz¹ce
recepcji literatury niemieckiej w Polsce oraz publikacje podejmuj¹ce zagadnienia
polsko-niemieckich zwi¹zków literackich. Bibliografia ta poprzedzona zosta³arzetelnym objaœnieniemzastosowanych skrótów, jak równie¿ wewnêtrznym spisem
treœci,umo¿liwiaj¹cym korzystaj¹cemu lepsz¹ orientacjê. Osobno pogrupowane
zosta³y wiêc zbiory tekstów, literatura naukowa i bibliografie. Z kolei literaturê
naukow¹ zaszeregowano tematycznie, wed³ug poszczególnych autorów i epok,
wzglêdnie prze³omowych wydarzeñ historycznych, do których odnosz¹ siê dane
publikacje. W ramach literatury po 1945 r. wyodrêbniono literaturê RFN, NRD,
Austrii i Szwajcarii. Tytu³y polskich opracowañ dodatkowo przet³umaczono na jêzyk niemiecki, co znakomicie u³atwia niemieckiemu czytelnikowi orientacjê w polskojêzycznej bibliografii, a oprócz tego przy nowych opracowaniach umieszczono
wskazówki dotycz¹ce treœcirozdzia³ów. Skrupulatnoœæ
w uzupe³nianiu bibliografIi,
a tak¿e przemyœlanai klarowna forma opracowania tematu jest na pewno du¿¹
zalet¹ tego wyboru.
Drugi dzia³ publikacji - Kultur und Literaturwissenschajt obejmuje 4 artyku³y
poruszaj¹ce zagadnieniaz pogranicza kultury - dotycz¹ce komunikacji miêdzykul-

VgI. Uwe Wittstock,Die RachedesAutohiindlers,"Die Welt", 24.06.2000.
W: Berichte und Forschungen.Jahrbuchdes Bundesinstitutsfiir ostdeutscheKultur und Ge.
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turowej, polityki kulturalnej, konfrontacji kultur i literaturoznawstwa.Pierwszy z nich,
pt. Von der mono- zur interkulturellen Kompetzenz der Fiihrungskriifte [Od
mono- do miêdzykulturowej kompetencji kadry kierowniczej] (s. 305-312) Marcina Maciejewskiego, traktuje o zagadnieniach z zakresu komunikacji w biznesie
i rosn¹cej roli kompetencji miêdzykulturowej w warunkach gospodarki globalnej.
Jako kompetencjêmiêdzykulturow¹ autor rozumie kompetencjê fachow¹ (konkretn¹
wiedzê faktograficzn¹), spo³eczno-komunikatywn¹ (m.in. zdolnoœæ
empatii, komunikatywnoœæi umiejêtnoœæ
rozwi¹zywania konfliktów) i kompetencjê w zakresie
samooceny w ramach w³asnej kultury i kultury obcej. Sukces w obszarzekomunikacji miêdzykulturowej upatruje we wzajemnych relacjach obu wspomnianych
p³aszczyzn. Pod k¹tem obecnoœciwszystkich tych sk³adowych kompetencji analizuje niemiecki rynek us³ug szkoleniowych. Artyku³ opatrzony zosta³ niemieckojêzycznym wyborem bibliografii.
W artykule Deutsch-slowakische Kulturpolitik und Kulturbeziehungen.
Die Herausforderungen der deutschen Kulturpolitik
[Niemiecko-s³owacka
polityka kulturalna i stosunki kulturalne. Wyzwania niemieckiej polityki kulturalnej]
(s. 315-324) Marcela Takacowa podejmuje 3 zasadnicze problemy. Po pierwsze,
rozpatrujewytyczne niemieckiej polityki kulturalnej w kontekœciemiêdzynarodowym
i europejskim, nakreœlaj¹cjej za³o¿eniai dzia³ania.Nastêpnie przechodzi analogicznie do analizy dzia³alnoœcis³owackiego ministerstwa ds. kultury, jego wp³ywów
w zakresiestosunków miêdzynarodowych i integracji europejskiej,jak równie¿ prezentacji kultury s³owackiejza granic¹. Ostatnim poruszanymprzez autorkêz Banskiej
Bystrzycy zagadnieniemjest kwestia kszta³towania niemiecko-s³owackiej polityki
kulturalnej.
Kopfiiber in die Fremde und zuriick

-

sehr personliche interkulturelle

Erfahrungen bei der Begegnung mit China [Naprzód w nieznane i z powrotem
- bardzo osobiste miêdzykulturowe doœwiadczeniaspotkania z Chinami] (s. 325336) Julii Hiltner to retrospektywne spojrzenie autorki na doœwiadczeniazdobyte
podczas trzyletniego pobytu w Pañstwie Œrodka.Barwnym i ¿ywym jêzykiem
J. Hiltner zestawia powszechne w Polsce (i w Niemczech) wyobra¿enia i stereotypy dotycz¹ce Chin i jej mieszkañców z rzeczywistoœci¹, przybli¿aj¹c jednoczeœnie czytelnikowi wizjê Chiñczyków dotycz¹c¹ ¿ycia w Europie. WypowiedŸ swoj¹
koñczy refleksj¹, jak wiele Europejczyk mo¿e nauczyæsiê od kultury orientalnej.
Artyku³ zamykaj¹cy ten dzia³ poœwiêconyjest dadaizmowi. Klaus Hammer
w tekœcie"er kommt abhanden mit der hand, er kommt abfu.f3enmit demfu.f3..."3
Dada und kein Ende [Dada bez koñca] (s. 337-349) definiuje ten ruch artystyczno-literacki jako "mix poezji, skeczu, happeningu, muzyki i manifestu, stopienie siê / fuzjê produkcji tekstowej z wyk³adem, obrazem, plakatem, odczytem

FragmentwierszaPyramidenrock(1925) twórcy dadaistycznegoHansaArpa.
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poetyckim, wystaw¹ i rewi¹, anty-sztukê nonsensu - w perfekcyjnej samoinscenizacji " (s. 337). Autor ukazuje kolejne twarze dadaizmu - dzia³alnoœæ
zurychskiego Cabaretu Voltaire, berliñsk¹ twórczoœæMerz w wydaniu Kurta
Schwittersa czy te¿ dzia³alnoœæ
artystyczn¹ pochodz¹cego z Kolonii Maxa Emsta,
jednego z póŸniejszych za³o¿ycieli surrealizmu w Pary¯u. K. Hammer stara siê
tak¿e uzmys³owiæczytelnikowi wp³yw tego ruchu na póŸniejszezjawiska artystyczne i literackie, takie jak Pop Art., niemieckojêzyczn¹ poezjê "Grupy Wiedeñskiej" czy te¿ Emsta Jandla. Równie¿ i ten tekst wzbogacony jest bibliografi¹
tematyczn¹.
Obszarem, w którym najmocniej odzwierciedla siê charakter kultury danego
narodu jest z pewnoœci¹jego jêzyk. a dog³êbniejszemu poznaniu jêzyka obcego
oraz pracy t³umaczas³u¿ynajlepiej rzetelnaanalizaporównawcza dwóch (lub wiêcej)
jêzyków obcych. W ostatnim, œciœle
jêzykoznawczym artykule Zygmunta Têczy
pt. Zur Frage der Direktionalitiit einer kontrastiven deutsch-polnischen Artikelanalyse [O problemie ukierunkowania w niemiecko-polskiej analizie kontrastywnej rodzajnika] (s. 351-355) poruszony zosta³problem ukierunkowania w kontrastywnej analizie jêzyka niemieckiego i polskiego na przyk³adzie niemieckiego rodzajnika. Autor prezentuje 2 sposoby podejœciado zagadnienia: analiza mo¿e bazowaæ
na korpusie opartym o orygina³ i t³umaczenie, przez co ze swej istoty przebiegaæ
bêdzie w kierunku odjêzyka wyjœciowegodo jêzyka docelowego (analiza unilateralna) lub, bazuj¹c na kategorii nadrzêdnej (tertium comparationis), bêdzie mia³a
charakter kierunkowo neutralny (analiza bilateralna). Autor postuluje stosowanie
obydwu typów analizy, jako ¿e po³¹czenie ich wyników da pe³niejszy wgl¹d
w problematykê (s. 354). Pytanie postawione w artykule ma podstawowe znaczenie dla jêzykowych badañ kontrastywnych.
Niew¹tpliw¹ zaletê omawianego tomu stanowi du¿a rozpiêtoœæ
tematyczna
przy jednoczesnym zachowaniu g³ównego w¹tku, jakim jest konfrontacja kultur na
ró¿nych p³aszczyznach. Dlatego te¿ pozycja ta powinna trafiæ w rêce szerokiego
grona czytelników, zarówno filologów, jak i historyków, kulturoznawców, t³umaczy
czy politologów. Tematyka ta bowiem jest niezwykle aktualna w obliczu potrzeby
wzajemnego zrozumienia i poszanowania odrêbnoœci i ró¿norodnoœci kultur
jednocz¹cej siê Europy, a w szczególny sposób w regionie Kaszub i Pomorza,
który od wielu wieków stanowi obszar konfrontacji, rywalizacji, a zarazemprzenikania siê kultury polskiej i niemieckiej.
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DZIEJE KROKOWEJ I OKOLIc,
OPRAC. ZBIOROWE POD RED. A. GROTHA,
WYDAWNICTWO

"MARPRESS",

GDAÑSK

2002,

SS. 308

Do szeregu wydanych w ostatnim dziesiêcioleciu monografii historycznych
kaszubskich miejscowoœci do³¹czy³y równie¿ Dzieje Krokowej i okolic, opracowane przez zespó³ naukowców z Uniwersytetu Gdañskiego pod red. Andrzeja
Grotha. Pracama uk³ad chronologiczno-przedmiotowy. Rozdzia³ pierwszy, napisany przez Klemensa Bruskiego, poœwiêconookresowi œredniowiecza,pocz¹wszy
od pierwszych pisanych wzmianek o miejscowoœciachpo³o¿onychna terenie obecnej
gminy Krokowa, pomijaj¹c okres prehistoryczny i Ÿród³aarcheologiczne. Dlatego,
co jest zrozumia³e, najwiêcej informacji odnosi siê do ¯arnowca i wsi posiadanych
przez tamtejszy klasztor cysterek, gdy¿ ich dotyczy najwiêcej zapisów w œredniowiecznych dokumentach. Oczywiœcieoddzielnie przedstawiono ówczesne dobra
rycerskie (szlacheckie). Nastêpnie omówiono zmiany, jakie zasz³y na omawianym
terenie, po jego przejœciupo 1308 roku pod w³adzê Zakonu Krzy¿ackiego, w tym
szczególniehistoriê przejêcia dóbr krokowskich przez antenatówrodziny Krockow/
Krokowskich. Szkodajednak, ¿eprzy tej okazji autor bli¿ej nie wg³êbi³ siê w nadal
intryguj¹c¹ kwestiê ich pochodzenia i etnicznego rodowodu.
Rozdzia³drugi, opracowanyprzezA. Grotha, dotyczy Rzec~ospolitej Szlacheckiej oraz pocz¹tków pruskiego panowania do 1815 r. Najwiêcej miejsca poœwiêcono w nim dobrom krokowskim, ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki
gospodarczej. W okresie tym tutaj, podobnie jak w innych regionach Polski, dominowa³a gospodarka oparta na pañszczyŸnie,u³atwiaj¹ca powstanie w okolicy kilkunastu folwarków. Bardzo interesuj¹co kszta³towa³y siê równie¿ stosunki
wyznaniowo-narodowoœciowe.Najbardziej znacz¹cy wówczas w okolicy ród w³aœcicieliziemskich, Krokowskich, przeszed³na protestantyzm, na ogó³ uto¿samiany
z niemieckoœci¹. Nie zmieni³o to jednak faktu, i¿ nawet w ich dobrach w XVIII w.
ludnoœæ
polskojêzyczna mia³a przewagê, a w krokowskim zborze stale by³ obecny
obok jêzyka niemieckiego jêzyk polski.
M. Sta¿ewski, autor rozdzia³u trzeciego Krokowa i okolice w 1.1815-1919,
wnikliwie opracowa³ okres zaborów. By³ to czas ogromnych przemian gospodarczo-soo³ecznvch. zaooczatkowanvch orzez oruskie reformy uw³aszczeniowe
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z pierwszych dziesiêcioleci XIX W.,lat znacznegowzrostu demograficznego, upowszechnienia oœwiaty,rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej itp. Jednoczeœnie
by³ to czasnajwiêkszego nasilenia procesów gennanizacyjnych, asymilacji i akulturyzacji, który jednak nie doprowadzi³ na ca³oœciopracowywanego terenu do zniwelowania przewagi liczbowej ~lskiej (g³ównie kaszubskiej)ludnoœcinad niemieck¹,
chocia¿ w niektórych miejscowoœciachobecnej gminy Krokowa by³o inaczej.
W 4 kolejnych rozdzia³ach G. Berendt przedstawi³ bardzo skomplikowane
i ró¿norodne dzieje ostatnich 80 lat od roku 1920, w którym odrodzona Rzeczpospolita Polska objê³a z powrotem w³adztwo na Pomorzu po wspó³czesnoœæ:
rozwój
lokalnej demokracji i trudny proces pojednania i polsko-niemieckiej wspó³pracy.
Mimo i¿jest to stosunkowo nied³ugi okres czasu,odznacza³siê on bodaj¿enajwiêksz¹ dynamik¹, najbardziej prze³omowymi wydarzeniami. Po nieca³ych 20 latach
powolnej, ale i skutecznejintegracji okolic Krokowej z innymi regionami Polski, jak
równie¿ wielowymiarowej, niejednoznacznej i nie³atwej koegzystencji Polaków
i Niemców, nast¹pi³a napaœæ
hitlerowskich Niemiec na Polskê i bestialstwa okupacji. Tutejsza ludnoœæ
podzieli³a los ca³ej ówczesnej spo³ecznoœcipomorskiej, od
zag³ady poprzez trudy codziennej egzystencji po - w niektórych przypadkach wspó³pracê z nazistami. Rok 1945 jest dla Niemców rokiem bestialstwa czerwonoannistów i wspó³pracuj¹cych z nimi Polaków oraz przymusowych wysiedleñ,
a dla ich polskich s¹siadów trudem powojennego ¿ycia i odbudowy w nowym,
totalitarnym systemie po kolejny prze³om w 1989 r.
Niew¹tpliwie Dzieje Krokowej i okolic mo¿na zaliczyæ do lepiej przygotowanych i opracowanych pomorskich monografii. Decyduje o tym wykorzystanie
przez autorów wiêkszoœciŸróde³archiwalnych, muzealiów przechowywanych przez
polskie instytucje oraz w niemieckim archiwum w Berlinie-Dahlem, dotycz¹cych
prezentowanegoterenu. Warto m.in. podkreœliæ
wyzyskanie znajduj¹cych siê w Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy dziewiêtnastowiecznych akt uw³aszczeniowych poszczególnych wsi w okolicach Krokowej. Niestety, mimo kapitalnego ich
wrêcz znaczenia dla poznania przekszta³ceñ spo³eczno-gospodarczych tamtego
okresu, nie zawsze s¹ one przytaczane w innych podobnych monografiach. Na
marginesie mo¿na dodaæ,i¿ w tym¿e Archiwum, w zespole Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu znajduje siê szereg dokumentów, pozwalaj¹cych na
przyk³ad przeœledziæ
zmiany personalne we w³adzach gminnych okresu miêdzywojennego, o których, zdaniem autora rozdzia³u 4, niewiele wiadomo (s. 144).
Tok wyk³adu jest przystêpny nie tylko dla profesjonalnego historyka, ale tak¿e dla wszystkich zainteresowanych histori¹ i kultur¹ regionu oraz uczestników
procesu regionalizacji nauczania. Monografia wyró¿nia siê te¿ zwiêz³ym przedstawianiem omawianej tematyki, koncentruj¹cej siê w³aœnieprzede wszystkim na
dziejach okolic Krokowej, a czytelnik nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, co dotyczy
gminy, co powiatu, a co prowincji i kr¹ju. W szeregu wypadkach zwraca uwagê
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obiektywizm wywodów, przedstawienie minionych wydarzeñ w ich pe³nym, historycznym kontekœcie.Najwymowniejszym tego przyk³adem mo¿e byæopis wkroczenia i zachowania ¿o³nierzy Annii Czerwonej w 1945 r. Przed rokiem 1989
w polskiej historiografii by³o obecneprzedstawianie ich wy³¹cznie pozytywne. Po
tej dacie praktycznie ca³kiem odwrotnie, mocno akcentowano niezliczone dowody
bandytyzmu, zaborczoœci"wyzwolicieli". Oczywiœcienie brakuje ich te¿ w Dziejach Krokowej i okolic. Jednak obok nich s¹ te¿ przyk³ady pomocy ¿o³nierzy
radzieckich miejscowej ludnoœci,m.in. przy leczeniu tyfusu (s. 194). Znamienna
jest równie¿ informacja, i¿jeszcze w 1942 r., czyli po 3 latach okupacji, ni¿si urzêdnicy hitlerowskiego re¿imu u¿ywali w kontaktach z ludnoœci¹jêzyka polskiego i kaszubskiego,co spowodowa³o bardzo ostr¹ reakcjê ówczesnych w³adz powiatowych
(s. 183).
Najs³absz¹ stron¹ monografii jest podejœciedo historii, postawy rodu Krokowskich/Krockow i relacji polsko-niemieckich, czy szerzej - problematyki narodowoœciowejna terenie Krokowej i s¹siednich miejscowoœci.Je¿elibrak przybli¿enia
ró¿nych hipotez na temat etnicznego rodowodu antenatów tej rodziny' mo¿na ³atwo zrozumieæsyntetycznym charakterem ksi¹¿ki i brakiem miejsca na szczegó³owe w sumie rozwa¿ania, to nie sposób pomin¹æ pytania: Dlaczego przedstawiaj¹c
czasy I Rzeczypospolitej, kiedy przedstawiciele rodu pisali siê jako Krokowscy,
s³u¿yli polskim królom itp., monografia ich odnotowuje i w tekœcieg³ównym i w
indeksie jako Krockow (zob. szczególnie s. 33 i n.)?
Nie do koñca przekonuje stwierdzenie odnosz¹ce siê do pierwszej po³owy
XIX w., i¿ na omawianym terenie mo¿na wy³¹cznie mówiæ o to¿samoœcikaszubskiej (i oczywiœcieniemieckiej) oraz braku w szerszej skali polskiej œwiadomoœci
narodowej (s. 96 i n.). Pomijaj¹c tutaj delikatnoœæmaterii, a tak¿e adekwatnoœæ
wspó³czesnegorozumienia kwestii œwiadomoœci
i to¿samoœcinarodowo-etnicznej
do tamtego czasu, trzeba podnieœæ
co najmniej 3 sprawy. Po pierwsze, nikt dot¹d
nie kwestionowa³ faktu budzenia siê w³asnej œwiadomoœci
etnicznej u Kaszubów
dopiero od po³owy XIX w., od wyst¹pienia urodzonego w S³awoszynie niedaleko
Krokowej, F. Ceynowy, nieprzypadkowo nazywanego "Budzicielem Kaszubów".
Je¿eli do tego dodamy kilka dalszych faktów kulturowych (nie wyczerpuj¹c przyk³adów), to mo¿e siê okazaæ,i¿ bardziej prawdopodobne jest samookreœlaniesiê
mieszkañców Kaszub na pocz¹tku XIX w. jako maj¹cych polsk¹, a nie kaszubsk¹
œwiadomoœæ
etniczn¹. Otó¿ kaszubscy,dziewiêtnastowieczni emigranci do Ameryki
Pó³nocnej okreœlalisiêjako Polacy, a dowiadywali siê, ¿e s¹ Kaszubami od póŸniejszych przedstawicieli fal emigracyjnych z pozosta³ych ziem polskich i od badaczy.
W uznawanym za kaszubski hymn utworze H. Derdowskiego (powsta³ym w XIX

Zob np. E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdañskiego, Gdañsk 1978, s. 228,
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w.) Wis³a p³ynie w "polskie" (nie kaszubskie) morze i to nie kaszubska, ale "polska" mowa nigdy nie zaginie. Koñcz¹c, nie czuj¹c siê specjalist¹ w dziedzinie
niemieckiej œwiadomoœci
narodowej, chcia³bym zapytaæ,na ile o takowej mo¿na
mówiæna pocz¹tku XIX w., w dobie istnienia wielu pañstw niemieckich i wykazywanym ogromnym przywi¹zaniu Niemców do poszczególnych regionów (krajów)?
W interesuj¹cych podrozdzia³ach omawiaj¹cych kwestie polsko-niemieckie
w okresie miêdzywojennym, wyraŸnie naruszono proporcje w przedstawieniu negatywnych, autorytarnych dzia³aniach w³adz (i spo³eczeñstwa) polskiego w odniesieniu do mniejszoœciniemieckiej. Wrêcz uderza brak omówienia znacznej czêœci
przejawów nielojalnego zachowania siê Niemców w stosunku do Polski i Polaków.
Widaæ to tak¿e w komentarzu do prezentowanych wydarzeñ. W konsekwencji
zaciemniono rzeczywisty obraz wspó³¿yciaobu narodowoœci.Prawdopodobniesta³o
to siê w du¿ej mierze z powodu pominiêcia literatury i Ÿróde³mówi¹cych o negatywnej postawie miejscowych Niemców.
Naj³atwiej dla uzasadnienia powy¿szej tezy moŸnaprzytoczyæm.in. opracowanie S. Potockiego, Po³o¿enie mniejszoœciniemieckiej w Polsce 1918-1938
(Gdañsk 1969) oraz H. Kopczyka, Niemiecka dzia³alnoœæwywiadowcza na
Pomorzu 1920-1933 (Gdañsk 1970), w których jest mowa m.in. o udziale hrabiego D. Krockowa w przygotowaniach do zbrojnego, niemieckiego powstania, maj¹cego na celu przy³¹czenia Pomorza do Niemiec oraz w propagandowym zohydzaniu
Polski wœródKaszubów, by g³osowali oni w ewentualnym plebiscycie za zmian¹
granic na korzyœæ
Rzeszy. Dziwi to tym mocniej, ¿e do tych kwestii, bagatelizuj¹c
ich wymowê, nawi¹za³ nawet A. Krockow w znanych autorom ksi¹¿ce K. W ójcickiego, Rozmowy z grafem A. v. Krockow (Gdynia 1997, s. 66)2.
Znamienne te¿, ¿e o teœciachD. Krockowa, von Below ze S³awutówka jest
mowa wy³¹cznie przy okazji bestialskich mordów ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Pominiêto natomiast wczeœniejszefakty z okresu miêdzywojennego. Wówczas m.in.
polskie w³adze prawie wy³¹cznie wyra¿a³y siê pozytywnie o ich postawie, ¿y³y
z nimi nawet w pewnej za¿y³oœci,a wojewoda pomorski, Stanis³aw Wachowiak,
o czym pisa³ w pamiêtnikach Czasy, które prze¿y³em, u³atwi³ im pozyskanie polskiego obywatelstwa. (Szkoda równie¿, i¿ nie wyzyskano ocen postawy przedstawicieli tych rodów dokonanych przez ówczesnegoburmistrza Wejherowa, Teodora
Bolduana; zob. T. Bolduan, Burmistrz, Gdañsk 1995). Przeciwnie, w monografii
znalaz³y siê wy³¹cznie przyk³ady szykanowania przez polsk¹ administracjê przedstawicieli mniejszoœciniemieckiej!
Do najtrudniejszych zadañ,przedjakimi stanêli autorzy ksi¹¿ki, by³o przedstawienie niezwykle trudnej, bardzo skomplikowanej problematyki okupacyjnej. War-

Na marginesiemo¿nadodaæ,i¿ nie wyzyskanouwag krytycznych odnoœnie
do tej publikacji
(zob. iei recenzjew ..RocznikuGdañskim". 1999.z. 1).
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to wiêc zauwa¿yæ,¿e rozdzia³ jej poœwiêconynale¿y do interesuj¹cych i udanych.
Niestety, ocenê tê umniejszaj¹ niektóre zawarte w nim tezy i stwierdzenia, czasem
wrêcz bulwersuj¹ce. Na s. 184 czytamy: "niemieccy posiadacze ziemscy (...)
mieli sposobnoœæodzyskania przynajmniej czêœcimaj¹tku, poddanego w latach 1920-1939 przymusowej parcelacji. Reinholdowi von Krockow zwrócono ponad 300 ha" . Trudno tak¹ opiniê pozostawiæbez komentarza.
Jestbezdyskusyjne, i¿ na Pomorzu reforma rolna w dwudziestoleciu miêdzywojennym by³a wykorzystywana do pomniejszania stanu posiadania ziemi przez
obywateli polskich narodowoœciniemieckiej. Jednakg³ówn¹jej przyczyn¹, i to uzasadnion¹, by³a koniecznoœæ
dokonania zmian gospodarczych, a jej ostrze antyniemieckie realizowano jak gdyby przy okazji. Nale¿y szczególnie podkreœliæ,i¿
odbywa³o to siê w majestacie prawa i za odszkodowaniem, a zainteresowane podmioty mia³y zagwarantowany wp³yw na podejmowane decyzje, mog³y siê od nich
odwo³aæczy zaskar¿yædo s¹du, a w przypadku w³asnoœciNiemców dodatkowo
istnia³a mo¿liwoœæ
skargi do Ligi Narodów. Z uprawnieñ tych mocno korzystali te¿
Krockowowie i inne niemieckie rodziny. Oczywistymjest, i¿ przedwojenni nabywcy parcelowanych gruntów, w przypadku pozbawienia ich przez hitlerowców prawnie nabytejw³asnoœci
nie mieli praktycznie¿adnejmo¿liwoœcilegalnejobrony,wyp³aty
odszkodowania itp., na ogó³ zostali skazani na poniewierkê i poni¿enia.
Nie mo¿na te¿ pomin¹æ faktu, ¿e wœródreflektantów na przydzia³ dzia³ek
z miêdzywojennej parcelacji by³y te¿ osoby narodowoœciniemieckiej. Jednak polskie w³adze, chc¹ce wykorzystaæsytuacjê do zmniejszenia znaczenia spo³ecznoœci
niemieckiej, odrzuca³y w zasadzieich wnioski. Pozytywne decyzje uzyskiwa³y naj³atwiej osoby narodowoœcipolskiej, zaanga¿owanew polsk¹ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹
i powi¹zane z w³adz¹. Gdyby rzeczywiœcienaziœcikierowali siê zasadamis³usznoœci,uwzglêdniliby wczeœniejszewnioski rodaków, o czym monografia nie wspomina. Ciekawym jest te¿, czy wœródw³aœcicieli gruntów zwróconych niemieckim
w³aœcicielomziemskim by³y te nieliczne i wiêcej ni¿ wyj¹tkowe parcelacyjne obszary, które jeszcze przed wojn¹ trafi³y do r¹k niemieckich osadników?
Bez w¹tpienia, znaj¹c logikê dzia³ania systemów totalitarnych oraz maj¹c
powy¿sze na uwadze, ¿adni niemieccy ziemianie nie otrzymaliby sparcelowanej
ziemi z powrotem, gdyby dyktatorski re¿im nie uzna³ ich za swoich. Nawet je¿eli
rzekome argumenty o s³usznoœcitakiego dzia³ania w rzeczywistoœciodpowiada³y
prawdzie.
Wypada pozostawiæbez komentarza próbê usprawiedliwienia nieokreœlonymi bli¿ej szykanami polskich w³adz w stosunku do Gustawa Bambergera, jego
niekwestionowanego w monografIi udzia³u w mordzie tysiêcy ludzi w Lasach Piaœnickich(s. 174). Z ca³¹ pewnoœci¹G. Bamberger przed wojn¹ nale¿a³do szeroko
pojêtej elity spo³eczno-politycznej oraz ekonomicznej miasta i powiatu wejherowskiego By³ m.in. cz³onkiem komisji upiêkszania miasta, radnym Rady Miejskiej,
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niejednokrotnie goœci³w polskich urzêdach,za³atwiaj¹c dla mniejszoœciniemieckiej
korzystne decyzje itp. Nie poniós³ natomiast ¿adnych konsekwencji za pope³nione
zbrodnie, zmar³ po wojnie w Niemczech. Czêsta bytnoœæ
przysz³ego zbrodniarza
w krokowskim zamku chwa³y gospodarzom nie przynosi!
Do plusów opracowania trzeba zaliczyænajpe³niejsze jak dot¹d przedstawienie dzia³alnoœciReinholda von Krockow, cz³onka SS. Chybiona jest jednak opinia,
¿e tylko ten przedstawiciel rodu pozostawi³ w czasie okupacji negatywn¹ opiniê
wœródmiejscowej ludnoœci.Niestety, przecz¹ temu (to prawda, nieliczne) znane
mi relacje mieszkañców gminy Krokowa, w których jest chocia¿by mowa o polowaniach w krokowskich dobrach okrêgowych dzia³aczy hitlerowskich z gauleitnerem A. Forsterem. Krockowom te¿ przypisywano niekiedy winê za bezprawne,
nieludzkie wysiedlenia3.
Niew¹tpliwie przedstawiciele ruchu hitlerowskiego ze wzajemn¹ niechêci¹
i nieufnoœci¹traktowali rody junkierskie, szczególnie starszeich pokolenie, ho³duj¹ce tradycyjnemu niemieckiemu konserwatyzmowi (s. 184). Jednak nawet podane przez autora tej czêœciopracowania fakty potwierdzaj¹, i¿ w odniesieniu do
Krokowów taki stosunek w³adz nie by³ sta³y i jednoznaczny. Przede wszystkim
mo¿nazaobserwowaæ,¿e Krokowowie podjêli starania,by przypodobaæsiê nowej
w³adzy. Wymownie o tym œwiadczychocia¿by ich zgoda na organizowanie przez
NSDAP w przypa³acowym parku festynu (s. 186-187), okreœlanieokresu miêdzywojennego jako" ciê¿kich czasówpolskich rz¹dów", w trakcie których pozostali
wierni niemczy¿nie (s. 179) itp. £atwo domyœliæsiê celu tego typu dzia³añ - jak siê
okaza³o skutecznych - utrzymania czy wrêcz wzmocnienia pozycji ekonomicznej,
w tym odzyskaniu w ich odczuciu nies³usznie odebranej ziemi przez polsk¹ reformê roln¹. Mo¿na wysnuæprzypuszczenie, i¿ by³ to te¿jeden z g³ównych powodów
wst¹pienia Reinholda von Krockow do SS.
Ten¿eR. v. Krockow przyczyni³ siê co najmniej poœredniodo zamordowania
w Piaœnicykilku osób (s. 178-179). Z kolei wed³ug niektórych zeznañw dochodzeniach w sprawie piaœnickiej,jeden z Krockowów uczestniczy³ w bestialskim pobiciu jeñców polskich na wejherowskim rynku i zamordowaniu kilku z nich
w tamtejszym wiêzieniu. Starsze opracowania wymieniaj¹ natomiast przedstawiciela tego rodu wœród sprawców mordów w Piaœnicy4.Sk¹d wiêc przekonanie

3

Pomijamtutaj kwestiêprawdziwoœci
takich opinii. Pragnêjedynie zwróciæuwagêna œwiadomoœæ
czêœcimieszkañców. W tym kontekœciewarto te¿ zauwa¿yæ,i¿ w twórczoœci wywodz¹cego siê
z powiatu puckiego pisarza, wykorzystuj¹cego na ogó³ w³aœnieodczucia miejscowego spo³eczeñstwa, A. Necla, Krokowowie zostali przedstawieni b. negatywnie, zob. powieœæKrwa~
sztorm.

4

Por. np. Historia Wejherowa,pr. zbiorowa pod red. J. Borzyszkowskiego,Wejherowo1998,s.
370 oraz W. Odyniec, J. Godlewski, Ziemia Pucka. Przesz³oœæ
i teraŸniejszoœæ,
Gdañsk 1974, s.
179. K. Sasinowski.Piaœnica 1939-1945. Wejherowo 1956- s- 37-
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autora o wykazanej przez Krokowów w czasie okupacji klasie, ich nieposzlakowanej opinii itp. (np. na s. 184)1
Przesadnie s¹ eksponowane za¿y³oœciPolaków (Kaszubów) z niemieckimi
s¹siadami, podkreœlananatomiast wrogoœædo powojennych osadników z innych
regionów Polski (s. 225-226). Wrêcz razi brak przytoczenia istniej¹cych odmiennych przyk³adów. Nie zapominajmy te¿, ¿e by³y to lata, kiedy w przewa¿aj¹cej
œwiadomoœci
Polaków (i Kaszubów) niemieckoœæ
by³a synonimem wszelkiego z³a.
Praktycznie powszechnie na przyk³ad przyjêto wyj¹tek od ortograficznej normy
i Niemcy, Niemiec zapisywano ma³¹ liter¹, co potwierdza przytoczony na s. 205
cytat.
Dziwi oskar¿enienie¿yj¹cego ju¿ S. Okonia o plagiat (publikowanie pod swoim nazwiskiem t³umaczonych z jêzyka niemieckiego utworów) wy³¹cznie na podstawiejednej relacji, bez badañ krytycznoliterackich i wykorzystania odpowiedniej
literatury przedmiotu (s. 232-233).
Szkoda, ¿epraktycznie z wy³¹czeniem okresu œredniowieczai okresu po 1945
r. w ca³oœciopracowania pominiêto problematykê stosunków politycznych. Zabrak³o wiêc m.in. informacji o dzia³alnoœcipolitycznej Krokowskich w czasie I Rzeczpospolitej, si³y oddzia³ywania (lub jego braku) polskiego ruchu narodowego
w wyborach parlamentarnych cesarskiej Rzeszy i niemieckiego w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego itp.
Niestety, powy¿sze przyk³ady nie wyczerpuj¹ potkniêæautorów w odniesieniu do szeroko pojêtych stosunków polsko-niemieckich. Dzieje Krokowej i okolic nie mog¹ wiêc s³u¿yæ,wbrew niew¹tpliwej intencji autorów, do pe³nego
wyjaœnieniatej problematyki i polsko-niemieckiego pojednania.
Ksi¹¿kê koñcz¹ dwa, w zasadzie niezwi¹zane z chronologicznym uk³adem
ca³oœci,rozdzia³y, napisane przez A. Grotha. Pierwszy w bardzo interesuj¹cy sposób przedstawia na podstawie archiwum Fundacji "Europejskie Spotkania" Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, jej historiê i osi¹gniêcia. Uderza zw³aszcza,
¿eprzez 10 lat istnienia jedynie 2 przedsiêwziêcia bezpoœredniodotyczy³y, wynikaj¹cego z nazwy g³ównego przedmiotu dzia³alnoœci,tj. kultury kaszubskiej. By³o to
zorganizowanie plenerów artystycznych i przede wszystkim sfmansowaniekaszubskojêzycznej powieœciJ. Drze¿d¿ona Twarz Smêtka (s. 247). W tym drugimjednak przypadku, jak wynika ze strony zatytu³owej tego utworu, publikacja zosta³a
sfmansowana ze œrodków Fundacji Polsko-Niemieckiej, a krokowska fundacja
udzieli³a tylko swojego "poparcia". Uwa¿ny czytelnik ma wiêc prawo powi¹zaæ
przedstawione fakty i na przyk³ad domniemywaæ,i¿ w³aœnietaka postawa fundacji, tj. brak zainteresowaniakultur¹ kaszubsk¹ i jej naukowym badaniem oraz przypisywanie wy³¹cznie sobie wspólnych osi¹gniêæ, mog³o byæjedn¹ z przyczyn
wycofania siê z jej grona pozosta³ych fundatorów, tj. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Uniwersytetu Gdañskiego (s. 248).
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Drugi z ostatnich rozdzia³ów A. Grotha zatytu³owany Zabytki gminy Krokowa stanowi rodzaj ma³ego przewodnika, w którym w skrótowej formie przedstawiono podstawowe informacje historyczne odnoœnie do poszczególnych
miejscowoœciz terenu obecnej gminy Krokowa i opisano posiadane przez nie zabytki kultury materialnej.
Istotnym wzbogaceniem pracy s¹ czarno-bia³e i kolorowe ilustracje, spis
wykorzystanych Ÿróde³i literatury, ilustracji skrótów oraz indeks nazwisk. Ksi¹¿ka
ukaza³a siê w starannej szacie edytorskiej, chocia¿ niekiedy ra¿¹ drobne b³êdy.
Wyda³o j¹ gdañskie Wydawnictwo "Marpress" "dziêki mecenatowi Gminy Krokowa".
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KS. WOJCIECH GRUBA, Z DZIEJÓW PARAFII
NIEPOKALANEGO
POCZÊCIA NAJŒWIÊTSZEJ
MARYI PANNY W WIELKIM GARCu,
WDP "BERNARD.NUM", PELPLIN 2002, SS. 354

W grudniu 2002 roku odby³a siê w szkole w Rudnie (parafia Wielki Garc)
promocja ksi¹¿ki ks. Wojciecha Gruby Z dziejów parafii Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Wielkim Garcu. Autor jest doktorem nauk
teologicznych, pracownikiem m.in. Uniwersytetu Kardyna³a StefanaWyszyñskiego w Warszawie - Punkcie Konsultacyjnym w Tczewie, a przede wszystkim od
12 lat proboszczem w Wielkim Garcu. Pracenad monografi¹ parafii zajê³y ksiêdzu
6 lat.
Autor zajmuje siê histori¹ terenuparafii Niepokalanego PoczêciaNMP w Wielkim Garcu. Ksi¹¿ka przybli¿a jedynie pewne fragmenty tej historii, st¹d trafnie
dobrany tytu³ Z dziejów sugeruje, ¿enie wszystkie momenty historyczne siê w niej
znalaz³y. Dodatkowo we wstêpie autor zastrzega, i¿ praca zawiera m.in "pewien
plon moich doœwiadczeñ nagromadzonych przy zbieraniu i opracowywaniu
materia³ów obejmuj¹cych czêœæ
historii tej parafii ", wiêc nie wszystkich.
Monografia sk³ada siê z przedmowy J.E. Biskupa Pelpliñskiego, wstêpu autora (zbyt krótkiego!) i 4 rozdzia³ów.
Rozdzia³ pierwszy zawiera zwiêz³y opis historyczny miejscowoœcitworz¹cych parafiê: Wielkiego Garca, Rudna, Grêblina, Miêdzy³ê¿a. Autor uwzglêdni³
w nim najwa¿niejsze informacje z dziejów miejscowoœcia¿po rok 2003. Omówi³
genezêparafii, przynale¿noœæ
koœcieln¹na przestrzeni wieków do ró¿nych diecezji
- w³oc³awskiej, che³miñskiej i od 1992 r. do pelpliñskiej. Omówi³ zmiany, jakie
nastêpowa³yna terytorium parafii, strukturê narodowoœciowo-wyznaniow¹ na przestrzeni wieków, mienie parafii.
W rozdziale drugim ks. Gruba przybli¿y³ historiê, architekturê i wyposa¿enie
koœcio³aparafialnego w Wielkim Garcu i filialnego w Rudnie. Przedstawi³ opis
remontów, jakie objê³y zabytki. Przy pomocy fotografii ukaza³ ich wyposa¿enie.
W dalszej czêœciomówi³ dzieje cmentarzy znajduj¹cych siê na terenie parafii. A w
te parafia garcka jest bogata. Tereny te by³y goœcinnedla ewangelików, mennonitów i ocZYWiœcie
katolików. Œwiadectwemte~o s¹ cmentarze, które zachowa³y siê
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na terenie parafii. Autor przedstawia je w swojej pracy. Omawia te¿ figurki i krzy¿eprzydro¿ne.
Rozdzia³ trzeci przybli¿a sylwetki duszpasterzy parafialnych na przestrzeni
wieków, s³u¿bêparafialn¹- organistów, radnych parafialnych, grabarzy i szafarzy
nadzwyczajnych komunii œwiêtej,a tak¿epowo³ania z parafii do ¿ycia kap³añskiego i zakonnego.Pierwszy znany pleban z Garcawidnieje pod dat¹ 1326,lecz wszyscy
po kolei wymienieni s¹ dopiero od roku 1703 (z braku Ÿróde³).Nastêpnie ks. Gruba
omawia sylwetki osób powo³anych z parafii do ¿ycia parafialnego i zakonnego.
Czytelnik dowie siê m.in. o pochodz¹cym z garckiej parafii mêczenniku, b³ogos³awionym ojcu Hilarym Pawle Januszewskim, który zgin¹³ w obozie w Dachau
w 1945 r.
W ostatnim rozdziale autor zawar³ opis duszpasterstwaw parafii. W tej czêœcinastêpuje wyk³ad teologa o poszczególnych sakramentach udzielanych w koœciele,w które zosta³y umiejêtnie wtr¹cone wiadomoœci powi¹zane z tematem
historii parafii. Ks. Gruba opisuje sakrament chrztu, eucharystii, pojednania i pokuty, bierzmowania, namaszczenia chorych, kap³añstwa, powo³añ zakonnych i ma³¿eñstwa.W dalszej czêœcirozdzia³u omawia zadania i wygl¹d niegdyœ(po II wojnie
œwiatowej) i dzisiaj katechizacji, nabo¿eñstw, misji, dzia³alnoœciduszpasterskiej
w parafii, Caritasu, bractw parafialnych itp. Bardzo bogaty opis autor zawar³ na
temat powy¿szych zagadnieñ zwi¹zany z jego owocn¹ prac¹ (co widaæw ksi¹¿ce)
duszpastersk¹ w parafii garckiej.
Na koñcu publikacji znajduj¹ siê cenne aneksy dotycz¹ce m.in. martyrologii
II wojny œwiatowejoraz lista parafian - ofiar tej tragedii, tak¿e niektóre statystyki
parafialne, drzewo genealogiczne w³aœcicieli dawnych z Garca - rodziny Nau,
s³u¿bao³tarza do 2002 r. itp.
Ks. Gruba napisa³ ciekaw¹ pracê, która wype³ni istniej¹c¹ do tej pory lukê
z dziejów parafii w Wielkim Garcu. Wykorzysta³ w tej monografii bogat¹ literaturê,
tak¿e obcojêzyczn¹. Przedstawia ona du¿¹ wartoœæ
dla badanych zagadnieñ.
Autor czêstopodaje wa¿ne szczegó³y,œwiadcz¹ceo jego wk³adzie pracy i dociekliwoœci,m.in. opis organów itp. Dotar³ do rodzin osób zwi¹zanych w przesz³oœciz parafi¹, np. do mieszkaj¹cych w Niemczech potomków ostatniego pastora
z Rudna.
Istotnym atutem ksi¹¿ki s¹ streszczeniaw jêzyku angielskim i niemieckim.
Jednak przy tak wielkiej pracy, jaka zosta³a w³o¿ona w dzie³o, nie da³o siê
unikn¹æ b³êdów i wyczerpuj¹cego wykorzystania dostêpnego materia³u.
Ks. Gruba kilkakrotnie przywo³uje dokument Sambora II ijego brata Œwiêtope³ka, ksiêcia gdañskiego, w którym darowali cystersom oliwskim "prastara ziemie tzw. w¹sk¹ (terra Wansca),póŸniejszejgniewskiej" (s. 31). W literaturze nie
przyjmuje siê tak daleko id¹cej interpretacji, aby, maj¹c na myœliziemiê" wañska",
nazywaæj¹ ..w¹sk¹" (w rozumieniu szerokoœci).Dokument ów nazywa nadane
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cystersom terytorium "terra Gymev cum tota Wansca", nie opisuje przy tym i nie
wymienia ziem wchodz¹cych w sk³ad tego terytorium! .
Powa¿nym brakiem jest niewykorzystanie w pracy pamiêtnika siostrzenicy
ksiêdza Aleksandra Kupczyñskiego, proboszcza z Wielkiego Garca w latach 19031926, dotycz¹cego pobytu siostrzenicy - Marii Romeyko- Hurko u wujka ksiêdza
w Garcu. Zawar³a ona w nim cenne informacje dotycz¹ce parafii, które poza jej
wspomnieniami nie s¹ nigdzie dostêpne.Wype³ni³yby one kilka luk w pracy, a ewentualne ich opublikowanie w aneksach,by j¹ wzbogaci³o. Siostrzenica ks. Kupczyñskiego podaje w pamiêtniku m.in. nazwisko organisty z W. Garca, który "upiêksza³"
msze sprawowane przez jej wujka. Nazywa³ siê Ewert. Nie zosta³ wymieniony
w pracy ks. Gruby w miejscu poœwiêconymorganistom. By³ zagorza³ym Niemcem, nie chcia³ graæpolskich pieœnipatrityczno-koœcielnych. Pamiêtnik zawiera
informacje dotycz¹ce wygl¹du plebanii i ogrodu za czasów ks. Kupczyñskiego,
opis mieszkañców (ewangelików i katolików), dzia³alnoœcina zapleczu garckiej
plebanii biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych, podtrzymuj¹cej polskoœæ
na
Pomorzu w czasie zaboru pruskiego i pracy codziennej Kupczyñskiego.
Trudnoœci¹dla czytelnika jest zawarcie na s. 108, w przypisie 223 dokumentu
w jêzyku ³aciñskim zwi¹zanego z poœwiêceniemkoœcio³a,a nieprzedstawienie fragmentu treœcilub ca³oœciw t³umaczeniu na jêzyk polski. To samo dotyczy niemieckich napisów na cmentarzu.
Przy opisie cmentarzaw Miêdzy³ê¿u autor podaje, ¿ejest to miejsce spoczynku ewangelików. Jest to odosobniony g³os w tej sprawie na Kociewiu. Od kilku lat
na cmentarzu tym stoi tablica (dziêki staraniom Nadwiœlañskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW), informuj¹ca, ¿e spoczywaj¹ tam mennonici. Fragment ten
ukazuje, i¿ kwestia ta wymaga zweryfikowania pogl¹dów i spojrzenia na sprawê
raz jeszcze. Proboszcz mówi³, ¿ew Miêdzy³ê¿u znajduje siê 7 nagrobków, tymczasem jest tam ich o wiele wiêcej2.
Wydaje siê tak¿e,¿ezbyt ma³o miejsca autor poœwiêci³wspomnianemu wy¿ej
proboszczowi Kupczyñskiemu. By³ on podczas lat pos³ugi w Wielkim Garcu osob¹
bardzo znan¹ w okolicy. W 1920 r. zosta³ pos³em do Sejmu Ustawodawczego, by³
dzia³aczem (patronem) Towarzystw Ludowych, dzia³aczem Towarzystwa Czytelni Ludowej, pisa³ wiadomoœci,tak¿e z Gatca do "Pielgrzyma" itd. Wspominaj¹c
ks. Kupczyñskiego, ks. Gruba napisa³, i¿ "W 1926 roku zainicjowa³ Zwi¹zek
Kap³anów Unitas Diecezji Che³miñskiej ". Jest to pewna nieœcis³oœæ,
bo Unitas
istnia³oju¿ od 1919r. Rzeczywiœciezainicjowa³je Kupczyñski, ale w 1919r. Podejrzenia budz¹ informacje, ¿eten¿eksi¹dz by³ dzia³aczemAkcji Katolickiej w Pelplinie

l

K. Bruski, Ziemienad doln¹ Wierzyc¹od XlII do pocz¹tku XV wieku,Gdañsk1997,s. 41.

2 Znalaz³em ich a¿ 14, mimo i¿ "zbada³em" (wyci¹³em z zaroœlidochodz¹cych do 2m) tylko teren
ok. 50 m2. a obszar cmentarza ma wvmiarv minimum ok. 40x40m.. ti. Drzvnaimniei I 600m2.
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- wydaje siê to ma³o prawdopodobne, bo Towarzystwa Ludowe, których Kupczyñski by³ patronem, by³y zwalczane przez AK.
Przy opisywaniu reformacji autor zaznaczy³, ¿e "Herezja ta szybko rozesz³a siê na s¹siednie parafie ", a dalej, ¿epo odebraniu luteranom koœcio³aw Garcu
przez biskupa w³oc³awskiego "lud polski bez jakiegokolwiek oporu chêtnie
powraca³ na w³aœciw¹ wiarê ". Autor powinien zachowaæ bezstronnoœæprzy
podawaniu tego typu wiadomoœci,a pogl¹d na nie pozostawiæswobodnej ocenie
czytelnika.
Monografia wyposa¿onajest w przypisy, co stanowi wielki atut omawianej
pozycji, bo istotnymjej mankamentemjest brak bibliografii. Powinna byæona podzielona na Ÿród³aarchiwalne, drukowane, prasêi literaturê. Brak szczególnieprzydatnych w pracy z ksi¹¿k¹ indeksów - osobowego i miejscowoœci. Ks. Gruba
omówi³ inwentarz parafii, gdy¿ wykorzysta³ archiwum parafii. Przy podawaniu
parafialnych Ÿróde³archiwalnych nie poda³ tytu³u cytowanego Ÿród³a(przyk³adowo: ksiêga urodzeñ, kronika itp.). Zawar³ wykaz skrótów, spis fotografii, mapy,
tabele, aneksy, dane statystyczne itp. Nie wykorzysta³ Ÿród³az roku 1904, mianowicie Schematismus des Bistmus Culm, mit dem Bischofsitze in Pelplin 1904,
Pelplin 1904.
Ksi¹¿kê czyta siê z przyjemnoœci¹,napisanoj¹ przystêpnym jêzykiem. Myœlê,
¿e zainteresuje wielu czytelników. Ostatni rozdzia³ jest jednoczeœnieŸród³em do
badania dziejów parafii po 1991 r., stanowi jakby pamiêtnik plebana z Wielkiego
Garca. Zawiera zdjêcia z pielgrzymek parafialnych, wyjazdów z m³odzie¿¹, obozów itp. Jest cennym nabytkiem m.in. dla badaczy historii regionalnej i tych, którym autor j ¹ zadedykowa³ - Parafian, którzy mog¹ na kartach tej ksi¹¿ki odnaleŸæ
informacje odnosz¹ce siê do nich samych, ich rodzin i przodków.
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ZBLEHfO. ZARYS
OZIEJÓHf HfSI KOCIEHfSKIEJ, "KOCIEWSKI
KANTOR EDYTORSKI", TCZEW 2002, SS. 176
TERESA KRZV¯YÑSK¥

W 2002 roku na rynku wydawniczym pojawi³a siê kolejna praca poœwiêcona
tematyce kociewskiej, tym razem wsi Zblewo. Publikacjajest, jak informuje autorka we wstêpie, rozszerzon¹ wersj¹ pracy magisterskiej obronionej w 1995 r. na
Uniwersytecie Gdañskim. Fragment pracy opublikowano w 2000 r. w "Kociewskim Magazynie Regionalnym" (nr 4/31).
Ksi¹¿ka sk³ada siê z obszernego wstêpu, w którym autorka przedstawi³a
okolicznoœcipowstania pracy, jej zawartoœæ
oraz wykorzystane Ÿród³a i literaturê
oraz z 6 rozdzia³ów i zakoñczenia.
W pracy ukazano dzieje Zblewa od czasów naj dawniej szych a¿ do okresu
PRL-u. W rozdziale pierwszym autorka omówi³a charakterystykê wsi - po³o¿enie

geograficzne, pobie¯nie (bardzo) osadnictwo na tych ziemiach w okresie ksi¹¿êcym, krzy¿ackim i pod zwierzchnictwem Polski do roku 1772. W tym roku w wyniku I rozbioru Polski Zblewo trafi³o pod zwierzchnictwo pruskie. Autorka wyjaœnia
w nim równie¿ etymologiê nazwy miejscowoœci.
Rozdzia³ drugi ukazuje naj starszedzieje wsi na tle historii Pomorza Gdañskiego w okresie rz¹dów dynastii Sobies³awowiców, w czasachkrzy¿ackich i polskich
do roku 1772.
Kolejny fragment pracy obejmuje dzieje od roku 1772 do koñca XVIII wieku.
W tym czasieZblewo wraz z ca³ym Pomorzem Gdañskim znajdowa³o siê w rêkach
Prusaków. Przedstawia dzieje szkolnictwa, dzia³alnoœciduchowieñstwa polskiego.
Omawia dzia³alnoœæ
bractw religijnych i stowarzyszeñ,walkê okolicznych mieszkañców z uciskiem germanizacji,ochronêzdrowia, zak³adyi urzêdy,rozwój komunikacji.
Przybli¿a tak¿esylwetki znanych zblewian, urodzonych w tym okresie.
Rozdzia³ czwarty ukazuje dzieje na drodze ku II Rzeczpospolitej i nastêpne
lata ju¿ w wolnej Polsce do roku 1939. Omawia organizacjê gminy, jej ¿ycie polityczne i spo³eczne,szko³ê i nauczycieli. Nastêpnie tak¿e parafiê, sylwetki ksiê¿y,
a tak¿e istniej¹ce wówczas Towarzystwa Œpiewaczeoraz rozwój ¿ycia publicznego i sportowego, Kó³ko Rolnicze, Pocztê Polsk¹, s³u¿bêzdrowia i zagadnienia
demograficzne.
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Kolejny fragment ksi¹¿ki obejmuje okres trwania II wojny œwiatowej.Ukazuje ekstenninacjê nauczycieli i ksiê¿y. Autorka omawia rz¹dy okupanta oraz dzia³alnoœæ
polskiego ruchu oporu. Ostatni rozdzia³ przedstawia dzieje Zblewa w Polsce
powojennej - funkcjonowanie szko³y, ¿ycie spo³eczno-gospodarcze,dzia³alnoœæ
kulturaln¹, sportow¹ i religijn¹.
TeresaKrzy¿yñska nakreœli³adzieje wsi kociewskiej na szerszym tle. Opisuj¹c historiê miejscowoœci,ukaza³a jej dzieje na tle historii Pomorza Gdañskiego,
szczególnie zwracaj¹c uwagê na ziemie okrêgu starogardzkiego. Jest to znacz¹cy
atut pracy, œwiadcz¹cy o dobrej znajomoœciprzez autorkê dziejów Pomorza i nie
tylko. Zalet¹jest du¿a iloœæ
materia³u ilustracyjnego - zdjêæ,tabel, map itp.
Ale praca posiada te¿ s³abe strony. Brakuje przypisów. Nie mo¿na dociec,
sk¹d T. Krzy¿yñska czerpa³a infonnacje do opracowanego materia³u. Praca posiada charakter popularnonaukowy. Mimo to mo¿na by³o zawrzeæaparat naukowy. Autorka dotar³ado wielu Ÿróde³archiwalnych, ale nie wszystkich. W bibliografii
nie zamieszczono wykazu akt z archiwum parafii Zblewo (jeœlinie ma w nim ¿adnych interesuj¹cych infonnacji, nale¿a³otak¿eto zaznaczyæw ksi¹¿ce). Brak aneksów oraz indeksów osobowego i geograficznego, a tak¿e spisu ilustracji sprawia
wra¿enie niedosytu.
W rozdziale pierwszym Krzy¿yñska omówi³a legendê o rzekomym pobycie
zw³ok œw.Wojciecha w Zblewie i na podstawie tych niepotwierdzonych przez
Ÿród³awydarzeñ autorka przypuszcza, ¿eju¿ w X wieku istnia³a osada.Jak pisze
autorka: "Mia³o to miejsce w czasie przewo¿enia zw³ok z Gdañska do Gniezna. Fakt ten mia³y potwierdziæ zaginione akta koœcielne Kolegiaty w Kamieñcu. Wynika z tego, ¿eju¿ w X wieku przypuszczalnie istnia³a osada, lecz
nie mo¿na stwierdziæ czy posiada³a w³asny koœció³parafialny, poniewa¿ brak
pewnych Ÿróde³ historycznych" (s. 14-15). Tak¿e w rozdziale pierwszym pisze
o zdobyciu Pomorza Gdañskiego przez Krzy¿aków w 1309 r., podczas gdy mia³o
to miejsce w latach 1308-1309.

Bibliografia.
Wyró¿niono w niej podzia³ na Ÿród³aarchiwalne, prasê, literaturê itp. Jednak
w literaturze znalaz³y siê m.in. kroniki - urzêdu pocztowego, domu kultury, szko³y
podstawowej w Zblewie. Powinny siê znaleŸæone w Ÿród³ach archiwalnych. Ponadto do Ÿróde³drukowanych autorka nie zaliczy³a lustracji ziem pomorskich przeprowadzonych w latach 1565, 1624, wykazu nazw mieszkañców powiatu
starogardzkiego z 1904 r. oraz zarysu historyczno-statystycznego diecezji che³miñskiej z 1928 r. Wszystkie one znalaz³y siê w literaturze, co jest b³êdem. Tam¿e
Krzy¿yñska zamieœci³as³owniki, które powinny zostaæwyodrêbnione w bibliografii. W tej zaœbrakuje m.in. pracy Konrada Ciechanowskiego poœwiêconejsytuacji
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na Pomorzu w latach 1939-1945, ruchowi oporu! . We wstêpie do publikacji autorka wspomnia³a pracê, z której skorzysta³a. Mianowicie mia³a to byæksi¹¿ka Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i dzia³alnoœci politycznej
1864-1939, wed³ug s³ów Krzy¿yñskiej autorstwa Józefa Borzyszkowskiego. Pozycji tej nie ujêto jednak w bibliografii. Z pewnoœci¹zasz³aw tym miejscu pomy³ka. A powinna siê znaleŸæinna pozycja prof. J. Borzyszkowskiego - Inteligencja
polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdañsk 1986, któr¹ zamieszczono
w bibliografii
Praca jest, jak mówi sam tytu³, zarysem wsi kociewskiej i jest to zarazem
wada omawianej pracy. Wystêpuj¹ w niej duŸe luki czasowe, których autorka nie
wypehlia, ukazuj¹c jednoczeœnie
doskona³¹ znajomoœæ
dziejów Pomorza.We wstêpie
pisze, ¿e ,,11,ysuwanewnioski i opinie nie pretenduj¹ do ostatecznego 11,yjaœnienia wielu w¹tpliwoœci" - a szkoda. Byæmo¿e przy opracowywaniu kolejnego
wydania, autorka skupi siê na opracowaniu widocznych w tej edycji pracy bia³ych
plam historiografii dotycz¹cej Zblewa i stworzy jej pe³n¹ monografiê.

K. Ciechanowski,Pomorzepod okupacj¹ hitlerowsk¹, Gdañsk 1981; ten¿e,Ruch oporu na
PomorzuGdañskim1939-1945.Warszawa1972.
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Szczególnym znakiem rosn¹cego wci¹¿ zainteresowania problematyk¹ ma³ych ojczyzn (bardzo ró¿nie pojmowanych), przesz³oœci¹i tradycj¹ najbli¿szegootoczenia, rodzinnego miasta czy wsi, a tak¿e w³asnego rodu, s¹ liczne monografie,
sagi i tym podobne opracowania. W przypadku monografii wsi i miast ich autorami, pracuj¹cymi nierzadko na zlecenie samorz¹dów gminnych, s¹ najczêœciejprofesjonalni historycy, niektórzy wspó³pracuj¹cy z lokalnymi
dzia³aczami
spo³eczno-kulturalnymi, bêd¹cymi z regu³y mi³oœnikamihistorii. Niemniej jednak
liczna jest grupa publikacji, opracowañ monograficznych, powsta³ych i wydanych
wysi³kiem i sumptem wy³¹cznie mi³oœników historii i wspó³czesnoœcikonkretnej
miejscowoœciczy rodziny. Szczególnegorodzaju przypadek zaistnia³ w odniesieniu
do wsi Konarzyny Koœcierskie,które w krótkim odstêpie czasowym doczeka³y siê
dwóch monografii, na jakie tutaj chcia³bym zwróciæuwagê.

Pierwszaukaza³asiê w 2002 roku pt. Konarzynyna Kociewiu(b.m.w.),
ss. 172, jej autorem i wydawc¹ jest Jan Antoni Menard, rocznik 1927, urodzony
w Konarzynach, z zawodu pierwotnie robotnik, potem ksiêgowy, od 1982 r. emeryt, od 1987 zamieszkuj¹cy na sta³ew Hamburgu. Autorem drugiej monografii pt.
Zarys dziejów parafii Konarzyny k. Zblewa, Pelplin 2003, ss. 240 jest aktualny
jej proboszcz ks. TadeuszKnut. Jej promocja 22 marca 2003 r. by³a wielkim wydarzeniem kulturalnym; skupi³a mieszkañców wsi, przedstawicieli w³adz gminy i powiatu oraz licznych przyjació³ autora i sponsorów jego dzie³a. Jako uczestnik tej
uroczystoœci z satysfakcj¹ odnotowujê ogromne zaanga¿owanie mieszkañców
Konarzyn, ich ciekawoœæ
w³asnej przesz³oœcii gotowoœæ
do konfrontacji lokalnej
tradycji historycznej z opiniami badaczy i uczonych; opiniami prostuj¹cymi niekiedy miejscowe mity, poszerzaj¹cymi obraz w³asnej wsi i spo³ecznoœciw otaczaj¹cym je œwiecie.Jeszcze raz przekona³em siê, jak wielkie znaczenie kszta³c¹ce
maj¹ podobne publikacje, jak wielka odpowiedzialnoœæspoczywa na ich autorach.
Jednoczeœnie,raduj¹c siê z powsta³ego dzie³a, ¿a³owa³em,¿e obecnoœæ
historyka
mia³a miejsce przy promocji ksi¹¿ki, a nie w procesiejej powstawania. Obie ksi¹¿ki
stanowi¹ znacz¹cy fakt w dziejach Konarzyn; zawieraj¹ cenny materia³ faktogra-
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ficzny, niezbêdny w ksztahowaniu osobowoœcikolejnych pokoleñ, w zakorzenianiu
tak¿e przybyszy, licznie zamieszkuj¹cych te strony nie tylko latem, ale i zim¹.
Zanim przejdê do bli¿szego zasygnalizowania ich zawartoœci,pragnê zwróciæ
uwagê na problem lokalizacji Konarzyn Koœcierskich, le¿¹cych niew¹tpliwie na
pograniczu kaszubsko-kociewskim. Dot¹d i nadal ¿yjê w przekonaniu, ¿e nale¿¹
one do terytorium kaszubskiego, choæod stulecia w œwieciejêzyka silniejsze s¹
wp³ywy kociewszczyzny ni¿ kontynuacji tradycji rodzinnej u¿ywania gwary kaszubskiej. Na potwierdzenie mego przekonania, poza niekiedy rzeczywiœcieniejednoznacznymi, bo jednostronnymi, opartymi wy³¹cznie na kryteriumjêzykowym
opiniami jêzykoznawców, odwo³ujê siê zawszedo opinii najwybitniejszego z okolic
Starej Kiszewy XIX-wiecznego etnologa, jej mieszkañca, urodzonego w Starych
Polaszkach, Aleksandra Treichla - dziedzica Wilczych B³ot, œwiadomegofaktu, i¿
mieszka na Kaszubach i ¿yje wœródKaszubów. Podobn¹ wartoœæmaj¹ dla mnie
wspomnienia Ireny z Czarliñskich Iwickiej, urodzonej w pobliskim Chwarznie, przywo³uj¹cej w po³owie XX wieku obrazy mieszkañców starokiszewskiejparafii sprzed
dziesiêcioleci, przybywaj¹cych wówczas do swego koœcio³anawet w strojach kaszubskich.Z podobn¹ uwag¹ wspominam te¿opinie krewnych, pochodz¹cych z Konarzyn, m.in. znanego nie tylko tam ks. Józefa Narlocha, franciszkanina, jednego
z pierwszych, jeœlinie pierwszego inteligenta, który wyszed³ z tej wsi i œwiadomby³
jej specyficznego po³o¿enia i przemian, jakie nast¹Pi³y w XX w.
S¹dzê, i¿ o lokalizacji Konarzyn k. Zblewa, zamiast k. Starej Kiszewy zadecydowa³a bardzo stara tradycja pocztowa, siêgaj¹ca dalej ni¿ po³owy XIX w.,
a zw³aszczanajnowszy schematyzm diecezji. Wp³ywy kociewskie w pogranicznej
gminie Stara Kiszewa, zw³aszcza w sferze jêzyka, s¹ od dziesiêcioleci oczywiste.
Ale te fakty nie powinny zmieniaætak radykalnie ani historii, ani wspó³czesnoœci.
Mamy dzisiaj znowu wspó³czesnoœæ.
Mamy dzisiaj znowu Polskê powiatow¹, a w
tej Konarzyny z gminy Stara Kiszewa zawsze nosi³y przymiotnik koœcierskie.
Nie da siê ukryæ, ¿e swój udzia³ w postêpuj¹cym zamieszaniu œwiadomoœci
regionalnej mieszkañców nie tylko Konarzyn maj¹ niektóre wczeœniejszepublikacje, jak np. przewodniki Kaszuby, ich wiele wydañ, czy te¿ Kaszuby, Kociewie
i Bory Tucholskie, Gdynia 1996 autorstwa Jaros³awa Ellwarta, na który to jako
Ÿród³o informacji powo³uje siê J. Menard, jak równie¿ J. Ellwarta Kociewie i Bory
Tucholskie, Gdynia 2002, znajduj¹ce siê w bibliografii monografii ks. T. Knuta.
Jeœliidzie o Ÿród³ai opracowania, z których korzystali autorzy obu ksi¹¿ek, s¹
one ró¿norodne i niejednorodne, sprawiaj¹ce wra¿enie doboru nieco przypadkowego. W przypadku J. Menarda ich skromny wykaz nosi tytu³ •ród³a informacji,
w których osobno wymieniono Informacje ustne Jak mo¿na przypuszczaæ,
wszystkie pozycje - opracowania naukowe, podrêczniki, przewodniki, wspomnienia itp. traktowane s¹ przez autora z jednakow¹ atencj¹, jako Ÿród³afaktów niebudz¹cych w twórcy omawianego dzie³a w¹tpliwoœci, co po czêœcizrozumia³e. Praca
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ks. T. Knuta opartajest na liczniejszym zestawie ró¿nych Ÿróde³i publikacji, przemieszanych w Bibliografii, u³o¿onej w swojskim porz¹dku alfabetycznym. Poniewa¿ tekst autorski opatrzonyjest doœæ
czêstoprzypisami, stanowi¹cymi istotê aparatu
naukowego, mo¿na by go traktowaæjako naukowy. Tymczasem obie ksi¹¿ki maj¹
ze sob¹ mimo ró¿nej zawartoœci,ró¿nych doœwiadczeñi mo¿liwoœciautorów, bardzo wiele wspólnego. Oparte s¹ przede wszystkim na relacjach i wspomnieniach,
jak i równie cennych lokalnych zapiskachkronikarskich. Obie s¹ zaopatrzonew liczne wykazy i ilustracje. Ksi¹¿ka ks. T. Knuta tak¿e w kolorowe fotografie, dokumentuj¹ce powojenne i wspó³czesne ¿ycie parafii i liczne przyk³ady wspó³pracy
duchownych, zw³aszcza autora - proboszcza z parafianami.
Na ostatniej stronie ok³adki ksi¹¿ki ks. T. Knuta zamieszczono fragment
z Przedmowy ks. biskupa pelpliñskiego Jana Bernarda Szlagi:
"...Historia tej niewielkiej parafii, licz¹cej dziœoko³o 720 osób, ma swoj¹
bardzo czcigodn¹ tradycjê. Powsta³a formalnie jako tzw. stacja duszpasterska z kuratusem w pierwszych latach dwudziestego wieku, ale przecie¿ dziedziczy³a ju¿ wtenczas dorobek swoich parafii siostrzanych, z których j¹
wydzielono jako samodzieln¹ jednostkê. Dlatego te¿ wydobycie tych wszystkich wartoœci historycznych, nade wszystko wk³adu osobowego, uwa¿am za
najwiêksze osi¹gniêcie tej ksi¹¿eczki, któr¹ ks. Tadeusz Knut dedykuje swoim parafianom i wszystkim, którzy swoim udzia³em tworzyli parafialn¹ wspólnotê Konarzyn (..).

Ks TadeuszKnut wystawi³pomnik swojejparafii, dziêki czemubêdzie

mog³a miejscowa ludnoœæwspólnoty parafialnej z Konarzyn ko³o Zblewa
niejako przegl¹daæ siê jak w zwierciadle w swojej historii, by móc czerpaæ
z niej rzeczy stare i nowe. Stare, które utrwali³a tradycja, nowe, których wymaga inspirowana tradycj¹ najnowsza historia ".
Chcia³oby siê rzec - nic dodaæ,nic uj¹æ. Warto jednak zaznaczyæ,¿e zarówno ks. T. Knut w s³owie Od autora jak i ks. Biskup w Przedmowie zaraz na
pocz¹tku przywo³uj¹ zachêtê biskupi¹ "a¿eby duszpasterze zostawili po sobie
tak¿e uporz¹dkowane dzieje swojej parafii. Oznacza to wejœcie w problematykê historyczn¹ w³asnej parafii, ukazanie jej geografii i topografii, ukazanie osób zwi¹zanych z dan¹ parafi¹, a tak¿e naœwietlenie spraw zwi¹zanych
z regionem, w którym parafia zaistnia³a, i w którym trwa jej dzia³alnoœæ
".
Ca³oœæ
tej Przedmowy - zw³aszcza biskupiej wizji pracy proboszcza w dziedzinie poznania i opisania historii i tradycji parafii, godna jest podkreœleniai powszechniejszej uwagi. W przypadku Konarzyn i ks. T. Knuta mo¿na im i ks.
Biskupowi pogratulowaæsi³y owej biskupiej zachêty, a tak¿e oryginalnoœciwykonania, mo¿e nieco odleg³ego od idealnego wzorca, ale na pewno oryginalnego.
Zawartoœæ
omawianej, jak to skromnie napisa³ ks. Biskup, ksi¹¿eczki, sygnalizule spis treœci- tytu³y dziesiêciu rozdzia³ów: I. Konarzyny - charakterystyka
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miejscowoœci,II. Z kroniki parafialnej, III. Œw.Antoni - patron parafii w Konarzynach, IV. Kilka dat z historii parafii, V. Duszpasterzeparafii p. w. Œwiêtego Antoniego w Konarzynach, VI. Kap³ani pochodz¹cy z parafii Konarzyny,
VII. Olpuch - charakterystyka miejscowoœci, VIII. Koœció³filialny p. w. MB
Czêstochowskiej w Olpuchu, IX. Wspomnienia, X. Wezwanie do nawrócenia.
Jak widaæ, ostatni rozdzia³ ma charakter wybitnie duszpastersko-religijny.
Najobszerniejszy jest roz. IX. Wspomnienia, obejmuj¹cy oko³o 2/5 objêtoœcica³ego wydawnictwa. Jego autorzy, naj liczniej ksiê¿a, ale tak¿e œwieccy,wspominaj¹
niemal wy³¹cznie duchownych pracuj¹cych w tej i macierzystej parafii Stara Kiszewa. Wœródautorów jest równie¿ profesor medycyny Czes³aw Stoba, pochodz¹cy z Konarzyn, zamieszkuj¹cy po czêœcinadal w rodzinnym domu, przywo³uj¹cy
postaæswojego proboszcza z powojennego dzieciñstwa ks. Feliksa O¿gi, przeœladowanego przez komunistyczne w³adze. Moj¹ uwagê zwróci³y te¿ dwa ró¿newspomnienia zatytu³owane bardzo podobnie: ks. Tadeusz Knut, Antoni Narloch
(1888-1959) - inicjator budo~ koœcio³aw Konarzynach i Kazimierz Marchewicz, Aleksander Marchewicz (1883-1944) - inicjator budo~ koœcio³aw 01puchu. Jak ³atwo zauwa¿yæinicjatorami budowy obu œwi¹tyñ by³y osoby œwieckie
- wójt konarzyñski (ch³oporobotnik) i szkó1ny- kierownik szko³y w Olpuchu. Jak
widaæte¿ ze spisu treœci,osób œwieckichzapisanych w tej kronice - ksiêdze dziejów parafii Konarzyny, zgodnie z przedsoborow¹ jeszcze tradycj¹ Koœcio³ajest
bardzo ma³o.
Œwieck¹ czêœæ
dziejów parafii, a raczej ¿ycia codziennego i historii tej parafialno-koœcielnejmiejscowoœci,w szerszymzakresiezaprezentowa³w swojej ksi¹¿ce Jan Antoni Menard. Spis treœcijego publikacji jest znacznie obszerniejszy od
poprzedniej. Mimo to warto tu go bez komentarza, na jaki zas³uguje ka¿dy jego
fragment, o objêtoœciod 1/2do kilkunastu stron,w ca³oœci
przytoczyæ:S³owowstêpne
od autora, Dzieje ziemi kiszewskiej w zarysie, Lokalizacja i nazwa wsi, Po³o¿enie geograficzne i powierzchnia gruntó~
Ukszta³towanie terenu wsi, Szata roœlinna i dziczyzna, Lasy pañstwowe i prywatne, £¹ki i pastwiska trwa³e,
Jeziora i rzeki, Drogi i koleje, Bogactwa naturalne, Ludnoœæi jêzyk ojczysty,
Wierzenia i obyczaje, Konarskie krzy¿e przy rozwidleniu dróg, budownictwo
mieszkaniowe, Budynki powsta³e w latach 1980-2002, Uprawa roli i roœlin,
Hodowla zwierz¹t domo~ch, Skrzydlaci goœciez Afryki, Rozbiór I Rzeczypospolitej (1772, 1793 i 1795), Pomorze Gdañskie prowincj¹ Prus, Germanizacja ludnoœci Konarzyn, Osadnictwo niemieckie w Konarzynach, Ruda m³yn i tartak, Niemiecka szko³a katolicka 1825-1920, Ewangelicka szko³a
w Konarzynach 1880-1919, Porz¹dek publiczny, Uw³aszczenie konarskich
ch³opów, Urz¹d so³ectwa, Urz¹d Stanu Cywilnego w latach 1874-1935, Agencja Pocztowa 1880-2001, Karczmy i zajazdy, Handel i przetwórstwo, Piekarnictwo. Rzemia\'³o i u.\'³uQ"i.Duch Dolskoœciw zaborze Druskim. Parafia Stara
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Kiszewa, Koœcierzyna siedzib¹ w³adz pañstwowych, Odzyskanie niepodleg³oœcipo 148 latach zaboru, Wójtostwo Konarzyny 1921-1935, Kó³ko Rolnicze Konarzyny, Szko³a Powszechna w latach 1920-1945, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna Konarzyn, Po³o¿nictwo i chrzest, Konarzyny fili¹ parafii katolickiej w Starej Kiszewie, Grzebanie zmar³ych, Konarskie œluby i wesela, Powo³anie kuracji w Konarzynach, Budowa koœcio³a masywnego i jego historia
do 1945 roku, Wojna obronna 1939, Dokumentacja wojny obronnej Polski
z roku 1939, Okupacja niemiecka 1939-1945, Zbrodnia braci Modrów
w 1939 roku, Albert Forster - Gauleiter Pomorza Gdañskiego, Ofiary obozu
zag³ady (Stutthof) Sztutowo, Ofiary I i II wojny œwiatowej, Konarzyny po
wyzwoleniu z okupacji 1945-1946, Majowe zbrodnie Armii Krajowej na
Kociewiu 1946, Parafia Konarzyny w latach 1945-2002, Cz³onkowie Rady
Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Organizacje koœcielne, Nasi rodacy z Konarzyn, Zginêli œmierci¹ tragiczn¹ w latach 1932-2000, Konarzyny w latach

1946-2001,Bezrobotniw 2002 roku w Województwie
Pomorskim,Zasi³ki
i œwiadczenia w 2002 roku.
Pierwsza lektura samego spisu treœciprowadzi do refleksji, i¿ obejmuje on
wiele, niemal wszystkie wa¿nezagadnienia,jakie winna mo¿e zawieraæwzorcowa
monografia wsi. G³êbsze zastanowienie siê nad tym i lektura zawartoœcinasuwa
porównanie do kalejdoskopu ciekawych fragmentów, obrazów, faktów i postaci.
W nielicznych fragmentach obie ksi¹¿ki na siebie zachodz¹. N a ogó³ jednak raczej
siê uzupe³niaj¹. Obie mog¹ stanowiæinteresuj¹c¹ lekturê dla czytelnika, nie tylko
osobiœciezwi¹zanego z Konarzynami. Obie zas³uguj¹ na rzeteln¹ ocenê i wyra¿an¹ju¿ po czêœcirefleksjê, ¿e szkoda, i¿ ich autorzy nie spotkali siê wczeœniej- na
etapieprzygotowywania monografii z profesjonalnymi historykami, nie podjêli z nimi i miêdzy sob¹ bli¿szej wspó³pracy. Mo¿liwy, ale niew¹tpliwie przesadzonyjest
¿al, ¿e nie stworzyli wspólnie jednego dzie³a. W ka¿dym b¹dŸ razie Konarzyny
Koœcierskiemaj¹ dwie monografie, co stanowi ewenement na kaszubsko-pomorskim gruncie. Nie wyklucza to mo¿liwoœcipowstania w przysz³oœcikolejnej, bardziej naukowo opracowanejmonografii tej wsi, której potencjalny autor niew¹tpliwie
z wielk¹ wdziêcznoœci¹ siêgnie do publikacji ks. T. Knuta i l.A. Menarda. Mam
te¿ nadziejê, ¿e w miêdzyczasie uka¿e siê jeszcze jedno interesuj¹ce opracowanie
- praca przywo³anego ju¿ so³tysa - wójta Konarzyn, Antoniego Narlocha. Figuruje ono w pracy J. Menarda wœród•róde³ informacji w postaci "Narloch Antoni
- Monografia Konarzyn, niepe³na w brudnopisie ".
Dziêki ¿yczliwoœciks. T. Knuta, który dysponowa³ orygina³em, bêd¹cym w³asnoœci¹córki Antoniego - Anny Narloch, otrzyma³em kserokopiê tego arcyciekawego dokumentu. "Monografia Konarzyn" A. Narlochajest bowiem dokumentem
jego bogatej wiedzy historycznej i osobowoœcicz³owieka, œwiadomegoswego miejsca na ziemi i w spo³ecznoœci,swej odpowiedzialnoœciza ci¹g³oœætradycji i przy-
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sz³oœæ.
Lektura tego dokumentu, miejscami o rubasznej nawet treœci,poprzedzona
poznaniem zawartoœciobu ksi¹¿ek, uœwiadomi³ami, jak wiele wszyscy zawdziêczamy takim postaciom jak A. Narloch. St¹d ¿al, ¿e ¿adenz autorów nie uwzglêdni³ jego pracy, choæbyw aneksie. Zawiera ona szczególnie wiele interesuj¹cych
obrazów dawnego ¿ycia codziennego wsi, sprzed 100 i wiêcej laty, bêd¹cych dziœ
niezmiernie barwnym przypomnieniem niby niedalekiej, ale i zamierzch³ej przesz³oœci.Z monografii tej dowiedzia³em siê miêdzy innymi, i¿ wœródkonarzyñskich
szkólnych pruskiej szko³y z prze³omu XIX i XX w. by³ Jan Buchholz (1851-1930).
- "By³ to Polak, stary Wiarus ", znany nam jako I burmistrz Starogardu Gdañskiego po odzyskaniu niepodleg³oœciw 1920 r. i wspó³autor monografñ Królewskie
miasto Starogard - stolica Kociewia, Starogard 1929, wznowionej przed kilku
laty. Niew¹tpliwie i jego to zas³uga, ¿e A. Narloch stworzy³ tak ciekawe opracowanie. Dowiadujemy siê z niego, ¿e J. Bucholz mia³ w Konarzynach swoist¹ preparandê, stancjê i szkó³kê przygotowuj¹c¹ kandydatów do gimnazjum; rzecz chyba
ca³kiem nieznana, tak¿e historykom oœwiaty.Wœródpodopiecznych J. Buchholza
byli miêdzy innymi: Boles³aw Milski - syn wydawcy "Gazety Gdañskiej", Jan Rzóska - syn organisty z Wiela, Stanis³aw Skwierawski z Wiela - póŸniejszy ks. zmartwychwstaniec, opiekun polskiego koœcio³awe Wiedniu na Kahlenbergu, Marian
Mokwa z Górek - s³ynny malarz marynista i inni. Opracowanie A. Narlocha liczy
48 stron formatu kancelaryjnego papieru. S¹dzê, i¿ ¿ czasem winno ukazaæsiê na
niniejszych ³amach. Bêdzie to równie¿ poœrednioowoc publikacji ks. T. Knuta
i J. Menarda, siostrzeñca A. Narlocha i jego brata ks. Józefa Narlocha, którego
¿yciorys zawiera S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego - jako jednego z najbardziej znanych "Naszych rodaków z Konarzyn ". Pod tym ostatnim
tytu³em, fragmentu pracy J. Menarda, znajdziemy biogramy ks. J. Narlocha, ks.
Franciszka Wo³oszyka, ks. Leonarda Wo³oszyka i profesora Czes³awa Stoby. Grono znanych rodaków z Konarzyn mo¯na by znacznie poszerzyæ,ale o rzeczywistoœciwspó³czesnej wsi w g³ównej mierze decyduj¹ ci, którzy s¹ na miejscu. Dobrze,
gdy wœródmiejscowych spo³eczników s¹ tak¿eszkólni i duchowni, mi³oœnicyhistorii i wspó³twórcy przysz³oœci.

