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Eugeniusz Gò³¹bk
(Chwaszczëno / Chwaszczyno)

Ò terminologii bédowóny przez Radzëznã
Kaszëbsczégò Jãzëka

Na zéńdzeniach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëkã (dali: RKJ) jô nie biwóm ju
dzes òd pòłowë 2008 r.1  Dopiérkù terô (X 2010 r.) jem sã dokładni przëzdrzôł
ùchwałóm Radzëznë w sprawie kaszëbsczi terminologii2. Ò ji ùstalenié – przede
wszëtczim terminologii gramaticzny – jem sã dłudżi czas dopòminôł, bò chcã jã
zamiescëc w mòjim słowôrzu pòlskò-kaszëbsczim. Widzã, że ju dosc wiele je

1 Kòmisjô przë Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka (RKJ), do jaczi jem nôleżôł, pn. Kòmisëjô
Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, òsta założonô 6.10.2006 r.

2 Móm przezdrzóné tekstë taczich hewò ùchwałów:
Uchwała Nr 5/RJK/2007 z dnia 26-06-2007 w sprawie ogólnej terminologii medialnej doty-
czącej określeń: miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu
Uchwała Nr 4/RJK/07 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury
na potrzeby szkół
Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 w sprawie kaszubskich nazw organów władzy pań-
stwowej
Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego
Uchwała Nr 3/RJK/09 w sprawie ochrony lokalnych odmian języka kaszubskiego
Uchwała Nr 4/RJK/09 z dnia 22-05-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów
i pojęć matematycznych na litery A-D
Uchwała Nr 5/RJK/09 z dnia 19-06-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów
i pojęć matematycznych na litery E-Z
Uchwała Nr 6/RJK/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów
i pojęć informatycznych
Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów
i pojęć gramatycznych. 1. Fonetyka
Uchwała Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich pojęć i termi-
nów gramatycznych. 4. Leksyka
Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów
i pojęć gramatycznych. 2. Słowotwórstwo, cz. 1
Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów
i pojęć gramatycznych. 3. Słowotwórstwo, cz. 2.
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zrobioné, ale jesz felëje pòchwôtów (terminów) doticzącëch fleksji, a prawie
ò nie nôbarżi mie chòdzëło3.

Ceszã sã, że RKJ na ògle zgôdzô sã z mòją nôdbą na temat kaszëbiznë lëte-
racczi, jakno jãzëka òpiartégò na szerok pòjãtim dialekce westrzédnokaszëbsczim,
i że z grëbsza sã trzimô mòdła kaszëbiznë, nacéchòwónégò przeze mie we
Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù (1997 r.)4  i w Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym
(2005 r)5. Co prôwda, jô so zdôwóm sprawã z tegò, że mòje Wskôzë nie są do-
gmatama, tej mògą bëc jesz w szczegółach kòrigòwóné. Nie rozpisywôł jem sã
w nich za szerok na temat słowòtwórstwa, z chtërnym sã łączi sprawa termino-
logii. Ale wiele razy w pisónëch artikùłach6  jem zwrôcôł ùwôgã, że baro kriticz-
no pòdchôdóm do słowòtwórstwa Jana Trepczika i Aleksandra Labùdë, òsoblëwie
nie zgôdzóm sã z Trepczikòwim nowaczenim w sferze przërostków. To mòje
zdanié ò lëteracczi kaszëbiznë, pòwinno bëc znóné nôleżnikóm Radzëznë. Le
czë Radzëzna czëtô to, co jô piszã? A mòże czëtô, le robi ùmëslno òpak?

Ò problemach z dobiéranim pasowny słowiznë terminologiczny

Żelë jidze ò terminologiã, to w kòżdim jãzëkù z europejsczégò krãgù kùltu-
rowégò wëkòrzëstiwóné są colemało pòchwôtë greckò-łacyńsczé (i – nowszé –
angelsczé) abò neologizmë, domôcé òdpòwiedniczi nëch klasycznëch pòchwôtów.
Jô jem za tim, żebë stosowac domôcé neologizmë, le mùszą òne bëc szëkòwno
dobróné, w miarã jednoznaczné i zrozëmiałé. RKJ òpiérô terminologiã kaszëbską
przede wszëtczim na słowiznie J. Trepczika. Prôwdac, trôfiają sã midzë nima
słówka dosc szëkòwné, ale wiele z nich bùdzy rozmajité wątplëwòscë, przënômni
mòje7. Słowôrz Trepczika8, jakò nôlżi dostãpné czerpiskò słowiznë terminolo-

3 W mòjëch Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù (1997) jem zastosowôł terminologiã pòchòdzącą
z zestawieniô spòrządzonégò przez prof. J. Trédra, w chtërnym òn zamiescył pòchwôtë ùżi-
wóné m.jin. przez F. Cénôwã i zrzeszińców. W ksążce Ùczimë sã pò kaszëbskù (2001) autorzë
R. Wosiak-Śliwa i M. Cybulski ùżëlë jinszi terminologii. Dlôte zanôleżi mie na ùstalenim ti
terminologii. W slédnëch pôrã latach za pòmòcą jinternetu jem rozesłôł swój zestôwk termi-
nologii (IX 2007), w chtërnym jem wëkazywôł niekónsekwencje w terminologii z ksążczi
Ùczimë sã pò kaszëbskù. Móm nôdzejã, że Radzëzna weznie to mòje òprôcowanié pòd ùwôgã.

4 W 2008 r jem rozesłôł przez jinternet pòprawioné (dzélã) wëdanié Wskôzów. W ti nowi wersji
jem sã dostosowôł do ùchwałë RKJ, że przed nôgłosowim i trzeba wiedno stawiac lëtrã j,
bez wzglãdu na to, czë je to słowò domôcé, czë jinternacjonalizm (stôré i nowé, np. jinter-
net); wprowadzył jem téż nazwë przëpôdków taczé, jak są w ksążce Ùczimë sã pò kaszëbskù.

5 Ò tim, że w: Słowôrzu normatiwnym je wiele drobnëch błãdów „kòrektorsczich”, jem nierôz
téż nadpòmikôł.

6 Mòje tekstë ò kaszëbiznie lëteracczi bëłë wikszim dzélã drëkòwóné w „Acta Cassubiana”,
a przedtim biwałë colemało rozséłóné przez jinternet. Je dosc znankòwné, że ani jednégò mò-
jégò ùsôdzkù na temat kaszëbiznë Radzëzna donąd nie òpùblikòwa w swòjëch Biuletinach.

7 Znającë terminologiã zastosowóną w ksążce M. Cëbùlsczégò i R. Wòsôk-Slëwë Ùczimë sã
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giczny je, prôwdac wiôldżim ùłatwienim robòtë. Le do neologizmów Trepczika,
RKJ pòwinna bëc, mòjim zdanim, nastawionô ò wiele barżi kriticzno.

Mòjim zdanim, w przëpôdkù kaszëbiznë, bliskò krewny z pòlszczëzną, nie
darwómë wiedno twòrzëc czësto nowëch słów, le mòżemë sëgac téż pò terminë
(pòchwôtë) pòlsczé, chtërne trzeba le përznã pòdkaszëbic. Robił tak F. Cénôwã,
przédnik kaszëbsczi pismieniznë, i mëszlã, że bëło to rozsądné. Kò normalny
człowiek starô sã ò to, żebë gò jinszi rozmielë, tej ùżiwô słów ju spòpùlari-
zowónëch.

Pòchwôtë terminologiczné przepùszczoné przez rzeszota Radzëznë swiôdczą,
że òna nie panëje do kùńca nad materią, co jô dokôżã përznã dali, na przëto-
czonëch przëkładach. Widoczné są tam sam rozmajité rozwiązania pòdobnëch
kwestii, niekònsekwencje fòneticzné, stosowanié różnëch drżéniów słownëch9

itp. Wierã spòsób fónksnérowaniô Radzëznë – pòspólnô robòta na pòsedze-
niach, òdbiwónëch colemało rôz w miesącu, i demòkraticznô procedura – mô
swòje „plusë dodatné i ùjemné”. W tëch warënkach zdôrzają sã wspòmnióné
niedostatczi i nié wiedno górã bierze to, co je nôrozsądniészé.

Jesz ò rozmajitëch mòdłach lëteracczi kaszëbiznë

Ò jãzëkù zrzeszińców pisôł jem ju nierôz10. Dwaji nôbarżi płodny słowòtwór-
cowie zrzeszińsczi, Jan Trepczik i Aleksander Labùda, stwòrzëlë wiele neologi-
zmów czë neosemantizmów. Ale trzeba wiedzec, że w swòjëch słowôrzach òni
pòminãlë czë ùsënãlë w céń wiele kaszëbsczich słów, blëższich pòlszczëznie.

Trzeba dodac, że J. Trepczik w swòjim słowôrzu téż dosc mòcno przejinacził
abò pòprzestôwiôł przerostczi słów cëzégò (colemało łacyńsczégò) pòchòdze-
niô, np. mòrfòlogòwi, (pol. morfologiczny) czë abstraktny (pòl. abstrakcyjny)11.

pò kaszëbskù, òbôwióm sã, że z pòchwôtów doticzącëch fleksji òstónie pòdtrzimómy przez
RKJ (przëjãti za J. Trepczkã) „ùszłi czas”, chòc Kaszëbi colemało mówią „przeszłi czas”. Téż
ùżiwóny w ny ksążce pòchwôt „jistnik” (w zn. „rzeczownik”) mie sã nie widzy, bò sã parłãczi
z „jiscëc sã ‘martwic sã’. Ale to jesz je dopiérkù przede mną.

8 J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994. Jô twierdzã, że Trepczik miôł zamiar
nôprzód stwòrzëc słowôrz kaszëbsczich apartnoscy (pòlskò-„zrzeszińsczi”). Dopiérkù pó-
zni zaczął przerabiac gò na barżi normalny słowôrz pòlskò-kaszëbsczi.

9 Np. (Ùchwała z dnia 19-06-2009) ùżëcé rôz neologizmù szlachòwnota w zn. podobieństwò
(szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’), drëdżi rôz {26-02-2010)9 ùpòdobnienié (cało-
wné ùpòdobnienié ‘upodobnienie całkowite’).

10 Np. tekst pn. Spiérka ò wzór lëteracczi kaszëbiznë, a w nim: Wpłiw Zrzeszińców na kaszëbiznã
lëteracką – zrzeszińsczé neologizmë. Mój „Słownik polsko-kaszubski” w przërównanim z Trep-
czikòwim. Słowizna zrzeszińskô i pòlaszącô w słownikù polsko-kaszubskim E. Gòłąbka.

11 Chòdzy nié le ò zastosowanié jinszich przërostków w przërównanim z pòdobnyma słowama
pòlsczima, le ò to, że te „pòlsczé” przërostczi są ùtwòrzoné w spòsób naturalny. Wezmë:
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Radzëzna, jak je widzec na przëkładach pòchwôtów terminologicznëch, te Trep-
czikòwe rozstrzëgniãca (przejinaczenia) wikszim dzélã pòpiérô. Jô sã z taczim „sys-
temã gramaticznym” nie gòdzã12, co jem ju głosył przë rozmajitëch leżnoscach13.

W słowiznie terminologiczny zatwierdzony przez RKJ widzec je „zrzesziń-
sczi” spòsób mëszleniô. Wezmë taczé słówka, zastosowóné w terminologii: zwiast-
nik (pòl. zwiastun), kawelk (pol. ułamek), wielëc (pol. mnożyć), zastãpòwny (pòl.
zastępczy), sztôłcenié (pòl. szkolnictwo), zdechłi (pol. martwy), sodlëna (pol. do-
lina). Taczich przëkładów jesz bë sã nalazło baro wiele. Kò w autenticzny kaszëbi-
znie, nieskażony przez Radzëznã, słowa ò tëch znaczeniach mają brzmienié
pòdobné do pòlsczich: zwiastun, ùłómk, mnożëc, zastãpczi, szkòlnictwò, martwi,
dolëzna (téż sodlëna, ale b. rzôdkò). Pòwëższé przëkładë swiôdczą, że przë tim
dobiéranim apartniészich słów RKJ ùżëła dalszich i mni pasownëch òdpòwied-
ników. Wezmë: sztôłcenié (w zn. pòl. szkolnictwo), zdechłi (w zn. pòl. martwy).
Widzec je w tim wszëtczim przekòrã i twòrzenié sztëcznëch problemów.

Czë kaszëbskô terminologiô mùszi bëc czësto jinszô òd pòlsczi?

Òd stronë słowiznë zdrzec, kaszëbizna prôwdzëwô, nôtëralnô, nieskażonô
przez „słowòtwórców”, je wikszim dzélã pòdobnô do pòlsczi. Dlôte ùwôżóm, że
kaszëbskô terminologiô pòwinna bëc téż w miarã mòżnoscë zbliżonô do ti
pòlsczi14. A przënômni trzeba sã trzëmac zasadë, że nowòtwòrzonô terminolo-
giô pòwinna sã òpierac na drżéniach słów ùżiwónëch w codniowi mòwie Kaszë-
bów, a nié na swiéżich neologizmach, przenosnëch (metafòricznëch) sparłãcze-
niach15 czë archajizmach.

Dzys, czej kaszëbizna corôz barżi zamiérô, trzeba w pòwôżny spòsób za-
dbac ò to, co jesz bëlnégò z ni òstało tak, żebë ti, chtërny jesz përznã pò kaszëbskù

w słowie abstrakcyjny przërostk nawiązywô do słowa brzmiącégò przódë abstrakcyja. Te dłëgszé
kùnôszczi, tipù -cyja, w kaszëbiznie -cëjô bëłë w słowôrzu Trepczika normą. Ale w pòchòdnëch
przëdôwnikach Trepczik – z przekòrë? – nômili stosowôł przërostk tipù -owi, abò – rzadzy
-tny.

12 Jem za stosowanim tëch samëch przërostków, co w pòlszczëznie lëteracczi – wikszim dzélã,
bò mògą sã zdarzëc jaczés kònieczné wëjątczi.

13 Np. rozesłóny przez jinternet w 2007 r. artikùł pn. Przërostczi przëdôwników cëzégò pòchòdze-
niô w słowôrzu J. Trepczika.

14 Żelë jidze ò fleksjã (dzél terminologii gramaticzny), to jô nie zgôdzóm sã ze zdanim, że
nôlepi je ùżëwac pòchwôtów łacyńsczich, jacze nibë są znóné dzecóm ùczącym sã cëzëch
jãzëków. To je zdanié jãzëkòznôwców, chtërny z tą materią stikają sã na co dzéń, a strzédny
ùczéń pòlsczi szkòłë znaje terminologiã pòlską. Dlôte ta kaszëbskô pòwinna bëc pòdobnô
do pòlsczi.

15 Wezmë taczé pòchwôtë zatwierdzoné przez RKJ: rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek
prawdopodobieństwa’; szor farwë ‘głębia koloru’; sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’.
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gôdają, czësto sã nie zniechãcëlë. Mòje córczi, szkólné, nierôz przëchòdzą, żebë
jima pòmòc sã domëslec, co znaczi jaczés słowò w ùczbòwnikù kaszëbsczégò
jãzëka16. A pò prôwdze trôfiają sã tam słówka tak „hóchkaszubisz”, że czejbë
człowiek ni miôł słowôrza Trepczika w kómpùtrowi wersji, to bë sã nie domëslił
jich znaczeniégò. Autorzë ùczbòwników nié wiedno wëjasniwają taczé słówka
w słowôrzkù dołączonym do lekcji; a czej wëpisëją je ze słowôrza Trepczika,
pewno nie wiedzą, że mają do ùczinkù ze zrzeszińsczim neologizmã abò mało
znónym archajizmã czë lokalizmã.

Wierã wszëtcë sã zgòdzą ze mną, że pòwinna jistniec wzajemnô łączba
pòmidzë kaszëbizną lëteracką a tą mówioną, codniową. Kaszëbizna ùczonô
w szkòłach nie pòwinna sã za baro różnic òd ti autenticzny, codniowi, żëwi (jesz...)
mòwë, chòc pòwinna bëc òd ni staranniészô i bògatszô òd stronë słowiznë. Zôs
słowizna terminologicznô, to je wiedno përznã apartny żargón fachòwi czë spe-
jalisticzny. Równak kaszëbskô terminologiô téż ni mòże bëc za baro òderwónô
òd żëcégò, tj. òd czasu i môla w jaczim żëjemë. A żëjemë w Pòlsce XXI wiekù,
a nié dzes na jaczims òstrowiu, òdcãtim òd swiata.

Zmianë w dobrą stronã, ale...

Chcã jesz wspòmnąc ò tim, co RKJ ùdało sã załatwic pò mòji mëslë.
Hewò dzãka przédnikòwi Radzëznë, profesorowi E. Bréze17 (z mòjim pò-

piarcym), ùdało sã przëwrócëc zachwióną przez J. Trepczika równowôgã midzë
przërostkama -izm a -ëzna. Trepczik w słowôrzu miôł òdrzuconé (wierã dëcht
czësto) przërostk -izm rzeczowników chłopsczégò ôrtu, tipòwi dlô wszelejaczich
jinternacjonalizmów (np. socjalizm). Trepczik zastąpił gò przez domôcy przërostk
białgłowsczégò ôrtu -ëzna || -izna (np. socjalëzna).

Jesz za mòji bëtnoscë w RKJ òstało przëjãté (Ùchwała Nr 7/RJK/07 z dn.
8-12-2007 r.), że „w dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej wyrazów odmie-
niających się według modelu przymiotnikowego po spółgłoskach szumiących sz,
ż, cz, dż piszemy i, natomiast po pozostałych ë, np. pierszich, swiéżich, strasznëch.
Wyjątki: jich, nich”. Radzëzna w tim przëpôdkù przëchilëła sã do zabédowóny
przeze mie wskôzë (ùstalony z pòmòcą prof. J. Trédra), jakô bëła pòdónô
w mòjëch Wskôzach (1997)18.

16 Np. niedôwno jesmë sã zastanôwielë, co mògą znaczëc słowa: òkôzczi (= legitimacje), szkòłow-
nik (= ùczéń).

17 Prof. Edwôrd Bréza òbjimnął przédnictwò w RKJ, żelë dobrze pamiãtóm, w drëdżim rokù
ji jistnieniô.

18 Co prôwda, pòdôł jem Profesorowi do rozwôżeniô jesz jiny – mòjim zdanim lepszi – system,
chtërnégò prof. E. Breza nie przëjął. Bédowôł jem przëjimnąc pierszech, swiéżech, strasznech
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Ùdało sã téż mie, wespół z E. Prëczkòwsczim, przekònac RKJ do wëdaniô
(w pòłowie 2007 r.) zaléceniô19, żebë w môl wëdłużonëch przërostków słów
cëzégò pòchòdzeniô białgłowsczégò ôrtu -ëjô, -ijô (np. edukacëjô, symetrëjô, lita-
nijô) stosowac krotszé (np. edukacjô, symetriô, litaniô), zgódno z tendencją, jakô
jistnieje w żëwi mòwie. Dzãka temù pisónô (i czëtónô...) kaszëbizna nabrała
jakbë letkòscë.

Jak sã jednak òkôzało, bëło to dobëcé niepełné. Bò hewò 18.01.2008 r., tj.
pół rokù pò wëdanim ti tam przełomòwi ùchwałë Radzëzna, z jinicjatiwë prof.
E. Brézë i z pòpiarcym wnet wszëtczich pòzeszłëch òsób (E. Gòłąbk béł procëm)
wëdała jinszą20, w chtërny prakticznie zaprzéczëła swòjémù zalécenimù i w na-
zwach kòmisji zastosowała prawie ne dłëgszé fòrmë, np. Kòmisëjô Sztandariza-
cëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Co prôwda, w wëdóny rok pózni (I 2009) ùchwale21  pòjawiłë sã nazwë tipù
kòmisjô, administracjô, np. Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów. Radzëzna
niedôwno (VI 2009 r.) złagòdzëła téż swòje sztiwné stanowiskò w sprawie la-
bializacji22.

– tzn. „czësté” -e-, bez znaków diaktricznëch. Taczi, ùproszczony system zôpisu stosowôł
jeden czas J. Trepczik. I mëszlã jesz dzys, że wôrt bë bëło to wprowadzëc...

19 Ùchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu -cjô || -cëjô, -fiô ||
-fijô w wyrazach pochodzenia obcego. Ustala się, co następuje: Ponieważ w wyrazach po-
chodzenia obcego, najczęściej łacińskiego typu edukacjô || -cëjô, filozofiô || -fijô częściej
zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form króttszych, w pierwszej
kolejności zaleca się ich używanie. W starych wyrazach kaszubskich typu szalwija oraz
w tekstach religijnych i poezji w celu stylistycznym lub wersyfikacyjnym proponuje się utrzy-
mać formy dłużesze, obowiązkowo imię Matki Bożej Marija.

20 Uchwała Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach
komisji RJK. Rada Języka Kaszubskiego opowiada się za dłuższą formą wyrazu wobec krót-
szej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô, a zatem:....

21 Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 w sprawie kaszubskich nazw organów władzy pań-
stwowej.

22 Protokół z obrad RJK, które odbyły się w dn. 19.06.2009 r. w Gdańsku: Zdecydowano o nie-
stawianiu labializacji w niektórych przypadkach.
W jednym z òstatno wëdónëch przez Radzëznã zestôwków terminologii gramaticzny (Uchwała
Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010) spòtikómë ju o bez sztriszka, w taczich m.jin. słowach:
choronim, hodonim, homograf, homonim.
Labializacjô o, u normalnie wëstãpùje pò p, b, m, w, f, k, g, ch w słowach domôcëch i barżi
przëswòjonëch, cëzégò pòchòdzeniô, np. kòza, mòst, gùbic, bùdla. Ju na jednym z pierszich
pòsedzeniów RKJ doszło do ùchwôleniô zaléceniô bezwzglãdnégò stosowaniô labializacji,
téż we wszëtczich słowach cëzëch. Jô béł procëm temù bò ùwôżôł jem, że są słowa, jaczé
Kaszëbi są nôłożny wëmawiac bez labializacji, np. port, konto, molo itp. Równak RKJ czerowa
sã wzglãdã na to, że dzecë ni mają rozeznaniégò tegò, co je słowã domôcym, a co cëzym.
W slédnym czasu, pòdczas robòtë nad mòjim słowôrzã pòlskò-kaszëbsczim, jem jesz rôz nã
sprawã rozwôżôł i radzył jem sã prof. J. Trédra. W kùńcu dôł jem sã przekònac, że zasada pòw-
szechnégò zaznôczaniô labializacji je dobrô. Trafił do mie argùment, że w mni przëswòjonëch
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Szkòda, że Radzëzna dopiérkù terôzka dozdrzelała do taczich rozëmnëch
rozstrzëgniãców. Czejbë mòje zastrzedżi bëłë przëjãté na pòczątkù, czej jem je
zgłôszôł, dzys bë nie bëło te całégò wërwasu. Ale chwała Bògù i za to, co sã
ùdało. A terô móm niesmiałą nôdzejã, że ùdô mie sã jesz namówic Radzëznã do
zaprowadzeniô logicznégò pòrządkù w ùchwôlony przez niã terminologii.

Chcã jesz dodac, że takô pòkrãtnô pòlitika Radzëznë w sprawie ti Kòmisëji
bëła le jedną z pôrã przëczënów, jaczé zniechãcëłë mie do chòdzeniô na ji zéńdze-
nia. Mier’zëło mie, że RKJ dłudżi czas zajimô sã drobniészima (chòc baro zmùdny-
ma, a na pewno téż pòżëtecznyma) robòtama, taczima jak ùstaliwanié brzmie-
niô nazw miescowëch czë mionów lëdzczich, a nie pòrësziwô sprôw systemòwëch,
np. sprawë Trepczikòwégò „systemù” przërostków -cjowi (w przëdôwnikach
cëzégò pòchòdzeniô). Nie widzałë mie sã téż regùlacje RKJ w czerënkù jesz
wikszi apartnoscë ti terminologii òd stronë fòneticzny (fòrmë tipù sztandarizacëjô,
sztruktura czë akceńt, fòrmańt). Jô stwierdzył, że w sytuacji, czej kòżdi absurd
w demòkraticzny spòsób mòże bëc ùchwôlony, to jô w tim towarzëstwie ju ni
móm nic do robòtë.

Mógłbë jem sã ju nie czerowac za tim, co robi Radzëzna i przëjimnąc pòstawã
tipù: „Niech òni tam ùchwôliwają swòje, a më i tak bądzemë piselë pò swòjémù”...
Jeżlë człowiek jednak mô na widokù dobro kaszëbiznë, sprawa nie je takô prostô.
Kò jô robiã słowôrz pòlskò-kaszëbsczi, chtëren mô służëc téż do ùczbë kaszëbi-
znë23. I jesz długò bądã nad tim słowôrzã sã biédzył. A timczasã RKJ przez swòje
ùchwałë mô na bieżąco wpłiw na ùczoną w szkòłach terminologiã. Nie bëłobë
dobrze, czejbë jistniałë dwa, czësto różné wariantë terminologii – mój i RKJ.

Co robic, żebë bëło lepi?

Mój słowôrz pòlskò-kaszëbsczi jesz je in statu nascendi. A timczasã Radzëzna
tej sej pùblikùje swòje kòmùnikatë, ùchwałë z zestôwkama słowiznë i pewno sã
spòdzéwô, że jô te słówka włączã do swòjégò słowôrza. Bądã sã starôł to zrobic,
ale nôprzód trzeba nã słowiznã ùpòrządkòwac, i jesz nie rôz przediskùtowac.

Mëszlã, że Radzëznie wëpôdô sã przëzdrzec z perspektiwë przeszłëch lat na
swòje dzeło i òcenic (òszacowac), co òno je wôrt. Na pewno trzeba tam sam
òddzelëc „zôrno òd rakù”. Trzeba téż ùsënąc z ti słowiznë terminologiczny
zwëczajné, drobné błãdë czë tzw. lëterówczi, taczé jak społzwak (spółzwãk).

słowach labializacjô mòże bëc słabszô, tipù kło-, bło-. A żelë tendencjô do labializowaniô o,
u w kaszëbiznie jistnieje, tej trzeba jã wspòmagac. Spòsobã na òminiãcé kłopòtu je stosowa-
nié tam sam ó pò k-, p- itp., np. kómplet, kómbinowac, ping-póng, Hóng-Kóng.

23 Nôprzód spòrządzã wiôldżi słowôrz, a pòtemù dzél słowiznë z niegò bądze wëbróny dlô
môłégò słowôrza, przëdatnégò w szkòłach.
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Ze zrzeszińsczich neologizmów jô bë wëbiérôł do terminologii le te, co są
kònieczné. A w ò wiele wikszim dzélu bë jem sã starôł przëswòjic (skaszëbic)
pòchwôtë pòlsczé. Kò pòlszczëzna nie je tak òdległô òd kaszëbiznë, żebë ta
terminologiô mùsza bëc jaż tak apartnô, jak to bédëje (w szlach za J. Trepczikã)
RKJ. Timczasã wëzdrzi to na ùmëslną pòlitikã òddaliwaniô kaszëbiznë òd pòlsz-
czëznë.

Radzëzna nie pòwinna téż – pòdług mie – pòpierac germanizmów, żelë mómë
domôcé, słowiańsczé słowa. Nie jidze mie ò jaczis tam pùrizm, le ò rozëmną
pòlitikã jãzëkòwą. Czë Niemcowie do swòji terminologii wprowôdzają (na zasa-
dze wzajemnoscë) téż słowiańsczé słowa?... Czemù, wezmë, preferowónô je pra-
wie takô niemieckô nalecëzna, jak dolmôcz, dolmaczëc, fùlny, fùlmòcny? Te dwa
òstatné nie są to nawet słowa autenticzné, le taczé zlepiszcza, hibridë niemieckò-
kaszëbsczé. Jak bë më ni mielë słowa pełen || pełny... Czekawô je ta pòlitika
RKJãzëka. Z jedny stronë mómë wëstrzéganié sã pòlaszeniô, a z drëdżi – pòpiéra-
nié niemczeniô...

Nie widzy mie sã pòpiéranié archajizmów tipù starna zamiast strona czë lo-
kalnëch apartnoscy tipù wiéchrz, czë (ju spòza terminologii, ale w tekstach pi-
sónëch przez nôleżników Radzëznë) kògù, swac. Nie widzy mie sã téż pòdô-
wanié wëpkòwatëch słów w fónkcji pòwôżnëch pòchwôtów terminologicznëch,
np. jizba përpòtów ‘pokój rozmów’ – z terminologii kómpùterowi.

Systemòwé regùlacje niechtërnëch tipòwëch znank jãzëkòwëch
w terminologii zalécóny przez RKJ

Wëżi jem ju nadczidł ò niejednëch systemòwëch sprawach, ùstalonëch (ùre-
gùlowónëch) przez Radzëznã, np. ò krotszich przërostkach w słowach tipù edu-
kacjô, symetriô, litaniô czë ò (nie)zaznôczanim wiedno labializacji nad o, u. Chcã
terô pòniżi ùkazac te i jinszé problemë na przëkładach.

A) Sprawa przërostków -cjowi, -tny w pòchwôtach przëdôwnikòwëch cëzégò
pòchòdzeniô, przejãtëch ze słowôrza J. Trepczika w terminologii bédo-
wóny przez RKJ.

Dôjmë bôczenié na przërostczi –cjowi w pòniższich pòchwôtach grama-
ticznëch zalécónëch przez RKJ:

mùtacjowi deriwat ‘derywat mutacyjny’,
alternacjowi fòrmańt ‘formant alternacyjny’
transpòzycjowi deriwat ‘derywat transpozycyjny’,
mòdifikacjowi deriwat ‘derywat modyfikacyjny’
aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’.
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Jak mòżemë widzec na przëtoczonëch wëżi przëkładach, -cjowi je òdpòwied-
nikã pòlsczégò przërostka -cyjny. „Kùnôszk” -owi je w całoscë nômili stosowónym
przez J. Trepczika, a za nim przez RKJ – przërostkã przëdôwników cëzégò pòchò-
dzeniô. Òkróm niegò Trepczik i za nim RKJ stosëje jesz przërostk -tny, np.

pòzwë abstraktnëch znanków ‘nazwy abstrakcyjnych cech’.

Żelë zazdrzimë do terminologii matematiczny, nalézemë zôs przërostk -tny,
ale ju jakò òdpòwiednik pòl. -towy (kasz. -owi...). Hewòle:

kwadratnô fùnkcjô ‘funkcja kwadratowa’24

kwadratny pierwiôstk ‘pierwiastek kwadratowy’
kwadratnô klamra ‘nawias kwadratowy’.

Wëchôdô na to, że òdpòwiednikã pòlsczégò przërostka -towy je kasz. -tny?!
Ale to jesz nie je kùńc, bò wejle nalôżómë kaszëbsczi przërostk -tny jakno
òdpòwiednik pòlsczégò -tyczny. Hewòleno:

aritmetnô strzédnô ‘średnia arytmetyczna’
aritmetny cyg ‘ciąg arytmetyczny’
aritmetny pierwiôstk ‘pierwiastek arytmetyczny’.

Co z tegò całégò przërównywaniô wëchôdô? – To, że jedurną zasadą, chtërna
tim wszëtczim rządzy, je zasada Méstra Jana: „wiedno jinaczi jak pò pòlskù”.
A Radzëzna, jak widzymë, tã zasadã przëjãła za swòjã?

B) Kùnôszczi rzeczowników cëzégò pòchòdzeniô tipù doktór, profesór.

W terminologii bédowóny przez Radzëznã òstała przeprowadzonô sys-
temòwô regùlacjô tegò kùnôszka na pòdobã domôcëch słów, taczich jak wieczór
[tegò -czora, tim -czorã, ò tim -czorze]. Ale w żëwi mòwie je z tim doktorã rozmajice.
Spòtikóny je téż kùnôszk tipù -or. W pòlszczëznie z tegò tipù słowama bëła ta
sama historiô. Jesz dzys, do lékórczi zwrôcómë sã pò pòlskù: pani doktór.

Chcã rzec, że – rôd, nie rôd – przëchilóm sã do tegò ùstaleniô Radzëznë
i dostosëjã swój słowôrz pòd tim wzglãdã.

C) Element –en- || -eń- || -ań- || -ã- w słowach cëzégò pòchòdzeniô tipù
element, testament.

W terminologii bédowóny przez RKJ jem nalôzł m.jin. fòrmë taczé, jak:
akceńt. argùmeńt, ceńtralny, dokùmeńt, elemeńt, kònweńt, parlameńt, prezydeńt,
procent; téż np. fòrmańt.

24 W sprawie słów fùnkcjô, pùnkt trwô spiérka midzë mną a prof. Edwardã Brézą. Jô, w szlach
za J. Trepczikã i E. Prëczkòwsczim, bédowôł jem zôpis tipù fąkcjô, pąkt. Przë òstatkù,
w mòjim słowôrzu pòl.-kasz., za doradą J. Trédra, przëjął jem zôpis fónkcjô, pónkt (i pòchò-
dnëch òd nich czasników: fónksnérowac || -cjonowac, pónktowac).
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Przezdrzôł jem tej w słowôrzach czilenôsce taczich słów rzeczowników chłop-
sczégò ôrtu. Widzymë, że:
a) w słowôrzu Zëchtë mómë òbòcznosc -ent || -eńt, np. testament || -ńt, sztu-

dent || -ńt [Pòtkôł jem dwie sztudentczi i jednégò sztudenta. Sy];
b) w słowôrzu Lorentza mómë òbòcznosc -ent || -eńt || -ańt || -ãt, np. ajent,

asëstencjô, adjutańt, abònãt, aresztańt || -tãt, lament || -mańt || -mãt;
c) w słowôrzu Ramùłta, w òriginalny wersji bëło -ãt, np. atramãt(owi), démãt(owi),

co prof. J. Tréder ùregùlowôł na -eńt, np. atrameńt(owi), démeńt(owi);
d) w słowôrzu J. Trepczika mómë colemało -ent; rzôdkò czej: -eńt, -ańt. Np.

akcent(owac), argument(owac), cement(owac), centralny, dokument(owac),
element || elemeńtôrz, konwent, parlament, prezydent, procent, sztudańt,
testament(ny), jistamańtny;

e) w mòjim słowôrzu normatiwnym je òbòcznosc -ent || -eńt.

Na temat tegò -eń- || -ań- jem ju pisôł jaczis czas temù (09. 09. 2009 r.),
w ùsôdzkù pn. Spiérka ò wzór lëteracczi kaszëbiznë. – Prakticzné stosowanié bédo-
wónégò przeze mie mòdła (wzoru) lëteracczi kaszëbiznë.

Je jesz wiele słów z tim elemeńtã, np. sakrament(alny), kómplement(arny),
jinwentôrz, jinstrument itp. Zastanôwióm sã, jak bë wëzdrzałë jich krewné fòrmë
białgłowsczégò ôrtu. Wezmë: akceńt – akceńtacjô, prezeńtacjô – to bë jesz bëło
do przëjãcô, ale: prezeńcjô, (p)rezydeńcjô, ajeńcjô || ageńcjô, rejeńcjô || regeńcjô;
czë eseńcjô, egzysteńcjô, liceńcjô, (kón)sekweńcjô, teńdeńcjô...? A terô wezmë
pòchòdné òd nich: eseńcjonalny, (re)prezeńtacyjny, ageńcjowi itp.?! Czë Radzëzna
téż to tak głãbòk analizowała?... Wierã lepi òstac przë òbòcznoscë -ent ||- eńt,
z ùdzelenim pierwszeństwã dlô -ent. Wëjątkama są słowa taczé, jak: aksamańt
(|| -mãt || -mit) i lewańda, lewańdowi.

D) Problem òbòcznoscë -ań- || -eń- w słowach tipù grańca || greńca, różańc
|| różeńc, kańta || keńta.

Fòrmã greńca wëstãpùje w ùstalony przez RKJ terminologii matematiczny.
Spòtikómë tam téż pòchwôt bezgreńcznô fùnkcjô ‘funkcja nieograniczona’. W jed-
ny z ksążk wëdónëch przez E. Prëczkòwsczégò jem zwrócył ùwôgã na fòrmã
słowa różeńc. Taczi „przegłos” a / e czë ë mòżemë nalezc téż we wszëtczich sło-
wach, gdze wëstãpùje -ań-, np. bańda, bańtka, frańt, rańt, kańta, sztërokańtny, mańtel,
mùzykańt, krańc(owi), brańtuz, tańcowac, pańsczi, òberwańc, pòwstańc itd. Mómë
téż stronama òbòczné fòrmë frańt(ówka) || frant(ówka), bańtka || bantka ||
bentka... fabrikant || -ńt. Są téż leno z -an-, np. flanc(k)a, flancowac, glanc, pancer
/ -rz. Kòle Pùcka, dze môlama pòtikô sã cwiardé -n- w môlu -ń-, mómë òbòcznosc
tipù òberwanc, różanc, mùzykant / -ncë, co je argùmentã za samòzwãkã -a-.

Jô pòpiéróm pisanié tegò tipù słów ze samòzwãkã -a-, np. grańca, bezgrańczny,
różańc, nié z -e-.
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E) Przedrostk we- w słowach tipù w(e)spólny, w(e)spółrzãdny.

W terminologii zatwierdzony przez RKJ spòtikómë tã tipòwą dlô J. Trepczi-
ka apartnosc, np. ułożënk wespółrzãdnech ‘układ współrzędnych’. Co prôwda,
jistnieje òsóbné słowò: wespół = pòspół, wspólnie, pòspólnie. Ale to we- òstało
przez zrzeszińców rozszerzoné na całą grëpã słów z drżéniã -spół-. To „noto-
riczné” wespół- w słowie wespółrzãdnech je wkładã zrzeszińców w òdjinaczenié
kaszëbiznë. Normalny przërostk kaszëbsczi w tim przëpôdkù je: współ- || spół-
abò: pòspòł-.

F) Element -ënk || -unk w słowach tipù òbrócënk, warënk || -ùnk.

Wiadomò, że formant -unk je niemiecczégò pòchòdzeniô. W kaszëbiznie to
u przeszło czãsto w ë, tej sã spòtikô taczé fòrmë słów zapòżëczonëch z niemczëznë,
jak: warënk || warunk, meldënk || meldunk, gatënk || gatunk, ew. (pòwstałëch
wierã na gruńce pòlsczim?) malënk, frasënk. Je téż na nordze pôrã słów zbùdo-
wónëch z pòdstawë kaszëbsczi (słowiańsczi) z tim -ënk, np. zdënk = slub (òd
zdac – ùdzelëc slëbù), òbleczënk = chłopsczé òbleczenié, ancuch. Trepczik ten
element -ënk (pisóny przez niegò colemało: -enk) pòłącził z jinszima kaszëbsczi-
ma drżéniama i w nen spòsób stwòrził rzeczowniczi òdczasnikòwé, taczé jak:
òbrócënk, ùłożënk, przełożënk, rzucënk, krótkòznaczënk, chtërne òstałë przëjãté
bezkriticzno przez RKJ do terminologii zalécóny dlô szkòłów, np. ułożënk we-
spółrzãdnech ‘układ współrzędnych’. W żëwi mòwie tëch òbrócënków, skrócënków,
spisënków ni ma. Czemù tej RKJ to propagùje? Kò w normalny mòwie są słowa
taczé, jak: obrót (abò w jin. zn. skrãt – przër. téż wiwrót || wëwrót – drzewò
òbaloné przez wiater), skrót (abò: skrócenié – a nié Trepczikòwa: skrodzëna), spis,
zôpis, òpis, rzut, pòrzut, ùkłôd (a. ùłożenié), napôd, nôsôd itp. A ten krótkòznaczënk
téż mòże bëc zastąpiony przez bliskòznacznik, ew. synonim, òdpòwiednik czë bli-
sczé znaczenié. To krótkò- téż je wpłiwã niemiecczim...

Wezmë jesz taczi przëpisk pòd terminologią zamieszczoną pòd Uchwałą
Nr 5/RJK/2007, a téż jinszima ùchwałama: Na brëkùnk kòmpùtrów blós dwa
skrócënczi: „dp” ë „pp”. – Co prôwdã, germanizm blós je ùżiwóny (chòc mómë:
le, leno), ale skrócënk to je Trepczików neologizm. A ten brëkùnk to je ju wierã
„priwatnô jinicjatiwa” Karola R. Czë to mô bëc ta prôwdzëwie wzorcowô kaszëbi-
zna, chtërnã Radzëzna firmùje swòjim autoritetã? Wszëtczé te ùchwôlënczi,
gòspòdarzënczi to je tipòwô „trepczikòradzëznowizna”.

G) Terminologiô cëzégò pòchòdzeniô, w jaczi wëstãpùje st- || szt- abò
sp- || szp-, np. s(z)tandardowi, s(z)tilizacjô, s(z)pecjalny, szpektór.

Jistnieje w kaszëbiznie wiele słów przëswòjonëch z niemczëznë, w chtërnëch
mómë szt- czë szp-. Wezmë: sztôpel, sztabil(ny), sztreka, sztëk, sztëczny, sztëmòwac,
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sztëca, sztatura, sztama, sztróm (jô w słowôrzu ùżiwóm: prąd), sztrôl (parmiéń, strza-
ła a. strëmiéń), worzta || wërszta, szpektór, szpùr, szpôda, szpara, (na)sztopac, (na)szpa-
nowac, sztëpòwac itp. Są téż òbòcznoscë szt- || st-, np. sztrąd || strąd, sztiwny ||
lok.: stiwny, s(z)pëc (= czëp), s(z)pecjalny.

W terminologii bédowóny przez RKJ wikszim dzélã nalôżómë fòrmë z -szt-,
-szp-. Hewòle: sztandarizacëjô (Kòmisëjô Sztandarizacëji), sztrukturalné znacze-
nié, minyster jinfrasztrukturë, drzewiastô sztruktura, sztrategicznô jigra, Kòmisjô
do Sprawów Szpecjalnëch Służbów.

We wëmienionëch pòwëżi pòchwôtach to -szt- czë -szp- jô ùwôżóm za błãdné.
Co prôwda, w słowach sztandar, sztender ‘stojôk’, sztand, bëc w sztãdze mómë sz-,
ale to je niemczëzna. Co jinégò standardizacjô, standard – to są anglicyzmë. A zôs
struktura to je latinizm, a strateg- – grecczëzna. Jô jem za fòrmama: standard,
standardarizacjô, struktura(lny). Słowò s(z)pecjalny (szpecjalné służbë) wëmôgô
òsóbnégò zastanowieniô, tak samò jak krewné z nim specyfik(acjô) itp. W Słowôrzu
normatiwnym jem to òstawił nierozstrzëgłé do kùńca, jakno òbòcznosc s- || sz-.
Trepczik (mòże redaktór słowôrza, J. Tréder?) béł za fòrmama tipù specjalny.
W mòjim nowim słowôrzu téż móm specjalny, ale kò mògã sã jesz „dlô swiãti
zgòdë” dopasowac do RKJ. Le jesz takô drobnostka: widzec je niekónsekwencjã
w słowach sztandard-, kò gdze jindze normą je -ań-... Mùszã zaznaczëc, że żartëjã,
bò sã òbôwióm, że RKJ to ùchwôli jakno zasadã.

Tu jesz, jakno przëkłôd, jeden z pòchwôtów kómpùterowëch:
cwiardô szpacjô, cwiardi szpacji ‘twarda spacja’ – skąd to sz-? A pòza tim takô

szpacjô parłãczi sã ze słowã szpacny = brzëdczi. Tej: spacjô.
Mómë jesz ùchwôlony przez RKJ pòchwôt stilizacjô ‘stylizacja’. A prawie tu

bë mògło bëc szt- (sztilizacjô). W słowôrzu Zëchtë je sztil téż w zn. pòl. styl (lite-
racki). Tej: sztilizacjô, méble sztilizowóné... W Słowôrzu normatiwnym jem bédowôł,
za Trepczikã: sztél...

Je téż dzél pòchwôtów, w chtërnëch to -szt- czë -szp- je prawidłowò zastoso-
wóné. Hewò: sztëcznô jawernota, sztabilizatór òbrazu, apòsztrof (pòl. apostrof).

H) Ò zaznôczanim cwiardi wëmòwë n we fòrmach tipù minyster, tenys.

W ùchwôlonëch przez RKJ nazwach wësoczich ùrzãdów państwòwëch pòja-
wiłë sã taczé zôpisë tipù minyster(stwò), a w słowiznie spòrtowi tenys. Mùszã sã
przëznac, że to jô jakno autór Słowôrza normatiwnégò (dali: SN) jem winowajcą.
Ale ten problem mòże i beze mie bë sã pòjawił, kò fòrmã minyster jem zaùważił
téż we felietónach ks. Rómana Skwiercza. Co prôwda, jô w SN rôz pòdôwóm:
minister [tak nié] òb. minyster; a pòd zéwiszczã minyster pòdôwóm òbòcznoscë:
minyster || mënyster || minister... Terô jô bë sã z tegò -ny- rôd wëcopôł i pisôł
minister. Tak jak np. w słowie minimùm. W nym jistnym słowôrzu jô pòdôwóm,
òbòcznoscë, np. kòmùnista || kòmùnysta czë: kòmùnisticzny || kòmùnysticzny.
Mëszlã, że to trzeba jednak dostosowac do pòlsczégò systemù. Bò np. kòmùnizm,
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kòmùnikat / -cjô, òrganista... Co prôwda, ten tenys i minyster wiele szkòdë nie
przënôszają (le trzeba terô pòdac wëmòwã: min:ister... A słów, gdze sã pòjôwiô
ten problem, je w całoscë mało. Mie tak na chùtczégò przëchòdzy do głowë jesz
le kanyster i anyz. Le mòże lepi wrocëc do pisaniô: minister, kanister, aniz?...

I) Przë pòchwôce ùbóstwienié pòjawił sã problem, chtëren jô ju starôł sã roz-
wiãzac we Wskôzach i w Słowôrzu normatiwnym (òb. np. słowò: bóżstwò). Jem za
standardowim zôpisã tipù: bóżstwò, ùbóżstwienié. Bò w kaszëbiznie mómë
òbòcznosc: ùbósztwò || ùbóstwò, ptôsztwò || ptôstwò itp. Ale, jeżlë chtos pòtrafi
miã przekònac, ùstąpiã.

J) Ò samòzwãkach łączącëch słowa złożoné tipù wielekrotny, jasnomòdri.

Chcemë przërównac pòniższé fòrmë rzeczowników z terminologii geome-
triczny:

sztëronórt ‘czworokąt foremny’
wielenórt ‘wielokąt foremny’ – wierã: wielonórt?
piãcnórt ‘pięciokąt foremny’ – wierã: piãconórt?

W „żëwi” kaszëbiznie jakno łącznik dwùch elementów taczich, barżi zło-
żonëch słów wëstãpùje colemało -o- abò rzadzy -e- (czë -ë-, np. sztërënórt). Wpłiw
na to mô wëgłosowi samòzwãk w pierszim elemence, np. wiele-, mało-. Mòże
i sã zdôrzają słowa bez łącznika, jak nen piãcnórt, szescnórt abò z łącznikã -ë-,
wezmë: sédmënórt, òsmënórt, czë wëstãpùjącé w jesz jinszich wariantach – wezmë:
wësok(ò)celnô, dalek(ò)widzący? Ale mie sã wëdôwô, że to -e- wëstãpùje barżi
przë przëdôwnikach, np. głupiemądri, wielenórtowi, wielegòdzynny, wielekrotny
czë w przësłówkach, np. wielekrotnie || -no (wielekrotny i wielekrotnie || -no
wzãté są ze słowôrza Zëchtë). Przë rzeczownikach jô bë jednak dôł wszãdze -o-,
np. wielonórt / -kąt. Dlô „pòrządkù” pòwinno bëc téż: piãconórt. „Łącznik” -o-
wëstãpùje wikszim dzélã w „naturalny” kaszëbiznie (jak i w pòlszczëznie), np.
jasnozelony, cemnomòdri, równoległi, krzëwòległi, dobrodëszny, małowôrtny, sédmio-
raczi (sédmioraczé klósczi25). Tej, pòdług mie: a) prawidłowò zbùdowóné są fòrmë:
sztërobòk, sztëronórt, sztëroscón; téż: wielerazowô całka, wieleszlabizowi (to ju
z terminologii gramaticzny); b) nieprawidłowé sã: wielemión, wielenórt, wiele-
scón. wielerazowòsc.

Ò jinszich mni czë barżi systemòwëch sprawach (np. bądze mòwa przë leż-
noscë, w kòmentarzach do kónkretnëch słów.

25 Zdzisław Stieber, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, s. 94. – dokładniészi
zôpis: sédmiôraki kluski.
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Przëkładë wątplëwëch rozwiązaniów problemów jãzëkòwëch
w terminologii RKJ

1. w terminologii matematiczno-geometriczny:

kawelk ‘ułamek’ – Czemù nié: ùłómk, liczëc z z ùłómkama / na ùłómkach? (Czeszë
i Słowacë mają ùlomek || -mok, Ruscë: drob, Serbòwie razlomak)

kawelkòwi dzél ‘część ułamkowa’ – Czemù nié: dzél ùłómkòwi, dzél a. czãsc ùłómka,
ùłómkòwô?

wielëc ‘mnożyć’ – Czemù nié: mnożëc? To słowò wszëtcë Kaszëbi znają.
wielnik ‘mnożnik’ – Czemù nié: mnożnik?
dodôwnik ‘składnik’ – Czemù nié: składnik? Kò gôdô sã składac cos do grëpë.
bezrelatiwnô wôrtnota ‘wartość bezwzględna’ – Czemù nié: bezwzglãdnô wôrtno-

ta a. wôrtosc? Kò je wzgląd i òglądac, wëglądac, co prôwda, zachòwóné leno
na pôłniu Kaszëb.

ùłożënk wespółrzãdnëch ‘układ współrzędnych’ – Kùnôszk -ënk ùlubiony przez
Trepczikã. Le czemù ni mòże bëc: ùkłôd współrzãdnëch? Kò je słowò ùkła-
dac.

diferencjô ‘różniczka’ – Czemù nié: różniczka?
diferencyjny rechùnk ‘rachunek różniczkowy’ – Czemù nié: różniczkòwi rechùnk?
dofùlowanié ‘dopełnianie’ – Błąd. Pòwinno bëc: dofùl(ow)iwanié. – Ale czemù

nié: dopełni(w)anié?
dzejnik ‘czynnik’ – Czemù nié: czinnik? To dzejanié je neologizmã (czë cerkew-

nosłowiańsczim archajizmã...).
rzeszné dzejanié ‘działanie łączne’ – Je rzeszac (= wiãzac) i łãczëc. Ale słowò rzesz-

ny je wierã sztëczné. Jem za: łącznym dzejanim. Mëszlã, że tegò łącznégò
nicht nie pòmili z łąkòwim.

substitucjô ‘podstawienie’ – Ni mòże bëc: pòdstawienié?
wielerazowô całka ‘całka wielokrotna’ – W kaszëbiznie téż jistnieją słowa wiele-

krotny / -tnie (òb. Sy VI, s. 130), a nawet wielekrocëc sã. Tej lepi, szëkòwni:
wielekrotnô całka.

wielerazowòsc ‘wielokrotność’ – Lepi: wielekrotnosc. – Ùzasadnienié òb. wëżi.
nórt – Je nórt, ale je téż (téż kaszëbsczi) kąt. Rozmiejã, że ten nórt je òsoblëwie

kaszëbsczi. Ale ò synonimie kąt pòwinno sã téż mòże dzes nadczidnąc?
dôl ‘odległość’ – (błąd! dôl(ô) = pol. dal); pòwinno bëc: òdległosc
òbrócënk ‘obrót’ – Czemù nié: òbrót? Kò òbrócënk nicht nie gôdô.
fùlny nórt ‘kąt pełny’ – W żëwi mòwie, ani w słowôrzach nôùkòwëch słowa fùlny

ni ma. Ale je pełen, pełny (|| pôłny) – le że tak je pò pòlskù téż, temù RKJ
preferëje niemiecką nalecëznã.

rówizna ‘płaszczyzna’ – A jak mdze pol. nierówna płaszczyzna? – Wierã nierów-
nosc, nierówny plachc. Ale lepi dac synonim: płôszczëzna. Kò -sk- wëmieniwô
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sã ze –szcz- (plaskati / (roz)plaszczëc – robic plaskatim, a nawet płaszczëc sã
‘pòniżac sã, pòdchlebiac sã’. A słowò rówizna ju je ùżiwóné w znaczenim
pòl. równina i tam sam w zn. pòl. poziom, płaszczyzna pozioma (a wierã Trep-
czik bë rôd ùżiwôł gò w zn. równosc...).

równoleżnobòk ‘równoległobok’ – Je równoległi i ew. równo leżący, mòże téż
i równoleżny? Ale pò co jinaczi jak pò pòlskù?

równoleżnoscón ‘równoległościan’– Pò co taczé przejinacziwanié?
równoremieniowi trzënórt ‘trójkąt równoramienny’ – Wëgòdniészé je: równore-

mienny
rzucënk ‘rzut’ – Chto gôdô rzucënk?...
sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’ – Czemù ni mòże bëc: scãti? To sczidłi je na pewno

apartniészé. Ale sczidłi = pòl. utrącony, ale téż strącony, np. sczidłé jabka (za
pòmòcą pôłczi rzucony na drzéwiã). Pò sczidniãcym (ùczidniãcym) stożka
pôłką òstôwô òbczidłô (pòszarpónô) pòwierzchniô / płôszczëzna, nierówny
plachc (nierównô rówizna...), a pò scãcym nożã – pòwierzchniô głôdkô.

strzédnô symetriô ‘symetria środkowa’ – Prôwdac, strzédny = westrzédny. Ale
strzédny mô jesz zn. pòl. średni i przeciętny, umiarkowany. Dlôte lepi mdze
westrzédnô symetriô, bò to je jednoznaczné.

strzédny nórt ‘kąt środkowy’ – Jak pòwëżi.
syntéza ‘synteza’ – Lepi synteza. Ju le ju z tim wëszukiwanim niejistniejącëch apart-

noscy.
szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’ – Òmówienié niżi.
szlachòwny trzënórt ‘trójkąt podobny’– Òmówienié niżi.
szlachùjącé figùrë ‘figury podobne’– Òmówienié niżi.
rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek prawdopodobieństwa’; teòriô prôwdosz-

lachòwnotë ‘teoria prawdopodobieństwa’ – Òmówienié niżi.
– Jistnieje ‘szlachòwac za kògùm’ = bëc pòdobny do kògò. Słowa szlachòwny,

szlachòwnota pòchòdzą òd Trepczika; szlachùjący téż mòże bëc. Ù Zëchtë je
szlachòta (nié: -wnota), i synonim: pòdobiéństwò, ewentualnie pòdoba (leno
w zwroce: na pòdobã). Jô bë jednak sã trzimôł wzoru pòlsczégò i nie ekspe-
rimentowôł. Kò w jinym môlu – terminologii gramaticzny zatwierdzony przez
RKJ – mómë pòchwôtë ze zastosowanim drżénia -pòdob-, w słowach: ùpòdo-
bnienié, òdpòdobnienié, np. bënësłowné ùpòdobnienié. Tej ‘podobieństwo fi-
gur’ to bë bëło: pòdobiéństwò figùr(ów) itp. Przë leżnoscë: skąd i pò co ten
sztriszk labializacyjny nad o w słowie teòriô?

wiéchrzëzna ‘powierzchnia’ – Ten wiéchrz (i neologizm òd niegò ùtwòrzony), to
nie je òglowòkaszëbskô apartnosc, chòc wierã tam sam sã trôfiô na całim
òbrëmim Kaszëb? Zëchta nawetka tegò nie zapisôł. Je wiele taczich
„przestôwków”, np. pòkrzëwa – kòprzëwa (téż czes. koprziwa), mżi – żmi, top
– pòt, tëpa – pëta, pòwrózk - pòrwózk.

relatiwny ‘względny’ – Żelë je kasz. wzgląd, tej òpłacy sã przëjąc téż tã pòlaszëznã...
Jô bë dôł jakò słowa bliskòznaczné: relatiwny, wzglãdny.
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rëmiô ‘przestrzeń’ – Je téż kaszëbsczé słowò przestrzeń, a żelë ni ma, pòwinno
bëc. Jô to słowò ùżiwóm. Czeszë mają: prostor – ù nich pro- = pòl. prze-. A ta
rëmiô je neologizmã, òd rum ‘miescé, plac’, np. Ni ma rëmù. Òbrëmic
sã ‘zmiescëc sã’. No wszëtkò doticzi casnégò placu, zamkłégò w scanach.
A przestrzéń to brzmi jak przestwòrza, lëft...

ùjimné lëczbë ‘liczby ujemne’ – Òmówienié niżi.
ùjimny nórt ‘kąt ujemny’ – Òmówienié niżi.
nieùjimné lëczbë ‘liczby nieujemne’ – Òmówienié niżi.
– Jô jem za fòrmą słowã ùjemny, tak jak lëdze są przënãcony w pòlsczi szkòle.

W słowôrzach Zëchtë, Lorentza czë Ramùłta ni ma przëkładu z przëdôwnikã
ò drżéniu –jim-. Są le neologizmë Trepczika wjimny, òbjimny. Z drëdżi stronë
mómë kaszëbsczé tajemny, jemny (arch. z Ramùłta: w zn. dobri, łagódny)
i mòże pòlaszącé przëjemny, wzajemny, mòże téż pòjemny...

wësadzonô brëła ‘bryła – Nôlepi: wëpùkłô brëła
wësadzonô figùra ‘figura wypukła’ – Nôlepi: wëpùkłô figùra
wësadzony wielenórt ‘wielokąt wypukły’ – Nôlepi: wëpùkłi wielonórt || -kąt
– To wësadzony je słowã wieleznacznym (np. wësadzëc dzeckò na topùszk)

i w zn. pòl. wypukły mało plasticznym. A kò jistnieją słowa wëpãczëc sã
(pol. dostać przepuklinę), wëpãklëna (pol. przepuklina ‘ruptura’) i mómë
òbòcznosc pùczel || pãczel || pëczel. Tej co nóm szkòdzy przëjimnąc słowò
wëpùkłi (ew. wëpãkłi, ale to sã parłãczi z tą wëpãklëną. W kùńcu wszëtkò je
z jednégò pnia, przër. pã(cz)k, pãkati, napãczniec, jaż... pãknąc. Przë leżnoscë:
pòl. wybałuszony je òd niemiecczégò Bauch ‘brzëch’. Më téż ni mùszimë bëc
we wszëtczim samòstójny i òriginalny.
W mòjim słowôrzu:
wypukły ad wëpùkłi (Gò), ew. wëbrzëszony, brzëchati, wëpchłi, wëdãti, wësa-
dzony; ew. nabrz(ë)miałi, napãczniałi; w zn. otyły: pãkati; ~kłe oczy wësa-
dzoné / wëtrzészczoné / wëdãté / złośl bùlé òczë [Ta baba mô taczé wëdãté
òczë, że człowiek bë mógł sã ji wërzasnąc. Sy]

zéro ‘zero’ – Skąd to -é-, kò Kaszëbi tak nie gôdają. Tej: zero (na szczescé nul nie
robi kònkùrencji...)

zérowi nórt ‘kąt zerowy’ – Zdrzë wëżi. Tej: zerowi.
wielëc ‘mnożyć’ – Ù Zëchtë je le: a) wielëc sã (archajizm) = mnożëc sã (ò lëdzach

i zwierzãtach); b) wielëc sã ò rëbach: plëszczëc sã, òkazëwac redosc żëwima
ruchama. Ale wielëc w zn. mnożëc ni ma. Kaszëbi znają słowa mnożëc (sã),
pòmnożëc, pòmnażac. Jô jem za nôtëralną mòwą, a nié sztëczną. Co jinégò,
czejbë më ju ni mielë taczégò „nôtëralnégò” słowa...

zwielëna ‘iloczyn’ – To je ju nastãpstwò / skùtk przëjãcô Trepczikòwégò wielëc
w zn. mnożëc. Ale niech ju tak òstónie.
Chcemë jesz przërównac pòniższé pòchwôtë:

zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’
zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’
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pòtãga ‘potęga’
pòtãgòwanié ‘potęgowanie’
– Widzymë, że pierszi pòchwôt, zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’ je dobróny

prawidłowò. Ale ju zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’ to barżi pòl. pomno-
żona funkcja. Zôs pòtãga i pòtãgòwanié je tak jak w pòlsczim.

zbiér ‘zbiór’ – W żëwi kaszëbiznie, co je pòswiôdczoné w słowôrzu Zëchtë, mómë
zbiór (Latos bëłë dobré zbiorë...). Prôwdac, w kaszëbiznie to e / é nie przeszło
w o w słowach: (ja) biorę, (oni) biorą – le: bierzã / -rzą. Ale wëmiana e na o
jistnieje na ògle tak samò jak w pòlszczëznie (w czeszëzne ju nié). Wezmë:
miedwiédz – miód, miesc – miotła, wieczerzô – wieczór, wiezc – wiozlë ||
wiezle itp. Trepczikòwe mëszlenié szło tu pòdobną drogą jak w jegò słowie
rozwij – prawidłowò: rozwój.

2. w terminologii terminologii gramaticzny:

bezrëszny ‘nieruchomy’ – Jô znajã: nieruchòmi; ew. nierëchawi ‘pòmalëczny, zgni-
łi’. Je téż Labùdowe: nierëszny i ù Zëchtë: niemôchny. Mòże bëc téż, w jin.
zn. stojący – bez ruchù || rëchù / sztël / cëchò): ew. intern. pòl. staticzny;
nieruchomo – to je: nieruchòmò / sztël / cëchò; ew. sztabil(no). Zëchta ani
Lorentz słowa (nie)ruchòmi nie zapiselë. Mòże ùznelë je za pòlonizm?

bënësłowné ùpòdobnienié || bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie – Mòże bëc.
Ale czë słowò wewnątrz jistnieje? Mòjim zdanim, jo. Mómë nawetk: wnãtrzk
‘wą(t)piór’.

ùpòdobnienié – ùpòdobnienié je lepszé òd niejistniejącégò słowa ùszlachòwanié...
całowné ùpòdobnienié || całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite, asymila-

cja’ – Czë całowny = pòlsczémù całkowity? Mòjim zdanim całowny znaczi:
‘całi, w jednym sztëkù’, np. całownô cegła, a nié pòłówka cegłë. Mòżemë
rozszerzëc to znaczenié. Ale jô słowò całkòwiti móm przëjãté w zn. pòl.
całkowity, zupełny. Słowò całkòwiti nie je brzëdczé, a pòżëteczné (mómë
tegò tipù: szpórowiti itp.)

copné ùpòdobnienié || copnô asymilacjô ‘upodobnienie wsteczne, asymilacja
wsteczna’ – Słowò (Trepczików neologizm?) copny je dosc ùdóné. Le
ù Zëchtë mómë téż: wsteczny [wsteczny / slédny dech (dosł.: ‘piôrd’). Sy I,
s. 195]. Chëba, że wezniemë òd Trepczika synonim reakcjonowi...

dwalëpny społzwak || bilabialny społzwak ‘spółgłoska dwuwargowa’ – Są lëpë
(z niemiecczégò) i wardżi. Bilabialny je taczim makaronizmã („nudlizmã”).
Jô bë dôł jesz trzecy synonim: dwawargòwi. A w słowie społzwak doszło do
òdnosowieniô?

jinicjalny przezwãk || jinicjalny akceńt ‘akcent inicjalny’ – Czë nie pòwinno bëc:
przëzwãk?. W jinym môlu jesz je (do pòprawieniô) kòlumnowi / szpaltowi
przezwãk / akceńt. W sprawie -ń- w słowie akcent – òb. wëżi: Systemòwé regù-
lacje niechtërnëch znank jãzëkòwëch.
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kwalitatiwnô wëmiana ‘wymiana jakościowa’ – Czemù nié jakòscowô? Kò słowò
jakòsc je ù Zëchtë [„Nie dbajã / dbóm ò tëlkòsc (jilosc), le ò jakòsc”.]

kwantita ‘iloczas’ – Czemù nié jiloczas? Kò jedny Kaszëbi gôdają kùle(ż) || -li(ż),
drëdzë wiele(ż), a jesz jinszi kąsk z pòlska jile(ż). A wikszi dzél Kaszëbów
nigdë w żëcym sã nie zetknie z tim słowã. Jô bë dôł le: jiloczas, a nã kwantitã
bë czësto wëwalił.

kwantitatiwnô wëmiana ‘wymiana ilościowa’ – Jô bë dôł: wëmiana jiloscowô. Zdrzë
wëżi.

mòc || napiãcé ‘natężenie’ – W elektrice są to trzë różné pòchwôtë: mòc =
napiãcé (symbòl: U – we woltach) pòmnożoné przez natãżenié (I – w ampe-
rach). Tak téż jô to widzã w kaszëbiznie. Tej: natężenie = natãżenié... A mòc
w kaszëbiznie je tim samim, co sëła. A napiãcé = naprãżenié, a barżi z nie-
miecka: naszpanowanié, nasztramòwanié.

nieszlabizowòùrobny zwãk ‘głoska niezgłoskotwórcza’ – Czë Bóg swiat stwòrził,
czë ùrobił? Czë zwãk ni mòże „twòrzëc” tak samò jak w pòlsczim jãzëkù? Dali
jesz je szlabizowòùrobny zwãk. Dôjta le (nie)szlabizotwórczi, a nie mdã gnërził.

òdpòdobnienié || disymilacjô ‘odpodobnienie, dysymilacja’ – Në wejle! Nalazło
sã słowò pòdobné do pòlsczégò.

samòzwãk || wòkal – Jô ten pòchwôt samòzwãk téż jem stosowôł i stosëjã. Ale
czejbë bëła samògłoska, nijak bë mie nie przeszkôdzało. Kò mómë głos
i zwãk. Gôdómë głosno, a zwãczno mòżemë spiewac, grac... Tak samò pasëje
Kaszëbóm słowò spółgłoska. A ten wòkal nie je nijak pòtrzébny, tim barżi, że
w żargónie mùzycznym znaczi: spiéw.

paùza ‘pauza’ – A przerwa?
pòkroczné ùpòdobnienié || pòkrocznô asymilacjô ‘upodobnienie postępowe, asy-

milacja postępowa’ – Słowò pòstãpòwé je tak samò dobré, a nawetka barżi
nôtëralné òd pòkrocznégò (kò pòkrok to je wierã neologizm?). Zôs ùpòdo-
bnienié je barżi nôtëralné òd zeszlachòwaniô.

słowny ‘wyrazowy’ – A wërazowi? – Òb. niżi
słowò ‘słowo, wyraz’ – A wërôz, pl: wërazë? – ùżiwają prof. J. Tréder i E. Prëcz-

kòwsczi.
sparłaczenie społzwakow ‘grupa spółgłoskowa’ – Przëkłôd òdnosowieniô samò-

zwãków (i òdchileniégò: ó) w kaszëbiznie Radzëznë?
społzwak || kònsonant ‘spółgłoska’ – Tu téż òdnosowienié? A spółgłoska téż bë

do kaszëbiznë pasowa.
sztabilny przezwãk || sztabilny akceńt ‘akcent stały’ – A słowò stałi to… pies?
szum, szëmù ‘szmer’ – A szëmarzenié, szëmar, szëmëringa?
tóniczny ‘toniczny’ – A nié toniczny? Chòc ten tón. Dobrze, że chòc nié: -owi
ùlëpòwienié || labializacjô ‘labializacja’ – A ùwargòwienié? – preferowanié

niemczëznë?
wdich, wdëchù ‘wdech’ – Na pewno mô bëc: wdech. Kò znajemë: Czejbë nié ten

dech, to bë człowiek zdechł.
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wëdich, wëdëchù ‘wydech’ – Mô bëc: wëdech. Òb. wëżi abò niżi.
przëdech – Në wejle! Jak sã to ùdało tim razã nie przejinaczëc?
pòzwa – pòzwa, jak pòdôwô B. Zëchta, to je pòlsczé: przezwisko. Tëch pòzwów

jesz je czilenôsce. Le czemù nié nazwa. – Bò tak je pò pòlskù? A kò nôblëższim
òdpòwiednikã pòlsczégò słowa nazwa je kaszëbsczé słowò nazwa...

aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’ – Tu je przëkłôd na manipùlacje
przërostkama.

deminutiwné pòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia) – A pò kaszëbskù słowa
zdrobnienia ni ma? A te pòzwë (nazwë)? Mòże tu chòdzy ò słowa? Słowa
zdrobnioné –?

ekspresywné pòzwë ‘nazwy ekspresywne’ – Czë na pewno –sywné? A mòże -syjné,
abò.... ekspresowé? Kò ùniwersalny je przërostk: -owi.

òdjimnô deriwacjô ‘derywacja ujemna’ – Je słowò ùjma, a nié: òdjima... Mòżemë
ùjimac i òdjimac (|| -jëmac). Ju le ju. Dôjta że: ùjemnô i bądze kwita.

pòzwë dzejaniów ‘nazwy czynności’, ‘nomina agentis’ – Czinnosc je blëższô czënic
w naturalny mòwie, a dzejac je nowszim słowã, neologizmã. A te pòzwë to
przezwë. Mô bëc: nazwë czinnoscy.

anielcyzm ‘anglicyzm’ – Je òbòcznosc angel- || aniel-, z tim że aniel- sã parłãczi
z aniołama, tej lepi przëjimnąc ten jednoznaczny anglicyzm.

augmentatiwnô pòzwa ‘nazwa augmentatywna’ – Chto z normalnëch lëdzy wié,
co znaczi słowò augmentatiwny? – Mòże: pògrëbiającô / pògrëbnô nazwa? Tëli
ùczałëch głów bë mògło rôz cos wëmëslec.

apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity) – Jak to je pò kaszëbskù? – wierã: pòwszedné
(abò: prosté / zwëczajné / codniowé) słowò

krótkòznaczënk || synonim ‘bliskoznacznik’, ‘synonim’ – Czemù nié téż blisko-
znacznik abò òdpòwiednik. Ten -ënk mùszi bëc?

potocyzm ’potocyzm’ – Tu felëje znakù labializacji przë pò-. To je takô nibë łacëzna.
W nen spòsób bë mógł stwòrzëc: codniowizm, pòwszednizm... itp.. Je jesz
barżi łacyńsczi kòlokwializm. Ale mòże: pòwszedné / pòtoczné wërażenié
– przër. apelatiw.

pòétizm ‘poetyzm’ – Skądka to -é-?
synonim – òb. krótkòznaczënk
ùpersonowanié || personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’ – Czemù nié: ùòso-

bienié? Kò persona je słowã barżi cëzym òd òsobë.
złożonô pòzwa || komponowónô pòzwa ‘nazwa złożona’, ‘nazwa komponowana’

– Czemù nié nazwa? Przë leżnoscë: kómpònowónô – ale lepi prosto: złożonô.
szpëtnô mòwa || wulgarizm ‘wulgaryzm’ – Òdpòwiednikã pòlsczégò szpetny je

kaszëbsczé: szpacny (czesczé: szpatny), ew. brzëdczi, nielusy... A to -ë- w szpë-
je ju czësto z jiny parafii – ...że téż Radzëzna taczé rzeczë pùszczô w òbiég!

pòzwë zbiérów ‘nazwy zbiorów’, ‘nomina collectiva’ – Pòwinno bëc zbiorów – òb.
zbiér (1. w terminologii matematiczno-geometriczny)

prozodiowô deriwacjô ‘derywacja prozodyczna’ – Przërostk -owi!
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pòzwë noszącëch znanczi ‘nazwy nosicieli cech’, ‘nomina attributiva’ – Mòże
atribùtiwów / znankòwników, a czemù nié nosëcelów abò nôszôczów znank?

ùlëpòwienié || labializacjô ‘labializacja’ – Abò ùwargòwienié.
przëwtór ‘przyśpiew’ – Czë to je to samò, co przëspiéw?
rësënowi społzwak ‘spółgłoska szczelinowa’ – Pòwinno bëc: spółzwãk
rëszny przezwãk || rëszny akceńt ‘akcent ruchomy’ – Mô bëc przëzwãk.
samòzwãk || wòkal ‘samogłoska’ – A ni mòże bëc samògłoska? A wòkal w żargó-

nie mùzycznym znaczi: spiéw.
sonorny społzwak ‘spółgłoska sonorna’ – Co Kaszëbóm mówi słowò sonorny?

Mòże: półòtemkłi?
szlabizowòùrobny zwãk ‘głoska zgłoskotwórcza’ – Wierã zwãk zwãkòtwórczi...?
zastãpòwné zdłużenié ‘wzdłużenie zastępcze’ – A zastãpczé ni mòże bëc? Kò mómë

czasnik zastãpic i jegò wielekrotny wariant zastãpòwac. Mómë téż rzeczow-
nik zastãpca.

zmitczony zwãk || spalatalizowóny zwãk ‘głoska zmiękczona, głoska spalatalizo-
wana’ (w terminologii mùzyczny zmitczony zwãk bądze òznôczôł co jinégò)

absorpcjô ‘absorpcja’ – Mòże bëc téż: wchłónianié / wchłoniwanié, ew. wchło-
niãcé

ameliorizm ‘amelioryzm’ (wyraz o dodatnim znaczeniu) – pò kaszëbskù: słowò /
wërôz ò dodatnym znaczenim

anielcyzm ‘anglicyzm’ – Jô bë béł za fòrmama anglicyzm abò angelsczizm
anojkonim ‘anojkonim’ (nazwa obiektu niezamieszkałego) – Pò pòlskù: pusto-

stan... Mòże pùstostón? – (to grecczé oj- w słowie ekùmena je przetranspòno-
wóné na e-).

antroponim ‘antroponim’ (nazwa osobowa) – Pò kasz.: nazwa òsobòwô.
apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity)– wierã: prosté / zwëczajné / codniowé słowò
biôłorutenizm ‘białorutenizm’ – Je: rusycyzm – tej téż: biôłorusycyzm a. biôło-

rusczëzna f
dikcjonôrz ‘dykcjonarz’ – Słowôrz || -wnik?
sztrukturalné znaczenié ‘znaczenie strukturalne’
leksykón ‘leksykon’ – Słowôrz || -wnik?
mieszanié szeregów ‘mieszanie szeregów’ – Wierã miészanié régów / rzãdów?
neologizm || nowisłów ‘neologizm’, ‘nowotwór’ – Tu -i- w fónkcji łącznika. A ni

mòże bëc nowòsłów abò nen przekãsny nowòtwór, jak pò pòlskù?
rzeklëna ‘powiedzenie’ – Abò: pòwiedzenié – mòże téż w zn.: jidiom?
sekundarnô pòzwa ‘nazwa sekundarna’ – Tu -n- (zamiast: -ń-). Przez niedopa-

trzenié? Jô pòpiéróm tu to -n-.
semen ‘semen’ – Nie je to: semiã, plemiã, pòkòlenié, ród?
stilizacjô || sztilizacjô ‘stylizacja’ – Tu prawie sztil-. – òb. Słowôrz Zëchtë.
ùpersonowanié || personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’ – Czemù nié téż:

ùòsobienié?
antónim ‘antonim’ – Wierã -o-?
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copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’ – Òb. copné ùpòdobnienié.
deriwat || òdprowôdné słowo || słowotworzbno fòrmacjô ‘derywat’, ‘wyraz po-

chodny’, ‘formacja słowotwórcza’ – To òdprowôdné je słowã czësto sztëcznym
i niejasnym. Trepczik miôł za wzór ùkrajińsczégò prowydnika... Ù Zëchtë je
prowadnica ‘gãs, co prowadzy karno w szkòdã’. Lepi pòchòdny. A w słowie
słowotworzbno òbeszło sã bez znaków diaktricznëch... Òd jiny stronë zdrzec,
pòwinno bëc wierã słowòtwòrzebnô? Jô bë òstôł przë słowie słowòtwórczô.

fùńdacjô ‘fundacja’ – fùndacjô?
neòlogizm ‘neologizm’ – neòlogizm?
òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wyraz pochodny’ – Òb. deriwat.
paradigmatowô słowotworzba ‘słowotwórstwo paradygmatyczne’ – A labializacjô?
słowotworzba || deriwacjô ‘słowotwórstwo’, ‘derywacja’ – Słowòtwòrzba mòże

bëc ew. jakno synonim słowa słowòtwórstwò.
słowotworzbne spòdlé || mòtiwùjącé słowo || baza ‘podstawa słowotwórcza’, ‘wy-

raz motywujący’, ‘wyraz fundujący’, ‘baza’ – Żelë jidze ò słowotworzbne
òb. deriwat. Słowò spòdlé je sztëczné, ale jakno synonim słowa tło mòże bëc.
Le je nôtëralné słowò pòdstawa – Tej: pòdstawa słowòtwórczô.

3. w terminologii z teorii lëteraturë:

Tuwò le skrótowò. Móm taczé pitania do RKJ:
• Czemù piszącë ò pòwiescë, mómë ùżëwac pòchwôtu roman?
• Czemù czëtac ni mòżemë bôjczi (czë pòwiôstczi, kôrbiónczi), leno prawie

łżónkã?
• Czim sã różni scena òd zdrzadni? – Mòjim zdanim zdrzadniô je Trepczikòwim

òdpòwiednikã pòchwôtu scena, a Radzëzna pòdôwô (kasz.) zdrzadniô – pòl.
‘odsłona’ – a kò mòże téż bëc kasz. òdsłona.

• Czë òdpòwiednikã pòl. ‘pamiętnik’ je kasz. dniewnik – jak pòdôwô RKJ?
• Czë znanka je òdpòwiednikã pòl. słowa symbol?
• Czë drama je òdpòwiednikã pòl. słowa dramat? – A jaczi tej je òdpòwiednik

słowa pòl. drama?
• Czë znaczenié mô rozróżnianié (nie)labializowónégò ò / o w słowach: anafòra,

epifòra – metafora?
• Czë słowò narrator razy w kaszëbiznie, że trzeba je zastãpòwac òpòwiôdôczã?
• Czemù trzeba gadac bòhatéra, heroja a nié bòhater, heroj?
• Czemù trzeba gadac i pisac pòéma, drama, téma, a nié: pòemat, dramat,

temat? Jaczé je tegò logiczné ùzasadnienié?
• Czemù Kaszëbi mùszą gadac i pisac fabùla, titel, artikel? – Dlôte, że tak

pòstanowił J. Trepczik abò A. Labùda?
• Czë jakò religijny mòże bëc ùżiwóny leno pòchwôt nôbòżny? Kò religijny téż

mógłbë òbòczno jistniec.
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• Czim sã czerowa RKJ, czej przëjãła taczé hewò przërostczi nëch terminów-
przëmiotników:
patriotny (pòl. patriotyczny), miłotny (pòl. miłosny), epizodny (pòl. epizodyczny)?
refleksjowi (pol. refleksyjny), sytuacjowi (pòl. sytuacyjny), jinwòkacjowi (pòl.
inwokacyjny), antikòwi (pòl.(antyczny), psychòlogòwi (pòl. psychologiczny),
ekspresjonizmòwi (pòl. elspresjonistyczny)
telewizjowi (pòl. telewizyjny)
kabaretny (pòl. kabaretowi), artistny (pòl. artystyczny)
epikòwi (pòl. epicki), pòezjowi (pòl. poetycki)
radiowi (pòl. radiowy), groteskòwi (pòl. groteskowy)
romaticzny (pòl. romantyczny)?

W znaczenim pòl. gatunki epickie Radzëzna bédëje epikòwé ôrtë (co bë
w przełożenim na pòlsczé brzmiało: epiczne rodzaje). Timczasã epika je jednym
z trzech ôrtów (rodzajów). A w pòlsczi terminologii teor.-lëter. je przëjãté, że
w kòżdim z nëch rodzajów sã mieszczą rozmajité gatënczi...

Jakno òdpòwiednik pòl. terminu świat przedstawiony RKJ bédëje: swiat òkôzó-
ny / pòkôzóny. Czë słowa przedstawiac, przedstawiony nie jistnieją w kaszëbiznie?

Zôs czas òpisóny / gwësny mô bëc òdpòwiednikã pòlsczégò: czas określony.
Czë w kaszëbiznie je słowò kreslëc? Wedle mie jo.

W teorii lëteraturë pòl. podmiot zbiorowy mô swòje kónkretné znaczenié.
Kò ni mòżemë gò zastãpic zéwiszczã RKJ liriczné pòstacëje. Dze tu je precyzjô?...

Lirika sytuacjowô / stójnô – to słowò stójny wëmëslił Trepczik jakò òdpòwied-
nik pòlsczégò (i pòdług mie téż kaszëbsczégò) słowa sytuacyjny? Ale czë ten
neologizm je logiczny...? Pò kaszëbskù je stón (pòl.: stan) – tegò stanu, a nié
stój(u)... Stójnô lirika wëdôwô mie sã to bëc w nôlepszim przëpôdkù baro daleką
analogią...

Taczé ë jinszé wërąpiónczi, kòlbrzegòwé dramë, nieprzeriwné wiérztë,
wprowôdzczi i jinszé absurda gwësno wprowôdzają jich autorów w dobré hùmòra,
a taczégò jak jô, szarégò człowieka mògą doprowadzëc nôlżi do szału abò jiny
tradżedii...

4. w „terminologii kalãdarzowi”:

gromnicznik ‘luty’ – kaszëbsczé je: gromicznik
smùtan, lëstopadnik ‘listopad’ – Le nazwa tegò miesąca / ksãżëca pòdónô je

w dwùch wersjach. A kò kòżdi z nich pòsôdô taką òbòczną nazwa. Te nazwë,
jesz nié wszëtczé, jem wëmiénił w Słowôrzu normatiwnym. Ten smùtan wierã
je neologizmã A. Labùdë.

pòzymk ‘przedwiośnie’ – Zëchta: (s)pòzymk = pol. koniec wiosny; a przedzymk /
nôzymk = pòl. przedwiośnie

zymk ‘wiosna’ – Òstôł przeòczony przez RKJ
jôchim, przednówk ‘przednówek’ – Jesz je conômni: przedeżniwk



29    Ò TERMINOLOGII BÉDOWÓNY PRZEZ RADZËZNÃ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

stronë swiata ‘strony świata’ (Uchwała Nr 5/RJK/2007) – Tu: ‘strona’. A dze jindze
(Uchwała Nr 6/RJK/09): starna

zôpôd ‘zachód’ – Je téż: zôchód
norda ‘północ’ – Je téż: północ, noc
reno (r) – Je téż: pòrenë.
w pôłnié (wp) – Je téż: òprzëpôłnié.
na przëmiôr – a na przëkłôd || przikłôd? Abò: wezmë na to / dôjmë na to, hewò(le).
12 w pôłnié (wp) – Mòże bëc téż: òprzëpôłnié / -nim
1 pò pôłnim (pp) – Abò: pò pôłniu

5. w terminologii jinfòrmaticzny (kómpùtrowi):

pòrtôl ‘portal’ – Kò ten pòrtôl, to pórta ‘bróma, dwiérze’ – prôwdac, òzdobné
wëwińcowanié nad dwiérzama. Ale mòże słowò pórta bë tu sprawiło? A żelë
nié, tej: pórtal. To -ôl tu brzmi jakòs dzëkò.

83-kluczowô plata (wëm.: òsemdzesąttrzëkluczowô plata) ‘klawiatura 83-klawiszo-
wa’ – Dokładné przetłómaczenié ang. keyboard. Ale kò Kaszëbi znają słowa
klawisz(owi), klawiatura. A klucz(owi) je słowã wieleznacznym. Ta klawia-
tura pòwinna bëc tu przënômni synonimã. A to òsem-... je pôłniowòkasz.,
barżi na nordã je òsmë-. Żelë pòpiérôta nocnokasz. apartnoscë tipù cwiardi,
tej trzeba bëc kónsekwentny.

szpacjô – Skąd to sz-? Òb. wëżi: Terminologiô cëzégò pòchòdzeniô, w jaczi wëstãpùje
st- || szt- abò sp- || szp-.

adaptér ‘adapter’ – Skąd to -é-?
adresowi katalóg ‘katalog adresowy’ – To -óg pewno jak róg, Bóg? Leno że rok,

sok, krok brzmi pòdobnie, a pò co lëdzóm ùtrudniwac żëcé. Ale kò mògã sã
pòddac, wòlô RKJ...

adresa, adresë ‘adres’ – Ta adresa mie pôchnie mòcno naftaliną, Przënômni pòwin-
na bëc dopùszczonô òbòcznosc: adres || -sa.

algebra Boole’a (wëm.: algebra Bula) || Boolowskô szëkba ‘algebra Boole’a,
wyszukiwanie Boolowskie’ – Mòże ta szëkba (archajizm) je i piãknô, ale
wë-szukiwanié je barżi zrozëmiałé. A do te szëkba sã kąskã parłãczi z szëkã,
szëkòwnotą.

antiwirus ‘antywirus’ – Mòże téż bëc: procëmwirus i przecywwirus.
apartné znaczi ‘znaki specjalne’ – Lepi specjalné znaczi, bò słowò apartné je wiele-

znaczné.
szëfrowanié – Wierã szifrowanié? – Òb. niżi: cëfrowi
cëfrowi ‘cyfrowy’ – Wierã cyfrowi. W jinym môlu je: rzimsczé cyfrë ‘cyfry rzym-

skie’. Mëszlã, że to ë (w -ëfr-) je kąsk sztëczné, przënômni na dzysészim
etapie.

bezzwòrkòwô plata ‘płyta bezzworkowa’?! – Pòl. worek to je kasz. miech, tej
bezmiechòwô? A mòże to je z ang. work-?...
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ceńtralnô jednostka ‘jednostka centralna’ – Tu mómë taką hiperpòprawnosc.
Ò tëch elemeńtach piszã wëżi. Òb. Systemòwé regùlacje niechtërnëch tipòwëch
znank jãzëkòwëch.

célnoszmërg ‘unicasting, unicast’ – Célny rzut? Ò słowie szmërgac òsóbno – òb.
szerokszmërganié || szerokszmërg. Przë leżnoscë: w żëwi mòwie wierã nie
jistnieje słowò szmërg (rzut – to jo). Ale czemù RKJ przëjãła Trepczikòwati
rzucënk, a przë tim szmërgù jakòs sã òbeszło bez tegò -ënk?...

cëgaństwò ‘żart, fałszywy alarm’ – ?
cëlinder ‘cylinder’ – Wierã: cy-?
chwatkô jigra ‘gra zręcznościowa’ – Chwatczi to je chùtczi, zrãczny, a nié: zrãczno-

scowi. Në, ale kò trzeba wiedno jinaczi jak pò pòlskù.
cyberneticznô rëmiô ‘cyberprzestrzeń’ – Ò słowie rëmiô òb. wëżi: 1. w termino-

logii matematiczno-geometriczny.
czãstota ‘częstotliwość – Co jinégò je czãstota || -stosc, a co jinégò czãstotlëwòsc
czerownik ‘sterownik, program obsługi urządzenia, detonator’ – Są słowa kasz.

czer(owac) i ster(owac). Czemù w pòlsczim pòchwôce je ster- a w kaszëbsczim
czer-?

czeszéń ‘schowek’ – Mòże bëc. Ale je téż: schówk, skriwka.
czësti darmôk ‘public domain’ – To darmôk je tegò tipù, co pól. darmocha. Nie

znajã angelsczégò, ale mie to wëzdrzi na pùbliczną (wspólną / pòspólną –
mòże i darmòwą) domenã – pòle? pòl. przestrzeń? Mòże: darmòwé òbrëmié
abò: wszëtkò za darmò / za darmôka?

czëtnik wiadłów ‘czytnik wiadomości, czytnik newsów’ – News to je wierã: no-
wina. Tej jakò synonim: czëtnik nowinów.

domôcô starna – Chto dzys tak gôdô?
katalóg – Czë to oó- je kònieczné? Jô wiém, że je: (p)róg, Bóg itd. Ale téż sok,

krok. A blok, blog...?
dotëżnik jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’ – Ten dotëżnik

i ta zamkłosc to są Trepczikòwé neologizmë. A dostôwca brzmi naturalnie.
Z trescą je kąsk gòrzi. Jô to słowò móm ju przëjãté do swégò słowôrza,
za Ramùłã [Òna mie pòwiôda tresc ti ksążczi. Ra]. Mòże: dostôwca jinterne-
towëch jinfòrmacji / nowinów?

dóné ‘dane’ – Trepczik wëmëslił pòdôwczi, a jô ju sã z tim òswòjił. Mòże dac
synonimë: pòdôwczi, dóné.

dóńdzenié (do lopka) ‘ścieżka dostępu’ – Mòże bëc téż, òbòczno: stegna dostãpù
/ przëstãpù.

dóńdzenié (midzë elemeńtama sécë) ‘ścieżka’ – Czemù stegnë ni mòże bëc?
dwapùnkt || : ‘dwukropek, ( : )’ – Je kropka i pónkt, pónkcëk, tej mòże dwùkropk

i... kropka.
dwastronowé granié ‘odtwarzanie dwustronne’ – To dwastronowé mòże i je barżi

kaszëbsczé jak dwùstronné || dwastronné...? Ale granié to je co jinszégò jak
òdtwôrzanié.
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ekstra kluczplata ‘klawiatura dodatkowa’ – Czë słowò dodatkòwi jistnieje? A żelë
nié, tej jak je pò kaszëbskù dodatk || dodôwk? Ò kluczplace òb. kluczplata

elektroniczny cedel ‘elektroniczny certyfikat’ – Cedel to je bële jaczi kwit, kôrtka.
A certyfikat cos pòwôżniészégò: swiadectwò, dokùment ùrzãdowi.

elektroniczny dëtk ‘elektroniczny pieniądz’ – Dodac synonim: pieniądz.
elektroniczny miészk ‘elektroniczny portfel’ – W miészkù dokùmentë bë sã pògnio-

tłë... Mòże lepi: elektronicznô teczka / kartoteka || kôrtoteka?
elektroniczny pòdpis || cëfrowi pòdpis || cëfrowô sygnatura – Tu mómë òbòk

sebie cëf- i sygn-. Czemù w jednym słowie je ë, w drëdżim -i- / -y-? Mòjim
zdanim to i/y je blëższé prôwdë. Przër. cëfrowi

nôczãsczi zadôwóné pitania – Je nôczãszczi || -scy.
falszëwi neurón ‘sztuczny neuron’ – Słowò falszëwi je wieleznaczné (= téż pól.

zawistny, obłudny, zazdrosny). Mòże dodac: sztëczny, òszëkańczi.
falszëwô jinteligencjô ‘sztuczna inteligencja’ – Jô bë dôł sztëcznô / kùńsztownô jin-

teligencjô
femtosekùńda ‘femtosekunda’ – To je ta sama sprawa jak z -en- | -ań-, chòc je

kùńda. Ale jô bë òstawił: sekùnda.
filter (przë szëkanim dónëch) ‘filtr’ – Dónëch / pòdôwków.
adaptér – Mómë np. méster, kùczer, ster itp., tej: adapter.
graficzny jinterfejs brëkòwnika || GUI ‘graficzny interfejs użytkownika, GUI’

– Je słowò ùżë(wa)c czë nié? Tej je téż ùżëtkòwnik – przënômni jô je ùżi-
wóm. A ten brëkòwnik to je „rhódzëznowizna”?

grôjk MP3 ‘odtwarzacz MP3’ – Ten grôjk to tak żartoblëwie. A na pòwôżno?
– Wierã òdtwôrzôcz.

hasło ‘hasło’ – Trepczik bédowôł zéwiszcze – pòdług mie je to ùdóny neologizm.
Co prôwda, òkôzało sã, że w słowôrzu Trepczika tegò ni ma. A. Labùda mô:
zéw.

heksadecymalny || szesnôstkòwi || Hex ‘heksadecymalny, szesnastkowy, Hex’
– Heks sã parłãczi z heksą, tj. czarownicą.

herarchiczny system lopków ‘hierarchiczny system plików’ – Czemù he- a nié hie-?
Czë Kaszëbi nie są w stanie tegò wëmówic?

herarchiô ‘hierarchia’ – Jak wëżi.
jinternetowô kaméra – Wierã jak głëpéra? Ale jô bë dôł: kamera.
jinternetowô przëstawka ‘przystawka internetowa’ – Wierã: przëstôwka.
jizba përpòtów ‘pokój rozmów’ – To le tak do szpòrtu. A na pòwôżno: jizba

rozmòwów.
kachlowi rendering ‘rendering kafelkowy’ – Wierã: kachelkòwi.
karnôl ‘kanał’ (jinternetowi karnôl ‘kanał internetowy’) – Ten karnôl dzys ju

pôchnie starzëzną. Dzys sã gôdô: kanôł, -ału.
kasowanié || ùsëwanié ‘kasowanie, usuwanie’ – ùsëwac, ale: ùsuwanié
klient-serwer ‘klient-serwer’ – A nié: klijent?
klucz ‘klawisz’ – Òbòczno: klawisz / klucz.
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kluczplata ‘klawiatura’ – Òbòczno: klawiatura / kluczplata.
kòmpùter, kòmpùtra ‘komputer, jednostka centralna’ – Wierã: kóm-?
kôrbiónka ‘komunikator internetowy, czat’ – Jô sã na tim nie znają, ale kôrbiónka

= bôjka, pòwiôstka? Ten czat to mòże je: pilaczka? Czat bë téż mógł òstac,
bò kasz. czatowac = dulczëc, pilowac. A kòmùnikatór bë téż mógł bëc, żelë
òn kòmùs cos mówi.

kôrta ‘zakładka’ – Wierã zakłôdka, bò kôrta je wieleznaczné.
kriptoanalizô ‘kryptoanaliza’ – Mô bëc: analiza
krzemòwô sodlëna ‘krzemowa dolina’ – Lepi dolëzna, bò ta sodlëna to je taczé

metafòriczné i dwaznaczné.
kwereńda – A nié kwerãda, jak (h)arãda? Jô le tak żartëjã... Ò -en- / -eń- piszã

òsóbno, wëżi.
laméra ‘lamer’ – Mòże òbòczno: lamer || laméra. Co to je, jô nie wiém. Ale je

kasz. lamówka, òbsziwka.
larwa adresë || larwa pòdsécë ‘maska adresu, maska podsieci’ – Je téż pò kaszëb-

skù, òbòczno maska. Przër. maskòwóné hasło
lëniô pòlétów ‘wiersz polecenia’ – Czë lëniô to nie je tu réżka? A mòże: stegna?
zesztëkòwanié ‘defragmentacja’ – To je, prôwdac, dobri òdpòwiednik, ale jô bë

jesz dodôł òdpòwiednik: złożenié nazôd / do grëpë, skómpletowanié itp.
szpektór diskù ‘menadżer dysku’ – Mòże bëc téż zarządca
znak pòdsztrëchniãcô – Pòwinno bëc: pòdsztrichniãcô
sztrek ‘ścieżka’ – A stegna?
sztrómnik ‘zasilacz’ – Jô znajã ten sztróm, ale terô ju lëdze gôdają prąd. Pitanié:

czë chcemë pòdtrzëmiwac w kaszëbiznie taczé nalecëznë? Ale mùszã
przëznac, że ten sztrómnik jakò półpòwôżny pòchwôt swój szëk mô.

sztrómòwi filter || procëmprzepiãcowi filter || procëmzakłóceniowi – Jem za prą-
dowi, zamiast sztrómòwi.

lësëna ‘audyt’ – To òd wëlësëc = wëcknąc... ? Kò to je takô pòetickô przenosniô.
Lepi: dokładnô / całownô kóntrola, dokładné / całowné sprawdzenié; ew.
rewizjô, audit.

lëtrôł, lëtrała ‘literał’ – Cëż to je za gadzëna? Mòże: lët(e)rownica?
logicznô jigra ‘gra logiczna’ – (ji)gra – Mòże bëc: gra || jigra. Ta jigra to stôropòlsczé

słowò, w kaszëbiznie, tak samò jak w pòlszczëznie, dzys sztëczné.
lokalny host ‘host lokalny’ – Co to je ten host (pò czeskù: gòsc)? Nie dô sã tegò

gòsca skaszëbic?
lopk ‘plik’ – Ten lopk to je barżi zwitk, a zôs plik je jak sztôpelk. Òstateczno mòże

bëc lopk. Ale jô bë dôł òbòczno: lopk / plik.
magistrala dónëch – Trepczik: pòdôwczi – tej: magistrala pòdôwków?
magneticzny disk ‘dysk magnetyczny, nośnik magnetyczny’ – Mòże bëc téż:

nosnik.
makro || makropòlét ‘makro, makropolecenie’ – Mòże bëc: pòlét || pòlécenié

abò: nôkôz, rozkôz.
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maskòwóné hasło ‘hasło maskowane’ – Tu mómë słowò maskòwóné (nié: zalar-
wòwóné), ale mòże: ùtajoné? zmiłkòwé? Na hasło Trepczik przódë pòdôwôł:
zéwiszcze, Labùda: zéw.

mërk HTML ‘znacznik HTML’ – Błąd. Mô bëc: merk = znak. Ale znacznik to je
znacznik, a nié znak; ew. maczera = znacznik w ògrodnictwie... do cygnieniô
rówków na zôgónie.

mëslnik || minus ‘myślnik, minus’ – Mëslnik – Trepczik: mëslëna
miara kòmpresji ‘współczynnik kompresji’ – Miara je słowò wieloznaczné. A kò

mòże smiało bëc: współczinnik – le nié: wes-. (kò czënic = robic.). Ale: kom-
presji.

miara òbrazu ‘format obrazu’ – Òbrazu || -za.
midiwieżô ‘miditower’ – Wieżô || -ża midi?
milisekùńda || ms ‘milisekunda, ms’ - uń- ?
mòrdôrz spamù ‘zabójca spamu’ – Zabójca je téż, a nawetka barżi kaszëbsczim

słowã. A tegò spamù sã nie dô skaszëbic czë zesłowiańszczëc?
netikéta ‘netykieta’ – Domiszlóm sã, że to je „zbitka” net- (séc) i -etiketa?. Tej:

etiketa sécë || żart netiketa”. Ale -ke-, nié -ké-.
nëk ‘napęd’ – Co prôwda, nëk mòże służëc òbòczno w żargònie fachòwim. Ale

dokładniészi je Trepczików nanëk abò „pòlaszący”: nôpãd – jô w słowôrzu
bédëjã: nanëk, nôpãd. Bò wezmë nëczi kómpùtra = nôskwarë, nôwartë,
zagrania...

nieaktiwnô łączba || zdechłô łączba ‘nieaktywny link, martwy odsyłacz’ – lepi:
martwô / nieaktiwnô łączba. A odsyłacz to òdséłôcz abò barżi pò bëlackù:
-sél-, tej: martwi òdséłôcz.

niewspółbieżny || niewspółbieżné przenôszanié ‘asynchroniczny, transmisja asyn-
chroniczna’ – Pòwinne bëc òsóbno dwa pòchwôtë. Znak || je ùżiwóny bar-
żi na òbòcznosc foneticzną słów. To słowò asynchroniczny téż mòżemë
òbòczno ùżëwac. Tej: „niewspółbieżné przenôszanié / asynchronicznô trans-
misjô.

niezanôléżnô adresa || richtich adresa ‘adres bezwzględny, adres rzeczywisty’ –
To richtich, to je tak „richtich” pò kaszëbskù pòwiedzóné... że to je: prôwdzëwi
/ fakticzny adres?

nôwias ‘nawias’ – Ale dze jindze klamra. Tej: nôwias / klamra.
nôwrót ‘pętla zwrotna’ – Mòże òbrotniskò i dodatkòwò: zwrotnô petlëca / zôdzerzga.
òbmiestny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk przestrzenny’ – Je téż kaszëbsczé słowò

przestrzéń ...(Czeszë mają: prostor). Tej: przestrzenny zwãk / głos; ew. rozléga-
jący sã głos

òbrôzk ‘ikona’ – Ew. òbrôzk / ikona
òbsłegowi paczét ‘service pack, zestaw poprawek, pakiet serwisowy’ – Miało bëc

-ë-, ale pòwinno bëc: òbsługòwi (chòc je: òbsłëga || òbsługa; służëc || słëżëc
– le: òn służi). Mòże bëc, jakno synonim: serwisowi.
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òchróna przed zôpisã || blokada zôpisu ‘ochrona przed zapisem, blokada zapisu’
– Mô bëc: òchrona. Je téż: chronic, ale: òn chróni.

òdgrzéwnik ‘radiator’ – Ten òdgrzéwnik je milny. Lepi radiatór, ew. chłodnica,
òdprowôdzôcz cepła. To òdgrzéwnik parłãczi sã z òdgrzewac: òdgrzéwóné pôłnié
‘wëstëdłé i jesz rôz pòdgrzóné’.

òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’ – Téż dodatkòwò: aktualizacjô
òjcowi katalóg ‘katalog nadrzędny’ – Jem za: katalog
òjcowô domena ‘domena macierzysta’ – Żelë, tej òjcowa abò: òjcowistô, òjczëstô.

Ale tu je matczëna... Zôs pòl. macierzysty = kasz. domôcy, rodny; ew. rzad:
macerzińsczi

òkno rozmòwë ‘okno dialogowe’ – Abò dodatkòwò téż: òkno dialogòwé
òperacyjny system ‘system operacyjny’ – Mòże: òperacyjny / robòcy?
paraméter (uszczegołowienie pòlétu) || argùment ‘parametr (2), argument’ – Tu

argùment bez –ń- le przez niedopatrzenié. To ùszczegółowienié, błãdno pi-
sóné, swiôdczi ò tim, że szczegół i szczególny RKJ téż ùwôżô za słowa
kaszëbsczé (jô téż, a Lorentz pòdôwô nawet: szczególc). Zamiast słowa ùszcze-
gółowienié mòże jesz bëc: sprecyzowanié, dokładni pòdóné / sfòrmùłowóné
pòlecenié.

parłaga ‘intruz’ – Mô bëc: parłãga. W mòjim słowôrzu: intruz m czł. natarczywy,
natrętny, bezceremonialny: parłãżnik, parłãga, wcësniélc, wcyskajk, nalinôcz,
ùprzikrzańc, ùprzikrzélc m, ùprzikrzadło n

paser ‘paser’ – Czë to nie je: òdbiérôcz, òdbiérnik, òdbiérca – rzeczi ùkradłëch?
Na pòl. odbiornik radiowy jô móm kasz. òdbiornik radiowi.

pasyk menu (wëm.: pasyk meni) ‘pasek menu’ – To menu bë szło zastãpic (z biédą)
przez: spis / lësta rzeczi

pasyk nôrzãdzów ‘pasek narzędzi’ – Jesz nié wszãdze panëje kùnôszk -ów, np.
lëdzy, dzecy i... nôrzãdzy.

pasyk titla ‘pasek tytułu’ – Ten titel brzmi tak jak titk. Jô bë gò òdrzucył i zastąpił
przez nôdpis abò tituł; tej: pasyk nôdpisu || titułu.

pasywné głosniczi ‘głośniki pasywne’ – To brzëmi wnet jak pasowné. Mòże tej:
biérné, nieczinné, nieaktiwné, ew. wëłączoné, nieùżiwóné (chwilowò), mało
ùżiwóné?

patróna || kartridż || toner ‘kartridż, kaseta, toner’ – Ta patróna w zn. pòl. nabój,
ładunek – le szportã, żartoblëwie. Przë leżnoscë: nabój || nôbój téż mòże
bëc kaszëbsczim słowã.

pék ‘wskaźnik’ – Jô sã na tim nie znajã, ale pék = prékel, czikc, pikel, sztëk òbczidłi
gałãzë. A pòl. wskaźnik to bë mógł bëc kasz. wskaznik (a mòże: wskôznik,
abò pòkôzajk?). Kò je téż: wskôz(k)a – pòl. wskazówka.

përpòtë ‘pogawędka’ – Te përpòtë wierã do le szportu, a na pòwôżno: rozgôdka,
lok: pògôdajka, pògôduszka f

szpacjô ‘twarda spacja’, co sã parłãczi ze szpacëzną...
dowslôdë – pòwinno bëc: dowsladë
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placowanié starnów ‘pozycjonowanie stron’ – Dzys: stronów
pòcztowô aliasa ‘alias pocztowy’ – Skąd to -a? Ale co to je za zwierzã, to aliasa?
pòcztowô kôstka ‘skrzynka pocztowa’ – W normalny wëmòwie ten germanizm

brzmi kistka (kystka), ale czemù RKJ wëstrzégô sã słowa skrzinka?
podkłodka pòd mësz ‘mousepad, podkładka pod mysz’ – pòpraw. pòdkłôdka
pòdskôcnik ‘znak zachęty’ – Dodatkòwò: znak zachãtë
pòlét || kòmenda ‘komenda, polecenie’ – Mòźe bëc i pòlecenié, nôkôz, rozkôz.

A tu jakòs sã òbeszło bez -ń-.
pòmagér ‘kreator’ – Czemù -ér nié -er. Ale nie je to pòmòcnik? Le co mô pòmòcnik

do stwórcë? Mòże: pòmòcnik w twòrzenim.
pòrt jigrów ‘port gier’ – Bez labializacji: port. Na temat jigrë piszã w jinszim môlu.
pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’ – Nazwa

ùżëtkòwnika
pôrowi bit ‘bit parzystości’ – Bit pôrzëstoscë
prawa przistãpù ‘prawa dostępu’ – Żelë Wa ju skaszëbiła listã na lëstã, tej tim

barżi to przi- na przë-. To bë bëło czims naturalnym. Kò je przëstãpòwac.
prëzgòlenié ‘rozsiewanie, cieniowanie’ – Chto z Kaszëbów wié, co znaczi to

lokalné słowò? Czemù nié: rozséwanié, céniowanié?
Print Screen (wëm.: print-skrin) ‘Print Screen’ – Nie dô sã przetłómaczëc?
priwatny klucz || krëjamny klucz ‘klucz prywatny, klucz tajny’ – Słowò tajny je

jesz barżi kaszëbsczé.
przecygnij i pùsc || przenôszanié ‘przeciągnij i upuść, przenoszenie’ – Żelë mómë

nocnokasz. cwiardi itp., tej: pùscë.
przeczerowanié ‘przekierowanie, przekazywanie, readresacja’ – Dodac: przeka-

zywanié na jinszi adres.
przedstôwca ‘agent’ – Dodac: agent
przesëniãcé ‘odległość’ – A òdległosc?
przetwòrnik A/D || analogòwò cëfrowi – Brawò! Òbeszło sã bez -ënk itp.
przezroczësti ‘przeźroczysty’ – Są kasz.: przezdrzélny i mni tu pasowné przezérny,

je téż niemczący: klôr.
przigòdowô jigra ‘gra przygodowa’ – Przë-?
przistãpòwé kónto ‘konto dostępowe’– Przë-? / do-
rechùbnik || rechùbnik nawiedzeniów ‘licznik, licznik odwiedzin’ – Je liczëc

(|| lëczëc) i rechòwac. To pierszé je barżi kaszëbsczé, słowiańsczé. Czë wa
doma môta rechùbnik kWh – prądu / widu?

rechùnkòwô tabela ‘arkusz kalkulacyjny’ – Kalkùlacyjny arkùsz téż je dobri.
régòwé przenôszanié ‘transmisja szeregowa’ – Słowò transmisjô téż mòże bëc.
rëchtowanié ‘formatowanie’ – Nié lepi fòrmatowanié?
richtosc ‘poprawność’ – Czë ta richtosc je zrozëmiałô dlô kògòs? A pòprawnosc

ni mòże bëc?
ROM (wëm.: rom) || pamiãc le do czëtaniô ‘ROM, pamięć tylko do odczytu’

– Do òdczëtu
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router mòstu ‘router pomostu’ –Pòmòst pò kasz. téż mòże bëc. Ale jeżlë mòst
sprawi... Bò mòże jesz bëc: ława. A co to je ten router?

rozkòscérznô lësta ‘lista dystrybucyjna’ – Dystrybucyjny to je pòdług mòjégò
słowôrza: distribùcyjny, doticzący rozprowôdzaniégò || -niô / rozdzélaniô
|| rozdzeliwaniô / rozpòwszechnianiô (np. towaru), Tej: distribùcyjnô lësta
(zestôwk fónkcji służącëch distribùcji / rozpòwszechnianiô czegòs?).

rozproszony przerób ‘przetwarzanie rozproszone’ – Przetwôrzanié
rozsztëkòwanié ‘fragmentacja’ – Mòże: fragmentacjô / rozkłôdanié na sztëczi
rozwlekłô kòmpùtrowô séc || rozwlekłô séc ‘rozległa sieć komputerowa, sieć roz-

legła’ – Słowò rozległi je téż, tej: rozległô kóm- || kom-...”
równoległé przenôszanié ‘transmisja równoległa’ – Dodac: równoległô transmisjô.
rum ‘spacja’ – Ten rum mòże sã kòmùs milëc. Lepi: „spacjô / rozstãp?
samòrozladowiwający ‘samorozpakowujący’ – To samòrozladowiwający jidze

skrocëc ò jednã szlabizã: samòrozladiwający. Ale samòrozpakòwùjący téż mdze
pò kaszëbskù dobrze

chip (wëm.: czip) – Czemù nié: czip?
schòwóny wirus ‘wirus ukryty’ – A ùkrëti?
składôk ‘składak, noname PC’ – Mô bëc: skłôdôk
skłôd dónëch ‘hurtownia danych’ – Nen skłôd je dosc milący (np. w zecerstwie /

drëkarstwie...). Mòże: magazyn / hùrtowniô dónëch (pòdôwków)?
skript ‘skrypt’ – Czë synonimã je notatnik?
slot || szufladowé gniôzdo ‘slot, gniazdo szufladkowe’ – Szuflôdowé / -dkòwé
słowarzowô ataka ‘atak słownikowy’ – Nicht dzys nie gôdô: ataka, le atak.
smiecëch ‘kosz’ – A kòsz (na smiecë)? Ten smiecëch mòże òznaczac człowieka

nieluségò.
spam ‘spam, bulk e-mail, mielonka’ – A dze òsta mielónka, chtos zjôdł?
statistika nawiedzeniów ‘statystyka odwiedzin’ – Nawiedzënów / Òdwiedzënów.
stojącé ‘tower’ – Nie je to wieżô || -ża?
strëżné media || strëżné przeselanié dónëch ‘media strumieniowe, strumieniowe

przesyłanie danych’ – Czemù nié strëmieniowé? To strëżné mie wëzdrzi na
„radzëznowiznã”.

stróż ‘monitor’ – Tu je jakôs pòmiłka.
stróż ekranu ‘wygaszacz ekranu’ – Mòże bëc téż: wëgôszôcz a. gasnik (chòc to za

òstré...)
strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, ukośnik, znak dzielenia’ – Jô na ukośnik bédëjã:

szrôcnik. Ten ùkòs to je nowszé słowò, ale...
subwoofer (wëm.: sabłufer) || niskòtonowi głosnik ‘subwoofer, głośnik niskoto-

nowy’ – Tegò subwoofera czësto wëwalëc. Mòże jesz bëc głosnik basowi.
surround (wëm.: soraund) ‘surround’ – Skaszëbic to!
swòjnosc ‘prywatność’ – Dodac: priwatnosc
system lopków ‘system plików’ – Dodac: system plików
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jinterpretéra ‘interpretator’ – Nie jesta wa za dalek w przódkù? Jô bë chòc òbòczno
dôł: jinterpretator.

szerokszmërganié || szerokszmërg broadcasting (wëm.: broudkasting) || broadcast
‘broadcasting, broadcast’ – Mëszlã, że -rzucanié i -rzut brzmi barżi statecz-
no. Mie to szmërganié sã wëdôwô taczim niedbałim rzucanim.

szëchtowô jigra || szëchtówka ‘gra platformowa, platformówka’ – Kò szëchtowi to
je pòl. warstwowy. A mòże bëc téż platfòrmòwô. A jigra to je stôropòlszczëzna.

szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’ – Mie wëdôwô sã, że szukôcz bë béł blëższi
prôwdë, ale mòże wëszukiwôcz abò wëszukiwarka (le nié: -ôrka – bò to
w òdniesenim do lëdzy) bë bëłë jesz lepszé?

szifrëjący klucz ‘klucz szyfrujący’ – Tu je (wedle mie dobrze) szif-, a dze jindze
bëło szëf-.

szor farwë ‘głębia koloru’ – Ju le ju z tim szorã, lepi: głãbiô.
szpektór maszinów ‘menadżer urządzeń’ – W zn. menadżer mòże bëc téż zarządca.

W zn. urządzeń mòże bëc ùrządzeniów.
szpédżel || szpéglowi serwer ‘mirror, serwer lustrzany’ – Je jesz zdrzadło
sztrek ‘ścieżka’ – A stegna?
szuflada ‘kieszeń, szuflada’ – Pò kasz. szuflôda, a czeszéń jakò synonim?
szuńdë dónëch ‘nośnik danych’ – Ale metafòra! (A gdze je rozsądk RKJ?). Dôjta

le: nosnik (pòdôwków).
telekònferencjô – Kón / -kon-
termòwtapiającô drëkarka ‘drukarka termowtapiająca’ – Mëszlã, że termòwtô-

piającô
timczasny lopk ‘plik tymczasowy’ – Je barżi ùżiwóné: timczasowi.
timeout (wëm.: tajmaut) ‘timeout’ – Skaszëbic!
tur (dzél diskù) ‘ścieżka’ – Abò: stegna
tur (w sécë) ‘trasa, marszruta’ – Abò: droga, trasa
tuszowalny disk || wëjimóny disk ‘dysk wymienny’ – Në tu ju Wa përznã prze-

sadzëła. Dac: wëmienny.
ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’ – Ùdôwnô je słowã mało precyzyjnym. Lepi symù-

lacyjnô.
ùlëbë, ùlëbów ‘ulubione’ – Dodac: ùlubioné
ułożenié ‘formatowanie (2)’ – Dac téż: fòrmatowanié
ułożenié starnë ‘układ strony’ – Mòże bëc téż: ùkłôd
ułożenié tekstu ‘formatowanie tekstu’– Dac téż: fòrmatowanié
ùłożony tekst ‘tekst formatowany’– Dac téż: fòrmatowóny
ùnikòd ‘unicode’ – Skaszëbic i òdlabializowac!
ùstôw, ùstawù ‘konfiguracja’ – Ten ùstôw to je „trepczikòwizna”, ale mòże bëc.

Chòc jô bë dôł ùstawienié / kónfigùracjô
ùwidzenia ‘preferencje, opcje’ – Te ùwidzenia (pol. upodobania) szlachùją za

ùwidama ‘halucynacjama’. Dac: preferencje / preferowóné (a. ùlubioné) spò-
sobë dzejaniô?
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wespółprocesór ‘koprocesor, współprocesor’ – Mô bëc: współ-.
wespółrobiącô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość kooperatywna’ – Tu to

we- bë ju ew. mògło òstac. Le współrobiący to mòże bëc współprôcëjący.
Ale mòże ten jidiotizm, to „masło maslané”, bë czësto zastąpił przez wspólnô
|| pòspólnô robòta czë cos pòdobnégò.

wëjimk ‘sektor’ [startowi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk] ‘sektor startowy, sektor
rozruchowy’ – Ten wëjimk znaczi wëjątk. A kò sektor mòże bëc (nôwëżi
zmienic na: sektór). Czekawé, że przë słowie startowi sã òbeszło bez sz- (tak
gôdają Słowôcë).

wëkrzëknik || ! ‘wykrzyknik, !’ – Jem za: wëkrziknik, bò krzëk je ò wiele rzôdszé,
nigle krzik.

wëlézeniowé maszinë ‘urządzenie wyjściowe’ – Lepi: kùńcowé (ew. wëchòdné)
ùrządzenié”. To wëlézeniowé brzmi smiészno. A pòza tim nie wiadomò, czë
to wyjście – kasz. wińdzenié je na pòczątkù czë na kùńcu. Czej wëchòdzymë
z dodomù, to je pòczątk drodżi dokądkas... A maszina to je ùrzadzenié
mechaniczné, a tu mómë elektronikã.

wënëk ‘ban’ – Jô bë dôł kara wëgnaniô. Żëc na wëgnanim / wënëkù, ale wënëknąc
‘rëszëc z môla, wëbiegnąc’

wëzdrzatk || design (wëm: dizajn) ‘design’ – To angelsczé słowò mô znaczenia
pòlsczé: plan, zamiar (kasz. ùdba, zamiar); cel, wzór; szkic; ew. planować
itp. A wëzdrzatk, neol Trepczika = pol. wygląd. Wierã chòdzy ò znaczenié:
wzór; szkic (ew. plan). Tej mòże: plan?, ew. céchùnk, szkic?

wiadło ‘post’ – Mòże synonimë: nowina / wiadomòsc.
widné pióro ‘pióro świetlne” – Mòże swietlné / swiécącé / jaskré / ew. widowé, bò

widny = jasny. A kò je swiecëc i rzôdczé: swiatło.
widnikòwi pòrtôl ‘portal horyzontalny’ – Widnikòwô pórta / widnikòwi portal.

Bò żelë poziomy – to (w mòjim słowôrzu neologizm) niwelny; ew. leżący
w niwlu; leżący do (a. wedle / pòdług) niwlu

widny kabel ‘światłowód’ – Lepi òstac przë pòl. swiatłowód abò widowód. Mòże
jesz bë ùszło: swietlny kabel, bò widowi to bë bëło pòl. elektryczny, kò wid
= ... prąd, sztróm.

wieledzélowi wirus ‘wirus wieloczęściowy, wirus złożony’ – Téż: złożony ew. wiele-
czãscowi.

wieleplacowô licencjô, wieleplacowi licencji ‘licencja grupowa’ – A grëpòwô /
zbiorowô?

wielepòstacjowi wirus ‘wirus polimorficzny’ – Jô bë bédowôł -pòstacowi, bò ta
pòstacjô mô znaczenié: zjawa.

wieleprocesorowòta ‘wieloprocesorowość’ – Przërostk -osc je krotszi i wëgòdniészi.
wieleprzistãp ‘wielodostęp’ – Jô bë te przi- zmienił na przë-. Żelë lista > lësta.
wieleszmërganié ‘multiemisja, multicasing’ – To emisjô = szmërganié?... A nié:

wëséłanié, promieniowanié? – Przër. téż: szerokszmërganié wielewarstwòwô
architektura || trzëwarstwòwô architektura ‘architektura wielowarstwowa,
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architektura trzywarstwowa’ – Je szëchta (niem.) i wiôrszta, tej: wieleszëchtowô
/ wielewiôrsztowô architektura.

wielewątkòwòta ‘wielowątkowość’ – Przërostk -osc je krotszi i wëgòdniészi.
wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość’ – Jw.
wielezwãcznota ‘polifonia’ – Jw. Ale trzeba dac téż: polifóniô.
wielëna ramków na sekùńdã ‘liczba klatek na sekundę’ – Chto z nieùczałëch

Kaszëbów znaje słowò wielëna?
wirtualnô maszina ‘maszyna wirtualna, urządzenie wirtualne’ – Dodac: wirtualné

ùrządzenié.
wirtualny czerownik maszinë ‘wirtualny sterownik urządzenia’ – Czemù nié: ste-

rownik?
wirtualny rënk || e-rënk ‘wirtualny rynek, e-market’ – Mòże hańdel a. jôrmark?
wizytowô starna || mikrostarna ‘microsite, strona wizytówka’ – A wizytówka?
wladënk ‘upload’ – A ladowanié, pakòwanié?
wlézeniowé maszinë ‘urządzenie wejściowe’ – Tu lëczba mnogô, tam pòjedinczô?

Tu maszina, tam ùrządzenié. A to wlézeniowé piãkné słowò... Mòże ùrządze-
nié (aparat) pòczątkòwé (-wi) / wstãpné? – Przër. wëlézeniowé maszinë

wòrtôl || tematiczny pòrtôl ‘wortal, portal tematyczny’ – Dodac: pórta tematicznô
a. pórtal tematiczny”– òb. pòrtôl

wólańt ‘wolant’ – Nie je to czer (Trepczik) – pol. kierownica?
wskazëjącé maszinë ‘urządzenie wskazujące’ – Je pòj. lëczba: ùrządzenié wskazëjącé.
wskôz, wskazu ‘odwołanie’ – A òdwòłanié a. òdniesenié?
współbiéżné przenôszanié ‘transmisja synchroniczna’ – Wejleno! òbeszło sã bez

-e- (wespół...). Jô to pòpiéróm, bò tak Kaszëbi gôdają.
wtëczka || plugin (wëm.: plagin) ‘wtyczka, plugin’ – Jednak wticzka
wtiłstrzig, wtiłstrzëgù || \ ‘backslash’ – Ten -strzig brzmi jak strzik. A slasch to je

cãcé, szrama abò cąc || cyc, rznąc, kaléczëc. Mòże cãcé w tił?
wzmacniôk ‘wzmacniak’ – Lepi: wzmôcniôk abò wzmòcniwôcz.
zabezpieczenié dónëch ‘zabezpieczenie danych’ – Trepczik: …pòdôwków
załóżka ‘zakładka’ – A zakłôdka? Je czasnik dokònóny założëc i niedokònóny

zakładac...
zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’ – Òb. graficzny jinterfejs brëkòwnika
zdechłi klucz ‘martwy klawisz’ – Lepi martwi klucz
zestôwk kluczów ‘kombinacja klawiszy’ – Klucz je wieleznaczny. Lepi klawiszów
zgniłô pòczta ‘poczta ślimacza’ – Lepi: pòmalëcznô pòczta
zgódnota ‘kompatybilność, zgodność’ – Abò -òsc. Słowa kómpatibilnosc / -lny téż

wôrt je stosowac
zgùbiony lińcuch ‘zgubiony łańcuch, utracony łańcuch’ – Abò: ùtracony
zladënk ‘download’ – Mòże lepi: (ro)zladowanié?
znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak podkreślenia, _’ – Znak pòdsztrichniãcô / pòd-

kresleniô || -niégò”
znak równotë || = ‘znak równości, =’ – Abò: -òscë.
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zniszczenié głowicë ‘uszkodzenie głowicy’ – Tu je: ùszkòdzenié
zrzut ekranu ‘zrzut ekranu’ – Brawò! Nié: zrzucënk!
zwiastnik ‘zwiastun’ – Wiedno jinaczi jak pò pòlskù i jak pò kaszëbskù... Zëchta

mô: zwiastun.
zwielnik CD (wëm.: zwielnik si-di) ‘duplikator CD’ – Abò: pòwielôcz.

6. w terminologii òraganów władzë państwòwi:

òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’ – Jô jem za znónym mie
słowã: wëższëzna. To wësz- je wierã taczim ùproszczenim fòneticznym.

prezydeńt ‘prezydent’ – Ò tim -eń- òsóbno.
premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’ – A premier ni mòże bëc?
wicepremiéra, zastãpnik przédnika Radzëznë Minystrów ‘wicepremier’ – A zastãpca?
minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’ – Acha, gòspòdarka to nie je pò

kaszëbskù...
minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i admi-

nistracji’ – A wewnãtrznëch téż bë bëło pò kaszëbskù?
minyster regionalnégò rozwiju ‘minister rozwoju regionalnego’ – RKJ pòpiérô ten

błąd. A zamiast gnoju, bądze: gniju?
minyster robòtë i spòlëznowi pòliticzi ‘minister pracy i polityki społecznej’ – A spò-

łeczny?
minyster jinfrasztrukturë ‘minister infrastruktury’ – Ò tim wëżi, òsóbno.
minyster państwòwégò skarbù ‘minister skarbu państwa’ – Czemù nié: skarbù pań-

stwa?
minyster nôùczi i wëższégò sztôłceniô ‘minister nauki i szkolnictwa wyższego’ – Tu

mómë wëższ-. A szkòlnictwa ni mòże bëc?
minyster dëtkòwiznë ‘minister finansów’ – Ta dëtkòwizna nie brzmi za stateczno.
minyster gbùrzeniô i rozwiju wsë ‘minister rolnictwa i rozwoju wsi’ – To słowò

rolnictwò bë bëło dlô Kaszëbów za trudné do wëpòwiedzeniô?
minyster bùtnowëch sprawów ‘minister spraw zagranicznych’ – A zagrańcznëch

niżódną miarą sã nie dô?
pòsélc ‘poseł’ – Ù Zëchtë je pòséł… jak bik.
Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów ‘Komisja Administracji i Spraw Wew-

nętrznych’ – Przër z jinszi ùchwałë: Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Kòmisjô do Sprawów Państwòwégò Dozéru ‘Komisja do Spraw Kontroli Państwo-
wej’ – Dozér = pòl. i kasz. dozór, a kontrolã téż më znajemë. Ale mòże bëc
ten dozér.

Kòmisjô do Sprawów Szpecjalnëch Służbów
Kòmisjô Pòsélcowi Eticzi ‘Komisja Etyki Poselskiej’ – Òb. pòsélc
Kòmisjô Pùbliczny Dëtkòwiznë ‘Komisja Finansów Publicznych’ – Òb. minyster

dëtkòwiznë
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Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Komisja Gospodarki’ – Òb. minyster gòspòdarzënkù
– Ten gòspòdarzënk to je „radzëznowizna”.

Kòmisjô Łączbë z Pòlôchama za Greńcą – Fòrmë tipù greńca òpisóné òsóbno,
wëżi.

Kòmisjô Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów – Na temat słowa mniészi ju nierôz
jem wierã pisôł. Pòwinno bëc: Mniészëzna a. Mniészosc.

Kòmisjô Òchronë Strzodowiska, Nôtërnëch Bòkadnosców i Lasowiznë ‘Komisja
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa’ – Prôwdac, je
nôtëra, ale nôtërny i bòkadnosc to są ju Trepczikòwe neologizmë. W termi-
nologii jinfòrmaticzny bëło: zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’. Jô bë
dôł: Zasobów Naturalnëch.

Ùchwôlënkòwò Kòmisjô ‘Komisja Ustawodawcza’ – Wierã je różnica midzë
ùchwałą a ùstawą? A ten ùchwôlënk....

parlameńt ‘parlament’
Nôrodné Zéńdzenié ‘Zgromadzenie Narodowe’ – A Zgromadzenié?

7. w terminologii słowiznë sportowi

Nôpiérwi chcã sã òdniesc do czile òglowëch pòchwôtów:

spòrt ‘sport’ – Mészlã, że w tim słowie nie pòwinno bëc labializacji o, bò fòrma
spòrt brzmi sztëczno.

spòrtowé karno ‘zespół sportowy’ – Mëszlã, że téż słowa zespół czë grëpa mògą
bëc ùżiwóné. Ale karno je nôbarżi wôrtné zaléceniô.

turniér ‘turniej’ – Terô wszëtcë znają tã spólszczoną fòrmã, tej: turniej, ew. tur-
niéj [tegò / w tim –nieju].

miónczi ‘zawody’ – Słowò miónczi = (wë)mijónczi, pòl. wyścigi. Tu mómë roz-
szerzenié znaczeniégò (przez Trepczika). Rozmiejã, że w kòżdi wietwi spor-
tu wëstãpùje element „miónków”, tj. kónkùrencji (chto pierszi, mòcniészi,
lepszi, chto dali czë wëżi skòczi itd.). Jednak jak tej nazwac wyścig(i)? Strzód
pòchwôtów pòdónëch przez RKJ tegò ni ma. Jô w swòjim słowôrzu przëjął
pòl. zawòdë. (Czeszë na to mają: zawod, zapas).

Hewò wëjimk z mégò słowôrza:
zawody pl sp zawòdë pl; ew. turniej m; ew. rozgriwczi, biôtczi = walczi,
miónczi (= pol. wyścigi) spòrtowé; ew. jigrzëska pl; ew. biôtkòwanié n; roz-
griwka, biôtka = walka, rozgriwka, kónkùrencjô f {‘miónczi’ etym: mijónczi
– por. (wë)mijac (sã) = pol. wyścig(i) – por.}; ~ody (wyścigi) kolarskie
zawòdë / miónczi kòlarsczé, turniej kòlarsczi, miónczi na kòłach a. kòłowé
miónczi; ~ody (ew. pokazy) lotnicze zawòdë lotniczé / lecbòwé (ew. pò-
kôzczi lotniczé / lecbòwé); ~ody (wyścigi) pływackie / żeglarskie / wodne
płëwacczé / żeglarsczé / wòdné zawòdë / miónczi; ~ lekkoatletyczne za-
wòdë letkòatleticzné / w letczi atletice; ~ w skoku w dal / wzwyż zawòdë /
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turniej w skòkù w dôl / wzwiż; ~ w skokach o tyczce zawòdë / turniej
w skòkach / skôkanim ò / przë ticzce / z ticzką; ~ w podnoszeniu ciężarów
zawòdë / turniej w dwiganim / pòdnôszannim cãżarów; ~ zapaśników
zawòdë / biôtczi / turniej jimòwników; ~ (walki) bokserskie zawòdë (biôtczi
/ walczi) bòksersczé / piscarzi || -rzów / piscowników; ~ (walki/ zapasy)
judo(ków) / w judo zawòdë (biôtczi / jimë) dżudo(ków) / w dżudo; w ~ody
iść / puścić się w ~ody jic w zawòdë; w zn. pójść na wyścigi: jic na miónczi;
wziąć udział w ~dach wzyc || wząc ùdzél w zawòdach / w turnieju /
w spòrtowëch biôtkach / rozgriwkach / miónkach.

Tu, zarô przë leżnoscë pòkôżã, jak jem sã rozprawił z pòchwôtama pòl.:
zawodnictwo, zawodniczka i zawodnik:

zawodnictwo zob. zawody
zawodniczka f zawòdniczka; ew. biôtkôrka, biôtkòwnica || -czka f
zawodnik m zawòdnik; ew. biôtkôrz, biôtkòwnik m; ~nicy pl: biôtkarze,

biôtkòwnicë; ~ w wyścigach miónkôrz m [tegò miónkarza; ti miónkarze,
tëch miónkarzi || -rzów]; ~ kolarski kòlôrz m, zawòdnik / miónkôrz kòlar-
sczi / na kòle [tegò kòlarza]; w zn. kolarze: kòlarze pl [tëch kòlarzi ||
-rzów]; ~ w pięcioboju zawòdnik w piãcobòju; ~ w rzucie młotem / dys-
kiem / oszczepem zawòdnik / biôtkôrz || -kòwnik w rzuce (ew. rzucanim
cyskanim / szmërganim) młotã / diskã / pékã

W pòwëższi terminologii mòjégò słowôrza pòjawiłë sã m.jin. pòchwôtë:
biôtczi, biôtkòwanié, chtërne mają téż znaczenié pòlsczégò terminu: zapasy.
Pòchwôtë zapasy i zapaśnik wëzdrzą timczasã w mòjim słowôrzu tak:

zapasy (mocowanie się) v jimë lok, biôtczi {‘biôtczi’ = pol. a) zapasy; b) boje,
walki; c) neol Gò: zawody, boje sportowe - zob. zawody}; pójść w ~ jic na
biôtczi, jic w jimë, jimnąc sã [Jak sã najémë, pùdzemë w jimë. Jimnãlë sã.
Jimnijta sã, òbôczimë, chto je mòcniészi. - Sy Chceta jic na biôtczi. Biéjta na
biôtczi. Spróbùjta sã na biôtczi, chto kògò dobądze / pòradzy / pòłożi. Gò].
Por. zapaśnik

zapaśnik m jimòwnik lok, biôtkôrz || biôtkòwnik {‘jimòwnik’ in lok: człowiek
robòcy} [Mój chłop je nôlepszim biôtkôrzã we wsë. W Pùckù sa dobri
biôtkòwnicë. Nasz Jan je dobri jimòwnik, ten kòżdégò pòłożi. -Sy]

Wezmë jesz z mégò słowôrza pòchwôt: wyścig(i):

wyścig m ~i pl miónczi, lok: wëminczi pl, rzad mijówka, mijónka || miónka,
wëminka, gòńba, gònitwa f [Jachac na wëminczi Sy Jic (a. (wë)pùscëc sã) na
miónczi. Gò Chcelë zrobic mijówkã (chcelë sã wëminąc, pol. wyprzedzić),
przë tim òni zã zbùcnãlë (zderzëlë). Sy]; ~ z przeszkodami miónczi z przesz-
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kòdama / zôwadama (a. przez przeszkòdë / zôwadë); ~i konne miónczi na
kòniach a. kóńskô gòńba / gònitwa; zawodnik w ~gach~ miónkôrz m [tegò
miónkarza; ti miónkarze, tëch miónkarzi || -rzów]; ew. zawòdnik w mión-
kach; ~ w wyścigu kolarskim kòlôrz m, zawòdnik / miónkôrz kòlarsczi / na
kòle [tegò kòlarza]

A hewò mòje kòmentarze jinëch pòchwôtów spòrtowëch:

pòzwë discyplinów ‘nazwy dyscyplin’ – Mô bëc: nazwë discëplinów.
biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’ – Jô bë dôł: biég z przeszkòdama. Tu przë

leżnoscë wëjimk z mòjégò słowôrza:

bieg z przeszkodami sp biég z przeszkòdama / zôwadama; ~gi przełajowe sp
biedżi na przeszlach Gò

biegacz m biegôcz; ew. biegańc / biegas (pòsłańc, òbesłańc); ew. w zn. sprinter:
nëkôcz m Tr [Dwaji biegacze zaòstelë w tële. Gò]

biegaczka f biegôczka [Dwie biegôczczi. Gò]

W jinszim ti terminologii môlu je:

biég ‘przerzutka’ – Ta przerzutka je téż Kaszëbóm znónô. A biég w auce téż, ale
biég mô jesz swòje pòdstawòwé znaczenié. A nôlepi z tim ùlubionym -ënkã,
-unkã – tej: biegùnka...

Jidzemë dali:

cëskanié ‘rzut’ – Pò kaszëbskù téż je rzut, rzucanié, ew. szmërganié, chòc to slédné
je jakbë mni stateczné – mòże jakò òdpòwiednik pòlsczégò: miotanie, tak
jak je w terminologii RKJ: szmërgôcz || cëskôcz ‘miotacz’. Co prôwda, mie sã
wëdôwô, że barżi ùżiwónô je fòrma: cyskanié (nié: cës-). Ale jedno: cësniãcé,
ew. szmërgniącé, (jeden) rzut. Wezmë w zdaniu: „Pierszi rzut sã naszi
zawòdniczce nie ùdôł, òstałë ji jesz dwa rzutë”.

cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’ – Tu Wa mie përznã pòpsëła to, co jem miôł ju
ùstaloné w swòjim słowôrzu. Bò jakno synonim słowa disk jem miôł przëjãté
krãdżel. A terô widzã, że pòdług RKJ: krãdżel m, krãgle pl = pòl. kręgiel,
kręgle. A jô miôł, za Trepczikã: kegel, kegle. Ale rôd sã tu dostosëjã do RKJ.
Le że krąg to je cos wikszégò: krąg worztë / sëra / lëdzy. A zôs krążk, tak jak
w pòlsczim ewentualno pasëje jakò synonim platczi gramòfònowi. Tej lepi
so dac pòkù z tim krãgã czë krążkã i przëjąc: disk. A zamiast cëskanié lepi:
cyskanié. Tej mómë: cyskanié (ew. rzucanié / rzut) diskã

Në a żelë RKJ ùstalëła, że: krãgle ‘kręgle, tej: krãdżelnik / krãglôrz ‘kręglarz’
i krãdżelnica / krãglôrka ‘kręglarka’.
Ale jak terô bądze: dyskobol? – Wëchôdô na to, że szmërgôcz / cëskôcz diskã
/ krążkã. Ale jô bë ju tegò cëskôcza w zn. pòl. miotacz czësto wëwalił, żebë le
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òstôł jeden: szmërgôcz (= pòl. miotacz). Tej bądzemë mielë: szmërgôcz diskã
‘dyskobol’, szmërgôczka diskã ‘dyskobolka’, szmërgôcz młotã ‘miotacz mło-
tem’, szmërgôcz(ka) kùglą ‘miotacz(ka) kulą’.
Ale òstôwô jesz do nalézeniô òdpòwiednik dlô pòl. pòchwôtu oszczepnik.
Tu bë lepi pasowôł cëskôcz, bò tim òstrim nôrzãdzã sã cyskô, ale szmërgôcz
bë téż z biédą ùszedł... Przed tim trzeba ùstalëc òdpòwiednik pòl. nazwë
oszczep. Ù Zëchtë mómë: pék m [Żôłnerze na kòniach mielë péczi w rãkach.
Sy], ale téż, rzôdkò: péka || pika f = pol. dzida, lanca. Jô bë béł za fòrmą:
pék abò péka. W Swiãtëch Pismionach (w Lekcjonarzu) jem stosowôł wierã
fòrmã: péka f. Mómë tej: pék ‘oszczep’, pékòwnik, cëskôcz / szmërgôcz pékã
‘oszczepnik’, cyskanié pékã (RKJ: cëskanié piką) ‘rzut oszczepem’, pchniãcé
kùglë ‘pchnięcie kulą’ – Kò mòże bëc i ... -glą. A pòl. miotanie kulą to bądze
szmërganié kùglą, bò pchanié kùglë, bë ju nie pasowało.

dzesãcjigra || dekatlón ‘dziesięciobój’ – Ta jigra tu za dobrze nie graje... Bò (ji)gra
to je cos zespòłowégò, a tu kòżdi biôtkôrz sóm wëkònywô rozmajité zada-
nia. Jô bë dôł dzesãcobój, kò słowò bój jistnieje (Zëchta). Ale jeżlë to Waju
razy, tej dzesãcobiôtka (biôtka ‘bitwa, walka’.

piãcjigra || pentatlón ‘pięciobój’ – Piãcobój / piãcobiôtka?
skòk w górã ‘skok wzwyż’ – Mòże synonim: skòk na wësokòsc?
trzëskòk ‘trójskok’ – Czemù nié trójskòk?
wielejigra ‘wielobój’ – Jô bë dôł téż: wielebój abò wielebiôtka.
wszelejaczi ôrt ‘styl dowolny’ – Wszelejaczi = rozmajiti, różnoraczi. A pòl. dowolny

= kasz: dowòlny, abò: równo jaczi.
bala ‘piłka nożna’ – Bala mòże bëc wszelejakô: nożnô a. rãcznô, a. wòdnô,

a. plażowô, a. tenisowô || do tenisa abò do klósczi. Tej nożnô bala a. niem.
fùsbal, abò: noga [Grajemë w nogã.]

kòszowô bala ‘koszykówka’ – A mòże: kòszikòwô bala, ew. kòszikòwi pùczk. Ale
kò téż, jakno synonim: kòszikówka.

kòszikôrz ‘koszykarz’ – W lëczbie mnodżi: kòszikarze. Jesz pòwinna bëc: kòszikôrka,
pl: kòszikôrczi. (Akcent: -i-)

sécowô bala ‘siatkówka’ – Jô wëmëslił synonim: sécówka. – Òb. niżi.
sécôrz ‘siatkarz’ – Òb. niżi.

W mòjim słowôrzu je tak:

siatkówka f 1. w oku: sécówka w òkù / òcznô; 2. sp sécówka, sécowô bala, séco-
wi pùczk, Tr: jadrzëca f; piłka do ~ki bala / pùczk do sécówczi; gracz
w ~kę (piłkarz siatkowy) sécôrz m [tegò sécarza, tëch sécarzi || -rzów];
ew. kobieta: sécôrka f [ti sécôrczi; tëch sécôrk(ów)]

jachanié na pùrgach ‘narciarstwo’ – Czemù nié: jazda, jeżdżenié / zjéżdżanié ew.
dodatkòwò: biég?
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sónkòwanié ‘saneczkarstwo’ – Mòże bëc téż: jazda / zjéżdżanié na sónkach. A mòże:
sóneczkarstwò? A pòl. saneczkarz / -rka? – sónkòwnik / -niczka. A mòże:
sóneczkôrz / -kôrka?

czôłnowanié ‘kajakarstwo’ – Jô bë dôł: kajakarstwò, bò ten kajak i czôłen || czôłno
to są përznã jinszé statczi.

czôłen || kajak ‘kajak’ – Je i kajak i czôłen || czôłno.
czôłnowi tur || kajakòwi tur ‘tor kajakowy’ – Jw. Mòże jesz bëc np. tur wioslarsczi.
czôłnownik ‘kajakarz’ – Żelë je kajak, tej téż: kajakôrz [tegò -arza].
wiosłowanié ‘wioślarstwo’ – Co jinégò wiosłowanié, a co jinégò: wioslarstwò.

A wyścigi –skie / wyścigi łodzi wiosłowych – miónczi wioslarsczé ew. miónczi
czôłnów / łódk(ów) / łodzy || -dzów. Jesz braknie pòchwôt: wioslôrz.

żeglowanié ‘żeglarstwo’ – Je i żeglowanié i żeglarstwò. Czemù wiedno òpaczno?
szpôda ‘szpada’ – Z ti z szpôdë czedës sã wëszczérzôł J. Trepczik. Mòże lepi:

szpada, a tã szpôdã òstawimë do kòpaniô dołów?
strzélanié ‘strzelectwo’ – Czemù ni mòże bëc téż strzelectwò? Kò ù Zëchtë je.
cësczi ‘rzutki’ – Czemù ni mògą bëc rzutczi? Bò trzeba jinaczi...
strzélanié z łãka ‘łucznictwo’ – Mòże łãcznictwò?
Wielestarny Kònkùrs Sodłowego Kònia ‘Wszechstronny Konkurs Konia Wierz-

chowego’ –pòl. wszechstronny to je wedle RKJ wielestarny? Tzn. słowò wszech
brzmi pò kasz. wiele... A stronny = starny... A wiérzchòwi to je sodłowi...?

ridownik ‘jeździec’ – Hewò wëjimk z mòjégò słowôrza:

jeździć konno jezdzëc na kòniu, wierzchã jezdzëc / jachac, ridowac || rzad rej-
towac, wierzchòwac [Chtëż to do nas wierzchùje? Bez sodła jô bë nie rej-
towôł (ridowôł). – Sy] {‘wierzchòwac na kògùms’ in = pol. lekceważyć kogoś};

jeździec m jezdnik Ra, jezdca Lh (|| jeżdżca Bl); ew. ridownik m; ew. pl: jezdcë,
jezdcowie, jezdnicë; ew. jezdny (jezdny lëdze) [Jezdcë dwaji sã ùkôżą. Nocny
jezdca. – Lh Jezdny lëdze / żôłnérze. Lz Na skrãce ùkôzelë sã jezdny lëdze.
Ra]. Por. kawaleria

jeździecki ad jazdowny, jezdny; turniej / konkurs ~ turniej / kónkurs (ew.
zawòdë) jazdë kònny / jazdë na kòniu / kòniach; ew. turniej w jezdze / jeżdże-
nim / ridowanim / wierzchòwanim na kòniu / kòniach; strój ~ strój do jazdë;
ew. strój jazdowny / jezdny

jeździectwo n jazda kònnô / na kòniu / kòniach; ew. jeżdżenié / ridowanié /
wierzchòwanié kònno / na kòniu / kòniach

cwiczënczi na tëczë ‘ćwiczenia na drążku’ – Te cwiczënczi to je neologizm Marka
C. Ù Zëchtë je czwiczëc (nié: cwi-), bò to je wzãté „ze słëchù” z pòlszczëznë.
A naturalny pòchwôt òd słowa czwiczëc je rzeczownik czwiczenié, a nié
sztëczny cwiczënk.

kóń z łakama ‘koń z łękami’
wòlné cwiczënczi ‘ćwiczenia wolne’ – Jak wëżi.
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tenys ‘tenis’ – Òb. wëźi: Ò zaznôczanim cwiardi wëmòwë n we fòrmach tipù miny-
ster, tenys.

tenysôrz ‘tenisista’ – Ù Zëchtë je np. basysta. Je téż np. artista, òrganista. Czemù
tej nié: tenysysta a. tenysownik? W sprawie -ny- piszã òsóbno, w problemach
systemòwëch.

spòrtë biôtczi ‘sporty walki’
biôtczi ‘zapasy’ – Jem za nadanié pierszeństwa pòchwôtowi: jimë, bò biôtczi są

wieleznaczné. Òb. wëżi: zawody
boks ‘boks’ – Synonim: piscowanié.
bokséra ‘bokser’ – Jô bë dôł: bòksownik || bokser” i synonimë: piscownik” || piscôrz
szibòwanié ‘szybownictwo’ – Czemù nié: szibòwnictwò?
atakòwnik ‘napastnik’ – Ù Ramùłta je słowò napastowac = napadac. Ale mòże:

zadzéwôcz? A ten atakòwnik mô ò jednã szlabizã wicy, tej nie je wëgódny.
balôrz ‘piłkarz’ – A jak mdze: piłkarstwo? Balarstwò?...

Jô w słowôrzu móm:

piłka f 1. bala f || rzad bal m, lok pùczk m; zdr: môłô bala, môłi pùczk
piłkarka f pùczkôrka f, grôczka w pùczka / w balã;
piłkarski ad pùczkarsczi Gò; doticzący grë / graniô) w pùczka / w balã; rozgryw-

ki ~kie rozgriwczi w balã (nożną / rãczną balã) / w pùczka (nożnégò /
rãcznégò)

piłkarstwo n pùczkarstwò Gò n; gra / granié w balã / w pùczka; ew. w zn. zabawa
piłką: balowanié Gò, pùczkòwanié Gò n

piłkarz m grôcz w balã) / w pùczk(a); pùczkôrz Tr m; pl: grôczowie w balã,
pùczkarze; ~ nożny (futbolista m) grôcz m (grôcz w nożną / kòpóną balã
/ w nożny kòpóny bal), fùsbalista f, nożny pùczkôrz m;

letkòatléta ‘lekkoatleta’ – Skąd to -é-?
łãkòwnik ‘łucznik’ – Jô w słowôrzu móm tak:

łucznictwo n łãcznictwò n, strzélanié z łãkù
łuczniczy ad łãczniczi; turniej ~ turniej łãczniczi, turniej (ew. zawòdë /
kónkùrs) w strzélanim z łãkù
łucznik m łãcznik m, łãkòwi strzélc [Łãcznik zarô żôdżew pùscył. Lh - Lz]
{‘żôdżew’ f = pol. żagiew, hub(k)a f}; oddział ~ków kómpaniô (ew. karno)
łãczników
Co jinégò je: łącznik.

òbróńca ‘obrońca’ – Jednak: òbrońca. Je tak: bronic (sã) [òn (sã) bróni; rozk:
broni (sã) || bróń (sã)!]

òbróna ‘obrona’ – Jednak òbrona. Dobrze, że nié: òbarna.
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pòmòcnik || pòmagéra ‘pomocnik’ – Ju le ju z tim pòmagérą... To słowò mòże
i jistnieje, tak jak w pòlszczëznie, w zgardlëwim znaczenim.

karno ‘drużyna’ – Jesz je zdrëszëna (Trepczik) i zespół, ew. grëpa.
trenéra ‘trener’ – Jô bë dôł: trener || trenéra.
spòrtowé môle i sprzãtë ‘miejsca uprawiania sportu i przyrządy’ – Jô bë dôł: môle

ùprôwianiô sportu i sprzãtë / przërządë. Słowò ùprawiac w zn. zajimac || -mò-
wac / trudnic sã czim je téż, np. Zëchta: ùprawiac ceselską (zajimac sã cesel-
stwã / ceslowanim / cesółką). Sy (‘ceselskô’).

basén ‘basen’ – Skąd to -é-?
bòjiskò || bòjiszcze || jigrowi plac ‘boisko’ – Jô bë òstawił le: bòjiskò.
pendała ‘pedał’ – Ta pendala to tak përznã do smiéchù abò niepòradno. Dôjta le

pedał abò cësnidło.
banda ‘banda (w hokeju)’ – To słowò banda mie sã przëpòmnnãło. Czë: bańda?

Żelë nié, tej: scanka? Bò ta hokejowô banda je wierã krewnô z banderą ‘wąską
chòrągwią’, tu jakbë òpaską wkół lodowiska. Lodowiskò || -szcze téż je
zéwiszczã pòminiãtim w tim zestôwkù terminologii.

strzéla ‘strzała’ – W mòjim słowôrzu je timczasã tak:

strzała f strzała Ra, strzéla (Tr, Gò Psalmë) f {Por. ‘strzała’ w zn. parmiéń
słuńca zeza chmùr} [Naszi przódkòwie pòtrzebòwelë (ùżiwelë) kamiannëch
ë żelôz-nëch grotów do strzôł. Ra]; por. pocisk; pędzić jak ~ nëkac jak
wiater

sztadión ‘stadion’ – Jô jem za fòrmą: stadión || -on [tegò stadionu], ew. w zn.
bieżnia wokół stadionu: òbiég. Niemcowie ten sztadión wënalezlë w Grecji.
A më skądka gò mómë?

tôrcza ‘tarcza’ – Skądka to -ô-? W słowôrzu Lorentza-Hinza je, wëpisónô z lëtera-
turë (Majkòwsczi, Hejka): tarcza [Strzałë na tarczach zagrochòcą. L. Hejka]

dorechòwóny czas || dodôwkòwi czas ‘doliczony czas’ – Czemù nié doliczony
i dodatkòwi?

karny ‘rzut karny’ – Słowò rzut jakòs nie chce przeńc przez gardło?
òstri mecz || òstré granié ‘zacięte spotkanie’ – To òstri je dobré, le spòtkanié téż

mòże bëc. Mòże jesz bëc: òstrô gra, zażartô walka. Ale mòże jesz bëc cos
z mòjégò słowôrza:

zacięty ad zacãti, zawzãti, ew. ùprawiony, ùwzãti, zażarti, (na kògò); rzad:
zwiarti, rozjadłi [Zacãti jak baran / kòzeł / jak seczera w sóm piéń pò òbùch.
Sy Òni są na niegò tak zawzãti / ùprawiony / ùwzãti, że jak òn sã pòkôże, tej
to sã mòże lëchò skùńczëc. Gò]; ~ wróg zacãti / zwzãti wróg / nieprzëjacél;
~ta walka zacãtô / zażartô walka / biôtka. Por. uparty, zajadły

pauza || przerwa ‘przerwa’ – Mëszlã, że ta przerwa pòwinna bëc preferowónô.
pòprzécznik ‘poprzeczka’ – A czemù nié pòprzéczka? Żebë le bëło jinaczi...
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przewôżënk || przewôga ‘przewaga’ – Dôjta so pòkù z tim -ënkã!
rozgriwôcz ‘rozgrywający’ – Ale rozgriwający téż je dobrze pò kaszëbskù. Jesz felô

słowa: rozgriwka f, pl: -wczi.
róg || korner ‘rzut rożny’ – A rzut (abò: kòp) rożny téż je pò kaszëbskù.
skùtkòwnosc ‘skuteczność’ – To je za Trepczikã. Jô jem za fòrmą: skùtecznosc.

Tak jak: statecznosc, serdecznosc.
wbiegniãcé na môl || ùstawienié sã na môlu ‘wyjście na pozycję’ – A wińdzenié na

môl / miescé / pòzycjã?
westrzódkòwanié ‘dośrodkowanie’ – Pòwinno bëc: dowestrzódkòwanié a. pòdanié

do westrzódka / na westrzódk.
wëbicé || wëkòpanié ‘wybicie’ – Żelë, tej: wëkòpniãcé.
wëpiãstkòwac || wëpistkòwac ‘wypiąstkować’ – Pòwinno bëc: wëpiąstkòwac;

ew. wëpi(ã)scowac. Przër. niżi.
piscowanié || piãscowanié ‘piąstkowanie’ – Abò: piąstkòwanié. A piscowanié

= boks – òb. wëżi.
wëskòknąc ‘wyskoczyć’ – Abò: wëskòczëc.
wòlny ‘rzut wolny’ – A słowò rzut je zakôzóné?
wpùrg ‘wślizg’ – Abò téż: wslizgniãcé || -gnienié (sã).
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Eugeniusz Go³¹bek

Über Terminologie, die von Rada Jêzyka Kaszubskiego
vorgeschlagen wird

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Artikel verhält sich Go³¹bk kritisch gegenüber Leistungen von Rada Jêzyka
Kaszubskiego (Rat für kaschubisch Sprache), die bei Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
tätig ist, in den Themen der kaschubischen Terminologie aus verschiedener Themenbe-
reiche wie Mathematik, Geometrie, Literatur, Theater, Sport, Informatik, Zeitangaben,
staatliche Organe u.a. Er selbst war Mitglied von RJK – Ausschusses für Standardisierung
und Normensetzung. Er gab die Teilnahme in Sitzungen des Ausschusses auf, als er zu dem
Entschluss kam, dass er persönlich wenigen Einfluss auf gefasste Beschlüsse hat, mit de-
nen er nicht einverstanden war. Seiner Meinung nach, im Falle der kaschubischen Sprache,
die der polnischen Sprache nahesteht, ist es nicht nötig im Bereich der Terminologie, auf
jeden Preis die Eigenartigkeit zu erreichen, vielmehr sollten bestehende Muster der polni-
schen Terminologie adaptiert werden, indem sie an die kaschubische Phonetik angepasst
werden. RJK, in Anlehnung an die in S³ownik polsko-kaszubski (Polnisch-kaschubisches
Wörterbuch) von Jan Trepczyk (herausgegeben 1994 in Gdañsk) vorgeschlagene Termi-
nologie, übernahm die Denkweise dieses Autors, der die Eigenartigkeit der kaschubischen
Sprache anstrebte, indem er die Flexionsendungen zu modifizieren suchte. E. Go³¹bk zeigt
an vielen Beispielen sprachliche Inkonsequenzen in der Terminologie, die durch RJK, oft
nach J.Trepczyk, festgesetzt wurde. In der authentischen kaschubischen Sprache, die durch
RJK nicht verdorben wurde, haben zahlreiche Wörter ähnlichen Wortlaut wie die polni-
schen: zwiastun, ułómk, mnozëc, zastãpczi, szkólnictwó, martwi, dolëzna (sodlëna auch,
aber sehr selten). Nach der Meinung von E. Go³¹bk sollte die kaschubische Terminologie
an die Wortstämme, die in täglichen Gebrauch in der kaschubischen Sprache sind, an-
gelehnt werden und nicht an frischen Neologismen, metaphorischen Assoziationen, oder
Archaismen. Die kaschubische Terminologie, unterstreicht Go³¹bk, sollte nicht zu weit
von der Zeit und Ort abgerissen werden, in welchen Kaschuben leben. Und diese ist Polen
im 21. Jahrhundert.
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Justyna Pomierska
(Gdañsk)

Zbie¿noœci kaszubsko-cieszyñskie
w paremiografii

Czeskie: Hlad se nedá utišit slovy.
Słowackie: Hlad sa slovami utišit’ nedá.1

Polskie: Brzuch słowami się nie nakarmi. (NKP I 207)
Gołymi słowami nie nakarmisz (Ad, NKP III 240)
Słowami sie nie najesz. (NKP III 240, Petrow2)
Głodny żołądek uszu nie ma. (NKP III 948)

Kaszubskie: Dobrima słówkama sã nie najész. (Sy I 222)
Piãknym słówkã bùlew nie òbònisz. (Sy V 87)
Piãkné słowò kapùstë nie òbòni (= okrasi). (Sy I 56)

Cieszyńskie: Słowami miski nie napełni. (Broda, NKP III 240)
Pięknym słowym kapusty nie umaści. (Ondrusz, NKP III 240)

Przys³owie jest gatunkiem folkloru. Tak jak bajka, pieœñ czy zagadka rozpo-
wszechnia siê i utrwala w pamiêci zbiorowej dziêki szerokiej akceptacji, a tak¿e
dziêki specyficznej w³aœciwoœci tekstów oralnych, jak¹ jest formulicznoœæ. Oprócz
cech gatunkowych, jak ustna proweniencja, anonimowoœæ, tradycyjnoœæ, powszech-
na znajomoœæ i trwa³oœæ – formulicznoœæ paremii potwierdza jeszcze ³atwy do
wyodrêbnienia z toku mowy utrwalony porz¹dek syntaktyczno-leksykalno-seman-
tyczny. Formu³a3  jest jakby pamiêci¹ jêzykow¹ ludu, pozwala na wielokrotne

1 Por. A. Œwierczyñski, D. Œwierczyñska, E. Mrhaèová, Slovník pøísloví v devíti jazycích, Praha
2008.

2 A. Petrow, Lud Ziemi Dobrzyñskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzêdy, pieœni, przy-
s³owia, zagadki itp. Zebra³ i u³o¿y³…, „Zbiór Wiadomoœci do Antropologii Krajowej”, 1878,
t. II, s. 1-182.

3 Termin „formu³a”, pocz¹tkowo stosowany przy opisie d³u¿szych tekstów epickich, daje siê
stosowaæ do wszystkich gatunków folkloru, a definiowany jest jako „grupa s³ów u¿ywana
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odtworzenia bez uszczerbku dla indywidualnej sytuacji wykonania. Dziêki for-
mule mo¿liwe s¹ zmiany, które nie burz¹ znanego uk³adu strukturalno-seman-
tycznego, ale pozwalaj¹ modyfikowaæ tekst folkloru zgodnie z aktualn¹ potrzeb¹
nadawczo-odbiorcz¹. Dziêki formule ta sama pieœñ, bajka, zagadka czy przys³o-
wie wêdruje miêdzy wsiami, regionami, krajami.

Odczytanie „wêdrówki” przys³owia wymaga nie tylko znajomoœci zbiorów
paremiograficznych, ale i upewnienia siê, czy ich autorzy, spisuj¹c rzekomo zna-
ne czy typowe w regionie przys³owia, nie przepisywali ich z innych prac. Zbiory
kaszubskie, poczynaj¹c od Ceynowy, poprzez Derdowskiego, Ramu³ta, Lorentza,
Sychtê a¿ do Roppla4, wykazuj¹ w tym wzglêdzie ró¿ne zale¿noœci (Treder
1998: 146-150). Do badañ geografii przys³ów z wyzyskaniem dokumentacji
w NKP odnosz¹ siê wprost stwierdzenia dotycz¹ce geografii frazeologizmów (ka-
szubskich): „Ustalanie zasiêgów geograficznych na podstawie NKP jest wyraŸnie
utrudnione z powodu pominiêcia ró¿nych regionalnych zbiorów, przeoczenia przy-
k³adów z prac ekscerpowanych, braku charakterystyki Ÿróde³, ich autorów, a tak¿e
powtarzania zapisów, do których dochodz¹ czêsto dopiski Redakcji. (…) Wa¿ne
by³yby równie¿ uwagi o ewentualnej proweniencji gwarowej frazeologii w utwo-
rach pisarzy, np. Dygasiñskiego, Reymonta, Rodziewiczówny. Przecie¿ nawet tacy
pisarze, jak Biernat, Rej, Kochanowski zrazu reprezentowali konkretne dzielnice
Polski” (Treder 1986: 100-101).

Przyczynkiem do badañ komparatywnych paremiografii Kaszub i Œl¹ska Cie-
szyñskiego by³y: 1) zwi¹zek tych obszarów w zakresie leksyki, który wielokrot-
nie udowadnia³y prace H. Popowskiej-Taborskiej, która formu³uje tezê o peryfe-
rii dialektalnej, pó³nocnej (Kaszuby) i po³udniowej (Œl¹sk, Ma³opolska): „Czêsto
dzisiejsze zbie¿noœci kaszubsko-po³udniowopolskie s¹ równoczeœnie archaizma-
mi poœwiadczonymi ze staropolszczyzny (tak na przyk³ad w wypadku gon, oksza,
szczerznice). Czasem stanowi¹ nawi¹zania do szerzej pojêtych obszarów s³owiañ-
skich i wchodz¹ tym samym dodatkowo w zakres problematyki innych s³owiañ-
skich peryferii jêzykowych” (Popowska-Taborska 1987: 220); 2) badania idio-
matyki frazeologicznej Kaszub i Œl¹ska Cieszyñskiego przeprowadzone przez
J. Tredera, w wyniku których sformu³owano wniosek wystêpowania w obu dia-
lektach faktów wspólnych z polszczyzn¹ literack¹, idiomatyki swoistej ka¿demu
z regionów, faktów ¿ywych w tych rejonach, a niew¹tpliwie o proweniencji histo-
rycznej, faktów ¿ywych w tych dialektach i dialektach oœciennych (Kociewie,

regularnie w to¿samych warunkach metrycznych dla wyra¿enia okreœlonego pojêcia” (Bart-
miñski 1990: 207). Tak jak formu³a jest czêœci¹ bajki, pieœni, tak przys³owie-zdanie jest u³am-
kiem sytuacji przytoczenia, tak jak formu³a u³atwia twórcy ludowemu konkretne wykonanie,
bêd¹ce dzia³aniem ³¹cz¹cym reprodukcjê z improwizacj¹, tak paremie wracaj¹ do mowy po-
przez wielokrotne przytoczenia w ró¿nych interakcjach, na nowo znacz¹c w nowym kontek-
œcie. Zbiory paremiograficzne, gromadz¹c odarte z sytuacji u¿ycia jednostkowe przys³owia,
pozwalaj¹ na zestawienia wariantów, które potwierdzaj¹ wszystkie powy¿sze spostrze¿enia.

4 Zestawienie Ÿróde³ w rozwi¹zaniu skrótów.
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Œl¹sk), a nieznanych polszczyŸnie ogólnej; w badaniach tych zidentyfikowano
150 faktów identycznych (po³owa to wyra¿enia i zwroty porównawcze), drugie
tyle jest wariantowych (Treder 1982: 132).

Podstaw¹ Ÿród³ow¹ niniejszego opracowania jest przede wszystkim Ksiêga
przys³ów kaszubskich5  i NKP jako najobszerniejsze Ÿród³o do badañ paremiogra-
fii polskiej. Za poœrednictwem tego dzie³a czerpano dane ze zbiorów przys³ów
cieszyñskich, œl¹skich itd.

Niew¹tpliwie do Ÿróde³ nale¿y podchodziæ krytycznie i je uzupe³niaæ. Jednak
ju¿ zapisy zebrane i odpowiednio u³o¿one z KPK i NKP pozwalaj¹ ustaliæ pewne
najbardziej rzucaj¹ce siê w oczy regularnoœci. Otó¿ niew¹tpliwie w owym mate-
riale uderzaj¹ liczne zbie¿noœci miêdzy przys³owiami kaszubskimi i cieszyñskimi;
ogólnie takie powi¹zania wykazuje ponad 700 przys³ów, w tym szczególnie wyró¿-
nia siê wy³¹czna dla tych regionów to¿samoœæ ponad 330. Dla porównania zwi¹-
zek z najbli¿szym Kociewiem6  reprezentuje ok. 140 paremii (wszystkie analogie,
wliczaj¹c podobne przys³owiom frazeologizmy, to ok. 200), a kolejne mniej licz-
ne zbie¿noœci z innymi regionami Polski oddaj¹ liczby: 140 zbie¿noœci Kaszub ze
Œl¹skiem (w tym 70 ciesz.), 100 Kaszub z Ma³opolsk¹ (w tym 30 ciesz.), 40 Ka-
szub z Mazowszem (w tym 4 ciesz.) i 85 Kaszub z Wielkopolsk¹ (w tym 13 ciesz.).

Zasobnoœæ i reprezentatywnoœæ Ÿróde³ paremiograficznych dla Œl¹ska Cie-
szyñskiego jest porównywalna7  z kaszubskimi wymienionymi na pocz¹tku, a to
g³ównie dziêki dwom dzie³om: historycznemu A. Cincia³y z 18858  i wspó³cze-
snemu z powstawaniem NKP J. Ondrusza z 1954 r.9. Warto nadmieniæ, ¿e na pracê
Cincia³y w swoim s³owniku powo³uje siê (s.v. bubacz, drzystac, dwiérze) G. Po-
b³ocki i ¿e z tego powodu korzystaj¹cy z tego opracowania H. Derdowski do

5 Zbiór opracowany przeze mnie i przedstawiony w ramach dysertacji doktorskiej, obejmuj¹cy
– od Ceynowy po Roppla – kaszubskie Ÿród³a paremiograficzne, leksykograficzne i czêœcio-
wo literaturê piêkn¹; przys³owia zapisano tutaj – i to wykorzystujê w niniejszym opracowaniu
– w znormalizowanej pisowni kaszubskiej; dalej skrót: KPK.

6 I tu jeszcze osoba jednego autora Sychty, uwra¿liwionego na szukanie owych podobieñstw.
7 Nie mo¿na tego powiedzieæ o innych regionach reprezentowanych w NKP.
8 Przys³owia, przypowieœci i ciekawsze zwroty jêzykowe ludu polskiego na Œl¹sku w Ksiêstwie

Cieszyñskim, Cieszyn 1885. Zawiera 948 numerowanych i u³o¿onych wedle incipitów jedno-
stek: przys³ów i przys³owiowych wyra¿eñ, œciœle w wymowie ludu, ale w ortografii „zwyczaj-
nej”, czyli polskiej; ogólnie podobny do CeyO, ale na koñcu ma jeszcze indeks wyrazowy.
W przedmowie nadmienia, ¿e czêœæ ich jest znana w innych regionach, czêœæ nawi¹zuje do
dawnych, np. w zbiorach Rysiñskiego (1618) i Knapskiego (1632).

9 Przys³owia i powiedzenia ludowe ze Œl¹ska Cieszyñskiego, Cieszyn Czeski 1954. Rejestruje
8565 alfabetycznie wed³ug pocz¹tkowych liter u³o¿onych przys³ów i frazeologizmów, wyzy-
skuje zapisy innych autorów, uwzglêdnia wiele odmianek, podanych w uproszczonym zapisie
gwarowym, rzadko podaje definicje; wyzyskiwany szeroko w NKP; przypomina ogólnie CeyO,
CeyS czy RopKm. Ondrusz jako korespondent terenowy NKP przekaza³ archiwum NKP drugi
zbiór przys³ów cieszyñskich datowany 1956; adnotacje nazwiska bez daty dot. zbioru z 1954.
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kaszubskich w³¹czy³ przys³owie Ze Żëdã cãżkò do dwiérzi, por. Ze Żydem trudno
do dwierzy (Cincia³a, Pob). Ponadto NKP mia³a z Cieszyñskiego korespondentów
terenowych w osobach wymienionego ju¿ Ondrusza, L. Derlicha i J. Brody10,
a poza nimi region ten reprezentuj¹ jeszcze K. Prymus (1932) i p³odny po 1918 r.
pisarz regionalny W. Krz¹szcz; wiele te¿ zbie¿noœci zachodzi ze zbiorem ks. Ja-
rzyny11. Liczba cieszyñskich zapisów ró¿nych materia³ów paremiograficznych z pew-
noœci¹ przekracza 10 tys. jednostek (przys³owia i wyra¿enia przys³owiowe); ka-
szubska paremiografia zebrana w KPK to ok. 7300 przys³ów, nie licz¹c wariantów.

Charakterystykê ok. 700 powi¹zañ kaszubsko-cieszyñskich w paremiografii
trzeba zacz¹æ od wskazania przyk³adów dla owych ok. 300 to¿samych, jak np.

Òstatny w kòscele biwają, co przë nim krótkò ‘blisko’ mieszkają. Sy II 212,
Ostatni w kościele bywają, co pod dzwonnicą mieszkają. Cinciała, Ad., Jarzyna;

Ùbòdżémù dzecątkò, bògatémù celątkò. Sy I 53, VI 5 = Cinciała, Ad.,
Ondrusz;

Ani pies za darmò nie laje (łaje/ szczekô). Sy I 5, 189, bylackie, pn. Kaszuby,
Ani pies za darmo nie szczeka. Cinciała, Ad. (…), Ondrusz;

war. Za darmò ani pies ògònã nie cziwnie. Sy II 327,
Za darmo ani pies chwostym nie kiwnie. Ondrusz;

Nie ùczë stôrégò kòta mëszë chwatac. Sy III 76,
Starego kocura nie trzeba uczyć myszy chytać. Ondrusz;

Ùroda człowieka nie zbawi, le ùczińczi. Sy VI 9,
Krosa człowieka nie zbawi, jyny uczynki. Prymus, Ondrusz;

Babë ani pùrtk nie òszukô. Sy I 9,
Baby i diabeł nie oszuka. Tak tylko Jarzyna 1930.

W tej grupie przys³ów to¿samych dominuj¹ kaszubskie przys³owia z Sychty
i cieszyñskie z Ondrusza. Stosunkowo nieliczne s¹ przyk³ady zgodnoœci kaszub-
sko-cieszyñskich w poœwiadczeniach Ceynowy, ale wœród nich mo¿na znaleŸæ
i takie, które ma tak¿e historyczny zbiór Cincia³y, np.

Dzys za pieniądze, witro darmò. CeyS;
Lepszé jedno òkò swòje, jak cëzëch dwòje. CeyO, CeyS, (Sy);
Gardzëc nikim sã nie gòdzy, bò ë nôlëchszi zaszkòdzy. CeyO;
Tak pòtrosze, pòtrosze zbierzą sã grosze. CeyO, CeyS;
Bòga wzëwôj, a rãce przëkładôj. CeyKdK, CeyO, CeyS;
Chto ce znaje, ten ce nie kùpi. CeyS 122

10 Reprezentuje on w NKP równie¿ Wielkopolskê.
11 S.J.S. [ks. Stanis³aw Jarzyna], Ksiêga przys³ów i cytatów zawieraj¹ca najwiêcej u¿ywane

przys³owia polskie, niemieckie, ³aciñskie, cytaty ³aciñskie, cytaty z ró¿nych autorów i z Pisma
Œwiêtego, Cieszyn 1930, ss. 358. Nie dotar³am do tego zbioru, tu tylko miejsce wydania mo¿e byæ
wskazaniem geografii, choæ sam tytu³ zbioru sugeruje mo¿liwoœæ powielania innych autorów.
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– inne przys³owia Ceynowy maj¹ swoje ekwiwalenty w XX-wiecznych zbiorach
cieszyñskich, np.

Òn prôwdã pòwié, czej sã òmili. CeyS = Ondrusz NKP II 1070 prawda 115a;

To je lëchi ptôch, co w swòje gniôzdo srô. CeyS = Ondrusz NKP II 1152
ptak 771;

Robiącému Pón Bóg dopòmôgô, a próżniôka biéda szmôgô. CeyKdK, CeyO,
CeyS,

Robotnymù Bóg pomaga, a lyniucha biyda smaga. (= Ondrusz) NKP II III 51
robić 115b;

Wszëtcë dostóniemë szëplą w rzëc. CeyO, CeyS, ale jako obsceniczne br.
Cey w NKP I 727 grabarz 1, gdzie Ondrusz, Derlich i Red.

Strata rozëmù ùczi, ale nie tëczi. CeyKdK, CeyO, CeyS = S. Jarzyna 1930;

Chto szczi a nie piardnie, to tak, jak wieselé bez mùzyczi. CeyS, ale jako obsce-
niczne br. Cey w NKP III 375 szczać, gdzie jest Roppel i Ondrusz 1956.

Powtarzaj¹ce siê w zbiorach Ceynowy, Cincia³y, Ondrusza paremie rzadko
s¹ izolowane na tle paremiografii polskiej, najczêœciej maj¹ obszerniejsz¹ doku-
mentacjê, mo¿e z uwagi na wiek tych faktów.

Jeszcze rzadziej ni¿ na zbiór Ceynowy trafiæ mo¿na na powi¹zania materia-
³ów cieszyñskich z Ramu³tem czy Ropplem; fakty te zdaj¹ siê byæ efektem wê-
drówki przys³ów, np.

Ramu³t: Nie dostojã, bò sã bòjã. Ram 73,
Gdo się boji, tyn moc wystoji. (Prymus, Ondrusz, Tacina, Broda);
Skradłé pieniądze nie przënoszą szczescô. Ram 339,
Z nacyganiónych piniędzy ni ma szczęścio. (Tacina).

Roppel: Na òdpòczink je czas w grobie. Rop NKP I 747;
W grobie bydym wypoczywoł. Wardasówna (Śląsk);
Próbòwanié jidze nad sztudérowanié. (niem. Probieren geht über Studieren)
Rop;
Lepij spróbować, niż sztudyrować. NKP II 1092 próbować 3, gdzie tylko
Ondrusz 1954;
Kùra sąsôda wëdaje sã gãsą, a jegò białka młodim dzéwczãcã. Rop = Kaszper
(„Gwiazdka Cieszyńska” 1905), NKP III 151 sąsiad 31e.

WyraŸn¹ wiêkszoœæ przys³ów zgodnych z cieszyñskimi zapisa³ dopiero Sychta,
przy czym jego zapisy s¹ póŸniejsze od wszystkich ekscerpowanych w NKP Ÿróde³
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cieszyñskich. Warto dodaæ, ¿e tylko wyj¹tkowo dopisuje siê do nich Redakcja
NKP, np.

Biéda biwô bògatô w dzecë. Sy I 53,
Biyda na dzieci bogato. Ondrusz 1954, Red.;

Jak ni môsz czasu, to gò sobie kùp. Sy I 161,
Jak ni mosz czasu, kup se go we spółdzielni. Ondrusz 1954, Red. jak Sy;

Bëlny chłop nie pòżiczô òd jinégò chłopa ani białczi, ani zégarka, ani kòła.
Sy VI 208,
Brzitwy, baby, zygarka i koła się nie pojczuje. (Ondrusz 1954, Derlich, Broda,
Red.).

Przyk³ady powi¹zañ Sychty z Cieszyñskiem:

Chëcze bez płota to jak białka bez chłopa. Sy IV 90,
Chałupa bez płota, a baba bez chłopa, to jedno. Ondrusz, NKP chałupa 1;

Zrób diôbłu dobrze, a òn cë sã piekłã òdpłacy (Zawory, Chmielno, Kępa Oksyw-
ska). Sy I 210,
Rób diobłu dobrze, a piekłym się ci odwdziynczy. Ondrusz, NKP I 435 diabeł
137;

Jak baba chłopù ùmrze, to jakbë mù sã krowa òcelëła. Sy I 9,
Jak baba umrze [chłopu], to jakby się mu krowa ocieliła. Ondrusz, NKP baba;

Mądrô białka, co chłopa bije, a głupi chłop, co sã òd ni daje bic (Welk, Szklana,
Lisie Jamy). Sy I 110,
Błogosławióno baba, co chłopa bije, a przeklynty chłop co się ji do. Ondrusz
baba 65 (jeszcze Broda);

Bez chãcë lëchò bicz ùkrãcëc. Sy I 110,
Bez chynci ani bicza nie ukrynci. Prymus, Ondrusz, NKP I 243 chęć 2;

Za jednégò chłopa bãdze jinszich kòpa (Zabory). Sy II 106,
Za jednego chłopa bydzie inszych kopa. Cinciała, Federowski, Ad., SGP,
Ondrusz;

Chto bùdëje, wié, co to kòsztëje (Garcz). Sy I 83,
Kto nie buduje, ten nie wie, co kosztuje. Ondrusz, NKP budować 8 obok:

Chto wiele bùdëje, ni mô dze mieszkac (Chmielno). Sy I 83,
Gdo moc buduje, ni ma kaj mieszkać. Cinciała, Ad., NKP budować 7;

Bùcha chòdzy na jedny nodze, a jesz glëniany, jak ta sã rozlecy, to ani rusz.
Pycha mo jednóm noge, a drzewnianóm, jak se jóm złómie, to ani rusz.
Ondrusz;
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Bùcha mô le jedną nogã, jak ta sã złómie, tej òna mdze bez nodżi.
Pycha mo jednóm noge, a jak se jóm złómie, ni mo żodnej. Prymus. Ondrusz.

Takich przyk³adów jest zastanawiaj¹co wiele. Wiêkszoœæ z nich to w NKP
pojedyncze has³a z odnoœnego zbioru Ondrusza, czasem obok tego Ÿród³a wystê-
puje jeszcze historyczny zbiorek Cincia³y (Ondrusz bez w¹tpienia go powiela³)
albo póŸniejszy Brody. Podejrzenie o niewiarygodnoœæ Ÿród³a budz¹ nawet te pa-
remie, w których wystêpuj¹ charakterystyczne dla kaszubszczyzny s³owa, jak np.
bùcha, bùksë, chwalëbiéda, plińce, por.

Bùcha chòdzy na glënianëch nogach. Sy I 84 :
Pycha mo gliniane nogi. Ondrusz, NKP I 1158 (pycha 13, tylko ciesz.);

Pò nim le òstało miono i bùksë, wiãcy nic. Sy I 174 :
Ni ma go, jyny same galaty. Ondrusz, NKP II 456 (mieć 94, tylko ciesz.);

Chwalëbiéda (= chwalipięta) na masle jachôł i plińce (= placki ziemniaczane)
żarł. Sy II 60 :
Chwała masłym jeździ, z cukrym placki  jodo. Ondrusz, NKP I 300 (chwała 3,
tylko ciesz.).

Mnogoœæ wystêpuj¹cych podobieñstw sk³adniowych, analogicznych zestawieñ
czy sposobów obrazowania nasuwa przypuszczenie o korzystaniu przez Sychtê
z tego odleg³ego geograficznie, ale bliskiego dialektaln¹ proweniencj¹ Ÿród³a. To
w prosty sposób t³umaczy³oby swoisty fenomen frazeologicznych podobieñstw
zachodz¹cych miêdzy mow¹ ludów tak odleg³ych od siebie krain geograficznych
(Treder 1986: 176)12. Trudno wszelkim innym znanym frazeologii powodom –
gwarowa proweniencja, udokumentowanie niewspó³mierne do innych regionów
Polski, graniczne po³o¿enie regionów, izolacja od ogólnej polszczyzny (geogra-
ficzna i historyczna) czy wp³yw niemczyzny – przypisaæ to, ¿e niemal wszystkie
przys³owia ze S³ownika Sychty w haœle „Cëgón” maj¹ swoje cieszyñskie odpo-
wiedniki, por. stosowny fragment KPK13:

12 Nie zg³êbia³ tego problemu J. Treder, badaj¹c idiomatykê frazeologiczn¹ Kaszub i Œl¹ska
Cieszyñskiego, gdy w przedmiotowej dla swych badañ kwestii stwierdzi³, ¿e zbie¿noœci miê-
dzy tymi dwoma regionami s¹ znacznie wiêksze ni¿ miêdzy Kaszubami a Malborskiem i Krajn¹,
porównywalne jak z Kociewiem (podstaw¹ badañ by³y s³owniki Sychty), a w kwestii pare-
miografii ograniczy³ siê do stwierdzenia: „Przys³ów wspólnych obu gwarom, a niepoœwiad-
czonych gdzie indziej w gwarach i w ogólnej polszczyŸnie by³oby doœæ du¿o”. (Treder
1982b: 126).

13 Has³o „Cygan” w NKP zawiera 77 paremii, z tego po³owa to pojedyncze poœwiadczenia
Ondrusza, Prymusa i Kunysza.



57ZBIE¯NOŒCI KASZUBSKO-CIESZYÑSKIE W PAREMIOGRAFII

KPK Źródło Geografia NKP I 343-347
1 Cëgańskô bëlnota nie Derd 7 br.

wszëtczim do smaczi.
2 Cëgón mądri jak gò Sy I 119 Prokowo Cygón po sóńdzie móndry.

schwôcą. Cygan 16 tylko ciesz.
3 Cëgóna nie ùmëjesz. Sy III 66 Szkoda myć Cygóna – i tak

czorny zustanie.
Cygan 60 tylko ciesz.

4 Cëgóni nie seją, nie orzą Sy I 119, Cygón nie sieje, nie orze,
(/żniwią), a téż żëją. VI 282 a żyje.

Jedyny taki zapis na tle
kilkunastu innych Cygański
żywot prowadzić
Cygan 29b tylko ciesz.

5 Cëgóni są téż lëdze. Sy I 119 br.
6 Czejbë chłop miôł cëgónowé Sy I 119 Dybych mioł Cygónowe

 òczë, to bë mù sã Cëgónka oko, to by się mi Cygónka
 widza. podobała. Cygan 40 tylko

ciesz.
7 Jak Cëgón dopadnie do Sy I 119 Jak się Cygón doparzi do

kòni, to gò razu diôbéł kóni, to go ani dioboł nie
nie dogòni. dogóni. Cygan 44 tylko

ciesz.
8 Lepszi czôrny Cëgón Sy I 99 Lepszy Cygón czorny niż

jak biôłi. bioły. Cygan 73 tylko ciesz.
9 Nie béłbë Cëgón Cëgónã, Sy I 119 Òn Cygóna ocygani.

czejbë nie cëganił. war. Cygan 52 tylko ciesz.
10 Òchëba (= rzecz niepewna) Sy VII śr br.

wierzëc Cëgónowi. 206
11 Pëtôj sã Cëgóna ò domô- Ram 70 br.

ctwò! – ‘pytaj się Cygana
o ojczyznę’.

12 Przësygôł Cëgón, że nie Sy I 119 Wejhe- Przisióngoł Cygón, że krod
mdze krôdł. rowo nie bydzie. Cygan 56 tylko

ciesz.
13 To je Cëgón, tëch wszës- Sy I 119 Reskowo br.

czich cëgónów òjc.
14 Wróżëła Cëgónka, a Cëgón Sy I 119 Chwoliła Cygónka robote,

krôdł. a Cygón krod.
mod. Cygan 6 tylko ciesz.

15 Zarzékô sã jak cëgón, Derd 10 Cygan 72 tylko Derd
ale nicht mù nie wierzi.
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W zaprezentowanym dot¹d materiale komparatystycznym szczególn¹ uwagê
zwracaj¹ zbie¿noœci przys³ów z Sychty z wê¿sz¹ lokalizacj¹ kaszubsk¹. Jak na tak
ma³¹ liczbê przys³ów opatrzonych informacj¹ o lokalizacji (tylko 17% w ca³ym Sy),
w grupie przys³ów kaszubsko-cieszyñskich jest ich stosunkowo wiele. Ten zbieg
okolicznoœci rodzi przypuszczenie, ¿e Sychta czyta³ zbiory cieszyñskie i spraw-
dza³ znajomoœæ swojsko mu brzmi¹cych przys³ów wœród ziomków-Kaszubów
w czasie swoich wêdrówek. Wieloœæ modyfikacji i wariantów dla jednej paremii,
przy jednoczesnym odnotowaniu miejsca eksploracji terenowej, jeszcze raz do-
puszcza mo¿liwoœæ sprawdzania przez leksykografa znajomoœci wœród Kaszubów
znanych mu ze zbioru Ondrusza przys³ów. Tego dowodem mo¿e byæ np.

Chëcze bez płota to jak białka bez chłopa. Sy IV 90,
Chałupa bez płota, a baba bez chłopa, to jedno. Ondrusz, NKP chałupa 1,

podobne:
por. Gdowa bez chłopa to (jak) ògród bez płota. Sy I 317,
Białka bez chłopa to jak kóń bez ùzdë (Bieszkowice). Sy I 100, a por. jeszcze:
Białka bez wstëdu to jak strawa bez solë (Barłomino). Sy I 100.

A mo¿e ks. Sychta zawierzy³ klerykom, którzy chcieli mu sprawiæ radoœæ
ciekaw¹ paremi¹ znalezion¹ w bibliotece pelpliñskiej wszechnicy i przypisali j¹
swojej wsi? Mo¿na mno¿yæ hipotezy, bo dostrze¿one zbie¿noœci wychodz¹ znacz-
nie poza formu³ê przys³owiow¹, a przypominaj¹ raczej dos³owne t³umaczenia,
gdzie bez zmiany struktury sk³adniowej wypowiedzenia przek³adowi podlegaj¹
tylko wybrane leksemy, ich szyk lub iloœæ tylko wtedy, gdy wymaga tego schemat
rytmiczny czy rym naruszony ow¹ zamian¹ s³ów.

Ten rodzaj zbie¿noœci miêdzy Sycht¹ a szczególnie zbiorem Ondrusza budzi
w¹tpliwoœci tak¿e przez zarysowane w bogatej dokumentacji NKP t³o przys³ów
to¿samych. Albo s¹ to jednostkowe w NKP notowania, albo identycznie brzmi¹ce
przys³owia Ondrusza i Sychty w grupie przys³ów cieszyñskich, albo to¿same wa-
rianty w dokumentacji zawieraj¹cej kilka innych wariantów z poœwiadczeniami
z ró¿nych regionów. Zaobserwowaæ to mo¿na w notowaniach:

Chwała jachała, a kòła stojałë (Tupadła). Sy II 60,
Chwała jedzie, kolca stojóm. tylko Ondrusz; NKP I 300 chwała 1,

Bãdze deszcz, bò sã babë dzys reno wadzëłë. Sy IV 21,
Bydzie padać, bo baby się wczas rano wadzóm. Tak tylko Ondrusz NKP I 37
baba 105b wśród 3 innych wariantów: a. Ondrusza, c. Ondrusza, Brody
i Red., d. Kunysza i Red.;

Chłop je głowa, baba rzëc, co chłop pòwié, mùszi bëc. Sy I 9,
Chłop je głowa, baba rzić, co òn powiy, musi być. Ondrusz 1956 NKP II 431
mąż 17g jako ostatni pojedynczy wariant wśród innych z bogatą dokumen-
tacją od 1581.
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I ten przyk³ad burzy tak misternie zbudowan¹ hipotezê, bo odpowiednik przy-
s³owia kaszubskiego wœród cieszyñskich nie pochodzi z drukowanego zbioru
Ondrusza, ale z jego materia³ów korespondencyjnych. Ten przypadek nie jest
jedyny, por.

Biédnémù mùszi nierôz wëstarczëc jedno òkò i jeden półdupk14.
Ubogimu wystarczy jedno oko i pół dupy. Ondrusz 1956, NKP III 563 ubogi
73.

Sygnalizowana wy¿ej w zestawieniu historycznego Ceynowy z historycznym
Cincia³¹ archaicznoœæ poœwiadczeñ kaszubsko-cieszyñskich ma swoje odbicie
tak¿e w zestawieniu z Sycht¹. Trzeba powiedzieæ, ¿e a¿ 15 przys³ów wyekscerpo-
wanych ze S³ownika Sychty ma poœwiadczenia udokumentowane w NKP histo-
rycznie i tylko w cieszyñskich zbiorach, jak np.

Czej lëstë z drzewa długò nie spôdają, òstrã zëmą przepòwiôdajã.
Gromadã chłopów wnet pògòdzysz, trzech bôb nié tak zarô.
Chto na cëzé skòrznie czekô, mùszi długò bòso chadac.
Robòta smierdzy, chleba wòniô (= pachnie).

Dwa ostatnie zapisane zosta³y przez Cincia³ê, który co najmniej 110 razy
potwierdza cieszyñskie odpowiedniki przys³ów kaszubskich, oprócz cytowanych
ju¿ tak¿e Miedzë stôrima babama krący sã diôbéł.; Czej biéda tłoczi, krewny wnet
òdskòczi. (Zabory); Z chłopa pisôrz mësli, że òn césôrz. Nierzadko s¹ to przys³owia
ogólniej œl¹skie, notowane te¿ w zbiorze J. Lompy (185815); oba zbiory nale¿¹
dziœ ju¿ do historycznych. Przys³owia cieszyñskie i zarazem historyczne znaj-
dujemy równie¿ w Ksiêdze Adalberga (10), np. Na czôrny zemi chléb sã rodzy.
– w tym kilka utrwalonych dopiero przez Roppla: Gnida wicy dokùczi jak wesz.;
Co pózno, to próżno.; W nim je wicy złoscë, jak w rëbie òscë.

14 Tu i dalej przys³owia bez adnotacji o Ÿródle pochodz¹ z Sy.
15 J. Lompa, Przys³owia i mowy potoczne ludu polskiego w Szl¹sku, Bochnia 1858. Na 13 stro-

nach – w dwu szpaltach, w uk³adzie alfabetycznym wedle pierwszej litery pierwszego wyrazu
– podaje przys³owia i przys³owiowe frazeologizmy. We wstêpie podkreœla, ¿e nie korzysta³
z A. Trotza z 1779 r. zbioru pt. Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski
z przydatkiem przys³ów potocznych…, Lipsk 1779. Powi¹zania kaszubsko-œl¹skie – bez do-
datkowego osobnego poœwiadczenia cieszyñskiego, jak opisane wy¿ej o ró¿nych zasiêgach
kaszubsko-cieszyñskie (ok. 70) – reprezentuje nadto ok. 70 dalszych przys³ów, najczêœciej
dokumentowanych w zbiorach J. Lompy (ponad 60) i rzadziej S. Wallisa dla Górnego Œl¹ska
(1956). Zbiór Wallisa liczy 4113 jednostek, a wœród nich wiele wariantów i sporo zapisów
z innych autorów; u³o¿ony jak zbiór Ondrusza, ale przys³owia podane zosta³y w brzmieniu ogól-
nopolskim, nieraz bli¿ej zlokalizowane i zdefiniowane; szeroko wyzyskany w NKP, bo Wallis
by³ te¿ jej korespondentem terenowym. Wy³¹cznie œl¹skie zapisy ma ok. 25 przys³ów, np.
Młodô białka dlô stôrégò to kóń, na chtërnym òn do piekła zajedze. (Chmielno); Tak chcëwi, że
jaż białce krëpë w garkù rechùje. (Bar³omino); Żebë nié złé przëgòdë, béłbë swiat jak gòdë. (Cey).
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Jednak przys³ów kaszubsko-cieszyñskich rejestrowanych w paremiografii
przed 1894 r., czyli przed Adalbergiem, nierzadko m.in. przez Cincia³ê, jest znacznie
wiêcej, razem z powy¿ej cytowanymi ok. 130, w tym:

a) tak¿e z udzia³em zapisów Adalberga (20), np.
Tak to jidze na tim swiece, chto mòże, to òn gniece, a chto ni mô, to sã chòc stôri
babë jimô.
Òd Jadama, Jewë dawôj bëdłu plewë.
Do lëdzy pò rozëm, do nënczi pò serce.
Co prôwda, to nie grzéch. (Cey);

b) bez poœwiadczeñ Adalberga (95), np.
Pùstô beczka narobi wicy trzôskù.
Na to biją, żebë bòlało.
Je òbùti, a bòso chòdzy.
Môłé dzecë straszą strôszkã, wiôldżé piekłã.
Òd jãzëka bòli barżi jak òd noża.
Jeleniowi nie są za cãżczé rodżi.
Dze jedzą, tam jédz, dze robią, tam nie zawadzôj.
Z cëzégò kònia to chòc na westrzód drodżi zlez. (Reda)
Mądri niczëją radą nie gardzy, le głupi.
Pùsti miech nie stoji prosto. (Przetoczyno)
Piątk nowi pòrządk.
Starczi bitémù psu czij pòkazac.
Chto sã reno smieje, colemało wieczór płacze.
Co wëchôdô ze serca, trôfiô do serca.
Przed smiercą jesz nicht nie ùcekł.
Ùbòdżémù kradzéj nie wëstąpi na drogã. (Kępa Pucka)
Jak długò swiat swiatã, nigdë wôłk nie béł òwcy bratã. (Wierzchucino, Odar-
gowo, Kartoszyno)
Kòżdô wina mô przëczinã.
Dlô zgniłégò wiedno swiãta.
Dze zgòda, tam Bóg mieszkô.

Zreferowane osobliwe i zadziwiaj¹co liczne, wy³¹czne – w œwietle Ÿróde³ –
powi¹zania frazeologii Kaszub i Cieszyñskiego jako terenów peryferyjnych (pn.
i pd.) polskiego obszaru jêzykowego (Popowska-Taborska 1987: 219), znajduj¹
równie¿ potwierdzenie i poszerzenie ok. 70 dalszymi przys³owiami z dokumen-
tacj¹ dla obszaru ca³ego Œl¹ska, zwykle starsz¹, mianowicie Lompy (1858), przy
czym nale¿¹ one do:
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a) tzw. historycznych, np.
Chto wësok lôtô, letkò mòże spadnąc.
Chto dwa zajczi gòni, ten niżódnégo nie ùstrzéli.
Ten sã nie bòji, co nick złégò nie broji. (Rop)
Bóg zasmùcy, Bóg pòceszi.
Ten chòdzy do taczégò kòscoła, dze szklónkama brząkają.
Bùcha przed kùńcã chòdzy.
Co mie dzys, tobie witro.
Na biédnégò wszãdze kapie.
Kòmù Pón Bóg rozëmù nie dôł, temù jegò i kòwôl nie ùkùje (/zrobi). (Cey, Sy)
Dobré długo pamiãtają, a złé jesz dłëżi. (Derd)
Robòta to nie sromòta.

b) poœwiadczonych najdawniej w Ÿród³ach œl¹skich, np.
Chto sã sóm chwôli, niegódny chwałë.
Dożdże sã swiéca wieczora, a ksãżëc rena.
Nie wòłaj pùrtka, bò sóm przińdze.
Chcesz miec drëcha bëlnégò (= dobrego), nie chòdz czãsto do niegò.
Môsz przëjacela dobrégo, nie chòdz za czãsto do niegò. (Rop)
Dzecë mają płacz i smiéch w jednym miészôczkù.
Na to gãba dostaje jesc, żebë mògła plesc.
Co mie pò hònorze, czej pùsto w kòmòrze.
Chto môłą rzeczą gardzy, niewôrt wiãkszi.
Gòrszi niedbała jak pijała.
Sedz cëchò w nórce (= kącie), przińdze czas, że ce nalézą w kòmórce. (Dzier-
żążno)
Cëż òd wòła wiãcy żãdac, jak kawał miãsa.

Osobno wymieniæ mo¿na przyk³ady przys³ów:

a) tylko ogólnie œl¹skich:
Pańskô łaska na krzëwim (= zającu) jezdzy. (Przymorze) (NKP pan 118a
z członem: zając)
Szukôł białczi pò całim kraju, a na òstatkù nalôzł jã w kraju.
Dze ni ma òdbiérnika, tam ni ma kradnika (= złodzieja). (Rewa, Kępa Oksyw-
ska)

b) zapisanych przez Ceynowê, np.
Chłop w spódnicy, a białka w bùksach.
Zjadłi chléb sã cãżkò zarôbiô.
W kòżdim kątkù pò dzecątkù, a za piéckã troje.
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Bez òchòtë niespòrë robòtë.
Òn nie pòtrzebùje psu drodżi pòkazac.
Pò smiercy mdze za pòzdze za grzéchë pòkùtowac (tylko śląskie i ciesz.).

Ostatnie w ogóle pierwszy zapisa³ Ceynowa, a jedno zapisa³ Derdowski:
Dobrze miec pieni¹dze, lepi szczescé.

Archaicznoœæ kaszubskiej paremiografii potwierdzaj¹ wszystkie powi¹zania,
doœæ liczne, z po³udniem Polski, a zatem nie tylko omówione wy¿ej z Kaszub
i Œl¹ska, zw³aszcza Cieszyñskiego, ale tak¿e te z Kaszub i Ma³opolski wraz z Cie-
szyñskiem, których w KPK jest ok. 30, czêsto tzw. historyczne, w tym:

a) cieszyñskie i ma³opolskie (ok. 20),
np. Doma je bezpiek, jak chłop je głëchi, a białka slepô. (Paczewo) Sy,
W domu je pokój, jak je mąż głuchy, a żona ślepa. Cinciała, Ad., Jarzyna NKP
II 430 mąż 4a;
inne zob. Przez pòsłë wilk nie ùtëje. (Cey)
Czej òsłowi za dobrze jidze, tej òn na lód léze. (BudzD)
Z môłi chmùrë wiôldżi deszcz. (Rop)
Bób zastąpi pòdczas głodu miód.
Dobri chléb, jak kòłcza ni ma.
Długò mëslë, a chùtkò cziń.
Lëdzy je dosc, le człowieka ni ma.
Colemało błądzy, chto chùtkò sądzy.
Dobré słowò niewiele kòsztëje, a wiele pòmôgô.
Stôri do radë, a młodi do zwadë.
Zgniłémù wszëtkò je cãżkò.
Chto mô żëtkò, ten mô wszëtkò.

b) cieszyñskie i rzeszowskie (ok. 10), np.
Młodé dzéwczã mùszi samò na lodze trzech kawalerów rozgrzôc. – wobec ciesz.
Młodo dziołcha mo zagrzoc siedemdziesiąt siedym synkóm na lodzie. (Ondrusz)
i rzesz.
Młoda i gorąca dziewka zagrzeje siedmiu parobków na lodzie. (Kunysz);
inne zob. Na głëpòtã ni ma nijaczégò lékarstwa. (Ram, Sy, Derd);
Stôri a głupi! (Cey);
Czej jaskùleczczi nad wòdą lôtają, bãdze deszcz. (Rop);
Niech le przińdze Wawrzińc, wnet bãdze lata kùńc. (śr).
Slub majowi, grób gòtowi.
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Przynajmniej jedno ma jednoczeœnie poœwiadczenia œl¹skie, cieszyñskie i ma-
³opolskie: Swiãtô Jadwiga rzucy w niã [kapùstã] łëżkã miodu (z dramatu Sychty
Dzéwczę i miedza16).

Znacznie skromniejsze, ale równie interesuj¹ce s¹ powi¹zania kaszubsko-
-cieszyñskie z gwarami wielkopolskimi i kujawskimi, ³¹cznie ok. 25 przys³ów, a wiêc:

a) œl¹sko-cieszyñskie i wielkopolskie (3),
np. Cëż pò piãkny misce, czedë òna pùstô.
Cóż po pieknéj misce, kiedy je próżna. Cinciała NKP II 494 miska 13b
war. Cëż pò piãkny misce, czedë w ni nic ni ma.
Co je po pieknej misce, jak ni ma nic do ni. Prymus, Ondrusza

b) cieszyñskie i wielkopolskie (10),
np. Dze wiele chòdzą i jeżdżą, tam trôwa nie chce rosc.
Kaj się moc chodzi, tam trowa nie rośnie. Ondrusz, Broda
war. Dze wòzã jezdżą, tam trôwa nie rosce.
Kaj wozy jeżdżóm, tam trowa nie rośnie. Prymus, Ondrusza
inne zob. Chto wierzi w gùsła, temù rzëc ùschła.
Chto daje i òdbiérô w piekle sã pòniewiérô.
Zrãkawinë pòd płotim, a wieselé pòtim. (śr)

c) cieszyñsko-wielkopolskie i kujawskie czy che³miñskie (3),
np. Lipiec kôże stôrą mąkã wëpiec (śr.)
Lipiec – ostatek starej maki wypiecz. Chociszewski, Ad., Beciński17, Broda,
Ondrusz,
war. Lipiec lubi przipiec. (= Ondrusz 1954) NKP II 305 lipiec 7b
inne zob. Co w swiątczi, to i w piątczi.

d) cieszyñsko-kujawskie i ma³opolskie (1):
To je serota, ale pësk to le mô jak wrota.

e) tylko cieszyñskie i kujawskie (7),
np. Chto dobrze òrze, mô chléb w kòmòrze. (= Cinciała, Broda, też Beciński)
inne zob. Bierzë, czej dają. (Cey)
Lepi z mądrim zgùbic, jak z głupim nalezc.
Na sw. Môrcëna òd gąsków czôrnina.
Rób, rób, dostóniesz gówno w grób.

16 B. Sychta, Dzéwczê i miedza. Dramat kaszubski w piêciu aktach, Wejherowo1938.
17 A. Beciñski, Przys³owia i powiedzonka z Kujaw, rêkopis z 1956 r. Archiwum NKP.
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Ogólne prawid³owoœci powy¿szych powi¹zañ dialektologicznych (geogra-
ficznych) kaszubskich materia³ów paremiograficznych zdaj¹ siê potwierdzaæ wrêcz
wyj¹tkowe – na tym tle – wspólne poœwiadczenia mazowieckie i cieszyñskie
z kaszubskimi (3), np. Bùcha wszëtczégò złégò pòczątk.; Zdrzi, a nie widzy. (Rop);
Dze ni ma òskarżëcela, tam ni ma sądzëcela. – nawet jeœli do nich dodaæ kilka
kociewskich, które mog¹ mieæ proweniencjê mazowieck¹, jak: Jaczi taczi, bële
jaczi, bëlebë béł.; Chto mô dzecątkò, mô i swiątkò. Cze môłô to czesz, cze wiãkszé
to strzeż, a tedë zapłac kòmù, co le weznie szczerza z domù. (Por. zagadkê znan¹
w ró¿nych odmianach na ca³ym Pomorzu). Jednak s¹ te¿ przys³owia wspólne ma-
zurskie, cieszyñskie i ma³opolskie, np. Dłudżé włosë (/klatë), krótczi rozëm. (BudzD,
Sy) czy œl¹skie, cieszyñskie, ma³opolskie i kujawskie, np. Co robisz, zdrzë na kùńc
(Cey). Oczywiœcie nie s¹ ostatecznie wykluczone inne zasiêgi, gdyby dotrzeæ do
innych Ÿróde³, których nie objê³a ekscerpcj¹ NKP.

Komparatystyczne badania paremiografii kaszubskiej na tle geografii przy-
s³ów polskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem prawdopodobnych – potwierdzo-
nych jednak¿e tylko nazwiskiem autora zbioru – notowañ regionalnych ujawniaj¹
szczególne zwi¹zki Kaszub ze Œl¹skiem: analogie metryczno-semantyczne, bêd¹ce
dowodem dzia³ania w œwiecie m¹droœci ludowej formulicznoœci, ale te¿ podo-
bieñstwa wychodz¹ce zdecydowanie poza zakres dzia³ania formu³y. Zbie¿noœci
kaszubsko-cieszyñskie na pewno by³yby lepiej widoczne, gdyby Redakcja NKP
w pe³ni wyekscerpowa³a przys³owia ze S³ownika Sychty18, np. w wyodrêbnio-
nym haœle „Cygan”, nie by³oby tak odosobnionych notowañ Ondrusza, Kunysza,
Prymusa. Wielokrotne powtarzanie siê obok siebie poœwiadczeñ ze zbiorów przy-
s³ów cieszyñskich i kaszubskich zwróci³oby uwagê na archaicznoœæ kaszubskiej
paremiografii, z drugiej jednak strony mo¿e podda³oby w w¹tpliwoœæ prowenien-
cjê okreœlonych zapisów Sychty.

18 Szerszemu w³¹czeniu materia³ów przeszkodzi³ na pewno czas jego wydania, w zwi¹zku
z czym nie ma w NKP niczego z tomów V–VII, czego w bibliografii NKP nie odnotowano.
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ROZWI¥ZANIE SKRÓTÓW

Ad. – Adalberg Samuel, 1894, Ksiêga przys³ów przypowieœci i wyra¿eñ przys³owio-
wych polskich. Zebra³ i oprac…, Warszawa 1889–1894, cyt. za NKP.

BudzD – Budzisz Alojzy, 2007, Dokôzë, zebrô³ ë zrëchtowô³ R. Drzé¿d¿ón, Gdiniô.
CeyKdK – Ceynowa F.S., 1850, X¹¿eczka dlo Kaszebov przez Wójkasena, Gdañsk.
CeyO – Ceynowa Florian, 1852, Florian Ceynowa, Przes³ovjo kaszebskie, w: Îáðàçöû

êà ø åáñêàãî  í àðå÷³ÿ. Ïàìÿòíèêè è îáðàçöû íàðîäíàãî ÿçûêà è ñëî â åñ í îñòè
(Èçäàíèå II-ãî  Î òä åë å íè ÿ   Èìïåðàòoðcêîé Àêàä åì ³ è  í àóêú), Òåòðàäü 1, ëèñòú
VI, ñ. 93-112, Ñàíêò Ïåòåðñáóðã.

CeyS – Ceynowa Florian, 1866, Pjrszi tés¹c kaszébsko-s³ovinskjch gôdk, [w:] Skôrb
kaszébsko-s³ovjnskjè mòwé, z. I, Œwiecie.

Derd – Derdowski Jarosz, 2001, Nórcyk kaszëbsczi abò kòrëszk i jedna maca jãdrny prô-
wdë. Pòzbiérôł Méjster òd piesni Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò secë
jachôł. Drëkòwôł Jarosz Derdowsczi we Winonie w Nórtowi Americe 1897, ùrë-
chtowôł i pòsłowié napisôł J. Tréder, Gduńsk.

NKP – Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, 1969–1978, w opar-
ciu o dzie³o Samuela Adalberga oprac. zespó³ redakcyjny pod kier. J. Krzy¿a-
nowskiego, t. I–IV, Warszawa, PIW.

Pob – Pob³ocki Gustaw, 1887, S³ownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów che³miñ-
skich i kociewskich, Che³mno.

Ram – Ramu³t Stefan, 2003, S³ownik jêzyka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scali³
i znormalizowa³ J. Treder wed³ug wydañ Akademii Umiejêtnoœci z roku 1893
i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci z roku 1993, Gdañsk.

Rop – Leon Roppel, Przys³owia kaszubskie, rps z 1955 r., Archiwum NKP.
Sy – Sychta Bernard, 1967–1976, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej,

t. I–VII, Wroc³aw.
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Justyna Pomierska

Die kaschubischen und teschener-schlesischen.
Übereinstimmungen in der Paremiographie

ZUSAMMENFASSUNG

Die Analyse der paremiographischen Sammlungen aus dem 19. Jahrhundert und dem
20. Jahrhundert von kaschubischen (Cey, Pob, Derd, Ram, Ram, Rop, Sy) und teschener-
schlesischen (Cincia³a, Prymus, Ondrusz) deutet auf viele Übereinstimmungen hinauf, was
die Schlüssfolgerungen der Forschungen der Lexik (H. Popowska-Taborska) und der Phra-
seologie (J. Treder) bestätigt. Zahlreiche Ähnlichkeiten, die in der Redensart von Völker,
die in sehr weit geografisch auseinanderliegenden Regionen leben, bestehen, werden durch
Provenienz der Mundart, hervorragende Belegung im Vergleich zu anderen Regionen
Polens, Isolierung von allgemeinem Polentum (lokale und geschichtliche) oder Einfluss
von Deutschtum, aber auch durch das Abschreiben von Stichwörtern durch verschiedene
Paremiographen, u.a. Sychta, erklärt.

Die kaschubischen und teschener-schlesischen Übereinstimmungen würden bestimmt
besser sichtbar, wenn die Redaktion von Nowa Ksiêga Przys³ów (NKP) vollständig die
Stichwörter aus S³ownik von Sychta übernommen hätte. Mehrfaches nebeneinander
Wiederholen Bescheinigungen aus teschener-schlesischen und kaschubischen Sammlung
deutete vielleicht auf Archaik der kaschubischen Paremiographie hinauf, von der anderen
Seide jedoch würde vielleicht die Provenienz bestimmter Einträge von Sychta in Frage
stellen.
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Lechos³aw Jocz
(Lipsk)

Wp³yw fonetyczny i fonologiczny jêzyka
niemieckiego na ³u¿ycczyznê i kaszubszczyznê
w kontekœcie s³owiañskim. Wybrane problemy

w aspekcie porównawczym1

1 Niniejszy artyku³ powsta³ w ramach projektu „Vergleichende Phonetik der obersorbischen und
kaschubischen Sprache”, finansowanego przez Niemieck¹ Wspólnotê Badawcz¹ (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG), nr projektu: JO 949/1-1.

2 Z. Topoliñska, O bilingwiŸmie kaszubsko-niemieckim i jego konsekwencjach fonologicznych,
[w:] X Konferencija medjunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, Sara-
jevo 1989, s. 87.



LECHOS£AW JOCZ (LIPSK)68

3 L. Bednarczuk, Zwi¹zki…, s. 115-128; o mo¿liwym zwi¹zku niemieckiego umlautu i czeskiego
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Lechos³aw Jocz

Die phonetische und phonologische Interferenz des Deutschen
auf die sorbischen und kaschubischen Dialekte im Kontext
des Slavischen. Ausgewählte Themenbereiche im Vergleich

ZUSAMMENFASSUNG

Der Aufsatz wird der hypothetischen phonologischen Interferenz des Deutschen auf
die kaschubischen und sorbischen Dialekte gewidmet. Die Publikation wurde als Teil einer
Serie konzipiert und deshalb hat der Autor auf den theoretischen Hintergrund und eine
allgemeine Zusammenfassung verzichtet.

Es werden im Aufsatz die folgenden Themenbereiche behandelt: Umlaute und labiali-
sierte Vokale der vorderen Reihe, Reduktion im Bereich Vokalismus, Verschmelzung der
Konsonantenreihen, Entwicklung des /r/, Entwicklung der Wortbetonung und Schwankung
der Stimmhaftigkeitsopposition.

Die obersorbische Wechsel a→e zwischen palatalisierten Konsonanten wurde von
manchen Autoren in Zusammenhang mit dem deutschen Umlaut gestellt. Dasselbe betrifft
auch die Verschiebung der hinteren Vokale in die zentrale bzw. zentral-vordere Reihe im
Kaschubischen. Der Autor weist aber darauf hin, dass diese Lautwandel wenig Gemeinsa-
mes mit dem deutschen Umlaut aufweisen (z. B. sie wurden in ganz anderen Kontexten
durchgeführt). Es handelt sich dabei um einfache Assimilationen und Dissimilationen, bei
denen man einen fremden Einfluss sowohl nicht nachweisen, als auch nicht ablehnen kann
(und die Parallelen in anderen slawischen Dialekten haben). Die labialisierten Vokale der
hinteren Reihe in Wörtern deutscher Herkunft in obersorbischen Texten, und die Tendenz,
in der affektierten Aussprache statt [i] [Y] auszusprechen, sind mit dem deutschen Einfluss
zu verbinden.

Im Bereich Reduktion sowohl im Sorbischen als auch im Kaschubischen lassen sich
Prozesse beobachten, bei denen der Einfluss des Deutschen mindestens eine wichtiger
Rolle gespielt hat (z. B. Reduktion in den nordkaschubischen Dialekten; Reduktion /ε, i /
→[  ] im Sorbischen). Der Autor lehnt aber die Hypothese über die deutsche Herkunft des
kaschubischen /  / ab: er weist auf distributive Unterschiede (die Rolle der Betonung, die
betroffenen Laute), die typologische Banalität und typologische Parallelen hinauf.

Was die Verschmelzung der Konsonantenreihen im Kaschubischen (/s?, z?, ??, ??/?/s,
z, ?, ?/) und Sorbischen (og³u¿. /s?, z?/›/s, z/, d³u¿. /?/›/?/, g³u¿. /?/-/?/), findet der Autor,
dass sie eine gute Verankerung in den phonologischen Systemen der kaschubischen und
sorbischen Dialekten hätte, und dass der Einfluss des Deutschen auch hier nicht nachweis-
bar ist.

Die uvulare Aussprache des /r/ ist in den obersorbischen und auch bei jüngeren Spre-
chern des niedersorbischen ist ohne Zweifel durch den deutshen Einfluss entstanden. Die
Quelle der uvularen Aussprache im Kaschubischen, die in einigen Publikationen kurz
signalisiert wurde, ist problematischer. Es fehlen in der Literatur Informationen zur
Verbreitung dieser Aussprache und zu den Sprechern, die diese aufweisen.

e
e
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Die allgemeine Tendenz zur Stabilisierung der Wortbetonugt sieht autor nicht als
Resultat des deutschen Einflusses. Einzelne Erscheinungen, wie z. B. der Schwund der
melodischen (Neben)Betonung auf der vorletzen Silbe in niedersorbischen Dialekten oder
die Tendenz zur einer morphologisch bediengten Betonung in kaschubischen Mundarten,
lassen sich jedoch in Verbindung mit dem Einfluss der deutschen Sprache stellen.

Schwankungen der Stimmhaftigkeitsopposition in sorbischen in kaschubischen Mun-
darten wurden ohne Zweifel vom Sprachkontakt mit deutschen Dialekten hervorgerufen.
Was das Kaschubische betrifft, wurden solche Schwankungen im slovinzischen Dialekt
während seinem Aussterben beobachtet. Die früheste Etappe war der Schwund der Stimm-
haftigkeit im Auslaut, später hat der Wandel auch den Anlaut und Inlaut betroffen. In sor-
bischen Dialekten wurden schon vor 50-60 Schwankungen der Stimmhaftigkeit beachtet.
Heute haben sie an Stärke zugenommen (z. B. im Obersorbischen hat sich die Richtung der
Stimmhaftigkeitsassimilation nach dem deutschen Muster geändert, im Niedersorbischen
ist das ursprüngliche etymologische Sandhi in den letzen 50 Jahren verloren gegangen).
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Zenon Lica
(Gdañsk)

Jêzykowa przesz³oœæ Pomorza
utrwalona w nazwiskach

Nazwisko, czyli drugie po imieniu okreœlenie cz³owieka1, które odznacza siê
pewn¹ trwa³oœci¹ i wzglêdn¹ dziedzicznoœci¹, jest ju¿ bardzo d³ugo zakorzenione
w kulturze i tradycji polskiej. Jednak statusem prawnym zwi¹zani jesteœmy z nim
dopiero od XIX w. Obowi¹zek posiadania nazwiska wprowadzi³a Konstytucja
Napoleona z 1807 r. dla Ksiêstwa Warszawskiego, po niej od 1810 r. na mocy
kodeksu austriackiego sta³o siê ono obowi¹zuj¹ce na ziemiach zaboru austriac-
kiego, a od 1896 r. kodeks cywilny niemiecki usankcjonowa³ to prawo w zaborze
pruskim. Wczeœniej powsta³y projekty kodeksów Stanis³awa Augusta i Andrzeja
Zamoyskiego, jednak nie doczeka³y siê one kodyfikacji2. Nazwiska nie pojawi³y
siê jednoczeœnie u wszystkich warstw spo³ecznych: najpierw notujemy je u szlachty
(od XIV w.), potem mieszczan (od XIV/XV w.), na koñcu u ch³opów (od XV/
XVI w.). W Polsce wystêpowa³y ju¿ w XIII w. Jak podaje Rospond3, najwcze-
œniej notowanym nazwiskiem polskim by³o nazwisko Konarski w Wielkopolsce.
Inwentarze pomorskie, a tak¿e lustracje z XVI i XVII w.4  podaj¹ ju¿ w wiêkszoœci
ch³opów i rybaków z imienia i nazwiska, rzadko tylko z samego imienia. W XVII-
-wiecznych metrykach koœcielnych (¯arnowiec, Brusy, Strzelno) parafianie te¿ s¹
odnotowani z imienia i nazwiska5.

Nazwiska s¹ Ÿród³em wiedzy o historii spo³ecznej i politycznej narodu. Mówi¹
o rozwoju kultury i realiach ¿ycia, a tak¿e o uznawanych wartoœciach. Jednocze-
œnie w czasach historycznych wskazywa³y na pochodzenie spo³eczne ludzi oraz
na ich zwi¹zki z innymi krajami, staj¹c siê wyznacznikiem przynale¿noœci etnicznej

1 Zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. I, Gdañsk 2000, s. 7-9.
2 Por. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, Kraków 1999, s. XXV.
3 Zob. S. Rospond, Mówi¹ nazwy, Warszawa 1976, s. 128.
4 Zob. E. Breza, op. cit., s. 15.
5 Tam¿e.
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cz³owieka do kraju i narodu. Te informacje mo¿na odnaleŸæ w nazwiskach, kiedy
dokona siê ich analizy jêzykowej powi¹zanej z szerokim t³em historyczno-kul-
turowym6.

Na Pomorzu Gdañskim, zwanym tak¿e po niem. Pomerellen (nazwa ta poja-
wi³a siê ju¿ na mapie K. Hennenbergera z 1576 r., póŸniej na XVIII-wiecznych
mapach J.B. Homanna7, w odró¿nieniu od Pomorza Zachodniego, zwanego
w jêzyku niemieckim Pommern), obok rodzimej ludnoœci pomorskiej mieszkali
tak¿e Niemcy i Holendrzy.

W rodzimych nazwiskach pomorskich odnaleŸæ mo¿na charakterystyczne
cechy jêzyka kaszubskiego. Zwróæmy zatem uwagê na nazwiska pó³nocnokaszub-
skie, trafiaj¹ce siê niekiedy na Kociewiu, typu: Bia³k, Bojk, Wojk. Pierwsze ma
charakter odprzezwiskowy, wskazuje na wygl¹d cz³owieka, utworzono je bowiem
od przymiotnika bia³y z formantem -ek (NP I 50), drugie zaœ od hipotetycznego
rzeczownika pospolitego bojek ‘tchórz’ od gwarowego bojaæ siê ‘baæ siê’ (NP II 61),
natomiast nazwisko Wojk pochodzi od zdrobnionego imienia Wojciech (NP III 415).
W formach tych nazwisk widoczny jest zanik e ruchomego. Jest to jedna ze szcze-
gólnych cech dialektów pó³nocnopolskich, dziœ tylko pó³nocnej kaszubszczyzny,
widoczna tak¿e w s³ownictwie apelatywnym m.in. w typie anió³k, synk, tatk8.
Jak dowodzi piœmiennictwo kaszubskie, w procesie normalizacji kaszubszczyzny
wa¿n¹ rolê odgrywa³a tak¿e d¹¿noœæ do dominacji formantu -k 9 w opozycji do -ek,
charakterystycznego dla gwar po³udniowokaszubskich, typ kuniec, zajek.

W nazwiskach pomorskich utrwali³a siê tak¿e grupa tart, a wiêc typ gard
w opozycji do dialektów kontynentalnych polszczyzny, w których uleg³a ona prze-
stawce w trot, np. gród. Widoczna jest ona w nazwiskach Belgard, Starogardzki
czy Warna. Nazwisko Belgard wywodzi siê od Belgrad, zniemczonej formy na-
zwy miasta Bia³ogard w województwie zachodniopomorskim lub od nazwy wsi
Bia³ogarda w powiecie lêborskim (NP III 42-43), Starogardzki od nazwy miasta
Starogard, Warna zaœ mog³o zostaæ utworzone od nazwy miejscowoœci Warna,
rzeczownika warnia ‘miejsce schronienia dla pracuj¹cych górników’ lub od ka-
szubskiego apelatywu warna ‘wrona’ (NP III 397). Wœród zjawisk fonetycznych
pó³nocnopolskich uwagê zwracaj¹ tak¿e formy, w których pojawia siê nag³osowe
re- < ra-, mianowicie w nazwiskach Reda, Recki utworzonych od takiej samej
nazwy miejscowoœci, ta zaœ od nazwy rzeki Reda, nad któr¹ le¿y, nazwa rzeki zaœ

6 Por. Z. Kaleta, Nazwisko w kulturze polskiej, Warszawa 1998, s. 5.
7 Zob. K. Œlaski, Historia Pomorza, t. I, cz. 1, pod red. G. Labudy, Poznañ 1969, s. 40.
8 Formy te powsta³y w wyniku ró¿nicy we wzglêdnej chronologii zaniku jerów. Jest to teoria

duñskiego slawisty H. Andersena, którego pogl¹dy zreferowa³ W. Mañczak, Formy kaszub-
skie typu sink, „Studia z dialektologii polskiej i s³owiañskiej”, Warszawa 1992, s. 137-142.

9 Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. J. Tredera, Gdañsk 2002, s. 102.
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zawiera indoeuropejski rdzeñ rad- ‘szybki, wartki’, z przejœciem pocz¹tkowego
ra- w re- (NP II 369). Uwidoczniona jest ona tak¿e w nazwisku Redzimski, które
utworzono albo od nazwy miejscowoœci Radzim, albo od imienia staropolskiego
Radzim < Rados³aw (NP II 371). Widoczna jest tak¿e w nazwisku Rekowski,
powsta³ym od nazwy Rekowo (NP II 133).

Rodzime nazwiska pomorskie dostarczaj¹ tak¿e informacji o s³ownictwie
kaszubskim. Tak na przyk³ad nazwisko Czoska10 wskazuje bezpoœrednio na na-
rzêdzie rzemieœlnicze, a poœrednio na cz³owieka, który wykonuje nim swój za-
wód. Rzeczownik czoska oznacza bowiem siekierê do wyg³adzania ociosanych
belek, czyli wskazuje poœrednio na cieœlê (NP I 95). Z kolei nazwisko Mulk
pochodzi od kaszubskiego rzeczownika mulk oznaczaj¹cego osobê ukochan¹, tj.
narzeczon¹ lub narzeczonego, ogólnie te¿ ch³opca, m³odzieñca. Wyraz ten jest
znany dziœ na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach. Pojawia siê czêsto w kaszub-
skiej poezji lirycznej i erotycznej. Kaszubskie nazwisko Pyszka nawi¹zuje do
rzeczownika kasz. pëszka ‘kasza z ziarna jêczmiennego, pêczak’ (NP I 347),
a nazwiska Detka i Detkowski do kaszubskiego dëtk ‘10 groszy, wzglêdnie feni-
gów’ (NP II 98), w liczbie mnogiej dëtczi ‘pieni¹dze’.

Drug¹ grupê nazwisk, w których widoczna jest jêzykowa przesz³oœæ Pomorza,
stanowi¹ nazwiska genetycznie niemieckie i holenderskie. Pojawi³y siê one na
Pomorzu wskutek procesów kolonizacyjnych11, zachodz¹cych w ró¿nych okre-
sach. Najwczeœniejszym i najwa¿niejszym z nich by³a kolonizacja œredniowieczna,
w której mo¿na wyró¿niæ dwa etapy:
1. X–XI w. – przybywanie duchownych, rycerzy, kupców, co zwi¹zane by³o

z zawieraniem ma³¿eñstw pomorskich ksi¹¿¹t z niemieckimi ksiê¿niczkami
oraz powstawaniem klasztorów, na wzór macierzystych niemieckich.

2. XIII w. – masowy nap³yw mieszczan i ch³opów, którzy przybywali na Pomo-
rze Gdañskie i do Polski, szukaj¹c lepszych warunków ¿ycia, zapewnionych
przez udzielane im prawo niemieckie. Le¿a³o to tak¿e w interesie miejsco-
wych w³adców, którzy chcieli zniwelowaæ ró¿nice gospodarczo-kulturowe
miêdzy w³asnym krajem a reszt¹ Europy. Do takiej intensywnej kolonizacji
wiejskiej dochodzi od lat 40. XIII w.
Druga fala kolonizacji niemieckiej, bêd¹ca kontynuacj¹ akcji kolonizacyjnej

œredniowiecza, zaczê³a siê na Pomorzu Gdañskim pod koniec XVI w., kiedy to
terytorium etniczne niemieckie od strony Pomorza Zachodniego (Szczeciñskiego)
i Prus Ksi¹¿êcych przesunê³o siê ku jego granicom. Nap³yw Niemców spowodo-
wany by³ uciskiem religijnym protestantów i uciskiem gospodarczym ludnoœci

10 Historycznie nie zosta³o ono potwierdzone w innych regionach Polski, chocia¿ apelatyw cioska
‘siekiera’ znany jest tak¿e w Ma³opolsce.

11 Podzia³ dokonany i opracowany na podstawie pracy Z. Kaczmarczyka, Kolonizacja niemiecka
na wschód od Odry, Poznañ 1945.
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poddanej, zw³aszcza w Brandenburgii i w pañstwie pruskim. Swoim zasiêgiem
obejmowa³a równomiernie tereny miejskie, jak i wiejskie, na które sprowadzali
osadników magnaci polscy. Wiêksze miasta pomorskie, jak Gdañsk, Tczew, Sta-
rogard, Gniew, Skarszewy, na zachodzie Cz³uchów i Chojnice, na pó³nocy zaœ
Wejherowo i Puck w XVIII w. w du¿ej czêœci s¹ zamieszkiwane przez Niemców.

Jednoczeœnie na pocz¹tku XVI w. do Polski przyby³o wielu Holendrów, ucie-
kaj¹cych przed przeœladowaniami religijnymi we w³asnym kraju. Na terenie gdañ-
skim i wschodniopruskim osiedli oni w du¿ej czêœci jako sekta menonitów. Po-
niewa¿ posiadali umiejêtnoœæ melioracji wodnych i reprezentowali wysok¹ kulturê
roln¹, zasiedlili najni¿ej po³o¿one, ¿yzne, ale zalewane czêsto przez Wis³ê ¯u³awy
Wiœlane. St¹d rozprzestrzeniali siê w górê Wis³y, tworz¹c nowe osady do XVII w.
By³y one lokowane na prawie che³miñskim, nieco zmodyfikowanym. P³acili oni
bowiem czynsz, ale w nowo za³o¿onych koloniach wolni byli na okres 5–7 lat od
jego op³aty. Prowadzili gospodarkê na pó³ hodowlan¹, z du¿¹ iloœci¹ krów i koni.
W przeciwieñstwie do wsi polskiej, skupionej, ich osady by³y wiêksze, ka¿dy zaœ
pracowa³ w osobnym gospodarstwie. Uprawiane grunty dzier¿awili, maj¹c jednak
mo¿liwoœci odnowienia kontraktu dzier¿awy i przekazania ich spadkobiercom.
Korzystali wiêc z wolnoœci osobistej i nie byli przywi¹zani do gruntów jak poddani
polscy. Razem z menonitami na tereny gdañskie i wiœlane przybyli Niemcy z Po-
morza Zachodniego, którzy przemieszczali siê w g³¹b Polski, tworz¹c osady nowo-
holenderskie, pod pojêciem Holender albo Olêder zaczêto bowiem rozumieæ cz³o-
wieka wolnego, zajmuj¹cego siê osuszaniem bagien i karczowaniem lasów i ma-
j¹cego z tego tytu³u specjalne prawa i przywileje.

Pod koniec XVIII w., po utracie przez Polskê niepodleg³oœci w efekcie roz-
biorów, rozpoczê³a siê trzecia kolonizacja niemiecka, zwana tak¿e fryderycjañsk¹
(od Fryderyka Wielkiego 1740–1786). Opiera³a siê ona na korzystnych dla osad-
nika przywilejach, m.in. zwolnieniu ze s³u¿by wojskowej, dwuletnim zwolnieniu
od czynszów i podatków, zwolnieniu od ce³ na towary sprowadzone przez osadni-
ka, wolnoœci religijnej. £¹cznie w wyniku tej kolonizacji na Pomorzu osiedli³o
siê 670 niemieckich rodzin12, g³ównie z Wirtembergii i Palatynatu.

Akcja germanizacyjna za poœrednictwem kolonizacji trwa³a a¿ do I wojny
œwiatowej. Spora iloœæ kolonii niemieckich powsta³a w wyniku dzia³ania Komisji
Kolonizacyjnej. Na Pomorzu liczne osady niemieckie powsta³y w powiecie œwiec-
kim, tucholskim, a tak¿e z³otowskim i chojnickim. Dopiero odzyskanie niepodle-
g³oœci przez Polskê po I wojnie œwiatowej po³o¿y³o kres kolonizacji niemieckiej
na ziemiach polskich13.

Œlady kolonizacji widoczne s¹ wspó³czeœnie w nazwiskach, które wskazuj¹
na przynale¿noœæ etniczn¹ cz³owieka. Analizuj¹c je bowiem pod wzglêdem

12 M. Bär, Westpreußen unter Friedrich dem Großen, Bd. I, Leipzig 1909, s. 327.
13 Zob. Z. Kaczmarczyk, op. cit., s. 210.
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etymologicznym, odnaleŸæ mo¿na cechy dialektu, który da³ im pocz¹tek. Zatem
proweniencji wschodnio-œrodkowo-niemieckiej (ostmitteldeutsch) jest nazwisko
Izban, w którym widoczna jest monoftongizacja ei > a, przeniesiona na teren pruski
z dialektów œl¹skoniemieckich. Nazwisko to utworzono ze œrednio-wysoko-nie-
mieckiego isbein ‘koœæ biodrowa; te¿ okreœlenie ochraniacza w zbroi’14. Warian-
tem wschodnio-œrodkowo-niemieckim jest tak¿e nazwisko w formie Bongart,
w której o powsta³o wskutek monoftongizacji œrednio-wysoko-niemieckiego ou
> wschodnio-œrodkowo-niemieckie o 15 ze œrednio-wysoko-niemieckiego boum-
garte ‘sad’ (Zoder I 272), z dysymilacj¹ b…m > b…n. W dialekcie wschodnio-
-œrodkowo-niemieckim ä uleg³o wzd³u¿eniu (niemieckie Dehnung) w a16, st¹d
z formy nowo-wysoko-niemieckiej nazwiska Bäcker < ap. Bäcker ‘piekarz’ pow-
sta³ wariant wschodnio-œrodkowo-niemiecki Backer, spolonizowany jako Baker.
Nazwisko Hibner powsta³o z formy Hübner wskutek delabializacji œrednio-wy-
soko-niemieckiego ü > wschodnio-œrodkowo-niemieckie i17, to zaœ ze œrednio-
-wysoko-niemieckiego huob(e)ner ‘posiadacz ³anu pola’ (Lex 95). Zanik nieak-
centowanej sylaby -de- zauwa¿yæ mo¿na we wspó³czesnym pomorskim nazwisku
Wejman, tak¿e proweniencji wschodnio-œrodkowo-niemieckiej, które utworzone
zosta³o od formy Weidemann (Zoder II 299), ta zaœ od nazwy odzawodowej, co
ze œrednio-wysoko-niemieckiego weide-man 1. ‘myœliwy’, 2. ‘rybak’ (Lex 312).
Z kolei w nazwisku Langmesser widoczna jest zmiana nd w ng (welaryzacja)
charakterystyczna dla dialektu wschodnio-œrodkowo-niemieckiego18. Pochodzi ono
bowiem z nowo-wysoko-niemieckiej formy Landmesser ‘mierniczy, geometra’.

Dolnoniemieckiej proweniencji s¹ nazwiska: Möller – o charakterze odzawo-
dowym, co ze œrednio-dolno-niemieckiego molner, molre ‘m³ynarz’ (Lbn III 115).
Odpowiednikiem górnoniemieckim tego nazwiska jest wariant Müller (Zoder II
192), pochodz¹cy ze œrednio-wysoko-niemieckiego mülnoere, müller ‘m³ynarz’
(Lex 145). S³awnym Pomorzaninem by³ Anton Möller (1563–1611), malarz i grafik
gdañski, któremu przypisuje siê autorstwo wielkiej panoramy Gdañska z lat 1592–
–1593. By³ równie¿ autorem wielu portretów. W latach 1602–1603 wykona³ na
zamówienie ³awników gdañskich swój najs³awniejszy obraz dla Dworu Artusa,
przedstawiaj¹cy S¹d Ostateczny.

Dolnoniemieckie pochodzenie ma tak¿e nazwisko Fahrenheit, utworzone od
takiej samej nazwy miejscowoœci w Meklemburgii19. W Gdañsku w roku 1686

14 Zob. F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearbeitet von E. See-
bold, 23, erweiterte Auflage, Berlin-New York 1999, s. 213.

15 Por. W. Putschke, Ostmitteldeutsche Dialektologie, [w:] Germanische Dialektologie. Fest-
schrift für Walther Mitzka zum 80. Geburtstag, Wiesbaden 1968, Bd. I, s. 139.

16 W. Kaestner, Die deutschen Lehnwörter im Polnischen. I Teil: Einleitung und Lautlehre,
Leipzig 1939, s. 7.

17 Tam¿e, s. 23.
18 Zob. W. Putschke, op. cit., s. 138.
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î

î

19 Zob. J. Brechenmacher, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen, Limburg
1957, Bd. I, s. 426.

20 Tam¿e, Bd. II, s. 558.
21 Tam¿e.
22 Por. A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik, Halle 1914, s. 167.
23 Tam¿e, s. 112.
24 Tam¿e, s. 94.
25 H. Mettke, Mittelhochdeutsche Grammatik, Leipzig 1970, s. 127.

urodzi³ siê Daniel Gabriel Fahrenheit. By³ znanym w œwiecie fizykiem i in¿ynie-
rem, który zas³yn¹³ tym, ¿e jako pierwszy, bo ju¿ w 1714 r., zastosowa³ rtêæ
w termometrze w miejsce alkoholu. Znany jest równie¿ jako autor skali, zwanej
od jego nazwiska skal¹ Fahrenheita, któr¹ opracowa³ w 1725 r., a tak¿e odkry³
zale¿noœæ temperatury wrzenia wody od ciœnienia.

S³ynnym Pomorzaninem by³ Arthur Schopenhauer, filozof urodzony w Gdañ-
sku w 1788 r. w domu przy ul. Œw. Ducha 114 (Heilige Geistgasse). W 1793 r.
wraz z rodzicami wyjecha³ do Hamburga, gdzie po œmierci ojca uczy³ siê zawodu
kupieckiego. PóŸniej studiowa³ w Getyndze medycynê i przyrodê, a nastêpnie
w Berlinie filozofiê. Pracowa³ na uniwersytecie jako docent, kontynuuj¹c badania
i rozwa¿ania filozoficzne. Jego filozofia wywar³a wielki wp³yw na kszta³towanie
osobowoœci i pogl¹dów F. Nietzschego. Nazwisko Schopenhauer ma charakter
odzawodowy, pochodzi bowiem od œrednio-dolno-niemieckiego schope – okreœle-
nia czerpaka u¿ywanego przez piwowara; tu zatem odnosi siê do jego wytwórcy20.
W tym miejscu warto przytoczyæ fragment listu niemieckiego dramaturga i poety
Friedricha Hebbela z 29 III 1857 r., w którym pisa³: „Schopenhauer, an dem nur
sein Name fatal ist”21, czyli w wolnym t³umaczeniu: „Schopenhauer, u którego
tylko nazwisko jest fatalne”. W ten sposób uwidacznia siê subiektywny stosunek
poety do ³adunku znaczeniowego nazwiska.

Proweniencji dolnoniemieckiej s¹ tak¿e nazwiska: Gilmejster, powsta³e ze
œrednio-dolno-niemieckiej formy gildemester ‘zwierzchnik korporacji, bractwa’
(Lbn II 111), w której nast¹pi³a asymilacja ld > ll > l 22, synkopa e oraz obserwo-
wana z koñcem XVI w. dyftongiczna wymowa e jako ei23; Ropel – nazwisko
utworzone od dialektalnej starosaskiej formy Rotbold, ta zaœ z germañskiego hroth
‘s³awa’ (Kauf 202), w dialekcie starosaskim Rot-, nastêpnie w œrednio-dolno-nie-
mieckim Rot-24 oraz starosaskim bald ‘odwa¿ny, œmia³y’ (Kauf 53), które po 850 r.
przesz³o w bold. W formie Rotbold tb > tp > pp > p25  wskutek asymilacji, ld zaœ
w ll > l, natomiast o pod wp³ywem l uleg³o przeg³osowi w e. Nazwisko to na
Pomorzu wystêpuje tak¿e w wariantach Roppel, Ropela i podobnie. Najwybit-
niejszym nosicielem tego nazwiska by³ pisarz kaszubski oraz edytor kaszubskich
tekstów literackich Leon Roppel. Nazwisko Kersten, derywowane od imienia
Christ(i)an (Zoder I 852) z wymian¹ ch > k, metatez¹ rist > irst oraz przeg³osem
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(Umlaut) a > e26, tak¿e spolszczone nazwisko Wejner, które powsta³o od dolno-
niemieckiej nazwy osobowej Weiner, ta zaœ ze œrednio-dolno-niemieckiego wege-
ner ‘stelmach, ko³odziej’ (Lbn V 651) z kontrakcj¹ ege > egi > ei27. Równie¿
nazwisko Worms utworzone za pomoc¹ przyrostka -s z odmiany mocnej rzeczow-
nika od nazwy osobowej Worm, derywowanej ze œrednio-dolno-niemieckiego worm
‘robak, tak¿e okreœlenie ka¿dego pe³zaj¹cego stworzenia, np. wê¿a’ (Lbn V 769).
Charakterystyczne dla dialektu dolnoniemieckiego nazwiska zawieraj¹ce w z³o-
¿eniu s³owo: -beck ‘strumieñ, potok’, -haus ‘dom’, -hof ‘dwór, folwark, zagroda,
dziedziniec, podwórze’, -horst ‘zamek’, -kamp ‘pastwisko, ogrodzony kawa³ek
ziemi’ wystêpuj¹ tak¿e na Pomorzu. S¹ wœród nich: Fibek, co ze œrednio-dolno-
-niemieckiego vî(he) ‘bagna, b³ota, moczary’ (Zoder I 483), Szenbek, Junghaus,
Altenhof, Steinhof, Berhorst, Wittkamp28.

Wœród nazwisk odzwierciedlaj¹cych jêzykow¹ przesz³oœæ Pomorza znalaz³y
siê tak¿e holenderskie, mianowicie Jana Uphagena i Antoniego Obbergena.
Uphagen (1731–1802) by³ rajc¹ gdañskim, bibliofilem i kolekcjonerem ksi¹¿ek
oraz dzie³ sztuki. Jego zbiory zakupi³a Biblioteka Miejska w Gdañsku, a dziœ sta-
nowi¹ one czêœæ ksiêgozbioru Biblioteki Gdañskiej PAN. Nazwisko jego mo¿na
zinterpretowaæ jako utworzone od nazwy terenowej, gdzie up – to przyimek w
znaczeniu ‘na, nad’, a Hagen ‘ogrodzenie, zagroda, niekiedy gród’. Zatem by³by
to cz³owiek mieszkaj¹cy przy grodzie lub jakimœ ogrodzeniu (NP I 418). Z kolei
Anton van Obberghen (1543–1611) by³ architektem, twórc¹ renesansu gdañskiego.
Zaprojektowa³ po³udniowo-zachodni ci¹g fortyfikacji Gdañska, m.in. bastion œw.
Gertrudy. Prowadzi³ prace przy regulacji Wis³y. Najwiêkszym gdañskim dzie³em
Obberghena jest Wielka Zbrojownia, zbudowana w latach 1602–1609. Jego nazwi-
sko mo¿na zinterpretowaæ jako wyra¿enie Op Bergen ‘na górach’, czyli polskim
odpowiednikiem by³by Nagórski (NP I 418).

Podobnych przyk³adów mo¿na przytoczyæ wiêcej; s¹ one dla onomasty inte-
resuj¹ce zarówno ze wzglêdu na etymologiê, jak i tkwi¹ce w nich zjawiska jêzy-
kowe, a tak¿e w aspekcie socjolingwistycznym i kulturowym.

26 Zob. A. Lasch, op. cit., s. 39, 134, 176.
27 Tam¿e, s. 83, 86.
28 Etymologie i sposoby polszczenia nazwisk niemieckich zob. Z. Lica, Sposoby adaptacji na-

zwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyŸnie, Gdañsk 2009.
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ROZWI¥ZANIE SKRÓTÓW:

Kauf – H. Kaufmann, Altdeutsche Personennamen Ergänzungsbänd, Hildesheim 1968.
Lbn – A. Lübben, K. Schiller, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. I–VI, Bremen 1875–

–1881.
Lex – M. Lexers, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Stuttgart 1981.
NP I – E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. I, Gdañsk 2000.
NP II – E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. II, Gdañsk 2002.
NP III – E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. III, Gdañsk 2003.
Zoder – R. Zoder, Familiennamen in Ostfalen, Hildesheim 1968.

Zenon Lica

Die sprachliche Vergangenheit von Pommern
fixiert in Namen

ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend vom Begriff Name und seiner geschichtlichen Rahmen stellt der Verfasser
sprachliche Phänomene dar, die in pommerschen onimen fixiert wurden. Er bespricht
heimische Namen und ihre Merkmale, u. a. Tendenz zur Dominieren des Affixes -k
im Kaschubischen, Typhus Bia³k, Verhalten der Gruppen tart, Typus Belgard, Verändern
ra > re, Typus Reda. Er weist auf Interjektionswörtschatz hin, der onimiert wurde, Typus
pëszka → Pyszka. Weiter beschreibt er die Züge der deutschen und holländischen Ko-
lonialisierung und anhand von Beispielen zeigt er, welche plattdeutschen und mittelhoch-
deutschen Merkmale in den Namen der Kolonisten und ihrer Nachfolger fixiert wurden.
Der Verfasser schenkt die Beachtung auch den holländischen Namen zu.
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Tomasz Derlatka
(Lipsk)

O najwa¿niejszych zjawiskach w poezji
kaszubskiej i serbo³u¿yckiej po roku 1989:

próba ujêcia konfrontatywnego

Ogólne podobieñstwa literatur kaszubskiej i serbo³u¿yckiej (rozumianej tu
jako ca³oœæ, na któr¹ sk³ada siê produkcja literacka cz³onków diaspory w jêzyku
górno- i dolno³u¿yckim) s¹ niepodwa¿alne. Za postawion¹ tez¹ przemawia a¿ nadto
argumentów1, dlatego te¿ niepokoj¹cym jest fakt, i¿ problematyka ta – jak dot¹d
– nie znalaz³a wystarczaj¹cego uznania w oczach badaczy, nie tylko sorabistów,
kaszubistów, ale równie¿ slawistów i komparatystów. Jestem przekonany, ¿e taki
stan rzeczy nale¿y uznaæ za w wysokim stopniu niezadowalaj¹cy, a wieloletnie
zaniedbania w zakresie badañ porównawczych nad produkcj¹ literack¹ obu za-
chodnios³owiañskich diaspor winny zostaæ jak najszybciej nadrobione. Artyku³
stawia sobie za cel wype³nienie jednej z wielu luk w tym obszarze badawczym,
przy czym, rzecz jasna, próba ta stanowi drobny jedynie przyczynek do ca³ego
zagadnienia. Konfrontatywne porównanie obu literatur jako ca³oœci – wykazanie
ich cech endemicznych, ró¿nic i podobieñstw – jest zadaniem, które postawiæ by
nale¿a³o nie przed jedn¹ osob¹, lecz przed ca³ym zespo³em badawczym, wyniki
takich eksploracji z pewnoœci¹ wype³ni³yby kilka sporych ksi¹¿ek.

W niniejszym szkicu zestawione zostan¹ najwa¿niejsze zjawiska (zwracam
uwagê na kwestiê subiektywnoœci takiej oceny), jakie wyst¹pi³y w obrêbie poezji
kaszubskiej i serbo³u¿yckiej po roku 1989. Nie bêdzie to jednak opracowanie
kompletne, a to z kilku powodów.

Po pierwsze, w poni¿szych rozwa¿aniach ograniczam siê do twórczoœci po-
etyckiej Kaszubów i Serbo³u¿yczan w jêzykach narodowych diaspor: kaszubskim,
górno- i dolno³u¿yckim. Jestem zdania, ¿e to w³aœnie ta warstwa – spoœród wielu

1 Tezy odnosz¹ce siê do typologicznych podobieñstw daj¹cych siê zaobserwowaæ pomiêdzy
najdonioœlejszymi utworami prozatorskimi Kaszubów i Serbo³u¿yczan przedstawi³em w od-
dzielnym artykule, por. T. Derlatka, O typologicznych podobieñstwach najwiêkszych utworów
prozatorskich Kaszubów i Serbo³u¿yczan (tezy), „Acta Cassubiana”, t. XII, 2010, s. 183-197.
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mo¿liwych opcji jêzykowych, jakie literatom przynale¿¹cym do mniejszoœci na-
rodowych/regionalnych stoj¹ w dniu dzisiejszym do dyspozycji – jest t¹, która
decyduje o trwaniu, specyfice i obrazie obu literatur, bez wzglêdu na to, co rozu-
miemy pod denotatami definicji „literatura serbo³u¿ycka” i „literatura kaszub-
ska”. Aczkolwiek utwory poetów kaszubskich w jêzyku polskim (lub ka¿dym in-
nym), podobnie jak poezja niemieckojêzyczna (lub w innych jêzykach) autorów
serbo³u¿yckich zosta³y przeze mnie w procesie przygotowywania artyku³u uwzglêd-
nione – w przemyœleniach dotycz¹cych literatur mniejszoœci narodowych (zasad-
niczo dwujêzycznych) nie da siê od problemu tego uciec, bilingwalna i polifo-
niczna poezja sta³a siê jednym z najwa¿niejszych elementów formalnych poezji
serbo³u¿yckiej autorki R. Domašcyny i wrêcz dominant¹ poezji serbo³u¿yckiej po
roku 1989 – jednakowo¿ twórczoœæ obcojêzyczna nie przedstawia dla rozwa¿añ
w nim zawartych sprawy pierwszorzêdowej. Dodaæ równie¿ nale¿y, ¿e dorobek
ten, zw³aszcza polskojêzyczna twórczoœæ poetów ze strony kaszubskiej oraz nie-
mieckojêzyczna literatów serbo³u¿yckich, jest liczna i wcale ciekawa, tote¿ jako
taka staæ siê winna przedmiotem rozwa¿añ zawartych w oddzielnym, znacznie
obszerniejszym studium.

Po drugie, do deliberacji nad najciekawszymi zdarzeniami w obu poezjach
po roku 1989 wykorzysta³em nie wszystkie, lecz jedynie wybrane pozycje. ̄ yczy³-
bym sobie, aby owa wybiórczoœæ nie sta³a siê powodem do stawiania mi zarzutów
o nierzetelnoœæ. S³owem usprawiedliwienia powiem jedynie, ¿e z ró¿norakich
wzglêdów nie by³o mi dane dotrzeæ do wszystkich utworów poetyckich danych
autorów, szczególnie tych m³odszych wiekiem, które (zw³aszcza po stronie ka-
szubskiej) rozsiane s¹ po przeró¿nych czasopismach, dalej do tomów poezji wyda-
wanych nak³adem w³asnym autora b¹dŸ autorki, taki¿ to tomików opublikowanych
jedynie w niewielkim nak³adzie itp. Podkreœlam tak¿e, ¿e w opracowaniu podej-
mujê staranie zaprezentowania jedynie „najwa¿niejszych zjawisk”: kierunków,
tendencji, konkretnych realizacji, jakie zaobserwowaæ siê daj¹ w obrêbie twór-
czoœci poetyckiej kaszubskiej i serbo³u¿yckiej. Jestem zdania, ¿e takowe – na
podstawie dostêpnych mi druków samoistnych (tomików poezji, antologii poezji),
czasopism drukowanych, Ÿróde³ internetowych – daj¹ siê wyizolowaæ bez niebez-
pieczeñstwa wiêkszych pomy³ek.

Przedstawione na poni¿szych stronach rozwa¿ania nie mog¹ byæ traktowane
w ¿adnym przypadku jako zarys rozwoju obu poezji po roku 1989. Jest to bowiem
materia³ znacznie przekraczaj¹cy ramy niniejszego artyku³u, cele przed nim po-
stawione, jak równie¿ diametralnie odmienna winna byæ przyjêta metodologia
badañ. W zwi¹zku z tym chcia³bym podkreœliæ, i¿ np. wybór nazwisk pojawiaj¹-
cych siê w szkicu, a zw³aszcza frekwencja ich wystêpowania, nie mo¿e œwiad-
czyæ o   r z e c z y w i s t e j   wartoœci poezji tych autorów i ich samych dla ca³oœci
poezji kaszubskiej i serbo³u¿yckiej, ani nawet dla okresu ich rozwoju po roku
1989. Aspekt ten jest szczególnie istotny, nie chcia³bym bowiem, aby którykol-
wiek z czytelników odniós³ wra¿enie, ¿e np. B. Karczewski i F. Sikora, których
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nazwiska pojawiaj¹ siê w tekœcie doœæ czêsto, s¹ poetami dla ca³oœci poezji ka-
szubskiej wa¿niejszymi ani¿eli np. S. Pestka, którego nazwisko przywo³ane jest
tu bodaj trzy razy. Takie wnioskowanie by³oby ca³kowitym nieporozumieniem –
przy ca³ym szacunku i sympatii dla prób poetyckich dwu wymienionych (i jeszcze
kilku z nazwiska niewymienionych) autorów, sama próba stawiania ich dokonañ
na równi z twórczoœci¹ autora Wieczórnego widnika, która stanowi w poezji ka-
szubskiej zjawisko doœæ skutecznie wymykaj¹ce siê jakimkolwiek próbom klasy-
fikacji i porównañ, by³aby powa¿nym b³êdem. Nie mo¿na równie¿ stawiaæ znaku
równoœci np. pomiêdzy „kaszubocentrycznymi” wierszami przywo³anego ju¿
Kaszuby B. Karczewskiego a „serbo³u¿yckocentryczn¹” poezj¹ Serbo³u¿yczanki
M. Krawcec: przywo³anie ich wierszy w artykule ilustruje jedynie jeden z cie-
kawszych procesów, jakie charakteryzuj¹ obraz poezji kaszubskiej i serbo³u¿yc-
kiej po roku 1989 (por. ni¿ej), nie jest zaœ dowodem na zbli¿ony poziom artys-
tyczny dokonañ poetyckich obojga autorów.

*

Zaryzykowaæ mo¿na tezê, aczkolwiek problem ten staæ siê musi jeszcze obiek-
tem dok³adniejszych badañ, i¿ obok roku 1945 to w³aœnie rok 1989 determinuje
zasadnicz¹ cezurê w procesie rozwojowym kultury kaszubskiej i serbo³u¿yckiej.
Zmiany rozmaitego charakteru, wywo³ane nowymi, poprzewrotowymi realiami
spo³eczno-polityczno-gospodarczymi, poci¹gnê³y za sob¹ niema³e konsekwencje
równie¿ i dla profilu oraz sposobu funkcjonowania kaszubskiej i serbo³u¿yckiej2
sfery literackiej i oko³oliterackiej. W obu literaturach daje siê dostrzec w tym
zakresie niema³o podobieñstw, a zarazem ró¿nic, dlatego te¿ warto by w przysz³oœci
podyskutowaæ o tych przemianach nieco dok³adniej (trafnoœæ analizy, obiektyw-
noœæ i wysok¹ wartoœæ takiego zamiaru determinowa³aby równie¿ ponaddwudzie-
stoletnia perspektywa, z jakiej dokonano by takiego ogl¹du). Teraz warto jedynie
powiedzieæ, ¿e niezale¿nie od ró¿norakich konwergencji i dywergencji pomiêdzy
literaturami obu diaspor jedna rzecz nasuwa siê specjaliœcie w sposób nieodparty:
oto zaistnia³e po roku 1989 zmiany cechuje zasadniczo odmienny charakter,
w pierwszym rzêdzie dotyczy to zmienionego profilu istnienia obu literatur.

2 O sytuacji literatury serbo³u¿yckiej po roku 1989 por. m.in. nastêpuj¹ce pozycje: D. Scholze,
Die sorbische Literatur heute, „Zbli¿enia Polska – Niemcy: Pismo Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego”, 1999, nr 1, s. 19-24; D. Scholze, Die sorbische Literatur – heute, [w:] Die slavischen
Literaturen heute, pod red. R. Lauera, Wiesbaden 2000, s. 109-116; T. Derlatka, Zwischen
Sprachspielen und Marktzwängen: Anmerkungen zur sorbischen Literatur nach 1989, „an-
gezettelt”: Informationsblatt des Sächsischen Literaturrates, 2001, nr 4, s. 3–5; Ch. Prunitsch,
Literatura ³u¿ycka w zjednoczonych Niemczech – tendencje, perspektywy, [w:] W krêgu Kra-
bata: szkice o Juriju Brìzanie, literaturze, kulturze i jêzykach ³u¿yckich, pod red. J. Zarka,
Katowice 2002, s. 73-85.
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Uwa¿am, ¿e literatura kaszubska (i szerzej: kultura kaszubska) w nowej po-
przewrotowej sytuacji, nawet pomimo kilku powa¿nych strat (np. œmieræ na prze-
³omie epok méstra J. Trepczyka), wiele zyska³a, podczas kiedy kultura i literatura
serbo³u¿ycka wrêcz przeciwnie – znacz¹co straci³a3. Bilans zysków i strat na polu
literackim, którego tu nawet w zarysie przedstawiæ niepodobna, najwyraŸniej uzew-
nêtrzni³ siê w obszarze komunikacji literackiej i sposobu jej funkcjonowania.
Komunikacja literacka, któr¹ pojmujê w tej chwili jako synonim obiegu literac-
kiego (jego elementami s¹ m.in. pisarze, czytelnicy, wydawnictwa, nak³ad publi-
kacji, sposoby publikowania – na uwagê zas³uguj¹ tu zw³aszcza nowe mo¿liwoœci,
jakie po roku 1989 stworzy³a platforma Internetu), podleg³a wœród Kaszubów po
przewrocie niezwyk³ej ekstensyfikacji, który utrzymuje siê do dnia dzisiejszego;
podczas kiedy zjawisko to na gruncie serbo³u¿yckim znajduje siê – niech¿e tylko
w porównaniu do sytuacji kaszubskiej – w stanie ewidentnej regresji4.

Oprócz argumentu podanego w przypisie 3., wspomniana sytuacja zdaje siê
mieæ zwi¹zek z problemem centralizacji ¿ycia literackiego na £u¿ycach i jego
decentralizacji na Kaszubach. Zacytujmy ponownie s³owa C. Obracht-Prondzyñ-
skiego, odnosz¹ce siê do sytuacji literatury kaszubskiej „dzisiaj”: „Literatura

3 Nestor literatury serbo³u¿yckiej J. Brìzan stwierdzi³ nawet, i¿ jeszcze nigdy w swej historii
egzystencja narodu serbo³u¿yckiego nie by³a bardziej zagro¿ona, jak w tym w³aœnie okresie.
Poetycko okreœli³ tê sytuacjê jako Pøipo³dniša smjeræ B. Dyrlich w tomie poetyckim (Wot-
mach womory, 1997). Wydaje mi siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ odmienny
model wspierania kultury serbo³u¿yckiej, a w jej obrêbie i literatury, w latach 1945–1989.
Rozwój kultury i literatury Serbo³u¿yczan finansowany by³ w tym okresie niema³ymi dotacja-
mi pañstwowymi (tak jest równie¿ i w dniu dzisiejszym), podczas kiedy nak³ady na rozwój
kultury kaszubskiej w tym samym okresie by³y wyj¹tkowo skromne. Warto przytoczyæ tu s³o-
wa C. Obracht-Prondzyñskiego, który pisa³: „Do 1990 roku (…) ukaza³o siê [na Kaszubach –
T.D.] blisko 350 tytu³ów w ³¹cznym nak³adzie ponad 1 mln egzemplarzy. Dodajmy – wszystko
to bez pañstwowych dotacji lub przy symbolicznym wsparciu finansowym, bez przydzia³ów
papieru, gwarancji miejsc w drukarniach, bez sta³ych praw wydawniczych i przy ci¹g³ym
oporze ze strony w³adz (nie tylko cenzury)! Wy³¹cznie wysi³kiem spo³ecznym!” (por. ten¿e,
Kaszubi dzisiaj. Kultura – jêzyk – to¿samoœæ, Gdañsk 2007, s. 28). Przez 50 bez ma³a lat
skazani sami na siebie Kaszubi wygenerowali zdolnoœci oddolnego starania siê o rozwój w³a-
snej kultury, podczas kiedy Serbo³u¿yczanie nie musieli zaprz¹taæ sobie tym g³owy. Po roku
1989, tj. w sytuacji, kiedy o dotacje finansowe staraæ siê mo¿na równie¿ poza polskimi/nie-
mieckimi instytucjami pañstwowymi, wspomniane umiejêtnoœci Kaszubów okaza³y siê nie-
zwykle przydatne. Serbo³u¿yczanie prze¿yli zaœ swoisty szok ekonomiczny i zdolnoœci tych
ucz¹ siê po dzieñ dzisiejszy.

4 W innym artykule (por. T. Derlatka, O potrzebie uwzglêdniania w programach studiów slawi-
stycznych literatury serbo³u¿yckiej i kaszubskiej [w druku]) wyrazi³em zdanie, które niniej-
szym podtrzymujê, ¿e w obrêbie komunikacji literackiej (w prezentowanym tu rozumieniu) to
literatura kaszubska jest t¹ z literatur s³owiañskich, która po roku 1989 rozwinê³a siê w stopniu
najwiêkszym, a literatura serbo³u¿ycka ponios³a w tym zakresie straty najwiêksze. Zaprezen-
towany pogl¹d wynika w pierwszym rzêdzie z proporcji, jakie uwidaczniaj¹ siê przez porów-
nanie „rozmiaru” (kaszubskiej, serbo³u¿yckiej) przestrzeni literackiej w okresie 1945–1989
oraz takim to jej „rozmiarem” ju¿ po roku 1989.



TOMASZ DERLATKA (LIPSK)96

kaszubska jest zdecentralizowana. Osoby pisz¹ce po kaszubsku mieszkaj¹ w ró¿-
nych miejscowoœciach, w ró¿nych czêœciach Kaszub. Ksi¹¿ki kaszubskie ukazuj¹
siê w³aœciwie we wszystkich miastach na Kaszubach, a nawet wsiach. Utwory
kaszubskie drukuje prasa lokalna. Poszczególne konkursy literackie tak¿e odby-
waj¹ siê w ró¿nych oœrodkach”5. W porównaniu do poprzewrotowej sytuacji na
Kaszubach obraz scentralizowanego obiegu literackiego wœród Serbo³u¿yczan,
z Budziszynem jako centrum dla Górnych £u¿yc i Chociebu¿em dla £u¿yc Dol-
nych, jest mizerny. Wiêkszoœæ wspó³czesnych autorów serbo³u¿yckich literacko
czynnych mieszka w Budziszynie (niektórzy w ogóle w innych landach), ksi¹¿ki
serbo³u¿yckie wydawane s¹ równie¿ jedynie w tym mieœcie bêd¹cym równoczeœnie
siedzib¹ g³ównego wydawnictwa serbo³u¿yckiego (za³o¿one w roku 1958 Ludowe
Nak³adnistwo Domowina), podobnie jak tylko tutaj organizowane s¹ konkursy
literackie. Podmiotów wydaj¹cych ksi¹¿ki w jêzykach serbo³u¿yckich jest nie-
wiele, s¹ to Ludowe Nak³adnistwo Domowina, Maæica Serbska (Macierz Serbo-
³u¿ycka), Domowina (naczelna organizacja zwi¹zków i stowarzyszeñ serbo³u¿yc-
kich), Serbski Institut (Instytut Serbo³u¿ycki). Utworów literackich, zw³aszcza
w jêzykach górno- i dolno³u¿yckim, nie drukuje resp. drukuje w stopniu minimal-
nym (niemiecka) prasa lokalna, ciê¿ar ich publikacji spada zatem na istniej¹ce
periodyki serbo³u¿yckie6. Wymieniaæ mo¿na by dalej. Zarówno decentralizacja, jak
i centralizacja ¿ycia kulturalno-literackiego posiada cechy pozytywne, jak i nega-
tywne, decentralizacyjny model Kaszubów przek³ada siê chocia¿by na wiêksze
i znacznie bardziej ró¿norodne mo¿liwoœci publikowania utworów literackich,
organizowania konkursów itp., choæ niekiedy odczuwalny jest w tym zakresie
brak synchronizacji. Niezale¿nie od dobrych i z³ych stron obu modeli wydaje siê
jednak, ¿e w nowych realiach spo³eczno-gospodarczo-kulturalnych powsta³ych
po przewrocie decentralizacyjny model komunikacji literackiej okazuje siê byæ
zdecydowanie bardziej u¿yteczny dla progresu kultury narodowej, czego dowo-
dem jest wspomniany wczeœniej nad podziw prê¿ny rozrost kaszubskiej sceny
literackiej.

5 C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi dzisiaj…, s. 25. Do najwa¿niejszych wydawnictw, które
aktywnie wspiera³y lub nadal wspieraj¹ rozwój literatury kaszubskiej po roku 1989, zaliczyæ
nale¿y: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, kolejne wydawnictwa W. Kiedrowskiego (Kara
Remusa, Arkun, Oficyna Czec), Wydawnictwo Region z Gdyni (J. Ellwart), Szos (A. Jab³oñ-
skiego i E. Pryczkowskiego) i jego kontynuator Wydawnictwo Rost (E. Pryczkowskiego),
Wydawnictwo Bernardinum (Pelplin). G³ównymi podmiotami zlecaj¹cymi publikacje literac-
kie, naukowe i kaszuboznawcze s¹: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski,
Uniwersytet Gdañski i Akademia Pomorska w S³upsku, gminy, a nawet pojedyncze szko³y
czy te¿ biblioteki.

6 Najwa¿niejsze serbo³u¿yckie media prasowe to: dziennik w jêzyku górno³u¿yckim „Serbske
Nowiny”, dziennik w jêzyku dolno³u¿yckim „Nowy Casnik”, miesiêcznik kulturalny „Rozhlad”,
miesiêczniki religijne „Katolski Poso³” i „Pomhaj Bóh”, miesiêczniki dla dzieci „P³omje”
(g³u¿.) i „P³omjo” (d³u¿.) oraz ukazuj¹ce siê dwa razy w roku czasopismo naukowe „Lìtopis”
(periodyk Serbskiego Institutu w Budziszynie).
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Stolemné znaczenie dla pobudzania i integracji produkcji literackiej po roku
1989 maj¹ na Kaszubach ró¿norakie inicjatywy literackie – te ca³kiem nowe i te
nieco starsze (ale w nowej formie), które znacz¹co przewy¿szaj¹ i liczb¹, i czêsto-
tliwoœci¹ podobne projekty Serbów £u¿yckich. Wymieñmy tu m.in. coroczne
Spotkania Twórców Literatury Kaszubskiej, konkursy literackie: Konkurs Literac-
ki im. R. Stryjewskiego (w Lêborku), organizowany przez „Pomeraniê” Konkurs
im. Izabelli Trojanowskiej, (ogólnopolski) Konkurs Literacki im. Jana Drze¿d¿ona,
nagrody literackie (np. Nagroda im. Romana Wróblewskiego) i wiele innych po-
mniejszych projektów. Co kwarta³ (od roku 2006) ukazuje siê te¿ literacki doda-
tek do „Pomeranii” zatytu³owany „Stegna”. W porównaniu do sytuacji na Kaszu-
bach inicjatywy podobnego charakteru na £u¿ycach s¹ znacznie skromniejsze.
W dalszym ci¹gu przyznawana jest co prawda Nagroda im. J. Barta-Æišinskiego
(Myto Æišinskeho)7, co dwa lata Fundacja dla Narodu Serbo³u¿yckiego (Za³ožba
za serbski lud) wraz z wydawnictwem Domowina organizuj¹ konkurs literacki
(g³u¿. „literarne wubìdŸowanje”)8. Podobnego do „Stegny” dodatku literackiego,
który powinien wydawaæ serbo³u¿ycki pendant kaszubskiej „Pomeranii”, tj. mie-
siêcznik kulturalny „Rozhlad”, w serbo³u¿yckim obiegu literackim nie mamy,
aczkolwiek sam „Rozhlad”, podobnie jak i oba miesiêczniki religijne, publikuje
utwory literackie autorów serbo³u¿yckich. Problemom literatury i sztuki, poœwiê-
cony jest wreszcie comiesiêczny, pi¹tkowy dodatek do dziennika „Serbske No-
winy”, zatytu³owany „Literatura a wumì³stwo” (Literatura i sztuka).

Czas wreszcie na aspekt liczbowy, który powy¿sz¹ tezê o przyspieszonym
rozwoju komunikacji literackiej wœród Kaszubów i jej stanie regresji wœród Ser-
bo³u¿yczan oprze na solidnych fundamentach. W okresie pomiêdzy rokiem 1945
a rokiem 1989 grono kaszubskich literatów liczy³o grubo ponad setkê osób, w tym
samym okresie liczba serbo³u¿yckich autorów by³a jednak wy¿sza. Jednakowo¿
w dniu dzisiejszym doliczyæ siê mo¿na na Kaszubach grupy 50-60 literacko ak-
tywnych autorów, podczas kiedy czynnych autorów serbo³u¿yckich jest ju¿ znacz-
nie mniej. Wiêcej utworów poetyckich opublikowanych zosta³o po roku 1989
równie¿ na Kaszubach, gdzie samych tomików poetyckich (w jêzyku kaszubskim),
które wydane zosta³y w okresie 1989–2010, doliczy³em siê ponad szeœædziesi¹t,
a nie jest to z pewnoœci¹ jeszcze suma kompletna. Statystyka podana przez
Ch. Prunitscha9  wykazuje, ¿e w okresie 1990–1997 ukaza³o siê jedynie siedem

7 Utworzona w roku 1956 przez Ministerstwo Kultury NRD, przyznawana co dwa lata, ostatni
raz nagroda udzielona zosta³a w roku 1990, od roku 1995 – równie¿ w rytmie dwuletnim –
przyznawana jest za szczególne osi¹gniêcia na polu kultury i sztuki serbo³u¿yckiej oraz nauki
przez Fundacjê dla Narodu Serbo³u¿yckiego.

8 Konkurs, w roku 2011 organizowany ju¿ po raz 18., przeznaczony jest dla debiutantów (bez
wydanej pozycji ksi¹¿kowej) w przedziale wiekowym 14-35 lat, oceniane s¹ poetyckie, proza-
torskie i dramatyczne utwory, napisane wy³¹cznie w obu jêzykach serbo³u¿yckich; najlepsze
osi¹gniêcia nagradzane s¹ nagrodami pieniê¿nymi oraz rzeczowymi.

9 Ch. Prunitsch, Literatura ³u¿ycka w zjednoczonych Niemczech..., s. 74-76.
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zbiorków poetyckich w jêzyku górno³u¿yckim, liczba beletrystycznych pozycji
ksi¹¿kowych (razem z literatur¹ dla dzieci, autoliteratur¹, tj. pamiêtnikami itd.)
w roku 1989 wynosi³a trzydzieœci dziewiêæ, dwanaœcie miesiêcy póŸniej ju¿ dwa-
dzieœcia osiem, a w roku 1997 tylko trzynaœcie. Literatura kaszubska w jêzyku
kaszubskim posiada wreszcie znacznie wiêcej odbiorców ani¿eli literatura serbo-
³u¿ycka w jêzyku górno- i dolno³u¿yckim10.

Zarysowana powy¿ej kwestia znaczenia roku 1989 dla progresji obu literatur
jest jedynie wstêpem do problematyki. Czeka ona na dog³êbniejsze opracowanie,
które postawione tu tezy – zw³aszcza przedstawiony aspekt liczbowy – potwierdz¹,
resp. zweryfikuj¹.

*

Proces zmian, powtarzam: w odniesieniu do piœmiennictwa kaszubskiego
i serbo³u¿yckiego, zaistnia³y po roku 1989 w sposób najwyraŸniejszy w sferze
oko³oliterackiej, obj¹³ równie¿ i sferê immanentn¹ literatury, a w jej obrêbie tak¿e
poezjê (spojrzenie na pozosta³e dwa rodzaje literackie, tj. prozê i dramat, staæ siê
winny przedmiotem odrêbnych artyku³ów).

Kwestiê najwa¿niejsz¹ w rozwoju liryki kaszubskiej i serbo³u¿yckiej po roku
1989 stanowi w moim przekonaniu utrzymanie przez ten rodzaj literacki dominu-
j¹cej pozycji w systemie genologicznym obu literatur. Wyjaœniæ nale¿y, ¿e obie
literatury, analogicznie jak i inne literatury mniejszoœci narodowych, poœwiad-
czaj¹ w zasadzie identyczn¹ strukturê i hierarchiê rodzajów i gatunków literac-
kich wraz z odmianami gatunkowymi, co stanowi jeden z konstytutywnych sk³ad-
ników wzajemnych konwergencji o charakterze ogólnym.

O dominacji liryki w literaturze kaszubskiej po roku 1989 œwiadczy kilka
wa¿kich argumentów11. Wczeœniej nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e nadrzêdne sta-

10 Wedle informacji podawanych przez D. Scholze (por. ten¿e, Die sorbische Literatur – heute...,
s. 114) nak³ady ksi¹¿ek w jêzyku górno³u¿yckim wydawanych po roku 1989 nie przekraczaj¹
liczby 400-600 sztuk (choæ bli¿ej rzeczywistej sumy, zw³aszcza w dniu dzisiejszym, jest za-
pewne pierwsza z podawanych przez badacza liczb, niektóre z tomików poetyckich autorów
kaszubskich, m.in. J. Walkusza Jantarowy pacierz. Jantarowi pôcérz [1991], ukaza³y siê
w nak³adzie 1000 egzemplarzy). Wydawnictwo Domowina nie udziela niestety informacji na
temat, jak¹ dok³adnie czêœæ ca³oœci nak³adu udaje siê sprzedaæ klientom indywidualnym, co
stanowi³oby rzeczywisty wyznacznik zainteresowania literatur¹ serbo³u¿yck¹ wœród cz³on-
ków diaspory oraz pozwoli³o na ustalenie faktycznej wielkoœci krêgu odbiorców.

11 Jednym z nich mo¿e byæ iloœciowa i jakoœciowa asymetria w zakresie wydawania antologii
kaszubskiej prozy i poezji. Po roku 1989 wydane zosta³y m.in. dwie obszerne antologie poezji
kaszubskiej (R. Drzé¿d¿ón; G.J. Schramke, Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji [do
1990 r.], Gdiniô 2004; G.J. Schramke, Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji.
2001–2008, Gdiniô 2010), które stanowiæ mog¹ wzór tego rodzaju publikacji. Tak wartoœcio-
wej antologii kaszubskiej prozy nie doczekaliœmy siê po roku 1989. Te dostêpne, m.in. Dërchôj
królewiónkò. Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi (red. E. Prëczkòwsczi, Gdiniô 1996),
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nowisko liryki w systemie genologicznym piœmiennictwa Kaszubów jest niejako
uwarunkowane genetycznie: liryka zawsze zajmowa³a w nim pozycjê pierwszo-
planow¹ (por. dokonania m³odokaszubów, zrzesziñców). Tak by³o równie¿, nawet
bior¹c pod uwagê wspania³y rozkwit prozy Kaszubów – choæ w du¿ej czêœci napi-
sanej w jêzyku polskim – od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia (J. Drze¿d¿on,
A. £ajming), w okresie 1945–1989, który jest tu zasadniczym punktem odniesie-
nia. Jednym z kluczowych dowodów, który, choæ przekonuj¹cy, aplikowany byæ
mo¿e jedynie przy uwzglêdnieniu zastrze¿eñ wynikaj¹cych z kwestii poczucia
to¿samoœci narodowej konkretnych pisarzy (pisarz polski?, pisarz kaszubski?),
jest natury liczbowej i sk³ada siê z dwu podaspektów. Liczba czynnych poetów
kaszubskich po roku 1989 jest wy¿sza ani¿eli liczba kaszubskich prozaików12,
drugi podaspekt wynika z pierwszego i zawiera siê w znacz¹co wiêkszej iloœci
tomików poetyckich (w ca³oœci lub przynajmniej w czêœci w jêzyku kaszubskim)
wydanych po tej dacie w porównaniu do opublikowanych utworów prozatorskich
(powieœci, zbiorów opowiadañ). Po trzecie wreszcie – to chyba najwa¿niejszy
argument – liryka zdaje siê cieszyæ, g³ównie wœród m³odych autorów, równie¿
serbo³u¿yckich, znacznie wiêkszym presti¿em ani¿eli proza, choæ przyczyna mo¿e
le¿eæ równie¿ ca³kiem gdzie indziej. WypowiedŸ poetycka jest wypowiedzi¹ zde-
cydowanie bardziej subiektywn¹ niŸli wypowiedŸ narracyjna (nawet ta w pierw-
szej osobie singularis), co znacz¹co powiêksza spektrum tematyczne o sferê do-
znañ uniwersalnych, w³aœciwych dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla cz³onków
diaspory; to po pierwsze. Po drugie, ze wzglêdu na swe w³aœciwoœci strukturalno-
-jêzykowe tekst poetycki w odró¿nieniu od tekstu prozatorskiego nie narzuca ko-
niecznoœci posiadania przez podmiot sprawczy dog³êbnej kompetencji jêzyko-
wej: wypowiedŸ poetycka „znaczy” nawet na poziomie pojedynczego fonemu,
wypowiedŸ narracyjna – najwczeœniej na poziomie zdania, a w³aœciwie dopiero
na poziomie akapitu. Wyraziæ powy¿sz¹ myœl mo¿na tak¿e innymi s³owy: poziom
utworów prozatorskich, czêsto w wysokim stopniu deskryptywnych, determino-
wany jest gruntown¹ znajomoœci¹ jêzyka, w którym siê tworzy, a kwestia ta nie
jest przecie¿ ca³kiem oczywista w przypadku m³odszej i najm³odszej generacji
kaszubskich i serbo³u¿yckich literatów. Sytuacja ta uwidacznia siê chocia¿by
w preferowaniu przez nich takich konwencji poetyckich – teza dotyczy w g³ównej
mierze m³odszej i najm³odszej generacji poetów serbo³u¿yckich – w których p³asz-
czyzna gramatyczno-leksykalna utworu literackiego zostaje zminimalizowana jak
np. juxtapozycja (zestawienie, por. ni¿ej).

Kaszëbskô nôtëra, pod red. S. Jankego i J. Tredera, Wejherowo-Gdañsk 2001), Kaszëbsczé
dzeje ë dzysészé ¿ëcé. Dokôzë kaszëbsczi prozë, red. J. Tréder, Wejrowò 2004), Rost na kami-
znie: antologia prozy kaszubskiej (Gdañsk-Wejherowo 2008), g³ównie dlatego, ¿e prezentuj¹
prace nades³ane na konkursy literackie, nie do koñca spe³niaj¹ oczekiwania.

12 Przy stosowaniu kryterium liczbowego nale¿y mieæ jednak na wzglêdzie fakt, i¿ wiêkszoœæ
z kaszubskich poetów uprawia zarówno lirykê, jak i prozê – czêsto w wywa¿onych propor-
cjach, na skutek czego trudno zakwalifikowaæ ich jednoznacznie jako poetów b¹dŸ prozaików.
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W systemie genologicznym literatury serbo³u¿yckiej po roku 1989 mamy
z kolei do czynienia z powrotem liryki na w³aœciwe jej miejsce. Bowiem podob-
nie jak u Kaszubów, równie¿ w literaturze Serbo³u¿yczan liryka by³a najwa¿niej-
szym rodzajem literackim od samych jej narodzin: pierwsze wysokoartystyczne
formulacje literackie mia³y charakter liryczny, podobnie jak pierwsze (twórczoœæ
H. Zejlera i J. Barta-Æišinskiego) i kolejne (J. Chìžka, K. Lorenc) punkty kulmi-
nacyjne rozwoju literatury serbo³u¿yckiej. Tylko na dwie dekady (1955–1975)
proza, poprzez (sterowany, niestety) rozwój gatunku powieœci, zajê³a w systemie
genologicznym literatury Serbo³u¿yczan pozycjê nadrzêdn¹. O supremacji liryki
w dzisiejszej literaturze serbo³u¿yckiej oprócz elementów, które wymienione zo-
sta³y w powy¿szych rozwa¿aniach o stanowisku poezji we wspó³czesnej literatu-
rze kaszubskiej, w znacznie wiêkszym stopniu œwiadcz¹ jednak: obecnoœæ nie-
zwykle wyrazistych osobowoœci poetyckich i poziom utworów. Wœród najwybit-
niejszych wspó³czesnych literatów serbo³u¿yckich przewa¿aj¹ – i to zdecydowanie
– lirycy, niektórzy, jak np. K. Lorenc, R. Domašcyna czy B. Dyrlich, proz¹ w³a-
œciwie siê nie parali. Naszkicowana sytuacja, pog³êbiona jeszcze zgonem nestora
prozy serbo³u¿yckiej J. Brìzana w roku 2006 i równie s³abym co wœród m³odych
Kaszubów presti¿em mowy niewi¹zanej wœród m³odych Serbo³u¿yczan, pozosta-
wia prozê serbo³u¿yck¹, zw³aszcza XXI wieku, w niepokoj¹co s³abej kondycji.

Pasjonuj¹co dla obrazu i wartoœci artystycznej nie tylko poezji, lecz i ca³ej
literatury kaszubskiej i serbo³u¿yckiej, przedstawia siê kwestia bilingwizmu.
Dwujêzycznoœæ stanowi immanentn¹ cechê cz³onków mniejszoœci narodowych13.
Nie mo¿e zatem dziwiæ bogata twórczoœæ Kaszubów i Serbo³u¿yczan w jêzyku
majoritas (choæ podejmuj¹c próbê okreœlenia denotatów pojêæ „literatura kaszub-
ska” i „literatura serbo³u¿ycka”, pytaæ wypada o jej status14), odpowiednio w pol-
skim i niemieckim, co wiêcej: sytuacja bilingwizmu stwarza wspania³e warunki
do literackich eksperymentów. W zakresie wykorzystania mo¿liwoœci artystycz-
nych, jakie kreuje dwujêzyczna sytuacja kulturowa obu mniejszoœci, poezja ka-
szubska i serbo³u¿ycka posz³y jednak po roku 1989 odmiennymi drogami.

Œwiadomie wyzyskiwany bilingwizm w celach artystycznych poœwiadczony
jest w wysokiej literaturze serbo³u¿yckiej dopiero po roku 1945. Zbiór opowia-

13 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e posiadanie dwu diaspor z trzema jêzykami stanowi specyfikê zachod-
nios³owiañskiego area³u kulturowo-jêzykowego, co jednak nie sta³o siê przedmiotem zainte-
resowania badawczego zachodniej slawistyki, por. T. Derlatka, O potrzebie uwzglêdniania…
(w druku).

14 Interesuj¹c¹ kwestiê dla teorii literatury stanowiæ bêdzie niew¹tpliwie i inne zjawisko, tj. przy-
rost po roku 1989 twórczoœci literackiej pisarzy kaszubskich i serbo³u¿yckich równie¿ w in-
nych jêzykach (jest to zreszt¹ sytuacja szersza, bowiem z podobnym fenomenem spotykamy
siê i w innych literaturach s³owiañskich tego okresu). Przyk³adowo T.K. Rolski i D. Charland
tworz¹ równie¿ po angielsku, T.K. Rolski tak¿e i w jêzyku niemieckim. Nale¿y siê liczyæ
z tym, ¿e zjawisko to w przysz³oœci bêdzie siê jeszcze pog³êbiaæ.
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dañ J. Brìzana Auf dem Rain wächst Korn (1951) uznawany jest przez literaturo-
znawstwo serbo³u¿yckie i sorabistyczne za oficjalnie pierwszy utwór serbo³u¿yc-
kiego autora w jêzyku niemieckim w ca³ej historii literatury Serbów £u¿yckich.
W kolejnym etapie jej ontogenezy wzrost niemieckojêzycznej twórczoœci serbo-
³u¿yckich autorów i jej znaczenia dla ca³ej literatury diaspory zwi¹zany by³ z now¹
koncepcj¹ estetyczn¹ K. Lorenca, który jedyn¹ szansê dla rozwoju (lub wrêcz
prze¿ycia) literatury serbo³u¿yckiej w coraz bardziej pogarszaj¹cej siê sytuacji
Serbo³u¿yczan w NRD upatrywa³ w zbli¿eniu siê jej z literatur¹ (wschodnio-)
niemieck¹. Koncepcja ta zainicjowana zosta³a dwujêzycznym zbiorem wierszy
pt. Struga. Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft (1967) i konsekwent-
nie stosowana jest przez znakomitego autora do dnia dzisiejszego. Idea bilingwal-
nej twórczoœci poetyckiej Serbo³u¿yczan transformowana by³a w okresie póŸniej-
szym do przeró¿nych stadiów przede wszystkim przez autorów wywodz¹cych siê
z krêgu „Kružka m³odych serbskich awtorow” (za³o¿onego w 1969 i kierowanego
przez autora Strugi do 1976 r.), np. przez B. Dyrlicha i R. Domašcynê, i autorów
najm³odszej generacji15.

Potencja³, jaki stwarza dla twórczoœci literackiej, powtórzê: typowa dla mniej-
szoœci narodowych, sytuacja bilingwizmu, uwidoczni³ siê w poezji serbo³u¿yckiej
najpe³niej w³aœnie po roku 1989. Wspomniana powy¿ej koncepcja K. Lorenca,
jej póŸniejsze modyfikacje i poszukiwania w³asne niektórych autorów doprowa-
dzi³y do wygenerowania nies³ychanie interesuj¹cego projektu poetyckiego R. Do-
mašcyny, tj. koncepcji tzw. trzeciego jêzyka. Owym „trzecim jêzykiem” staje siê
wedle wyk³adni Ch. Prunitscha „eine neue literarische Sprache zwischen den
natürlichen Sprachen Sorbisch und Deutsch”, do którego w³¹czone zosta³y równie¿
„Archaismen, Dialektismen und umgangssprachlichen Ausdrücke”16. Przyk³ad
praktycznej realizacji tej koncepcji wygl¹da chocia¿by tak: „an plumbaga plumb-
stock / der bengel der schlingel / wudschi wohn wuhorja z wudu / angelt den aal
mit der stange”.

Symbioza dwóch jêzyków, aby pozostaæ w chwili obecnej jedynie przy sy-
tuacji bilingwizmu, fachowo nazywana konfiguracj¹ „Entweder-oder-Sprache”,
otwiera przed poetami (autorami) mniejszoœci narodowych mo¿liwoœci eksperymen-
tu semantycznego na skalê niespotykan¹ w literatach monojêzykowych. Powstaje
bowiem w ten sposób swoiste jêzykowe i semiotyczne uniwersum, rozci¹gaj¹ce

15 Wœród tych ostatnich przy rozpatrywaniu problemu przybieraj¹cej twórczoœci w jêzyku nie-
mieckim nale¿y mieæ na wzglêdzie równie¿ istotn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ czynniki natury prag-
matycznej, jak poszerzenie krêgu odbiorców literatury serbo³u¿yckiej równie¿ na czytelnika
niemieckiego, a tak¿e faktory egzegenetyczne – w pierwszej linii s³abn¹c¹ znajomoœæ rodzi-
mego jêzyka.

16 Por. Ch. Prunitsch, Sorbische Lyrik des 20. Jahrhunderts: Untersuchungen zur Evolution der
Gattung [Schriften des Sorbischen Instituts = Spisy Serbskeho instituta. 29.], Bautzen 2001,
s. 264.
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siê pomiêdzy obydwoma jêzykami, czyli – jak pisze wspomniany Ch. Prunitsch –
„ein »Wortall«, ein Zeichenuniversum ohne nationalsprachliche Begrenzung”17.
Tomiki poetyckie R. Domašcyny s¹ znakomitymi realizacjami tej koncepcji.
Wypada w tym miejscu dodaæ, ¿e koncepcja bilingwalnej literatury, zapocz¹tko-
wana przez J. Brìzana, skodyfikowana przez K. Lorenca w latach siedemdziesi¹-
tych ubieg³ego stulecia, a doprowadzona do punktu kulminacyjnego przez R. Do-
mašcynê w³aœnie po roku 1989, jest projektem niemaj¹cym w³aœciwie odpowied-
nika na obszarze literatur nie tylko zachodnios³owiañskich, ale równie¿ i wszystkich
s³owiañskich.

Logicznym nastêpstwem udanych eksperymentów poetyckich z udzia³em
dwóch jêzyków sta³o siê w poezji tej autorki przeniesienie zjawisk lingwistycz-
nych na jeszcze wy¿szy poziom semantyczny: w kolejnych jej utworach poczê³a
dochodziæ do g³osu polifonia (spotykana jednak ju¿ wczeœniej w poezji Jurka, tj.
J. Winara, np. w wierszu Inter sho-king ze zbioru Kisy ka³ a w mlóce jah³‘, 1972).
Wydaje siê, ¿e najlepiej widoczna jest ta koncepcja w wierszu Wortall, który po-
chodzi ze zbioru R. Domašcyny selbstredend selbzweit selbdritt (1988): „atest
a avenue / bomy die bäume im baumeln / der blätter w bubnjowanju bebend / die
bettelmannslaus schelc bidens tripartitus / das bando neon der beutel die dublierte
dublone / und chmel der hopfen humulus lup ulus / der humpen aus holz das
drjewo (…) / jede schtunda a sekunda / der wegerich schkorodlej / die syrotka
viola tricolor / das tableau der tabulator die tabula rasa / noch die letzte untza
undulatzija (…) / das doppel potrjebnych paarhufer das / parlando psejskobane-
cysatraschnefufzig (…)”.

W wierszu tym zrealizowany zosta³ pomys³ polegaj¹cy na zestawieniu s³ów
pochodz¹cych z ró¿nych jêzyków, przez co wchodz¹ one w rozmaite, g³ównie
jednak fonetyczne, interakcje ze sob¹. S¹dzê, ¿e szansê, jak¹ literaturom mniej-
szoœci daje bilingwizm, poezja serbo³u¿ycka po roku 1989 wykorzysta³a w pe³nej
mierze, wzbogacaj¹c jeszcze ten aspekt o zjawisko polifonii. Wi¹¿¹c poezjê bilin-
gwaln¹ i polifoniczn¹, nale¿y powtórzyæ, ¿e jest to fenomen na skalê s³owiañsk¹
(o ile nie europejsk¹). Nie wytrzymuje z nim porównania ani polska liryka lingwi-
styczna prze³omu lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku (M. Bia-
³oszewski), ani podobne w swej istocie dociekania w póŸniejszym okresie z tere-
nu s³oweñskiego (np. A. Debeljak, M. Kocbek, N. Grafenauer) czy te¿ macedoñ-
skiego (np. M. Lindro, K. K’ulavkova)18.

Nie nale¿y jednak uwa¿aæ, ¿e eksperymenty z bilingwizmem b¹dŸ polifoni¹,
choæ jest to niew¹tpliwie dominuj¹cy kierunek w poezji serbo³u¿yckiej po roku

17 Tam¿e, s. 296.
18 O macedoñskiej liryce lingwistycznej por. L. Miodyñski, Dylemat jêzyka w najnowszej litera-

turze macedoñskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu, [w:] Rozpad mitu i jêzyka?
[Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego, nr 1324], pod red. B. Czapik i E. Tokarza, Katowice
1992, s. 152-161.
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1989, by³y jedyn¹ orientacj¹ w jej rozwoju. Drugi jej nurt wyznacza bowiem
konsekwentna poezja w jêzyku górno³u¿yckim, w najlepszym wykonaniu spoty-
kana w twórczoœci M. Krawcec. Sposób pojmowania przez autorkê definicji „li-
teratura serbo³u¿ycka”, a zarazem kwintesencjê jej twórczoœci poetyckiej najle-
piej okreœli³ niemiecki slawista i sorabista W. Koschmal, pisz¹c: „Im Gegensatz
zu Kito Lorenc oder Róža Domašcyna hat sie [tj. M. Krawcec] zu keinem Zeit-
punkt fremdsprachige Texte ins Sorbische übersetzt, um ihrer Kultur fremde Kul-
turen zu erschließen. Sie tritt als Autorin von Gedichten auch in keinen literari-
schen, in keinen intertextuellen Dialog mit fremden Literaturen ein. Kaum ein
(nicht-sorbischer) Autor wird explizit oder implizit zitiert”19. Rozwój poezji ser-
bo³u¿yckiej po roku 1989 zdaje siê byæ w ten sposób reprezentowany przez dwie
autorki (fakt znacz¹cy!) i dwie generalnie odmienne koncepcje poetyckie. Ich
miejsce we wspó³czesnych kierunkach literackich w Europie ponownie najcelniej
oddaje cytat ze wspomnianego artyku³u W. Koschmala: „Das literarische Werk
Róža Domašcynas (…) repräsentiert die globalisierende transkulturelle Dimen-
sion, das Werk von Marja Krawcec hingegen eine spezifische lokalkulturelle Po-
sition”20.

Wspomniane doœwiadczenia serbo³u¿yckich poetów z bilingwizmem i poli-
foni¹ po roku 1989 poci¹gnê³y za sob¹ równie¿ radykalne ukierunkowanie serbo-
³u¿yckiej poezji na p³aszczyznê jêzykow¹ (foniczn¹ i fonetyczn¹) utworów poetyc-
kich. Naturalnie, próby takie dostrzegamy w poezji serbo³u¿yckiej ju¿ znacznie
wczeœniej, choæby u pierwszego modernisty serbo³u¿yckiego J. Chìžki (przede
wszystkim jego wiersz Zelene zet), dalej u wspomnianego powy¿ej Jurka21. Jednak
dopiero po przewrocie tendencja ta osi¹gnê³a, jak siê zdaje, swoiste maksimum,
staj¹c siê równoczeœnie znacznym problemem wspó³czesnej poezji serbo³u¿yc-
kiej (por. dalej). Rìè je hrajka (1992) – tytu³ jednego ze zbiorów wierszy autora
œredniego pokolenia serbo³u¿yckich poetów, tj. T. Meškanka, s³u¿yæ tu mo¿e jako
swoisty manifest jej programu po roku 1989, mówiæ bowiem mo¿na o wspó³cze-
snej poezji serbo³u¿yckiej jako o poezji lingwistycznej (sygnalizowane ju¿ inte-
resuj¹ce zbli¿enie do powojennej poezji s³oweñskiej i macedoñskiej z area³u lite-
ratur s³owiañskich). Charakterystyczna orientacja na waloryzacjê strony jêzykowej
utworów poetyckich znamionuje dokonania ju¿ to niektórych z poetów w pe³ni
ukszta³towanych (K. Lorenc, R. Domašcyna), ju¿ to ca³kowitych debiutantów

19 W. Koschmal, „Zaæišæ doskónènje dokónèeneho” / „Ein Eindruck von Letztendlichkeit”: zum
subjektivistischen Minimalismus der Marja Krawcec, [w:] Im Wettstreit der Werte: sorbische
Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, pod red. D. Scholze, Bautzen
2003, s. 203.

20 Tam¿e, s. 200.
21 Jego próby liryki fonetycznej i lingwistycznej, zawarte w zbiorach Šerjenja a b³udnièki: Ma³y

brewìr (1954) oraz Kisy ka³ a w mlóce jah³‘ (1972), okreœlone przez B. Budara jako „jurko-
wanje”, sta³y siê w pewnym okresie czasu synonimem tego rodzaju konwencji poetyckiej.
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(wœród nich bracia B.B. i M.M. Nawkowie)22. Wielu przyk³adów dostarczaj¹
zarówno tomiki poetyckie poszczególnych poetów serbo³u¿yckich wydawane po
roku 1989 (np. M. Cušcyna, Jaskrawe jasle, 2000; R. Domašcyna, My na AGRA,
2004), jak i antologie poezji, zw³aszcza m³odych autorów serbo³u¿yckich (por.
wiersze w kolejnych zeszytach serii Paternoster [1, 2003; 2, 2006; 3, 2008;
4, 2010]).

„Zabawy z mow¹”, obok bilingwizmu i polifonii najwa¿niejsze zjawisko poezji
serbo³u¿yckiej po roku 1989, realizowane s¹ w ró¿ny sposób przez poszczegól-
nych autorów. Jedn¹ z g³ównych orientacji w tym zakresie stanowi wzmiankowane
ju¿ powy¿ej kolacjonowanie s³ów pochodz¹cych z ró¿nych jêzyków, a jej najwy-
bitniejsz¹ przedstawicielk¹ jest naturalnie R. Domašcyna. Z krêgu autorów nale-
¿¹cych do najm³odszej generacji poetów serbo³u¿yckich wydatnie zaznacza siê ta
konwencja równie¿ u Benjamina B. Nawki (Tak to [njeñ]dŸe). Nie mniejsz¹
estym¹ wœród poetów serbo³u¿yckich cieszy siê po roku 1989 aliteracja, maj¹ca
w liryce serbo³u¿yckiej tradycjê siêgaj¹c¹ przedwojnia w postaci wspomnianego
ju¿ wiersza Zelene zet J. Chìžki. Po przewrocie odkrywamy aliteracjê w kolej-
nych wierszach z ró¿nych tomów R. Domašcyny, u M. Cušcyny (Jaskrawe jasle),
z przedstawicieli najm³odszej generacji, np. u R. Deleñkec (Wìste wìšæenje)
i L. Jaworkec (Principije, oba utwory wraz z wierszem B.B. Nawki ukaza³y siê
w antologii m³odych autorów Paternoster 4, 2010), choæ próby te nie s¹ a¿ tak
zaawansowane jak próby T. Fopkego (Z cyklu Spi¹cë z Sëcht¹, por. ni¿ej). Hrajki
poetów serbo³u¿yckich z jêzykiem nie oszczêdzi³y równie¿ p³aszczyzny interpunk-
cji. Najbardziej radykalnie – inni burzyciele zasad przestankowania to M. Kraw-
cec, B. Dyrlich, B. Nastikec, K. Andersec – poczyna³a sobie w tym zakresie
M. Cušcyna; w zbiorze wierszy jej autorstwa pt. Jaskrawe jasle nie odnajdziemy
ani jednego znaku interpunkcyjnego. Dla przeciwwagi dodajmy, i¿ analogiczn¹
rolê w poezji kaszubskiej spe³nia twórczoœæ I. Czai, chocia¿by w tomach poezji
Mòjim mùlkã je kam... (1994) i Przechlast³ô idila (1999), próby H. Makurat
z tomiku Chléw (2010), pojedyncze utwory A. Hebla (np. Didgeridoo, Kampaniô,
Lubiã ten swiat, 2008) i K. Serkowskiej (*** [co dzéñ]; *** [czë wiész]; Miod-
nosc; Nie za wiele; wszystkie 2009) i – czêœciowo – £. Jab³oñskiego (Strach,
2000; Jô, 2004; Stegna, 2006).

Wspomniane powy¿ej zjawiska, eksperymenty poetyckie z w³asnym jêzy-
kiem, z jêzykiem niemieckim, z polifoni¹ i ukierunkowaniem na p³aszczyznê jê-
zykow¹ wierszy spowodowa³y, ¿e poezja serbo³u¿ycka po roku 1989 w aspekcie
tematycznym oswobodzi³a siê z okowów liryki zaanga¿owanej lokalnie i patrio-
tycznie, co by³o jej dominant¹ przez ponad sto piêædziesi¹t lat. Na skutek tego
uzyska³a ona znacz¹c¹ autonomiê, wrêcz autarkiê, staj¹c siê w ten sposób najbar-

22 Por. wiersze z antologii m³odych autorów Žadyn happy end, pod red. D. Šo³æiny, Budyšin
2001.
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dziej znacz¹cym zdarzeniem w p³aszczyŸnie zmian kulturowych, jakie zaistnia³y
na £u¿ycach po roku 1989. Wspó³czesna poezja (i kultura) serbo³u¿ycka przera-
dza siê bowiem w „Wortland”23  – „kraj s³ów”, który pojmowaæ nale¿y w sposób
nastêpuj¹cy: nawet jeœli nie stanie diaspory w sensie fizycznym (tedy socjolo-
giczno-geograficznym), przetrwa ona i istnieæ bêdzie w s³owie, w autonomicznej
twórczoœci poetyckiej.

Rozwa¿ane tu najciekawsze zjawiska poezji serbo³u¿yckiej po roku 1989 –
jak powiedziano: stanowi¹ce nad wyraz ciekawy przyczynek do rozwoju literatur
s³owiañskich w analizowanym okresie – przyczyni³y siê jednak i do wyst¹pienia
zjawisk negatywnych, wœród których jeden wybija siê ponad pozosta³e. Oto wsku-
tek diametralnego dowartoœciowania warstwy jêzykowej utworów poetyckich
(jeden z elementów ich formy) paradoksalnie zdeprecjonowana zosta³a ca³oœæ
p³aszczyzny formalnej poezji serbo³u¿yckiej. Dla twórczoœci poetyckiej poetów
serbo³u¿yckich po przewrocie – poni¿sze za³o¿enie dotyczy nade wszystko do-
robku m³odszej i najm³odszej generacji – symptomatyczne jest bowiem niewystê-
powanie innych komponentów p³aszczyzny formalnej utworów poetyckich ani-
¿eli „lingwistyczne”. Wiersze autorów serbo³u¿yckich najczêœciej pozbawione s¹
budowy stroficznej, nie odnajdziemy po roku 1989 praktycznie sonetu (w jednym
tomiku E. Pryczkowskiego Na jimiã Bòsczé [2000] jest ich dziesiêæ!), nie wystê-
puj¹ w niej równie¿ œrodki stylistyczne, jak metafora i metonimia, stanowi¹ce
przecie¿ najpe³niej o istocie poezji (por. bieg³oœæ w stosowaniu obu œrodków sty-
listycznych w wierszach kaszubskich poetów J. Zbrzycy [tj. S. Pestki], J. Walku-
sza i Z. Joskowskiego). Dominuj¹cym œrodkiem stylistycznym w twórczoœci m³o-
dej generacji poetów serbo³u¿yckich staje siê wspomniana ju¿ juxtapozycja
(J. Kornhauser: „chleb telegraficzny”), czyli zestawienie elementów znaczenio-
wych niezale¿nych od siebie nawzajem, uszeregowanych wspó³rzêdnie w kolej-
nych wersach. Konwencja ta ugruntowana zosta³a we wspó³czesnej poezji serbo-
³u¿yckiej kilkoma znakomitymi realizacjami w debiucie poetyckim L. Hajduk-
-Veljkoviæ Prìnje jejko (1998) i przejêta zosta³a przez kolejnych, g³ównie m³od-
szych autorów (B. Nastikec, K. Beierowa [dziœ Andersec]). Juxtapozycji jako for-
malnej i tematycznej dominancie – czy to poetyki danego autora, czy to okresu
poezji, przypisaæ jednak nale¿y wartoœæ ambiwalentn¹: wspomniane próby L. Haj-
duk-Veljkoviæ przedstawia³y w tamtym czasie dla poezji serbo³u¿yckiej novum,
jednak kolejne, coraz liczniejsze jej realizacje w utworach innych autorów spo-
wodowa³y szybkie jej opatrzenie, abstrahuj¹c od w¹tpliwej udatnoœci niektórych
z nich. Generalnie spieraæ siê równie¿ mo¿na o to, czy jest zestawienie jako kon-
wencja i oœrodek utworu poetyckiego w wykonaniu poetów serbo³u¿yckich jeszcze

23 Tytu³ zbioru poezji K. Lorenca (1984). O procesie przeradzania siê literatury serbo³u¿yckiej
w „kraj s³ów” por. artyku³ W. Koschmala, Das sorbische „Wortland” – „Na puæu za druhej
domiznu”: Zur Sprache des Unbewußten in der sorbischen Literatur, „Lìtopis”, 1992, nr 1,
s. 84-90.
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przyk³adem kunsztu poetyckiego (jak w poezji s³oweñskiej u T. Šalamuna), czy
ju¿ wyrazem produkcji poetyckiej na skalê masow¹. Niezale¿nie od subiektywnej
waloryzacji juxtapozycji (osobiœcie optujê za drug¹ z przedstawionych powy¿ej
interpretacji), jej preponderancja w liryce serbo³u¿yckiej XXI wieku stanowi do-
wód petryfikacji modelu poezji serbo³u¿yckiej po roku 1989 i jest – jak powie-
dziano – zjawiskiem negatywnym. W opozycji do wspomnianej tendencji wa¿n¹
funkcjê spe³nia p³aszczyzna formalna utworu poetyckiego w twórczoœci poetyc-
kiej autora œredniej generacji B. Budara (np. w tomie Wokomiki s³oñca, 2001).

Abstrahuj¹c od ciekawych rozwi¹zañ w zakresie strony graficznej wierszy
(np. M. Domaškec, Domizna, hdŸe sy, w almanachu Paternoster, 2003), trudno
dostrzec w poezji serbo³u¿yckiej po roku 1989 œlady eksperymentowania z nowy-
mi poetyckimi formami gatunkowymi b¹dŸ wykorzystywania gatunków spoza
europejskiej tradycji gatunkowej, co znacznie wyraŸniej zaznacza siê w poezji
kaszubskiej tej doby (por. ni¿ej).

W mojej ocenie tej niezwyk³ej szansy, jak¹ daje autorom mniejszoœci naro-
dowych dwujêzycznoœæ, poezja kaszubska jak dot¹d nie wykorzysta³a. Naturalnie,
z racji przywo³anego powy¿ej immanentnego bilingwizmu cz³onków narodowych
diaspor autorzy kaszubscy pisaæ mog¹ i po kaszubsku, i po polsku, co stanowi-
³oby jedn¹ z realizacji sytuacji dwujêzycznoœci. Jako ¿e koncentrujê siê w niniej-
szym artykule na twórczoœci autorów kaszubskich w jêzyku narodowym, nie po-
dejmê próby precyzyjnego okreœlenia relacji (iloœciowych, estetycznych), jakie
zachodz¹ pomiêdzy twórczoœci¹ Kaszubów w jêzyku polskim i kaszubskim. Na
podstawie krótkiego rozeznania nale¿y jednak potwierdziæ wystêpowanie po roku
1989 zró¿nicowanych pozycji w kwestii preferencji jêzykowych poetów kaszub-
skich. Niektórzy z nich, jak wczeœniej m.in. L. Heyke, F. Grucza i J. Trepczyk,
uprawiaj¹ poezjê wy³¹cznie w jêzyku kaszubskim, sk³adaj¹c w ten sposób „ró¿e
mòwie starków” (J. £isk, Malëjã kòlibiónkã, 1992), jeszcze inni, jak np. T.K.
Rolski, zdecydowanie wiêcej i wierszy, i zbiorów poetyckich wydali „w gôdce
Pôlôchów”24. Wœród tych pierwszych warto tu wspomnieæ, obok S. Jankego,

24 Ciekaw¹ spraw¹ s¹ jêzykowe preferencje autorów kaszubskich w odniesieniu do uprawia-
nych przez nich rodzajów literackich i (rzadziej) do implikowanego odbiorcy ich utworów.
J. Piepka tworzy³ lirykê zarówno po kaszubsku (Stojedna chwilka, 1961; Kamiszczi, 1983)
i polsku (np. tomiki Czułość słowa, 1980 i Krzyk ptaków, 2000), jednakowo¿ prozê i utwory
prozatorskie dla dzieci i m³odzie¿y – ju¿ po polsku. J. Drze¿d¿on poetycko wypowiada³ siê
jedynie w jêzyku kaszubskim (Sklaniané pôcorë, 1974; ca³oœæ dwudziestu trzech wierszy uka-
za³a siê w tomie Przëszlë do mie, 1995 [posthum]), prozê pisa³ po kaszubsku (m.in. Dzwónnik,
1979; Kòl Biélawë, 1991; Twarz Smętka, 1993) i polsku (ponad piêtnaœcie obszernych utwo-
rów), przy czym zdecydowanie bardziej znana jest ta po polsku (kaszubskojêzyczna powieœæ
Twarz Smętka, zapewne z uwagi na jêzyk, w którym zosta³a napisana, jest praktycznie do dziœ
nieznana szerszej publicznoœci). Ale ju¿ teksty literackie „dlô dzecy ë m³odzëznë” pisywa³
g³ównie po polsku, m.in. Tajemnica bursztynowej szkatułki (1977), Kraina Patalonków (1978),
Poszukiwania (1980), Wśród ludzi (1981).
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I. Czai, T. Fopkego, B. Szymañskiej, czy te¿ przedstawicieli „karna m³odëch”
skupionego wokó³ czasopisma „Òdroda” i almanachu „Zymk”25  – w szczególno-
œci B. Karczewskiego. Publikuje on bowiem niemal¿e bez wyj¹tku w jêzyku ka-
szubskim i wy³¹cznie na tematy kaszubskie (przymiotnik „kaszubski” b¹dŸ rze-
czownik „Kaszëba” pojawia siê w tytule ka¿dego z dziesiêciu dotychczasowych
jego zbiorów poetyckich) i w szacie graficznej z elementami kaszubskiej sztuki
haftu26. W ten sposób zajmuje on w poezji kaszubskiej po roku 1989 i nurcie
wspó³czesnych pr¹dów literackich w Europie podobn¹ „lokalkulturelle” pozycjê,
jak¹ przypisuje W. Koschmal serbo³u¿yckiej poetce M. Krawcec. W poezji ka-
szubskiej po roku 1989 natrafiamy równie¿ na spor¹ iloœæ zbiorów poetyckich,
które napisane zosta³y przez poszczególnych autorów „w dzélu pò kaszëbskù,
w dzélu pò pòlskù”27.

Wracaj¹c do punktu niewykorzystanej szansy poezji (literatury) kaszubskiej,
jak¹ dla literatur mniejszoœci narodowych kreuje socjokulturowa sytuacja bilin-
gwizmu, stwierdziæ przychodzi, ¿e nie spotykamy w twórczoœci poetyckiej auto-
rów kaszubskich po roku 1989 (nie mieliœmy takich prób równie¿ w okresie 1945–
–1989) tak naprawdê ¿adnych utworów, w których by siê odzwierciedla³ estetycz-
nie wyzyskiwany proces przenikania mowy kaszubskiej i polskiej na podobieñstwo
jêzyka górno³u¿yckiego i niemieckiego, jak ma to miejsce w koncepcji R. Do-
mašcyny. Podkreœlam – chodzi tu o wytworzenie wspomnianego miêdzyjêzyko-
wego uniwersum w ujêciu Ch. Prunitscha, a nie o problem stylizacji wypowiedzi
poetyckiej na mowê potoczn¹, realizowany poprzez wprowadzanie do kaszub-
skojêzycznej twórczoœci polonizmów, jak chocia¿by u J. Drze¿d¿ona czy te¿
K. Muzy. Najprawdopodobniej fundamentalnym czynnikiem, który skutecznie takie
próby torpeduje, jest nieporównywalnie wiêksza bliskoœæ kaszubszczyzny i pol-
szczyzny ani¿eli jêzyka górno- lub dolno³u¿yckiego i niemieckiego. Z uwagi na

25 Grupa powsta³a na samym pocz¹tku obecnego wieku i skupia³a ponad 25 cz³onków, wyda-
nych zosta³o dotychczas osiem numerów almanachu. Zarys historii grupy i jej znaczenia dla
literatury kaszubskiej przedstawi³ D. Kalinowski, Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëtre-
racczé òkrãżé „Zymk”, „Stegna” [kaszëbsczé lëteracczé pismiono / darmôk dodôwk do mie-
sãcznika „Pòmeraniô”], 2011, nr 1, s. 2-8.

26 Na kaszëbsczi rodny ôrt, 1999; Czemù kaszëbsczi, 2000; Kaszëbsczé sprawë, 2001; Kaszëbsczi
etos, 2002; Kaszëbsczé môle, 2003; Naczidnąc pò kaszëbskù, 2005; Żlë jes Kaszëbą, 2006; Dze
Kaszëbë, 2007; Kaszëbsczi plón, 2008; Z kaszëbsczich strón, 2009.

27 M.in. M. Selin, Niech wiater niese piesń, 1996; J. £isk, Stegna, 1991; J. Walkùsz, Jantarowy
pacierz. Jantarowi pôcérz, 1991; J. £isk, Sôł miłosc, 1994; ten¿e, Malëjã kòlibiónkã, 1996;
21999; M. Bòszke, Piesń lëdzy mòrza, 2005; J. Stachùrsczi, Naczynia połączone mowy =
Sparłãczoné statczi mòwë, 2005; J.H. Mùsa, O czym szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi, 2008;
E. Bùgajnô, Miłotã niosã, 2008. Tom poezji E. Warmowskiej A serce bije jedno (2009) –
w odró¿nieniu od jej dwóch pierwszych tomików (Trapë do nieba, 2006 i Dzéń za dniã, 2008)
– jest wydaniem konsekwentnie dwujêzycznym: obok orygina³u kaszubskiego znajduje siê
równie¿ polski przek³ad. Podobnie post¹pi³ J. £ysk w tomie Sztëczk sebie (2005), a jeszcze
wczeœniej J. Walkusz (Jantarowy pacierz. Jantarowi pôcérz, 1991).



TOMASZ DERLATKA (LIPSK)108

pojawiaj¹ce siê jeszcze i w dniu dzisiejszym twierdzenia uznaj¹ce kaszubszczy-
znê za przyk³ad deformacji jêzyka polskiego, stworzenie „trzeciego jêzyka” –
kompozytu kaszubsko-polskiego, by³oby obarczone bez w¹tpienia sporym ryzy-
kiem, którego – jak siê zdaje – poeci kaszubscy nie chc¹ podj¹æ. Mo¿na to rozu-
mieæ, pojawi³yby siê z pewnoœci¹ zarzuty „psucia” jednego b¹dŸ drugiego jêzyka,
a nawet jeœli taka próba zosta³aby podjêta, trudno wyrokowaæ, jak¹ wartoœæ lite-
rack¹ taki eksperyment by osi¹gn¹³28. Rygorystyczne rozdzielenie obu sfer jêzy-
kowych, polskiej i kaszubskiej, bez powa¿niejszych prób ich po³¹czenia w celu
wygenerowania jêzykowego i semiotycznego uniwersum, stanowi o diametralnie
innym modelu korzystania z sytuacji bilingwizmu przez poetów kaszubskich ani-
¿eli serbo³u¿ycki.

W przeciwieñstwie do sygnifikantnej sytuacji w poezji serbo³u¿yckiej nie
dostrzeg³em w poezji kaszubskiej tworzonej po roku 1989 zjawisk powi¹zanych
z polifoni¹. Zaakcentowaæ trzeba równie¿ znacz¹co mniejsz¹ iloœæ utworów po-
etyckich, przede wszystkim autorstwa starszej i œredniej generacji poetów ka-
szubskich, w których mielibyœmy do czynienia z waloryzacj¹ jêzykowej p³asz-
czyzny utworu poetyckiego jako dominanty utworu poetyckiego. To dziwi, bo-
wiem tradycje w tym zakresie ma poezja kaszubska ca³kiem bogate, wspomnieæ
tu mo¿na choæby twórczoœæ poetyck¹ zrzesziñców, w której odnaleŸæ siê daj¹
intryguj¹ce (przez niektórych uwa¿ane jednak za kontrowersyjne) eksperymenty
z jêzykiem kaszubskim (g³ównie archaizacja i neologizacja). Oprócz kilku wier-
szy, przeznaczonych zasadniczo dla dzieci29, wskazaæ nale¿y przede wszystkim
na znakomite próby T. Fopkego, myœlê tu zw³aszcza o utworach Z cyklu „Spi¹cë
z Sëcht¹”, m.in. Todrowanié (2004) czy te¿ S1 (Etuda dlô feflotów) (2004), w któ-
rym na ogóln¹ liczbê szeœædziesiêciu piêciu wyrazów tylko jeden, i to przyimek
„w”, nie zaczyna siê na literê „s”. Z przedstawicieli najm³odszej generacji poetów
kaszubskich najkonsekwentniej w stronê poezji lingwistycznej zdaje siê pod¹¿aæ
H. Makurat. W tomie Chléw (2010) odnajdujemy kilka interesuj¹cych przyk³a-
dów, które w niczym nie ustêpuj¹ wspomnianym „rìènym hrajkam” Serbo³u¿y-

28 Niemniej warto by chyba zaryzykowaæ, otwieraj¹ siê przecie¿ w tym zakresie nad wyraz cie-
kawe mo¿liwoœci rytmiczno-rymowe. Nie jest równie¿ powiedziane, ¿e nie mo¿na by w³¹czyæ
do takiej próby równie¿ obecnych przecie¿ w jêzyku kaszubskim germanizmów. W tym aspekcie
podkreœliæ trzeba, ¿e poezja kaszubska jest jedyn¹ z literatur (zachodnio-)s³owiañskich, która
by mog³a uzupe³niæ dokonania serbo³u¿yckie na tym polu. Równie¿ jest ona jedyn¹, w której
da³oby siê oddaæ sens wierszy poetów serbo³u¿yckich (zw³aszcza wielokrotnie wspominanej
R. Domašcyny). Rzec bowiem trzeba, ¿e wielka czêœæ poezji serbo³u¿yckiej powstaj¹cej po
roku 1989 z uwagi na wspomniany bilingwizm i lingwistycyzm jest w³aœciwie nieprzet³uma-
czalna na pozosta³e jêzyki (zachodnio-)s³owiañskie.

29 W tym celu napisa³a wiersz Bana z lëtrama np. E. Warmowska (2006), równie¿ zbiór „jãzë-
kòwich łómaczów” autorstwa wzmiankowanego Arcëméstra Kaszëbsczi Òrtografii T. Fop-
kego (por. ten¿e, W jãzëk zgëldzony, Gdiniô 2010) jest przede wszystkim zbiorem æwiczeñ
jêzykowych dla dzieci.
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czan. Jest to m.in. „kòsmiczny chléwno-metafizyczny” bùrk („bùrk kùrk – bùrk
pùrtk / bùrkòwati bùrka bùrk”), „etericznô w szafie” mùcha („ale lùbiã mòjã
mùchã / mùchą głupą jak grucha / móm dlô mùchë w szafie kùcha / mòja mùcha
– mòja bùcha / mùchawica mùszka mùcha”), „ùcesznô” kùra („kòsmatô to kùra
/ wej kùra jak góra / skôcze kùra w górã / szadô kùra jak wichùra / ceszi mie ta
kùra”), czy te¿ udana gra jêzykowo-semantyczna w wierszu NICK („NICK. jô
jem NICK”).

W nowszej poezji kaszubskiej postrzegalna jest równie¿ tendencja do zrywa-
nia z rygorami stroficznymi i metrycznymi utworów poetyckich. Jest ona w³aœciwa
zarówno dla autorów œredniej, jak K. Muza, J. Labudda czy te¿ J. £ysk, J. Stachur-
ski i jeszcze J. Walkusz, jak i m³odszej generacji. Redukcja p³aszczyzny formal-
nej wiersza poœwiadczona zosta³a choæby w próbach poetyckich R. Drze¿d¿ona.
Jego wiersze zasadniczo charakteryzuj¹ siê lakonicznoœci¹ wypowiedzi, która
osi¹gana jest m.in. przy pomocy redukcji warstwy s³ownej; wersy niektórych
z jego utworów (np. To Të, 2001; Pùk pùk, 2004; Krótczi wiérzt ò milocë, 2004)
sk³adaj¹ siê zaledwie z dwóch s³ów, innych wierszy wrêcz z jednego (np. Ò kusz-
kanim, Dëtka gònic, 2004). Niejako na drugim biegunie znajduje siê poezja
B. Karczewskiego, dalej sonety (m.in. Matce, Le zgòdą, Wiém, że jem, Nôdzeja...,
wszystkie w tomie Na jimiã Bòsczé, 2000) i inne regularne formy wierszowe
E. Pryczkowskiego, wiersze S. Bartelika, J. Labuddy, z autorów m³odszych czêœæ
poezji Z. Joskowskiego, z najm³odszych u M.R. Odelskiego, której cech¹ zna-
mienn¹ jest przewa¿aj¹ca budowa stroficzna wierszy, niekiedy wraz z konsekwent-
nie stosowanym i przestrzeganym metrum. Znakomite efekty w zakresie rytmiza-
cji utworu poetyckiego uzyskali H. Makurat w wierszu Kantor (2008) i A. Hebel
w utworze Gùsła – 2) Lelek (2009).

Tym, w czym poprzewrotowa poezja kaszubska znacz¹co przewy¿sza poezjê
serbo³u¿yck¹, jest wzmiankowane ju¿ w poprzedniej czêœci artyku³u generowanie
przez autorów kaszubskich nowych gatunków poetyckich, dalej wyzyskiwanie ga-
tunków zakorzenionych w kaszubskiej30 (rzadziej) ewentualnie polskiej (czêœciej)
tradycji literackiej, tudzie¿ transformacje gatunków literackich pochodz¹cych z in-
nego ni¿ europejski krêgu literackiego. Œwiadczy to zarówno o dobrej orientacji
literatów kaszubskich w kwestiach gatunkowej tradycji literackiej w³asnej, s¹-
siedzkiej i obcej oraz o umiejêtnoœci twórczego ich wyzyskiwania.

W zakresie pierwszego z wymienionych zjawisk jako szczególnie interesu-
j¹ce uwa¿am wykorzystywanie przez poetów kaszubskich jako gatunków lite-
rackich form przynale¿¹cych do domeny nowoczesnych mediów. Wydaje siê, ¿e
najciekawsz¹ realizacj¹ takiej konwencji jest niewielki, acz prze³omowy tomik

30 W poezji serbo³u¿yckiej po roku 1989 na uwagê zas³uguje cykl piêciu Skorobajek R. Do-
mašcyny (w zbiorze Pobate bobate), nawi¹zuj¹cych do bogatej tradycji serbo³u¿yckiej bajki
i jej literackich transformacji (chocia¿by „bajki-njebajki” autorstwa M. Nowak-Njechorñ-
skiego).
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Esemesów do Pana Bòga (2007) T. Fopkego, w którym humorystyczne, satyryczne
„modlitwy” dziel¹ z wiadomoœciami SMS chocia¿by skrótowoœæ. Na drogê wy-
zyskiwania nowych œrodków przekazu, poprzez wprowadzanie do poezji termi-
nologii, znaków i potocznych okreœleñ informatycznych, zdaje siê równie¿ wkra-
czaæ R. Drze¿d¿on [R. Drzé¿d¿ónk] zbiorem @laże! @lano!: wiérztczi do smiéchù
a ùsmiéchù (2008). Podobnie jak informatyczne liryczne ja z wiersza Kòmpùtrowô
spiéwka mógłby o swojej poezji w tym tomiku powiedzieć, iż „Sedzã jô so na
stoleczkù / Móm pôluszczi na délëczkù / Wcyskóm chùtkò ‘enter’ knąpã” i...
tworzê poezjê komputerow¹. W ramach drugiego z wymienionych powy¿ej aspek-
tów wyodrêbni³y siê we wspó³czesnej poezji kaszubskiej dwie realizacje: z jednej
strony mamy do czynienia z wyzyskiwaniem gatunków poetyckich w³aœciwych
dla piœmiennictwa religijnego (litania, spowiedŸ, modlitwa), ze strony drugiej –
z polskiej tradycji literackiej. Spoœród gatunków lirycznych przynale¿¹cych do
polskiej tradycji literackiej szczególnego traktowania w poezji kaszubskiej do-
czeka³ siê tren. Nasamprzód próbê przet³umaczenia na kaszubski trenów J. Ko-
chanowskiego podj¹³ J. Mamelski31, który przek³adom przyda³ i sprawdzian w³a-
snej kompetencji literackiej w tym gatunku poetyckim. Od lamentów klasyka
polskiej poezji odró¿nia tren zatytu³owany Tren jesz I subiekt utworu: tym jest
u J. Mamelskiego nie osoba (sytuacja wzorcowa dla tego gatunku), lecz zagro-
¿ony jêzyk kaszubski (tren zaczyna siê inwokacj¹ Kaszëbizno!). Gatunkiem trenu
w poezji kaszubskiej pos³u¿y³ siê nieco póŸniej równie¿ R. ¯muda-Trzebiatow-
ski, by wyraziæ swój ból po stracie ukochanej osoby Trenë – Trënë (pamiãcë
ùkòchónéj matineczczi) (2004, tom dostêpny w Internecie). Z kolei aplikacja orien-
talnych gatunków literackich stanowi w moich oczach przyk³ad aktywnego re-
agowania (nie tylko32) przez wspó³czesnych poetów kaszubskich na nowe zjawi-
ska literackie (tu: gatunkowe), czego ewidentnie brakuje we wspó³czesnej poezji
serbo³u¿yckiej. Czasem reakcj¹ na wyst¹pienie nowych b¹dŸ nieznanych wcze-
œniej gatunków literackich wspó³czesna poezja kaszubska nie odstaje od innych
poezji zachodnios³owiañskich (polskiej, czeskiej, s³owackiej)33 tego okresu, przy-

31 J. Mamelsczi, Trenë (Jiscënczi), Gdiniô 2008.
32 Przyk³adem niech bêdzie wyzyskanie przez A. Nagla gatunku gazel w wierszach Kòchóm

i Smùtno – nôsmùtni (ze zbioru Cassubia Fidelis, Gdañsk-Wejherowo, 1971). Ciekaw¹ trans-
formacjê tego gatunku poœwiadcza we wspó³czesnej poezji kaszubskiej utwór E. Warmow-
skiej Barwë mie³otë (Trapë do nieba, 2006, przedruk w tomie A serce bije jedno…, 2009).
Interesuj¹c¹ kwesti¹ by³oby porównanie kaszubskich realizacji z adaptacjami gatunku gazel
w innych poezjach zachodnios³owiañskich (w poezji polskiej zadomowi³ go F. Faleñski,
w poezji czeskiej XIX wieku J. Vrchlický, wieku nastêpnego – V. Nezval, w serbo³u¿yckiej –
J. Bart-Æišinski).

33 O haiku w literaturze polskiej, czeskiej i s³owackiej por. np. L. Engelking, Œrodkowoeuropej-
skie pustelnie pod bananowcem. Kilka uwag o haiku w literaturze czeskiej, s³owackiej i pol-
skiej, [w:] Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne, pod red. D. Kalinowskiego, S³upsk
2000, s. 109-132.
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k³adowo wiersze nale¿¹ce do cyklu haiku autorstwa W. Kiedrowskiego pochodz¹
w wiêkszoœci z koñca minionego „stalata”.

Po rozwa¿aniach tycz¹cych siê sfery oko³oliterackiej i strony formalnej utworów
poetyckich czas wreszcie przejœæ do prezentacji najwa¿niejszych zjawisk, jakie po
roku 1989 wyst¹pi³y w obu poezjach na p³aszczyŸnie tematycznej. (W poni¿szych
wywodach pominiête zostan¹ tematy, które nale¿¹ do sfery tematów uniwersal-
nych [mi³oœæ, œmieræ, przemijanie itp.] i które – jako takie – odnajdujemy w ka¿dej
literaturze, choæ nie wolno zapominaæ, ¿e to w³aœnie uniwersalizm, egzystencja-
lizm, autoterapia konstytuuj¹ nader szerok¹ sferê tematyczn¹ zarówno poezji ser-
bo³u¿yckiej, jak i kaszubskiej).

W poprzewrotowej poezji serbo³u¿yckiej ze wzglêdu na lingwistyczne zapêdy
przewa¿aj¹cej wiêkszoœci czynnych autorów (w najwiêkszym stopniu oddzia³uje
tu bez w¹tpienia autorytet K. Lorenca i R. Domašcyny) warstwa tematyczna utwo-
rów poetyckich zosta³a ca³oœciowo zredukowana. Na pocz¹tku wypada powiedzieæ,
i¿ przewa¿aj¹ce w wierszach autorów serbo³u¿yckich po roku 1989 eksperymenty
jêzykowe: fonetyczne, gramatyczne, w czêœci leksykalne, donioœle redukuj¹ mo¿-
liwoœæ g³êbokiego zró¿nicowania tematycznego poezji (nie mówiê, ¿e jest to nie-
mo¿liwe), dlatego te¿ wspó³czesna poezja Serbo³u¿yczan porusza siê w niespe-
cjalnie rozleg³ych, a precyzyjniej rzecz ca³¹ ujmuj¹c: w œciœle okreœlonych krê-
gach tematycznych.

Jednym z osobliwszych tematów ca³ej literatury serbo³u¿yckiej sta³o siê przed-
stawianie negatywnych dla narodu serbo³u¿yckiego zjawisk, jakie ujawni³y siê
po roku 1989. Obok powieœci J. Brìzana Salowèenjo (1997) najwyraŸniej pier-
wiastek ten doszed³ do g³osu w poetyckim tomiku B. Dyrlicha pt. Wotmach wo-
mory (1997). Jeden z wierszy w nim zamieszczonych nosi tytu³ Strózbne pøipó-
znaæe. Owe „trzeŸwe stwierdzenie, ocena” to uœwiadomienie sobie przez podmiot
liryczny wiersza (ale tak¿e samego B. Dyrlicha, jak i ogó³ Serbo³u¿yczan) nega-
tywnych konsekwencji stosunków kapitalistycznych, jakie po roku 1989 i po
zjednoczeniu Niemiec nie ominê³y równie¿ £u¿yc, i wynikaj¹cych z tego faktu
komplikacji dla jednostki ludzkiej i ca³ego narodu serbo³u¿yckiego. Po przewro-
cie, jak ju¿ wspomniano, po³o¿enie diaspory w porównaniu do „z³otego wieku”
kultury serbo³u¿yckiej po roku 1945 znacz¹co siê pogorszy³o, „ja” liryczne tomi-
ku B. Dyrlicha odczuwa powsta³¹ sytuacjê jako stan zamkniêcia, uwiêzienia (teza
Ch. Prunitscha34). Nawi¹zuj¹c intertekstualnie do utworu J. Chìžki Kónc poezije
ma³ej’ komorki, B. Dyrlich przedstawia w wierszu Poezija komorki serbo³u¿yck¹
rzeczywistoœæ po roku 1989 równie¿ jako przestrzeñ zamkniêt¹, w³aœciwie nie-
zmienion¹ w porównaniu do socjalistycznej „komórki” z drugiej po³owy okresu lat
1945–1989: „Swoboda bì dalša komorka, nic hižo tajka blìda / kaž ta prìnja, tola

34 Ch. Prunitsch, Ambiwalenca poetiskeho wuraza: „Wotmach womory” Benedikta Dyrlicha,
„Serbske Nowiny”, 09.01.1998, PøedŸenak.
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znowa ma³a a wobmjezowana”. W zbiorze tym wyj¹tkowo, bowiem pró¿no by
szukaæ w serbo³u¿yckiej literaturze piêknej próby rozliczenia zwolenników starego
systemu, pojawi³a siê krytyka starych-nowych ludzi, przed którymi ostrzega czytel-
nika podmiot liryczny s³owami: „Njedaj so slìpiæ (...) wot (...) wjelèich sylzow”
(Jebaèny pohrjeb). Gorzkie pytania na temat kondycji to¿samoœci serbo³u¿yckiej
po roku 1989 zadaje rodakom równie¿ B. Budar w wierszu Nam hórke prašenja
(w tomiku Wokomiki s³oñca, 2001) i w utworze Do pøichoda wo³acy (tam¿e):
„Ow Serbja, što my èinimy, zo tak ma³o èinimy (...) za zbožo našoh pøichoda?”.

Poezja serbo³u¿ycka tego okresu nie postrzega³a jednak nowych realiów spo-
³eczno-politycznych jedynie w czarnych barwach. Widoczne jest w niej równie¿
– przywo³ywany tu tomik B. Dyrlicha stanowi dobry tego przyk³ad – dostrze¿enie
szans i mo¿liwoœci, jakie (teoretycznie) stworzy³a Serbo³u¿yczanom nowa konfi-
guracja polityczno-gospodarcza. Poetycko wyrazi³ to autor w dystychonie „W mno-
hich barbach / z rowa stawaja potepjene wsy”, gdzie na przestrzeni dwu wersów
pomieœci³ on kilka istotnych faktów historyczno-kulturowych (zniszczenie tery-
torium £u¿yc przez socjalistyczny przemys³ w postaci obrazu zatopionych w po-
kopalnianych jeziorach wsi serbo³u¿yckich, metaforyczne przedstawienie Serbów
£u¿yckich jako wsi – motyw znany z prozy J. Brìzana [siedem wiosek nad Sat-
kul¹] i J. Krawžy [sto wsi serbo³u¿yckich], wreszcie zmartwychwstanie narodu
serbo³u¿yckiego).

Z pozosta³ych krêgów tematycznych wybijaj¹cych siê w poezji serbo³u¿yc-
kiej po roku 1989 na plan pierwszy zwróciæ nale¿y uwagê na erotykê. O ile obawy
o kondycjê diaspory, zasygnalizowane w poezji B. Dyrlicha, B. Budara i innych
autorów, wystêpowa³y w poezji (literaturze) serbo³u¿yckiej równie¿ i w okresie
1945–1989, o tyle tematyka erotyczna stanowi dla niej ca³kowicie nowy temat.
W przeciwieñstwie do poezji kaszubskiej, gdzie mi³oœæ – równie¿ erotyczna, acz
mocno co prawda stonowana – wystêpowa³a chocia¿by u J. Karnowskiego
(Nowòtné spiéwë, 1910), sfera erotyki stanowi³a do roku 1989 tabu dla ca³ej lite-
ratury Serbów £u¿yckich (delikatne jedynie aluzje do mi³oœci cielesnej spotykamy
na dobr¹ sprawê jedynie w poezji K. Lorenca i prozie J. Kocha). Niewystêpowa-
nie tematyki mi³oœci cielesnej przez tak d³ugi czas, zw³aszcza w okresie 1945–
–1989, wraz z jej natychmiastowym i obrazoburczym pojawieniem siê wnet po
przewrocie przedstawia nader interesuj¹c¹ kwestiê. Du¿¹ rolê w t³umieniu tej te-
matyki w literaturze serbo³u¿yckiej okresu 1945–1989 odgrywa³o stanowisko
wydawnictwa Domowina, które skutecznie wybija³o autorom z g³owy (s)ekscesy
na stronach ich ksi¹¿ek. Po roku 1989, wraz z utraceniem przez to wydawnictwo
monopolistycznej pozycji jedynej instancji wydaj¹cej ksi¹¿ki autorów serbo³u-
¿yckich, erotyka b³yskawicznie znalaz³a miejsce w serbo³u¿yckiej poezji (zna-
mienne, ¿e w okresie pocz¹tkowym wydawanej poza wydawnictwem – casus
T. Meškanka i L. Hajduk-Veljkoviæ), nastêpnie ugruntowa³a swoj¹ pozycjê w tej
mierze, ¿e pozwoli³o to na jej zró¿nicowanie. Erotykê w serbo³u¿yckiej poezji po
roku 1989 odnajdujemy bowiem w ró¿nych odcieniach: delikatn¹, subteln¹, np.
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w zbiorach K. Lorenca, znacznie silniejsz¹ u R. Domašcyny i M. Cušcyny (zw³asz-
cza jej wiersze w cyklu pod przewrotnym tytu³em NjejìdŸ mje do spytowanja [Nie
jedz mnie na pokuszenie], ze zbioru Jaskrawe jasle), po mocniejsze obrazy
w kolejnych tomikach poezji T. Meškanka35  i drastyczne wrêcz sceny w debiucie
poetyckim L. Hajduk-Veljkoviæ Prìnje jejko. Wœród ca³kiem m³odych autorów
serbo³u¿yckich, publikuj¹cych na stronach internetowej platformy literackiej (www.
literarny-konopej.de), erotyka w najsilniejszym wydaniu jest ju¿ rzecz¹ ca³kowi-
cie naturaln¹.

Erotyka pojawia siê równie¿ w poezji kaszubskiej rozpatrywanego okresu.
Obok dokonañ I. Czai, autorem najciekawszych „eroticznëch wiérztów”, pomiesz-
czonych w zbiorach Szlachama kùsków (2002, 22008) i Szlachama wzdichnieniów
(2007), jest chocia¿by wspominany ju¿ po wielokroæ T. Fopke, który tym samym
staje siê jednym z ciekawszych zjawisk w ca³ej poezji kaszubskiej po roku 1989.
W tomiku Szlachama kùsków bada erotyczny potencja³ poszczególnych czêœci
kobiecego cia³a, w póŸniejszym zbiorze, Szlachama wzdichnieniów uprawia „sek-
sowô matematikê” i „cyber-seksë”, odkrywa „seksowô geògrafiô” Kaszub i szuka
„p¹ktu ‘G’”. Zestawiaj¹c dokonania kaszubskich poetów na tym polu z obrazem
poezji erotycznej w literaturze serbo³u¿yckiej, stwierdziæ nale¿y, ¿e frekwencja
jej wystêpowania nie jest tak wysoka jak u Serbów £u¿yckich, co mo¿e mieæ
zwi¹zek z innym faktem. Oto w warstwie tematycznej poezji kaszubskiej po roku
1989 pozycjê suwerena zyska³ inny kr¹g tematyczny, przy czym jego dominacja
jest tak silna, ¿e ju¿ na wstêpie rozwa¿añ zmuszony jestem podkreœliæ, ¿e jest ono
w wysokim stopniu niepokoj¹ce. Owym tematycznym suwerenem poezji kaszub-
skiej po roku 1989, aczkolwiek jego pierwiastki wystêpowa³y ju¿ wczeœniej, np.
u A. Nagla, s¹ motywy religijne. Ciê¿ko w³aœciwie znaleŸæ tomik autora kaszub-
skiego wydany po tej dacie, nie wspominaj¹c o istnieniu ca³ych antologii kaszub-
skiej poezji religijnej36, w którym nie pojawi³yby siê tematy wiary, mi³oœci do
Boga (permanentnie obecna jest ta tematyka np. w utworach E. Pryczkowskiego,
F. Sikory, J. Mamelskiego, S. Bartelika czy J. Stachurskiego). Niepokój, który
wyrazi³em powy¿ej, spowodowany jest w g³ównej mierze faktem, ¿e tendencja,
o której mowa, nie ograniczy³a siê li tylko do tematów wierszy, lecz objê³a po
czêœci tak¿e formê utworów poetyckich: tematyka religijna wt³oczona zosta³a
w przystaj¹c¹ jej formê gatunkow¹. Wœród nich prym wiod¹: modlitwa (m.in.
R. ¯muda-Trzebiatowski, Òbrôzczi z Kaszëb, 1995; J. Stachurski, Mòdlëtwa na

35 Tomik Kóstka w ruce (1997) sprowokowa³ niejakiego anonymusa do napisania swoistego
protestu przeciwko tematom erotycznym w poezji serbo³u¿yckiej, por. anonymus, Haè na
dno!, „Rozhlad”, 1998, nr 1, s. 38-39.

36 M.in. antologia wydana z okazji pi¹tej rocznicy Konkursu Poezji Maryjnej, organizowanego
od roku 2000 w mieœcie dwóch sanktuariów maryjnych – Koœcierzynie, por. Gdy Maryja
otwiera drzwi: antologia wierszy laureatów Konkursu Poezji Maryjnej w Koœcierzynie 2000–
–2003, pod red. S. Jankego, Pelplin 2004.
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pòst, 2002; W. Warmowska, Mòdlëtwa, 2006; R. Drze¿d¿on, Mòdlëtwa za…, 2004;
A. Gackowska, Mòdlëtwa, 2006), litania (J. Mamelski, Lëtanijô I, 2010), spo-
wiedŸ (Z.M. Jankowski, Spòwiédz szarégò człowieka, 2003), do „Pana Bòga” kie-
rowane s¹ wreszcie Esemesë T. Fopkego.

Przyczyn suwerennej pozycji tematyki religijnej w poezji kaszubskiej po roku
1989 jest zapewne wiele. Jedn¹ z nich bêdzie chocia¿by ta, ¿e wielu wspó³cze-
snych kaszubskich autorów to po prostu duchowni; wymieñmy tych najwybitniej-
szych jak ks. J. Walkusz czy te¿ brat Z. Joskowski. Ten fakt powoduje, ¿e ujmo-
wanie tematyki religijnej w ich twórczoœci literackiej nie mo¿e dziwiæ (podobnie
jak nie dziwi³o jej czêste wystêpowanie w poezji serbo³u¿yckiej do roku 1945
pisanej g³ównie przez duchownych): jest ona obecna tu niejako genetycznie. Skala
nasilenia motywami religijnymi w poezji innych autorów, nieksiê¿y, nakazuje jed-
nak potrzebê g³êbokiego zastanowienia siê nad tym, czy jest to w³aœciwy kierunek
dla wspó³czesnej poezji kaszubskiej.

Obym jednak zosta³ w³aœciwie zrozumiany. Ani w niniejszym artykule, ani
w swoich ogólnych pogl¹dach na kwestie literackie nie zamierzam odbieraæ ka-
szubskim poetom ani prawa do wyboru tematów swojej twórczoœci, ani uprawia-
nej przez nich poezji religijnej – wartoœci literackiej. Wychodzê bowiem z za³o¿e-
nia, ¿e sam wybór tematu utworu literackiego nie jest zjawiskiem, które podlegaæ
mo¿e jakiejkolwiek ocenie, podobnie trudno zawetowaæ wysok¹ wartoœæ literack¹
kilku wierszy kaszubskich o takiej tematyce. Niektóre z nich s¹ przecie¿ doskona-
³ymi utworami literackimi, przewy¿szaj¹cymi poziomem wiêkszoœæ utworów
o tematyce œwieckiej37. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e po lekturze wielu tomów
poezji kaszubskiej wydanych po roku 1989 nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
dominacja tematyki religijnej stanowi dla niej swoiste zagro¿enie. Przewa¿aj¹ca
czêœæ prób poezji o tematyce religijnej ze strony wspó³czesnych kaszubskich po-
etów przypomina zautomatyzowan¹ twórczoœæ literack¹: wyzyskiwane s¹ trady-
cyjne gatunki literackie, w wierszach powtarzaj¹ siê porównywalne sformu³owa-
nia, frazy, paralelizmy itp., co powoduje, ¿e poszczególne wiersze, choæ pocho-
dz¹ce od innych autorów, podobne s¹ do siebie jak dwie krople wody. Krótka
droga prowadzi, niestety, od automatyzmu do wygenerowania ca³ego procesu,
który – w pesymistycznym wariancie – zagroziæ mo¿e nawet autonomii i to¿sa-
moœci ca³ej poezji (literatury) kaszubskiej. Nast¹pi to wówczas, kiedy tematyka
religijna stanie siê dla poetów/literatów kaszubskich synonimem poezji. Nie wy-
starczy bowiem pisaæ o Bogu, o wierze w Niego, wyznawaæ wielk¹ do Niego

37 Przyk³adem takiej w³aœnie poezji mo¿e tu byæ twórczoœæ obu wymienionych autorów. Jantarowy
pacierz. Jantarowi pôcérz (1991) J. Walkusza uwa¿am za jeden z najwspanialszym tomików
poetyckich, jakie w obrêbie poezji kaszubskojêzycznej zosta³y wydane po roku 1989. Niewiele
odbiega od niej poziomem i twórczoœæ Z. Joskowskiego – od rozwa¿añ wielkopostnych na
stronach publikacji Przez Krziż do Bòga (2004) po tom wierszy W remionach Piãknoscë [2007],
w którym w zakresie stosowania metafory osi¹gn¹³ bardzo wysoki poziom artystyczny.
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mi³oœæ, ani licytowaæ siê w tym zakresie z innymi autorami, aby teksty takie uzna-
ne zosta³y za poezjê – dobr¹ poezjê, a takiej w³aœnie chcielibyœmy oczekiwaæ od
kaszubskich poetów. Wiele jest przecie¿ innych tematów, które przez wieki sta-
nowi³y dla poetów z ca³ego œwiata inspiracjê i dawa³y im natchnienie... Próby
zerwania z tematyk¹ religijn¹ we wspó³czesnej poezji kaszubskiej chcia³bym do-
strzegaæ w wierszu R.J. Drze¿d¿ona Mòdlëtwa dzãkczinnô („Dzãka za to, że jes
mie slëchù w darënkù nie dôl / Że elefant cãżczi na ùchò mie stąpil”, 2006),
w esemesowych „modlitwach” T. Fopkego (m.in. Mòdlëtwa przed wiązanim bóta,
Mòdlëtwa przed piątim kòmpùtra zresetowanim, Mòdlëtwa pò gòlenim), a przede
wszystkim w niektórych wierszach H. Makurat.

Ukierunkowanie na tematykê religijn¹ stanowi najbardziej chyba znacz¹c¹
zmianê w poezji kaszubskiej po roku 1989 wobec jej modelu z przedzia³u lat
1945–1989. Tak jak dokonania poezji serbo³u¿yckiej w zakresie doœwiadczeñ
z poezj¹ lingwistyczn¹ wybijaj¹ siê ponad inne poezje narodów s³owiañskich tego
okresu, tak trudno jest odnaleŸæ odpowiednik takiego natê¿enia motywami reli-
gijnymi w innych poezjach s³owiañskich po roku 1989, nawet w poezji polskiej.
Wymowna w tym zakresie bêdzie zw³aszcza ta oto okolicznoœæ, ¿e motywy reli-
gijne na tak¹ skalê nie wystêpuj¹ nawet w dokonaniach poetów serbo³u¿yckich,
a precyzyjniej rzecz ujmuj¹c, to po roku 1989 nie wystêpuj¹ w ogóle. A religijnoœæ
Serbo³u¿yczan by³a przecie¿ na przestrzeni wieków i jest równie¿ w dniu dzisiej-
szym niewiele (o ile w ogóle) s³absza od bogobojnoœci Kaszubów… Odnalaz³o to
zreszt¹ rezonans w obrazie starszej poezji serbo³u¿yckiej (g³ównie w drugiej po-
³owie XIX wieku), w której przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ pisarzy by³a jednoczeœnie
duchownymi (katolickimi lub ewangelickimi), a pierwiastki religijne stanowi³y
obok tematów narodowoœciowych najobszerniejszy jej kompleks tematyczny.
W tym akurat aspekcie nale¿y odnotowaæ wystêpuj¹c¹ pomiêdzy obiema literatu-
rami relewantn¹ rozbie¿noœæ: maj¹ca wielkie tradycje w uprawianiu poezji o cha-
rakterze religijnym literatura serbo³u¿ycka radykalnie zerwa³a z t¹ tematyk¹ po
roku 1989, podczas kiedy literatura Kaszubów, niemaj¹ca – z ró¿nych przyczyn –
a¿ takich osi¹gniêæ w tym zakresie, zdaje siê nadrabiaæ stracony czas i wype³niaæ
„bia³e miejsce”. Tym, co przyprawia o konfuzjê, jest jednak to, ¿e zdaje siê to
czyniæ bez umiaru...

Tymczasem specjaln¹ sferê tematyczn¹, która wyizolowaæ siê daje z poezji
serbo³u¿yckiej po roku 1989 – a która w takim rozmiarze nie pojawia siê w poezji
kaszubskiej tego okresu – konstytuuje problematyka dyskursu narodowoœciowego.
Rozwój tej tematyki w poezji (literaturze) serbo³u¿yckiej jest nader ciekawym
zagadnieniem. Charakteryzowa³a ona ca³¹ w³aœciwie poezjê serbo³u¿yck¹ drugiej
po³owy XIX wieku i pierwszej po³owy stulecia nastêpnego. Po roku 1945, pod
wp³ywem ideologii socjalistycznej, problem ten zosta³ czêœciowo rozwi¹zany:
J. Brìzan w wierszu Kak wótèinu namakach (1951) proklamowa³ odnalezienie
i pe³ne zaaprobowanie nowej ojczyzny Serbo³u¿yczan – Niemieckiej Republiki De-
mokratycznej; w dekadach kolejnych, do lat osiemdziesi¹tych minionego stulecia,
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poezja serbo³u¿ycka poœwiadcza swoiste wyciszenie tej problematyki. Po prze-
wrocie roku 1989 problematyka ta, aczkolwiek przyt³umiona nowym „lingwistycz-
nym” paradygmatem poezji, ponownie narasta. Uwidoczni³y siê równie¿ wzglê-
dem problemów zwi¹zanych z poczuciem to¿samoœci narodowej ró¿norakie po-
zycje. Poezja B. Budara podtrzymuje funkcjê patriotyczn¹ poezji serbo³u¿yckiej,
R. Domašcyna zawetowa³a koniecznoœæ podejmowania problematyki narodowo-
œciowej, podobnie jak i tradycji narodowej (por. ni¿ej), w twórczoœci M. Krawcec,
w której dominuje ucieczka w indywidualizm, tematyka ta w ogóle nie wystêpuje
(ze wspó³czesnych poetów serbo³u¿yckich autorka zajê³a w tej kwestii najbardziej
skrajn¹ pozycjê).

Problem dyskursu narodowoœciowego ponownie nabiera na znaczeniu zw³asz-
cza w ostatnim czasie w próbach poetyckich najm³odszej generacji serbo³u¿yc-
kich literatów. Jako znakomite ilustracje tej kwestii s³u¿yæ tutaj mog¹ kolejne
zeszyty almanachu m³odych autorów Paternoster. Problematyka narodowoœciowa:
poszukiwania w³asnej to¿samoœci, w¹tpliwoœci, rozterki (zw³aszcza M. Domaškec
Domizna, hdŸe sy [Paternoster, 2003]; A. Kasparijec, Cuza domina [Paternoster 2,
2006]) lub zdecydowane deklaracje, pojawiaj¹ siê w pierwszych numerach alma-
nachu38. W zeszycie czwartym obserwuje siê paradygmatyczn¹ zmianê: tematyka
narodowoœciowa zmienia swój profil, do g³osu dochodzi przede wszystkim pre-
zentacja nowego modelu ¿ycia m³odej generacji Serbów £u¿yckich i szerzej: m³o-
dych ludzi, w którym zasadnicz¹ rolê zaczyna odgrywaæ aspekt ekonomiczny (Moje
druhe ja, Tak to [njeñ]dŸe wot B.B. Nawki). Warto uwypukliæ ten w³aœnie aspekt.
Zauwa¿my bowiem, ¿e z dwunastu autorów, którzy zaprezentowali swe utwory
w Paternoster 4, piêcioro pracuje poza terenem £u¿yc, dwójka studiuje w starych
landach (Niemcy Zachodnie), trzy autorki by³y w chwili publikowania tomu ma-
turzystkami i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e pod¹¿¹ œladem swych nieco starszych
kolegów i kole¿anek. Wymuszone (na skutek fatalnych warunków ekonomicznych)
b¹dŸ dobrowolne po¿egnanie m³odych autorów z £u¿ycami jest faktem, st¹d te¿
wynikaæ mo¿e nasilenie tematyki „to¿samoœciowej” w ostatnim czasie. M³odym
autorom nie chodzi w chwili obecnej o problem uznania siê b¹dŸ nieuznania za
Serbo³u¿yczanina, wa¿niejsz¹ kwesti¹ staje siê odpowiedŸ na pytanie: jak byæ
Serbo³u¿yczaninem w nowoczesnym œwiecie, zw³aszcza kiedy ¿yæ przysz³o poza
geograficznym terytorium £u¿yc i poza serbo³u¿yckim krêgiem jêzykowo-kulturo-
wym. W tej perspektywie za bardzo wa¿ny uwa¿am wiersz-manifest B.B. Nawki
Moje druhe ja, który oddaje w nim w sposób przyk³adowy nowy model egzysten-
cjalny cz³onków diaspory serbo³u¿yckiej, przebywaj¹cej „na emigracji”. Parafra-

38 O stanowisku m³odych serbo³u¿yckich autorów do „domowni”, serbo³u¿yckiej to¿samoœci
w nowych czasach, por. artyku³ M. Ruszczyk, „Cuza domizna” – m³odŸi Serbja swoju identitu
pytaja, „Sor@pis. Folia litteraria”, 2007, nr 1, pod red. T. Derlatki, http://www.uni-leipzig.de/
~sorb/seiten/hsb/06/sorapis-2007-01.pdf, s. 83-90. Tam te¿ ich odpowiedzi na pytania zawar-
te w ankiecie rozes³anej przez autorkê artyku³u.



117O NAJWA¯NIEJSZYCH ZJAWISKACH W POEZJI KASZUBSKIEJ...

zuj¹c s³owa autora, „serbske s³owa / so h³uboko w nich chowaja / su barby jich
žiwjenja”. Kto wie, czy utwór ten nie stanie siê programow¹ wypowiedzi¹ naj-
m³odszej generacji serbo³u¿yckich poetów przebywaj¹cych w odleg³ych stronach.

Dyskurs narodowoœciowy w takiej formie i w takim natê¿eniu w poezji ka-
szubskiej po 1989 nie wystêpuje, poœwiadczony zosta³ jedynie w nielicznych wier-
szach, jak np. w utworze Jem Kaszëb¹ (2007) Z. Joskowskiego. Absencja g³êb-
szych rozwa¿añ na tematy ogniskuj¹ce siê wokó³ kwestii przynale¿noœci narodo-
wej w literaturze kaszubskiej po roku 1989, tj. w epoce poszukiwañ to¿samoœci
w³asnej i narodowej oraz nowych jej definicji, musi zastanawiaæ. Pytania o kon-
dycjê kaszubskiej to¿samoœci, troski o jej kszta³t w przysz³oœci by³y przecie¿ obecne
w liryce kaszubskiej okresu 1945–1989, co w pewnym stopniu ³¹czy zreszt¹ po-
ezjê kaszubsk¹ i serbo³u¿yck¹ tego okresu. Byæ mo¿e jest ta sytuacja efektem
wspominanych na pocz¹tku artyku³u odmiennych dla obu literatur rezultatów, ja-
kie przyniós³ ze sob¹ prze³om roku 1989, a przez to zasadniczo odmiennych na-
strojów panuj¹cych obecnie wœród autorów obu diaspor – zagro¿enia dla Serbo-
³u¿yczan i (relatywnego) spokoju wœród Kaszubów.

Brak g³êbszego dyskursu to¿samoœciowego we wspó³czesnej poezji kaszub-
skiej czêœciowo wyrównany zosta³ odwiecznym tematem troski o stan jêzyka ka-
szubskiego39. Niemal ka¿dy z tomików wierszy B. Karczewskiego posiada motto
b¹dŸ dedykacjê dotycz¹ce kaszubszczyzny (np. „Kaszëbom co trac¹ / dzérkòsc na
zwãk rodny mowy”, Na kaszëbsczi rodny ôrt, 1999). M. Boszke przedstawia³a krótki
zarys dziejów kaszubszczyzny: „Nôprzód Miemc zloslëwi / Tã mòwã zniszczëc
chcôl / A pò wòjnie kòmùnysta / Z naszi mòwë sã smiôl” (Nasza mòwa, 2005).
Podobnie jak wczeœniej m³odokaszubi (w szczególnoœci J. Karnowski) równie¿
i na prze³omie stuleci zwraca³ siê do krajanów S. Bartelik s³owami: „Naùcz słowa
szónowac, mùjkac i piastowac (...) bë i na Kaszëbach prôwdza sã Rejowô òracjô,
/ a Kaszëba kòżdi z bùsznotą mógł wëznac, / że nôblëższą jegò sercu je kaszëbi-
zna” (Nasza mòwa, 2000). „Nie zabiwôj ò tim brace”, napomina M. Selin, „Że
Kaszëba to je ten / Co tak bùszną mòwã mô / Czë to Bëlôk abo Lesôk, / Starków
môwa, trwaje wieczno, / Gdze Kaszëbów leżi krôj, / Czej Kaszëbą jes prôwdzëwim,
/ Tej ò mòwã swòjã dbôj” (1996). „Żebë më / Sënowie / Waji / Nigdë / Nie zabëlë
/ Mòwë / Naji” – modli siê R. Drze¿d¿on (Mòdlëtwa za..., 2004). E. Pryczkowski
upomina z kolei tych, w których budzi siê „duch [wielkiego] Pomorza”: „Czejbë
do te kąsk ò mòwã naj zadbac…” (Czejbë tak..., 2000). Do poznania w³asnego
jêzyka i jego umiejêtnego wykorzystywania („¿ebë s³owo / bë³o ogniem nios³é”)

39 Szczególna frekwencja tego motywu poœwiadczona jest w twórczoœci poetyckiej przeznaczo-
nej dla dzieci. Wiele przyk³adów dostarczaj¹ wiersze opublikowane w antologii Mësla dzecka.
Antologiô kaszëbsczich wiérztów dlô dzôtków i młodzëznë, red. E. i E. Prëczkòwscé, Banino
2001; J. Łisk, Nasze stronë; A. Nagel, Nie zabôczta („Mòwë starków sã nie wstëdzë. / Naja
mòwa – wiôldzi skôrb, / Drogszô niżlë jinszich sto”), Malinczi plachc; W. Pomorski, Mòje
stronë – Kaszëbizna; E. Pryczkowski, A më so gôdómë.
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– prowadzi jednak d³uga i wyboista droga: „Rzékê trzeba przep³ën¹c / obiñdz
wszëtczié stegne (...) / tej séj / mies¹dzowi przëzdrzec sê w oczë / i namówiëc go
do spiku / cz³owieka / nalézc strzód lëdzi (...) a modlëtwê / rzec Bogu prosto do
ucha / ¿ebë sê nie zbudzë³ / zjiscony anió³ / piechté / prziñdz ja¿ do se / kuszn¹c /
w cegle zdeptané próg / klëkn¹c / gdze Ojca zarost³é grób” (J. Walkusz, Słówa
rodné mowë, 1991).

Kolejne z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych tendencji tema-
tycznych dla liryki kaszubskiej i serbo³u¿yckiej po roku 1989 zaprezentowane
zostan¹ w postaci skróconej.

Jednym z takowych jest podjêty w obu poezjach problem stosunku do trady-
cji i historii w³asnej. W obrêbie poezji serbo³u¿yckiej odniesienie to przybra³o
ambiwalentny charakter, rozci¹gaj¹c siê od gloryfikacji tradycji narodowej po jej
ca³kowit¹ negacjê. Zerwanie z pêtami tradycji narodowej i kulturowej najcieka-
wiej (obok prozy L. Hajduk-Veljkoviæ) zrealizowane zosta³o w twórczoœci po-
etyckiej M. Krawcec i R. Domašcyny, w której przybra³o poetycki obraz zrzuca-
nia strojów ludowych. Tak radykalnych prób po¿egnania siê z tradycj¹ narodow¹
nie wykazuje natomiast wspó³czesna poezja kaszubska.

Ani poezja kaszubska, ani serbo³u¿ycka nie zerwa³y za to z w³asn¹ tradycj¹
literack¹. Porównuj¹c jednak dokonania obu poezji po roku 1989, s¹dzê, ¿e np.
intertekstualnoœæ zaistnia³a w wiêkszym stopniu w liryce serbo³u¿yckiej. Trudno
bêdzie bowiem znaleŸæ autora, dotyczy to poetów œredniej i starszej generacji,
w znacznie mniejszym stopniu autorów generacji najm³odszej, w którego twórczo-
œci nie wyst¹pi³yby nawi¹zania do tekstów innych autorów serbo³u¿yckich i pisa-
rzy obcych. Prym wiedzie tu ponownie R. Domašcyna, w której wierszach nie
sposób przeoczyæ nawi¹zañ do poezji J. Chìžki (notabene jej wuja), niekiedy jest
to wrêcz œwiadomie deklarowana zale¿noœæ; przyk³adem jest chocia¿by utwór
Wariacije na zelene zet (ze zbioru Pobate bobate, 1999). Autorka odnosi siê nie
tylko do utworów innych pisarzy, lecz równie¿ i do swoich poprzednich tomików,
np. tomik wierszy Pobate bobate nawi¹zywa³ do wczeœniejszego zbiorku Der
Hase im Ärmel (1997). W ten sposób powstaje „mìsto rjadu njewotwisnych kni-
how zamìrnje pìstowane, nutøkownje wusce spleæene dŸì³o, kotrež w serbskej
literaturje swojeho runjeæa pyta”, jak trafnie zauwa¿a Ch. Prunitsch40. Gwoli pod-
kreœlenia skali „immanentnej” intertekstualnoœci we wspó³czesnej poezji serbo-
³u¿yckiej wspomnê jeszcze, ¿e nowe wersje („pøebasnjenja”) wierszy dolno³u-
¿yckich klasyków, M. Witkojc (Mjetel) i M. Kosyka (Chrystusowe horjestaæe)
pojawiaj¹ siê w tomiku wierszy B. Budara Wokomiki s³ónca (2001). M. Cušcyna
w swych wierszach nawi¹zuje z kolei do osi¹gniêæ poetów europejskich, znacz¹co
rozci¹gaj¹c spektrum relacji poezji serbo³u¿yckiej z literatur¹ œwiatow¹. Wyj¹tek
w zakresie odniesieñ do utworów innych autorów, czy to z krêgu w³asnej tradycji

40 Ch. Prunitsch, Barby haja, „Rozhlad”, 2000, nr 11, s. 413.
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literackiej, czy to z krêgu tradycji œwiatowej, stanowi poezja M. Krawcec, w której
twórczoœci „Selbst der Bezug auf sorbische Dichter bleibt eher die Ausnahme”41.

Aczkolwiek nie mo¿na odmówiæ ciekawych kontekstów miêdzyliterackich
np. wierszom z tomiku R. ̄ muda-Trzebiatowskiego Òdłómczi (1997), ca³oœci twór-
czoœci poetyckiej E. Pryczkowskiego, w której wyczuwa siê „wiêŸ miêdzypokole-
niow¹” (sformu³owanie J. Stachurskiego) – przede wszystkim ze zrzesziñcami, in-
tertekstualny kontekst posiada równie¿ tytulatura tomiku poetyckiego R. Drze¿-
d¿ona Czile slów… òd mie dlô Ce (2004), to jednak najczêœciej odniesienia do
w³asnej tradycji literackiej w poezji kaszubskiej po roku 1989 zdaj¹ siê ograni-
czaæ do arcydzie³a A. Majkowskiego ̄ ëcé i przigodë Remusa. Szczególnie ekspo-
nowana sta³a siê postaæ Remusa – „ricerza widu i miecza / z kar¹ i ks¹¿kama”
(I. Czaja, Remùs, 1999). Obok wspomnianego wiersza I. Czai postaæ tê odkryjemy
ponadto w wierszach Z.M. Jankowskiego (Swiąda, 2001) i E. Bugajny (Pò wid
sygóm, 2008). Innym czêstym motywem zaczerpniêtym z powieœci autora Historii
Kaszubów bêdzie w poezji kaszubskiej równie¿ „królewiónka” (m.in. I. Czaja***
[Królewiónkò], 1999). Stosunkowo du¿y odg³os w wierszach autorów kaszub-
skich po roku 1989 znalaz³ znakomity wiersz J. Drze¿d¿ona Przëszlë do mie. Brak
szerokiej skali intertekstualnych nawi¹zañ do utworów z krêgu w³asnej tradycji
literackiej w poezji kaszubskiej po roku 1989 wyrównuj¹ po czêœci dwa zjawiska:
liczne przek³ady z literatury polskiej (do 1989 roku polskiej literatury na kaszub-
ski praktycznie nie t³umaczono) i utwory dedykowane wielkim Kaszubom.

Po roku 1989 mo¿na mówiæ o eksplozji zainteresowañ kaszubskich autorów
folklorem. Naturalnie, powi¹zanie literatury wysokiej z ludow¹ jest jednym z za-
sadniczych rysów „ma³ych” literatur, pozostaje ona bowiem z folklorem w stanie
permanentnej relacji, raz siê do niego przybli¿aj¹c, raz oddalaj¹c. Ze skarbca lite-
ratury ludowej czerpa³a zw³aszcza zarówno nieco starsza (choæby S. Okoñ w to-
miku Za lasem morze, 1975), jak i nowsza poezja kaszubska. Ze wspó³czesnych
poetów kaszubskich wskazaæ nale¿y np. na tomiki poezji M. Selina (Niech wiater
niese piesń, 1996) i E. Pryczkowskiego (Na jimiã Bòsczé, 2000), w których, zw³asz-
cza u pierwszego z wymienionych, na podkreœlenie zas³uguje niezwyk³a muzy-
kalnoœæ, czêœciowo folklorystycznego rodowodu, z kolei u drugiego – liczne od-
niesienia do kaszubskich zwyczajów i legend.

Tym, co w zakresie tematyki niezmiennie stanowi wspólny mianownik poezji
kaszubskiej i serbo³u¿yckiej, jest opiewanie piêkna ziemi ojczystej i zakorzenie-
nie lirycznego ja w ojczyŸnie (to wi¹¿e lirykê z topofili¹ prozy). Ten kr¹g tema-
tyczny jest tak wiekowy jak sama literatura kaszubska i serbo³u¿ycka. W starszej
poezji kaszubskiej piêkno Kaszub zaklête zosta³o w sonetach S. Bieszka, w serbo-
³u¿yckiej w utworach H. Zejlera, J. Barta-Æišinskiego i innych. W poprzewrotowej
poezji serbo³u¿yckiej wzorcowe przyk³ady, obok dokonañ poetyckich B. Budara,

41 W. Koschmal, „Zaæišæ doskónènje dokónèeneho”…, s. 203.



TOMASZ DERLATKA (LIPSK)120

przedstawiaj¹ utwory M. Krawcec, co wyp³ywa z zasygnalizowanej ju¿ powy¿ej
„lokalnej” koncepcji jej poezji. Równie¿ wspó³czesna poezja kaszubska zakorze-
niona jest niemal bezwyj¹tkowo w „zemi starków / westrzód jezorów – piôchów
i mòdrôków / w môlu jedinczim na swiece” (W. Pomorski, Zemia Kaszëb, 1992).
Niech bêd¹ tu przywo³ane utwory z kolejnych tomów B. Karczewskiego (na prze-
dzie z wierszem Tatczëzna, 1991), dalej J. £yska, obok piêkna mowy ojczystej
poetycko przedstawiaj¹ce równie¿ i piêkno stron rodzinnych, wreszcie wiersze
S. Pestki (m.in. Tatczëzna mòja, 2002). „Piãknô je zemia Kaszëb” – deklaruje
S. Lange i przytacza na to szereg argumentów (w antologii Mësla dzecka, 2001).
Têsknot¹ za domem rodzinnym i „tatczëzn¹” przesycone s¹ wiersze S. Bartelika
(autor przebywa na sta³e poza terytorium Kaszub i „szëmią mu jiné drzewa”),
o piêknie kaszubskiej krainy traktuje równie¿ „pòéma” F. Sikory Kaszëbskô zemia
(1997). W wierszu Òbrôzczi z Kaszëb (1995) R. ¯muda-Trzebiatowskiego stwo-
rzenie piêkna Kaszub zdaje siê byæ dla „ja” lirycznego spraw¹ bosk¹ – prezenta-
cja kolejnych urokliwych miejsc przeplatana jest bowiem pacierzem. Z m³od-
szych autorów przyk³ad realizacji poetyckiej topofilii stanowi tomik M. Piepra
Wanoga pò mëslach (2002).

Specyfikê p³aszczyzny tematycznej poezji kaszubskiej tworz¹ od dawien daw-
na w¹tki wynikaj¹ce z geograficznego po³o¿enia Kaszub, zw³aszcza z lokalizacji
ich czêœci w pasie nadmorskim. „Tobie mòrze himnów spiéwë!” (M. Selin, Tobie
mòrze, 1996) zanosz¹ równie¿ po roku 1989 kaszubscy poeci. Urodê nadmorskie-
go krajobrazu i samego morza opiewaj¹ m.in. H.J. Muza w tomikach Mòje Kaszëbë
(2007) i O czym szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi (2008), M. Boszke (E. Prycz-
kowski: „piewczyni morza”) w zbiorze Piesń lëdzy mòrza (2005) i wspomniany
M. Selin („Mòrze prôcëje, mòrze sã zloscy / Czasã zôs glaszcze, smùkô z mi-
loscë”, Mòrze szëmi, 1996). Do poezji kaszubskiej znalaz³y wstêp równie¿ tematy
zwi¹zane z ¿yciem codziennym nad morzem: pracê, ¿ycie codzienne i etos ka-
szubskiego rybaka (M. Selin, Pieśń kaszubskich rybaków, 2006) przedstawiaj¹
w przywo³anych tomach wszyscy trzej autorzy.

*

S³owem podsumowania. Po prze³omowym dla obu literatur roku 1989 daj¹
siê zaobserwowaæ w twórczoœci poetyckiej obu zachodnios³owiañskich mniej-
szoœci narodowych interesuj¹ce zjawiska, z których niektóre stanowi¹ niepodwa-
¿alne wzbogacenie kompleksu literatur s³owiañskich. Powtórzê – szkoda, ¿e pro-
blemy powi¹zane z obiema „ma³ymi” literaturami zachodnios³owiañskimi per-
manentnie pomijane s¹ – jak dot¹d – w opracowaniach slawistycznych.

Rozwój obu z rozpatrywanych tu twórczoœci poetyckich w omawianym okre-
sie wykazuje w³asn¹ specyfikê, na któr¹ sk³adaj¹ siê elementy wymienione na
powy¿szych stronach.
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Jestem zdania, ¿e w okresie od roku 1989 do dnia dzisiejszego to poezja
serbo³u¿ycka, ustêpuj¹c wprawdzie poezji kaszubskiej w aspekcie iloœciowym,
dysponuje bardziej wyrazistymi osobowoœciami poetyckimi. Nic nie ujmuj¹c li-
teracko czynnym po przewrocie poetom kaszubskim, np. J. Drze¿d¿onowi, auto-
rowi znakomitych utworów poetyckich z genialnym wprost wierszem Przëszlë do
mie, jednak przede wszystkim wyœmienitemu prozaikowi, dalej J. Piepce (znako-
mity wiersz Òpuszczonô chëcz), dalej A. Naglowi czy te¿ mistrzowi mowy kaszub-
skiej i poetyckiej polisemii oraz chyba najwybitniejszemu z ¿yj¹cych poetów ka-
szubskich S. Pestce, to jednak R. Domašcyna, M. Krawcec, a zw³aszcza K. Lorenc
– choæ innymi drogami (bilingwizm R. Domašcyny i K. Lorenca wobec monolin-
gwizmu M. Krawcec) nadali poezji serbo³u¿yckiej wymiar prawdziwie europej-
ski. Brak tak wyrazistych autorytetów i ich poezji w obrêbie poezji kaszubskiej
powoduje, ¿e m³odzi literaci kaszubscy zdani s¹ na w³asne eksperymenty, które
nie zawsze przynosz¹ zadowalaj¹ce efekty.

Powy¿sze stwierdzenie mo¿e krzywdziæ poezjê kaszubsk¹, dlatego te¿ –
w ¿adnym przypadku nie odmawiaj¹c im talentu – wskazaæ trzeba na dwa zasad-
nicze faktory, które wspomniany skok na miarê europejsk¹ niektórych z poetów
serbo³u¿yckich umo¿liwi³y. Po pierwsze, niebagateln¹ rolê odgrywa³y tu mimo
wszystko wspomniane ju¿ znacz¹co lepsze mo¿liwoœci rozwoju literatury, zatem
i poezji serbo³u¿yckiej w okresie 1945–1989. Pañstwo wschodnioniemieckie
w pewien sposób (oddolny b¹dŸ odgórny) poczuwa³o siê do wspierania literatury
s³owiañskiej mniejszoœci znajduj¹cej siê w jego obrêbie. Tego samego nie da siê
natomiast powiedzieæ o stanowisku pañstwa polskiego wzglêdem Kaszubów
w rozpatrywanym okresie. Nie by³o mowy w NRD o oporze ze strony w³adz przy
wydawaniu kolejnych pozycji ksi¹¿kowych w jêzykach serbo³u¿yckich (pomija-
j¹c kwestie cenzury), organizowaniu spotkañ pisarzy niemieckich i serbo³u¿yc-
kich, co dawa³o mo¿liwoœæ swobodnego przep³ywu idei, tendencji, czy te¿ moty-
wów literackich (wp³yw cz³onka tzw. szko³y saksoñskiej, J. Bobrowskiego na
poezjê K. Lorenca by³ przecie¿ niebagatelny). Po drugie, nale¿y tu zasygnalizo-
waæ ogromn¹ rolê, jak¹ dla podniesienia rangi i znajomoœci literatury Serbo³u¿y-
czan przynios³o po roku 1989 zainteresowanie ni¹ „z zewn¹trz”, g³ównie ze strony
(zachodnio-)niemieckich slawistów (m.in. W. Koschmala, Ch. Prunitscha). Poezja
serbo³u¿ycka doczeka³a siê wnikliwych badañ naukowych, które wydoby³y nie-
odkryte do tego czasu skarby; poprzez opublikowane prace naukowe znalaz³y one
wstêp na europejskie salony literackie. Per³y poezji (i szerzej: literatury) kaszub-
skiej na takie odkrycie ca³y czas czekaj¹... Od wielu lat (na dobr¹ sprawê od Regio-
nalizmu kaszubskiego [1950] A. Bukowskiego) wyczekujemy historii literatury
kaszubskiej, która – napisana z pozycji nowoczesnego literaturoznawstwa – takowe
by wydoby³a (na opracowanie czekaj¹ równie¿ historie poszczególnych rodzajów
i gatunków literackich, pozycja literatury kaszubskiej wzglêdem literatury pol-
skiej i jej stanowisko poœród literatur s³owiañskich).
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Dla zrównowa¿enia tezy o posiadaniu przez literaturê serbo³u¿yck¹ osobo-
woœci literackich wiêkszego kalibru zaznaczyæ siê winno, ¿e potencja³ rozwojowy
(wiêksza liczba m³odych poetów) z jednej strony, jak i dynamika rozwoju od roku
1989 po dzieñ dzisiejszy ze strony drugiej zdaj¹ siê wskazywaæ w³aœnie na poezjê
kaszubsk¹ jako tê, w której w najbli¿szej przysz³oœci spodziewaæ siê mo¿na zja-
wisk ciekawszych. Nie s¹ to go³e przepowiednie. Jestem zdania, ¿e twórczoœæ
m³odego pokolenia kaszubskich poetów, na czele z H. Makurat (drugi z poetyc-
kich tomików autorki Testameñtë jimaginacji [2011] mo¿e staæ siê dla literatury
kaszubskiej wydarzeniem wielkiej wagi) ma szansê na znaczne sukcesy, nie tylko
w skali lokalnej. Nale¿y tu jednak wprowadziæ istotne zastrze¿enia: stanie siê tak
pod warunkiem, ¿e wspomniany dynamizm rozwoju poezji kaszubskiej zostanie
w kolejnym okresie podtrzymany i ¿e uda siê jej wydobyæ ze œlepego zau³ka te-
matyki religijnej, do którego uparcie pod¹¿a.

Obu poezjom, ich dalszej progresji grozi jednak niebezpieczeñstwo. Abstrahuj¹c
od regresywnego stanu komunikacji literackiej na £u¿ycach, wspomniane zagro-
¿enie lokalizuje siê w charakterystycznej dla nich po roku 1989 jednostronnoœci:
ukierunkowaniu na stronê jêzykow¹ w poezji serbo³u¿yckiej i supremacji tematy-
ki religijnej w poezji kaszubskiej. Gwarantem rozwoju ka¿dej literatury jest bo-
wiem ró¿norodnoœæ (gatunkowa, tematyczna), która warunkuje pojawienie siê dzie³
literackich o du¿ej wartoœci. Chocia¿ napisane s³owa zabrzmi¹ paradoksalnie
w œwietle przytaczanych argumentów, wedle których twórczoœæ obcojêzyczna po
roku 1989 sta³a siê czynnikiem umo¿liwiaj¹cym wiêksz¹ recepcjê, a przez to
i wy¿sz¹ wartoœæ poezji serbo³u¿yckiej, a twórczoœæ w jêzyku narodowym tego
nie gwarantuje (casus powieœci J. Drze¿d¿ona Twarz Smêtka), wydaje siê jednak,
¿e zasadniczym faktorem gwarantuj¹cym dalszy rozkwit nie tylko twórczoœci
poetyckiej, lecz równie¿ ca³oœci literatur  s e r b o ³ u ¿ y c k i e j  oraz  k a s z u b-
s k i e j,  bêdzie utrzymanie (a jeszcze lepiej – zwiêkszenie) twórczoœci w jêzy-
kach narodowych.
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Tomasz Derlatka

Zu wichtigsten Phänomenen in der kaschubischen und sorbischen
Poesie nach 1989: Versuch einer konfrontativen Darstellung

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Aufsatz werden die wichtigsten Phänomene, die in der kaschubischen
und sorbischen Poesie nach 1989 auftraten, dargestellt. Zunächst wird die allgemeine Si-
tuation beider Literatur nach der Wende skizziert: Verschlechterung der allgemeinen Lage
der sorbischen und die Verbesserung der Situation der kaschubischen Literatur. Im weite-
ren Teil der Bearbeitung geht der Autor auf die Probleme der immanenten (formalen und
thematischen) Konvergenzen und Divergenzen beider Poesien nach 1989 ein. Nach
Meinung des Verfassers steht z.B. der Dominanz der „linguistischen“ Poetik im Bereich
der sorbischen Poesie die Suprematie der religiösen Thematik auf der kaschubischen Seite
gegenüber. Beide Erscheinungen bestimmen konstitutive Entwicklungslinie beider Poesien
nach dem Jahre 1989 und sollen als eine interessante Ergänzung der slawischen Litera-
turen in dieser Zeit betrachtet werden. Die sorbische Poesie nach 1989 beweist auf der
thematischen Ebene die Anwesenheit des „nationalen“ Diskurses sowie die Auseinander-
setzung mit der eigenen kulturellen Tradition, beide Anzeichen fehlen in der Poesie der
Kaschuben. Am Ende formulierte der Verfasser einige Gedenken über die Zukunft beider
Literaturen.
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Remus teatralizowany.
Z problemów inscenizacji i poetyki

Epopeja kaszubska Aleksandra Majkowskiego doczeka³a siê pokaŸnej litera-
tury badawczej, wyznaczaj¹cej ró¿norakie sposoby interpretacji tego najwa¿niej-
szego utworu literatury kaszubskiej. Nie brakuje wœród nich ujêæ w optyce reali-
zmu, historyzmu, symbolizmu, strukturalizmu, krytyki mitograficznej, kompara-
tystyki, translatoryki i innych jeszcze sposobów odczytywania powieœci1. Niewiele
jednak mówi siê o takich aspektach artystycznych utworu, które wykracza³yby
poza œciœle literaturoznawcze spektrum recepcji i wykracza³yby w sfery odbioru
artystycznego2. Myœlê tutaj przede wszystkim z jednej strony o teatralnej recepcji
powieœci Majkowskiego, z drugiej zaœ o namyœle teatrologicznym i wynikaj¹cym
z niego problemie dramatycznoœci i teatralnoœci utworu epickiego. Pierwsza

1 Wymieñmy podstawowe tropy interpretacyjne Remusa: J. Drze¿d¿on, Wêdrówki Remusowe
po Kaszubach, Gdañsk 1971; T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu
i kaszubskich wierzeñ, Gdañsk 1996; ¯ycie i twórczoœæ Aleksandra Majkowskiego, red. J. Bo-
rzyszkowski, Wejherowo 1997 (szczególnie: T. Linkner, Aleksandra Majkowskiego m³odo-
polskie peregrynacje i twórcze fascynacje, s. 69-106; J. Treder, Kaszubszczyzna Majkowskiego.
G³ówne rysy i fazy rozwojowe, s. 107-124; F. Kluge, Obraz Niemca w powieœci kaszubskiej
„¯ycie i przygody Remusa”I s. 147-160; „¯ycie i przygody Remusa” Aleksandra Majkow-
skiego. Powieœæ regionalna czy arcydzie³o europejskie, red. T. Linkner, S³upsk 1999 (szcze-
gólnie: Z. Zielonka, Wyznaczniki arcydzie³a „¯ycia i przygód Remusa” Aleksandra Majkow-
skiego, s. 25-40; A. Kuik-Kalinowska, Kobiety Remusa – kilka refleksji i uogólnieñ, s. 45-57;
T. Linkner, Mit celtycki w powieœci Majkowskiego, s. 101-118); J. Borzyszkowski, Aleksan-
der Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo 2002; teksty Józefa
Borzyszkowskiego, Adeli Kuik-Kalinowskiej oraz Jerzego Tredera zamieszczone w pi¹tym
tomie Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: A. Majkowski, ¯ëcé i przigodë Remusa. Zvjercad³o
kaszubskji, oprac. i przypisy J. Treder, wstêp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, J. Tre-
der, Gdañsk 2010.

2 W najnowszym ujêciu utworu Majkowskiego o teatralnej recepcji Remusa wspomnia³a Adela
Kuik-Kalinowska, Arcypowieœæ literatury kaszubskiej. „¯ëcé i przigòdë Remùsa” Aleksan-
dra Majkowskiego, [w:] A. Majkowski, ¯ëcé i przigodë Remusa…, s. 93-94.
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tematyka badawcza prowadzi ku temu, co odbywa siê niejako na zewn¹trz samego
orygina³u literackiego, co wywo³uje problematykê przek³adu intersemiotycznego
i ¿ycia teatralnego. Drugi typ rozwa¿añ zwi¹zany jest z wywodzeniem zasad kom-
pozycji dramaturgicznej i fenomenu teatralnoœci z wewnêtrznych regu³ tekstu
narracji literackiej Majkowskiego. Pierwsza pozwala uchwyciæ to, co czytelni-
kom i adaptatorom ¯ycia i przygód Remusa wydawa³o siê szczególnie wa¿ne
i interesuj¹ce w tworzeniu prezentacji teatralnych, druga pozwala doceniæ specy-
ficzne techniki artystyczne kaszubskiego twórcy, organizuj¹cego swój utwór rów-
nie¿ przy wykorzystywaniu teatralnych œrodków wyrazu. Oba czynniki – insceni-
zacyjne i poetyki – zas³uguj¹ na odrêbne opracowania, tutaj zatem poczynione
bêd¹ jedynie wstêpne rozpoznania.

Style adaptacji teatralnych Remusa

Trudno bez skrupulatnych badañ ¿ycia teatralnego Kaszub stwierdziæ, ile razy
i dziêki komu ¯ycie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego doczeka³y siê
prezentacji scenicznych. Tytu³em wstêpu do dalszych badañ teatrologicznych
chcia³bym tylko krótko scharakteryzowaæ cztery realizacje artystyczne, snuj¹c
jednoczeœnie refleksje dotycz¹ce koñcowego efektu poczynionych dzia³añ ada-
ptacyjnych i inscenizacyjnych. Ka¿da z realizacji odby³a siê w okreœlonych wa-
runkach spo³eczno-politycznych i estetyczno-artystycznych, co w wyraŸny sposób
odcisnê³o siê na sposobie zaadoptowania i zinterpretowania powieœci.

Zacznijmy zatem od prac teatralnych El¿biety i Tadeusza Czapliñskich ze
s³upskiego teatru lalek „Têcza”, którzy realizowali scenariusze teatralne Natalii
Go³êbskiej3, dotycz¹ce kaszubskich i pomorskich legend oraz podañ. Dla nas naj-
wa¿niejsze jest jednak to, ¿e w konsekwencji ich d³ugofalowych prac dosz³o do
inscenizacji Remusa Aleksandra Majkowskiego4. Adaptacji dokona³ Edward
Mazurkiewicz, korzystaj¹c z przek³adu Lecha B¹dkowskiego i dodaj¹c do warstwy
s³ownej przedstawienia utwory Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego,
Boles³awa Faca, Tadeusza Miciñskiego, Adama Mickiewicza oraz przyk³ady ano-
nimowej literatury ludowej. Ca³oœæ nazwano Remus – rycerz kaszubski. Spektakl
wyre¿yserowa³a Zofia Mikliñska, scenografiê przygotowa³ Romuald Strzelecki,

3 Scenariusze te s¹ nam dziœ znane dziêki publikacji: N. Go³êbska, Fantazje kaszubskie, Gdañsk
2003. Zob. równie¿: Natalia Go³êbska. Dokumentacja dzia³alnoœci, oprac. J.E. Wiœniewska,
£ódŸ 1996.

4 Dokonujê w tym miejscu korekty nieprecyzyjnej informacji o adaptacji Remusa, jak¹ poda-
³em w artykule: D. Kalinowski, Dramaturgia kaszubska. Pytania o kondycjê i perspektywy,
[w:] Literatura kaszubska. W nauce, edukacji, ¿yciu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdañsk
2007, s. 132 oraz w Obrzêd, obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego, [w:]
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Smêtka do Stolema. Wokó³ literatury Kaszub, Gdañsk-
-S³upsk 2009, s. 210.
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muzykê Wanda Dubanowicz, a choreografiê Zbigniew Skrzeczko. Niewiele siê
dowiemy o kszta³cie artystycznym przedstawienia z notatek dziennikarskich i re-
cenzji pospektaklowych, gdy¿ s¹ skromne5. Wiemy tylko, i¿ w 1986 roku „Têcza”
przygotowa³a swobodn¹ adaptacjê powieœci w konwencji teatru lalkowego kiero-
wanego ku m³odemu widzowi, któr¹ zaprezentowano widzom s³upskim i gdyñ-
skim6. Z wybranego sposobu realizacji wynika³y umowne, kolorowe scenografie,
wyraziste, quasifolklorystyczne figury lalek, ilustracyjna rola muzyki i jednowy-
miarowa interpretacja aktorska. W wymiarze adaptacji teatralnej celem podsta-
wowym by³o tutaj dostosowaæ wielow¹tkowy utwór Majkowskiego do poziomu
odbioru sztuki u dzieciêcego widza. St¹d na miejscu partii refleksyjnych i reali-
stycznych wyakcentowano z powieœci fragmenty fabularne i bajkowe. Rezygnuj¹c
z rozterek ideowych bohatera, na plan pierwszy podano jego osobowoœciowy roz-
wój i rozlicznoœæ przygód, jakie prze¿y³. W wymiarze ideowym przedstawienia
tego typu, przesuniêcia adaptacyjne powodowa³y, ¿e bohater mityczny stawa³ siê
bohaterem ludycznym, choæ oczywiœcie nie tylko dla œmiechu go Mazurkiewicz
i Mikliñska konstruowali. W interpretacji teatru „Têcza” Remus by³ bohaterem,
który poznawa³ trudy ¿ycia, uczy³ siê, co to znaczy odpowiedzialnoœæ oraz potra-
fi³ odró¿niæ dobro od z³a. W tak dydaktycznych i moralizatorskich celach spekta-
klu znika³a poetyckoœæ i wizyjnoœæ literackiego pierwowzoru, znika³a równie¿
panorama kaszubskiej kultury i obrzêdowoœci, bez której Remus stawa³ siê tylko
szablonow¹ postaci¹ o bajkowym rodowodzie i parenetycznym wymiarze.

Poczyniona tutaj krótka charakterystyka inscenizacji Remusa, jak¹ dokonali
artyœci „Têczy”, nie ma na celu obni¿aæ ich wartoœci jako artystów i animatorów
kultury, wszak dla tematyki kaszubsko-pomorskiej w teatrze lalkowym zrobili
wiele7. Bardziej chodzi tutaj o to, ¿e ich inscenizacja pokazuje tak mo¿liwoœci, jak
i zagro¿enia adaptacji arcydzie³a dla widza dzieciêcego. Jak czytamy w recenzji:

„Adaptacja powieœci Aleksandra Majkowskiego »¯ëcé i przigodë Remusa«
dla sceny lalkowej nie jest bynajmniej spraw¹ ³atw¹. Owszem, powieœæ zawiera
¿yw¹ i – mo¿na powiedzieæ – malownicz¹ fabu³ê, lecz jej przes³anie ideowe,

5 sj., Przygody kaszubskiego rycerza, „Pomerania”, 1987, nr 5, s. 55.
6 O roli teatru „Têcza”: 25 lat Teatru „Têcza” (1946–1971). Wydanie jubileuszowe, S³upsk

1971; XXX-lecie „Têczy” (1946–1976), oprac. Z. Kulawas, S³upsk 1976; 40 lat. Pañstwowy
Teatr Lalki „Têcza”, oprac. Z. Mikliñska, M. Œwi¹tkowska-Paku³a, S³upsk 1986; J. D¹browa,
Pani Zofii kraina legend, „Pomerania”, 1988, nr 5, s. 37-38; 60 lat Teatru Lalki „Têcza”
w S³upsku, oprac. R. Sztabnik, S³upsk 2006; A. Sobiecka, Dzieje teatru w S³upsku 1945–2008.
Zarys historyczno-dokumentacyjny, S³upsk 2009, s. 32-73.

7 O dokonaniach artystycznych ma³¿eñstwa Czapliñskich osobno pisali: J. D¹browa-Januszewski,
Pomorski jubileusz „Têczy”, [w:] tego¿, Z notatnika kaszubskiego, S³upsk 1988, s. 57-59,
A. Œwietlicka, E. Wis³awska, Znani s³upszczanie, S³upsk 2004, s. 27-28; Têczowe Zaduszki,
red. A. Obecny, S³upsk 2008, s. 22-25; El¿bieta i Tadeusz Czapliñscy dokumentacja dzia-
³alnoœci, oprac. M. Siemaszko, £ódŸ 2001 [seria: Lalkarze – materia³y do biografii, red.
M. Wyszkiel, £ódŸ 2001, t. 27].
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wielow¹tkowa dramaturgia, a tak¿e dziewicza wci¹¿ jeszcze w kulturze ogólnopol-
skiej tematyka, stwarzaj¹ trudnoœci w odbiorze doros³ym, a có¿ dopiero dzieciom”8.

Z jednej wiêc strony rzecz¹ niezwykle cenn¹ jest to, aby tego typu odbiorcom
dawaæ mo¿liwoœæ obcowania z dzie³ami wielkimi, zapoznawaæ ich z dziedzictwem
trudnym, skomplikowanym, a jednoczeœnie piêknym i zachwycaj¹cym. Z drugiej
jednak strony przek³adanie wyrafinowanego znaku literackiego na jednoznaczny
obraz sceniczny, czy ukazanie duchowych zmagañ wewnêtrznych postaci jako li
tylko potyczek z diab³em to nie tylko kwestia pomys³u inscenizatorskiego, ale
i problem, na ile mo¿na instrumentalizowaæ klasyczn¹ literaturê do celów eduka-
cyjno-wychowawczych. Remus w teatrze lalkowym adresowanym do dzieci staje
siê jeszcze jedn¹ histori¹ bajkowo-baœniow¹, naznaczon¹ kolorytem lokalnym nie
zawsze podanym z zachowaniem kontekstu kulturowego, która niejako wstêpnie
wprowadza m³odego widza do bardziej œwiadomego prze¿ywania swojego regionu.
Dla osi¹gniêcia celów dydaktyczno-wychowawczych taka interpretacja powieœci
Majkowskiego przynosi efekty potwierdzalne w procesie nauczania. Dla bogac-
twa artyzmu arcypowieœci nie wnosi jednak o¿ywczych sk³adników.

Przywo³ajmy teraz inny przyk³ad. WeŸmy adaptacjê i inscenizacjê Remusa
w medium teatru telewizji, której dokona³ Krzysztof Gordon. Re¿yserem spekta-
klu telewizyjnego by³ Marian Ligêza, za scenografiê odpowiedzialny by³ Jacek
Mocny, a za muzykê Andrzej G³owiñski. Wœród aktorów (z teatru „Ateneum”
i „Wybrze¿e”) nale¿y dostrzec Janusza B¹kowskiego (Remus), Lucynê Legut (Mar-
cjanna), Stanis³awa D¹browskiego (Micha³) i S³awomirê Kozieniec (Marta). Spek-
takl przygotowany by³ jesieni¹ 1986 roku, a zosta³ wyemitowany 11 maja 1987
roku. By³ niedawno przypomniany podczas tematycznego seminarium filmowego
w ramach Zjazdu Kaszubów w 2008 roku w Gdañsku. W telewizyjnym przedsta-
wieniu z literackiego wzorca wykorzystano stosunkowo wiele materia³u podawa-
nego w jêzyku polskim. Nie wszystkie jednak czêœci epopei Majkowskiego mia³y
swoje sceniczne reprezentacje, a jedynie pierwsza, co mo¿e wzbudzaæ dyskusjê,
dlaczego pozosta³e w¹tki pominiêto, a tak bardzo wyeksponowano Na pustkowiu9.
Realistyczno-ludowa konwencja spektaklu pozwoli³a re¿yserowi i aktorom zbu-
dowaæ chwilami ciekawe konkretyzacje tekstu10. U¿ywam tutaj s³owa „chwila-
mi”, poniewa¿ nie wszystko w tym spektaklu by³o artystycznie trafione. W³aœnie
zbytnie zaakcentowanie realistycznego aspektu powieœci sprawi³o, ¿e ogl¹damy
realizacjê tekstowo zaledwie poprawn¹, obci¹¿on¹ szczegó³ami scenograficznymi
i strojami naœladuj¹cymi autentyczny ubiór Kaszubów sprzed 100 lat. Spektakl

8 sj., Przygody kaszubskiego rycerza, „Pomerania”, 1987, nr 5, s. 55.
9 Janusz Kowalski w tekœcie powsta³ym jeszcze przed realizacj¹ filmu wysuwa³ propozycje,

aby zrealizowaæ wieloodcinkowy serial oparty na powieœci Majkowskiego. Dopiero tak szeroko
realizowana adaptacja mog³aby dorównaæ sile artystycznego wymiaru literackiego orygina³u.
Zob. tego¿, Remus jako serial, „Pomerania”, 1984, nr 12, s. 24-26.

10 Recenzja ze spektaklu: J. Kowalski, „Remus” w telewizji, „Pomerania”, 1987, nr 9, s. 24-25.
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przypomina³ przez to aktorsko dobr¹ deklamacjê wyg³aszan¹ wœród muzealnych
eksponatów. Prób¹ wyjœcia z tego artystycznego impasu by³o realizowanie scen
w przestrzeni otwartej, na tle pomorskiego krajobrazu. Ten krok ku technice fil-
mowej nie przyniós³ jednak zadowalaj¹cych efektów, nie zyskali na tym aktorzy
czy przedstawiane otoczenie. Mimo poszukiwania uatrakcyjnienia przekazu kla-
sycznego tekstu dalej obcujemy z zewnêtrznym tylko wykorzystaniem regional-
nej architektury Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach czy z ilustracyjnym
tylko przejêciem malowniczego ukszta³towania terenu, bez g³êbszego zintegro-
wania go z aktorami w przekazie teatralnym. Wœród krajobrazu i zabudowy nie
pojawia siê ¿aden statysta, a tylko samotnie deklamuj¹cy aktorzy pierwszopla-
nowi, dlatego mo¿na odnieœæ mylne wra¿enie wymar³ej osady, co nie le¿a³o prze-
cie¿ w zamierzeniach autorskich Majkowskiego.

Realizacja Remusa, jak¹ zaproponowa³ Krzysztof Gordon, jest przyk³adem
okreœlonego typu postêpowania w inscenizacjach teatralnych literatury kaszub-
skiej. Polega ona na mo¿liwie dok³adnym, realistyczno-etnograficznym podejœciu
do tradycji kaszubskiej. Tego typu podejœcie nie jest oczywiœcie niczym nagan-
nym. Chodzi raczej o to, aby powi¹zaæ zewnêtrzne przejawy kaszubskiej kultury
materialnej ze œwiatem wewnêtrznym Kaszubów i ze sposobem prze¿ywania przez
nich rzeczywistoœci duchowej. Owe czynniki nie istniej¹ niestety w ujêciu Krzysz-
tofa Gordona na zbli¿onym poziomie, Remus sta³ siê folklorystyczno-baœniow¹
opowiastk¹ z aktorami, którzy grali emocjonalnymi schematami scenicznymi
i chodzili w obcym sobie kostiumie. Có¿ z nagromadzenia na scenie mo¿e i nawet
cennych kulturowo rekwizytów, jeœli pe³ni¹ one jedynie rolê dekoracji o niejasnym
do koñca przeznaczeniu? Poza tym nasycenie inscenizacji sk³adnikami realistycz-
nymi powoduje, ¿e traci siê perspektywê metafizyczn¹ czy mityczn¹ powieœci
Majkowskiego, która wszak jest ze wszech miar równie¿ opowieœci¹ o wyobraŸ-
ni. I wreszcie rzecz ostatnia: jeœli w zamyœle autora realizacji scenicznej Remusa
ma wystêpowaæ tak du¿y udzia³ czynnika autentycznej tradycji Kaszub – a tak
chyba projektowa³ swoje dzia³anie Krzysztof Gordon11 – to przecie¿ prezentacja
spektaklu powinna wybrzmieæ w jêzyku kaszubskim, nie zaœ w polskim... Kwestiê
tê t³umaczy recenzent (generalnie akceptuj¹co pisz¹cy o adaptacji Gordona):

Zrobienia ca³ego filmu po kaszubsku na razie bym odradza³. Nadal nie ma wystarcza-
j¹co wielu aktorów-Kaszubów, którzy by udŸwignêli nie³atwe role tej zekranizowa-
nej powieœci-baœni. Co najwy¿ej nale¿a³oby dubbingowaæ dialogi i tak przyrz¹dzony
film przeznaczyæ przede wszystkim dla kaszubskiej publicznoœci12.

11 S³owa krytyki, które tutaj padaj¹ w stronê realizatorów przedstawienia, nie przekreœlaj¹ oczy-
wiœcie innych dzia³añ, które podejmowa³ zespó³ Teatru Wybrze¿e i sam Krzysztof Gordon
w sferze inscenizowania literatury kaszubsko-pomorskiej. Zob. ca³oœciowy opis dzia³alnoœci
tego œrodowiska w pracy: 200 lat teatru na Targu Wêglowym w Gdañsku, red. J. Ciechowicz,
Gdañsk 2004.

12 Jan Kowalski, Remus jako serial, „Pomerania”, 1984, nr 12, s. 26.
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Patrz¹c z dzisiejszej perspektywy, mo¿na d¹¿yæ do konsekwentnego grania
Remusa po kaszubsku, nie zas³aniaj¹c siê brakiem doœæ dobrych kaszubskojê-
zycznych aktorów czy zbyt ma³ym krêgiem odbiorców. Choæ kwestia odwagi
artystycznej adaptatorów czy finansowania teatru – o czym wspomina³ recenzent
– pozostaje jak najbardziej aktualna.

Siêgnijmy teraz ku jeszcze odmiennemu przyk³adowi adaptacji i inscenizacji
epopei Majkowskiego; myœlê tutaj o Remusie Teatru „Dialogus” w re¿yserii Jaro-
mira Szroedera. Do spektaklu tego parchowska grupa d¹¿y³a d³ugo, a i wersje
przedstawienia by³y ró¿ne. Na pocz¹tku swojej drogi twórczej za³o¿ony w 1992
roku Teatr „Dialogus” stworzy³ misteria wielkanocne i bo¿onarodzeniowe, póŸniej
pojawi³o siê przedstawienie Drzwi i wreszcie pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych
pierwsza wersja Remusa. To dojrzewanie do powieœci Majkowskiego (w sensie
doboru repertuaru teatru) odbywa³o siê równolegle z dojrzewaniem zespo³u ak-
torskiego. Pierwsze misteria odgrywa³y dzieci ze szkó³ podstawowych, Drzwi gra³a
m³odzie¿ ponadgimnazjalna, w Remusie byli to ju¿ studenci. Dojrzewanie fizyczne
i emocjonalne wi¹za³o siê równie¿ z rozwojem samoœwiadomoœci cz³onków zespo³u.
Praca nad spektaklem okazywa³a siê specyficznie pojmowanym teatrem eduka-
cyjnym, w którym dochodzi³o do budowania zrêbów to¿samoœci kulturowej13.
Przesuniêto przy tym zakres relacji miêdzy re¿yserem a aktorem, re¿yser nie na-
rzuca³ gotowych rozwi¹zañ artystycznych czy pomys³ów interpretacyjnych, ale
pozostawia³ tê przestrzeñ do wype³nienia przez wykonawców. Jak przyznaj¹ sami
twórcy:

Teatr „Dialogus” poszed³ drog¹ odkrywania tradycji kaszubskiej jako Ÿród³a inspira-
cji teatralnych. Wp³yw na to ma przekonanie o wyj¹tkowoœci miejsca. Ze zdumie-
niem odkryliœmy, ¿e ¿ywa jest tutaj wiara w ingerencjê zmar³ych w œwiat ¿ywych
(wieszczy, opi), coœ, co znaliœmy tylko z Doliny Issy, z kaszubskiego Remusa
czy opracowañ etnograficznych – te i wiele innych odkryæ zainspirowa³y m³odzie¿
i dzieci do dalszych poszukiwañ14.

Odkryte przez osoby bezpoœrednio uczestnicz¹ce w powstawaniu spektaklu
mity, podania, legendy i opowieœci kaszubskie przestawa³y byæ jedynie w³asno-
œci¹ w¹skiej grupy zapaleñców, a stawa³y siê wa¿ne dla szerszego œrodowiska
wsi. Okazywa³o siê, ¿e opowieœci o Remusie wci¹¿ s¹ obecne w tradycji ustnej,
st¹d te¿ pomys³ na Remusonalia, dzia³ania edukacyjne, które realizowano nie tylko
w samym Parchowie, ale i w okolicy15.

13 O celach teatru edukacyjnego zob. prace zbiorowe: Teatr edukacyjny – Komunikacja bez
granic, red. M. Gliniecki, L. Maksymowicz, S³upsk 2001; Teatr. Terapia. Edukacja. Asertyw-
noœæ. Twórczoœæ. Rozwój, red. M. Gliniecki, L. Maksymowicz, S³upsk 2004.

14 J. i J. Szroeder, Teatr edukacyjny jako sposób pobudzania to¿samoœci i tolerancji kulturowej,
„Naji Gòchë”, 2002, nr 1, s. 40.

15 Zob. Remus [pseud.], Remusonalia w Parchowie, „Pomerania”, 2000, nr 7-8, s. 87.
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Mo¿na w tym miejscu zapytaæ, co w tych wszystkich dzia³aniach oko³otea-
tralnych „Dialogusa” wynika dla samego przedstawienia? Okazuje siê, ¿e bardzo
wiele, a za najwa¿niejszy uznaæ by nale¿a³o czynnik antropologii teatru, który
pozwoli³ przeczytaæ i przedstawiæ póŸniej na scenie historiê na wskroœ kaszubsk¹,
a jednoczeœnie ogólnoludzk¹ i uniwersaln¹. Antropologia teatru umo¿liwia doce-
nienie oryginalnej warstwy rytualnej i obyczajowej kaszubszczyzny, ale jedno-
czeœnie sprawia, ¿e widzi siê j¹ w mitach, gestach i melodiach charakterystycz-
nych tak¿e dla innych tradycji i literatur. ¯ëcé i przigodë Remusa staj¹ siê wów-
czas nie tylko hermetyczn¹ teatraln¹ ods³on¹ kierowan¹ wy³¹cznie do Kaszubów,
lecz dramaturgiczn¹, etnograficzno-emocjonaln¹ peregrynacj¹ ku przesz³oœci Po-
morza, co wiêcej – podró¿¹ ku niepewnej przysz³oœci z zadaniem intelektualnego
spo¿ytkowania dawnych podañ w dzisiejszych realiach kulturowych.

Jedn¹ z ostatnich realizacji arcydzie³a Majkowskiego jest Remus Teatru Snów.
To przedstawienie zrealizowane w konwencji teatru ulicznego przez zespó³ Zdzi-
s³awa Górskiego mia³o ju¿ sporo prezentacji w Warszawie, Gdañsku, Bytowie
i innych miejscach16. Premiera odby³a siê 16 lipca 2009 roku (Gdañsk) w re¿yserii
Zdzis³awa Górskiego, który równie¿ przygotowa³ scenariusz i scenografiê, za ko-
stiumy odpowiedzialni byli Maciej Wojcieszkiewicz, Anna Kozaryna i Krystyna
Bienias, rzeŸby istniej¹ce w spektaklu wykona³ Waldemar Faryno. Konwencja
teatru ulicznego spowodowa³a, ¿e powieœæ Majkowskiego sta³a siê dla zespo³u
kanw¹ dla stworzenia sekwencji obrazów, które wywodz¹ siê co prawda ze œwiata
orygina³u, lecz d¹¿¹ do ukonstytuowania odrêbnej rzeczywistoœci teatralnej17.
Poszczególne sceny przedstawienia, istniej¹ce dziêki sugestywnej muzyce, wyra-
zistym rysunkom postaci i wielofunkcyjnym rekwizytom tworz¹ oniryczn¹ i sym-
boliczn¹ opowieœæ. Realizatorzy spektaklu poszukuj¹ dla intelektualnych treœci
powieœci teatralnego ekwiwalentu, st¹d wóz drabiniasty, ³ódŸ, ³ó¿ko czy rybacka
sieæ w rozlicznych kontekstach znaczeniowych, które nadaj¹ prezentacji waloru
na tyle uniwersalnego, ¿e przes³anie sztuki staje siê zrozumia³e tak¿e dla widza
nieznaj¹cego kaszubskiego pierwowzoru. Innym znowu razem w spektaklu poja-

16 M. Wysocka-B³aszczak, Œmieræ po kaszubsku, czyli rzecz o „Remusie” Teatru Snów, www.sztu-
kaulicy.pl; P. Cz., Wieczorna podró¿ przez krainê snów, „Kurier Bytowski”, 2009, nr 29,
s. 17; A. D¹browska, Remus o¿ywa w Teatrze Snów, „Pomerania”, 2010, nr 9, s. 18-21.

17 Jest to zgodne z dyrektywami, jakie wypowiada³ Górski wiele lat temu: „U¿ywam metafory,
która otwiera pole skojarzeñ, otwiera dyskusjê, zmusza do myœlenia. Pos³ugujê siê obrazem.
Nie jest on zdaniem, wyk³adem, linearnym przekazem. Obraz dzia³a wszystkimi swoimi ele-
mentami i relacjami miêdzy nimi. Umo¿liwia przekaz pe³niejszy. Niewyczerpywalny w anali-
zie. Obserwujê potrzebê tekstu. Tekstu w³asnego. Wypowiadanego w teatrze, wypisanego na
murze z wyszukiwan¹ form¹ graficzn¹. Moim tekstem jest opowieœæ obrazami bez s³ów”.
Zob. Z. Górski, Refleksje, [w:] Koniec teatru alternatywnego?, red. D. Kalinowski, S³upsk
1998, s. 143.
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wiaj¹ siê bardziej jednoznaczne w swej wymowie figury or³a czy zamku, aby
zobrazowaæ odpowiednie partie utworu Majkowskiego, co mog¹ doceniæ przede
wszystkim wnikliwi czytelnicy. O wspó³istnieniu ró¿nych sposobów odbioru pod-
czas prezentacji spektaklu pisze jedna z recenzentek:

Remus Teatru Snów to opowieœæ, która ma zachêciæ ka¿dego do odnalezienia i wy-
pe³nienia swojej misji. Oparta na doœwiadczeniach Kaszuby walcz¹cego o swoj¹ ma³¹
ojczyznê, przemawia do wszystkich, wychodz¹c poza ramy regionalne. Nie bój siê
realizowaæ swoich marzeñ. Niech sposób myœlenia, zniechêcenie, wysi³ek, strach nie
zniwecz¹ tego, co mo¿esz zrobiæ w ¿yciu – mówi Marcelina (jena z aktorek teatru)18.

Realizacja Teatru Snów jest niew¹tpliwie najbardziej „twórcz¹ zdrad¹” ka-
szubskiego arcydzie³a, udan¹ propozycj¹ prze³o¿enia jêzyka literatury na jêzyk
teatru. To próba wyprowadzenia klasyki kaszubskiej z tradycyjnego medium prze-
kazu ku wspó³czesnym formom obecnoœci w formie sztuki ulicy. To tak¿e sposób
podkreœlenia odmiennoœci generacyjnej i wynikaj¹cej st¹d ró¿nicy w odbiorze
œwiata. Zamiast opisu pojawia siê obrazowy skrót, zamiast charakterystyki istnieje
metafora, zamiast realizmu oniryczny znak. Remus Teatru Snów nie ma tragicznego
zakoñczenia jak w oryginale. G³ówny bohater zaakceptowa³ œmieræ i odchodzi
w przestrzeñ bez poczucia niedope³nienia zadania i bez kompleksów.

W œwiecie dramatycznoœci i teatralnoœci Remusa

Dramatycznoœæ i teatralnoœæ dzie³a literackiego to niezwykle szeroki temat
zwi¹zany z problematyk¹ estetyki utworu epickiego. Przy omawianiu tych zagad-
nieñ namys³ badawczy ukierunkowany jest na wskazywanie tych cech poetyki
utworu, które swoje wystêpowanie lub funkcjonowanie zawdziêczaj¹ b¹dŸ roz-
myœlnemu dzia³aniu autora dzie³a, który jest wra¿liwy na dramaturgiczno-teatraln¹
technikê budowania utworu, b¹dŸ s¹ wynikiem nie do koñca uœwiadomionych
predyspozycji artystycznych twórcy19.

W stosunku do epopei Aleksandra Majkowskiego warto by³oby wydobyæ kilka
czynników teatralnoœci, maj¹c w œwiadomoœci fakt, ¿e autor mia³ za sob¹ doœ-
wiadczenia w przekszta³caniu poematu humorystycznego na tekst dramaturgiczny.
Myœlê tutaj o adaptacji frantówki Jak w Koscerznie koscelnygo obrele Abo piêc
kawalerów a jedno jedyno brutka (1899)20, któr¹ przerobi³ pod koniec ¿ycia na

18 A. D¹browska, Remus o¿ywa…, s. 21.
19 Rozwa¿ania na te temat odnajdziemy w pracach m.in.: E. W¹chocka, Autor i dramat, Katowice

1999; E. Udalska, Teatr, aktor, dramat. Szkice z ró¿nych lat, Katowice 2001; S. Gêbala,
Teatralnoœæ i dramatycznoœæ. Gombrowicz, Ró¿ewicz, Mro¿ek, Bielsko-Bia³a 2005.

20 Najnowsze wydanie: A. Majkowski, Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë abò piãc kawalerów
a jedna jedinô brutka, Gduñsk – Koscérzna 2008.
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humorystyczne scenki zatytu³owane Strachë i zrêkovjinë (1936)21. Zaznaczaj¹c
tutaj jedynie problematykê wystêpowania dramatycznoœci i teatralnoœci, warto
przywo³aæ kilka kategorii analizy: obrazowoœæ sceniczna, przestrzeñ sceniczna
oraz dramatyzacja22.

Pierwszy z czynników widoczny jest niemal w ka¿dym momencie utworu.
Jest sygna³em spowalniania i kontemplacji narracji. Zasadza siê on na precyzyj-
nym, malarsko-fotograficznym przedstawieniu postaci, jej mimiki, gestykulacji,
ubioru czy sposobu zachowania. Tego typu sportretowanie bohatera pozwala na
póŸniejsze, wierne przedstawienie go w warunkach scenicznych. Remus, Tr¹ba,
Marcjanna czy Królewianka staj¹ siê dziêki temu bardziej zrozumiali w postêpo-
waniu i motywacjach. O ile sam Remus wyposa¿ony zosta³ przez Majkowskiego
w bogactwo ¿ycia wewnêtrznego, nie mo¿na tego ju¿ odnieœæ do pozosta³ych
postaci. Tr¹ba, Królewianka czy Czernik w pierwszym wra¿eniu czytelniczym
istniej¹ jako bohaterowie postrzegani w swojej powierzchownoœci i wygl¹dzie
zewnêtrznym. Wiecznie wystêpuj¹cy w ciemnych ubraniach Czernik, zawsze
w po³yskuj¹cych szatach Królewianka czy Tr¹ba z nieod³¹cznym instrumentem
s¹ atrakcyjnymi znakami wizualnymi, a dopiero póŸniej zostaj¹ osobowoœciami
o cechach charakterologicznych. Czynnik dramaturgiczno-teatralnej obrazowoœci
rozci¹ga siê zreszt¹ w powieœci Majkowskiego równie¿ na szerszym planie opi-
sów rozleglejszych, dotycz¹cych charakterystyki kilku osób czy ca³ych grup spo-
³ecznych. Warto w tym miejscu przywo³aæ scenê sprzeda¿y maj¹tku Zwada,
w której uczestnicz¹ dziedzic, Czernik, Remus i Tr¹ba albo scenê na £ysce, pod-
czas której na tle roztañczonej grupy uczestników obrzêdu Remus nie podejmuje
naznaczonego zadania. W obu przypadkach Majkowski interesuj¹co rozplano-
wuje obraz sceniczny, zwracaj¹c uwagê na kontrastowe zestawienie g³ównego
protagonisty i grupy towarzysz¹cych mu bohaterów. Obrazy Remusa w poetyc-
kim natchnieniu i odwadze (scena przy sprzeda¿y Zwady) lub w melancholijnym
zw¹tpieniu i niemocy (noc œwiêtojañska na £ysce) sugestywnie pokazuj¹ jego
osamotnienie i heroizm. Na koñcu wreszcie nale¿y wspomnieæ o plastycznych
opisach natury Pomorza, naznaczonych m³odopolsk¹ emfaz¹, ale jednoczeœnie
stanowi¹cych obrazy symboliczne o znaczeniach mityczno-sakralnych. O wa¿noœci
czynnika obrazowoœci œwiadcz¹ rysunki samego autora, które choæ nie stano-
wi¹ wiêkszej wartoœci artystycznej, to jednak dowodz¹ malarskiej wyobraŸni

21 A. Majkowski, Strachë i zrêkovjinë. Frantówka w trzech aktach, oprac. D. Majkowska, Gdañsk
1976.

22 W odniesieniu do konkretnych dzie³ literatury inscenizowanych w teatrze pisali: M. Bukow-
ska-Schielmann, Odmiany konwencji w teatrze wspó³czesnym. Na przyk³adzie inscenizacji
„Wyzwolenia” Stanis³awa Wyspiañskiego, Warszawa 1981; Arcydzie³a inscenizacji: od Rein-
hardta do Wilsona, red. K. Pleœniarowicz, M. Sugiera, Kraków 1997; A. Kosêtka, Adaptacje
sceniczne dzie³ prozatorskich Henryka Sienkiewicza, Kraków 1997; M. Mas³owski, Gest, sym-
bol i rytua³y polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998.
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Majkowskiego23. Obrazowoœæ sceniczna i symboliczna kolorystyka kaszubskiej
epopei polega zatem na kreowaniu intensywnej zieleni i takiej te¿ tonacji kolory-
stycznej zapad³ego zamku, na opisie przeœwietlonej biel¹ atmosfery spotkañ
z Królewiank¹, na odmalowaniu p³ynnego krajobrazu widocznego podczas wê-
drówki pielgrzymkowej do Wejherowa i wreszcie na stworzeniu posêpnej, ciemno-
-brunatnej scenerii duchowych walk na £ysce. Dziêki obrazowoœci scenicznej
wspomniane tutaj epizody staj¹ siê wizyjnymi aktami postrzegania, nabieraj¹ me-
tafizycznej ulotnoœci i wkraczaj¹ w dziedzinê ogólnoludzkiego mitu, wszystkie
zaœ te czynniki doskonale daj¹ siê przedstawiæ w teatrze wizji i plastyki24.

Tak¿e i drugi z elementów, który tutaj przywo³ujê, czyli przestrzeñ scenicz-
na, jest immamentnie wpisany w literacki przekaz powieœci Majkowskiego. Oto
bowiem dialogi i wydarzenia zyskuj¹ specyficzn¹ ekspozycjê wœród elementów
wnêtrz lub krajobrazu, które bynajmniej nie wype³niaj¹ tylko podrzêdnej funkcji
dekoracyjnej, a staj¹ siê znakiem teatralnym. WeŸmy konkretne przyk³ady: Lipiñ-
skie Pustki to okreœlony typ przestrzeni terytorialnie zamkniêtej, najczêœciej po-
zytywnej dla bohatera, ale te¿ maj¹cej swoje tajemnice. W niej to, niczym na
niewielkich rozmiarów scenie pude³kowej, rozgrywaj¹ siê wydarzenia sfery do-
mowej i emocjonalnej, które mo¿na ogl¹daæ w du¿ym zbli¿eniu, niemal laborato-
ryjnie. Powieœæ w ograniczonej przestrzennie scenerii pozwala na dok³adne wnik-
niêcie w œwiat psychiczny bohatera, jego pragnieñ i kompleksów, oczekiwañ
i obaw. Skupiona na elementach wiejskiego domu sceneria pozwoli³a równie¿
zarysowaæ scena po scenie relacjê miêdzy Remusem a Marcjann¹, Mart¹, Micha-
³em czy innymi postaciami utworu25. W odmiennym sensie mo¿emy postrzegaæ
przestrzeñ charakterystyczn¹ dla teatru wizyjnego, czasami monumentalnego, które
wyodrêbniæ mo¿na w epizodach z drugiej czy trzeciej czêœci powieœci Majkow-
skiego. Oto przy £ebskich B³otach ogl¹damy scenê mamide³ otaczaj¹cych Remusa,
rozgrywaj¹c¹ siê w magiczno-mglistym otoczeniu, wydarzenia na Glonku maj¹
niepokoj¹c¹ atmosferê lêku, potêgowan¹ przez ziemno-skaliste otoczenie, wresz-
cie weŸmy monumentalne ujêcie z gór¹ £ysk¹, w którym dokonuje siê kolejny akt
odwiecznego zmagania dobra ze z³em, poœród nocy i rozb³ysków ognisk. Ka¿de
ze wspomnianych ujêæ, bez wzglêdu na to, czy dotyczy przestrzeni horyzontalno-

23 Kilka rysunków pisarza zosta³o do³¹czonych jako swoisty suplement do pokonferencyjnej
ksi¹¿ki „¯ycie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieœæ regionalna czy arcy-
dzie³o europejskie. Krótko pisa³ o rysunkach we wstêpie do ksi¹¿ki Tadeusz Linkner: „Jeœli
nawet wykonanie ich jest bardzo nierówne i nie maj¹ artystycznej wartoœci, to warto siê zastano-
wiæ, dlaczego pisarz zdecydowa³ siê wykonaæ ilustracje do tych w³aœnie, a nie innych wydarzeñ.
Ponadto mo¿liwa jest konfrontacja s³owa wyobra¿onego przez odbiorcê z widzeniem tego
s³owa przez autora” [s. 10].

24 O znaczeniu obrazu scenicznego dla kreowania teatralnego œwiata sztuki pisa³a Irena S³awiñ-
ska w klasycznym dziœ tekœcie Odczytywanie dramatu, [w:] Problemy metodologiczne wspó³-
czesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. S³awiñski, Kraków 1976, s. 213-235.

25 A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, prze³. J. ¯urowska, Warszawa 2002, s. 109-144.
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-realistycznej czy wertykalno-symbolicznej, swym obrazowo-symbolicznym kon-
tekstem o silnych walorach dramaturgiczno-teatralnych wspiera narracjê literack¹,
podpowiadaj¹c wrêcz inscenizatorom rozwi¹zania artystyczne26. Jeœli dodamy
do tego jeszcze wykorzystanie przez Majkowskiego znacz¹cych elementów natury
(np. p³on¹cy jesion czy siedziba-grób pana Zaborskiego) w tworzeniu atmosfery
emocjonalnej i przestrzeni wydarzeñ lub naznaczenie postaci charakteryzuj¹cymi
ich rekwizytami (taczka Remusa czy ryngraf Zaborskiego), wówczas pozwoli to
ujrzeæ bogactwo wyrazu artystycznego powieœci. Oczywiœcie mo¿na oceniæ kon-
cepcjê przestrzeni w zestawionych powy¿ej rozdzia³ach utworu Majkowskiego
wy³¹cznie w kategoriach literackoœci dzie³a, nic wszak¿e nie stoi na przeszko-
dzie, aby doceniæ teatralny walor rozplanowania scen.

I wreszcie ostatnia sprawa – dramatyzacja utworu. W podstawowej mierze
polega ona na takim przedstawianiu fabu³y, aby rozwija³a siê ona w napiêciu miê-
dzy dwoma instancjami, na budowaniu utworu, w którym uwydatniaj¹ siê akty
intrygi, sekwencje z konfliktami prowadz¹ce do katastrofy. Jeœli to Remusa uznaæ
za jedn¹ ze stron dramatyzacji, to po przeciwnej bêd¹ stali: w pierwszej czêœci
powieœci Królewianka, w drugiej Czernik, w trzeciej sam g³ówny bohater (tzn.
bêdzie on walczy³ z w³asnymi ograniczeniami). Szczególnie melodramatycznie
wygl¹daj¹ spotkania Remusa z Królewiank¹ czy Klementyn¹, dynamicznie i kon-
fliktowo dialogi z panem Zabrockim czy z demonicznym Czernikiem, wreszcie
z odcieniem fatalizmu przejawia siê jego wewnêtrzna psychomachia. Najmocniej-
szym ³adunkiem dramatycznoœci nasycone s¹ w powieœci Majkowskiego epizody
z Czernikiem, owym na po³y realistycznym, na po³y fantastycznym przeciwnikiem
pojawiaj¹cym siê na planie rozwoju osobowoœciowego i duchowego kaszubskiego
rycerza. Moment spotkania siê tych dwóch bohaterów, ukazanych niczym zwar-
cie siê dwóch przeciwnych si³ wszechœwiata, powoduje, ¿e momentalnie zmienia
siê tempo narracji z literackiego opisu w teatraln¹ scenê, w której dominuje ruch,
gest i s³owa dialogu. Czernik niemal zawsze wyrasta w nich na wyraziciela mocy
ciemnoœci, próbuj¹cego wszelkimi sposobami z³amaæ prometejskiego herosa.
Spotkanie antagonistycznych si³ prowadzi do konfrontacji, która w ostatnich par-
tiach powieœci oka¿e siê katastrof¹. Jest to zatem klasyczne niemal zawi¹zanie
i rozwi¹zanie dramatycznej intrygi rozgrywaj¹ce siê w serii sekwencji sytuacji
dramatycznych27.

Ten pesymistyczny fina³ utworu epickiego przywo³uje jeszcze jedn¹ katego-
riê dramatu: tragizm. Remus tak ciê¿ko i sumiennie pracuj¹cy nad swoj¹ samo-

26 Szerzej o statusie dramatu w tekstach: E. Kasperski, Teatr widowiskowy (Z problematyki
poetyki dramatu) oraz J. B³oñski, Dramat i przestrzeñ, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru,
t. I: Dramat, oprac. J. Degler, Wroc³aw 2003, s. 119-126 oraz 127-138.

27 E. Souriau, Czym jest sytuacja dramatyczna?, prze³. B. Labuda, [w:] Studia z teorii literatury.
Archiwum przek³adów „Pamiêtnika Literackiego” II, red. K. Bartoszyñski, M. G³owiñski,
H. Markiewicz, Wroc³aw 1988, s. 270-292.



135REMUS TEATRALIZOWANY. Z PROBLEMÓW INSCENIZACJI I POETYKI

28 O arystotelesowskim modelu dramatu oraz o problematyce oddzia³ywania na siebie epickich
i teatralnych sk³adników na dzie³o dramaturgiczne szerzej pisali m.in.: S. Skwarczyñska, Dra-
mat – literatura czy teatr oraz D. Ratajczak, Teatralnoœæ i scenicznoœæ, [w:] Problemy teorii
dramatu i teatru…, s. 310-318 i s. 372-384.

œwiadomoœci¹ przegrywa wszak ostateczn¹ walkê, jakby by³ poddany niesprecy-
zowanemu bli¿ej fatum. Jego walka o wydobycie zapad³ego zamku jest od po-
cz¹tku skazana na niepowodzenie (za du¿o przeszkód zewnêtrznych i wewnêtrz-
nych), choæ jednoczeœnie przecie¿ do koñca Majkowski zdaje siê przekonywaæ,
¿e Remusowi ocalenie w³asne i swych pobratymców siê uda. W najogólniejszym
wymiarze tragediowy dramatyzm w powieœci polega wiêc na zderzeniu ludzkiego
pragnienia szczêœcia i spe³nienia z si³ami wrogiego œwiata, który cz³owieka chce
zniewoliæ lub zniszczyæ. Dwie sprzeczne energie, nieco manichejsko zestawione
przez Majkowskiego, od zawsze istnia³y w krañcowo intensywnym zastygniêciu.
Czytanie-ogl¹danie losów cz³owieka, któremu siê nie uda³o pokonaæ z³a, wzbudza
– jak pisa³ Arystoteles – litoœæ i trwogê, te zaœ czyni¹ czytelnika-widza lepszym
i g³êbiej myœl¹cym28. Dramatyzm epickiego dzie³a wspomóg³ zatem proces este-
tycznego oczyszczenia.

Daniel Kalinowski

Remus theatralisieren.
Über Inszenierungs- und Dichtungsprobleme

ZUSAMMENFASSUNG

Der obige Artikel behandelt Problematik der theatralischen Rezeption des Romans von
Majkowski ¯ycie i przygody Remusa. Es führt zur Analyse der Erscheinungen, die sich
gewissermaßen außerhalb des literarischen Originals abspielen, was in der Konsequenz
die Problematik der semiotischen, zwischen verschiedenen Zeichensystemen erfolgenden,
Übersetzung und Theaterlebens hervorruft. In diesem Bereich der Forschungen werden
Namen von Leser und Regisseure von Remus (E. Mazurkiewicz/ Z. Mikliñska, K. Gordon,
J. Szroeder, Z.Górski), die die individuelle Theatervisionen geschaffen haben, die sich
nach eigenen Regeln regiert haben und auf verschiedene Art das literarische Original bear-
beitet haben. Zweitens kommen im Artikel theatralische Überlegung und das aus ihr fol-
gende Problem der Dramatik und Theatralik eines epischen Werkes zum Vorschein.
In dieser Gruppe der Forschungen werden Prinzipien der dramatischen Komposition und
des theatralischen Phänomens auf Grund von innerer Regel der literarischen Texterzählung
von Majkowski analysiert. Im Diskurs solcher Art offenbart sich der Roman als ein Werk,
das die theatralischen Ausdrucksmittel ausnutzt. Beide Elemente – der Inszenierung und
immanente – zeigen wie vielschichtig das klassische Werk der kaschubischen Epik ist.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
(Gdañsk)

Patrz¹c ku przysz³oœci?
Relacje z podró¿y w strony rodzinne potomków

starych rodów z Pomorza Zachodniego
i Prus Wschodnich1

Do najbardziej znacz¹cych doœwiadczeñ zbiorowych mieszkañców XX-wiecz-
nej Europy zalicza siê utratê stron rodzinnych, a tym samych upadek istniej¹cych
œwiatów ¿ycia spo³ecznego, jak równie¿ pustkê to¿samoœciow¹ potomków mi-
grantów. W specyficzny sposób doœwiadczenie to dotknê³o rodziny szlachty pru-
skiej, dla której wypêdzenie oznacza³o utratê posiad³oœci ziemskich – fundamen-
tu ziemiañsko-szlacheckiego habitusu2, a tak¿e podstawy przez wieki pielêgno-
wanego presti¿u spo³ecznego opartego w du¿ej mierze na wizerunku rodziny.

Przedmiotem badañ moich rozwa¿añ s¹ relacje z podró¿y do stron rodzin-
nych przedstawicieli starych rodów szlacheckich Prus Wschodnich i Pomorza
Zachodniego – Marion Gräfin Dönhoff3, Klausa von Bismarcka4, Christiana Graf

1 Tekst opiera siê na treœci artyku³u, który w jêzyku niemieckim zosta³ opublikowany w tomie
pokonferencyjnym: Wanderungen zwischen Gestern und Heute (gen Morgen):Wiederbegegnun-
gen mit der „alten” Heimat in den Reiseberichten des deutschen Adels aus Hinterpommern
und Ostpreußen nach 1945, w: Heimat als Erfahrung und Entwurf, hrsg. von Natalia Donig
[u.a.], Münster: LIT Verlag, 2009 (=Gesellschaft und Kultur: Neue Bochumer Beiträge und
Studien, hrsg. von Paul Gerhard Klussmann u.a., B. 7), s. 147-161. Rozwa¿ania te ujête zosta³y
czêœciowo w treœci rozdzia³u Temat podró¿y do stron rodzinnych (Heimatreise) we wspomnie-
niach publikacji Pamiêæ dla przysz³oœci. Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pru-
skiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku, Wroc³aw 2009, s. 239-258.

2 Jako niezbêdne warunki wytworzenia siê kultury szlacheckiej okreœlane s¹ osiad³oœæ, posia-
d³oœæ ziemska i tradycja. Por. W. Jaeger, Paideia, Warszawa 2001, s. 72.

3 Marion Gräfin Dönhoff (Friedrichstein 1909 – Crottorf 2002) by³a redaktor naczeln¹ „Die
Zeit” i wybitn¹ postaci¹ powojennej zachodnioniemieckiej sceny publicznej. Autorka wielu
ksi¹¿ek o charakterze publicystycznym i wspomnieniowym. Zob. m.in. E. Kuczyñski, Histo-
ria i teraŸniejszoœæ. ¯ycie i twórczoœæ Marion Gräfin Dönhoff, Wroc³aw 2007; O. Budrewicz,
La Comtesse Rouge, [w:] tego¿, Ludzie trudnego pogranicza, Warszawa 1990, s. 87-99;
L. ¯ylinski, Spadkobierczyni najlepszych polskich tradycji. Marion Gräfin Dönhoff i Polska,



137    PATRZ¥C KU PRZYSZ£OŒCI? RELACJE Z PODRÓ¯Y W STRONY RODZINNE...

von Krockowa5  i Alexandra Fürst zu Dohna-Schlobitten6. Teksty te stanowi¹ inte-
graln¹ czêœæ wspomnieñ ich autorstwa, tak jak ma to miejsce w przypadku Dohna-
-Schlobitten7, von Bismarcka8  czy te¿ von Krockowa9, albo te¿ ukaza³y siê jako
samodzielne artyku³y w prasie (Dönhoff10). £¹czy je ponadto forma autobiogra-
ficzna, jak równie¿ kanon punktów orientacyjnych podczas podró¿y do Heimatu.
Podró¿e te mia³y miejsce w drugiej po³owie XX wieku, poczynaj¹c od lat szeœæ-
dziesi¹tych po lata osiemdziesi¹te, do prze³omu demokratycznego w Europie œrod-
kowo-wschodniej.

Istota relacji z podró¿y mo¿e byæ ujêta jako narracja o obcych krajach i spo-
³ecznoœciach, a jedn¹ z intencji autora stanowi chêæ wzbudzenia u czytelnika cie-
kawoœci œwiata i przybli¿enia nieznanego11. Poniewa¿ w tym szczególnym przy-
padku kraina docelowa wydaje siê byæ jednoczeœnie znana i zarazem obca, relacje
z owych peregrynacji opieraj¹ siê na napiêciu pomiêdzy obrazem stron ojczystych

„Borussia. Kultura – Historia – Literatura”, t. 18/19, 1999, s. 407-414; ten¿e, Marion Gräfin
Dönhoff – eine grenzüberschreitende Biographie. In: Tobias Weger (Hrsg.): Grenzüberschrei-
tende Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa. Frankfurt a.M. 2009, s. 445-459.

4 Klaus von Bismarck (Jarchlin k. Nowogardu 1912 – Monachium 1997) by³ dyrektorem roz-
g³oœni WDR (1961–1976), wieloletnim prezydentem Instytutu Goethego w Monachium (1977–
–1989), zob. O. Budrewicz, Inny Bismarck, [w:] tego¿, Ludzie trudnego pogranicza, Warszawa
1990, s. 188-198.

5 Christian Graf von Krockow (Rumbske/ Rumsko k. S³upska 1927 – 2002 Hamburg) – polito-
log i historyk, publicysta, autor licznych publikacji z obydwu dziedzin. Zob. O. Budrewicz,
Pod pr¹d, [w:] tego¿, Ludzie trudnego…, s. 111-121.

6 Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten (Poczdam 1899 – Bazylea 1997) – ostatni w³aœciciel
maj¹tku Schlobitten [S³obity] w Prusach Wschodnich, jeden ze wspó³za³o¿ycieli Göttinger
Arbeitskreis w 1946 r., towarzystwa zrzeszaj¹cego œrodowisko naukowe z by³ych wschod-
nioniemieckich prowincji.

7 A. Fürst zu Dohna-Schlobitten, Reisen nach Polen – Treffen mit Schlobittern, [w:] tego¿,
Erinnerungen eines alten Ostpreußen, Berlin 1999 (2. Aufl. genehmigte Taschenbuchausgabe,
1. Aufl.: 1989), s. 347-358.

8 K. von Bismarck, Pierwszy raz w Polsce. Podró¿ do teraŸniejszoœci. Podró¿ w przesz³oœæ,
[w:] tego¿, Wspomnienia, Warszawa 1997, s. 185-190; zob. równie¿ rozdzia³ Impresje pol-
skie, s. 251-264. Relacja z tej podró¿y autorstwa jego ¿ony Ruth-Alice von Bismarck ukaza³a
siê w „Die Zeit”, 04.09.1964, nr 36.

9 Ch. Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen Land,
Stuttgart 1985; ten¿e, Dirk Reinartz, Die Reise nach Pommern in Bildern, Stuttgart 1987
(fotoreporta¿); Ch. Graf von Krockow, Pommern. Ein Wiedersehen. In Zusammenarbeit mit
dem ZDF mit 34 Fotos von Stanis³aw Krzemiñski und einer Karte Freiburg i. Brsg. 1990
(=Ganz persönlich).

10 M. Gräfin Dönhoff, Reise ins verschlossene Land, „Die Zeit”, 1.09.1989, nr 36.
11 Por. L.F. Helbig, Der ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung in der deutschsprachigen

Belletristik der Nachkriegszeit, Wiesbaden 1996 (3), s. 61-62; por. tak¿e D. Rancew-Sikora,
A. Bachórz, Wprowadzenie, [w:] Podró¿ i miejsce w perspektywie antropologicznej, pod red.
D. Rancew-Sikory, Gdañsk 2009, s. 8 i n.
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wrytym w pamiêæ, a doznawan¹ przez odwiedzaj¹cych rzeczywistoœci¹, o której
innoœci/obcoœci decyduje nie tylko up³yw czasu, ale te¿ warstwa obcej kultury na
tych postniemieckich terenach, produktu polskich przybyszów po 1945 r., a tak¿e
realia odmiennego systemu spo³ecznego funkcjonuj¹cego w Polskiej Republice
Ludowej. Tê obcoœæ mo¿na postrzegaæ w kategoriach egzotyki, przypisanej do
poszukiwanych doœwiadczeñ przez podró¿nika. Egzotyki, któr¹ z perspektywy
czytelnika analizowanych tekstów zwiêksza arystokratyczne pochodzenie spo³ecz-
ne autorów. Mamy tu bowiem do czynienia z „opowiadaniami grafów”12, które
charakteryzuje dodatkowy wyró¿nik: niemal stale obecna, dalece jednostronna,
perspektywa „z góry” w przedstawianiu relacji i obrazu œwiata minionego. Pytania,
na które podejmujê próbê udzielenia odpowiedzi, koncentruj¹ siê zarówno na
narracyjnych sposobach przekazu zderzenia doœwiadczeñ zapamiêtanych z teraŸ-
niejszoœci¹ powojenn¹, jak równie¿ dotycz¹ spo³ecznego znaczenia tych relacji.

Nazwisk autorów wspomnieñ omawianych w niniejszym artykule nie znaj-
dziemy w leksykonach literackich13. Trwa³e miejsce zapewnia im natomiast para-
doksalnie tzw. literatura wypêdzenia14. Paradoksalnie, poniewa¿ latami przez krêgi
wokó³ organizacji ziomkowskich autorzy ci byli nierzadko ignorowani czy te¿
szykanowani, choæby ze wzglêdu na oficjalnie reprezentowany krytyczny stosunek
do centralnej figury retoryki wypêdzonych – „prawa do stron ojczystych”. Z pew-
noœci¹ wœród pisz¹cych, dotkniêtych doœwiadczeniem utraty stron ojczystych,
potomkowie starych pruskich rodów niemieckiego Wschodu tworz¹ odrêbn¹,
a zarazem ekskluzywn¹ subgrupê, której wyró¿nikiem jest m.in. „horyzont doœ-
wiadczenia” (Reinhard Kosseleck), wyraŸnie ukszta³towana œwiadomoœæ histo-
ryczna (przy czym szlachta rozumie siê w du¿ej mierze jako podmiot, a nie przed-
miot historii15), g³êbia pamiêci rodzinnej, jak równie¿ szeroko ujêta koncepcja
rodziny, obejmuj¹ca pokolenia ju¿ nie¿yj¹ce – nierzadko i dziesiêæ wieków wstecz

12 Por. A. Lehmann, „Grafenerzählungen“. Gehobene Heimat- und Erinnerungsprosa für Bürger
von heute, [w:] Medien populärer Kultur. Erzählung, Bild und Objekt in der volkskundlichen
Forschung, red. Carola Lipp, Frankfurt a. M. 1995, s. 60-70.

13 Za wyj¹tkiem leksykonów literatury regionalnej. Zob. J. Ch³osta, Prusy Wschodnie w litera-
turze niemieckiej 1945–1990. Biografie pisarzy, Olsztyn 1993.

14 O literaturze wschodniopruskiej zob. m.in. J. Ch³osta, Warmia i Mazury w literaturze polskiej
i niemieckiej w latach 1945–1995. Przewodnik monograficzny, Olsztyn 1997, s. 8. Zob. tak¿e
H. Or³owski, Das Bild Ostpreußens in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, [w:]
Mathias Weber (red.), Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehens-
geschichte, München 2003, s. 271. Autorzy z tego krêgu zostaj¹ przyporz¹dkowani litera-
turze peryferii. Por. H. Or³owski, Za górami, za lasami…, s. 98.

15 W odró¿nieniu od wiêkszoœci tekstów zaliczanych do literatury wypêdzenia, w których domi-
nuje perspektywa ofiary – przedmiotu wielkiej historii. Por. R. Traba, Zwischen ‚Bollwerk’
und ‚Heimatmuseum’. Zu ostpreußischen Erinnerungsorten, [w:] Mathias Weber (red.):
Preußen in Ostmitteleuropa..., s. 293 i n.
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– pokolenia teraŸniejsze i jeszcze nienarodzone16. W „odszlachszczonym spo³e-
czeñstwie” („entadelte Gesellschaft“17) po roku 1918 samo pojêcie „szlachta”
odnoszone jest nie do klasy, lecz do grupy spo³ecznej, a tym samym winno byæ sil-
niej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej postrzegane „jako model ¿yciowy i kulturowy”18.

Spotkanie ze stronami rodzinnymi po latach mo¿e nast¹piæ w ró¿ny sposób
i na ró¿nych p³aszczyznach. Obok faktycznej ekspedycji do ma³ej ojczyzny samo
spisywanie memuarów mo¿na postrzegaæ jako podró¿ do krainy wspomnieñ,
w zakamarki pamiêci, odbywan¹ w przestrzeni wyobra¿onej19. Stosowane bywa
nawet osobne pojêcie „Wiederbegegnungsliteratur” – literatura powtórnego spo-
tkania – do którego zalicza siê relacje z podró¿y, wspomnienia dzieciñstwa, im-
presje, opowiadania20.

W tym przypadku skoncentrujê siê na relacjach inspirowanych rzeczywistymi
podró¿ami. Owe obrazy literackie mog¹ byæ postrzegane jako element ³¹cz¹cy
wspomnienie i teraŸniejszoœæ, a tak¿e… i przysz³oœæ. W³aœciwie trudno jest stwier-
dziæ, która z dwóch pierwszych p³aszczyzn czasowych jest pierwotna. Z jednej
strony utrwalony obraz-wspomnienie konfrontowany zostaje z teraŸniejszoœci¹,
z drugiej zaœ obrazy przesz³oœci pojawiaj¹ siê czêsto dopiero pod wp³ywem bodŸ-
ców teraŸniejszoœci, czego wyrazem jest poni¿szy zapis refleksji Christana von
Krockowa w Osobistym pos³owie do Myœl¹c o Prusach:

Jednoczeœnie powrót do domu zaowocowa³ doœwiadczeniem nieoczekiwanym:
skrzynie i skarbce naszej pamiêci s¹ o wiele zasobniejsze, ni¿ pocz¹tkowo s¹dzimy
i chcemy przyznaæ. Musimy tylko zdobyæ siê na cierpliwoœæ, by odnaleŸæ ukryte skarby
i wydostaæ je na œwiat³o dzienne21.

Relacje z podró¿y do stron rodzinnych konstruowane s¹ na trzech p³aszczyznach
czasowych. G³ówn¹ ramê stanowi „podwójny czas” – bie¿¹cy i czasu wspomnieñ22,

16 Por. M. Funck, S. Malinowski, The Strategic Use of Autobiographical Memory by the Ger-
man Nobility, [w:] The Work of Memory. New Directions in the Study of German Society and
Culture. Edited by Alon Confino and Peter Fritzsche, University of Illinois Press, Urbana and
Chicago 2002, tu s. 87.

17 H.-G. Haupt, Der Adel in einer entadelten Gesellschaft. Frankreich seit 1830, [w:] Hans-
Ulrich Wehler (Hrsg.): Europäischer Adel 1750–1950, Göttingen 1990, s. 286-305.

18 Por. S. Malinowski, Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang und politische Radikalisie-
rung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat. (=Elitenwandel in der Moderne,
Bd. 4), Berlin 2003 (2), s. 30 i n.

19 Zob. m.in. F.B. Schenk, Mental Maps. Die Konstruktion von geographischen Räumen in
Europa seit der Aufklärung, [w:] Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), s. 493. Por. tak¿e
E. Hendryk, Hinterpommern als Weltmodell in der deutschen Literatur nach 1945, Frankfurt
a. M., s. 11.

20 Por. E. Hendryk, Hinterpommern als Weltmodell…, s. 10.
21 Ch. Graf von Krockow, Myœl¹c o Prusach, Warszawa 1993, s. 100.
22 W swoich rozwa¿aniach wychodzê od spostrze¿eñ i przemyœleñ Stanis³awa Mro¿ka, dotycz¹cych
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ale sam czas wspomnieñ mo¿emy dalej podzieliæ na: wspomnienie z okresu dzie-
ciñstwa i wspomnienia momentu utraty. I w³aœnie przeplatanie owych p³aszczyzn
czasowych w przypadku tego piœmiennictwa stanowi jedn¹ z dominuj¹cych stra-
tegii narracyjnych.

Zarówno Dönhoff, jak i Bismarck pierwszy raz po 1945 r. odwiedzili strony
rodzinne jeszcze przed pierwsz¹ znacz¹c¹ fal¹ przyjazdów sentymentalnych
w latach siedemdziesi¹tych. W przypadku hrabiny by³ to rok 196223. Z pewnoœci¹
nieprzypadkowo ta data w³aœnie pokrywa siê z rokiem pierwszego ukazania siê
w Niemczech jej „legendarnych wspomnieñ” Nazwy, których nikt ju¿ nie wy-
mienia24. Wydanie ich wyznacza pewn¹ cezurê w twórczoœci i postawie hrabiny.
W³aœnie na pocz¹tek lat szeœædziesi¹tych przypada zmiana jej pogl¹dów na temat
wypêdzenia, niejako pogodzenie siê z faktem utraty Wschodu. W 1962 r. mog³a
zobaczyæ tylko czêœæ rodzinnych w³oœci, le¿¹cych w polskiej czêœci historycz-
nych Prus Wschodnich. Posiad³oœæ rodzinna Friedrichstein znajduje siê bowiem
na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Tam dotar³a dopiero w roku 1989 i to
wydarzenie jest tematem jej artyku³u w „Die Zeit” pt. Reise ins verschlossene
Land25 [Podró¿ do zamkniêtej krainy].

Klaus von Bismarck na polskie Pomorze przyjecha³ ju¿ w roku 1964. Do
Polski przyby³ jako dyrektor rozg³oœni Westdeutscher Rundfunk na zaproszenie
Polskiego Radia, a jednym z warunków, jakie okreœli³ w wymianie oficjalnych
listów przed wizyt¹, mia³o byæ zagwarantowanie mo¿liwoœci swobodnego poru-
szania siê po Polsce i odwiedzin rodzinnych stron26. W polskiej wersji jego wspom-
nieñ znajdzie czytelnik poœwiêcony tej podró¿y rozdzia³ pod wymownym tytu³em
Podró¿ do teraŸniejszoœci, podró¿ w przysz³oœæ27.

jego powrotu po latach do Krakowa, a opublikowanych w: S. Mro¿ek, Baltazar. Autobiogra-
fia, Warszawa 2006, s. 23.

23 Por. A. Krzemiñski, Coœ jakby cieñ Prus w nas samych, „Nowe Ksi¹¿ki”, 1991, nr 3, s. 1.
Zob. tak¿e E. Kuczyñski, Historia i teraŸniejszoœæ…, s. 223.

24 M. Gräfin Dönhoff, Namen die keiner mehr nennt, München 1962 (1); w t³um. polskim:
Nazwy, których nikt ju¿ nie wymienia, prze³. Grzegorz Supady, Olsztyn: Borussia 2001 (=Od-
krywanie œwiatów, pod red. Roberta Traby).

25 M. Gräfin Dönhoff, Reise ins verschlossene Land. Towarzysz jej podró¿y – Friedrich Dönhoff
– zawar³ wspomnienie kolejnej wyprawy z 1992 r. w ksi¹¿ce Die Welt ist so, wie man sie sieht.
Erinnerungen an Marion Dönhoff, Hamburg 2002, w rozdziale Reise nach Ostpreußen,
s. 57-69.

26 Por. K. von Bismarck, Wspomnienia…, s. 217-218.
27 Polskie wydanie wspomnieñ ró¿ni siê od publikacji niemieckojêzycznej. Zwi¹zki z Polsk¹

w Aufbruch aus Pommern nie s¹ eksponowane w osobnych rozdzia³ach. Oszczêdne impresje
z podró¿y z roku 1964 zawiera rozdzia³ otwieraj¹cy tom – Pommern – das Land am Meer
(s. 20-22) oraz pos³owie – Nachschrift (s. 327-334). W czêœci poœwiêconej Pomorzu wspom-
nienie podró¿y z roku 1964 przeprowadza ku refleksjom na temat potencjalnych dróg pojed-
nania z s¹siadem, sposobów okazywania zrozumienia krzywd niemieckich wyrz¹dzonych
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Natomiast Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten odwiedzi³ krainê, gdzie
„spêdzi³ po³owê swojego ¿ycia”28 z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych. W przy-
padku tej grupy autorów po pierwszej podró¿y nastêpowa³y regularnie kolejne,
których celem by³y ju¿ nie tylko strony rodzinne, ale i inne regiony, które wchodz¹
po 1945 r. w sk³ad pañstwa polskiego29.

Wprawdzie zarówno Döhnhoff, jak i zu Dohna-Schlobitten podkreœlaj¹
w swoich wspomnieniach, ¿e ju¿ jakiœ czas przed zakoñczeniem wojny zdawali
sobie sprawê, ¿e jej wynik jest przes¹dzony, a wraz z klêsk¹ nast¹pi ostateczna
utrata niemieckiego Wschodu30, jednak¿e jednoczeœnie mniej lub bardziej bezpo-
œrednio przyznaj¹, ¿e potrzebowali wielu lat, by pogodziæ siê z utrat¹ ziemi ojców.
Dziennikarka „Die Zeit” wspomina, ¿e d³ugo jeszcze trzyma³a siê myœli, ¿e mo¿e
zdarzy siê jakiœ cud i bêdzie mog³a wróciæ do domu rodziców31. We wstêpie do
Nazw, których ju¿ nikt nie wymienia czytelnik znajduje wyznanie: „W pierwszych
latach nie mog³am w to uwierzyæ, nie chcia³am przyj¹æ do wiadomoœci. Wbrew
rozs¹dkowi ci¹gle jeszcze liczy³am na cud”32. Tak¿e zu Dohna-Schlobitten,
w Prusach Wschodnich s¹siad hrabianki, z któr¹ wspólnie ju¿ od lata 1944 mieli
omawiaæ w tajemnicy plany ucieczki swoich wspó³pracowników33, wzmiankuje,
i¿ potrzebowa³ dobrych dwudziestu lat, aby uœwiadomiæ sobie ostatecznoœæ po-
wojennych rozwi¹zañ. Jako „publiczn¹ deklaracjê rezygnacji” („öffentliche Ver-
zichterklärung”) uznaje uczestniczenie w seminarium w styczniu 1966 roku, pod-
czas którego dyskutowano na temat tekstu memoria³u Koœcio³a Ewangelickiego

Polakom i rodzenia siê œwiadomoœci, ¿e zaczyna siê nowa epoka. W rozdziale koñcz¹cym
ksi¹¿kê przemyœlenia autora kieruj¹ siê g³ównie w stronê krajobrazu i zwartych obrazów-
wspomnieñ z dzieciñstwa.

28 A. zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen…, s. 348.
29 W przeciwieñstwie do wiêkszoœci turystów sentymentalnych, którzy koncentruj¹ siê na od-

wiedzinach stron rodzinnych. Por. R. Traba, Kraina tysi¹ca granic. Szkice o historii i pamiê-
ci…, s. 262. Zob. tak¿e M. Borzyszkowska-Szewczyk, Erinnerung und Gegenwart: Reisebe-
richte. aus Pommern in der „Pommerschen Zeitung” (1989–2001), [w:] Dietmar Albrecht,
Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk (Hrsg.): Literatur, Grenze, Erinnerungsraum, Würzburg
2004, s. 163-180.

30 A. zu Dohna-Schlobitten, op. cit., s. 347.
31 Moje Prusy ju¿ odesz³y, Rozmowa z Marion von Dönhoff…, s. 5. Jako przyk³ad pos³u¿yæ

mo¿e choæby artyku³ z roku 1949 pod wymownym tytu³em Polen annektiert Ostdeutschland
[Polska anektuje Niemcy Wschodnie], „Die Zeit”, 13.01.1949, nr 2, s. 1, komentuj¹cy przyjê-
cie ustawy o rozwi¹zaniu specjalnego ministerstwa ds. obszarów na wschód od linii Odry
i Nysy i w³¹czeniu tych terenów pod polsk¹ administracjê: „Mit einem von niemand in der
Welt beachteten Federstrich hat sich Polen also unter dem Protektorat Stalins, der schon im
Oktober 1945 erklärt hatte, die Sowjetregierung betrachtet die Westgrenze Polens als endgültig’,
einen Viertel des alten deutschen Reichsgebietes angeeignet”. Decyzjê tê nazwa³a fait accom-
pli (tam¿e).

32 M. Dönhoff, Nazwy, których nikt ju¿ nie wymienia…, s. 6.
33 Por. A. zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen…, s. 347.
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w Niemczech „O sytuacji wypêdzonych oraz o stosunku narodu niemieckiego do
wschodnich s¹siadów”34. Zawarta w nim ‘publiczna deklaracja rezygnacji” mia³a
umo¿liwiæ mu kolejny krok, tj. podró¿ w rodzinne strony35. Ca³a czwórka auto-
rów stanowi awangardê o ró¿nym zasiêgu oddzia³ywania procesu pojednania pol-
sko-niemieckiego, a sylwetki trójki z nich naszkicowa³ Olgierd Budrewicz w zbio-
rze portretów pod wymownym tytu³em Ludzie trudnego pogranicza (1990).

Potrzebê dystansu czasowego do dramatycznych wydarzeñ koñca wojny jako
niezbêdnego warunku do rozumowego, a nie tylko emocjonalnego doœwiadczania
podró¿y, wyrazi³ s³owami, a jednoczeœnie próbowa³ wyt³umaczyæ Christian Graf
von Krockow, pisz¹c:

Nabraæ dystansu, aby nauczyæ siê rozumieæ, nie barykadowaæ przysz³oœci wczoraj-
szymi obrazami, nie pozwoliæ, by m¹ci³a j¹ nostalgia czy melancholia – ¿adnych
lodenowych p³aszczy, jeleni i wierzchowców!36

Autorzy omawianych tu relacji z podró¿y nie przybyli jako typowi turyœci
sentymentalni, nie przyjechali do Polski anonimowo jako klienci biur podró¿y,
organizuj¹cych autokarowe objazdy po stronach rodzinnych. A wrêcz przeciwnie
– ju¿ przed wyjazdem zbudowali sieæ kontaktów, a wœród ich polskich partnerów
znajdowali siê czêsto przedstawiciele elit spo³eczeñstwa. Podró¿ Christiana Grafa
von Krockow poprzedzi³o szereg rozmów z ambasad¹ polsk¹, opiekê nad ni¹ przej¹³
Interpress, a ju¿ od Szczecina towarzyszy³ mu t³umacz, który dojecha³ z War-
szawy37. Ksi¹¿ê zu Dohna-Schlobitten wspomina:

Na d³ugo jeszcze przed pierwsz¹ podró¿¹ do Polski nawi¹za³em kontakty z polskimi
konserwatorami zabytków. Znany mi historyk sztuki, dr Wolters, poleci³ mnie dyrek-
torowi naczelnemu polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie, prof. dr. Stani-
s³awowi Lorentzowi38.

Dziêki niemu Alexander zu Dohna-Schlobitten zosta³ zaopatrzony w listy
polecaj¹ce i papiery, z których pomoc¹, jak wspomina, „zosta³ uprzejmie przyjêty
w muzeum i urzêdzie konserwatora zabytków w Elbl¹gu”39. Autorzy nie tylko
nale¿¹ do rodów tworz¹cych przedwojenne elity spo³eczne, tak¿e i w powojennej
rzeczywistoœci byli aktywnymi aktorami ¿ycia publicznego. A jak stwierdza frank-
furcki historyk J. Fried w ksi¹¿ce Der Schleier der Erinnerung:

34 Die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland „Zur Lage der Vertriebenen und
zum Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“.

35 A. zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen…, s. 347.
36 Ch. Graf von Krockow, Myœl¹c o Prusach…, s. 99-100.
37 Por. Ch. Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern…, s. 231.
38 A. zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen…, s. 348.
39 Tam¿e.
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(…) ka¿da grupa, choæby pojedyncza rodzina, posiada³a swoje autorytety, których
œwiadectwu – nie musia³o byæ profesjonalne – przypisywano prawdê przed innymi.
(…) Presti¿, w³adza, zaliczka zaufania porz¹dkuj¹ wiêc spo³eczn¹ akceptacjê pa-
miêci. To, co przy tym powstaje, nazywamy pamiêci¹ autorytatywn¹40.

Niew¹tpliwie wspomnienia potomków arystokratycznych rodów niemieckiego
Wschodu egzemplifikuj¹ konstruowanie atmosfery owej pamiêci autorytatywnej,
kanonizuj¹cej treœci sk³adaj¹ce siê na tê „w³aœciw¹ historiê”. Autorzy przyjmuj¹
rolê œwiadka historii. Korzystaj¹c w pe³ni z paktu autobiograficznego41 (Philippe
Lejeune), przekazuj¹ czytelnikowi swoje wspomnienia jako dokument epoki, „fak-
tyczny” i „w³aœciwy” obraz czasu minionego.

Spisuj¹cy relacje w sposób œwiadomy d¹¿¹ do wyraŸnego rozdzia³u pomiê-
dzy p³aszczyzn¹ wspomnienia a teraŸniejszoœci. Œwiadczy o tym choæby i tytu³
wspomnianego rozdzia³u poœwiêconego pierwszej powojennej podró¿y na Pomorze
Klausa von Bismarcka Podró¿ do teraŸniejszoœci, podró¿ w przysz³oœæ. W przy-
padku Christiana Grafa von Krockowa ju¿ w ca³oœciowej strukturze ksi¹¿ki Reise
nach Pommern (1985) odczytywalna jest wspomniana koncepcja. Ksi¹¿ka sk³ada
siê z dwóch czêœci. Pierwsza czêœæ, zatytu³owana Reise nach Pommern, której
treœæ autor zapowiada s³owami, i¿ jest to „podró¿ w przesz³oœæ”, a jej tematem s¹
ró¿ne aspekty historii prowincji, zwyczaje i obrzêdy tamtejszych mieszkañców,
widziane oczami by³ego panicza, a zarazem pog³êbione studiami politologa i hi-
storyka. Dopiero po niej nastêpuje druga czêœæ pt. Pomorze: Die Reise nach Pom-
mern, o której okolicznoœciach powstania Krockow wypowiada siê, pisz¹c:

Podró¿ na Pomorze, do g³êbi i p³ycizn pamiêci, zosta³a zamkniêta, pamiêtane prze-
lane na papier i wydaje siê, ¿e za¿egnano niebezpieczeñstwu pomieszania starego
z nowym  [... A wiêc] mo¿na rozpocz¹æ podró¿ na Pomorze – albo raczej na polskie
Pomorze, w teraŸniejszoœæ42.

Ow¹ dychotomiê podzia³u na wczoraj i dziœ, stanowi¹c¹ ramê narracyjn¹ omawia-
nych relacji, w rozwa¿aniach Krockowa niejako scala refleksja postnowoczesna.

40 J. Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München
2004, s. 301. Wszystkie cytaty pochodz¹ce z wydañ w jêzyku niemieckim zosta³y przet³uma-
czone przez autorkê niniejszego artyku³u.

41 Por. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001. W przy-
padku tych relacji mamy w wiêkszoœci do czynienia z narracjami pierwszoosobowymi, tylko
u Krockowa w Die Reise nach Pommern wystêpuje tak¿e narracja trzecioosobowa, m.in.
w odniesieniu do wspomnieñ z dzieciñstwa.

42 „Die Reise nach Pommern, in die Tiefen oder Untiefen des Erinnerns, ist abgeschlossen, das
Erinnerte zu Papier gebracht, und die Gefahr scheint gebannt, dass Altes und Neues sich
vermischen [… So] kann die Reise nach Pommern beginnen – oder vielmehr die Fahrt nach
Pomorze, in die Gegenwart“. Ch. Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern…, s. 231.
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W kontekœcie podró¿y do utraconych stron rodzinnych nale¿y zwróciæ uwa-
gê na szczególn¹ rolê emocji43. Podró¿ do krainy dzieciñstwa i m³odoœci nieroze-
rwalnie zwi¹zana jest z towarzyszeniem temu wydarzeniu ca³ej gamy uczuæ. Cieka-
woœæ obok obawy, a nawet strachu, mo¿e przeplataæ siê z radoœci¹, têsknot¹, smut-
kiem a¿ po wœciek³oœæ44. Maruska Svašek proponuje typologiê emocji zwi¹zanych
z procesami odwo³ywania siê do pamiêci ludzkiej, rozró¿niaj¹c ‘wywo³ane’, ‘wspo-
minane’ i ‘na nowo doœwiadczane’ uczucia45. ‘Wywo³ywanymi’ uczuciami okre-
œla emocjonalne reakcje na okreœlone zdarzenia i wydarzenia. ‘Wspominane’ to
wspomnienia o by³ych, niegdyœ doznanych uczuciach, niewywo³uj¹ce ¿adnych
lub te¿ porównywalnych emocjonalnych reakcji u wspominaj¹cej osoby jak
w przypadku typu pierwszego: „Czy wiesz jeszcze, jak by³am wtedy z³a?”. Przy
‘na nowo doœwiadczanych’ uczuciach mamy do czynienia z emocjami z przesz³o-
œci, które podczas przypominania sobie s¹ na nowo odczuwane i w okreœlonych
okolicznoœciach warunkuj¹ konkretne postêpowanie lub te¿, wrêcz przeciwnie,
w pewnym sytuacjach mog¹ prowadziæ do spo³ecznego parali¿u46.

Wyraz prze¿ywanego wewnêtrznego rozdarcia przed przybyciem na teren
siedziby rodzinnej oddaje Dönhoff w nastêpuj¹cych s³owach:

Znajdowa³am siê wiêc tylko w odleg³oœci o pó³ godziny od tego miejsca – powinnam
je odwiedziæ czy lepiej zachowaæ w sercu takim, jak sta³o siê to dla mnie symbolem
stron rodzinnych? Waha³am siê. Ostatecznie si³a przyci¹gania by³a silniejsza ni¿ roz-
terki. Pojechaliœmy. Kiedy dotarliœmy do Löwenhagen i skrêciliœmy w lewo, wstrzy-
ma³am oddech47.

Po tym wyznaniu, narracji oddaj¹cej ca³¹ paletê emocji, nastêpuje opis stanu po-
siad³oœci rodzinnej, przeprowadzony w przewa¿aj¹cej czêœci z pozycji ch³odnego
kronikarza. Konwencja narracji ulega wiêc diametralnej zmianie – uczucia zdaj¹
siê byæ trzymane na wodzy, byæ mo¿e œwiadomie t³umione pod wp³ywem obranej
drogi kszta³towania relacji z obecnymi mieszkañcami w duchu porozumienia
i pojednania48. Alexander zu Dohna-Schlobitten wspomina o „niedookreœlonej

43 Por. M. Svašek, Gewähltes Trauma: Die Dynamik der erinnerten und (wieder-)erfahrenen
Emotion, [w:] Fendl, Elisabeth (red.): Zur Ikonographie des Heimwehs. Erinnerugskultur
von Heimatvertriebenen, Freiburg 2002 (=Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts, pod
red. Werner Mezger), s. 55-78.

44 Por. A. Lehmann, Im Fremden ungewollt zuhaus. Flüchtlinge und Vertriebene in Westdeutsch-
land 1945–1990, München 1991, s. 110 i 124. Profesor etnografii na Uniwersytecie w Ham-
burgu zajmowa³ siê tradycjami narracyjnymi w kolejnych pokoleniach wypêdzonych.

45 Por. M. Svašek, History, identity and territotiality: redefinining Czech-German relations in
the post-cold war era, „Focaal: European Journal of Anthropology”, 33 (1999), s. 37-38.

46 Por. M. Svašek, Gewähltes Trauma…, s. 63 i n.
47 M. Gräfin Dönhoff, Reise ins verschlossene Land...
48 Por. esej poœmiertny ku pamiêci Marion Gräfin Dönhoff Siegfrieda Lenza Schreiben ist Han-

deln, „FAZ“, 12.03.2002, nr 60, s. 45.



145    PATRZ¥C KU PRZYSZ£OŒCI? RELACJE Z PODRÓ¯Y W STRONY RODZINNE...

obawie przed podró¿¹”49, któr¹ ka¿dorazowo odczuwa³, wybieraj¹c siê do S³obi-
tów. „Osobliwy lêk, pe³en wahañ i oci¹gania siê”50  – w ten sposób kreœli nato-
miast von Krockow swój stan emocjonalny przed odwiedzinami znajomych pól
i zabudowañ. W ksi¹¿ce Myœl¹c o Prusach, wspominaj¹c kulisy decyzji o „swego
rodzaju powrocie do domu”, pisze o wewnêtrznym prze³amywaniu oporów, za-
nim „zdoby³ (…) siê na zwrot w ty³”51.

Do konstytutywnych elementów obrazu Heimatu tych¿e autorów nale¿¹ przede
wszystkim pa³ac/dwór lub te¿ jego ruiny, aleje drzew, cmentarz rodzinny, koœció³,
nad którym rodzina sprawowa³a przez wieki patronat oraz pobliskie miasto.
Ekskluzywne miejsce w tym spektrum zajmuje siedziba rodzinna jako to szcze-
gólne „miejsce pamiêci” (Pierre Nora) rodzinnej wspólnoty. Posiad³oœæ ziemska
stanowi³a mikroœwiat ¿ycia szlacheckiego i zarazem podstawow¹ p³aszczyznê szla-
checkiego stylu ¿ycia – „ekonomiczny, spo³eczny i kulturowy krêgos³up [Rückgrat]
niemieckiej szlachty”52. Cezurê 1944/1945 nale¿y potraktowaæ w tym kontekœcie
jako przerwanie tradycji (Jan Assmann) w odniesieniu do tej grupy. Trauma prze-
granej wojny, ucieczki i wypêdzenia oraz utrata Heimatu spotêgowana zosta³a
utrat¹ siedziby rodowej, symbolu kontynuacji dziejów rodu i presti¿u rodziny.
St¹d stan za³o¿enia, najczêœciej ruina lub te¿ obraz zaniedbania stanowi¹ g³ówn¹
przes³ankê wra¿enia obcoœci, a jedn¹ ze strategii oswajania rzeczywistoœci jest
doszukiwanie siê symbolicznych znaczeñ w zastanej przestrzeni.

Szczególn¹ rolê podró¿uj¹cy przypisuj¹ krajobrazowi. Natura bowiem jest t¹
czêœci¹ stron ojczystych, która pozostaje czêsto nietkniêta zêbem czasu i stanowi
element ahistoryczny53. Krajobraz w³aœnie umo¿liwia odzyskanie na nowo poczu-
cia swojskoœci, uczucia przynale¿noœci do miejsca, pomimo przesuniêcia granic
i wymiany ludnoœci i jêzyka. Bociany, stare drzewa, „ciche bory” i „ciemne jeziora”
kreœlone zostaj¹ tym samym jako metafory trwa³oœci i kontynuacji. We wspom-
nieniach Christiana von Krockowa czytelnik odnajduje zapis refleksji autora:
„Co by³o i co pozosta³o, zarówno w starym Pommern, jak i na nowym Pomorzu:
gêsi, zaznajomione z wod¹ i zielon¹ ³¹k¹; bociany, które tylko zmieniaj¹ swoje sie-
dziby”54. W przemyœleniach Marion Dönhoff natura urasta do metafory wolnoœci,

49 „(…) eine unbestimmbare Scheu vor der Reise“. Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten,
s. 348.

50 „Eine seltsame Scheu, ein Zögern und Zaudern“, Ch. Graf von Krockow, Reise nach Pom-
mern…, s. 245.

51 Ch. von Krockow, Myœl¹c o Prusach, Warszawa 1993, s. 100.
52 M. Funck, S. Malinowski, „Charakter ist alles!“ Erziehungsideale und Erziehungspraktiken

in deutschen Adelsfamilien des 19. und 20. Jahrhunderts, „Jahrbuch für Historische Bildungs-
forschung“, 2000, t. 6, s. 73. Artyku³ ten podejmuje temat maj¹tku ziemskiego jako centrum
szlacheckiego habitus.

53 Por. H. Or³owski, Za górami, za lasami…, s. 71.
54 „Was war und was blieb, im alten Pommern wie im neuen Pomorze: Gänse, mit Wasser und



MI£OS£AWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK (GDAÑSK)146

bytu istniej¹cego ponad podzia³ami etnicznymi i historycznymi, elementu ahisto-
rycznego i ponadczasowego, którego nikt nie mo¿e na sta³e posi¹œæ:

Odt¹d wielokrotnie by³am w Polsce – równie¿ w Prusach Wschodnich. I za ka¿dym
razem, kiedy znowu widzia³am te aleje, samotne jeziora i ciche lasy, myœla³am, ¿e
wróci³am do domu. Krajobraz jest bowiem wa¿niejszy i z pewnoœci¹ bardziej pozo-
staje w pamiêci ni¿ wszystko inne. On nie przynale¿y w koñcu i w wy¿szym sensie
z pewnoœci¹ do nikogo, co najwy¿ej do tego, kto jest w stanie kochaæ, nie posia-
daj¹c55.

W swoich relacjach autorzy niejednokrotnie wskazuj¹ wprost na udzia³ obra-
zów osobniczej pamiêci w postrzeganiu odwiedzanych miejsc. Czasem autorzy
obje¿d¿aj¹ tak dobrze niegdyœ znane miejsca „bez œladu w zasobach pamiêci”56,
„jednak w pewnym momencie pamiêæ siê w³¹cza”57, albo te¿ „pamiêci wystar-
cza”58  w innym miejscu. Wprawdzie program podró¿y realizowany jest wed³ug
punktów orientacyjnych ich w³asnych mentalnych topografii, koncentruj¹ siê jed-
nak¿e nie tylko na porównaniach jakoœciowych i iloœciowych obrazu przesz³oœci
z zastanym. Jak wspomniano, przygotowuj¹ siê do podró¿y, zbieraj¹c informacje,
nawi¹zuj¹c kontakty. Utrwalone obrazy-wspomnienia zdaj¹ siê nie przes³aniaæ
teraŸniejszoœci (i odwrotnie). W reporta¿u podró¿niczym Christiana von Krockowa
czytelnik znajdzie szczegó³owe informacje o nowym sposobie ¿ycia obcych, opa-
trzone objaœnieniami ekonomicznymi, liczbami i procentami. Odnotowywane s¹
jednoczeœnie nawet najmniejsze odznaki kontynuacji. „Polscy mieszkañcy ko-
chaj¹ kwiaty, jak ich poprzednicy”59  – zauwa¿a Krockow przy sposobnoœci.

Do rzeczywistoœci zastanej autorzy odnosz¹ siê raczej rzeczowo, stawiaj¹c
sobie za cel danie œwiadectwa prawdzie, notuj¹c i szukaj¹c zwi¹zków przyczyno-
wo-skutkowych. Tym niemniej nie mo¿na powiedzieæ, aby centralne miejsce ich
zainteresowañ zajmowa³o spotkanie z obcoœci¹ i obcym. Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e przenikliwe oko inspektora pada nieraz, np. na stan rodzinnych maj¹tków.

grüner Weide vertraut; Störche, die nur den Wohnsitz wechselten.” Zob. Ch. Graf von Krockow,
Die Reise nach Pommern…, s. 139. Zob. tak¿e M. Gräfin Dönhoff, Namen die keiner mehr
nennt, München, November 2002, s. 8.

55 „Ich bin seither mehrfach in Polen – auch in Ostpreußen – gewesen. Und jedes Mal, wenn ich
die Alleen wieder sah, die einsamen Seen und stillen Wälder, meinte ich nach Hause zu kommen.
Landschaft ist eben wichtiger und gewiss prägender als alles Andere. Sie gehört im letzten
und höheren Sinne ohnehin niemandem, allenfalls vielleicht dem, der imstande ist zu lieben
ohne zu besitzen“. Zob. M. Gräfin Dönhoff, Namen…, s. 8.

56 „(...) ohne eine Spur von Erinnerungsvermögen“, Ch. Graf von Krockow, Reise nach Pom-
mern…, s. 235.

57 „(...) doch dann setzt die Erinnerung wieder ein“. Zob. tam¿e.
58 „(...) der Erinnerung bleibt genug“, Zob. tam¿e, s. 237.
59 „Die polnischen Bewohner lieben Blumen, wie ihre Vorgänger“. Zob. tam¿e, s. 242.
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Nastêpuj¹ wówczas s³owa krytyki lub te¿ pochwa³y, gdy jest po temu okazja. Stan
parku pa³acowego, w którym to w latach piêædziesi¹tych wyciêto „radykalnie”
drzewa, nie oszczêdzaj¹c przy tym kilkusetletnich dêbów, ksi¹¿ê Dohna zu Schlo-
bitten bez ogródek okreœla „wandalizmem”60.

Szczególn¹ pozycjê wœród spotkanych61  osób zarówno w relacjach Alexan-
dra zu Dohna-Schlobitten i Christiana von Krockow – zajmuj¹ postaci dyrektora
PGR-u62, który zarz¹dza³ niegdyœ szlacheckim maj¹tkiem. Oni to przejmuj¹ rolê
„odpowiednich” partnerów w rozmowach, owych swojskich obcych, zw³aszcza
i¿ – jak pisze Ksi¹¿ê zu Dohna-Schlobitten o ‚Herr Konarzewski’ – „Z tym wyj¹t-
kowo pracowitym, byæ mo¿e trochê staromodnym mê¿czyzn¹ (…) ³¹czy³o mnie
wiele: porównywalne pochodzenie, jak równie¿ wspólne zainteresowania gospo-
dark¹ roln¹ i leœn¹. Przede wszystkim zaœ zarz¹dzaliœmy tym samym przedsiê-
biorstwem”63. Czytelnik dowiaduje siê przy tym, i¿ „Herr Konarzewski’ pochodzi
z ziemiañskiej rodziny z Polski centralnej, która po 1945 roku zosta³a wyw³asz-
czona. Christian von Krockow podsumowuje objazd po by³ym rodzinnym maj¹tku:
„Krótko mówi¹c: jest to prze¿ycie na nowo poznawaæ z Herr Melka gospodar-
stwo w dobrze znanej okolicy. Jest w dobrych rêkach i serce roœnie, kiedy siê
czuje zaanga¿owanie tego dyrektora”64.

Staraj¹c siê œwiadomie oddzielaæ obrazy przesz³oœci od wra¿eñ opisywanego
dnia dzisiejszego, autorzy omawianych relacji zapobiegaj¹ tym samym pojawie-
niu siê poczucia powtórnego pozbawienia stron ojczystych („zweite Entheima-
tung”)65. Hamburski socjolog Albrecht Lehmann wprowadzi³ to pojêcie, aby opi-
saæ fenomen doœwiadczenia, kiedy to powtórne spotkanie z niegdyœ tak dobrze
znajomymi miejscami prowadzi do zniszczenia obrazu pamiêci i do uczucia po-
nownego obrabowania z Heimatu66.

60 A. zu Dohna-Schlobitten, Erinnerungen…, s. 349.
61 W przypadku „normalnych” turystów sentymentalnych mamy do czynienia z kategori¹ napo-

tkanych osób. U grupy odwiedzaj¹cych ze szlacheckimi korzeniami chodzi w wiêkszoœci
o spotkania, planowane i przygotowane.

62 Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.
63 „Mit diesem außerordentlich tüchtigen, vielleicht etwas altfränkischen Mann, (…) verband

mich vieles: eine vergleichbare Herkunft sowie gemeinsame landwirtschaftliche und forstliche
Interessen. Vor allem haben wir den gleichen Betrieb bewirtschaftet“. Zob. A. zu Dohna-
-Schlobitten, Erinnerungen…, s. 352. We wspomnieniach zamieszczone jest równie¿ wspólne
zdjêcie obydwu panów, pogr¹¿onych w rozmowie. Podpis pod zdjêciem zawiera informacjê,
i¿ „obydwu ³¹czy do dzisiaj relacja przyjacielska”. Zob. tam¿e, s. 353.

64 Ch. Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern…, s. 245 i n.: „Kurzum: Es ist ein Erlebnis,
mit Herrn Melka in der vertrauten Umgebung die Landwirtschaft neu kennen zu lernen. Sie
ist in guten Händen, und das Herz geht einem auf, wenn man das Engagement des Direktors
verspürt“, s. 249.

65 Por. A. Lehmann, Im Fremden ungewollt Zuhaus…, s. 115.
66 Tam¿e, s. 114.
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Œwiadomoœæ takowego zagro¿enia dochodzi jednak¿e do g³osu w analizowa-
nych opisach, o czym œwiadczy choæby powy¿szy cytat autorstwa Marion Dönhoff,
dotycz¹cy emocjonalnego rozdarcia przed przybyciem do Friedrichstein. Nie s¹
to jednak odczucia, które mo¿na okreœliæ powtórnym obrabowaniem. Sama
Dönhoff, racjonalizuj¹c, wyjaœnia konsekwencje odwiedzin po latach jako nowe
usytuowanie miejsc rodzinnych w przestrzeni rzeczywistoœci, pisz¹c:

(…) we mnie nast¹pi³a dziwna zmiana znaczeñ [merkwürdiger Bedeutungswandel].
Podczas gdy dot¹d Friedrichstein stanowi³ dla mnie realn¹ rzeczywistoœæ, wprawdzie
nieosi¹galn¹, ale pomimo to istniej¹c¹, tak obecnie sta³ siê nierzeczywistym zjawi-
skiem œwiata marzeñ – i tam w³aœciwie jest pod ca³kiem dobr¹ opiek¹67.

Do Friedricha Dönhoffa, towarzysza wielu podró¿y, mia³a powiedzieæ podczas
nastêpnych odwiedzin w Friedrichstein w roku 1992: „Na koñcu powiedzia³am
sobie: To nie jest moja rzeczywistoœæ. Moj¹ rzeczywistoœci¹ s¹ wspomnienia”68.

Mo¿na w tym miejscu zadaæ pytanie, czy w ogóle jest miejsce w tych wspo-
mnieniach na prze¿ywanie w dialogu z czytelnikiem traumy wypêdzenia. Z tego
punktu widzenia powy¿szy cytat mo¿e byæ zrozumiany jako intelektualna strate-
gia radzenia sobie z takim stanem ducha, próba racjonalizacji i oswojenia bole-
snych prze¿yæ.

W przypadku tej¿e grupy autorów nie mamy wiêc raczej do czynienia z „po-
wtórnym obrabowaniem z Heimatu”. Byæ mo¿e i dlatego, ¿e obraz-wspomnienie
nie jest przytwierdzony przede wszystkim do istniej¹cych rzeczywiœcie obiektów,
lecz œwiadomie do ‘miejsc pamiêci’. A œwiadome kszta³towanie i pielêgnowanie
pamiêci w³aœnie u szlachty osi¹gnê³o przez wieki poziom sztuki69. Tytu³ artyku³u
niemieckich badaczy szlachty Funck i Malinowskiego, poœwiêconego tym zagad-
nieniom, nieprzypadkowo brzmi Masters of Memory. Jedn¹ z funkcji œwiadomie
pielêgnowanej pamiêci rodzinnej70  jest w przypadku szlachty zewnêtrzne legity-
mizowanie pozycji na szczytach hierarchii spo³ecznej i zapewnianiu presti¿u, za-
bezpieczaj¹c wewn¹trz grupy cz³onkom rodziny wsparcie w przetrwaniu zewnêtrz-
nych kryzysów71. W ci¹gu stuleci szlachta rozwinê³a ca³y repertuar noœników/
mediów pamiêci, który funkcjonowa³ ku podtrzymywaniu i ugruntowywaniu zbio-
rowej to¿samoœci. Tworzy³y i tworz¹ go m.in.: wyposa¿enie zamków i pa³aców,
galerie przodków, œwiadectwa pochodzenia, organizacje rodzinne, zjazdy rodzinne,

67 M. Gräfin Dönhoff, Reise ins verschlossene Land...
68 „Am Ende habe ich mir gesagt: Das ist nicht meine Realität. Meine Realität sind die Erinne-

rungen“. Zob. F. Dönhoff, „Die Welt ist so, wie man sie sieht“…, s. 62.
69 M. Funck, S. Malinowski, Masters of Memory…, s. 86-103.
70 Pamiêæ rodzinn¹ w tym przypadku mo¿na rozumieæ w dwojaki sposób, tj. jako pamiêæ szla-

checkiej rodziny i pamiêæ szlachty jako rodziny. W obydwu przypadkach nale¿y je traktowaæ
jako wspólnoty pamiêci.

71 Por. M. Funck, S. Malinowski, op. cit., s. 88-89.
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rytua³y zwi¹zane z polowaniem, zajmowanie siê genealogi¹ i histori¹ rodzinn¹72,
a tak¿e kroniki rodzinne i wspomnienia jej przedstawicieli.

Wo heute vertriebene Polen leben. Christian Graf Krockows Erfahrungen in
Pommern [Gdzie dzisiaj ¿yj¹ wypêdzeni Polacy. Christiana Grafa Krockowa doœ-
wiadczenia na Pomorzu] – pod tym tytu³em ukaza³a siê recenzja ksi¹¿ki Krockowa
w tygodniku „Die Welt”73. Nie sposób nie zauwa¿yæ ³adunku oœwieceniowego
zw³aszcza w tekstach Krockowa, które bezsprzecznie wyró¿niaj¹ siê wieloper-
spektywicznym ujêciem tematu, krytycznym dystansem do obrazów przechowy-
wanych we w³asnej pamiêci i wystrzeganiem siê mitologizowania przesz³oœci.
Zapis postrzegania indywidualnego pog³êbiony zostaje szczegó³owymi studiami.
Nie tylko czytelnikowi w Niemieckiej Republice Federalnej, ukszta³towanemu
przez system demokratyczny, przekazywa³ Krockow w osiemdziesi¹tych i dzie-
wiêædziesi¹tych latach XX wieku w swoich rzeczowych relacjach wiedzê o stro-
nach rodzinnych. Jednoczeœnie artyku³y prasowe jego autorstwa publikowane
w polskiej prasie i wydania t³umaczeñ jego ksi¹¿ek budowa³y zrozumienie i em-
patiê dla bólu niemieckiego wypêdzonego wœród Polaków i wzbogaca³y wiedzê
o niemieckiej przesz³oœci tych terenów. Tym pilniejszym postulatem jest przygo-
towanie t³umaczenia na jêzyk polski jego autobiograficznych ksi¹¿ek.

Liczne przyjazdy wszystkich omawianych autorów, ich sieæ kontaktów wœród
opiniotwórczych polskich œrodowisk, obecnoœæ w mediach, t³umaczenia ich tek-
stów na jêzyk polski74, wywiady75  doprowadzi³y do sytuacji, i¿ ich obrazy-wspom-
nienia stan¹ siê z czasem, a czêœciowo ju¿ siê sta³y, wspólnym dobrem by³ych

72 Por. tam¿e, s. 88. Wymienione noœniki pamiêci stanowi¹ zarazem obowi¹zkowe motywy lite-
ratury wspomnieniowej potomków szlachty.

73 B. Klemz, Wo heute vertriebene Polen leben. Christian Graf von Krockow Erfahrungen in
Pommern, „Die Welt”, 25.04.1985, nr 96.

74 K. von Bismarck, Wspomnienia, w t³um. Wandy Tycner i Janusza Tycnera, Warszawa 1997;
M. Gräfin Dönhoff, Nazwy, których nikt ju¿ nie wymienia, Olsztyn 2001; Dzieciñstwo w Pru-
sach Wschodnich, 1993; A. Fürst zu Dohna-Schlobitten, „Zachowane – ocalone?“ O krajo-
brazie kulturowym i sposobach jego kszta³towania, pod red. Iwony Li¿ewskiej i Wiktora
Knercera, Olsztyn 2003, s. 226-235; Ch. Graf von Krockow, Czas kobiet. Wspomnienia
z Pomorza 1944–1947 wed³ug relacji Libussy Fritz-Krockow, w t³um. Iwony Burszta-Ku-
biak, Warszawa 1990; Myœl¹c o Prusach, w t³um. Andrzeja Kopackiego, Warszawa 1993;
ten¿e, Bismarck. Biografia, w t³um. Micha³a Misiornego i Jerzego Nowakowskiego, Warszawa
1998; ten¿e, O niemieckich mitach, w t³um. Adama Romaniuka, Warszawa 2000.

75 M.in. Dönhoff, Marion hr.: Lubiê Polaków za krn¹brnoœæ. Rozmawia³ A.K. [Adam Krzemiñ-
ski], „Polityka” [Magazyn Noworoczny], 31.12.1994, nr 2; P. Lisicki, Pruskie cnoty. Rozmowa
z hrabin¹ Dönhoff, wydawc¹ „Die Zeit”, „Rzeczpospolita, 29.10.1993; Moje Prusy ju¿ odesz³y.
Rozmowa z Marion von Doenhoff, wydawc¹ tygodnika „Die Zeit”. Rozmawia³ Kazimierz
Wóycicki, „¯ycie Warszawy”, 23-24.02.1991, nr 46, s. 5; Skrajnoœci szkodz¹ zbli¿eniu. Z Ma-
rion hrabin¹ Dönhoff, dziennikark¹, wydawc¹ hamburskiego tygodnika „Die Zeit”, rozmawia
Marzena Guz, „Prawo i ¯ycie”, 20/27.12.1986, nr 51/52; To nie jest walc, Z hrabin¹ Marion
Dönhoff, wydawczyni¹ tygodnika „Die Zeit”, rozmawia Adami Krzemiñski, „Polityka”,
25.10.1986, nr 43.
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i obecnych mieszkañców ich ma³ych ojczyzn. Nieprzypadkowo postacie Dönhoff,
Krockowa i Bismarcka zaliczane s¹ do grona pionierów niemiecko-polskiego
pojednania, a co najmniej postaæ Marion Dönhoff byæ mo¿e ma szansê staæ siê
figur¹ pamiêci stosunków polsko-niemieckich.

Wspomnienia stron rodzinnych – zarówno niemieckich wypêdzonych, jak
i polskich kresowiaków – mo¿na pojmowaæ jako elegie przesz³oœci. Jeœli jednak
pisze siê relacjê z podró¿y sentymentalnej, dokumentuje siê zarazem w³asn¹ obec-
noœæ i stosunek do dnia dzisiejszego. Wprowadza siê tym samym w obieg teraŸ-
niejszoœci w³asny obraz i os¹d przesz³oœci, komunikuje na ten temat i kreuje siê
sytuacjê, w której osobiste i rodzinne historie maj¹ szansê znaleŸæ drogê do indy-
widualnej i kolektywnej pamiêci innych grup spo³ecznych, tj. œrodowisk wypê-
dzonych i ich potomków, a w przysz³oœci mo¿e i kolejnych pokoleñ mieszkañców
Pomorza i Prus Wschodnich. Ci, którzy nie podjêli siê wyjazdu w strony rodzinne,
jak np. Ottfried Graf von Finckenstein, wschodniopruski pisarz i autor nietuzin-
kowych wspomnieñ o niew¹tpliwych walorach literackich Nur die Störche sind
geblieben76, maj¹ zdecydowanie mniejsze szanse na wprowadzenie w³asnego
obrazu przesz³oœci do œwiadomoœci spo³ecznoœci wspó³czeœnie zamieszkuj¹cych
ich strony rodzinne.

Relacji z podró¿y nie nale¿y tylko ujmowaæ jako recherche du temps perdu,
dokumentacji wyprawy w poszukiwaniu straconego czasu. Wrêcz przeciwnie, jest to
dodawanie w³asnej cegie³ki do zasobów œwiadomoœci obecnej spo³ecznoœci, a tym
samym kszta³towanie to¿samoœci mieszkañców na tych terenach. Literatura pod-
ró¿nicza bierze bowiem aktywny udzia³ w dyskursie „przywracania pamiêci”, który
ma miejsce w Polsce po roku 1989, po kilkudziesiêciu latach okresu „odmowy
pamiêci”77. W ten sposób tworzy siê kontynuacjê, przerzuca pomosty miêdzy jedn¹
a drug¹ spo³ecznoœci¹78. Teksty te spe³niaj¹ wiêc istotn¹ funkcjê w drodze ku „ducho-
wej sukcesji” (Robert Traba) poniemieckich krajobrazów kulturowych. Dokumen-
tacja spotkania ze stronami rodzinami odczytywana mo¿e byæ jako medium pa-
miêci i zarazem strategia bycia zapamiêtanym i zrozumianym, któr¹ to intencjê
Christian von Krockow w Myœl¹c o Prusach przekazuje w nastêpuj¹cych s³owach:

Odpowiedzialnoœæ (…) mierzy w przysz³oœæ: przypominaj¹c sobie i opowiadaj¹c,
stwarzamy szansê na ocalenie, jedyn¹, jaka jeszcze zosta³a. Mo¿emy przyczyniæ siê
do tego, ¿e tak¿e ci, którzy przyjd¹ po nas, nabior¹ wyobra¿enia; ¿e zrozumiej¹
i mo¿e nawet naucz¹ siê kochaæ to, co by³o79.

76 O. von Finckenstein, Nur die Stöche sind geblieben. Erinnerungen eines Ostpreußen, München
1994.

77 Marek Zió³kowski, Pamiêæ i zapominanie: Trupy w szafie polskiej zbiorowej pamiêci, „Kul-
tura i spo³eczeñstwo”, 2001, nr 3-4, s. 3-22, tu s. 18.

78 O roli pamiêci w tworzeniu kontynuacji i to¿samoœci, zob. E. François, H. Schulze, Einleitung,
[w:] Deutsche Erinnerungsorte, t. I…, s. 14.

79 Ch. Graf von Krockow, Myœl¹c o Prusach…, s. 100.
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Zapisy te mog¹ staæ siê wiêc pomostami miêdzy wczoraj, dzisiaj i w drodze
ku jutro. Potomków starych rodów szlacheckich mo¿na pojmowaæ jako jedn¹
z grup spo³ecznych, która bierze udzia³ w ogólnoniemieckiej debacie historycznej,
wspó³kreuj¹c „popêkany krajobraz pamiêci”80. A poniewa¿ szlachta œwiadomoœæ
znaczenia pamiêci grupowej, mo¿na powiedzieæ, przejmuje w genach81, dysponuje
w znakomitym stopniu znajomoœci¹ technik i zgromadzonym przez pokolenia
doœwiadczeniem, w jaki sposób w „erze wspominania” (Pierre Nora) efektywnie
zostawiaæ œlady swej obecnoœci. Zdaje siê, ¿e zape³niaj¹ tym samym w³asnymi
obrazami pamiêci pustkê w treœci, jak¹ wywo³ywa³y po wojnie pa³ace i dwory
w krajobrazach Prus Wschodnich i Pomorza. Maj¹ swój udzia³ w zasypywaniu
przepaœci obcoœci, której wyraz da³ choæby Stanis³aw Mro¿ek, pisz¹c w swoich
wspomnieniach: „Zawsze lubi³em Ziemie Odzyskane, gdy¿ wszystko tam jest nie-
mieckie i mo¿na ulec z³udzeniu, ¿e jest siê za granic¹”82. Treœci relacji spe³niaj¹
tym samym rolê to¿samoœciotwórcz¹ w odniesieniu do ró¿nych grup odbiorców.
Pomagaj¹c np. przejœæ od statusu depozytariusza do sukcesora w przypadku obec-
nych mieszkañców by³ych pruskich prowincji83. Autorzy zaœ urzeczywistniaj¹
sformu³owany przez Paula Ricoeura postulat jako obywatelskie zadanie, „walkê
przeciw zapomnieniu i o prawdziw¹ pamiêæ”84. Rozpoznanie, na ile ta konstruk-
cja zawiera selektywnie dobrane treœci85  i przedstawia w sposób zmitologizowany
przesz³oœæ, stanowi zadanie historyków. W tym miejscu warto przytoczyæ opiniê
jednego z najœciœlejszych wieloletnich wspó³pracowników Marion Dönhoff w „Die
Zeit” – Hauga von Kuenheima – pochodz¹cego zreszt¹ równie¿ ze starego wschod-
niopruskiego rodu: „Marion Dönhoff wie, czego chce. Poprzez pisanie chce kszta³-
towaæ, wywieraæ wp³yw, dzia³aæ, problemy wy³uszczaæ, wyjaœniaæ i uœwiada-
miaæ”86. Z okazji dziewiêædziesi¹tych urodzin wieloletniej redaktor naczelnej

80 Por. E. Hahn, H.-H. Hahn, Flucht und Vertreibung, [w:] E. François, H. Schulze (red.), Deutsche
Erinnerungsorte, t. 1, München 2001, s. 350.

81 M. Funck, S. Malinowski, Masters of memory…, s. 86-103.
82 S. Mro¿ek, Baltazar. Autobiografia…, s. 213.
83 Por. R. Traba, Czy przesz³oœæ ³¹czy, [w:] Kraina tysi¹ca granic…, s. 259-266.
84 „Urteil und Strafe sind Sache des Richters; der Kampf gegen das Vergessen und für eine

wahrhafte Erinnerung ist die Sache des Bürgers“. Cyt. za E. François, H. Schulze, Einleitung,
s. 24.

85 Selektywnoœæ pamiêci uznana jest za jeden z jej centralnych atrybutów. Tym zagadnieniom
w odniesieniu do jednostki, poœwiêcona jest ksi¹¿ka psychologa Andrzeja Hanka³y, Wybiór-
czoœæ ludzkiej pamiêci, Warszawa 2001. Barbara Szacka wyró¿ni³a trzy mechanizmy selekcji
informacji. Por. B. Szacka, Historia i pamiêæ zbiorowa…, s. 11. Por. tak¿e F.B. Schenk, Mental
Maps. Die Konstruktion von geographischen Räumen in Europa seit der Aufklärung,
„Geschichte und Gesellschaft” 28 (2002), s. 493.

86 „Marion Dönhoff weiß, was sie will. Sie will durch Schreiben gestalten, Einfluss nehmen,
wirken, Probleme ausbreiten, klären und aufklären“. Zob. H. von Kuenheim, Marion Gräfin
Dönhoff…, s. 46.
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napisano natomiast w „Die Zeit”: „S³owo dla niej jest nie tyle broni¹, co d³utem.
Zawsze chcia³a dzia³aæ, próbowa³a kszta³towaæ, a nie tylko wywieraæ wra¿enie.
Kawa³ek naszej obecnej rzeczywistoœci to równie¿ jej dzie³o”87.

Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Ein Blick in die Zukunft?
Die Reiseberichte über Heimatreisen von Nachkommen der alten

Adelsgeschlechter aus Hinterpommern und Ostpreußen

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand der Berichte über Heimatreisen, die von Nachkommen deutscher Adelsfami-
lien aus Hinterpommern (Christian Graf von Krockow, Klaus von Bismarck) und Ost-
preußen (Marion Gräfin Dönhoff, Alexander Fürst zu Dohna-Schlohbitten) nach 1945 ver-
fasst wurden, wird der Versuch unternommen, eine Palette von Wahrnehmungsweisen der
„alten“ Heimat herauszuarbeiten. Insbesondere wird gefragt, aus welchen konstitutiven
Elementen das Bild der „alten Heimat“ (re)konstruiert wird. Dabei wird berücksichtigt,
wie der Zusammenstoß der in der Erinnerung verankerten Bilder mit der Gegenwart
erfolgt und wie es in der Erzählweise wiedergegeben wird. Die Autorin setzt sich auch
mit der Frage auseinander, inwieweit die Heimatreisen als Reisen in die Vergangenheit
zu verstehen sind bzw. inwieweit die Gegenwart von den Reisenden berücksichtigt wird.
Hingewiesen wird dabei auf die Rolle der Emotionen, die solche Wanderungen begleiten,
sowie auf die Strategien des Umgangs mit der Verlusterfahrung der Heimat. Diesen Erwägun-
gen folgt die Schlussfolgerung, dass es sich in diesem Fall auf eine besondere Art und
Weise um die Zukunftsperspektive handelt und die behandelten Texte als Strategien des
Erinnerns im Sinne des Erinnert-Werdens auch zu verstehen sind. Zugleich üben diese
Erzählungen für die heutige Bevölkerung eine identitätsstiftende Funktion aus. Dabei wird
betont, dass man es im Falle der Schreibenden adeliger Herkunft zweifelsohne mit einem
„autoritativen Gedächtnis“ (J. Fried) zu tun hat.

87 „Das Wort ist ihr bis zum heutigen Tag weniger Waffe als vielmehr Meißel. Sie hat immer
wirken wollen, nicht glänzen, zu gestalten versucht, nicht bloß zu beeindrucken. Ein Stück weit
ist unsere heutige Wirklichkeit auch ihr Werk“. Zob. Unerschrocken, einfühlsam, streitbar,
„Die Zeit”, 2.12.1999, nr 49.
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Roland Borchers
(Berlin)

Zbrodnie nazistowskie w powiecie koœcierskim
jesieni¹ 1939 roku

Druga wojna œwiatowa nie wybuch³a 1 wrzeœnia 1939 roku niespodziewanie.
Po wypowiedzeniu polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy
28 kwietnia 1939 roku przez Hitlera, agresja ze strony Rzeszy sta³a siê aktualnym
zagro¿eniem. W sierpniu 1939 roku ludzie spodziewali siê wojny – szczególnie
na Pomorzu Gdañskim, gdy¿ Gdañsk by³ dla Hitlera g³ównym pretekstem do kon-
fliktu. Ju¿ po zajêciu Sudetów przez Niemcy jesieni¹ 1938 roku zaostrzy³y siê
nastroje w Polsce, chocia¿ tak Polska, jak i Wêgry przy³¹czy³y siê do rozbioru
Czechos³owacji. Na polskich terenach zamieszkiwanych przez Niemców, czyli
m.in. na Pomorzu, zarówno wœród Polaków, jak i wœród Niemców czuæ by³o zmianê
nastawienia do s¹siadów, o czym œwiadkowie wspominaj¹ do dzisiaj. Wiêkszoœæ
Niemców z obywatelstwem polskim liczy³a na podobny „powrót” do Rzeszy jak
mieszkañcy Sudetów. Nazistowskie organizacje mniejszoœci niemieckiej znacz-
nie silniej manifestowa³y swoje pogl¹dy, a coraz wiêcej Niemców siê do nich
przy³¹cza³o. Miêdzy innymi przygotowywali siê na powitanie niemieckiego woj-
ska, szyj¹c i chowaj¹c flagi ze swastyk¹. Wiadomo, ¿e niektórzy Niemcy anga¿o-
wali siê w dzia³alnoœæ szpiegowsk¹. Czêœæ Polaków dawa³a wyraz swojej niechê-
ci do Niemców s³owem lub czynem. Dzieci obrzuca³y siê w szkole ró¿nymi has³a-
mi („hitlerowcy”) lub bi³y siê na ulicy, rozbijano Niemcom szyby w oknach. Polskie
urzêdy zaczê³y szykanowaæ Niemców, np. cofnê³y koncesje niemieckim gospo-
dom, których wiêkszoœæ upad³a. Zaostrzono politykê parcelacji du¿ych maj¹tków
niemieckich.

W powiecie koœcierskim, który jest przedmiotem tego opracowania, sytuacja
równie¿ siê zaostrzy³a. Niemieck¹ mieszkankê Koœcierzyny, pani¹ Behrendt, ska-
zano wiosn¹ 1939 roku na dwa miesi¹ce wiêzienia za „rozsiewanie niepokoj¹-
cych wiadomoœci o przy³¹czeniu Pomorza do Niemiec”1. Pod koniec lipca 1939

1 Akta w sprawie karnej O. Berendta, Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Warszawie
(dalej: AIPN) SA Gd 5, k. 17.
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gdañscy stra¿nicy graniczni zastrzelili polskiego stra¿nika Witolda Budziewicza
przy granicy polsko-gdañskiej pod Bo¿em Polem niedaleko Skarszew2. Jego po-
grzeb w Skarszewach przekszta³ci³ siê w patriotyczn¹ manifestacjê antyniemieck¹.
Ju¿ pod koniec lipca, a szczególnie w sierpniu, du¿a czêœæ Niemców w obawie
przed przemoc¹ ze strony Polaków wyje¿d¿a³a do Gdañska. Wielokrotnie maj¹tki
opuszcza³y jedynie kobiety i dzieci, jednak¿e wielu mê¿czyzn tak¿e ucieka³o do
Gdañska, by unikn¹æ wcielenia do Wojska Polskiego. Kilkunastu Niemców aresz-
towano w sierpniu z b³ahych powodów, kilku 1 wrzeœnia deportowano w g³¹b
Polski, gdzie ich maltretowano3. Jeden, Willi Wunsch, zosta³ zastrzelony jako
rzekomy szpieg pod Siedlcami4.

Niestety, nie znamy zbyt wielu szczegó³ów z ostatniego roku przed wojn¹,
gdy¿ okres ten nie by³ dot¹d przez nikogo badany, a informacje na jego temat nie
by³y systematycznie zbierane. Jeœli chcemy przeanalizowaæ – i do pewnego stop-
nia zrozumieæ – co Niemcy zrobili jesieni¹ 1939 roku w powiecie koœcierskim,
musimy pamiêtaæ, ¿e historia nie zaczê³a siê 1 wrzeœnia 1939 roku i ¿e panuj¹ce
na tych terenach stosunki miêdzyludzkie ukszta³towa³y siê ju¿ w cesarstwie nie-
mieckim i w okresie miêdzywojennym. Nie chodzi o relatywizowanie niemieckich
zbrodni, jednak¿e zadaniem historyka jest umieszczanie wydarzeñ w ich kontek-
œcie historycznym.

Na temat koœcierskich zbrodni powsta³y ju¿ ró¿ne opracowania, które sku-
piaj¹ siê g³ównie na ofiarach, a jedynie na marginesie zajmuj¹ siê sprawcami5.
G³ównym tematem tego artyku³u s¹ w³aœnie sprawcy zbrodni. Opiera siê on w du¿ej
mierze na zasobach filii niemieckiego Archiwum Federalnego (Bundesarchiv)
w Ludwigsburgu w Badenii-Wirtembergii, które archiwizuje akta tzw. Centrali
do Wyjaœnienia Zbrodni Nazistowskich (Zentrale Stelle der Landesjustizverwal-
tungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen). Na temat powiatu

2 Kazimierz Marchewicz podaje 20 lipca 1939 r. jako datê, na pomniku w Skarszewach jest
22 lipca 1939 r. K. Marchewicz, Martyrologia mieszkañców Koœcierskiego, „Pomerania”,
1977, nr 4, s. 43.

3 W. Baaske, Bericht über meine Verhaftung durch die Polen und meinen Leidensmarsch nach
Kutno, 1953, maszynopis archiwum Fundacja Oœrodka Karta, Warszawa, bez sygnatury. Walter
Baaske pochodzi³ z Nowych Polaszek, mia³ obywatelstwo Rzeszy Niemieckiej i by³ cz³on-
kiem NSDAP.

4 E. May, bez tytu³u, „Acta Cassubiana”, t. 10, 2008, s. 205; H. Rasmus, Pommerellen West-
preußen 1919–1939, München 1989, s. 193. O Willim Wunschu niewiele wiadomo. Pochodzi³
z Koœcierzyny, by³ siodlarzem i mia³ w³asny zak³ad na ul. Źródlanej, gdzie mieszka³ wraz z ma-
tk¹ i dwiema siostrami. B. Niedzielska, K³aniamy Ci siê, Koœcierzyno, Toruñ 2004, s. 104.

5 Zob. K. Marchewicz, Martyrologia mieszkañców Koœcierskiego, „Pomerania”, 1977, nr 4,
s. 42-48 oraz „Pomerania”, 1977, nr 5, s. 58-63; E.M. Grot, Eksterminacja i represje, [w:]
Koœcierzyna i powiat koœcierski w latach II wojny œwiatowej 1939-1945, pod red. Andrzeja
G¹siorowskiego, Koœcierzyna 2009, s. 103-130; ogólnie: B. Bojarska, Eksterminacja inteli-
gencji polskiej na Pomorzu Gdañskim (wrzesieñ-grudzieñ 1939), Poznañ 1972, s. 22/23.
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koœcierskiego znajduj¹ siê w Ludwigsburgu 42 akta ró¿nej objêtoœci, od kilku do
kilkuset stron. Dokumenty te s¹ w Polsce ma³o znane, co ukazuj¹ najnowsze pol-
skie publikacje na temat II wojny œwiatowej w powiecie koœcierskim lub ogólnie
na Kaszubach. Wykorzystano równie¿ zasoby warszawskiego archiwum Instytutu
Pamiêci Narodowej na ten temat (archiwum gdañskiego oddzia³u IPN-u analizo-
wali ju¿ inni badacze)6.

Naziœci nie udokumentowali swoich zbrodni w sposób przejrzysty. Nie ma
jednego g³ównego rozkazu, w którym Hitler wylicza³by, kogo, w jakim okresie
i w jaki sposób nale¿y zabiæ. Te informacje s¹ rozproszone w ró¿nych rozkazach,
wypowiedziach ró¿nych osób z krêgu w³adzy Rzeszy Niemieckiej zapisanych
w dziennikach, protoko³ach itd. Cech¹ niemieckiego narodowego socjalizmu by³a
konkurencja w³adzy: za ka¿d¹ sprawê odpowiedzialne by³y jednoczeœnie ró¿ne
komórki (jak np. administracja cywilna obok partyjnej). Trudno w takim systemie
znaleŸæ strukturê i osobê odpowiedzialn¹. Nie znamy dok³adnego przebiegu pro-
cesów podejmowania decyzji, wydawania i przekazywania rozkazów oraz ich
wykonywania. Musimy pogodziæ siê z faktem, ¿e do niektórych informacji ju¿
nigdy nie dotrzemy. Posiadamy pewne informacje na etapie rozkazów, a du¿¹ ich
czêœæ mo¿emy zrekonstruowaæ na podstawie dokonanych zbrodni.

Oprócz tego istnieje problem ze œwiadkami z tamtego okresu. Naocznych
œwiadków konkretnych zbrodni by³o ma³o. Na ogó³ ludzie dysponowali jedynie
informacjami, które przekazywano z ust do ust. Du¿a czêœæ niemieckich spraw-
ców na terenie powiatu koœcierskiego by³a m³odymi mê¿czyznami, którzy zostali
póŸniej wcieleni do wojska i polegli na froncie. Niektórych nie da³o siê odnaleŸæ
po wojnie. Reszta Niemców – czy byli winni zbrodni, czy nie mieli z nimi nic
wspólnego – milcza³a. Nie chcieli swoim kolegom lub by³ym s¹siadom robiæ k³o-
potów. Panowa³o nastawienie, ¿e tematów wojennych lepiej ju¿ nie poruszaæ.
Ró¿ne by³y przyczyny takiego stanu rzeczy – mog³oby to byæ tematem osobnego
opracowania. Polscy œwiadkowie z kolei czêsto nie byli w stanie podaæ, kto kon-
kretnie by³ sprawc¹. Nie znali ludzi, którzy przyszli zabraæ mê¿a, ojca lub syna,
albo znali tylko ich nazwiska. Nie rozró¿niali niemieckich formacji i mylili SS,
SA, gestapo, Wehrmacht lub Selbstschutz. Gdy czyta siê powojenne zeznania na
temat pewnej zbrodni, wyraŸnie widaæ te problemy. Polskie i (zachodnio-) nie-
mieckie prokuratury nie wspó³pracowa³y po wojnie, wiêkszoœci zbrodni nigdy
nie wyjaœniono.

6 Artyku³ ten skupia siê na niemieckich zbrodniach w powiecie koœcierskim jesieni¹ 1939,
pomijaj¹c jednak wysiedlenia, które nie by³y przedmiotem œledztw niemieckich prokurator po
wojnie. Na ten temat jest ju¿ kilka opracowañ: M. Podlaszewski, Wysiedlenie ludnoœci polskiej
z powiatu koœcierskiego jesieni¹ 1939 roku, „Rocznik Gdañski”, t. XXXVI, 1976, s. 89-124;
Wysiedlenie ludnoœci Koœcierzyny w listopadzie 1939 roku w relacji œwiadków, Koœcierzyna
2006; równie¿: B. Hajduk, Wysiedlenia jako element germanizacji, [w:] Koœcierzyna i powiat
koœcierski w latach II wojny œwiatowej 1939–1945, Koœcierzyna 2009, s. 131-160.
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W pierwszych miesi¹cach okupacji niemieckiej w powiecie koœcierskim klu-
czow¹ rolê odegra³ Günther Modrow (1900–1957)7. Pochodzi³ z niemieckiej ro-
dziny w³aœcicieli du¿ych maj¹tków na Pomorzu Zachodnim i Gdañskim, urodzi³
siê w 1900 roku w Julienhof (dziœ Œlizno pod Kaliszem Pomorskim) w maj¹tku
ojca. Jeszcze w tym samym roku ojciec kupi³ maj¹tek Bonscheck (B¹czek) pod
Skarszewami. Po 1920 roku rodzina przyjê³a obywatelstwo polskie. W 1922 roku
ojciec przekaza³ B¹czek synowi. Günther Modrow by³ ¿onaty i mia³ czworo
dzieci8.

Od roku 1933 Modrow anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ organizacji mniejszoœci
niemieckiej, przede wszystkim m³odzie¿y ewangelickiej w Starogardzie Gdañ-
skim i w gminie ewangelickiej w Skarszewach. Wiosn¹ 1934 roku uczestniczy³
po raz pierwszy w zebraniu Partii M³odoniemieckiej w Polsce (Jungdeutsche Partei
in Polen) w Tczewie, gdzie dosz³o do za³o¿enia lokalnej komórki partii. Wed³ug
wspomnieñ Modrowa zosta³ mianowany przez obecnych na zebraniu liderów partii
i innych uczestników z powiatu koœcierskiego „odpowiedzialnym przedstawicie-
lem politycznym, kierownikiem powiatowym (Kreisleiter)” dla powiatu koœcier-
skiego oraz starogardzkiego. Natychmiast zacz¹³ organizowaæ na tym terenie ko³a
partyjne. „Wszêdzie tu podjêto pracê, werbowano cz³onków, projektowano i roz-
dawano ulotki (…). Rozpêta³a siê burza, która porwa³a wszystkich”9. Struktura
w³adzy by³a pionowa: Modrow mianowa³ przewodnicz¹cych poszczególnych kó³,
opieraj¹c siê g³ównie na m³odych mê¿czyznach z prostych œrodowisk. Oko³o
80 proc. zrzeszonych politycznie Niemców nale¿a³o do JdP, z tego jedn¹ trzeci¹
stanowi³y kobiety10.

Zaanga¿owanie Modrowa wkrótce przekroczy³o powiaty koœcierski i staro-
gardzki, siêgaj¹c do powiatu kartuskiego i morskiego, gdzie równie¿ zak³ada³ on
ko³a partii. Modrow awansowa³ do rady g³ównej JdP (Führerrat), a od 1937 roku
dzia³a³ w Stowarzyszeniu Rolników Niemieckich (Verein Deutscher Bauern), które
sympatyzowa³o z JdP. Regularnie przebywa³ w Gdañsku, jeŸdzi³ te¿ do Berlina11.

7 W kilku polskich publikacjach myli siê Günthera Modrowa z jego kuzynem Wernerem Modro-
wem (1892–1945), w³aœcicielem innego maj¹tku pod Skarszewami (kiedyœ Neugut, 1905–1920
oraz 1939–1945 Modrowshorst, 1920–1939 Modrowo, dziœ Boles³awowo). Modrowowie
byli ze sob¹ sk³óceni i Werner Modrow z czynami swojego kuzyna podczas wojny nie mia³
nic wspólnego. Szerzej na ten temat: A. G¹siorowski, Jan Kaszubowski i s³u¿by specjalne,
Gestapo, Smiersz, UB…, Gdañsk 2008, s. 23-27.

8 Oskar¿enie s¹du okrêgowego w Gießen, Bundesarchiv Ludwigsburg (dalej: Barch) B 162 /
25575, s. 193.

9 Günther Modrow, Wspomnienia o latach 1933–39, t³um. R.B. Nieopublikowany rêkopis bez
numerów stron, powsta³y po II wojnie œwiatowej, zbiory rodziny G. Modrowa. Inne Ÿród³a
potwierdzaj¹ informacje, które Modrow poddaje w swoich wspomnieniach. Z powodu braku
innych szczegó³owych Ÿróde³ na jego temat nie mo¿na zweryfikowaæ wszystkich faktów.

10 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 10.
11 G. Modrow, Wspomnienia…, bez strony; B. Bojarska, Eksterminacja…, Poznañ 1972, s. 22-23.
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Wiosn¹ 1939 roku w³adze polskie odebra³y Modrowowi paszport, aby nie
móg³ opuœciæ kraju. Pozbawiono go pozwolenia na broñ i wszystkich karabinów.
Pod koniec sierpnia odebrano mu samochód. 30 sierpnia aresztowa³a go policja
ze Skarszew i przewioz³a do Koœcierzyny, gdzie osadzono go w areszcie poli-
cyjnym12.

W okresie od 29 sierpnia do 1 wrzeœnia 1939 roku nast¹pi³a ca³kowita ewa-
kuacja polskiej w³adzy cywilnej z powiatu koœcierskiego. 1 wrzeœnia wszystkie
polskie oddzia³y wojskowe stacjonuj¹ce na terenie powiatu przenios³y siê na po-
³udnie. Decyzje te by³y podyktowane po³o¿eniem powiatu i ca³ej pó³nocnej czêœci
Pomorza w strefie granicznej z Rzesz¹ Niemieck¹ (zarówno od wschodu, jak i od
zachodu) i Wolnym Miastem Gdañskiem13. W kilku miejscach wysadzono mosty,
aby opóŸniæ wkroczenie Niemców14.

Ko³o po³udnia 1 wrzeœnia nie by³o ju¿ policji w Koœcierzynie i Modrow móg³
opuœciæ areszt i wróciæ do B¹czka. S¹d okrêgowy w Gießen orzek³ w 1958 roku:

Przed po³udniem 3 wrzeœnia 1939 roku niemieccy mê¿czyŸni ze Skarszew zebrali siê
na rynku, dok¹d motorem przywieziono te¿ Günthera Modrowa. Jako kierownik po-
wiatowy JdP, do której nale¿a³a – jak wiadomo – wiêkszoœæ Niemców, Modrow przej¹³
inicjatywê i zorganizowa³ w ci¹gu niedzieli miejsk¹ i wiejsk¹ ochronê dla Skarszew i
okolic. Kaza³ zgromadziæ broñ zostawion¹ przez polsk¹ samoobronê15

w budynku szkolnym lub rozrzucon¹ gdzie indziej i rozdawaæ j¹ niemieckim mê¿-
czyznom, przy czym ka¿dy dosta³ na ogó³ tylko jedn¹ sztukê amunicji. Niemieccy
mê¿czyŸni uzbrojeni w taki sposób musieli patrolowaæ miasto i strategicznie wa¿ne
punkty typu dworzec, mosty, elektrownia16.

W Skarszewach i w innych miejscowoœciach Modrow powo³a³ burmistrzów
komisarycznych, siêgaj¹c po przewodnicz¹cych kó³ JdP. Kaza³ organizowaæ mili-
cjê w okolicznych miejscowoœciach. W Skarszewach wzi¹³ czterech zak³adników,
m.in. swojego adwokata, dr. Stefana Przewoskiego. Gdy wieczorem 4 wrzeœnia
regularne wojsko niemieckie przyby³o do Skarszew, wypuœci³ te osoby17.

12 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 21-22; G. Modrow, Wspomnie-
nia…, bez strony.

13 Zob. B. Breza, Przygotowania do wojny i przebieg dzia³añ wojennych, [w:] Koœcierzyna
i powiat koœcierski w latach II wojny œwiatowej 1939–1945, Koœcierzyna 2009, s. 40-46.

14 Akta œledztwa przeciwko Klattowi w sprawie morderstw w Nowym Wiecu, Barch B 162 /
3508, k. 131, 211. Nazwisko Klatt wystêpuje w tym regionie bardzo czêsto. W tym œledztwie
chodzi³o o zbrodnie w Nowym Wiecu jesieni¹ 1939 roku, w niektórych zeznaniach œwiadkowie
wymieniali Bruno Klatta (1914–1942) z Przerêbskiej Huty (Alt Englershütte) jako jednego ze
sprawców, dlatego w tytule postêpowania jest jego nazwisko. Zosta³ póŸniej ¿o³nierzem SS
i poleg³ na froncie wschodnim.

15 Byæ mo¿e chodzi o Obronê Narodow¹.
16 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 22-23, t³um. R.B.
17 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 23-24.
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W Koœcierzynie przebieg wydarzeñ by³ inny. Gdy polskie w³adze 1 wrzeœnia
opuœci³y miasto, rzeŸnik Augustyn Rosinek, raczej uwa¿any za Polaka i póŸniej
wysiedlony przez Niemców, zacz¹³ organizowaæ milicjê. Nosi³a ona bia³e opaski na
ramieniu i nie zachowa³y siê ¿adne informacje, ¿e wyrz¹dzi³a ona komuœ krzywdê.
Ju¿ 2 wrzeœnia 368. pu³k piechoty 207. dywizji 4. armii Wehrmachtu wkroczy³ do
miasta, po czym niemiecki dowódca pu³ku mianowa³ Rosinka komisarycznym
burmistrzem Koœcierzyny18.

Gdy Wehrmacht w ca³oœci zaj¹³ powiat koœcierski, jego w³adze zaaprobowa³y
stan istniej¹cy i mianowa³y Modrowa starost¹ komisarycznym. Albert Forster,
szef NSDAP w Gdañsku i administracji cywilnej dla Gdañska i Pomorza, po-
twierdzi³ póŸniej tê decyzjê i powo³a³ Modrowa dodatkowo na stanowisko po-
wiatowego kierownika NSDAP. Günther Modrow zosta³ jedynym starost¹ i kie-
rownikiem partii na terenie okrêgu Gdañsk-Pomorze Zachodnie, który nie pocho-
dzi³ z Gdañska lub Rzeszy Niemieckiej, tylko z miejscowego powiatu. Doskonale
orientowa³ siê w sprawach powiatu koœcierskiego, wiedzia³, jak¹ postawê przyj-
mowali tam w okresie miêdzywojennym konkretni Polacy i Kaszubi. Pierwotnie
Modrow rezydowa³ w Skarszewach, oko³o 10 wrzeœnia przeniós³ siê do starostwa
w Koœcierzynie. Odsun¹³ Rosinka od stanowiska burmistrza Koœcierzyny, a na
ca³ym terenie powiatu powo³a³ na burmistrzów komisarycznych i lokalnych kie-
rowników NSDAP swoich lojalnych podw³adnych z JdP. Byli oni w wiêkszoœci
w m³odym wieku i nie mieli doœwiadczenia administracyjnego19. Eitelfriedrich
May, niemiecki urzêdnik z Sopotu (Zoppot), pochodz¹cy z Koœcierzyny, który od
18 wrzeœnia pracowa³ w koœcierskim starostwie jako urzêdnik skarbowy, napisa³
póŸniej o nowym burmistrzu Koœcierzyny, Otto Fricku: „Przyjecha³ za czasów
polskich z Galicji, s³abo mówi³ po niemiecku, mia³ wygl¹d bardzo ¿ydowski, a do
funkcji burmistrza nie wnosi³ niczego innego poza doœwiadczeniem, które naby³
w dotychczasowej pracy jako ksiêgowy w koœcierskim m³ynie. Frick by³ cz³on-
kiem SS i cz³owiekiem bez skrupu³ów”20.

We wrzeœniu i w paŸdzierniku skierowano do powiatu koœcierskiego kilkuna-
stu lub kilkudziesiêciu urzêdników i funkcjonariuszy z Rzeszy, m.in. urzêdników
starostwa i administracji miejskiej, policjantów, sêdziów itd. Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych w Berlinie postanowi³o wys³aæ równie¿ doœwiadczonego urzêdni-
ka z Rzeszy, pana Georga Jacobiego, wczeœniej starostê w powiecie Spremberg
(Brandenburgia), który mia³ fachowo odbudowaæ administracjê powiatu. Od

18 E. May, op. cit., s. 205; A. Rzepniewski, Obrona Wybrze¿a, [w:] Polski czyn zbrojny w II wojnie
œwiatowej, t. 1: Wojna obronna Polski 1939, Warszawa 1979, s. 759-760; Wyrok s¹du okrê-
gowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 22.

19 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 24-27; H. Rasmus, Stadt und
Landkreis Berent in der Zeit von 1939–1945 unter deutscher Verwaltung, „Beiträge zur
Geschichte Westpreußens”, 16, 1999, s. 222.

20 E. May, op. cit., s. 212, t³um. R.B.
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21 wrzeœnia do 20 grudnia by³ starost¹ powiatu koœcierskiego. Modrow, który nie
zgadza³ siê z t¹ degradacj¹, interweniowa³ u Forstera i powróci³ od 20 grudnia na
stanowisko starosty. Modrow i tak pozosta³ przez ca³y okres kierownikiem NSDAP
na terenie powiatu, co by³o w tym okresie funkcj¹ wa¿niejsz¹ od funkcji starosty.
Odpowiada³ on miêdzy innymi za politykê narodowoœciow¹21.

Ju¿ sama armia niemiecka, wkraczaj¹c do Polski, zamordowa³a tysi¹ce cywi-
lów. Za frontem do akcji wkroczy³y oddzia³y Himmlera: specjalnie utworzone
grupy operacyjne, oddzia³y SS, utworzona przez lokalnych Niemców tzw. Samo-
obrona Obywateli Narodowoœci Niemieckiej (Volksdeutscher Selbstschutz) oraz
si³y policyjne22. Himmler zleci³ im zadanie usuniêcia „elementów nastawionych
wrogo do Rzeszy” (reichsfeindliche Elemente) oraz „warstwy kierowniczej spo-
³eczeñstwa w Polsce” (Heydrich), a w drugiej kolejnoœci wysiedlenia wszystkich
ludzi nienadaj¹cych siê do germanizacji23. Zachowa³y siê tylko ogólne rozkazy
Himmlera, w których wymienia jedynie niektóre grupy, np. cz³onków polskich
zwi¹zków nacjonalistycznych, przede wszystkim Zwi¹zku Zachodniego oraz
zwi¹zków powstañców. W niektórych rozkazach jest równie¿ mowa o duchow-
nych, szlachcie oraz ̄ ydach24. Nie okreœlono jednak¿e, jak definiowaæ te „wrogo
nastawione elementy”. „Sposób przeprowadzenia [akcji] pozostawiono do swo-
bodnej decyzji wykorzystywanym do tego celu oddzia³om i ich dowódcom.
Zachêcano ich do kreatywnoœci”, napisa³ historyk Martin Broszat25. Przebieg
zbrodni i wysiedleñ by³ ró¿ny i mia³ ró¿ny wymiar – w zale¿noœci od zaanga¿o-
wania i asertywnoœci lokalnych w³adców.

Na pocz¹tku wrzeœnia 1939 namiestnik Rzeszy i gauleiter NSDAP Albert
Forster wyda³ rozporz¹dzenia, jak politycznie i administracyjnie traktowaæ zdo-
byty teren26. W po³owie wrzeœnia odby³o siê w Gdañsku spotkanie s³u¿bowe, na

21 Œwiadectwo pracy dla E. Maya wystawione przez starostê Georga Jacobiego, 20 grudnia 1939
roku, spuœcizna E. Maya, zbiory autora; E. May, op. cit., s. 209; Wyrok s¹du okrêgowego
w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 24-27; Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 /
3508, k. 138.

22 Zob. J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesieñ 1939, wojna totalna, Kraków 2009
(oryginalne wydanie: Frankfurt a.M. 2006); Einsatzgruppen w Polsce, Warszawa 2009 (ory-
ginalne wydanie: Darmstadt 2008).

23 Cytat: Heydrich 7 paŸdziernika 1939 r. do szefów swojego urzêdu, w: H. Krausnick, Hitlers Ein-
satzgruppen, Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1938–1942, Frankfurt a.M. 1993, s. 51.

24 Zob. Wpis w dzienniku oficera obrony Helmutha Groscurtha z 18 wrzeœnia 1939 r., w:
H. Krausnick, H. Deutsch, Helmuth Groscurth – Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938–1943,
Stuttgart 1970, s. 206; K. Radziwoñczyk, Materia³y, „Akcja Tannenberg” grup operacyjnych
Sipo i SD w Polsce jesieni¹ 1939 r., „Przegl¹d Zachodni”, 22, t. 3, nr 5-6, 1966, s. 98, 114;
Einsatzgruppen. Wyrok i uzasadnienie, Warszawa 1963, s. XIII.

25 M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961, s. 38, t³um. R.B.
26 Zob. Jesieñ 1939. Dokumentacja pierwszych miesiêcy okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdañ-

skim, pod red. Jana Szilinga, Toruñ 1989, s. 43-50.
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którym omówiono przebieg eksterminacji. Günther Modrow zezna³ na ten temat
przed s¹dem okrêgowym w Gießen:

Miêdzy 10 a 15 wrzeœnia 1939 roku odby³o siê spotkanie s³u¿bowe u gauleitera
w Gdañsku. Brali w nim udzia³ wszyscy kierownicy powiatowi i staroœci. (…) Na
pierwszym spotkaniu s³u¿bowym gauleiter omawia³ trudn¹ sytuacjê wojskow¹ przed
mo¿liwym nadchodz¹cym przeniesieniem oddzia³ów do Francji. Trzeba zapobiec
ewentualnemu powstaniu Polaków. Gauleiter kaza³ ‘usun¹æ’ wszystkich niebezpiecz-
nych Polaków, wszystkich ̄ ydów oraz duchownych. Przeprowadzenie akcji pozosta-
wi³ szefowi SS i policji w Gdañsku, jego nazwisko wypad³o mi z pamiêci. Nie by³ to
dr Tröger. Gauleiter powiedzia³ poza tym, ¿e trzeba zakoñczyæ wszystkie pojedyncze
akcje (rozstrzelania przez policjê i policjê porz¹dkow¹). Gauleiter kaza³ nam infor-
mowaæ o tym rozkazie tylko najbli¿szych pracowników i przewodnicz¹cych lokal-
nych kó³ [NSDAP]. Poza tym nakazano, ¿e trzeba meldowaæ rozpoczêcie przepro-
wadzenia [akcji] w ci¹gu dwóch dni. Taka by³a treœæ pierwszego spotkania s³u¿bo-
wego. Muszê jeszcze dodaæ, ¿e gauleiter zakaza³ osobistego udzia³u funkcjonariuszy.
Przewodnicz¹cy kó³ [NSDAP] mieli jedynie dokonaæ wskazania nazwisk. Mieli oni
meldowaæ nazwiska pe³nomocnikowi do zadañ specjalnych27.

Na drugim spotkaniu na pocz¹tku paŸdziernika omówiono stan akcji.
Sposób postêpowania Forstera, który Modrow opisuje w tym zeznaniu, Bro-

szat nazwa³ charakterystycznym dla ca³ego okresu terroru pod koniec 1939 roku
i na pocz¹tku 1940 roku: rozkaz likwidacji ludnoœci lokalnej by³ ogólny i nie
zawiera³ konkretnych wytycznych, a decyzja o ¿yciu i œmierci przypad³a ludziom
prostym i niedoœwiadczonym. Panowa³y chaos i samowola28.

Formalne wykonanie rozkazu przypad³o organom NSDAP. Kierownicy kó³ partii
w poszczególnych miejscowoœciach (Ortsgruppenleiter) mieli meldowaæ kierow-
nikowi powiatowemu, kto ma zostaæ zlikwidowany29. Günther Modrow wyda³
takie polecenie lokalnym kierownikom i osobiœcie przegl¹da³ poszczególne listy
osób przeznaczonych do likwidacji. Nie wiadomo, czy wszyscy kierownicy partii
zastosowali siê do tego rozkazu. Listy te nie zachowa³y siê i nie ma szczegó³owej
dokumentacji mówi¹cej, z których miejscowoœci zastrzelono ludzi. Œwiadkowie
po wojnie zeznali, ¿e widzieli tak¹ listê dla miejscowoœci Skarszewy, Jaroszewy
i Nowa Karczma. Komisaryczny burmistrz Pogódek zezna³, ¿e otrzyma³ polecenie
Modrowa, ale nie zastosowa³ siê do niego: „Ja sam nie odda³em list, bo zale¿a³o
mi na tym, ¿eby mojego okrêgu urzêdowego nie pozbawiaæ mê¿czyzn zdolnych
do pracy i by nie robiæ z ich rodzin odbiorców zasi³ków socjalnych”30. Drug¹

27 Akta œledztwa przeciwko Heinzowi Lorenzowi (Wejherowo), Barch B 162 / 3385, k. 20-21,
t³um. R.B.

28 M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961, s. 39.
29 Zazwyczaj nie by³o wiêkszej ró¿nicy miêdzy parti¹ i administracj¹ cywiln¹, poniewa¿ kierow-

nicy partii na poziomie lokalnym byli te¿ burmistrzami komisarycznymi.
30 Cytat: Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 98; Oskar¿enie s¹du okrêgowego
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mo¿liwoœci¹ dostania siê na tak¹ listê œmierci by³o doniesienie przez Niemca
(Volksdeutscher), ¿e ktoœ pope³ni³ przestêpstwo przeciwko Niemcom31.

Sprawcy

Wed³ug tego, co wiemy ze Ÿróde³, sam Modrow nie zabi³ nikogo – specjalizo-
wa³y siê w tym ró¿ne oddzia³y i formacje, które na terenie powiatu koœcierskiego
rozstrzeliwa³y lokaln¹ ludnoœæ. Najwa¿niejsz¹ rolê odegra³a Samoobrona Oby-
wateli Narodowoœci Niemieckiej – Volksdeutscher Selbstschutz. Selbstschutz
powsta³ na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku na rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera
jako organizacja w ramach SS. Mia³ wykorzystaæ mê¿czyzn narodowoœci nie-
mieckiej na okupowanych terenach Polski (Volksdeutsche), z których siê sk³ada³,
do ró¿nych celów policyjnych i eksterminacyjnych. 9 wrzeœnia SS wys³a³o na
okupowane tereny cztery sztaby generalne, które mia³y za zadanie organizowaæ
Selbstschutz. Himmler wys³a³ swojego adiutanta i jednego z najbli¿szych wspó³-
pracowników, Ludolfa von Alvenslebena (1901–1970), do czwartej armii w Pru-
sach Zachodnich. Centrala Selbstschutzu na terenie prowincji powsta³a w Byd-
goszczy. Kierownictwo na poziomie powiatów obejmowali SS-mani z Rzeszy32.

Rekrutacja cz³onków Selbstschutzu odby³a siê na poziomie lokalnym w du¿ej
mierze z Niemców nale¿¹cych do partii JdP, sk³ada³ siê on wiêc g³ównie z m³odych
Niemców o orientacji nazistowskiej. Nie by³o przymusowego cz³onkowstwa dla
wszystkich Niemców, chocia¿ czêsto wywierano du¿y nacisk. Selbstschutz dzie-
li³ siê na dwie grupy: pod nazw¹ „lista A” zgromadzono tych, którzy nadawali siê
do wcielenia do SS. „Byli elit¹ formacji i odpowiadali g³ównie za przeprowadza-
nie ‘zadañ specjalnych’”, jak stwierdzili Jansen i Weckbecker. Byli oni faktycznie
ca³y czas na s³u¿bie, regularnie brali udzia³ w operacjach, aresztowali ludzi, uczest-
niczyli w rozstrzeliwaniach i byli czêœciowo skoszarowani. Na pocz¹tku paŸdzier-
nika 1939 ca³y Selbstschutz liczy³ 17 667 cz³onków, z tego 8175 z „listy A”. Do
„listy B” nale¿a³a wiêkszoœæ cz³onków, którym przydzielono g³ównie zadania
policyjne: organizacjê apeli, szkolenia paramilitarne i zadania ochronne. Wed³ug
Jansena i Weckbeckera „nie mo¿e byæ mowy o prê¿nej organizacji militarnej”.
Wszyscy cz³onkowie mieli dowody z upowa¿nieniami policyjnymi i nosili opaski

w Gießen, Barch, B 162 / 25575, s. 36; Akta œledztwa w sprawie morderstwa w Jaroszewach,
Barch B 162 / 1958, k. 113; Akta œledztwa s¹du grodzkiego w Skarszewach, AIPN GKBZHwP
523, k. 1.

31 Niewiele wiadomo o tych doniesieniach, np. nie wiemy, jakie oskar¿enia poci¹ga³y za sob¹
karê œmierci. Prawie wszystkie dokumenty z tego okresu zniszczono jeszcze podczas wojny,
ale zachowa³o siê doniesienie z okolic Bydgoszczy. Zob. Jesieñ 1939…, s. 90.

32 Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/40, München
1992, s. 49-50.
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z napisem „Selbstschutz”33. Ju¿ 8 listopada 1939 roku Himmler zarz¹dzi³ rozwi¹-
zanie organizacji do 30 listopada i przekazanie cz³onków do SS. Powiatowi kie-
rownicy zostali zazwyczaj na swoim terenie i organizowali strukturê SS. W Gene-
ralnym Gubernatorstwie Selbstschutz dzia³a³ d³u¿ej34.

Von Alvenslebenowi podlega³y inspektoraty. Koœcierzyna wesz³a w sk³ad
inspektoratu starogardzkiego pod kierownictwem SS-Standartenführera Norberta
Scharfa (10.9.-6.10.1939), pó¿niej SS-Sturmbannführera Josefa Meiera. Inspekto-
raty nie mia³y wiêkszego znaczenia, rozkazy przekazywano zazwyczaj bezpoœred-
nio od von Alvenslebena do kierowników powiatowych. Kierownikiem powiatu
koœcierskiego by³ pocz¹tkowo niejaki SS-Führer Braunschweig, ale Modrow jako
starosta i kierownik partii nie by³ z niego zadowolony, poniewa¿ by³ za ³agodny.
Modrow stara³ siê o jego odwo³anie35. 21 wrzeœnia przyby³ do powiatu koœcier-
skiego SS-Obersturmführer Artur Dressler36. Bawarski Urz¹d Kryminalny prze-
analizowa³ na proœbê prokuratury w Bambergu teczkê Dresslera w tzw. Berlin
Document Center (DC)37:

Arthur Dressler, ur. 23.1.1900 w Poczdamie
SS-nr 84983, nr partii 1434997
Dressler by³ do 21.9.1939 Obersturmführerem ogólnego SS, Sturm 6, w 42 SS-Standarte
– g³ówny odcinek wschód. Wtedy G³ówny Dzia³ SS-Kadr powo³a³ go do Selbstschutzu
Prus Zachodnich, inspektorat V. Nale¿a³ on do niego do jego rozwi¹zania 26.11.1939.
Potem powierzano SS-Obersturmführerowi Dresslerowi kierownictwo nad SS-Sturm-
bann I/64 Berent / Westpr. na by³ym polskim terenie. Podczas swojej dzia³alnoœci
jako kierownik SS w inspektoracie V Selbstschutzu (Koœcierzyna) Dressler mia³ zada-
nie zak³adania Selbstschutzu z pozosta³ych niemieckich mê¿czyzn i zabezpieczenie
powiatu koœcierskiego przy pomocy podporz¹dkowanych mu si³ Selbstschutzu. Z do-
kumentów DC wynika, ¿e Dresslera 5.3.1940 przeniesiono z powodu skargi z powrotem
do Berlina do Urzêdu Budowlanego Si³ Powietrznych. Poza tym z dokumentów DC
mo¿na wnioskowaæ, ¿e Arthur Dressler poleg³ 13.8.1941 podczas kampanii rosyj-
skiej pod Ivonino/ZSRR i zosta³ pochowany pod wsi¹ Plotki [niedaleko Smoleñska]38.

33 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 213; Ch. Jansen, A. Weckbecker,
op. cit., s. 51-53, 57-64, cytaty s. 59 i 63, t³um. R.B.; Jesieñ 1939…, s. 80.

34 Ch. Jansen, A. Weckbecker, op. cit., s. 193, 196-197; A. Bojarska, Eksterminacja…, s. 52.
35 Jansen i Weckbecker podaj¹, ¿e do 21 wrzeœnia szef inspektoratu Norbert Scharf (1901–1959)

by³ te¿ koœcierskim kierownikiem powiatowym. Nie wiadomo, sk¹d pochodzi ta informacja.
Skoro Modrow osobiœcie mia³ kontakt z powiatowym kierownikiem Selbstschutzu, nale¿y
mo¿e bardziej zaufaæ jemu. Scharfa zwolniono z pozycji szefa starogardzkiego inspektoratu,
poniewa¿ wed³ug von Alvenslebena by³ zbyt ³agodny. Ch. Jansen, A. Weckbecker, op. cit.,
s. 190-193, 207.

36 Tam¿e, s. 66, 207.
37 Tzw. Document Center posiada dokumenty, które amerykañskie wojsko skonfiskowa³o

w 1945 roku, m.in. kartotekê cz³onków NSDAP oraz akta personalne SA i SS. Dziœ dokumenty
te s¹ czêœci¹ Archiwum Federalnego w Berlin-Lichterfelde.

38 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 174, t³um. R.B.
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Dressler posiada³ samochód i mia³ do dyspozycji jednego lub dwóch SS-
manów, którzy mu towarzyszyli. W obu miastach powiatu utworzy³ komisariaty:
w Koœcierzynie w willi, a w Skarszewach w by³ym komisariacie polskiej policji.
Wprawdzie wszyscy Niemcy mieli nale¿eæ do Selbstschutzu, ale mo¿na by³o tego
unikn¹æ, jak zezna³o kilku œwiadków po wojnie. Wœród cz³onków znalaz³o siê przede
wszystkim wiele osób, które nale¿a³y do by³ej Partii M³odoniemieckiej w Polsce
(JdP), czyli by³o to m³ode pokolenie Niemców. W wiêkszoœci nie posiadali oni
doœwiadczenia wojskowego. St¹d niska opinia o tej formacji. Policjant z Gdañska,
którego przeniesiono wtedy do Koœcierzyny, zezna³ w 1957 roku: „Gdy przyje-
chaliœmy, wszêdzie biegali m³odzi mê¿czyŸni w ³achach cywilnych bandytów”39.

Selbstschutz by³ najsilniejszy w Skarszewach, które zamieszkiwa³a silna
mniejszoœæ niemiecka. Nale¿a³o do niego 130-150 mê¿czyzn, którzy æwiczyli
w niedzielne dni na skarszewskim boisku. Skarszewski Selbstschutz podzielono
na trzy oddzia³y, które by³y szkolone przez posterunkowego ¿andarmerii Waltera
Kocha pod nadzorem Dresslera. Po dwóch miesi¹cach spotkania stopniowo prze-
sta³y siê odbywaæ. Nie udowodniono, czy ten ogólny Selbstschutz (lista B) przy-
czyni³ siê do zbrodni, ale wielu jego cz³onków bra³o udzia³ w wysiedleniach
w listopadzie 1939 roku40.

Przy tworzeniu Selbstschutzu wydzielono od oœmiu do dziesiêciu mê¿czyzn,
którzy nadawali siê – jak wyrazi³ siê cz³onek ogólnego Selbstschutzu – do „zadañ
specjalnych”, i utworzono z nich tzw. listê A. Mieli od 20 do 30 lat i byli w wiêk-
szoœci synami rolników. W po³owie paŸdziernika skoszarowano ich w skarszew-
skim komisariacie Dresslera i szkolono wojskowo, ¿eby przygotowaæ ich do wcie-
lenia do SS. Ta elitarna formacja przeprowadza³a aresztowania, transporty oraz
rozstrzeliwania, jak po wojnie zezna³o wielu œwiadków. Po rozwi¹zaniu Selbst-
schutzu jego cz³onkowie wst¹pili do SS lub zostali powo³ani do wojska i wszyscy
polegli póŸniej na froncie, wiêc prokuratury nigdy nie ustala³y ich dok³adnego
wk³adu w nazistowskie zbrodnie jesieni¹ 1939 roku41.

Samochodem Dresslera lub ciê¿arówkami skarszewskiej policji wo¿ono wy-
branych przez Dresslera lub Kocha wiêŸniów ze skarszewskiego wiêzienia do
lasu pod Skarszewami i tam ich rozstrzeliwano42:

39 Cytat: Oskar¿enie s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25575, k. 168; Akta œledztwa
przeciwko Heinzowi Lorenzowi (Wejherowo), Barch B 162 / 3385, k. 22; Akta œledztwa
przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 36, 143, 160, 219.

40 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 31; Akta œledztwa przeciwko
Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 176.

41 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 176 (cytat), 213, 229, 232. Œwiadek
w innym œledztwie poda³, ¿e lista A mia³a wiêcej cz³onków (ok. 14 osób) i nie sk³ada³a siê
tylko z osób, które póŸniej poleg³y na froncie. Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162
/ 3508, k. 132.

42 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 34-35.
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Rozstrzelania przebiega³y w taki sposób, ¿e zaprowadzono wiêŸniów do wykopanego
do³u, gdzie musieli siê ustawiæ twarz¹ w stronê do³u tu¿ nad jego brzegiem. Strzelcy
ustawiali siê kilka metrów za wiêŸniami. Na rozkaz Kocha lub Dresslera wystrzeli-
wano salwê, przy której ka¿dy strzelec musia³ celowaæ karabinem w g³owê wiêŸnia
stoj¹cego przed nim. Rozstrzelani wpadali od razu do do³ów43.

Listonoszowi z Liniewa uda³o siê w u³amku sekundy przed strza³em paœæ do
do³u i udawaæ nie¿ywego. By³ tylko lekko ranny i przedosta³ siê póŸniej do po-
wiatu starogardzkiego, gdzie ukry³ siê u krewnych44.

Inne oddzia³y Selbstschutzu na terenie powiatu przeprowadza³y g³ównie aresz-
towania i pomaga³y przy rozstrzeliwaniu. W kilku przypadkach strzela³y inne forma-
cje (o których bêdzie mowa dalej), a cz³onkowie Selbstschutzu spêdzali wczeœniej
ofiary, kopali lub zakopywali groby (np. w Jaroszewach i Lipuszu). W kilku przy-
padkach rozstrzelali ludzi osobiœcie. Jednak¿e g³ównym zadaniem Selbstschutzu
(poza Skarszewami) by³y aresztowania, gdy¿ jego cz³onkowie orientowali siê w te-
renie i czêsto znali ludzi osobiœcie. Na ten temat istnieje du¿o zeznañ, gdy¿ za-
zwyczaj rodziny lub s¹siedzi aresztowanych byli naocznymi œwiadkami areszto-
wañ i znali cz³onków Selbstschutzu. Prawdopodobnie Selbstschutz nie kierowa³
siê tylko listami, które przygotowywali lokalni przewodnicz¹cy kó³ partii i Mo-
drow. Kilka przypadków wskazuje na to, ¿e jego cz³onkowie aresztowali równie¿
osoby ze swojego s¹siedztwa, na których chcieli siê zemœciæ, które uwa¿ali za
polskich nacjonalistów lub których chcieli siê pozbyæ z innych powodów. Czêsto
brutalnie znêcali siê nad aresztowanymi, zanim przekazali ich do wiêzieñ w Ko-
œcierzynie lub Skarszewach45.

Wiemy du¿o o Selbstschutzu, ale stosunkowo ma³o o oddzia³ach SS operuj¹-
cych na tym terenie. Miêdzy wkroczeniem niemieckich oddzia³ów 3 wrzeœnia
a przybyciem z Rzeszy niemieckiej policji skierowanej do powiatu w Skarszewach
znalaz³ siê oddzia³ SS. Niektórzy œwiadkowie mówi¹ o czterech osobach, inni
o dziesiêciu lub dwunastu. Za pomoc¹ niektórych cz³onków skarszewskiej milicji
kierowanej przez Modrowa zaaresztowali oni wielu Polaków, przyprowadzili ich
do wiêzienia w skarszewskim s¹dzie okrêgowym i zastrzelili na ¿ydowskim cmen-
tarzu pod Skarszewami i w pobliskim lesie. Nie posiadamy dalszych informacji
o danym oddziale SS. Nic nie wiadomo o stacjonowaniu ¿adnej wiêkszej forma-
cji SS w tym okresie na tym terenie. Mo¿na zak³adaæ, ¿e oddzia³ ten posiada³
przygotowan¹ ju¿ przed wojn¹ listê osób przeznaczonych do likwidacji. Ju¿ wiosn¹

43 Tam¿e, s. 35.
44 AIPN MSW Londyn 210, Biuro do Spraw Zbrodni Wojennych, k. 191.
45 Akta œledztwa w sprawie morderstwa w Jaroszewach, Barch B 162 / 1958, k. 85; Akta œledz-

twa w sprawie morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15328, k. 9-10; Akta œledztwa s¹du
grodzkiego w Skarszewach, AIPN GKBZHwP 523, k. 5.
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1939 roku niemieckie urzêdy przygotowywa³y przy pomocy szpiegów i niemiec-
kich sympatyków w Polsce listy ok. 8700 Polaków, których nale¿a³o aresztowaæ
w przypadku wybuchu wojny. Osobne spisy wskazywa³y Niemców, którzy nada-
waliby siê do utworzenia administracji46.

Przypadek z Nowej Karczmy pokazuje, ¿e takie listy istnia³y równie¿ dla
powiatu koœcierskiego: 9 wrzeœnia 1939 SS – prawdopodobnie oddzia³ ze Skar-
szew – aresztowa³ w Nowej Karczmie dwóch Polaków, którzy pracowali dla pol-
skiej stra¿y granicznej jako tajni agenci. Zostali oni przes³uchani i byli maltreto-
wani47. Fakt, ¿e tu¿ po wybuchu wojny odkryto tajnych agentów, wskazuje na
wczeœniejsze przygotowanie list, chocia¿ istnieje równie¿ mo¿liwoœæ, ¿e na osoby
te po prostu doniesiono.

Mo¿liwe, ¿e oddzia³ ten by³ czêœci¹ tzw. Oddzia³u Wartowniczo-Szturmowego
SS Eimann (SS-Wachsturmbann Eimann) z Gdañska, ale wed³ug istniej¹cych in-
formacji przyby³ do powiatu koœcierskiego dopiero w drugiej po³owie wrzeœnia.
Powsta³ on 3 lipca 1939 roku na mocy uchwa³y Senatu Wolnego Miasta Gdañska
z cz³onków ogólnego SS. Liczy³ 550 SS-manów w czterech oddzia³ach (Hundert-
schaften) oraz jeden oddzia³ zmotoryzowany. Jego przywódc¹ by³ Kurt Eimann,
który podlega³ SS-Führerowi Richardowi Hildebrandtowi – pe³nomocnikowi Himm-
lera na terenie Gdañska do spraw umacniania niemieckoœci. Hildebrandt realizo-
wa³ swoj¹ politykê g³ównie za pomoc¹ oddzia³u Eimanna. W piœmie do Himmlera
w styczniu 1940 roku Hildebrandt opisa³ akcje, w których oddzia³ ten uczestni-
czy³, m.in. masowe egzekucje w Lesie Szpêgawskim pod Starogardem, gdzie do
po³owy stycznia 1940 roku rozstrzelano kilka tysiêcy polskich, ¿ydowskich i nie-
mieckich pacjentów zak³adu psychiatrycznego w Kocborowie oraz wielu katolic-
kich duchownych, nauczycieli i innych osób48. Wiele ofiar pochodzi³o z powiatu
koœcierskiego, m.in. ksi¹dz i poeta kaszubski Leon Heyke (1885–1939).

Hildebrandt napisa³ ponadto w swoim sprawozdaniu do Himmlera: „W drugiej
po³owie wrzeœnia jednostka wartowniczo-szturmowa SS E. skierowana zosta³a
do zabezpieczenia i oczyszczenia by³ych polskich powiatów Preußisch Stargard
[Starogard], Berent [Koœcierzyna], Karthaus [Kartuzy] i Neustadt [Wejherowo]”49.
SS-mani z tego oddzia³u pe³nili funkcjê stra¿ników przy wysiedlaniu kilku tysiêcy

46 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 28; Akta œledztwa przeciwko
Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 218; H. Umbreit, Deutsche Militärverwaltungen 1938/39,
Die militärische Besetzung der Tschechoslowakei und Polens, Stuttgart 1977, s. 74.

47 AIPN MSW Londyn 210, Biuro do Spraw Zbrodni Wojennych, k. 189.
48 D. Schenk, Albert Forster. Gdañski namiestnik Hitlera, Zbrodnie hitlerowskie w Gdañsku

i Prusach Zachodnich, Gdañsk 2002 (wyd. oryg.: Bonn 2000), s. 173, 258-260, 420; Jesieñ
1939…, s. 118-121; J. Milewski, Szpêgawsk, Starogard Gdañski 1979, s. 9; V. Rieß, Die
Anfänge der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ in den Reichsgauen Danzig-Westpreußen
und Wartheland 1939/40, Frankfurt a.M. 1995, s. 216.

49 Sprawozdanie Hildebrandta dla Himmlera z 9.1.1940, w: D. Schenk, Albert Forster..., s. 258-259.
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osób w listopadzie z powiatu koœcierskiego do Generalnego Gubernatorstwa,
ewentualnie uczestniczyli te¿ w opró¿nianiu terenu wokó³ miejscowoœci Nowy
Wiec, gdzie mia³ powstaæ poligon50. Eitelfriedrich May relacjonowa³, ¿e prze-
kszta³cono koœcierski Zak³ad Najœwiêtszej Marii Panny Anielskiej w „koszary
SS”. Nie wiemy nic o innych oddzia³ach SS na tym terenie, wiêc musi byæ mowa
o Wachsturmbannie51.

Nie ma szczegó³owych informacji o Wachsturmbannie Eimanna na terenie
powiatu koœcierskiego. Nie istniej¹ dokumenty na ten temat, rozkazy przekazy-
wano zazwyczaj ustnie. Zeznania œwiadków niewiele pomagaj¹, bo ani Niemcy,
ani Polacy nie rozró¿niali ro¿nych formacji. Czêsto mowa o „SS-manach”, co nie
znaczy, ¿e byli to rzeczywiœcie SS-mani, tylko cz³onkowie umundurowanych
formacji.

Tu¿ przed atakiem na Polskê i w pierwszych dniach wojny utworzono z nie-
których cz³onków gestapo, S³u¿by Bezpieczeñstwa (Sicherheitsdienst) oraz poli-
cji kryminalnej siedem Grup Operacyjnych (Einsatzgruppen) z 2700 ¿o³nierza-
mi52. Po zajêciu Polski przez Wehrmacht grupy operacyjne mia³y wkroczyæ za
nim na ju¿ zdobyty teren, ¿eby „na ty³ach walcz¹cych oddzia³ów zwalczaæ wszyst-
kie elementy wrogo nastawione do Rzeszy i Niemców”, jak Heydrich ustali³ ju¿
pod koniec lipca z naczelnym dowództwem Wehrmachtu53. Oficjalnie do ich za-
dañ nale¿a³ „w szczególnoœci kontrwywiad, zatrzymywanie osób politycznie nie-
pewnych, przejmowanie broni, zabezpieczanie wa¿nych dokumentów dla obrony
itd., wspieranie lokalnych komendantur przy rejestracji uciekinierów i osób pod-
legaj¹cych obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej”54. G³ówne zadanie grup operacyj-
nych mia³o jednak inny charakter. Jak wynika z adnotacji sporz¹dzanej przez
Heydricha 2 lipca 1940 roku, mia³y one „rozkaz likwidacji szerszych polskich
warstw kierowniczych, który dotyczy³ tysiêcy”55. Formalnie grupy operacyjne
podlega³y Wehrmachtowi, ale w rzeczywistoœci kierowa³ nimi G³ówny Urz¹d
Bezpieczeñstwa Rzeszy. Pod koniec listopada rozwi¹zano wiêkszoœæ grup56.

50 Akta œledztwa w sprawie morderstw w Nowym Wiecu, Barch B 162 / 4792, k. 80-81. O udziale
Wachsturmbannu przy akcji w Nowym Wiecu pisze Barbara Bojarska, ale œwiadkowie zezna-
li po wojnie, ¿e by³ to oddzia³ policji porz¹dkowej (Schutzpolizei). B. Bojarska, Ekstermina-
cja…, s. 59.

51 E. May, op. cit., s. 209.
52 Zob. Einsatzgruppen w Polsce...
53 Uk³ad miêdzy Heydrichem a pu³kownikiem Eduardem Wagnerem 31.07.1939, w: H. Krau-

snick, Hitlers Einsatzgruppen, Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1938–1942, Frank-
furt a.M. 1993, s. 29.

54 Rozporz¹dzenie naczelnego dowództwa 8 armii, w: Anatomie des SS-Staates, t. I: H. Buchhe-
im, Die SS – Das Herrschaftsinstrument Befehl und Gehorsam, Olten 1965, s. 82, t³um. R.B.

55 Adnotacja Heydricha z 02.07.1940, w: H. Buchheim, Die SS..., s. 82-83.
56 D. Weitbrecht, Ermächtigung zur Vernichtung, Die Einsatzgruppen in Polen im Herbst 1939,
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Dla pó³nocnej czêœci Pomorza Gdañskiego pierwotnie nie przewidziano grupy
operacyjnej. Dopiero 12 wrzeœnia na rozkaz G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa
powo³ano samodzielny Oddzia³ Operacyjny 16 (Einsatzkommando 16), tzw. EK 16.
Przywódc¹ oddzia³u sk³adaj¹cego siê z gdañskiej policji i kilku cz³onków SS by³
SS-Sturmbannführer dr Rudolf Tröger, kierownik policji pañstwowej (Staatspoli-
zei) w Gdañsku. Oddzia³ operowa³ od 16 wrzeœnia na terenie od Gdyni do Torunia
i Bydgoszczy. Wed³ug sprawozdania z 26 wrzeœnia istnia³ ju¿ pododdzia³ oddzia³u
EK 16 w powiecie koœcierskim. W listopadzie rozwi¹zano EK 16 i rozdzielono
cz³onków na ró¿ne komendantury policyjne. Oddzia³ mia³ wykonywaæ „obowi¹zki
policyjne w zakresie bezpieczeñstwa”, ale Dieter Schenk nazywa go „wy³¹cznie
plutonem egzekucyjnym”. Urzêdnik policji kryminalnej Jakob Lölgen, przywódca
pododdzia³u w Bydgoszczy, zrelacjonowa³ podczas przes³uchania w 1970 roku
rozmowê z Trögerem: „Przypominam sobie, kontynuwa³ Lölgen, ¿e omawiaj¹c
rozkaz Heydricha, dr Tröger poda³ do wiadomoœci, i¿ to Einsatzkommando ma
likwidowaæ polsk¹ inteligencjê, zw³aszcza zaœ ludzi, którzy nale¿ali do Polskiego
Zwi¹zku Zachodniego i prowadzili dzia³alnoœæ antyniemieck¹”. EK 16 jest odpo-
wiedzialny za œmieræ ok. 12 tysiêcy osób, g³ównie pacjentów zachodniopomor-
skich (niemieckich) zak³adów psychiatrycznych w Piaœnicy, w czym uczestniczy³
równie¿ Wachsturmbann Eimanna57.

Do Koœcierzyny przyby³a w drugiej po³owie wrzeœnia tzw. lataj¹ca komisja
z Gdañska: po trzech urzêdników gestapo i policji kryminalnej, urzêdnik admini-
stracji, kierowca oraz czterech lub piêciu cz³onków ogólnego SS. Cz³onkowie
komisji – jak zeznali po wojnie – zajmowali siê wyjaœnieniem œmierci Williego
Wunscha, Niemca z Koœcierzyny, którego Polacy zabili na pocz¹tku wojny pod
Siedlcami, oraz innych zbrodni, których Polacy mieli siê rzekomo dopuœciæ na
pocz¹tku wojny. Przebywali na ca³ym terenie powiatu i byli równie¿ w Skarsze-
wach. 25 listopada rozwi¹zano komisjê58. Mo¿na zak³adaæ, ¿e ta komisja jest
identyczna z koœcierskim pododdzia³em EK 16. Sk³ad komisji, okres pobytu
w Koœcierzynie oraz oficjalny opis zadañ zgadza siê z tym, co wiemy o EK 16.
Jednak we wszystkich œledztwach niemieckich prokuratur i przes³uchaniach nigdy
nie pada nazwa „Einsatzkommando 16”.

Cz³onkowie komisji, którzy prze¿yli wojnê i zostali póŸniej w Niemczech prze-
s³uchani, zaprzeczali wszelkiemu udzia³owi w zbrodniach i rzekomo dowiedzieli

[w:] Genesis des Genozids, Polen 1939–1941, pod red. Klausa-Michaela Mallmanna i Bog-
dana Musiala, Darmstadt 2004, s. 59, 61, 67.

57 H. Umbreit, Deutsche Militärverwaltungen 1938/39, Die militärische Besetzung der Tsche-
choslowakei und Polens, Stuttgart 1977, s. 165; W. Jastrzêbski, J. Sziling, Okupacja hitlerow-
ska na Pomorzu Gdañskim w latach 1939–1945, Gdañsk 1979, s. 63; D. Schenk, Albert
Forster…, s. 235-236, 243, cytaty s. 235-236.

58 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 30; W. Jastrzêbski, J. Sziling,
Okupacja…, s. 67.
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siê o nich dopiero póŸniej od innych. Podawali, ¿e jedynie zajmowali siê areszto-
waniem ludzi. Raz zdarzy³o siê jednak, ¿e zaaresztowana osoba zosta³a zabrana
przez Selbstschutz z koœcierskiego wiêzienia i œlad po niej zagin¹³59. Sekretarz
kryminalny, który z³o¿y³ takie zeznanie, ewidentnie k³ama³. Niemiec Walter Baaske
opisa³ w swoich wspomnieniach, jak pomóg³ innemu Niemcowi, który zosta³
omy³kowo aresztowany i mia³ zostaæ rozstrzelany. Za wstawiennictwem tego sa-
mego sekretarza uda³o mu siê zwolniæ aresztowanego Niemca z „piwnicy œmierci”
(Todeskeller)60. W œledztwie prokuratury w Bambergu w latach szeœædziesi¹tych
œwiadek zezna³: „Cz³onkowie Gestapo przeprowadzali aresztowania, przywozili
aresztowanych do Koœcierzyny i st¹d do Skarszew, gdzie rzekomo ich rozstrzeli-
wano”61. Nigdy nie przeprowadzono œledztwa w sprawie zbrodni dokonanych
przez EK 16 w Koœcierzynie.

Bardzo wa¿nym czynnikiem niemieckich zbrodni na terenie powiatu koœcier-
skiego by³a równie¿ niemiecka policja. Formalnie SS i Selbstschutz nie mia³y
dowództwa nad policj¹, ale prze³o¿eni – w przypadku Koœcierzyny powiatowy
kierownik policji Karl Fenske, który pochodzi³ z powiatu, ale w okresie miêdzy-
wojennym mieszka³ w Niemczech – nakazywali podw³adnym wspó³pracowaæ
z policj¹ i SS62.

W powiecie koœcierskim by³o wiele jednostek policji – w Koœcierzynie i Skar-
szewach oraz w poszczególnych gminach. Wed³ug rekonstrukcji s¹du okrêgowego
w Gießen oraz prokuratury miejskie komisariaty, szczególnie ten w Skarszewach,
oraz jednostki w Lipuszu i Pogódkach uczestniczy³y bezpoœrednio w zbrodniach.
13 wrzeœnia przyby³a do Skarszew wieloosobowa delegacja policjantów z Rzeszy
Niemieckiej. Funkcjonariuszy rozdzielono na s¹siednie powiaty i komisariaty.
W Skarszewach pozosta³o czterech policjantów pod kierownictwem g³ównego
posterunkowego ¿andarmerii Adolfa Arndta. Urz¹dzili siê oni w by³ym s¹dzie
rejonowym na skarszewskim rynku i przejêli s¹dowe wiêzienie, które do tego
momentu prowadzi³ SS, przetrzymuj¹c tam ok. 50 wiêŸniów63.

Jak ustali³ s¹d okrêgowy w Gießen, posterunek ¿andarmerii w Skarszewach
kontynuowa³ dzia³ania SS:

59 Oskar¿enie s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25575, k. 165-169; Akta œledztwa
przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 150-151.

60 W. Baaske, Westpreußen…, s. 112.
61 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 99.
62 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 34; K.-M. Mallmann, „... Mißge-

burten, die nicht auf diese Welt gehören”, Die Ordnungspolizei in Polen 1939–1941, [w:]
Genesis des Genozids, Polen 1939–1941, pod redakcj¹ Klausa-Michaela Mallmanna i Bog-
dana Musiala, Darmstadt 2004, s. 74; V. Rieß, Die Anfänge der Vernichtung…, s. 216.

63 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 28-29; Akta œledztwa w sprawie
morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15328, k. 9-10; Akta œledztwa w sprawie morderstwa
w Jaroszewach, Barch B 162 / 1958, k. 30; Marchewicz, Martyrologia…, s. 61.
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Nazwiska osób przewidywanych do zatrzymania przekazali burmistrzowie ustnie lub
kurierem posterunkowi ¿andarmerii w Skarszewach na podstawie generalnego pole-
cenia Modrowa, potem przeprowadzono aresztowania bez ¿adnych pisemnych doku-
mentów. Czasem nazwiska przekazywa³o te¿ starostwo. Wykonanie ze strony ¿andar-
merii nale¿a³o na ogó³ do g³ównego posterunkowego Kocha, który szczególnie œciœle
wspó³pracowa³ ze SS-Obersturmführerem Dresslerem i Selbstschutzem. Niekiedy
Dressler te¿ przyprowadza³ z cz³onkami Selbstschutzu wiêŸniów do wiêzienia w Skar-
szewach64.

Skarszewscy policjanci sami te¿ przeprowadzali egzekucje. Adolf Arndt, szef
posterunku, który jako jedyny prze¿y³ wojnê, zaprzecza³, ¿e sam strzela³, ale
w dwóch przypadkach s¹d okrêgowy w Gießen to udowodni³. Komisariat w Koœ-
cierzynie by³ znacznie wiêkszy ni¿ ten w Skarszewach i liczy³ 16 policjantów.
Równie¿ przeprowadzano tam aresztowania, a wiêŸniów przekazywano do Skar-
szew. Na wszystkich posterunkach powiatu policjanci znêcali siê nad wiêŸniami65.

Miejsca zbrodni

Jak ju¿ mówiono, to w³aœnie Skarszewy by³y g³ównym miejscem zbrodni
nazistowskich jesieni¹ 1939 roku. Najpierw przebywa³ tutaj nieznany oddzia³ SS,
który przy pomocy lokalnych Niemców aresztowa³ kilkadziesi¹t osób i rozstrzela³
je na ¿ydowskim cmentarzu. Oprócz tego dzia³ali tutaj lokalni Niemcy z Selbst-
schutzu i policja ze Skarszew. Nie ma wieœci o innych formacjach w Skarsze-
wach. Najpierw dosz³o do pojedynczych morderstw, po czym od koñca wrzeœnia
do koñca paŸdziernika odby³o siê wiele masowych egzekucji. Przywo¿ono do
Skarszew ludzi z ca³ego powiatu. S¹d okrêgowy w Gießen ustali³ przebieg jednej
z akcji przeprowadzonych pod koniec wrzeœnia:

W niedzielê przed po³udniem 29 wrzeœnia 1939 roku oskar¿ony Arndt i jego koledzy
Koch, Meyer i Dietrich otrzymali rozkaz przybycia na ³¹kê, która znajduje siê
w pobli¿u lasu Probostwo 2 km od po³udniowo-zachodniego wyjazdu ze Skarszew
w kierunku miejscowoœci Wiêckowy. (…) Przy og³oszeniu rozkazu powiedziano funk-
cjonariuszom ¿andarmerii, ¿e maj¹ pomagaæ przy rozstrzelaniach, dlatego zabrali
swoje karabiny. Doszli do okreœlonej ³¹ki na piechotê poln¹ drog¹ prowadz¹c¹ do
Wiêcków. Po krótkim oczekiwaniu przyby³ z kierunku Skarszew jasny cywilny autobus
z 30-36 polskimi cywilami, których pilnowa³o ok. dziesiêciu cz³onków skarszewskiego

64 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 34, t³um. R.B.
65 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 63-66; Akta œledztwa w sprawie

morderstwa w Pogódkach, Barch B 162 / 1760, k. 58; Akta œledztwa s¹du grodzkiego
w Skarszewach, AIPN GKBZHwP 523, k. 1; Akta w sprawie karnej O. Berendta, APIN SA
Gd 5, k. 17.
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Selbstschutzu pod dowództwem Dresslera. (…) Cz³onkowie Selbstschutzu i funkcjo-
nariusze ¿andarmerii otoczyli autobus i kazali czêœci wiêŸniów wysi¹œæ. WiêŸniowie
ci zostali odprowadzeni przez Dresslera, Selbstschutz oraz funkcjonariuszy ¿andar-
merii Kocha, Meyera i Dietricha do lasu oddalonego o 300 metrów i tam rozstrzelani.
Oskar¿ony Arndt aran¿owa³ to tak, ¿e w tym czasie z jednym lub dwoma cz³onkami
Selbstschutzu zosta³ [na miejscu] do pilnowania pozosta³ych w autobusie wiêŸniów.
Przy autobusie wyraŸnie s³ychaæ by³o strza³y. WiêŸniowie zachowali jednak spokój
i poszli bez wahania, gdy cz³onkowie oddzia³u egzekucyjnego zabrali kolejn¹ grupê
z autobusu i odprowadzili j¹ do lasu, sk¹d wkrótce znowu s³ychaæ by³o strza³y.
Równie¿ trzecia i ostatnia grupa da³a siê odprowadziæ bez oporu i zastrzeliæ w lesie.
Te trzy grupy obejmowa³y po 10-12 wiêŸniów. Oskar¿ony Arndt do koñca akcji,
która trwa³a ok. 30 do 45 minut, pozosta³ przy autobusie, który potem wróci³ do
Skarszew66.

Do zbrodni tego typu dochodzi³o w lasach pod Skarszewami we wrzeœniu
i paŸdzierniku 1939 roku bardzo czêsto. Nie wiadomo, czy po wojnie znaleziono
wszystkie miejsca egzekucji. Odbywa³y siê one g³ównie na cmentarzu ¿ydow-
skim lub niedaleko niego, w lesie Probostwo, przy szosie do Wiêcków (tzw. Doli-
na Œmierci) i w okolicach Czarnocina67. Groby kopali sami wiêŸniowie, Selbst-
schutz albo S³u¿ba Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst), która od po³owy wrzeœnia
stacjonowa³a w Skarszewach i uczestniczy³a w tworzeniu obozu jenieckiego na
terenie tartaku parowego68.

Skarszewska policja i skarszewski Selbstschutz ponosz¹ te¿ odpowiedzialnoœæ
za zbrodnie w Nowym Wiecu. W paŸdzierniku zapad³a decyzja, ¿eby w strefie
granicznej miêdzy powiatami Koœcierzyna a Gdañsk za³o¿yæ poligon. Koœcierska
czêœæ wokó³ Nowego Wiecu sk³ada³a siê z czterech miejscowoœci i jednego ma-
j¹tku. W³aœciciela gospody oraz w³aœciciela najwiêkszego gospodarstwa w œrodku
Nowego Wiecu wysiedlono ju¿ w paŸdzierniku69, W gospodzie w po³owie listo-
pada utworzono komisjê eksmisyjn¹. Jej przewodnicz¹cym by³ Günther Modrow.

66 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 63-64, t³um. R.B. Polski listo-
nosz, który w tym samym okresie prze¿y³ podobn¹ zbrodniê pod Skarszewami, poniewa¿
udawa³ nie¿ywego, a potem uciek³, podobno opisa³ jej przebieg. AIPN MSW Londyn 210,
Biuro do Spraw Zbrodni Wojennych, k. 91.

67 W. Brzoskowski, Dzieje Skarszew, Skarszewy 2009, s. 369-375.
68 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 36-37; w obozie trzymano ok.

200 polskich ¿o³nierzy armii, marynarki oraz cywilów, w po³owie listopada zlikwidowano
obóz i przeniesiono jeñców do Torunia. Drugi obóz jeniecki dla 400 jeñców znalaz³ siê
w Garczynie na zachodzie od Koœcierzyny. Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 /
3508, k. 130; J. Matynia, Na szlakach walki i mêczeñstwa województwa gdañskiego 1939–
–1945, Gdynia 1967, s. 107; Przewodnik po upamiêtnionych miejscach walk i mêczeñstwa
lata wojny 1939–1945, Warszawa 1988, s. 208.

69 Emila Wieckiego, w³aœciciela gospodarstwa, zastrzelono 11 listopada pod Skarszewami.
W. Brzoskowski, Dzieje Skarszew..., s. 371.
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Sk³ada³a siê ona z ró¿nych lokalnych Niemców z powiatu, których powo³a³ Mo-
drow. Mieli siê oni zajmowaæ ¿ywym lub martwym inwentarzem z tego terenu.
Niemieckim rolnikom przydzielono inne gospodarstwa na terenie powiatu, z któ-
rych wczeœniej wypêdzono polskich w³aœcicieli, co by³o zadaniem powiatowego
kierownika rolników (Kreisbauernführer) we wspó³pracy z za³o¿on¹ w Nowym
Wiecu fili¹ Urzêdu Powierniczego Wschód (Treuhandstelle Ost). Do 20 listopada
wysiedlono najpierw Niemców oraz cztery rodziny uznawane za raczej polskie.
Akcja ta odby³a siê w sposób „cywilizowany” – rodziny mia³y kilka dni na prze-
prowadzkê. Nastêpnie w b³yskawiczny sposób deportowano pozosta³e polskie
rodziny70.

Policjantów ze Skarszew przeniesiono do gospody w Nowym Wiecu, ¿andar-
meri¹ w Skarszewach zajmowa³ siê koœcierski komisariat. „Naszym zadaniem by³
nadzór nad eksmisj¹ pod wzglêdem policyjnym”, zezna³ Adolf Arndt, szef tego
posterunku, po wojnie71. Na terenie gospodarstwa Wieckiego urz¹dzi³ siê Arthur
Dressler wraz z elitarnymi cz³onkami swojego Selbstschutzu, którzy pilnowali
wjazdów na zamkniêty teren. W piwnicy domu mieszkalnego utworzono wiêzie-
nie72, Selbstschutz przeprowadza³ aresztowania i transporty. Œwiadek zezna³a po
wojnie w œledztwie prokuratury w Bambergu:

Pamiêtam, ¿e sta³am w piêkn¹ jesienn¹ noc ok. 23.00 przed gospod¹ Myszkura z
Bodo Zickiem [powiatowy sekretarz generalny NSDAP]. Pod gospodê przyjecha³a
ciê¿arówka z plandek¹. Z kabiny kierowcy wysiadali Bruno Klatt i m³ody Hering.
Obaj weszli do gospody i napili siê po kieliszku. Bodo Zick zaprosi³ mnie równie¿ do
gospody. Zanim weszliœmy do gospody, wydawa³o mi siê, ¿e us³ysza³am spod plan-
deki ciê¿arówki p³acz wielu osób. Nawet powiedzia³am do Bodo Zicka: ‘Coœ siê tam
dzieje?’ Na to dosta³am od niego odpowiedŸ: ‘Nie interesuj siê tym, wejdŸmy do
gospody.’ Nastêpnego rana ciê¿arówki nie by³o73.

Egzekucje odby³y siê w wiêkszoœci na terenie gospodarstwa Wieckiego, przede
wszystkim za stodo³¹. 13 zw³ok znaleziono póŸniej w grobie na terenie gospody.
Strzela³o przynajmniej trzech skarszewskich policjantów oraz Dressler z dwoma
cz³onkami Selbstschutzu. Chocia¿ Nowy Wiec zosta³ opuszczony przez miesz-
kañców, przy komisji eksmisyjnej i w gospodarstwie pracowa³o kilka osób, które
póŸniej zeznawa³y jako œwiadkowie. Poza tym prze¿y³ Adolf Arndt, szef skar-
szewskiej policji. Zaprzecza³, ¿e sam strzela³, a nie by³o dowodów przeciwnych.
Kilku œwiadków mówi³o o obecnoœci lub zakwaterowaniu SS w domu Wieckiego,
inni zaprzeczali. Gdañski szef SS i policji Hildebrandt zezna³ w procesie po wojnie,

70 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 96, 100, 108, 141, 196. Przebiegowi
tej akcji warto by³oby poœwiêciæ osobne opracowanie.

71 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 230, t³um. R.B.
72 Tam¿e, k. 92, 230; Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 86.
73 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 228, t³um. R.B.
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¿e Wachsturmbann Eimann uczestniczy³ w akcji w Nowym Wiecu. Konkretnych
dowodów brak74.

Nie do koñca wiadomo, ile osób zamordowano w Nowy Wiecu. Kazimierz
Marchewicz i El¿bieta M. Grot mówi¹ o ok. 300 ofiarach, inne Ÿród³a o 64 lub
68 osobach. Pomnik, który powsta³ w Nowym Wiecu w latach szeœædziesi¹tych,
poddaje liczbê 64, z których zidentyfikowano 24. Postawiono 64 symboliczne
nagrobki75. Ofiary nie pochodz¹ tylko z najbli¿szych okolic, lecz z ca³ego powiatu
(m.in. Starej Kiszewy), a tak¿e z powiatu gdañskiego76.

Bardzo zaskakuj¹ca zbrodnia mia³a miejsce 25 paŸdziernika we wsi Jaro-
szewy, poniewa¿ tutaj lokalni Niemcy kazali zabiæ du¿¹ czêœæ swoich s¹siadów.
Wieœ by³a zamieszkana w du¿ej mierze przez Polaków, ale po wkroczeniu Wehr-
machtu jeden z Niemców zosta³ lokalnym kierownikiem NSDAP oraz Selbst-
schutzu, a inny burmistrzem. Kierownik partii przygotowa³ listê „niebezpiecz-
nych” Polaków i przes³a³ j¹ Modrowowi, który odes³a³ j¹ kurierem. Dwóch cz³on-
ków Selbstschutzu chodzi³o wieczorem 24 paŸdziernika po wsi, by wezwaæ
39 mê¿czyzn na zebranie nastêpnego ranka na godzinê dziewi¹t¹ do szko³y. Oprócz
tego czterej Niemcy poszli do lasu wykopaæ du¿y grób77.

25 paŸdziernika rano przyby³o do Jaroszew kilku Niemców z innych miejsco-
woœci, m.in. burmistrz ze Skarszew, cz³owiek zaufania Modrowa. Kilku z 39 mê¿-
czyzn nie zjawi³o siê na 9.00 w szkole i cz³onkowie Selbstschutzu poszli zabraæ
ich z domów. Nikt siê nie ukry³. ¯ony przysz³y do szko³y dowiedzieæ siê czegoœ
o losach swych mê¿ów, ale Niemcy pobili je i kazali im wróciæ do domu. W zebra-
niu bra³o udzia³ dwóch SS-manów, póŸniej pod szko³ê podjecha³y trzy lub cztery
samochody z SS-manami i ¿andarmeri¹. Oko³o po³udnia SS-mani odprowadzili
grupê 39 mê¿czyzn do lasu i zastrzelili ich przy przygotowanym grobie. Oddzia³
SS odjecha³, a cz³onkowie Selbstschutzu zakopali grób78. Mo¿na zak³adaæ, ¿e
SS-mani nale¿eli do Wachsturmbann Eimann.

Ju¿ ponad tydzieñ wczeœniej, 16 paŸdziernika, we wsi Karpno ko³o Lipusza
Niemcy zastrzelili 17 osób – równie¿ w bardzo specyficzny sposób. Niektóre

74 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3507, k. 16; Akta œledztwa przeciwko
Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 83, 184, 231, 250; B. Bojarska, Eksterminacja…, s. 59;
K. Marchewicz, Martyrologia…, s. 44.

75 J. Matynia, Na szlakach walki…, s. 105; K. Marchewicz, op. cit., s. 44; J. Grot, Eksterminacja
i represje…, s. 112; W. Brzoskowski, Dzieje Skarszew…, s. 375.

76 Akta œledztwa w sprawie morderstw w Starej Kiszewie, Barch B 162 / 7821, k. 71, 80; Akta
œledztwa w sprawie morderstw w Nowy Wiecu, Barch B 162 / 4792, k. 129.

77 Akta œledztwa s¹du grodzkiego w Skarszewach, AIPN GKBZHwP 523, k. 11; Akta œledztwa
w sprawie morderstwa w Jaroszewach, Barch B 162 / 1958, k. 85; Tam¿e, Barch B 162 /
1959, k. 168.

78 Akta œledztwa s¹du grodzkiego w Skarszewach, AIPN GKBZHwP 523, k. 9; Akta œledztwa
w sprawie morderstwa w Jaroszewach, Barch B 162 / 1958, k. 86; Tam¿e, Barch B 162 /
1959, k. 177-178, 203.
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Ÿród³a mówi¹ o jakimœ wczeœniejszym incydencie – ¿e oddano strza³ do niemiec-
kiego nadleœniczego jad¹cego samochodem lub ¿e dokonano zamachu na liniê
kolejow¹ ko³o Lipusza, w wyniku czego wykolei³ siê transport wojskowy i zginêli
ludzie. Józef Matynia ustali³ odwrotny przebieg wydarzeñ: w odwet za egzekucje
jakaœ grupa oporu wykolei³a transport wojskowy. Trudno ustaliæ, jakie by³y praw-
dziwe okolicznoœci79.

Akcja rozpoczê³a siê o oko³o 5.00 nad ranem, gdy ró¿ne niemieckie formacje
– lipuska policja i Selbstschutz oraz jeszcze inny oddzia³ – obstawi³y Lipusz.
Formacje te zaaresztowa³y 49 mê¿czyzn i zaprowadzi³y ich do lasu ko³o Karpna.
Wozem przywieziono ³opaty, a mê¿czyŸni musieli wykopaæ du¿y grób. Po zakoñ-
czeniu pracy lokalny policjant Hoffmann przeczyta³ dwie listy wszystkich na-
zwisk – 17 oraz 32 osoby. Mniejsz¹ grupê zastrzelono, pozostali mê¿czyŸni mu-
sieli zakopaæ grób. Potem ich wypuszczono80.

Z zeznañ œwiadków, których by³o wielu, wynika, ¿e na miejscu znalaz³o siê
10 osób z policji i Selbstschutzu, a to raczej zbyt ma³o, ¿eby otoczyæ miejscowoœæ
tej wielkoœci. Œwiadkowie s¹ jednak niezgodni co do trzeciej formacji uczestni-
cz¹cej w tej akcji – mówi¹ o Wehrmachcie, SS, SA lub Reichsarbeitsdienst. Do
wybuchu wojny by³o tu ma³o Niemców, ale do paŸdziernika przyby³o kilku, obej-
muj¹c stanowiska w sklepach i urzêdach. Günther Modrow by³ tego dnia na miej-
scu. Same strza³y odda³y – jak mówili œwiadkowie – tylko policja i Selbstschutz,
m.in. nowy zarz¹dca gospody oraz policjant Hoffmann81. Akurat ten policjant

79 E. May, op. cit., s. 213; Akta œledztwa w sprawie morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15329,
k. 411; J. Matynia, op. cit., s. 103. Rzeczywiœcie dosz³o w tym okresie do wypadku kolejowe-
go na terenie powiatu. W korespondencji Eitelfriedricha Maya zachowa³ siê list Redakcji
„Danziger Neueste Nachrichten” z 4 listopada 1939 r. do Maya, który pracowa³ wtedy
w Koœcierzynie: „Otrzymaliœmy [pana] wiadomoœæ o wypadku kolejowym, odpowiedzialny
wydzia³ jednak jej nie dopuœci³”. Fakt, ¿e nazistowska cenzura, o której tu chyba mowa, za-
trzyma³a tê wiadomoœæ, rzeczywiœcie sugeruje, ¿e mo¿e tu chodziæ o zamach. Ale to spekula-
cje, poza tym nie wiadomo, gdzie i kiedy dok³adnie by³ ten wypadek. Spuœcizna E. Maya,
w zbiorach autora, t³um. R.B.

80 Akta œledztwa w sprawie morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15328, k. 9-10. Ta wersja
przebiegu morderstwa opiera siê na zeznaniach polskich œwiadków, przes³anych do niemiec-
kiej prokuratury w po³owie lat 70. Bogus³aw Breza ustali³ inny przebieg: aresztowania zaczê³y
siê ju¿ 15 paŸdziernika, do po³udnia 16 paŸdziernika zatrzymano ok. 150 mê¿czyzn. Miejscowa
policja, Selbstschutz i stacjonuj¹cy w Lipuszu oddzia³ Wehrmachtu wyprowadzi³y ich do lasu,
kazano im wykopaæ grób. Podobno dziêki interwencji niemieckiego porucznika Wehrmachtu,
Oberleutnanta Alfons Schwadtke, nie rozstrzelano wszystkich 150 aresztowanych, lecz tylko
17. Breza równie¿ wspomina o rzekomym wyrz¹dzeniu szkód Niemcom przez Polaków, czym
Landrat Modrow uzasadni³ zbrodniê podczas przemówienia. B. Breza, Pod hitlerowsk¹ oku-
pacj¹, [w:] Lipusz – Dziemiany, monografia, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdañsk
1994, s. 336-337.

81 Akta œledztwa w sprawie morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15328, k. 178, 206; Akta
œledztwa w sprawie morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15329, k. 326; K. Marchewicz,
Martyrologia…, s. 45.
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odegra³ wyj¹tkow¹ rolê: do 1939 roku by³ uznawany za Polaka, ale mówi³ dobrze
po niemiecku i po wybuchu wojny przeszed³ na stronê Niemców. Zmieni³ nazwi-
sko na niemieckie i znalaz³ pracê jako policjant w Lipuszu. By³ kluczow¹ posta-
ci¹ akcji egzekucyjnej w paŸdzierniku. Po wojnie wróci³ do starego nazwiska
i osiedli³ siê w innej czêœci pó³nocnej Polski. Polska prokuratura przyjmowa³a, ¿e
przebywa on w Niemczech, a niemiecka prokuratura nie mia³a do niego dostêpu,
poniewa¿ by³ w Polsce82.

Na terenie powiatu koœcierskiego jesieni¹ 1939 roku odby³o siê jeszcze wiele
innych okrutnych egzekucji – ma³ych grup ludzi lub pojedynczych osób. W takim
krótkim opracowaniu nie sposób ich wszystkich przeanalizowaæ, a zosta³y ju¿
one opisane w innych artyku³ach83.

Ofiary

Tak jak w innych przypadkach, równie¿ tutaj trudno poddaæ liczby. Pod ko-
niec 1944 roku oddzia³ SS ze Stutthofu objecha³ miejsca zbrodni i spali³ zw³oki,
do czego wykorzystano wiêŸniów obozu84. Podczas ekshumacji po wojnie znale-
ziono w wiêkszoœci przypadków tylko drobne przedmioty po ofiarach, co utrud-
nia oszacowania. Günther Modrow mia³ siê kiedyœ pochwaliæ, ¿e nie osi¹gn¹³
swojego celu likwidacji 2 tysiêcy Polaków do koñca. Zastêpca Modrowa na urzê-
dzie starosty znalaz³ podobno w biurku Modrowa w starostwie listê z 1667 nazwi-
skami85. Eitelfriedrich May podaje liczbê 2500 – tylko w odniesieniu do SS86. Te
liczby s¹ zawy¿one, ale powtarzaj¹ siê do dziœ w historiografii. Wed³ug œledztw,
które polskie s¹dy grodzkie przeprowadzi³y w 1945 roku, na terenie powiatu by³o
477 ofiar87. Barbara Bojarska mówi o 500 ofiarach88.

Kazimierz Marchewicz podda³ w swoim opracowaniu wszystkie ofiary z te-
renu powiatu, w tym tak¿e te, które uda³o siê zidentyfikowaæ z nazwisk. Po po-
równaniu jego danych z innymi Ÿród³ami otrzymujemy liczbê 507 osób (wiêk-
szoœæ z nich – 340 osób – zginê³a pod Skarszewami)89. Do tej ogólnej liczby nie

82 Akta œledztwa w sprawie morderstw w Lipuszu, Barch B 162 / 15328, k. 9-10, 178; Tam¿e,
Barch B 162 / 15329, k. 414.

83 Zob. K. Marchewicz, Martyrologia…; J. Grot, Eksterminacja i represje…, s. 103-130.
84 Akta œledztwa przeciwko Klattowi, Barch B 162 / 3508, k. 230.
85 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, k. 49.
86 E. May, op. cit., s. 207.
87 Jastrzêbski, J. Sziling, Okupacja…, s. 98.
88 B. Bojarska, Eksterminacja…, s. 86.
89 Zob. K. Marchewicz, op. cit.; J. Matynia, Na szlakach walki…; Przewodnik po upamiêtnio-

nych miejscach walk i mêczeñstwa…
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zostali wliczeni ci, których zamordowano poza powiatem, za to zosta³y w niej
uwzglêdnione ofiary pochodz¹ce z innych terenów. Nie wiadomo jednak¿e, czy
po wojnie odnaleziono wszystkie groby.

G³ównym celem nazistowskiej polityki eksterminacyjnej byli ¯ydzi. W po-
wiecie koœcierskim ju¿ w pierwszych tygodniach wrzeœnia naziœci pozbyli siê
wszystkich ¯ydów: niektórych zabili, wiêkszoœæ wypêdzili z powiatu. Niestety,
trzeba przyznaæ, ¿e niewiele wiemy na temat tych ¯ydów. Nie wiadomo, ilu ich
by³o na pocz¹tku wojny i poza poszczególnymi przypadkami nie wiemy, jakie
by³y ich losy. Nikt nie zapisa³, co siê sta³o z ¯ydami90  i prawie nikt o nich nie
pamiêta³. Ani polskie, ani niemieckie organy œledcze nie interesowa³y siê t¹ tema-
tyk¹, œwiadkowie te¿ niewiele wiedz¹.

Ju¿ bardzo wczeœnie, mianowicie 12 wrzeœnia, Niemcy zabili troje ¯ydów
z Koœcierzyny w lesie niedaleko Garczyna91. Niektórym ¯ydom – mo¿e nawet
wszystkim pozosta³ym, ale tego nie wiemy – Modrow kaza³ w ci¹gu 48 godzin
opuœciæ teren powiatu. Uciekali w ró¿ne strony: do powiatu kartuskiego, gdzie
zjawili siê u krewnych i znajomych, przynajmniej jeden mê¿czyzna dosta³ siê na
transport do Jugos³awii (gdzie Niemcy zastrzelili go póŸniej), inni trafili do gett92.
Naziœci ju¿ w pierwszych dniach wojny zniszczyli wszystko, co ¿ydowskie: syna-
gogi w Koœcierzynie i w Skarszewach oraz cmentarze93. Nie wiemy, kto z ko-
œcierskich ¯ydów móg³ prze¿yæ w ukryciu. Znane s¹ przypadki dwóch rodzin,
które wed³ug klasyfikacji nazistowskiej byli ̄ ydami „pó³krwi” lub „æwierækrwi”,
ale uznani zostali za rodziny niemieckie. Prze¿yli okres wojny pod represjami,
lecz nietkniêci fizycznie94.

Jeszcze brutalniej koœcierscy w³adcy odnosili siê do Romów. Pod Skarsze-
wami znalaz³ siê na pocz¹tku wojny tabor, sk³adaj¹cy siê prawdopodobnie z ok.
10-12 osób. Na pocz¹tku paŸdziernika tabor zosta³ otoczony przez Selbstschutz,
a rodziny przewieziono ciê¿arówkami na cmentarz ¿ydowski. Jak ustali³ s¹d
okrêgowy w Gießen, egzekucjê prowadzi³ policjant Walter Koch, a strzelali cz³on-
kowie Selbstschutzu. „Na rozkaz Kocha przyprowadzono po³owê Cyganów na

90 Kilka informacji zabra³a Bronis³awa Niedzielska we swoich wspomnieniach. B. Niedzielska,
K³aniamy…, s. 102-103.

91 Hermann i Rosalie Mendelsohn z Koœcierzyny oraz jej krewny Wilhelm Zamori z Gdañska.
Na miejscu zbrodni znajduje siê pomnik z napisem. K. Marchewicz, Martyrologia…, s. 46;
zob. B. Niedzielska, op. cit., s. 102-103.

92 E. May, op. cit., s. 207; Zob. E. Pintus, Moje prawdziwe prze¿ycia/Meine Erlebnisse wahren,
Gdañsk 2005; E. Wieckmann, Sonne im Herzen, Erinnerungen an Westpreußen, Hamburg
2010; B. Niedzielska, op. cit., s. 103.

93 E. May, op. cit., s. 210-211; M. Wojciechowski, Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Starogar-
dzie w latach 1920–1939, [w:] Gminy Wyznaniowe ¯ydowskie w województwie pomorskim
w okresie miêdzywojennym (1920–1939), pod red. Jana Szilinga, Toruñ 1995, s. 149.

94 Zob. H. Forkel-Schadow, Geh‘ aus mein Herz… Lebenserinnerungen, Teil 1, Lübeck 2008;
E. Wieckmann, op. cit.
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cmentarz ¿ydowski i rozstrzelano przed otwartymi grobami. (…) Kobiety p³aka³y
i szlocha³y, ale nikt ze schwytanych nie próbowa³ uciec. Wkrótce zastrzelono te¿
pozosta³ych Cyganów”95. Volker Rieß nazwa³ tê egzekucjê „czynem pojedynczym”,
poniewa¿ nie dosz³o do ¿adnej podobnej zbrodni w tym okresie. Eksterminacjê
Romów naziœci przeprowadzali systematycznie dopiero od 1941 roku. To wska-
zuje na brutalnoœæ, która panowa³a wtedy na terenie powiatu koœcierskiego96.

Wœród ofiar zbrodni niemieckich byli te¿ niektórzy Niemcy: ksi¹dz Johannes
Paul Aeltermann z Mierzeszyna (Meisterswalde) na terenie Wolnego Miasta Gdañ-
ska, który zosta³ zamordowany w Nowym Wiecu, oraz pewien niemiecki piekarz
z Koœcierzyny i pewien policjant pochodz¹cy z Rzeszy, któremu zarzucono „zhañ-
bienie rasy” (Rassenschande)97. Ca³¹ resztê – czyli wszystkich oprócz ¯ydów,
Romów i pojedynczych Niemców – historiografia w PRL-u, ale te¿ w ostatnich
dwudziestu latach, uwa¿a³a zawsze za Polaków, pomijaj¹c istnienie Kaszubów.
Oczywiœcie nie wiemy, kto z ofiar uwa¿a³ siê za Kaszubê, kto za Polaka, a kto za
kaszubskiego Polaka, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e wœród ofiar by³o te¿ wielu Kaszubów.

Koncepcji mówi¹cej, ¿e Niemcy mordowali g³ównie polsk¹ inteligencjê,
polskich patriotów oraz duchownych, nale¿y w przypadku powiatu koœcierskiego
stanowczo zaprzeczyæ. Nazw¹ ca³ej akcji by³o „Intelligenzaktion”, ale gdy sprawdzi
siê zawody konkretnych ludzi na podstawie list z artyku³u Kazimierza Marchewi-
cza, okazuje siê, ¿e rzeczywistoœæ by³a inna98. Ponad po³owa zabitych na terenie
powiatu to rolnicy i robotnicy, do tego dochodzi wielu rzemieœlników, listonoszy,
leœniczych itp. Tê czêœæ, któr¹ mo¿na uznaæ za elitê lub inteligencjê, czyli du-
chownych, nauczycieli, w³aœcicieli ziemskich, adwokatów, lekarzy, kupców oraz
¿o³nierzy, mo¿na oszacowaæ na ok. jedn¹ trzeci¹. Doskona³ym na to przyk³adem
s¹ Jaroszewy, gdzie zabito 39 mê¿czyzn, z których 21 byli rolnikami, 10 robotni-
kami, 5 rzemieœlnikami, 2 rencistami, a 1 listonoszem99. Jak tu mówiæ o tzw.
inteligencji?

Fakt ten nale¿y przypisaæ okolicznoœciom, o których wspomina³ Martin Bro-
szat: sposób przeprowadzenia rozkazów z Berlina by³ spraw¹ lokaln¹, przypada-
j¹c¹ ró¿nym oddzia³om, wodzom, szefom Selbstschutzu, starostom, powiatowym
kierownikom partii oraz burmistrzom, którzy z dnia na dzieñ dostali do r¹k ogromn¹
w³adzê100. W czasach, gdy zabrak³o pañstwa prawa, a wiele osób posiad³o nagle
moc decydowania o ¿yciu i œmierci innych, ludzie korzystali z okazji, by wreszcie

95 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 65-66.
96 V. Rieß, Die Anfänge der Vernichtung…, s. 222.
97 W. Baaske, Westpreußen…, s. 114-115.
98 Zob. K. Marchewicz, Martyrologia….
99 Tam¿e, s. 45. Marchewicz podaje zawody wszystkich osób – o ile wiadomo – na podstawie

czego tutaj szacowano.
100 M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961, s. 38.
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bez zahamowañ odreagowaæ nienawiœæ i frustracjê, daæ upust zawiœci i zazdroœci,
by siê zemœciæ lub po prostu wzbogaciæ101. Oczywiœcie, naziœci mordowali du-
chownych, nauczycieli, w³aœcicieli ziemskich, adwokatów, lekarzy i oficerów
w pierwszej kolejnoœci – zabito prawie wszystkich z powiatu koœcierskiego, rów-
nie¿ aktywistów polskich organizacji patriotycznych. Wiêkszoœæ osób na tym te-
renie mordowano jednak z innych powodów, które dziœ mo¿emy ju¿ tylko do
pewnego stopnia zrekonstruowaæ102.

Bardzo s³abo wypada bilans powojennego s¹downictwa. Du¿a czêœæ spraw-
ców poleg³a póŸniej na froncie. Polskie s¹dy osadzi³y po wojnie, kogo tylko uda³o
siê zatrzymaæ. W latach 1945 i 1946 przed s¹dem specjalnym karnym w Gdañsku
odby³o siê 20 procesów przeciwko Niemcom i kolaborantom, jednak chodzi³o
o drobne sprawy103. Tylko kilku sprawców z 1939 roku siedzia³o w polskich wiê-
zieniach, wiêkszoœæ z nich mieszka³a po wojnie w RFN. W drugiej po³owie lat 50.
wszczêto œledztwo przeciwko Modrowowi, który 23 maja 1957 roku pope³ni³ sa-
mobójstwo, dzieñ po wyjœciu z aresztu œledczego104. Proces, który odby³ siê na-
stêpnie przed s¹dem okrêgowym w Gießen przeciwko innym sprawcom ze Skar-
szew zakoñczy³ siê 27 kwietnia 1959 uniewinnieniem. Wszczêto jeszcze inne œledz-
twa, ale w ¿adnym innym przypadku nie dosz³o do procesu. Niemieckim organom
œledczym brakowa³o chêci, szczegó³owej wiedzy na temat regionu, nie by³o te¿
sensownej wspó³pracy z polskim s¹downictwem. Nikt z prawdziwych koœcier-
skich sprawców nie zosta³ nigdy skazany.

101 Zob. V. Rieß, Die Anfänge der Vernichtung…, s. 212.
102 W jednym przypadku powód egzekucji jest znany: na Pomorzu ju¿ w latach 30. przygotowa-

no oddzia³y dywersyjne i konspiracyjne. Koœciersk¹ grupê dywersyjn¹ Niemcy odkryli ju¿
w pierwszych dniach wojny, aresztowano i rozstrzelano wiêkszoœæ jej cz³onków, 11 osób,
m.in. znan¹ koœciersk¹ rodzinê Armañskich, w³aœcicieli hotelu w Koœcierzynie. K. Marche-
wicz, op. cit., s. 62.

103 Zob. Akta S¹du Specjalnego Karnego w Gdañsku w AIPN Warszawa.
104 Wyrok s¹du okrêgowego w Gießen, Barch B 162 / 25574, s. 59.
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Roland Borchers

NS-Verbrechen im Landkreis Berent im Herbst 1939

ZUSAMMENFASSUNG

Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 setzten die National-
sozialisten in allen Teilen des besetzten Landes eine Mordaktion bislang ungekannten
Ausmaßes in Gang. Im Landkreis Berent kamen nach dem Durchzug der Wehrmacht eine
SS-Einheit, der SS-Wachsturmbann Eimann aus Danzig und das Einsatzkommando 16 aus
Danzig zum Einsatz, die unterstützt vom Volksdeutschen Selbstschutz – einer neuen
Formation innerhalb der SS, die aus volksdeutschen Männern gebildet wurde – und der
aus dem Deutschen Reich hierhin versetzten deutschen Polizei hunderte Menschen töte-
ten. Die meisten Erschießungen fanden in Wäldern um die Stadt Schöneck statt, weitere
Massenerschießungen gab es in Neu Fietz, Jarischau, Lippusch und Beek, zudem mehrere
einzelne Tötungen. Nach Vorgaben des Chefs der Zivilverwaltung für den Militärbezirk
Danzig-Westpreußen, des Danziger Gauleiters Albert Forster, sollten die kommissarischen
Bürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenleiter in den einzelnen Orten Listen von „reichs-
feindlichen“ Personen erstellen: Gebildete wie Lehrer, Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte,
aber auch Großgrundbesitzer und Kaufleute sowie Mitglieder polnisch-nationaler Verbände.
In der Realität nutzten die lokalen Parteifunktionäre und Mitglieder des Volksdeutschen
Selbstschutzes die ihnen zugefallene Macht über Leben und Tod, um alte Rechnungen
zu begleichen, sich unliebsamer Nachbarn zu entledigen oder sich selbst zu bereichern.
Von den rund 500 Opfern – Polen, Kaschuben und Juden, aber auch einige Deutsche –
waren mehr als die Hälfte einfache Bauern und Arbeiter, zudem zahlreiche Handwerker,
Briefträger, Förster und ähnliche Berufe. Der Teil, der meist zur Intelligenz gezählt wird,
also Geistliche, Lehrer, Großgrundbesitzer, Anwälte, Ärzte, Kaufleute sowie Soldaten, dürfte
für den Kreis Berent auf rund ein Drittel geschätzt werden. Ende November 1939 fand im
Kreis Berent eine großangelegte Aussiedlungsaktion statt, bei der mehrere tausend
Menschen in der Ortschaft Wischin gesammelt und über die Bahnstation Gladau in das
Generalgouvernement deportiert wurden.
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Micha³ Hinc
(Gdañsk)

Ku³ak – synonim z³a.
Polityka „klasowania wsi” w prasie pomorskiej

w okresie kolektywizacji

Za kapitalistê wiejskiego uwa¿amy
tego, kto w ten czy inny sposób, w tej

czy innej formie ¿yje z wyzysku innych
ch³opów, ¿yje z ich pracy…1

S³owo wstêpne

Kolektywizacja indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce by³a realiza-
cj¹ decyzji, które zapad³y podczas posiedzenia Biura Informacyjnego Partii Ko-
munistycznych i Robotniczych2  w Bukareszcie 20 czerwca 1948 roku3. Uspó³-
dzielczenie wsi by³o elementem unifikacji systemów gospodarczych w krajach
tzw. demokracji ludowej4. Dotychczas kierownictwo KC PPR5  jawnie odcina³o
siê od niepopularnych planów skolektywizowania polskiego rolnictwa na wzór
radziecki6, lecz wkrótce nast¹pi³a reorientacja pogl¹dów dotychczasowej polityki
agrarnej pañstwa7.

1 Kto jest bogaczem wiejskim?, „G³os Wybrze¿a”, 19.09.1948, nr 259, s. 3.
2 Powszechnie u¿ywan¹ nazw¹ tej organizacji by³ jej akronim – KOMINFORM.
3 L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie ³ódzkim, £ódŸ 2003, s. 13.
4 Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 89; 120-123.
5 Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej.
6 E. Ochab, Wieœ polska w nowych drogach. Referat wyg³oszony na I ZjeŸdzie PPR w grudniu

1945 r., £ódŸ 1946, s. 31. „Stoimy na gruncie indywidualnej gospodarki ch³opskiej i jesteœmy
przeciwko kolektywizacji, (…) rozwój wsi i ca³ej gospodarki polskiej nie mo¿e byæ i nie
bêdzie kopi¹ rosyjskiego rozwoju. Inne s¹ nasze warunki obiektywne, inne s¹ nasze tradycje
narodowe, inna jest psychologia Polaka i inn¹, niew¹tpliwie swoist¹, bêdzie nasza droga
rozwojowa”. Zob. te¿ W. Gomu³ka, Jednoœci¹ silni. Z przemówienia na zebraniu aktywu
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Wdra¿anie kolektywizacji w Polsce obok metod administracyjnego przymusu
wi¹za³o siê równie¿ z uruchomieniem partyjnego aparatu propagandowego, któ-
rego zadaniem by³o stworzenie wyimaginowanego obrazu klasowej walki na wsi8
oraz sojuszu robotniczo-ch³opskiego9. Motyw walki z wrogiem systemowym by³
niew¹tpliwie ko³em zamachowym spo³ecznej rewolucji i uzasadnieniem istnienia
silnego aparatu represji. Tak skonstruowana ideologia, tworz¹ca system jasnego
pojmowania wrogów i przyjació³ „pañstwa ludowego”, przyczyni³a siê do wykre-
owania w œrodowisku wiejskim postaci biedniaka, œredniaka oraz ku³aka10. Pojêæ
tych sami ch³opi nie rozumieli, lecz socjalistyczne pañstwo podjê³o siê roli inter-
pretatora stosunków spo³ecznych panuj¹cych na wsi, generalizuj¹c postaci wro-
gów i przyjació³ pañstwa ludowego11.

W niniejszym artykule rozpatrzymy wizerunek zamo¿niejszych ch³opów, któ-
rych w partyjnej retoryce okreœlano mianem ku³aków lub bogaczy wiejskich.
Wszystko to na przyk³adzie treœci artyku³ów opublikowanych na ³amach „Dzien-
nika Ba³tyckiego” i „G³osu Wybrze¿a” w latach 1948–1956. Periodyzacja ta œci-
œle pokrywa siê z okresem brutalnej kolektywizacji polskiej wsi i bez w¹tpienia
nale¿y do najbardziej mrocznych czasów powojennego rolnictwa. Walka o socja-
lizacjê wsi odbi³a siê równie¿ na prasie, która wówczas spe³nia³a rolê przekaŸnika
partyjnej ideologii i propagandy12.

Ku³ak. Geneza pojêcia

Chc¹c g³êbiej poznaæ potrzebê stworzenia postaci ku³aka, nale¿y siêgn¹æ do
historii ZSRR13, a tym samym do próby zaprowadzenia komunistycznych stosun-
ków na wsi radzieckiej. W roku 1925 podczas XIV zjazdu WKP(b)14  podjêto decy-
zjê o przyspieszonej industrializacji kraju w celu podniesienia ogólnego poziomu

warszawskiego PPR i PPS z 30.11.1946, „Nowe Drogi”, 1947, nr 1, s. 12. „Partia stoi na
gruncie indywidualnej gospodarki ch³opskiej, nie wysuwa³a i nie ma w swym programie po-
stulatu kolektywizacji”.

7 A. Dobieszewski, Kolektywizacja wsi polskiej 1948–1956, Warszawa 1993, s. 26.
8 D. Jarosz, Polityka w³adz komunistycznych w Polsce 1948–1956 a ch³opi, Warszawa 1998,

s. 27 i n.
9 M. Nadolski, Komunistyczna koncepcja sojuszu robotniczo-ch³opskiego i jej percepcja w ru-

chu ludowym (1941–1949), [w:] Z badañ nad dziejami wsi w Polsce, pod red. Z. Hemmerlin-
ga i M. Nadolskiego, Warszawa 1990, s. 15-20.

10 A. Dobieszewski, op. cit., s. 28-29.
11 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeñstwa w Polsce 1944–

–1990, Kraków 2007, s. 82-84.
12 R. Michalski, Treœci spo³eczne w polskiej prasie pomorskiej 1850–1989, Toruñ 2004, s. 142-148.
13 Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
14 Wszechzwi¹zkowa Komunistyczna Partia (bolszewików).
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gospodarki i uniezale¿nienia od zachodnich pañstw kapitalistycznych. Przemys³
radziecki podporz¹dkowany ca³kowicie pañstwowej administracji wymaga³ ol-
brzymich nak³adów finansowych. Koszty tego ogromnego przedsiêwziêcia mieli
ponieœæ radzieccy ch³opi, wobec których przeprowadzano brutaln¹ politykê rabun-
kow¹15. W Rosji Radzieckiej w latach dwudziestych istnia³ swoisty spo³eczno-
-ekonomiczny dualizm rozwoju gospodarki, polegaj¹cy na wspó³istnieniu socja-
listycznego sektora w mieœcie i kapitalizmu na wsi. Wieœ wymyka³a siê spod œci-
s³ej kontroli planowej gospodarki, jednoczeœnie Kreml nie móg³ d³ugo tolerowaæ
trudny do zaakceptowania i niezgodny ideologicznie model rozwoju lwiej czêœci
spo³eczeñstwa16. Zacofane rolnictwo, z³o¿one z wielu niewielkich gospodarstw,
których w³aœciciele produkowali g³ównie na w³asne potrzeby, nie by³o w stanie
konkurowaæ z w³aœcicielami wielkoobszarowych dzia³ek produkuj¹cych g³ównie
na potrzeby miejskiego rynku17.

Radzieckie kierownictwo postanowi³o zmieniæ dotychczasowy uk³ad w³asno-
œciowy i spo³eczny na wsi, przygotowuj¹c plan kolektywizacji rolnictwa i podpo-
rz¹dkowuj¹c ch³opów w sektorze spó³dzielczym i pañstwowym poprzez przymu-
sow¹ przynale¿noœæ do ko³chozów lub sowchozów. Rok 1929 znany w radziec-
kiej propagandzie jako Rok wielkiego prze³omu oznacza³ przejœcie do gospodarki
socjalistycznej rzekomo wydajniejszej i lepiej zorganizowanej18. Celem radziec-
kiej kolektywizacji by³o przechwycenie przez pañstwo wypracowanego przez
ch³opów kapita³u, potrzebnego w procesie industrializacji kraju. Grupy aktywi-
stów bezlitoœnie odbiera³y opornym ch³opom zgromadzone zapasy w ramach obo-
wi¹zkowych dostaw p³odów rolnych po zani¿onych, dyktowanych przez pañstwo
cenach. Oprócz wspomnianych ekonomicznych represji, w celu usprawiedliwie-
nia socjalistycznej rewolucji wykreowano postaæ ku³aka jako odwiecznego sprawcê
dotychczasowej ch³opskiej niedoli. Mnogoœæ negatywnych epitetów przyczyni³a
siê do jednoznacznie negatywnego wydŸwiêku tego terminu19.

Sformu³owanie dogmatu o istnieniu antagonistycznych klas spo³ecznych na
wsi mia³o miejsce w Rosji ju¿ w roku 1920. Podczas II Zjazdu Miêdzynarodówki
Komunistycznej W³odzimierz Lenin mówi³ o istnieniu proletariatu rolnego, pó³-
proletariatu, drobnego ch³opstwa, œredniorolnych i bogatych ch³opów. Stalin upro-
œci³ ten podzia³, wyró¿niaj¹c jedynie proletariat wiejski, drobnych, œrednich oraz
bogatych ch³opów, których w latach kolektywizacji nazywano ku³akami20.

15 R. Kuœnierz, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego G³odu (1929–1933), Toruñ 2005,
s. 31-34.

16 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wroc³aw 2005, s. 423.
17 D. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wroc³aw 2006, s. 120.
18 Tam¿e, s. 122.
19 D. Jarosz, Obraz ch³opa w krajowej publicystyce czasopiœmienniczej 1944–1959, Warszawa

1994, s. 81.
20 Tam¿e, s. 82.
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Bogacze wiejscy i ku³acy w prasie pomorskiej

Powojenna prasa nie mia³a opisywaæ rzeczywistoœci, lecz w sposób rzetelny
i przekonuj¹cy tworzyæ œwiat nowych komunistycznych wartoœci, zachowuj¹c przy
tym bezkrytyczny stosunek do nowej w³adzy21. Najpopularniejsze pomorskie ga-
zety codzienne, takie jak wspomniany „Dziennik Ba³tycki” czy „G³os Wybrze¿a”,
s¹ bezsprzecznym przyk³adem permanentnej indoktrynacji tak¿e w zakresie
stosunków panuj¹cych na wsi. Obszerne artyku³y stanowi¹ce relacjê posiedzeñ
i wytycznych Komitetu Centralnego Partii w sposób nastêpuj¹cy prezentowa³y
wizerunek tzw. bogaczy wiejskich. „Masowa dyskusja w terenie, która poprze-
dzi³a sierpniowe Plenum KC PPR zaostrzy³a czujnoœæ klasow¹ naszej Partii, szcze-
gólnie na wsi, wyjaœni³a pozycje poszczególnych ugrupowañ klasowych wœród
mas ch³opskich i w ca³ej pe³ni ods³oni³a oblicze wroga klasowego. Kim s¹ ci,
którzy w czasie tej dyskusji usi³owali nas przekonaæ, ¿e na wsi nie ma ani bied-
nych, ani bogatych, tylko pracowici i „nieroby”? S¹ to ci sami, którzy dorobili siê
fortuny kosztem cudzej pracy, ci, na których od lat pracuj¹ rzekome „nieroby”,
tzn. biedni ch³opi. Ci, którzy wszelk¹ nieprawoœci¹, szabrem i szalbierstwem, oszu-
stwem i kumoterstwem, nadu¿yciem w³adzy i zaufania ogó³u ch³opów, wzboga-
cili siê kosztem dobra ludu, którzy przyw³aszczyli sobie korzyœci z pomocy pañ-
stwowej przeznaczonej dla biednych i œrednich ch³opów, którzy uchylali siê od
p³acenia w nale¿nej wysokoœci podatku gruntowego i przymusowej oszczêdno-
œci. O braku ró¿nic klasowych na wsi najwiêcej i najwymowniej mówi¹ ci, którzy
dziêki swemu bogactwu uzale¿nili od siebie biedotê i na jej barkach przedostali
siê do w³adz spó³dzielni i do samorz¹du. (…) Ci, którzy pobieraj¹ za k¹t w miesz-
kaniu cenê 3-4 dni odrobku miesiêcznie, zmuszaj¹c biedaków do odrabiania tej
pañszczyzny od razu za ca³y rok w³aœnie w czasie ¿niw, kiedy ubogi komornik
musi i na swoim popracowaæ. Ci, którzy za wypo¿yczanie wyszabrowanej m³oc-
karni ka¿¹ sobie p³aciæ po 50 kilo zbo¿a za godzinê m³ócki. Ci, którzy maj¹c
w³asny traktor i w³asne konie, bior¹ sobie z oœrodka maszynowego traktor (…)
Ci, którzy nadu¿ywaj¹c legitymacji partyjnej i zaufania Partii, okradali ogó³ ch³o-
pów i pañstwo ludowe”22. W PPR, a potem w PZPR do II Plenum z kwietnia 1949
roku pos³ugiwano siê terminem ch³op bogaty lub bogacz wiejski23. Powy¿szy

21 M. Czy¿niewski, Propaganda polityczna w³adzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruñ 2005,
s. 116-117. Jak zauwa¿a Czy¿niewski: „Prasa zosta³a ca³kowicie podporz¹dkowana potrze-
bom propagandy – redakcjom narzucano nie tylko konkretne artyku³y, czêsto d³ugie i nudne,
ale tak¿e proporcje wiadomoœci krajowych i zagranicznych, czy sposób ich redagowania
i umieszczania na ³amach. Redaktorzy gazet otrzymywali tzw. materia³y obowi¹zkowe, które
musieli zamieœciæ na swych ³amach. Czêsto by³o ich tak wiele, ¿e nie starcza³o ju¿ miejsca na
w³asne artyku³y. Materia³y obowi¹zkowe nadchodzi³y nie tylko z Warszawy, ale i z Moskwy”.

22 „Oblicze wroga klasowego na wsi”, „G³os Wybrze¿a”, 12.09.1948, nr 252, s. 3.
23 D. Jarosz, Obraz ch³opa…, s. 82.
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tekst jest propagandowym odzwierciedleniem zasadniczych tez czo³owych dzia-
³aczy œcis³ego kierownictwa partyjnego. Jakub Berman twierdzi³, i¿ „nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e szczególnie na wsi odbywa siê nieustanny wzrost ¿ywio³ów kapi-
talistycznych, ¿e walka klasowa zaostrza siê (…) Dopóki jesteœmy spo³eczeñ-
stwem z³o¿onym z kilku antagonistycznych klas, tylko na drodze walki z wrogimi
klasowo si³ami zbli¿aæ siê bêdziemy do socjalizmu”24. Produktywni i zaradni ch³opi
wed³ug partyjnej retoryki okreœlani mianem kapitalistów wiejskich zostali jedno-
znacznie potêpieni, a przynale¿noœæ do tej grupy by³a nakreœlona doœæ mgliœcie,
a zastosowanie szerokiej interpretacji pojêcia u³atwia³o wskazywanie wrogów
i domniemanych reakcjonistów25. Pod¹¿aj¹c powy¿szym tokiem myœlenia, nale¿y
stwierdziæ, ¿e w³adze mianem wiejskich kapitalistów okreœla³y ch³opów, którzy
posiadali wielohektarowe gospodarstwa, funkcjonuj¹ce w oparciu o pracê najemn¹.
Do tej kategorii ch³opów wrzucano tak¿e ludzi, którzy posiadali zaledwie kilku-
hektarowe gospodarstwa, lecz zatrudniali si³ê najemn¹26. Na miano bogacza,
a póŸniej ku³aka, „zas³ugiwali” równie¿ zdecydowani przeciwnicy kolektywiza-
cji i socjalizacji wsi, a tak¿e ch³opi zwi¹zani z lokaln¹ reakcyjn¹ w³adz¹ i prezen-
tuj¹cy opozycyjne stanowisko wobec reprezentacji w³adzy ludowej na wsi27.

Zohydzenie wizerunku tzw. bogaczy wiejskich, w rzeczywistoœci zaradnych
i przedsiêbiorczych producentów rolnych, mia³o jeden podstawowy cel – likwi-
dacjê wolnego rynku na wsi, swobodnego przep³ywu towarów i us³ug poprzez
umieszczenie ludnoœci wiejskiej w systemie spó³dzielczej i pañstwowej organiza-
cji pracy w pe³ni kontrolowanej przez lokalne struktury komunistycznego pañ-
stwa. Elastyczni i dobrze prosperuj¹cy gospodarze w sposób oczywisty i naturalny
nie otrzymali mandatu zaufania aparatu partyjno-pañstwowego. Wszystko to w imiê
dogmatycznej ideologii skazuj¹cej najbardziej prê¿ne jednostki na gospodarczy
niebyt i spo³eczno-polityczn¹ alienacjê28.

Oprócz ekonomicznego upoœledzenia wy¿ej wymienionych gospodarstw za-
stosowano równie¿ polityczn¹ inwigilacjê poprzez struktury Aparatu Bezpieczeñ-
stwa29. Istotne miejsce w systemie wyniszczania zamo¿niejszej czêœci wiejskiej
spo³ecznoœci zajmowa³a oczywiœcie pomorska prasa. Cytowany wczeœniej arty-
ku³ naszpikowany jest ogromn¹ iloœci¹ obraŸliwych, czêsto powtarzaj¹cych siê
epitetów, sugeruj¹cych uczestnictwo bogaczy w nieczystych interesach i wyzy-
sku ubo¿szej czêœci ch³opów. Zarzuty dotyczy³y tak¿e sposobów ekonomicznego

24 J. Berman, O dorobku ideologicznym PPR i zadaniach partii w przededniu zjednoczenia.
Referat wyg³oszony podczas plenum KC PPR z 6.07.1948, nr 10, s. 75.

25 A. Dobierzewski, op. cit., s. 28.
26 Tam¿e, s. 28-29.
27 Tam¿e.
28 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 12-15.
29 A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa i wymiar sprawiedliwoœci wobec kolektywizacji wsi polskiej

1948–1956, Warszawa 2006.
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przetrwania upoœledzanych gospodarczo ch³opów poprzez parcelacjê wiêkszych
dzia³ek miêdzy cz³onków rodziny. „Wielu bogaczy przeprowadza sztuczn¹ parce-
lacjê swojego maj¹tku, staj¹c siê z gospodarza 50-60-hektarowego przy pomocy
rejenta w przeci¹gu 24 godzin gospodarzem 5-6-hektarowym – dziel¹c formalnie
swój maj¹tek pomiêdzy dzieci, braci i innych cz³onków rodziny”30. Ten fragment
tekstu prasowego jest dowodem na wystêpowanie pewnych defensywnych zacho-
wañ ch³opów staraj¹cych siê przetrwaæ skutki rabunkowej polityki podatkowej
poprzez sztuczne dzielenie du¿ych gospodarstw na niewielkie dzia³ki31. Powy¿sze
wydarzenia doœæ szeroko publikowane równie¿ w pomorskiej prasie mia³y oczy-
wiœcie miejsce w rzeczywistoœci, a krytyka aparatu partyjnego by³a oczywista ze
wzglêdu na podbudowê ideologiczn¹ dzia³añ wymierzonych w zamo¿niejszych
gospodarzy. Z dzisiejszej perspektywy tego typu ch³opskie zachowania s¹ dowo-
dem ¿yciowej zaradnoœci i symbolem heroicznej walki w obronie w³asnych par-
tykularnych interesów.

W pomorskiej prasie nie zabrak³o równie¿ tekstów, których tematem by³ wi-
zerunek ku³aka jako bezwzglêdnego wyzyskiwacza ubogich mieszkañców wsi.
Pos³uguj¹c siê konkretnymi przyk³adami, operuj¹c nazwiskami i miejscami, sta-
rano siê uwiarygodniæ stawiane tezy. „Spore gospodarstwo ma ku³ak Franciszek
Pawelczyk ze wsi Iwanowice Du¿e pod Opatowem. Nic dziwnego wiêc, ¿e du¿o
w nim by³o pracy. Starczy³o jej na tyle by Józefa Jagie³a – s³u¿¹ca ku³aka harowa³a
od œwitu do nocy, nieustannie poganiana ³ajaniem, w ci¹g³ej wêdrówce miêdzy
kuchni¹, chlewem, obor¹. A jak¹ zap³atê otrzymywa³a za swoj¹ harówkê, od której
niemal odpada³y rêce? £atwo wyliczyæ: nêdzne wy¿ywienie (ku³ak jest przecie¿
»oszczêdny«), kilka ³achmanów starego przyodziewku – to wszystko, to ca³a za-
p³ata za poniewierkê w ci¹gu 10 lat”32. Wyzysk to kolejny ciê¿ki zarzut wobec
ku³aków i ich rodzin. Stosunkowo czêsto przytaczano podobne przyk³ady, sta-
raj¹c siê przy tym wyodrêbniæ pewn¹ zasadnicz¹ i wyró¿niaj¹c¹ bogaczy wiej-
skich cechê: utrzymywanie gospodarstwa w oparciu o pracê najemn¹ robotników
rolnych33.

Propagandowy wizerunek opiekuñczego pañstwa ludowego mia³ oznaczaæ
dla biedniejszych ch³opów koniec wyzysku i odgrywanie pierwszoplanowej roli
przoduj¹cych gospodarzy oraz administratorów powstaj¹cych spó³dzielni produk-

30 „Ró¿ne s¹ formy walki klasowej na naszej wsi”, „G³os Wybrze¿a”, 21.07.1948, nr 199, s. 5.
31 Zob. te¿ L. Próchniak, op. cit., s. 28.
32 „Ku³ak to nieprzejednany wróg”, „Dziennik Ba³tycki”, 27.03.1951, nr 83, s. 5.
33 B. Ga³êski, Jak ku³ak wyzyskuje biedotê wiejsk¹, „Ch³opska Droga”, 1954, nr 3. Autor ów-

czesnego propagandowego tekstu zwraca uwagê na podstawowy wyró¿nik warunkuj¹cy przy-
nale¿noœæ do opisywanej klasy spo³ecznej – „nie mo¿emy w nazywaniu kogoœ ku³akiem kie-
rowaæ siê jedynie wielkoœci¹ gospodarstwa czy iloœci¹ koni lub krów w jego zagrodzie. Te
wszystkie cechy mog¹ byæ jedynie sygna³em, najwa¿niejsza jednak sprawa, czy w³aœciciel tego
gospodarstwa ¿yje z w³asnej czy cudzej pracy. Je¿eli ¿yje z cudzej – to jest ku³akiem”.
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cyjnych. Socjalizacja wsi mia³a sprawiæ, ¿e „coraz trudniej uprawiaæ bezkarnie
wyzysk wobec bezbronnej do niedawna s³u¿by. Pomoc s¹siedzka obciê³a w znacz-
nej czêœci niewspó³mierne zyski z „odrobków”. Co wiêcej… „o zgrozo”, ch³opi
pracuj¹cy coraz œmielej myœl¹ o tak znienawidzonych przez ku³aków spó³dziel-
niach produkcyjnych. (…) Aktywizuj¹ siê masy biedniackie. A i œredniak œwia-
dom tego, ¿e tylko pomocy klasy robotniczej zawdziêcza wyzwalanie siê z jarzma
ku³ackiego, œwiadom, ¿e w³adza ludowa chroni go i pomaga mu w walce przeciw-
ko staczaniu siê w nêdzê, w któr¹ pragnie wepchn¹æ go ku³ak, rozumie coraz
dobitniej, i¿ jego obowi¹zkiem jest nie tylko lojalne ustosunkowanie siê do oby-
watelskich zadañ wobec Pañstwa Ludowego, jak np. dostarczenie Pañstwu plano-
wanej iloœci zbo¿a, lecz równie¿ czuje siê zobowi¹zanym do przypilnowania ku-
³aka, by nie próbowa³ oporu, by wykonywa³ polecenia Pañstwa Ludowego by
zrezygnowa³ z wyzysku, spekulacji i trybu ¿ycia opartego o wyzysk, a wzi¹³ siê
wreszcie do uczciwej pracy”34. W celu zniwelowania ró¿nic maj¹tkowych oraz
polityczno-ekonomicznej izolacji ku³aków forsowano ideê uspó³dzielczenia rol-
nictwa poprzez kolektywizacjê indywidualnych gospodarstw. Œmia³e podejœcie
tzw. biedniaków i œredniaków do kolektywizacji jest oczywistym propagando-
wym k³amstwem. Polscy ch³opi obawiali siê nie dobrowolnej, lecz przymusowej
egzystencji w spó³dzielniach produkcyjnych, które w powszechnym przekonaniu
uchodzi³y za kopiê s³yn¹cych ze skrajnego ubóstwa radzieckich ko³chozów35.

Wielk¹ wagê przywi¹zywano równie¿ do publikowania swoistych „relacji”
z posiedzeñ i zjazdów partyjnych z ramienia KW36  PPR (PZPR). Jeden z nich
dotyczy³ rozwoju rolniczych spó³dzielni produkcyjnych województwa gdañskiego
i tocz¹cej siê walki klasowej na wsi oraz sposobach walki z reakcjonistami w po-
staci „ku³aków” i „bogaczy wiejskich”.

Spó³dzielnie produkcyjne jako zespo³owe gospodarstwa rolne funkcjonuj¹ce
dziêki wk³adom w³asnym ich cz³onków i korzystaj¹ce z ekonomicznego wsparcia
pañstwa37  mia³y staæ siê bastionem socjalizmu na wsi oraz motorem spo³ecznych
przekszta³ceñ zmierzaj¹cych do zniszczenia samodzielnych, niezale¿nych ekono-
micznie jednostek. Cz³onkowie zespo³owych gospodarstw – „ch³opi pracuj¹cy”,

34 „Ku³ak to nieprzejednany wróg”, „Dziennik Ba³tycki”, 27.03.1951, nr 83, s. 5.
35 Zob. te¿ T. Skonieczny, Postawy ch³opów wobec koncepcji i poczynañ PPR (PZPR) w pocz¹t-

kowej fazie kolektywizacji polskiego rolnictwa (1948–1949), S³upsk 2009, s. 19 i n.; R. Tur-
kowski, Ch³opi wobec kolektywizacji wsi (1944–1957), [w:] Opór ch³opów przeciw kolekty-
wizacji wsi polskiej 1948–1956, pod red. F. Gryciuka, Siedlce 1997, s. 44-62; G. Miernik,
Opór ch³opów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948–1956, Kielce 1999.
S. Chodunaj, Ubezw³asnowolnienie ch³opów wsi ³ódzkiej w latach 1949–1956, [w:] Opór
ch³opów przeciw kolektywizacji wsi..., s. 87-113.

36 Komitet Wojewódzki.
37 Na temat za³o¿eñ organizacji pracy i polityki rozwojowej spó³dzielni produkcyjnych w latach

1948–1956 zob. te¿: D. Jarosz, Polityka w³adz…, s. 22-25; Statuty spó³dzielni produkcyjnych,
Warszawa 1950, s. 5 i n.
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uchodzili w oczach propagandy jako wzorowi obywatele, którzy charakteryzo-
wali siê wysokim stopniem spo³ecznej dojrza³oœci i gotowoœci do funkcjonowa-
nia w ramach pañstwa socjalistycznego38. Trzon spo³eczny takich spó³dzielni mieli
stanowiæ ma³orolni, robotnicy rolni i œredniorolni ch³opi, czyli ludzie, którzy ideo-
logicznie powinni stanowiæ „oparcie w³adzy ludowej na wsi”39. W strukturach
organizacyjnych w³adzy ludowej nie mog³o byæ miejsca dla ku³aków, spekulan-
tów i reakcjonistów. W³aœciw¹ reprezentacjê spo³eczn¹ w terenowych organiza-
cjach partyjnych, administracyjnych i spó³dzielniach produkcyjnych upatrywano
w skoordynowanej i rygorystycznej polityce personalnej. Wszelkie niepowodze-
nia w dzia³alnoœci takowych organizacji upatrywano w z³owrogiej infiltracji tzw.
wrogiego elementu40. Na ³amach przytaczanej prasy codziennej wskazywano na
istnienie problemu przenikania ku³aków w struktury spó³dzielni: „Bogacze wiej-
scy, którzy ponieœli klêskê w otwartym boju przeciw spó³dzielniom produkcyj-
nym – próbuj¹ obecnie przenikaæ do spó³dzielni, staraj¹c siê w nich opanowaæ
kierownicze pozycje, aby rz¹dziæ spó³dzielniami ze szkod¹ i doprowadziæ w koñ-
cu do ich rozbicia”41. Wyjaœnienie niepokoj¹cej sytuacji najczêœciej uzupe³niano
zaleceniami i praktycznymi radami formu³owanymi zarówno przez centralny, jak
i lokalny aparat partyjny. „Trzeba umieæ wykrywaæ i demaskowaæ wrog¹ ro-
botê ku³aków, którym uda³o siê »wpe³zn¹æ« do spó³dzielni. Trzeba oczysz-
czaæ od nich szeregi spó³dzielców. Nale¿y to robiæ w oparciu o szerok¹ pracê
polityczn¹ i uœwiadamiaj¹c¹, wykorzystywaæ fakty wypierania ku³aków dla
dalszego aktywizowania elementów biedniackich jako trzonu spó³dzielni, dla
wykazania elementom œredniackim – ¿e wroga, sabota¿owa robota ku³actwa
w spó³dzielniach jest skierowana w równym stopniu przeciw interesom bie-
doty jak i œredniorolnych”42. Warto zwróciæ uwagê na przyk³ad nowomowy,
wystêpuj¹c¹ powszechnie trywialnoœæ jêzyka i upraszczanie narracji. Stosowanie
tzw. quasi-jêzyka mia³o na celu przejêcie przez czytelnika okreœlonego systemu
wartoœci43. Charakterystyczne jest równie¿ nadu¿ywanie terminów i wyrazów
potocznych nieodpowiadaj¹cych treœci. W zakresie interpretacji stosunków spo-
³ecznych na wsi mamy do czynienia z u¿ywaniem terminów z zakresu wojskowo-
œci, czy te¿ przyk³adów strywializowanych patriotycznych paszkwili. W ogniu
wyimaginowanej walki klasowej uznano za u¿yteczne i konieczne stosowanie s³ów:
wykrywaæ, demaskowaæ, sabota¿, szeregi, pozycje, rozbicie, czy te¿ s³owa ponieœli
klêskê w otwartym boju; okreœlenia te przypominaj¹ ¿yw¹ relacjê z pola bitwy,

38 D. Jarosz, Obraz ch³opa…, s. 103.
39 A. Dobieszewski, op. cit., s. 30-31.
40 Tam¿e.
41 „Na temat rozwoju spó³dzielczoœci produkcyjnej dyskutuj¹ aktywiœci wiejscy z województwa

gdañskiego”, „Dziennik Ba³tycki”, 27.01.1951, nr 26, s. 3.
42 Tam¿e.
43 Zob. M. G³owiñski, Nowomowa i ci¹gi dalsze: Szkice dawne i nowe, Warszawa 2009.
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a nie analizê ekonomicznej problematyki pomorskiej wsi. Ta swoista gra „moc-
nych s³ów” jest pewn¹ opiniotwórcz¹ manipulacj¹, dziêki której potencjalny od-
biorca tak skonstruowanego tekstu nie bêdzie mia³ w¹tpliwoœci, kogo obdarzyæ
zaufaniem i sympati¹, a kogo w sposób jednoznaczny potêpiæ i znienawidziæ44.

Wspomniane w tekœcie przenikanie ku³aków do spó³dzielni produkcyjnych
by³o powodem ich ekonomicznej bezsilnoœci wobec nadmiernego fiskalizmu pañ-
stwa oraz brutalnej polityki podatkowej, której ostrze wymierzone by³o w stronê
gospodarzy indywidualnych, szczególnie dotykaj¹c tych bogatszych. Nie chodzi-
³o wiêc o zamiar infiltracji zespo³owych gospodarstw, motywem by³a jedynie
chêæ przetrwania i ratunek przed nadmiern¹ pauperyzacj¹ i przeczekania trudnego
okresu45.

Podsumowanie

Koniecznoœæ skolektywizowania rolnictwa w pierwszej po³owie lat piêædzie-
si¹tych w krêgach partyjnych uwa¿ano za sprawê s³uszn¹ programowo i w per-
spektywie jedyn¹ drogê rozwoju wsi. Wszelkie przyczyny niepowodzenia w rea-
lizacji tego planu sp³ywa³y oczywiœcie na wrogów systemowych, o których mó-
wiono i pisano bardzo du¿o. Jeœli coœ z³ego dzia³o siê na wsi to winni byli
oczywiœcie ku³acy. Ich istnienie stanowi³o dla struktur partyjno-administracyj-
nych wygodn¹ argumentacjê w przypadku niepowodzeñ i b³êdów, których powo-
dem byli oczywiœcie oni46.

W paŸdzierniku 1956 roku podczas VIII Plenum KC PZPR, kiedy to I Sekre-
tarzem zosta³ W³adys³aw Gomu³ka, zmieni³a siê zasadniczo polityka partii wobec
wsi47. Stosunkowo napiête nastroje na wsi roz³adowa³o przyzwolenie w³adz na
rozwi¹zywanie nierentownych spó³dzielni produkcyjnych, które zapocz¹tkowa³o
proces dekolektywizacji i wychodzenia ch³opów z przymusowej przynale¿noœci

44 „Oprzeæ siê o biedotê, wzmocniæ sojusz ze œredniakiem, zwalczaæ pojednawstwo wobec ku-
³aków”, „Dziennik Ba³tycki”, 30.01.1951, nr 29, s. 3. „Istnieje równie¿ gatunek bogaczy
wiejskich, stosuj¹cych jeszcze bardziej perfidne metody walki przeciw spó³dzielczoœci produk-
cyjnej. Jest to metoda wpe³zania do spó³dzielni i sabotowania jej pracy od wewn¹trz. (...)
Szczególnie da³o siê to zaobserwowaæ na terenie naszego województwa [gdañskiego], co
stwierdzi³o w swej uchwale Biuro Polityczne. Nie widzieliœmy tego w pewnym okresie, nie
zdawaliœmy sobie sprawy z tego, ¿e ten œredniacko-ku³acki sk³ad socjalny niektórych naszych
spó³dzielni nie tylko nie wzmacnia, lecz wrêcz odwrotnie os³abia stan ich zagospodarowania,
wp³ywa ujemnie na rozwój gospodarki spó³dzielczej”.

45 D. Jarosz, Polityka w³adz…, s. 117. Autor twierdzi, ¿e do „kolektywów wchodzi³ zwykle
»ku³ak podupad³y« lub taki, któremu grozi³ upadek. Decyduj¹cym motywem by³a nadzieja
umorzenia zaleg³oœci wobec pañstwa (podatki, obowi¹zkowe dostawy)”.

46 Tam¿e, s. 117 i n.
47 P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, s. 146-147.
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w gospodarstwach zespo³owych48. W owym czasie z³agodzono tak¿e ostrze par-
tyjnej retoryki wymierzonej w ku³aków – domniemanych wrogów pañstwa ludo-
wego na wsi. Na ³amach prasy pomorskiej bezpoœrednio po obradach VIII Plenum
KC PZPR to nie ku³acy byli jedynymi sprawcami domniemanego spo³eczno-poli-
tycznego kryzysu prowincji. Tym razem winny by³ dotychczasowy system spra-
wowania polityki rolnej i znacz¹ce nadu¿ycia w³adzy w procesie kolektywizowania
indywidualnych gospodarstw. Zmiany personalne zarówno w centralnych, jak i lokal-
nych strukturach partyjnych by³y powodem niespotykanej dot¹d krytyki i wadli-
wego dzia³ania systemu, który by³ powodem rosn¹cej pauperyzacji i niezadowo-
lenia ch³opów. Powszechnie i bez skrêpowania publikowano ch³opskie postulaty:
„– ¯¹damy zwrócenia nam maszyn, zabranych do GOM-ów w okresie tzw.

rozku³aczania.
– ¯¹damy jak najszybszego przeprowadzenia nowej, sprawiedliwej klasy-

fikacji naszych gruntów.
– Domagamy siê przydzia³ów wêgla dla wsi na równi z miastem oraz obni-

¿enia obowi¹zkowych dostaw przynajmniej do 65 proc., co u³atwi nam
rozszerzenie uprawy u¿ytków zielonych.

– Uwa¿amy, ¿e w kierownictwie Komitetu Powiatowego PZPR winny na-
st¹piæ zmiany personalne. Odejœæ powinni ci wszyscy, którzy biernoœci¹
i wyczekiwaniem skompromitowali siê w oczach spo³eczeñstwa”49.

W paŸdzierniku 1956 roku nast¹pi³a doœæ rewolucyjna zmiana w stosunku do
interpretowania z³a i Ÿród³a niepowodzeñ i przeszkód w polityce rolnej50. Tym
razem to nie tzw. ku³acy byli wszystkiemu winni, powodem pora¿ki idei kolekty-
wizacji by³y rozwi¹zania systemowe – drena¿ ekonomiczny wsi, zbyt wysokie
dostawy obowi¹zkowe, czy te¿ pompowanie olbrzymich œrodków finansowych
w nierentowne spó³dzielnie produkcyjne. Ku³acy, bogacze wiejscy, spekulanci
nadal pozostawali wrogami pañstwa ludowego, ale sterowanie uczuciami niena-
wiœci w stosunku do nich by³o uzale¿nione od aktualnych i partykularnych po-
trzeb aparatu w³adzy.

Socjalistyczne pañstwo zrêcznie pos³ugiwa³o siê postaci¹ „urojonego wroga”,
buduj¹c nastrój nieustannej walki spo³ecznej, usprawiedliwiano wszelkie niepo-
wodzenia partii, spychaj¹c odpowiedzialnoœæ na ich barki samodzielnych i kre-
atywnych przedsiêbiorców rolnych, których nieskrêpowana dzia³alnoœæ mog³a
przynieœæ pañstwu wymierne korzyœci. Niestety, w œciœle kontrolowanym komu-
nistycznym spo³eczeñstwie nie mog³o byæ miejsca dla tego typu jednostek.

48 A. Friszke, Polska. Losy pañstwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2004, s. 226.
49 „Rolnicy witaj¹ perspektywy zmian na lepsze na polskiej wsi”, „Dziennik Ba³tycki”,

25.10.1956, nr 255, s. 4.
50 Na temat przemian spo³ecznych w roku 1956 czyt. te¿ J. Eisler, Polskie miesi¹ce czyli kryzysy

w PRL, Warszawa 2008, s. 24-28; 82-91.
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Micha³ Hinc

Kulak – der Inbegriff des Bösen.
Politik der „Klassenteilung“ des Dorfes in der pommerschen

Presse während der Kollektivierung

ZUSAMMENFASSUNG

Kollektivierung der polnischen Dörfer in Jahren 1948–1956 wurde mit großem
Aufwand und Engagement von Unmengen der finanziellen und organisatorischen Mittel
realisiert. In den Bau von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wurden nebst
dem Partei-Verwaltungs-Apparat die Sicherheitsdienste, Genossenschaftsvereine und
Jugendorganisationen engagiert. Ein Propaganda-Kampf wurde aufgenommen, um die Idee
der Kollektivierung als einzige gesellschaftlich-ökonomische Alternative der Entwicklung
von einem sozialistischen Dorf zu popularisieren und darzustellen.

Der vorliegende Artikel ist ein Versuch, die Zeitungsartikel aus pommerscher Presse
zu rekonstruieren und deren Inhalt zu analysieren, die das innerliche Entzweien des Dorfes
und Impfung in das Bewusstsein des Bauers einer Tatsache über Existenz von Kulak
– innerlichen Feind darstellten. In der Wirklichkeit war der mutmaßliche Kulak ein
leistungsfähiger landwirtschaftlicher Produzent, den die kommunistische Macht nicht
akzeptieren konnte, auf Grund seiner ökonomischen Unabhängigkeit.

Die kommunistische Macht begehrte absolute Kontrolle dank den sozialistischen
Strukturen im Dorf, und gleichzeitigem Entzug der individuellen und privaten Merkmale
aus der pommerschen Landwirtschaft. In der pommerschen Presse begann man mit einer
Kampagne der Beschuldigung und Aufzählen von Straftaten von Landwirten, die sich
der kommunistischen staatlichen Lösungen nicht beugten. Dank der einfachen und nach-
drücklichen Sprache von sozialistischem Neusprech wurde das Bild von diesem Bauer-
kreis verekelt, indem sie als Ausbeuter, Spekulant und Feinde des Volksstaates dargestellt
wurden. Achtung und Lob gehörten dem Milieu der Klein- und Mittelbauer, die als ar-
beitende Bauer bezeichnet wurden, die bis jetzt ausgenutzt durch die reicheren Nachbarn
in Armut und Erniedrigung lebten. Aufgabe der Presse in Pommern bestand darin, die
vermeintlichen Feinde im Dorfe zu zeigen und die Methoden ihrer Bekämpfung zu
beschreiben, was ein häufiges Thema der Sitzungen von Wojewodschaft-Komitee PZPR
in Gdañsk war.
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Daniel Czerwiñski
(Gdañsk)

Funkcjonariusze Powiatowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego w Kartuzach

w 1945 r. – próba portretu zbiorowego

Kwestia powstania terenowych struktur aparatu bezpieczeñstwa w 1945 r.
stanowi wa¿n¹, aczkolwiek trudn¹ do odtworzenia czêœæ historii regionu gdañ-
skiego1. Dzieje siê tak przede wszystkich dlatego, ¿e akt „bezpieki” z okresu two-
rzenia „w³adzy ludowej” w województwie gdañskim jest bardzo ma³o. Pierwsze
zachowane sprawozdanie Referatu Œledczego Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa Publicznego w Kartuzach pochodzi dopiero z czerwca 1946 r.2  Natomiast
w opracowaniach dotycz¹cych historii Kartuz dzia³alnoœæ ta jest jedynie wzmian-
kowana3.

Dziêki badaniom podjêtym przez Instytut Pamiêci Narodowej jesteœmy ju¿
w stanie wskazaæ, kto kierowa³ poszczególnymi urzêdami, zarówno w skali kraju,
jak i w poszczególnych regionach4. Wa¿nym jest jednak pokazanie ludzi, którzy
wykonywali ich polecenia. Tê mo¿liwoœæ, mimo braków Ÿród³owych, daj¹ akta

1 Próby naukowego opracowania doczeka³ siê jak do tej pory jedynie Powiatowy Urz¹d Bez-
pieczeñstwa w Starogardzie Gdañskim, zob. J. Marszalec, Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego
w Starogardzie 1945–1956, „Roczniki Muzealne. Rydwan”, 2008, nr 1, s. 151-190.

2 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku [dalej: AIPN Gd], 0046/166, t. 1, Spra-
wozdanie z pracy referatu œledczego PUBP Kartuzy za okres od 10 do 20 czerwca 1946 r.,
19 VI 1946, k. 1-2.

3 Zob. np. E. Koko, Okres PRL 1945–1989, [w:] Dzieje Kartuz, t. 2, red. M. Widernik, Kartuzy
2001, s. 233 i n; N. Maczulis, Kartuzy z dziejów miasta i powiatu. Landraci, starostowie,
przewodnicz¹cy Prezydiów Rad Narodowych, naczelnicy miasta i powiatu oraz burmistrzo-
wie gminy w latach 1818–1998, Kartuzy 1998.

4 Ca³oœæ zagadnienia obejmuje pierwsza czêœæ trzytomowego wydawnictwa Aparat bezpieczeñ-
stwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005.
Powsta³o równie¿ wiele opracowañ dla poszczególnych regionów Polski. Dla województwa
gdañskiego zob. Aparat bezpieczeñstwa w województwie gdañskim w latach 1945–1990.
Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, wstêp i oprac. M. Wêgliñski, Gdañsk 2010.
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osobowe pracowników UB. W³aœnie analiza rozkazów personalnych oraz wspo-
mnieñ funkcjonariuszy pozwoli³a odtworzyæ czêœciowy sk³ad osobowy PUBP
w Kartuzach w 1945 r. Uda³o siê zidentyfikowaæ 34 osoby, które pracowa³y
w urzêdzie w pierwszych miesi¹cach jego istnienia5. Niniejszy tekst jest prób¹
ukazania portretu zbiorowego tej kadry. W zarysie natomiast ukazano w nim
tak¿e strukturê urzêdu oraz najwa¿niejsze zadania i dzia³ania powiatowej „bez-
pieki” w pierwszym okresie jej istnienia.

Kartuzy zosta³y zdobyte przez wojska sowieckie 10 marca 1945 r.6  W³adzê
w mieœcie i powiecie przejê³a sowiecka komendantura wojenna7. Komendantem
zosta³ mjr (pp³k?) Popow8, a jego zastêpc¹ kpt. Czekalin. Siedziba komendan-
tury mieœci³a siê przy Rynku. W mieœcie znajdowa³a siê równie¿ siedziba NKWD,
a w czasie walk o Gdañsk tak¿e sztab marsza³ka Rokossowskiego9.

Pobyt czerwonoarmistów w powiecie kartuskim powodowa³ liczne kom-
plikacje. ¯o³nierze mieli destrukcyjny wp³yw na gospodarkê powiatu10. Komen-
dant wojenny miasta mia³ nawet zagarn¹æ w kwietniu 1945 r. znaczn¹ kwotê

5 Nie mo¿na mieæ jednak pewnoœci, ¿e ta lista jest pe³na. Czêst¹ praktyk¹ by³o bowiem wysy³a-
nie pracowników w teren bez odpowiednich rozkazów, albo zatwierdzanie na stanowiska
z kilkumiesiêcznym opóŸnieniem. Dla przyk³adu mo¿na wymieniæ chocia¿by Zygmunta Le-
biedziñskiego. Pracowa³ on w Kartuzach od 17 kwietnia 1945 r., jednak rozkaz personalny,
którym zosta³ zatwierdzony wydano dopiero 14 marca 1946 r. Zob. AIPN Gd, 211/397, Akta
osobowe Zygmunta Lebiedziñskiego; tam¿e, 123/1, Rozkaz personalny nr 83 kierownika
WUBP w Gdañsku, 14 III 1946, k. 150-152. Wed³ug rozkazów personalnych WUBP funkcjo-
nariuszami PUBP w Kartuzach w 1945 r. mieli byæ równie¿ Jan Owczarski i Edward Zieliñski
(por. tam¿e, Rozkaz personalny nr 103 kierownika WUBP w Gdañsku, 9 IX 1946, k. 235-240).
Nie potwierdzaj¹ tego jednak akta osobowe obu funkcjonariuszy. Najprawdopodobniej obaj
trafili do Kartuz ju¿ w 1946 r. Zob. tam¿e, 211/489, Akta osobowe Jana Owczarskiego; tam¿e,
214/545, Akta osobowe Edwarda Zieliñskiego.

6 Do Kartuz wkroczy³y oddzia³y 49 Armii gen. Griszina. Zob. E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski
pó³nocnej 1945, Gdynia 1968, s. 163.

7 O prawnych podstawach tworzenia komendantur zob. M. £ach, Status prawny komendantur
wojennych Armii Czerwonej na ziemiach zachodnich i pó³nocnych Polski w 1945 roku, [w:]
Ziemie Odzyskane pod wojskow¹ administracj¹ radzieck¹ po II wojnie œwiatowej, red. ten¿e,
S³upsk 2000, s. 85-94.

8 W literaturze jako sowiecki komendant wojenny Kartuz wymieniany jest równie¿ mjr Tara-
sow, który mia³ byæ poprzednikiem Popowa. Por. G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu
Gdañskim 1945–1947, Warszawa 2003, s. 53. Autor nie podaje jednak Ÿród³a tej informacji.

9 AIPN Gd, 028/109, W. Odya, Wspó³dzia³anie organów BP i MO w utrwalaniu w³adzy ludo-
wej na terenie by³ego powiatu kartuskiego w latach 1945–1947, praca dyplomowa napisana
pod kierunkiem p³k. mgr. W. Domagalskiego, Wy¿sza Szko³a Oficerska MSW im. Feliksa
Dzier¿yñskiego w Legionowie 1985, mps, k. 18; E. Koko, op. cit., s. 234.

10 W³adze powiatowe wylicza³y, ¿e ¿o³nierze zarekwirowali i nie uiœcili op³aty za ponad 400 ton
zbo¿a oraz wiele innych artyku³ów spo¿ywczych. Archiwum Pañstwowe w Gdañsku [dalej:
AP Gdañsk], Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Kartuzach [dalej: KP PPR],
2600/4, Zastrze¿enie KP PPR w Kartuzach do wojewody w Gdañsku, 13 VIII 1945, k. 4.
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pieniêdzy11. Najwiêkszym problemem zwi¹zanym ze stacjonowaniem Sowietów
by³y jednak dokonywane przez czerwonoarmistów przestêpstwa. Na przyk³ad
5 maja 1945 r. dosz³o do zabójstwa tymczasowego milicjanta Feliksa Richtera
z Gostomia12. Równie¿ funkcjonariusze „bezpieki” nie byli ca³kowicie bezpieczni.
Jeden z nich, Chajm Ickowicz, zosta³ nawet napadniêty przez sowieckich maryna-
rzy. Sta³o siê to ju¿ po jego przeniesieniu do Malborka, jednak przypadek ten
mo¿e œwiadczyæ o stosunku niektórych ¿o³nierzy do funkcjonariuszy PUBP13.
Walk¹ z przestêpczoœci¹ pospolit¹ zajmowali siê g³ównie funkcjonariusze MO,
wspomagani niekiedy przez pracowników PUBP14.

Pierwsze organy administracji w Kartuzach utworzone zosta³y przez lokalnych
dzia³aczy. 16 marca powsta³a Rada Miejska z przedwojennym radnym, Jakubem
Banaszakiem, jako burmistrzem15. Szybko jednak do miasta przyby³a grupa ope-
racyjna, wys³ana przez p³k. Antoniego Alstera z Bydgoszczy16, na czele której
stali por. Dymitr Œmia³y i chor. W³adys³aw Sko³o¿yñski. Z ich inicjatywy 19 marca
powsta³ Komitet Miejski PPR w Kartuzach, którego sekretarzem zosta³ Sko³o¿yñ-
ski17. Ju¿ w kwietniu doprowadzi³ on do zmian we w³adzach miejskich. 17 kwiet-
nia powsta³a Miejska Rada Narodowa, której przewodnicz¹cym zosta³ przedsta-
wiciel Stronnictwa Demokratycznego Stanis³aw Moczulski18. Odwo³any zosta³
równie¿ burmistrz Banaszak, który ich zdaniem „sabotowa³” dzia³ania PPR19. Na

11 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Oddzia³ w Gdyni [dalej: AP Gdynia], Starostwo Powiatowe
w Kartuzach [dalej: SPK], 1643/197, Protokó³ nr 5 z posiedzenia Powiatowej Rady Narodo-
wej w Kartuzach, 28 IX 1945, b.p.

12 AIPN Gd, 05/54, t. 35, Meldunek Komendanta Milicji Obywatelskiej powiatu kartuskiego do
KW MO w Gdañsku, 11 V 1945, k. 4.

13 AIPN Gd, 066/206, Raport funkcjonariusza Chajma Ickowicza do kierownika WUBP w Gdañ-
sku mjr.. Krakowskiego, 10 VIII 1945, k. 2-3v.

14 Tam¿e, 05/54, t. 35, Raport sytuacyjny KP MO za czas od 21 lipca do 8 sierpnia 1945 r., 4 VIII
1945, k. 10-13.

15 E. Koko, op. cit., s. 237.
16 Do wydania dekretu o utworzeniu województwa gdañskiego 30 marca 1945 r. powiat kartu-

ski, podobnie jak przed wojn¹, nale¿a³ do województwa pomorskiego („Dziennik Ustaw RP”,
1945, nr 11, poz. 57). Województwo gdañskie kszta³towa³o siê po wojnie stopniowo. Dekre-
tem z 30 marca w³¹czono w jego sk³ad tzw. powiaty dawne, bêd¹ce czêœci¹ II RP: kartuski,
koœcierski, morski (wejherowski), starogardzki, tczewski i miasto Gdyniê. Dodatkowo przy³¹-
czono tereny dawnego Wolnego Miasta Gdañska. W lipcu 1945 r. w³¹czono powiaty: Elbl¹g,
Kwidzyn, Sztum i Malbork z Okrêgu Mazurskiego oraz Lêbork, Bytów, Miastko, S³awno
i S³upsk z Pomorza Zachodniego (które, prócz lêborskiego, w³¹czono do województwa szcze-
ciñskiego z dniem 1 sierpnia 1946 r.).

17 AP Gdañsk, KP PPR, 2600/8, Raport nr 1 KP PPR w Kartuzach, [marzec 1945], k. 1.
18 E. Koko, op. cit., s. 238. Moczulski pe³ni³ swe obowi¹zki jedynie do 28 kwietnia, kiedy zast¹-

pi³ go wywodz¹cy siê z PPS Feliks Biernaczyk.
19 AP Gdañsk, KP PPR, 2600/8, Raport KP PPR w Kartuzach, [kwiecieñ 1945], k. 6.



193FUNKCJONARIUSZE POWIATOWEGO URZÊDU BEZPIECZEÑSTWA...

jego nastêpcê powo³ano Feliksa Lewiñskiego, ostatniego przedwojennego bur-
mistrza Kartuz.

Równoczeœnie powsta³y w³adze powiatowe. Pierwszym starost¹ powiatowym
zosta³ Mieczys³aw Nowak20. Pe³ni³ on jednak tê funkcjê bardzo krótko. Zast¹pi³
go Zdzis³aw Piasecki, którego wybrano 26 maja 1945 r.21  Powiatow¹ Radê Naro-
dow¹ utworzono natomiast 21 kwietnia, a jej przewodnicz¹cym zosta³ cz³onek
PPS Emil Lniski22.

Organizatorem Milicji Obywatelskiej na terenie powiatu kartuskiego by³
wywodz¹cy siê z Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” Aleksander
Arendt, który na polecenie komendanta miasta stworzy³ si³y porz¹dkowe. Sta³o
siê to jeszcze przed przybyciem, mianowanego komendantem powiatowym MO,
por. Henryka ¯ydowicza, który zjawi³ siê w Kartuzach na pocz¹tku kwietnia23.
¯ydowicz sprawowa³ tê funkcjê jedynie przez miesi¹c, gdy¿ na pocz¹tku maja
zosta³ zast¹piony przez Edwarda Kozubowskiego24.

Trzon kadry dla PUBP w Kartuzach by³ przygotowany ju¿ na pocz¹tku 1945 r.
W dniu 22 stycznia Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego ustali³o sk³ad grup
operacyjnych dla powiatów: kartuskiego, koœcierskiego, starogardzkiego i tczew-
skiego. Kierownikiem grupy kartuskiej mianowany zosta³ Jan Uliasz. Prócz niego
znaleŸli siê w niej Ignacy Pakos, W³adys³aw Kuc, Henryk Bu³awski i Józef Cie-
chanowski25. Z wymienionych w rozkazie do Kartuz, prócz Uliasza, trafili Pakos
i Kuc. Podporucznik Bu³awski w maju 1945 r. by³ kierownikiem Sekcji 1 Wydzia³u
I WUBP w Bydgoszczy. 18 maja zosta³ wykreœlony z ewidencji funkcjonariuszy
z powodu œmierci26. Losów Ciechanowskiego nie uda³o siê natomiast ustaliæ.

20 Augustyn Hirsz podaje, ¿e pierwszym starost¹, wystêpuj¹cym zapewne bez jakiegokolwiek
upowa¿nienia, by³ przedwojenny sekretarz Zarz¹du Gminy w Sierakowicach Micha³ G³owiñ-
ski, zwany Samozwañcem. Zob.tego¿, Starostowie kartuscy na tle swoich czasów, „Pomera-
nia”, 1989, nr 10, s. 37.

21 AP Gdañsk, KP PPR, 2600/6, Protokó³ posiedzenia miêdzypartyjnego, 26 V 1945, k. 13.
22 E. Koko, op. cit., s. 238.
23 Okolicznoœci powstania MO w Kartuzach analizuje na podstawie wspomnieñ Arendta, Andrzej

G¹siorowski, zob. ten¿e, Jan Kaszubowski i s³u¿by specjalne. Gestapo, Smiersz, UB..., Gdañsk
2008, s. 409-415.

24 AIPN Gd, 121/1, Rozkaz nr 6 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdañsku, 15 VI 1945,
k. 54v.

25 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Warszawie [dalej: AIPN], 0990/2, t. 1, Rozkaz
Personalny MBP nr 18, 22 I 1945, k. 57-61.

26 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Bydgoszczy [dalej: AIPN By], 0122/652, Akta
osobowe Henryka Bu³awskiego. Zosta³ on przypadkowo zastrzelony przez wartownika WUBP
w nocy z 16 na 17 maja 1945 r. Por. Twarze bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierow-
niczych urzêdu bezpieczeñstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa województwach pomorskim/bydgo-
skim, toruñskim i w³oc³awskim. Informator personalny, red. M. Szymaniak, Bydgoszcz–Gdañsk
2010, s. 208.
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PUBP w Kartuzach rozpocz¹³ funkcjonowanie najprawdopodobniej nieba-
wem po wyzwoleniu miasta (w literaturze wystêpuje data 15 marca27). Mo¿na
jednak przypuszczaæ, ¿e faktycznie nast¹pi³o to nieco póŸniej. Wed³ug charakte-
rystyki s³u¿bowej jednego z funkcjonariuszy grupy operacyjnej, Ignacego Pakosa
(sporz¹dzonej w styczniu 1946 r.), mia³ on pracowaæ w Kartuzach od 27 marca
1945 r.28  Prawdopodobnie w tym samym czasie s³u¿bê rozpoczêli równie¿ pozo-
stali pracownicy wytypowani do tworzenia kartuskiej „bezpieki”. Pocz¹tek dzia-
³ania PUBP w Kartuzach nale¿y wiêc umiejscowiæ w ostatniej dekadzie marca
1945 r. Jego siedzibê ulokowano wówczas w budynku przy ul. Koœcierskiej 1 (dzisiej-
sza siedziba Muzeum Kaszubskiego).

Brak Ÿróde³ powoduje, ¿e proces powstawania kartuskiego PUBP jest trudny
do odtworzenia. Wed³ug powszechnie stosowanej zasady terenowe struktury apa-
ratu bezpieczeñstwa powinny by³y odzwierciedlaæ zasadniczy schemat organiza-
cyjny stosowany w MBP (z niewielkimi ró¿nicami kompetencyjnymi w obrêbie
poszczególnych komórek)29. Na szczeblu wojewódzkim odpowiednikami depar-
tamentów i wydzia³ów mia³y byæ wiêc sekcje i referaty. W ka¿dym z WUBP naj-
wa¿niejszym ogniwem by³ Wydzia³ I – kontrwywiad. Sk³ada³ siê on z oœmiu sekcji.
Sekcja 1 zajmowa³a siê „sprawami volksdeuschów i zwalczaniem niemieckiego
wywiadu”; Sekcja 2 zwalcza³a przede wszystkim polskie podziemie niepodleg³o-
œciowe; Sekcja 3 zajmowa³a siê ochron¹ legalnych partii politycznych, inteligencji,
m³odzie¿y i duchowieñstwa; Sekcja 4 chroni³a przemys³; Sekcja 5 mia³a zwal-
czaæ „przeciwników reformy rolnej”; Sekcja 6 ochraniaæ transport oraz ³¹cznoœæ;
Sekcja 7 prowadzi³a obserwacjê osób, którymi interesowa³o siê UB; natomiast
Sekcja 8 zajmowa³a siê prowadzeniem œledztw przeciwko zatrzymanym. W ramach
WUBP dzia³a³ równie¿ Wydzia³ II, prowadz¹cy ewidencjê operacyjn¹, Wydzia³
III odpowiedzialny za kwestie gospodarcze, Sekretariat prowadz¹cy sprawy ad-
ministracyjne, Wydzia³ Walki z Bandytyzmem (zwalcza³ grupy zbrojne – przede
wszystkim podziemie niepodleg³oœciowe), Wydzia³ Personalny i Wydzia³ Wiê-
zieñ i Obozów30.

27 Aparat bezpieczeñstwa w Polsce…, s. 159; Aparat bezpieczeñstwa w województwie gdañskim
…, s. 47.

28 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Lublinie [dalej: AIPN Lu], 028/211, Charaktery-
styka dowódcy warty Pakosa Ignacego, 14 I 1946, k. 8.

29 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeñstwa, [w:] Aparat bezpieczeñstwa w Polsce…,
s. 27.

30 Pismo kierownika Wydzia³u Personalnego MBP do kierownika WUBP w Lublinie z dnia
16 lutego 1945 r., Wyjaœnienie do Wojewódzkiego Etatu, [w:] Z dziejów kontrwywiadu
w Polsce Ludowej (wybór dokumentów 1944–1984), t. 1, oprac. Departament Szkolenia
i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1987, s. 24-31. Ten sam dokument zob. Rok
pierwszy. Powstanie i dzia³alnoœæ aparatu bezpieczeñstwa publicznego na LubelszczyŸnie
(lipiec 1944 – czerwiec 1945), wstêp S. Poleszak, wybór i oprac. L. Pietrzak i inni, Warszawa
2004, s. 104-110.
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Na szczeblu powiatu nie by³o jednak potrzeby odtwarzania tak rozbudowa-
nej struktury. Pierwszy zachowany etat PUBP w Kartuzach pochodzi z paŸdzier-
nika 1947 r.31  Dopiero w nim znajduje siê te¿ literalne odwzorowanie uk³adu
organizacyjnego stosowanego na szczeblu wojewódzkim32. Najprawdopodobniej
wiêc (z braku jednoznacznych Ÿróde³ nale¿y traktowaæ to jako hipotezê) wcze-
œniej zadania „po linii” ka¿dej z sekcji wykonywali poszczególni referenci PUBP.
Potwierdzaæ to mo¿e pochodz¹cy z paŸdziernika 1945 r. ramowy etat nr P20 dla
powiatowych UBP. Wed³ug niego mia³y siê one sk³adaæ z: Kierownictwa, refe-
rentów (zak³adano 1-2 ludzi na ka¿d¹ gminê i do 5 na miasto), Grupy Walki
z Bandytyzmem, oficera kontrwywiadu, Grupy Œledczej, Komendantury (ochrona
gmachu) i pracowników kontraktowych33. Podobna struktura prawdopodobnie
obowi¹zywa³a ju¿ wczeœniej34.

Hipotezê, ¿e do 1947 r. w strukturach PUBP nie funkcjonowa³y wyszczegól-
nione wszystkie komórki odpowiadaj¹ce wydzia³om w WUBP, zdaj¹ siê potwier-
dzaæ równie¿ rozkazy personalne szczebla wojewódzkiego. Jesieni¹ 1947 r.,
w momencie wprowadzania wspomnianego ju¿ etatu PUBP Kartuzy, przenoszono
funkcjonariuszy na nowe stanowiska. Podawano przy tym funkcjê, jak¹ dany pra-
cownik pe³ni³ do tej pory. Oprócz funkcjonariuszy Referatu III (które dzia³a³y

31 AIPN, 1572/2678, Etat nr 35/33 PUBP w Kartuzach, zatwierdzony rozkazem nr 052 z dnia
22 VIII 1947, wycofany rozkazem nr 05/org. z dnia 21 III 1952, k. 14-15.

32 Wprowadzono wtedy do PUBP podzia³ na referaty i sekcje. Przewidziano równie¿ kilka typów
etatów: A, B, C i C 1. Wiêcej na ten temat zob. tam¿e, 1572/2675, Etaty ramowe dla PUBP
i MUBP.

33 Tam¿e, Etat nr P 20 Powiatowego Urzêdu BP, zatwierdzony 24 X 1945, uniewa¿niony rozka-
zem nr 052 z dnia 22 VIII 1947, k. 25-26. Zgodnie z pragmatyk¹ stosowan¹ w MBP na etacie
zaznaczano wszelkie zmiany strukturalne. Wykreœlono z niego grupê Walki z Bandytyzmem,
któr¹ zast¹piono Referatami III (AIPN, 1572/2578, Rozkaz nr 2 ministra BP, 10 V 1946, k. 3).
W etacie skreœlone zosta³o równie¿ stanowisko oficera kontrwywiadu. Najprawdopodobniej
mia³ on zadania zbli¿one do dzia³aj¹cego w WUBP Wydzia³u Kontrwywiadu WBW i MO.
Istnia³ on od listopada 1945 do po³owy 1946 r. Zajmowa³ siê „operacyjn¹” ochron¹ funkcjo-
nariuszy wszystkich s³u¿b podleg³ych ministrowi bezpieczeñstwa (AIPN, 1572/2658, Etat nr
W 18/257 Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Gdañsku, zatwierdzony
18 XII 1945, z póŸniejszymi zmianami, k. 45-52v). Etat ten wprowadza³ do WUBP Gdañsk
podzia³ kompetencji ustalony odgórnie w rozkazie nr 76 ministra Radkiewicza. (Por. Archi-
wum Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu [dalej: AIPN Po], 05/142, Rozkaz nr 76 mini-
stra BP, 27 XI 1945, k. 2-3). By³o to rozwiniêcie zmian, jakie zasz³y w MBP. Rozkazem nr 51
Minister Bezpieczeñstwa zreformowa³ bowiem Departament I, tworz¹c na jego bazie jednost-
ki, które zajmowa³y siê poszczególnymi zadaniami (Por. AIPN, 1572/2582, Rozkaz
nr 51 ministra BP, 6 IX 1945, k. 4-6. Ten sam dokument równie¿: Aparat bezpieczeñstwa
w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, t. 1: Lata 1945–1947, oprac. A. Paczkowski,
Warszawa 1994, s. 12-15).

34 AIPN, 1572/3086, Ramowy etat Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego, [b.d.],
k. 24. Dokument ten nie zawiera ¿adnych adnotacji odnoœnie do wprowadzenia go w ¿ycie.
Jednak struktura w nim zawarta wydaje siê byæ logiczna i odpowiadaæ stosowanej w powiato-
wych UBP.
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w powiatach od marca 1946 r.), nie ma tam wymienionych ¿adnych osób przypisa-
nych do konkretnych komórek operacyjnych odpowiadaj¹cych Wydzia³om WUBP.
S¹ natomiast nominacje dla referentów ró¿nego stopnia, referentów gminnych,
wartowników, oficerów œledczych i pracowników administracyjno-gospodarczych35.

Oficerami œledczymi PUBP w Kartuzach w 1945 r. byli Jerzy Jachowicz i Jan
Witerski. Za prowadzenie ewidencji operacyjnej odpowiada³ na poziomie powia-
tu jeden z referentów. Wed³ug rozkazów personalnych mia³ nim byæ od listopada
1945 r. Jan Owczarski36. Faktycznie jednak funkcjonariusz ten pe³ni³ s³u¿bê
w PUBP Kartuzy dopiero w lutym 1946 r.37  Nie uda³o siê ustaliæ, kto odpowiada³
za te kwestie wczeœniej. Sprawy personalne prowadzi³ referent personalny PUBP.
W Kartuzach by³ nim Marian D¹browski. Pracowa³ on tam jednak dopiero od
wrzeœnia 1945 r.38  Brak danych w czyjej gestii znajdowa³y siê te zagadnienia
wczeœniej. Wnioski kandydatów do PUBP sprawdzane by³y wtedy przez pracow-
ników Wydzia³u Personalnego WUBP. Pierwszym tymczasowym sekretarzem
PUBP w Kartuzach by³ wspomniany wy¿ej Jachowicz39. Pracownic¹ sekretariatu
by³a równie¿ Czes³awa Riechert. Zosta³a ona zatrudniona jako maszynistka, ale
szybko przeniesiono j¹ na stanowisko intendentki40. Funkcjê komendanta gmachu
i dowódcy warty pe³nili natomiast Franciszek Kurowski i Ignacy Pakos, którym
podlegali wartownicy41.

35 AIPN Gd, 123/2, Rozkaz organizacyjny nr 9 szefa WUBP w Gdañsku, 10 XI 1947, k. 200-202.
36 Tam¿e, 123/1, Rozkaz personalny nr 103 kierownika WUBP w Gdañsku, 9 IX 1946, k. 235-

-240.
37 Tam¿e, 211/489, Charakterystyka Referenta Ewidencji Operatywnej Jana Owczarskiego, 19 VII

1946, k. 27.
38 Tam¿e, 123/1, Rozkaz personalny nr 51 kierownika WUBP w Gdañsku, 3 IX 1945, k. 72-74.
39 Mo¿liwe, ¿e prowadzenie sekretariatu przej¹³ po nim nieznany z imienia Skórecki, po dezer-

cji którego, Jachowicz ponownie obj¹³ tê funkcjê. Taka informacja znajduje siê w aktach
osobowych Jerzego Jachowicza. Nie posiadamy jednak innych Ÿróde³ wyjaœniaj¹cych tê sy-
tuacjê. (Por. Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Katowicach [dalej: AIPN Ka], 0173/
196, Pismo kierownika PUBP w Kartuzach do kierownika WUBP Gdañsk, 13 XI 1945,
k. 39). Jachowicz mia³ równie¿ obj¹æ funkcjê zastêpcy kierownika PUBP w Kartuzach (naj-
prawdopodobniej pe³ni³ j¹ bez zatwierdzenia). Taka informacja znajduje siê w informatorze
Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeñstwa
w województwach œl¹skim/katowickim, bielskim i czêstochowskim, wstêp i red. W. Dubiañski,
A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 235-236. Wynika z niego, ¿e Jachowicz od 9 listo-
pada 1945 r. pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy kierownika PUBP w Kartuzach, gdzie pracowa³ od
1 kwietnia. Takich danych nie znajdujemy w karcie przebiegu s³u¿by Jachowicza. AIPN Ka,
0173/196, Karta przebiegu s³u¿by Jerzego Jachowicza, b.d., k. 61.

40 AIPN Gd, 214/18, Charakterystyka intendentki Richertównej Czes³awy, 15 III 1946, k. 11.
Mo¿liwe, ¿e pe³ni³a obie funkcje jednoczeœnie. By³a to powszechnie stosowana praktyka
w aparacie bezpieczeñstwa.

41 Tam¿e, 213/305, Pismo Komendanta Milicji Obywatelskiej powiatu kartuskiego do Wydzia³u
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Pierwszym kierownikiem PUBP w Kartuzach by³, jak ju¿ wspomniano, Jan
Uliasz. Urodzi³ siê on 8 marca 1918 r. w Niechobrzu (w pobli¿u Rzeszowa), w ro-
dzinie Micha³a i Franciszki. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej w 1933 r. przez
dwa lata pracowa³ w gospodarstwie rodziców. Nastêpnie zatrudni³ siê w zak³a-
dzie krawieckim. W tym czasie (lata 1934–1937) ukoñczy³ trzyletni¹ Zawodow¹
Szko³ê Dokszta³caj¹c¹. Dlatego te¿ w 1945 r., wype³niaj¹c ankietê, pisa³, ¿e jest
z zawodu krawcem. Przed wojn¹ wst¹pi³ równie¿ w szeregi Komunistycznego
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, a po jej wybuchu powróci³ na wieœ, gdzie ponownie
pracowa³ na roli. W ¿yciorysie z 1944 r. Uliasz podawa³, ¿e w rok wczeœniej
organizowa³ oddzia³ Armii Ludowej42. W rzeczywistoœci jednak nie nale¿a³ on do
¿adnego zgrupowania partyzanckiego. Mia³ natomiast dzia³aæ w Polskiej Partii
Robotniczej w gminie Rac³awówka (choæ i ten fakt kwestionowano). W paŸdzier-
niku 1944 r. z³o¿y³ podanie do Wojewódzkiego Resortu Bezpieczeñstwa w Rze-
szowie43. Trafi³ do Szko³y Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Lublinie
(wed³ug akt osobowych 8 grudnia 1944 r.). Po jej ukoñczeniu, zosta³ przyjêty do
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego i mianowany kierownikiem grupy ope-
racyjnej UB powiatu kartuskiego. Wniosek ten opiniowa³a ppor. Halina Górwicz,
póŸniejsza pracownica Wydzia³u Personalnego WUBP w Gdañsku44.

W Kartuzach Uliasz od pocz¹tku nie mia³ najlepszej opinii. Zarzucano mu
nie tylko nadu¿ywanie alkoholu, ale równie¿ brak kompetencji. Franciszek Ko-
walik po latach wspomina³, ¿e szef lokalnej „bezpieki” „nie mia³ »zielonego pojê-
cia« o pracy aparatu”45. Za zaniedbywanie obowi¹zków zosta³ tak¿e wykluczony
ze sk³adu Komitetu Powiatowego PPR w Kartuzach46. Przewa¿y³a jednak nega-
tywna ocena kierownika WUBP w Gdañsku. W opinii z 3 stycznia 1946 r. pisa³ on
m.in.: „ju¿ od d³ugiego czasu [Uliasz – D.Cz] rozpi³ siê, jest na³ogowym alkoho-
likiem. W zwi¹zku z tym nie posiada zupe³nie autorytetu ani u podw³adnych, ani
w organach administracji pañstwowej, czy [w] partiach politycznych. Pod wp³y-
wem wódki zatraca ca³kowicie odpowiedzialnoœæ i czujnoœæ polityczn¹. Mia³y
miejsce liczne skargi ze strony pracowników jego urzêdu. Po linii operacyjnej
równie¿ nie daje sobie rady. Wobec tego, ¿e ob. Uliasz jest na terenie Kartuz

Personalnego WUBP, 30 IV 1946, k. 15; AIPN Lu, 028/211, Charakterystyka dowódcy warty
Ignacego Pakosa, 14 I 1946, k. 8.

42 AIPN Gd, 214/358, ¯yciorys Jana Uliasza, [1944], k. 13.
43 Tam¿e, Zobowi¹zanie Jana Uliasza, 25 X 1944, k. 9; tam¿e, Proœba Jana Uliasza do Woje-

wódzkiego Resortu Bezpieczeñstwa w Rzeszowie, b.d., k. 10.
44 Halina Górwicz pe³ni³a od sierpnia 1945 do maja 1946 r. w WUBP w Gdañsku funkcjê za-

stêpcy kierownika Wydzia³u Personalnego. Pe³ny przebieg s³u¿by zob. tam¿e, 212/607, Akta
osobowe Haliny Górwicz; Aparat bezpieczeñstwa w województwie gdañskim…, s. 147.

45 AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11804, Kowalik Franciszek. Wspomnienia z dzia³alnoœci PPR
w latach 1945–1948 w powiecie kartuskim, 14 VI 1962, k. 1-18.

46 Tam¿e, KP PPR Kartuzy, 2600/2, Protokó³ z posiedzenia Komitetu Powiatowego, 5 XI 1945,
k. 15.
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skompromitowany (…) u nas wykorzystywany byæ nie mo¿e”47. Spowodowa³o
to, ¿e sam wyst¹pi³ o zwolnienie ze s³u¿by, motywuj¹c je problemami zdrowotny-
mi. Uliasz zosta³ zwolniony z pracy w aparacie bezpieczeñstwa z dniem 14 stycz-
nia 1946 r. Jak oficjalnie podano „na proœbê w³asn¹”48.

Jego nastêpc¹ zosta³ Franciszek Kowalik. Formalnie p.o. kierownika zosta³
1 kwietnia 1946 r.49, faktycznie jednak dowodzi³ PUBP Kartuzy ju¿ wczeœniej.
To on pisa³ charakterystyki s³u¿bowe funkcjonariuszy urzêdu w koñcu 1945 r.50

O zmianie na stanowisku kierownika UB raportowa³ równie¿ w sprawozdaniu
z pocz¹tku stycznia 1946 r. komendant powiatowy MO w Kartuzach51.

Kowalik urodzi³ siê 15 lutego 1919 r. w Stobiecku Miejskim w województwie
³ódzkim, w rodzinie Józefa i Zofii. Pochodzi³ z – jak to okreœlano – „rodziny
drobnomieszczañskiej”, choæ sam deklarowa³ pochodzenie robotnicze. Do 1939 r.
ukoñczy³ 5 oddzia³ów szko³y powszechnej. Dopiero po wojnie zdoby³ œrednie
wykszta³cenie. W ankiecie specjalnej Kowalik podawa³, ¿e nale¿a³ do KPP. Okaza³o
siê to jednak nieprawd¹, a za k³amstwo ukarany zosta³ w 1948 r. siedmiodniowym
aresztem. W przeciwieñstwie do Uliasza by³ on w partyzantce. Nale¿a³ do bry-
gady Armii Ludowej im. gen. Bema, gdzie u¿ywa³ pseudonimu „Ignac”. W lutym
1945 r. mia³ byæ funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w Folwarkach w gmi-
nie Zakrzówek w województwie ³ódzkim. W jego aktach osobowych znajduje siê
dwujêzyczne (polskie i rosyjskie) zaœwiadczenie zezwalaj¹ce na noszenie przez
Kowalika broni i poœwiadczaj¹ce, ¿e jest on komendantem MO52. Do pracy w UB
trafi³ z rekomendacji Komitetu Powiatowego PPR w Radomsku53. Zosta³ skiero-
wany do Centrum Wyszkolenia w £odzi. Po odbytym kursie otrzyma³ skierowa-
nie do Gdañska, a p³k Grzegorz Korczyñski przydzieli³ go na stanowisko referen-
ta do PUBP w Kartuzach54. Pocz¹tkowo pracowa³ w gminie Banino, potem obj¹³

47 AIPN Gd, 214/358, Charakterystyka Jana Uliasza sporz¹dzona przez kierownika WUBP
Gdañsk, 3 I 1946, k. 5.

48 Tam¿e, Wniosek referenta personalnego WUBP dotycz¹cy Jana Uliasza, 14 I 1946, k. 3. Na
dokumencie znajduje siê skreœlona adnotacja „jako nienadaj¹cy siê do s³u¿by”. Tam¿e, 120/2,
Wyci¹g z rozkazu personalnego MBP nr 333 z 31 XII 1945, [b.d.],k. 100.

49 Tam¿e, Wyci¹g z rozkazu personalnego MBP nr 96 z 1 IV 1946, [b.d.], k. 126.
50 Por. np. tam¿e, 213/176, Charakterystyka wartownika Kowalskiego Mieczys³awa, 17 XII 1945

r., k. 18.
51 Tam¿e, 05/54 t. 35, Sprawozdanie KP MO w Kartuzach do KW MO w Gdañsku, 3 I 1946,

k. 57-66. Wed³ug innej wersji p.o. kierownika mia³ byæ ju¿ od 1 IX 1945 r. Aparat bezpieczeñ-
stwa w Polsce…, s. 159. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w Ÿród³ach.

52 AIPN Gd, 213/173, Zaœwiadczenie w dwóch jêzykach (polski i rosyjski), 1 II 1945, k. 112/1.
W tej samej teczce znajduj¹ siê te¿ informacje kwestionuj¹ce ten fakt.

53 Formalnie cz³onkiem partii by³ od 22 stycznia 1945 r. AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11804,
Kowalik Franciszek. Wspomnienia z dzia³alnoœci PPR w latach 1945–1948 w powiecie kartu-
skim, 14 VI 1962, k. 1-18.

54 AIPN Gd, 123/1, Rozkaz personalny nr 29 kierownika WUBP w Gdañsku, 13 VI 1945, k. 34-35.
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stanowisko kierownika jednej z sekcji55. Jak ju¿ wspomniano, formalnie p.o. kie-
rownika PUBP zosta³ w kwietniu 1946 r. Na tym stanowisku pracowa³ do czerwca
1948 r., kiedy zosta³ przeniesiony na stanowisko szefa PUBP Koœcierzyna56.

Ogromn¹ rolê w tworzeniu terenowych struktur aparatu bezpieczeñstwa od-
grywali, oprócz komendantów wojennych, sowieccy doradcy. Pojawili siê oni od
razu po utworzeniu Resortu Bezpieczeñstwa Publicznego, na skutek oficjalnej
„proœby” premiera Osóbki Morawskiego57. Ich dzia³alnoœæ nie znajduje wiêkszego
odbicia w Ÿród³ach. Dzia³ali oni anonimowo, b¹dŸ pod przybranymi nazwiskami.
Bardzo czêsto wystêpowali w polskich mundurach58. W Kartuzach tak¹ funkcjê
pe³ni³ nieznany z imienia kpt. Denisow. Mo¿na domniemywaæ, ¿e odgrywa³ on
decyduj¹c¹ rolê w podejmowaniu decyzji w kartuskim UB. Uczy³ prawdopodob-
nie te¿ lokalnych funkcjonariuszy metod pracy operacyjnej. Wskazuje na to ¿ycio-
rys Mieczys³awa Busmy, który nim zosta³ wartownikiem w urzêdzie, przeszed³
œledztwo w PUBP w Kartuzach59. Busma pisa³: „W Urzêdzie zosta³em osadzony
w areszcie i przez kilka dni prowadzono dochodzenie. W czasie tym przes³uchi-
wano mnie kilkakrotnie. Przes³uchiwa³ mnie kpt. A[rmii] Czerwonej Denisow
oraz inni funkc[jonariusze] UB. Szefem w tym czasie w [P]UBP by³ Uliasz. Po
zakoñczeniu dochodzenia ów kapitan kaza³ mnie zwolniæ z aresztu i odstawiæ do
R[ejonowej] K[omendy] U[zupe³nieñ]”60. Wynika z tego, ¿e Denisow osobiœcie
przes³uchiwa³ podejrzanego i sam podj¹³ decyzjê o jego uwolnieniu.

Najwiêkszym problemem w funkcjonowaniu kartuskiego PUBP by³a kwe-
stia utrzymania dyscypliny wœród pracowników. By³ to jednak problem ca³ego re-
sortu61. Pilnowaniem przestrzegania przepisów przez funkcjonariuszy zajmowa³a

55 AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11777, Organizowanie w³adzy ludowej w gminie Banino pow.
Kartuzy woj. gdañskie. Relacja: Kamiñski Józef, Szwaba Szczepan, Delke Pawe³, 28 IV 1962
(autoryzacja 29 V 1962), k. 2. Brak jednak informacji, jakie zadania sta³y przed kierowan¹
przez niego sekcj¹.

56 Wg karty przebiegu s³u¿by przed objêciem funkcji w Koœcierzynie mia³ pe³niæ funkcjê szefa
PUBP w Tczewie. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w rozkazach personalnych MBP,
w których znajduje siê anulowanie rozkazu kieruj¹cego go do Tczewa. AIPN, 0990/9, Rozkaz
personalny nr 326, 3 VII 1948, k. 503-504. Nastêpnie by³ m.in.: naczelnikiem Wydzia³u V
WUBP w Gdañsku. S³u¿bê pe³ni³ do 30 VI 1954 r. Pe³ny przebieg s³u¿by patrz: AIPN Gd,
213/173, Karta przebiegu s³u¿by Franciszka Kowalika, b.d., k. 90; Aparat bezpieczeñstwa
w województwie…, s. 191-192. Autor nie uwzglêdni³ jednak s³u¿by Kowalika w Koœcierzynie,
mimo ¿e wymienia go jako piastuj¹cego funkcjê szefa PUBP (tam¿e, s. 48).

57 S. Poleszak, Wstêp, [do:] Rok pierwszy. Powstanie i dzia³alnoœæ aparatu bezpieczeñstwa
publicznego na LubelszczyŸnie..., s. 19.

58 Na wy¿szym szczeblu doradcy, zwani równie¿ sowietnikami funkcjonowali do 1956 r. Ze
struktur powiatowych zostali wycofani w 1947 r.

59 Zosta³ zatrzymany z powodu podejrzenia dezercji z Armii Czerwonej.
60 AIPN, 0892/22, ¯yciorys Mieczys³awa Busmy, 27 I 1948, k. 2-3.
61 Nie mamy danych zbiorczych o iloœci wykroczeñ pope³nionych przez „bezpieczniaków”

w 1945 r. Skalê zjawiska mog¹ jednak obrazowaæ dane pochodz¹ce z roku nastêpnego. W 1946 r.
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siê specjalna komórka dyscyplinarna. W centrali Wydzia³ do Spraw Funkcjonariu-
szy powo³ano rozkazem nr 13 ministra bezpieczeñstwa publicznego z 13 kwietnia
1945 r.62  Na szczeblu wojewódzkim dzia³a³y natomiast w 1945 r. Sekcje do Spraw
Funkcjonariuszy, zwane równie¿ Sekcjami 9. W WUBP Gdañsk pierwszy œlad
funkcjonowania tej jednostki pochodzi z czerwca 1945 r. Nominacjê na starszego
referenta otrzyma³ wtedy Leon Zakrojczyk63.

W Kartuzach64  przypadki ³amania regulaminów by³y na porz¹dku dziennym.
Wiele z nich mia³o swoje pod³o¿e w nadu¿ywaniu alkoholu przez funkcjonariuszy.
Nagminne by³y równie¿ strzelania z broni na ulicach miasta. Nie pomaga³y czêste
kary dyscyplinarne. Na przyk³ad pochodz¹cy z Bia³ostocczyzny Franciszek Li-
piñski w ci¹gu roku pracy w PUBP w Kartuzach by³ siedmiokrotnie karany dys-
cyplinarnie. W czasie s³u¿by na placówce w Przodkowie nadu¿ywa³ alkoholu,
strzela³ w nocy z broni s³u¿bowej i grozi³ mieszkañcom aresztowaniami. Mimo to
zwolniono go dopiero w po³owie 1946 r.65  W listopadzie 1945 r. trzydniowym
aresztem ukarany zosta³ inny funkcjonariusz, Alojzy Andrzejewski. Pod wp³y-
wem alkoholu awanturowa³ siê on z miejscowym dentyst¹66. Jeden z oficerów
œledczych z³ama³ z kolei procedury dotycz¹ce przetrzymywania wiêŸniów w aresz-
cie urzêdu. 22 grudnia 1945 r. w czasie nieobecnoœci kierownika PUBP zabra³ on
jedn¹ z wiêŸniarek, osadzonych za wspó³pracê z okupantem, na obiad do miejsco-
wej restauracji. Oskar¿ano go równie¿ o gwa³t na innej kobiecie. Wykroczenia te
spowodowa³y, ¿e zosta³ ukarany 28-dniowym aresztem, a w koñcu zwolniony ze
s³u¿by67.

rozpatrzono w ca³ym kraju ponad dziesiêæ tysiêcy spraw, z czego do s¹du skierowano 1500,
ukarano dyscyplinarnie 4713, a wydalono z pracy 1727 funkcjonariuszy. Tam¿e, 1572/3392,
Sprawozdanie ze stanu dyscypliny i karalnoœci Aparatu Bezpieczeñstwa Publicznego oraz
stanu pracy Biura do Spraw Funkcjonariuszy MBP, [1950], k. 1.

62 A. Kochañski, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1: Podzia³ administracyjny,
wa¿niejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje pañstwowe (1944–1956), Warszawa 1996, s. 69.

63 AIPN, 0990/4, Rozkaz personalny nr 140 ministra BP, 2 VII 1945, k. 73-74.
64 W województwie gdañskim problemy dyscyplinarne dotyczy³y funkcjonariuszy praktycznie

wszystkich PUBP. W koñcu 1946 r. szef WUBP w Gdañsku p³k Józef Mrozek wyda³ „ku
przestrodze” zarz¹dzenie do wiadomoœci pracowników gdañskiej „bezpieki”, w którym wy-
mieniano skazanych wyrokami funkcjonariuszy oraz sprawy skierowane do Wojskowej Pro-
kuratury Rejonowej. Por. AIPN Gd, 0046/250, Zarz¹dzenie szefa WUBP w Gdañsku do wia-
domoœci pracowników, 13 XI 1946, k. 58-64.

65 Tam¿e, 213/369, Wniosek referenta Antoniego KaŸmierczyka w sprawie Franciszka Lipiñ-
skiego, 3 IX 1946, k. 4. W 1950 r. Lipiñski stara³ siê o przyjêcie do s³u¿by w PUBP Pas³êk.
Nie poda³ jednak prawdziwego powodu zwolnienia z Kartuz i jego podanie zosta³o odrzucone.
Tam¿e, ¯yciorys Franciszka Lipiñskiego, 7 IX 1950, k. 3-3v.

66 Tam¿e, 214/14, Wniosek p.o. kierownika Sekcji Do Spraw Funkcjonariuszy w sprawie Alojzego
Andrzejewskiego, 9 XI 1945, k. 14.

67 Tam¿e, 214/637, Raport p.o. kierownika Sekcji do Spraw Funkcjonariuszy WUBP w Gdañsku,
9 II 1946, k. 19.
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Funkcjonariusze kartuskiego PUBP dopuszczali siê równie¿ pospolitych prze-
stêpstw. 29 wrzeœnia 1945 r. W³adys³awa Kuca i Teofila Podsiad³ego odwiedzi³o
trzech szukaj¹cych pracy znajomych z Kielecczyzny. Korzystaj¹c z broni zgro-
madzonej w magazynie PUBP, dokonali oni napadu na nieznanego z nazwiska
zegarmistrza oraz usi³owali obrabowaæ bank. Wspólna akcja miejscowych orga-
nów porz¹dkowych oraz WUBP doprowadzi³a do ujêcia sprawców. Nie uda³o siê
jednak odzyskaæ skradzionych przedmiotów, a w dodatku jeden z osadzonych
w areszcie WUBP, Stanis³aw Hodorek, po kilku dniach uciek³. Sprawa zakoñczy³a
siê wyrokami Wojskowego S¹du Rejonowego w Gdañsku. Funkcjonariusze PUBP
skazani zostali na osiem lat wiêzienia, natomiast ich wspólnik na cztery lata po-
zbawienia wolnoœci68.

Jednym z podstawowych zadañ urzêdów bezpieczeñstwa by³o zwalczanie
podziemia niepodleg³oœciowego. W powiecie kartuskim represje wobec cz³onków
partyzantki niepodleg³oœciowej (g³ównie TOW „Gryf Pomorski”) rozpoczê³y siê
tu¿ po przejœciu frontu. Pocz¹tkowo dzia³ania prowadzi³y w³adze radzieckie, póŸ-
niej sprawy te przejê³a polska „bezpieka”. Ju¿ w koñcu 1945 r. PUBP posiada³
informacje o cz³onkach organizacji i prowadzi³ ich obserwacjê69. Równie¿ w póŸ-
niejszych latach funkcjonariusze z Kartuz aktywnie inwigilowali œrodowisko by-
³ych partyzantów70.

Walka z podziemiem prowadzona przez „bezpiekê” uderzy³a równie¿ w two-
rz¹c¹ siê administracjê powiatow¹. Pierwszym starost¹ kartuskim po wojnie by³,
jak ju¿ wspomniano, Mieczys³aw Nowak. Urodzi³ siê 29 lutego 1903 r., pochodzi³
z województwa kieleckiego. W czasie wojny by³ on cz³onkiem Armii Krajowej.
Wed³ug relacji A. Arendta, zosta³ on mianowany na urz¹d, mimo wyraŸnego oporu
ze strony komendanta miasta Popowa71. Bardzo szybko zajê³a siê nim kartuska
„bezpieka”. Zosta³ aresztowany i osadzony w wiêzieniu w Gdañsku. Potwierdzaj¹ to
wspomnienia twórców „w³adzy ludowej” w powiecie kartuskim72. W publikacjach

68 AIPN, 0703/378, Wyci¹g ze sprawozdania dekadowego WUBP w Gdañsku za okres od dnia
28 wrzeœnia 45 do 8 paŸdziernika 45 r., b.d., k. 5; AIPN Gd, 04/26 t. 1, Notatka s³u¿bowa
dotycz¹ca bandy rabunkowej nr 31, 15 VIII 1978, k. 1-1v.

69 Tam¿e, 0046/250, Sprawozdanie o rezultatach agenturalno-operatywnych i œledczej pracy
WUBP Gdañsk za okres od dnia 16 do 26 listopada 1945 r., 28 XI 1945, k. 19-26.

70 Wiêcej na ten temat zob. A. G¹siorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf
Pomorski”, Gdañsk 2010, s. 359 i n.

71 N. Maczulis, op. cit., s. 50.
72 AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11724, Organizowanie w³adzy ludowej w woj. gdañskim w la-

tach 1945–1948. Relacja [W³adys³awa Sko³o¿yñskiego] na piœmie z³o¿ona w Referacie Hi-
storii Partii KW PZPR w Gdañsku w dniu 5 XII 1961 r., k. 12-21. Fakt aresztowania Nowaka
potwierdza równie¿ relacja Wadima Lincowa, cz³onka grupy operacyjnej KERM na powiat
kartuski. Wg niego mia³o to nast¹piæ jeszcze w marcu. Por. tam¿e, 2384/11774, Relacja
b. cz³onka grupy operacyjnej d/s uruchomienia przemys³u w powiecie kartuskim w roku 1945
Wadima Lincowa, 28 IV 1962 r. (autoryzacja 22 V 1962), k. 1-3.
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dotycz¹cych historii Kartuz, wysuwano do tej pory jedynie przypuszczenia co do
jego dalszych losów73.

Nowe œwiat³o na tê sprawê rzuca wykaz zatrzymanych prowadzony przez
pion œledczy WUBP w Gdañsku. Mieczys³aw Nowak zosta³ aresztowany 23 maja
1945 r. pod zarzutem przynale¿noœci do Armii Krajowej74. Wiêcej na ten temat
mówi sprawozdanie sekcji œledczej WUBP z 26 listopada 1945 r. Wynika z niego,
¿e w maju 1945 r. funkcjonariusze PUBP w Kartuzach rozbili grupê, która – ich
zdaniem – zajmowa³a siê zbieraniem broni w celu przygotowania przysz³ych dzia-
³añ partyzanckich. Aresztowano ³¹cznie dziesiêæ osób75. Pokrywa siê to z danymi
z wykazu zatrzymanych. Jako pierwszy zatrzymany zosta³ Nowak. Nastêpnie miê-
dzy 24 a 30 maja aresztowano kolejne dziewiêæ osób76. Wszyscy oni trafili do
dyspozycji wojewódzkiego urzêdu z Gdañska, a nastêpnie osadzono ich w wiê-
zieniu przy ulicy Kurkowej.

Dalsze losy zatrzymanych potoczy³y siê w ró¿ny sposób. Mieczys³aw Nowak
zmar³ na skutek epidemii tyfusu panuj¹cej w tamtym czasie w gdañskim wiêzie-
niu77. Jeœli wierzyæ dokumentom WUBP sta³o siê to 23 sierpnia 1945 r.78 Mo¿liwe,
¿e na skutek epidemii zmar³ równie¿ Józef Kunert79. 22 listopada do prokuratury

73 A. Hirsz, op. cit., s. 37. Autor, korzystaj¹c z wewn¹trzresortowych opracowañ MSW, potwier-
dza³ fakt aresztowania i osadzenia Nowaka w wiêzieniu. Z kolei Norbert Maczulis wysuwa³
przypuszczenia, ¿e móg³ on zostaæ zamordowany przez polskie lub sowieckie organa bezpie-
czeñstwa. N. Maczulis, op. cit., s. 50.

74 AIPN Gd, 0046/3 t. 2, Kontrolka zatrzymanych i aresztowanych od dnia 29 kwietnia do 10 grud-
nia 1945, [1945], k. 9v-10.

75 Tam¿e, 0046/250, Raport z dzia³ania VIII Sekcji WUBP Gdañsk po linii œledztwa, 26 XI
1945, k. 11-15. W raporcie podano b³êdnie imiê Nowaka. Zamiast Mieczys³aw zapisano Sta-
nis³aw. Pozosta³e informacje potwierdzaj¹ jednak, ¿e chodzi o starostê.

76 Byli to: Ignacy Zabrocki – aresztowany 24 maja; Mieczys³aw Domaga³a, Kazimierz Dominas,
Roman Pela i Stanis³aw Trêbski – aresztowani 27 maja; Zygmunt Bauer i W³adys³aw Janicki
– aresztowani 29 maja oraz Janusz Bessert i Józef Kunert – aresztowani zostali 30 maja (tam-
¿e, 0046/3 t. 2, Kontrolka zatrzymanych i aresztowanych od dnia 29 kwietnia do 10 grudnia
1945, [1945], k. 9-11).

77 Szerzej na temat epidemii: W. Kowalski, Dwie strony krat. Z historii wiêzienia w Gdañsku,
Gdañsk 2003, s. 45-77; G. Olter, Historii epidemii tyfusu w latach 1945–1946 w gdañskim
wiêzieniu ci¹g dalszy, [w:] Wiêzienie w Gdañsku w systemach represji XX wieku, red.
W. Kowalski, Gdañsk 2005, s. 84–94 („Przegl¹d Wiêziennictwa Polskiego”, 2005, nr 46 –
wydanie specjalne).

78 Fakt œmierci Nowaka na terenie wiêzienia mog¹ równie¿ potwierdzaæ badania Waldemara
Kowalskiego. Sporz¹dzi³ on na podstawie wiêziennych spisów zdawczo-odbiorczych wykaz
prawie tysi¹ca osób, jakie zmar³y w gdañskim wiêzieniu w 1945 r. Pod numerem 612 znajduje
siê Mieczys³aw Nowak, który mia³ umrzeæ miêdzy 1 a 30 wrzeœnia 1945 r. Bior¹c pod uwagê
skalê epidemii oraz liczbê zgonów, nale¿y przyj¹æ, ¿e data zgonu jest zbli¿ona do podawanej
przez WUBP i najprawdopodobniej chodzi o tê sam¹ osobê. W. Kowalski, op. cit., s. 248.

79 W wykazie aresztowanych przy jego nazwisku zapisano wprawdzie „zwolniony”, nie znajdujemy
jednak tam ¿adnej daty. Na liœcie W. Kowalskiego pod pozycj¹ 454 figuruje Józef Kunert,
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trafi³y akta trzech osób: Romana Peli, W³adys³awa Janickiego i Ignacego Zabroc-
kiego. Na obecnym etapie badañ, nie mamy jednak mo¿liwoœci ustalenia dalszych
ich losów. Pozostali zostali zwolnieni, jedynie Zygmunt Bauer zbieg³ z wiê-
zienia80.

Kartuska policja polityczna, podobnie jak ca³y aparat bezpieczeñstwa w Pol-
sce, prowadzi³a dzia³ania równie¿ przeciwko przedstawicielom legalnej opozycji.
Nie mamy danych o skali rozpracowania PSL w powiecie kartuskim w 1945 r.
PUBP zbiera³ jednak informacje na ten temat, które zosta³y wykorzystane w póŸ-
niejszym okresie81.

Wa¿n¹ dziedzin¹, jak¹ zajmowali siê funkcjonariusze kartuskiej „bezpieki”,
by³o rozliczenie okresu okupacji hitlerowskiej. Na wprowadzon¹ w 1941 r. Niemie-
ck¹ Listê Narodowoœciow¹82  w okrêgu Gdañsk – Prusy Zachodnie zosta³o wci¹-
gniêtych ponad 900 tys. ludzi. Dotknê³o to równie¿ wiele osób z powiatu kartu-
skiego. Odpowiednie przepisy prawne wydano doœæ szybko83. Pomorze uznano
za obszar, gdzie obowi¹zywa³ przymus wpisu na NLN i do uzyskania rehabilitacji
wystarczy³a decyzja administracyjna. Nie dotyczy³o to jednak wpisanych do grupy
drugiej. Oni, podobnie jak osoby, których oœwiadczenia zosta³y odrzucone, mu-
sieli stawiæ siê w s¹dzie grodzkim. Zakwestionowane deklaracje trafia³y do PUBP,
gdzie poddawano je sprawdzeniu. Tak¿e w Kartuzach funkcjonariusze wystê-
powali w czasie rozpraw s¹dowych. Do wrzeœnia 1946 r. w powiecie kartuskim
zrehabilitowano administracyjnie nieco ponad 12 tys. osób, natomiast s¹downie
32784. Przebieg rehabilitacji w powiecie kartuskim wywo³a³ wiele kontrowersji.

którego data zgonu zosta³a umiejscowiona miêdzy 19 a 31 sierpnia 1945 r. Mo¿liwe, ¿e Kunert
zosta³ faktycznie zwolniony z wiêzienia, jednak zmar³ po powrocie do domu, co wiêzienna
administracja odnotowa³a jako zgon na skutek epidemii. Tam¿e, s. 56, 244.

80 AIPN Gd, 0046/3, t. 2, Kontrolka zatrzymanych i aresztowanych od dnia 29 kwietnia do
10 grudnia 1945 r., [1945], k. 9-11.

81 Franciszek Kowalik wspomina³ po latach, ¿e PUBP by³ w posiadaniu oko³o 100 legitymacji
PSL-owskich, dziêki czemu ³atwo mogli dostaæ siê na zebrania partyjne. W PSL dzia³a³a za-
pewne równie¿ siatka agentów UB. Por. AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11804, Kowalik Fran-
ciszek. Wspomnienia z dzia³alnoœci PPR w latach 1945–1948 w powiecie kartuskim, 14 VI
1962, k. 1-18.

82 Na temat NLN i polityki w³adz krajowych wobec wpisanych na ni¹ patrz np. L. Olejnik,
Polityka narodowoœciowa Polski w latach 1944–1960, £ódŸ 2003, passim; ten¿e, Zdrajcy
narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II wojnie œwiatowej, Warszawa 2006. Na temat
polityki w³adz w województwie gdañskim zob. M. Hejger, Polityka narodowoœciowa w³adz
polskich w województwie gdañskim w latach 1945–1947, S³upsk 1998; J. Rados, Rehabilita-
cja na Pomorzu Gdañskim, Gdañsk 1969.

83 Najwa¿niejszym by³o rozporz¹dzenie ministra administracji publicznej z 25 maja 1945 r. Por.
AP Gdañsk, Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku (dalej: UWG), 1164/281, Rozporz¹dzenie Mini-
stra Administracji Publicznej w sprawie osób wpisanych do III lub IV grupy niemieckiej listy
narodowoœciowej lub do grupy tzw. Leistunge-Pole, 25 V 1945, k. 5-8.

84 Tam¿e, 1164/60, Sprawozdanie miesiêczne Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku za sierpieñ
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Starosta kartuski uwa¿a³, ¿e „s¹d grodzki traktowa³ te sprawy zbyt liberalnie”85.
Podobnego zdania by³ Franciszek Kowalik, który oskar¿a³ o przynale¿noœæ do
NLN miejscowego sêdziego Zaracha86. Byæ mo¿e w trakcie rozpraw rehabilita-
cyjnych dochodzi³o do nieprawid³owoœci. Wskazuje na to opinia s³u¿bowa wy-
stawiona Alojzemu Andrzejewskiemu, który by³ jednym z referentów reprezentu-
j¹cych PUBP w s¹dzie grodzkim. Andrzejewski mia³ przyjmowaæ ró¿ne korzyœci
maj¹tkowe w zamian za korzystne wyroki87.

Funkcjonariusze kartuskiej „bezpieki” zajmowali siê równie¿ wy³awianiem
ze spo³eczeñstwa osób faktycznie wspó³pracuj¹cych z okupantem. Przypadek taki
mia³ miejsce na prze³omie paŸdziernika i listopada 1945 r. Na polecenie UB mili-
cja aresztowa³a trzy osoby podejrzane o przynale¿noœæ do SA88. O podobnych
przypadkach wspomina tak¿e w swojej relacji Kowalik89.

W powiecie przebywa³a równie¿ ludnoœæ niemiecka. Na pocz¹tku wrzeœnia
by³o to ponad cztery tysi¹ce osób. Jednak w dwa miesi¹ce póŸniej liczba ta zma-
la³a blisko trzykrotnie90. Wyje¿d¿aj¹cy musieli uzyskaæ specjaln¹ przepustkê
wydawan¹ przez miejscowy PUBP. Dla ³atwiejszej kontroli starano siê ich sko-
szarowaæ. W Kartuzach obóz dla ludnoœci niemieckiej funkcjonowa³ w okolicy
wodoci¹gów. By³ to otoczony drutem kolczastym barak91. Jego za³o¿enie oma-
wiano na posiedzeniu komitetu powiatowego PPR w Kartuzach. Z raportu, jaki
wys³a³ potem komitet partyjny, bi³ duch rewan¿yzmu. Argumentowano, ¿e: „wszyst-
kich Niemców, którzy wa³êsaj¹ siê w ca³ym powiecie kartuskiem bezkarnie sko-
szarowaæ (…) ogrodziæ tak jak Niemcy robili z naszymi Polakami”92.

Podobny barak dla ludnoœci niemieckiej stworzono w Gorêczynie. Dosz³o
tam do ciekawego sporu kompetencyjnego. Miejscowa MO umieœci³a Niemców
w obozie, natomiast pe³ni¹cy funkcjê pe³nomocnika do spraw reformy rolnej Fran-
ciszek Rogowski wszystkich wypuœci³, twierdz¹c, ¿e tylko on ma prawo do podej-

1946 r., b.d., k. 186-200. Z danych Starostwa Powiatowego w Kartuzach wynika, ¿e do 1 X
1945 r. zakwestionowano 371 deklaracji. Tam¿e, 1164/81, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa
Powiatowego w Kartuzach za miesi¹c wrzesieñ 1945 r., 1 X 1945, k. 10-20.

85 E. Koko, op. cit., s. 256.
86 AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11804, Kowalik Franciszek. Wspomnienia z dzia³alnoœci PPR

w latach 1945–1948 w powiecie kartuskim, 14 VI 1962, k. 1-18.
87 AIPN Gd, 211/14, Charakterystyka referenta operatywnego Alojzego Andrzejewskiego, 17 XII

1945, k. 27.
88 Tam¿e, 05/54, t. 35, Raport sytuacyjny za czas od 20 paŸdziernika do 5 listopada 1945 r., 3 XI

1945, k. 34-36.
89 AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11804, Kowalik Franciszek. Wspomnienia z dzia³alnoœci PPR

w latach 1945–1948 w powiecie kartuskim, 14 VI 1962, k. 1-18.
90 E. Koko, op. cit., s. 254.
91 Tam¿e, s. 255.
92 AP Gdañsk, KP PPR, 2600/8, Raport KP PPR w Kartuzach, [kwiecieñ 1945], k. 6.
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mowania takich decyzji. W efekcie milicjanci wspólnie z miejscow¹ ludnoœci¹
wys³ali za¿alenie na Rogowskiego93.

Nie wszyscy Niemcy przebywaj¹cy na terenie powiatu zostali jednak skosza-
rowani. Najbardziej obawiano siê uzbrojonych dezerterów z Wehrmachtu oraz
partyzantki niemieckiej. PUBP wspólnie z milicj¹ i wojskiem prowadzi³ nawet
poszukiwania w okolicznych lasach. Taka akcja mia³a miejsce 13 listopada w gmi-
nie Sianowo. Bra³y w niej udzia³ pluton operacyjny, milicjanci z posterunku miej-
skiego i wydzia³u œledczego MO, pluton funkcjonariuszy UB oraz oddzia³ wojska
z Gdañska. Nie uda³o siê jednak nikogo zatrzymaæ94. O ukrywaj¹cych siê z broni¹
SS-manach wspomina³ po latach równie¿ Franciszek Kowalik95.

Warunki pracy w pocz¹tkowym okresie nie nale¿a³y do naj³atwiejszych. Apro-
wizacja w Kartuzach szwankowa³a jeszcze w koñcu roku96. Trudnoœci z umundu-
rowaniem i uzbrojeniem towarzyszy³y zarówno MO, jak i UB. Funkcjonariusze
u¿ywali znalezion¹ poniemieck¹ broñ, korzystali równie¿ z pomocy radzieckich
komendantów wojennych. Dopiero w drugiej po³owie roku zaczêto wprowadzaæ
jednolite umundurowanie97.

Najwiêkszy wzrost liczby pracowników nast¹pi³ w pierwszych dwóch mie-
si¹cach funkcjonowania urzêdu. Spowodowane to by³o nap³ywem funkcjonariu-
szy z centralnej Polski, jak równie¿ rozwojem kolejnych komórek terenowej „bez-
pieki”. PóŸniej, a¿ do listopada, liczba funkcjonariuszy stale ros³a. Nie wp³ynê³o
na ten proces ani przeniesienie Zygmunta Ratajczaka i Chajma Ickowicza, ani
aresztowanie na pocz¹tku paŸdziernika Kuca i Podsiad³y. Dopiero œmieræ Fran-
ciszka Rogowskiego (zmar³ na dur brzuszny 14 grudnia) oraz odejœcie Jana Uliasza
i Jerzego Jachowicza zahamowa³o tê tendencjê. Przez ca³y omawiany okres odczu-
wano jednak w PUBP Kartuzy braki kadrowe. Œwiadczy o tym fakt przejmowania
do s³u¿by funkcjonariuszy KP MO w Kartuzach (Franciszek Kurowski, Edward
Mrozik i Henryk Regliñski)98.

Stan osobowy PUBP w Kartuzach wzrasta³ jednak wraz z rozwojem urzêdu
w 1945 r. Pokazuje to wykres 1.

93 Tam¿e, Raport sekretarza Komitetu PPR w Kartuzach, 12 IV 1945, k. 4. Franciszek Rogowski
po zakoñczeniu reformy rolnej przeszed³ do pracy w PUBP w Kartuzach. Zmar³ 14 XII 1945 r.

94 AIPN Gd, 05/54 t. 35, Raport sytuacyjny za czas od 5 do 20 listopada 1945, 19 XI 1945,
k. 37-39.

95 AP Gdañsk, KW PZPR, 2384/11804, Kowalik Franciszek. Wspomnienia z dzia³alnoœci PPR
w latach 1945–1948 w powiecie kartuskim, 14 VI 1962, k. 1-18.

96 AP Gdynia, SPK, 1643/200, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiej Rady Narodowej miasta
Kartuz od dnia 16 marca do 31 grudnia 1945, 8 I 1946, b.p.

97 AIPN Gd, 028/109, W. Odya, op. cit., k. 25-27.
98 Przy przenoszeniu milicjantów do PUBP pomocnym okazywa³ siê sowietnik kpt. Denisow,

co wyjaœnia³ póŸniej ówczesny komendant powiatowy MO por. ¯ydowicz. Por. AIPN Gd,
213/305, Pismo ppor. Henryka ¯ydowicza do Wydzia³u Personalnego WUBP w Gdañsku,
30 IV 1946, k. 15.
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Czternastu funkcjonariuszy s³u¿¹cych w PUBP Kartuzy w 1945 r. pochodzi³o
z Polski centralnej (Mazowsze, £ódzkie). Pozosta³e rejony Rzeczypospolitej re-
prezentowane by³y w mniejszym zakresie. Po trzech z nich pochodzi³o z Wielko-
polski, powiatu kartuskiego i Rzeszowszczyzny. Po dwóch urodzi³o siê na Podla-
siu oraz Kujawach. Z Wileñszczyzny pochodzi³ natomiast Micha³ Szarabajko.
Procentowo pokazuje to wykres 2.

Wœród funkcjonariuszy zdecydowanie dominowali przyjezdni. Ma³a liczba
przedstawicieli miejscowej ludnoœci (Czes³awa Riechert, Bernard Mielewczyk
i Henryk Regliñski) zdaje siê potwierdzaæ tezê, ¿e przy przyjmowaniu do UB
unikano autochtonów. Traktowano ich, jako potencjalnie niebezpiecznych z racji
znacznej liczby osób, jakie na tych terenach wpisano do Niemieckiej Listy Naro-
dowoœciowej99. Podobne wyliczenia dla Œl¹ska przeprowadzi³ Dariusz Wêgrzyn.
Z jego ustaleñ wynika, ¿e autochtoni stanowili 20 proc. obsady PUBP w Rybniku
w latach 1945–1947100.

99 Takie podejrzenia wysuniêto równie¿ wobec Czes³awy Riechert. Por. tam¿e, 214/1173, Raport
dotycz¹cy Riechert Czes³awy, intendentki PUBP w Kartuzach, 22 VIII 1946, k. 26.

100 D. Wêgrzyn, Struktury bezprawia. Kadry Urzêdu Bezpieczeñstwa w powiecie rybnickim
(1945–1947), Katowice-Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 110-111.

Źród³o: Zestawienie w³asne autora, opracowane na podstawie teczek osobowych funkcjonariuszy,
znajduj¹cych siê w archiwach IPN. W wykresie uwzglêdniono 3 funkcjonariuszy, którzy figuruj¹
w rozkazach personalnych, a których teczek osobowych nie uda³o siê uzyskaæ. Pozosta³e wykresy
zawieraj¹ dane dla 31 ustalonych pracowników PUBP.

Wykres 1.
Stan osobowy PUBP Kartuzy III-XII 1945 r.
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Do pracy w kartuskim PUBP przyjmowano g³ównie ludzi m³odych. By³a to
jednak tendencja panuj¹ca w resorcie. W 1945 r. w ca³ym aparacie bezpieczeñ-
stwa by³o ponad 61 proc. osób, które nie ukoñczy³y 30 roku ¿ycia101. Jeœli przyj¹æ
to kryterium, to w Kartuzach wynik wynosi³by 90 proc. Jedynie trzech (10 proc.
ogó³u) funkcjonariuszy przekroczy³o bowiem wiek trzydziestu lat w momencie
rozpoczynania s³u¿by. Najwiêksz¹ grupê (42 proc.) stanowi³y osoby w przedziale
wiekowym 18-20 lat. Osoby w wieku 21-24 lat stanowi³y 22 proc. ogó³u, w prze-
dziale 25-29 lat – 23 proc. Jeden z wartowników w momencie rozpoczynania
s³u¿by nie mia³ nawet ukoñczonych 18 lat. M³ody wiek funkcjonariuszy mia³ wp³yw
na funkcjonowanie urzêdu. Jak ju¿ wspomniano, problemy z dyscyplin¹ by³y
w Kartuzach na porz¹dku dziennym. Jednak nie mo¿na wyodrêbniæ najmniej zdy-
scyplinowanej grupy wiekowej. Wœród karanych dyscyplinarnie w 1945 r. by³
bowiem zarówno dziewiêtnastoletni Franciszek Lipiñski, jak i trzydziestocztero-
letni Jan Witerski.

101 AIPN, 1583/141, Aparat bezpieczeñstwa publicznego 1945, 1947, 1951, 1953, 1955. Stan
etatowy, zestawienia liczbowe. Znajduj¹ce siê tam dane opracowa³ Konrad Rokicki. Zob.
ten¿e, op. cit., s. 17.

Źród³o: Por. wykres 1.

Wykres 2.
Funkcjonariusze PUBP Kartuzy wg miejsca urodzenia
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Funkcjonariusze PUBP w Kartuzach spe³niali wymogi pochodzenia, jakie
stawiano przed kandydatami do pracy w resorcie. Wiêkszoœæ z nich pochodzi³a
z rodzin ch³opskich (11) lub robotniczych (18 – w tym dwie osoby deklaruj¹ce
pochodzenie rzemieœlnicze). W rubryce pochodzenie spo³eczne „mieszczañskie”
wpisa³a jedynie Czes³awa Riechert. Z rodziny „drobnomieszczañskiej” pochodzi³
równie¿ Franciszek Kowalik, chocia¿ sam deklarowa³ pochodzenie robotnicze102.
Kartuska „bezpieka” nie odbiega³a wiêc pod tym wzglêdem od innych urzêdów
w kraju.

M³ody wiek przewa¿aj¹cej czêœci funkcjonariuszy skutkowa³ równie¿ sto-
sunkowo s³abym wykszta³ceniem wiêkszoœci z nich. Najm³odszym w kontynu-
owaniu edukacji przeszkodzi³a wojna, choæ wp³yw na to mia³o tak¿e pochodzenie
spo³eczne wiêkszoœci funkcjonariuszy i fakt odp³atnoœci nauki na poziomie gimna-
zjalnym. Wykszta³ceniem co najwy¿ej powszechnym legitymowa³o siê a¿ 21 pra-
cowników PUBP. Stanowi³o to 68 proc. stanu osobowego. Szeœciu posiada³o udo-
kumentowane wykszta³cenie zawodowe, choæ w kwestionariuszach osobowych
wiêkszoœæ podawa³a ró¿ne profesje. Zapewne chodzi³o im o zawód wykonywany,
a nie wyuczony. Wykszta³cenie œrednie uzyskane przed wojn¹ posiada³ Jerzy Ja-
chowicz. Pierwszy szef kartuskiej „bezpieki” Jan Uliasz by³ z zawodu krawcem.
Jego nastêpca Kowalik szko³ê œredni¹ ukoñczy³ dopiero w UB.

102 Por. AIPN Gd, 213/173, Ankieta specjalna Franciszka Kowalika, 25 III 1945, k. 4-9v.

Wykres 3.
Wiek funkcjonariuszy PUBP Kartuzy w momencie rozpoczêcia s³u¿by

Źród³o: Por. wykres 1.
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M³ody wiek kadry PUBP Kartuzy skutkowa³ równie¿ brakiem wczeœniejszej
s³u¿by wojskowej. Przed wst¹pieniem do s³u¿by w „bezpieczeñstwie” w wojsku
by³o zaledwie szeœciu funkcjonariuszy (5 w Wojsku Polskim i 2 w Armii Czerwo-
nej, z czego wywodz¹cy siê z Kresów Micha³ Szarabajko s³u¿y³ w obu forma-
cjach, a Mieczys³aw Busma przebywa³ w Armii Czerwonej zaledwie przez trzy
miesi¹ce). S³u¿bê w zgrupowaniach partyzanckich mia³o za sob¹ 12 funkcjona-
riuszy. Oœmiu deklarowa³o przynale¿noœæ do Gwardii/Armii Ludowej (w dwóch
przypadkach zachodz¹ w¹tpliwoœci, co do autentycznoœci tej informacji103), trzech
nale¿a³o do Batalionów Ch³opskich, a Zygmunt Piszczyk do organizacji Gwardii
Ludowej PPS104. Daje to ³¹cznie 39 proc. funkcjonariuszy posiadaj¹cych doœwiad-
czenie z dzia³alnoœci przeciw okupantowi. Jest to wynik wy¿szy ni¿ œrednia ca³e-
go aparatu bezpieczeñstwa z 1945 r. Z wyliczeñ Konrada Rokickiego wy³ania siê
bowiem liczba niespe³na 16 proc. pracowników BP ze sta¿em partyzanckim. Wp³yw
na tak wysoki wynik mia³ nap³yw funkcjonariuszy z g³êbi Polski. Na ziemie pó³-
nocne i zachodnie wyje¿d¿ali bowiem, lub byli kierowani przez MBP i partie
polityczne, przede wszystkim ludzie sprawdzeni.

Udzia³ w formacjach partyzanckich wi¹za³ siê z przynale¿noœci¹ do partii po-
litycznych. Jednak, co ciekawe, tylko czterech spoœród oœmiu cz³onków GL/AL
nale¿a³o w czasie wojny do PPR (oprócz partyzantów cz³onkami PPR byli rów-
nie¿ Franciszek Rogowski i Jan Uliasz). Nie ma wiêc jednoznacznej korelacji
miêdzy uczestnictwem w obu komunistycznych organizacjach. W 1945 r. stopieñ
upartyjnienia by³ ju¿ zdecydowanie wiêkszy. Cz³onkami PPR by³o bowiem
18 funkcjonariuszy (choæ w kilku przypadkach mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, co do
autentycznoœci wpisu), Jan Witerski nale¿a³ do PPS, a Tadeusz Zwoliñski by³
w tym czasie cz³onkiem Zwi¹zku Walki M³odych. Pozosta³e 11 osób deklarowa³o
bezpartyjnoœæ.

103 Chodzi o Izydora Wróblewskiego i Jana Zieliñskiego. W ich aktach nie ma jednoznacznie
potwierdzonego faktu s³u¿by w partyzantce.

104 Por. AIPN Gd, 211/553, ¯yciorys Zygmunta Piszczyka, b.d., k. 10.

Źród³o: Por. wykres 1.

Wykres 4.
Wykszta³cenie funkcjonariuszy PUBP Kartuzy w 1945 r.
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KW PPR nie by³ jednak pocz¹tkowo zadowolony z rozwoju partii w Kartu-
zach. W czerwcu Wydzia³ Organizacyjny raportowa³, ¿e ani w PUBP, ani w MO
nie ma komórki PPR. Na terenie powiatu mia³y natomiast dzia³aæ jedynie trzy
organizacje partyjne105. Nie znamy dok³adnej daty utworzenia komórki partyjnej
w kartuskiej bezpiece. Jedyny zachowany protokó³ z jej zebrañ w 1945 r. pocho-
dzi z 29 grudnia. W spotkaniu wziê³o udzia³ 16 pracowników, z czego 7 by³o
cz³onkami PPR106. Nadal jednak zdarza³y siê przypadki unikania przyst¹pienia
do partii. Mieczys³aw Busma cz³onkiem PPR zosta³ dopiero 26 marca 1946 r.,
maj¹c do wyboru wst¹pienie do partii b¹dŸ zwolnienie z pracy107.

Wiêkszoœæ funkcjonariuszy PUBP w Kartuzach by³a rzymskimi katolikami.
Jako bezwyznaniowi okreœlali siê jedynie: Jan Sobiejewski, Tadeusz Zwoliñski
i Chajm Ickowicz108. Przynale¿noœæ do grupy wyznaniowej deklarowa³o wiêc
w Kartuzach 94 proc. ogó³u funkcjonariuszy. W skali resortu w 1945 r. odsetek
ten wynosi³ 92,20 proc.109  Zmienia³o siê to wraz z cementowaniem ustroju Pol-
ski Ludowej. W 1953 r. jako wierz¹cy deklarowa³o siê ju¿ niespe³na 30 proc.
pracowników „bezpieki”110. Podobny trend mia³ zapewne miejsce równie¿ w kar-
tuskim PUBP, kwestia ta wymaga jednak dalszych badañ.

Kilku funkcjonariuszy spoœród badanej grupy kontynuowa³o karierê po opusz-
czeniu Kartuz. Najwy¿sze stanowiska osi¹gnêli Franciszek Kowalik111, Jerzy Ja-
chowicz112, Tadeusz Gryz113  i Zygmunt Ratajczak114. Wszyscy jednak zostali
zwolnieni ze s³u¿by w „bezpiece” z powodów dyscyplinarnych115. Emerytury

105 AP Gdañsk, KP PPR, 2600/11, Sprawozdanie Wydzia³u Organizacyjnego z inspekcji Komi-
tetu Powiatowego PPR w Kartuzach, 23 VI 1945, k. 10.

106 Tam¿e, 2600/14, Protokó³ z zebrania partyjnego przy UBP w Kartuzach, 29 XII 1945, k. 73.
107 AIPN, 0892/22, Pismo sekretarza ko³a PPR przy PUBP Kartuzy Jana Nowaka do sekretarza

komitetu PPR przy Centrum Wyszkolenia w Legionowie, 14 XII 1948, k. 21.
108 W swojej ankiecie personalnej pierwotnie wpisa³ wyznanie moj¿eszowe, dopiero póŸniej,

dopisuj¹c „bezwyznaniowy”. AIPN Gd, 066/206, Ankieta specjalna Chajma Ickowicza, 3 V
1945, k. 7-12v.

109 K. Rokicki, op. cit., s. 23.
110 Tam¿e.
111 Jak ju¿ wspomniano by³ szefem PUBP w Kartuzach i Koœcierzynie oraz naczelnikiem Wy-

dzia³u V WUBP w Gdañsku.,
112 Jerzy Jachowicz by³ zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u I WUBP w Gdañsku, a nastêpnie w Kato-

wicach.
113 Tadeusz Gryz by³ zastêpc¹ pe³ni¹cym obowi¹zki naczelnika Wydzia³u Œledczego w Byd-

goszczy.
114 Zygmunt Ratajczak by³ m.in. zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u „T” SB KW MO w Gdañsku.
115 Por. AIPN By, 0122/3550, Akta osobowe Tadeusza Gryza; AIPN Gd, 213/173, Akta osobo-

we Franciszka Kowalika; tam¿e, 214/1445, Akta osobowe Zygmunta Ratajczaka; AIPN Ka,
0173/196, Akta osobowe Jerzego Jachowicza. Biogramy wymienionych funkcjonariuszy zob.
równie¿: Aparat bezpieczeñstwa w województwie gdañskim…, s. 191-192, 302-303; Kadra
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w S³u¿bie Bezpieczeñstwa doczeka³ tylko Mieczys³aw Busma116. Przeciêtny sta¿
pracy pracowników kartuskiej „bezpieki” by³ o wiele ni¿szy. Piêciu z nich zakoñ-
czy³o s³u¿bê ju¿ w 1945 r.117  Kolejnych oœmiu przesta³o pracowaæ w roku 1946,
a w rok póŸniej ze s³u¿by odesz³o czterech funkcjonariuszy118.

PUBP w Kartuzach niew¹tpliwie by³ wa¿n¹ czêœci¹ struktur w³adzy lokalnej.
W pierwszym roku swego istnienia zajmowa³ siê przede wszystkim skonsolido-
waniem w³asnych szeregów i za³atwianiem najpilniejszych spraw. Brak jedno-
znacznych materia³ów Ÿród³owych powoduje, ¿e odtworzenie pe³nej struktury,
jaka obowi¹zywa³a do jesieni 1947 r., jest bardzo trudne. PUBP w Kartuzach by³
jednak na pewno jednym z najwa¿niejszych ogniw nowej w³adzy. O jego wp³y-
wie na lokalne œrodowisko œwiadczyæ mo¿e chocia¿by fakt aresztowania starosty
Nowaka. Postêpowanie aparatu bezpieczeñstwa wymuszone jednak by³o s³abo-
œci¹ nowej w³adzy. Bez stosowania przymusu wobec spo³eczeñstwa, nie uda³oby
siê jej utrzymaæ.

Daniel Czerwiñski

Funktionäre des Kreisamts für öffentliche Sicherheit
in Karthaus im Jahre 1945

– eine Probe des Sammelporträts

ZUSAMMENFASSUNG

Der Text betrifft die Personalbesatzung im Kreisamt für öffentliche Sicherheit in Kar-
thaus, in der ersten Periode seiner Bestehung (Anfang der Tätigkeit schon im März 1945,
bald nach dem Einmarsch der Russischen Armee nach Pommern). Dem Verfasser ist ge-
lungen die Namen von 31 Funktionären ermitteln, die zur dieser Zeit im Dienst bei diesem
Amt standen. Vorwiegend sind das junge Leute (nur drei unter ihnen überschritten das
dreißigste Lebensjahr), ohne Beziehung zu Gegend, in die sie kamen (nur drei aus ihnen
stammen aus dem Kreis Karthaus). Die Analyse der Personalakten aus den Sammlungen

bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeñstwa w wojewódz-
twach œl¹skim/katowickim, bielskim i czêstochowskim, wstêp i red. W. Dubiañski, A. Dziuba,
A. Dziurok, Katowice 2009, s. 235-236; Twarze bezpieki 1945–1990…, s. 259.

116 Odszed³ na emeryturê w 1973 r. w stopniu majora, jako I zastêpca komendanta ds. SB KP
MO w Sieradzu. Por. AIPN, 0892/22, Akta osobowe Mieczys³awa Busmy; Aparat bezpie-
czeñstwa w województwie gdañskim…, s. 105-106.

117 W tym zmar³y na dur brzuszny Franciszek Rogowski.
118 W 1948 s³u¿bê zakoñczy³o dwóch funkcjonariuszy, w 1950 jeden, w 1951 i 1954 r. po trzech.

W 1956 r. z resortu odesz³o dwóch pracowników, a w latach 1957, 1966 i 1973 po jednym.
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von Instytut Pamiêci Narodowej ermöglichte eine Probe, das Sammelporträt dieser Grup-
pe zu zeigen, durchzuführen. Analysiert wurden z.B. Alter, Geburtsort, gesellschaftliche
Herkunft, Ausbildung und Organisationszugehörigkeit. Ein bisschen außer Sicht wurden
die hauptsächliche Tätigkeiten des damaligen Amt für öffentliche Sicherheit in Karthaus
hinterlassen: Unternehmungen gegen deutsche Bevölkerung, Personen aus der Deutschen
Volksliste, aber auch Mitglieder von polnischer Unabhängigkeits-Partisanenarmee (vor-
wiegend TOW „Gryf Pomorski”).
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Kazimierz Ostrowski
(Chojnice)

Chojnickie czasopisma regionalne
po II wojnie œwiatowej

W interesie w³adz PRL le¿a³o daleko id¹ce ograniczenie liczby tytu³ów gazet
i czasopism, albowiem im mniej prasy, tym wiêksza pewnoœæ, ¿e niepo¿¹dane
treœci nie zatruj¹ umys³ów obywateli. Wydawanie nielicznych gazet centralnych
oraz wojewódzkich, w tym g³ównie kilkunastu regionalnych dzienników partyj-
nych, u³atwia³o zadanie cenzury prewencyjnej. St¹d niemal absolutny brak do
1989 r. gazet lokalnych oraz zupe³nie wyj¹tkowe periodyki regionalne o charakte-
rze popularnonaukowym. Na wydawnictwa ci¹g³e konieczna by³a zgoda departa-
mentu prasy MKiS, a uzyskanie jej by³o poza zasiêgiem prowincjonalnych orga-
nizacji i œrodowisk twórczych.

Taka polityka pañstwa negatywnie wp³ywa³a na poziom ¿ycia spo³ecznego
w ma³ych miastach i by³a dotkliwie odczuwana zw³aszcza przez warstwy kultu-
ralne. Dlatego w wielu miejscowoœciach próbowano zaradziæ tym brakom, czasem
w sposób prawdziwie cha³upniczy i z ró¿nym skutkiem, jak widaæ na przyk³adzie
Chojnic.

W 1964 r. trzej regionaliœci – kierownik archiwum Witold Look1, kierownik
muzeum Julian Rydzkowski2 i urzêdnik s¹dowy Franciszek Pabich3 zebrali kilka

1 W. Look (1929–1976), ur. i zm. w Chojnicach, absolwent KUL, historyk, od 1960 r. kierow-
nik Pow. Archiwum Pañstw. w Chojnicach, autor. artyku³ów z zakresu archiwistyki i historii,
rozpraw m.in. Chojnice a Zakon Krzy¿acki w dobie Zwi¹zku Pruskiego i wojny trzynasto-
letniej (Bydg. 1960), Inwentarz akt miasta Chojnic (W-wa 1976), Pod zaborem pruskim,
[w:] Chojnice – dzieje miasta i powiatu (Wroc³aw i in., 1971). Niestrudzony popularyzator
historii regionu.

2 J. Rydzkowski (1891–1978), ur. w Bydgoszczy, zm. w Chojnicach. Dzia³acz spo³eczny i kul-
turalny, d³ugoletni radny miejski w okresie miêdzywojennym i po II wojnie œwiat., inicjator
szeregu akcji kultur., za³o¿yciel i kustosz Muzeum Regionalnego w Chojnicach w 1932 r.
oraz po raz drugi w 1960 r., kierownik tej placówki do emerytury w 1971 r., autor artyku³ów
popularnonaukowych i drobnych utworów literackich.

3 F. Pabich (1909–1989), ur. w Duisburgu (Nadrenia), zm. w Chojnicach. Artysta plastyk, znawca
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w³asnych artyku³ów, wydaj¹c je w 12 egzemplarzach maszynopisu pod wspól-
nym tytu³em „Zeszyty Chojnickie”. W s³owie wstêpnym przedstawili motywacjê
swej inicjatywy: „Powiatowe Archiwum Pañstwowe i Muzeum Regionalne w Choj-
nicach, dwie nawzajem uzupe³niaj¹ce siê zakresem dzia³alnoœci placówki, któ-
rych celem jest gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie »œwiadectw prze-
sz³oœci«, pragn¹ za poœrednictwem pierwszego, próbnego numeru »Zeszytów Choj-
nickich« ukazaæ mo¿liwoœci nie tylko pracy popularnonaukowej dla poznania
dziejów Chojnic i okolicy, ale jednoczeœnie zamierzaj¹ przerwaæ, chocia¿ w for-
mie bardzo skromnej, ten rodzaj pisania, który w efekcie koñczy siê w³o¿eniem
dorobku do szuflady. (....) »Zeszyty Chojnickie« zasadnicz¹ uwagê poœwiêc¹ hi-
storii miasta Chojnic i powiatu chojnickiego i to zarówno w formie rzeczowej
i beznamiêtnej krytyki dotychczasowego dorobku historiografii lokalnej (...), jak
i w wysuniêciu na plan pierwszy tych problemów, które uka¿¹ Chojnice i powiat
w œcis³ym powi¹zaniu z histori¹ Polski i Pomorza Gdañskiego”4.

Na zawartoœæ zeszytu z³o¿y³y siê artyku³y W. Looka Uwagi o historiografii
miasta Chojnic i Powiat chojnicki w powstaniu styczniowym, J. Rydzkowskiego
Chojnice w po³owie XVIII wieku, F. Pabicha Z dziejów papierni charzykowskiej
oraz tych¿e autorów kilka przyczynków w dziale Miscelanea. W zakoñczeniu
wstêpu autorzy zaapelowali do czytelników o nadsy³anie materia³ów i opracowañ,
zapewniaj¹c, ¿e: „»Zeszyty« ukazywaæ siê bêd¹ raz w roku w nak³adzie 12 eg-
zemplarzy i o objêtoœci do 50 stron maszynopisu”.

Zaiste, program by³ minimalistyczny. Materia³y og³aszane w tak mikrosko-
pijnym nak³adzie dotrzeæ mog³y zaledwie do w¹skiego krêgu ludzi, a przecie¿
celem inicjatorów by³a popularyzacja wiedzy regionalnej. Sprawy potoczy³y siê
jednak innym trybem, dziêki czemu cel ten by³ realizowany w wiêkszym stopniu.
Inicjatywa wydawnicza obudzi³a bowiem czujnoœæ w³adz lokalnych, które nie
chcia³y dopuœciæ, aby cokolwiek w sferze przekazu spo³ecznego dzia³o siê poza
kontrol¹. Zaoferowano twórcom wykonanie 2. numeru „Zeszytów” w powielarni
Urzêdu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i na koszt tego urzêdu. Mia³o to jednak
swoj¹ cenê, mianowicie jako wspó³wydawca numeru obok PAP (archiwum) wy-
st¹pi³o Chojnickie Towarzystwo Kulturalne. ChTK powsta³o w 1963 roku, by³o
sfederowane z Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Kulturalnym w Bydgoszczy,
cieszy³o siê poparciem oficjalnych czynników i otrzymywa³o pomoc w ró¿nej
formie. Oczekiwano bowiem, ¿e dzia³alnoœæ tej organizacji zdominuje i os³abi
niechêtnie widziane Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, co jednak w Chojnicach
uda³o siê w nik³ym stopniu. By³ równie¿ zamiar powi¹zania czasopisma z FJN5,

dziejów papiernictwa na Pomorzu, autor licznych prac z tej dziedziny, kolekcjoner i systema-
tyk m.in. znaków wodnych (filigranów), historyk – amator, m.in. autor Ma³ego leksykonu
chojnickiego.

4 W. Look, J. Rydzkowski, S³owo wstêpne, „Zeszyty Chojnickie”, 1964, nr 1, s. 4.
5 Na ok³adce nr 2. znajduje siê u góry napis „Powiatowy Komitet Frontu Jednoœci Narodu
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lecz próba wdro¿enia w nurt propagandy okaza³a siê nieskuteczna, w praktyce re-
dakcja zachowa³a autonomiê i nie spotyka³a siê z ingerencj¹ zewnêtrzn¹ w kwestii
doboru i treœci materia³ów. Przed drukiem nie mog³y jednak „Zeszyty” omin¹æ
urzêdu cenzury, tak jak wszelkie inne publikacje.

Zeszyt drugi ukaza³ siê zatem w nak³adzie 180 egzemplarzy. Grono autorów
zosta³o poszerzone, powsta³ równie¿ rozbudowany zespó³ redakcyjny, z myœl¹
o kontynuacji wydawnictwa, na czele z przewodnicz¹cym Wojciechem Buchhol-
zem, zastêpc¹ Witoldem Lookiem i Kazimierzem Ostrowskim jako sekretarzem.
W praktyce redagowaniem od pocz¹tku do koñca zajmowali siê dwaj ostatni. Na
ok³adce wyt³uszczono napis: „Do u¿ytku wewnêtrznego”, jakoby sprowadzaj¹cy
funkcjê „Zeszytów” do biuletynu stowarzyszenia, co by³o jedynie kamufla¿em,
gdy¿ w ¿aden sposób nie ogranicza³o rozpowszechniania pisma. Numer 2. zawie-
ra³ m.in. artyku³y dyrektora LO w Czersku Edmunda Sadowskiego o po³o¿eniu
robotników i strajkach w czerskich fabrykach do II wojny œwiatowej, W. Looka
o strajku szkolnym 1906–1907 w Czersku oraz o aresztowaniu Floriana Ceynowy
w 1846 r., F. Pabicha o zmianach w krajobrazie Chojnic w ci¹gu wieków, K. Ostrow-
skiego o dramacie historycznym J. Karnowskiego pt. Libusza, ponadto przyczynki,
recenzje publikacji regionalnych itd. Wzbudzi³ doœæ znaczne zaciekawienie miej-
scowego spo³eczeñstwa. Jednoczeœnie inicjatywa chojnicka zosta³a zauwa¿ona
i przychylnie przyjêta w œrodowiskach naukowych Torunia, Bydgoszczy i Gdañ-
ska. W prasie ukaza³o siê kilka wzmianek i recenzji, co stanowi³o dla twórców
pisma dodatkow¹ zachêtê. Liczne zapytania o pierwszy numer „Zeszytów Choj-
nickich” – z oczywistego powodu niedostêpny – spowodowa³y wznowienie tego¿
pocz¹tkowego numeru, t¹ sam¹ metod¹ powielaczow¹, w nak³adzie 260 egzem-
plarzy. W s³owie wstêpnym do drugiej edycji napisano: „Fakty przekonuj¹, ¿e
inicjatywa wydawania pisma regionalnego by³a ze wszech miar po¿yteczna i za-
p³adniaj¹ca”6.

Redaktorzy „Zeszytów” zaprosili do wspó³pracy badaczy historii regionalnej
spoza Chojnic. Znacznie obszerniejszy numer 3. otwiera³ artyku³ prof. Mariana
Biskupa z UMK pt. Oblê¿enie i odzyskanie Chojnic przez Polskê w 1466 roku,
dalej by³y materia³y Bernarda Szczêsnego o ruchu oporu w powiecie chojnickim
w latach 1939–1945 i radzieckiego genera³a Iwana Ka³u¿nego Bitwa o Chojnice
1945. W nastêpnych numerach zosta³y zamieszczone teksty m.in. prof. Stanis³awa
Gierszewskiego z Gdañska, Kazimierza Zabrockiego z £êga, Benedykta J. Klos-
kowskiego z Warszawy, archeologa Gerarda Wilkego i etnografa prof. Ryszarda
Kukiera z Torunia, botanika prof. Kazimierza Tobolskiego z Poznania. Brak œrod-
ków na honoraria by³ jednak istotn¹ przeszkod¹ w zamawianiu artyku³ów z zew-
n¹trz; autorzy i redaktorzy nie otrzymywali ¿adnych wynagrodzeñ. Wiêkszoœæ

w Chojnicach”, lecz nie ma go na stronie tytu³owej, tam firmuj¹ publikacjê Powiatowe Archi-
wum Pañstwowe i Chojnickie Towarzystwo Kulturalne.

6 K. Ostrowski, S³owo wstêpne do II wydania, tam¿e, s. 7.
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publikowanych materia³ów pochodzi³a zatem od autorów miejscowych, zajmuj¹-
cych siê wycinkowymi badaniami historii (W. Look, K. Szczepañski), archeologii
(M. G³azik), historii sztuki (F. Pabich), literatury regionalnej (K. Ostrowski).
Zamieszczane by³y wspomnienia z okresu 1918–1920, z dwudziestolecia miêdzy-
wojennego oraz wojny i okupacji, a tak¿e drobne utwory literackie (m.in. Anny
£ajming). W miarê ukazywania siê zeszytów wzrasta³ ich odbiór, nak³ad kolej-
nych numerów podniesiono do 400–500 egz.

Odmienny charakter mia³ nr 5., który w ca³oœci wype³ni³y Kartki z dziejów
ziemi chojnickiej autorstwa W. Looka. By³y to krótkie szkice, w wiêkszoœci pisane
na podstawie Ÿróde³ odnajdywanych w zasobach chojnickiego archiwum pañstwo-
wego, popularyzuj¹ce dzieje miasta i okolicy poprzez konkretne wydarzenia, dzia-
³ania, sylwetki i losy mieszkañców, wszystko zaœ na tle historii regionu i kraju.
Szkice zosta³y pogrupowane tematycznie; najwiêcej miejsca poœwiêci³ autor zma-
ganiom polsko-niemieckim podczas zaboru pruskiego, d¹¿eniom niepodleg³oœcio-
wym rodzimej ludnoœci Pomorza oraz zbrodniom hitlerowskim podczas okupacji.
Kartki zawarte w zbiorze wczeœniej by³y drukowane na ³amach „Gazety Pomor-
skiej” i ze wzglêdu na przystêpn¹ formê cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
czytelników. Dalsze szkice z tego cyklu (ukazuj¹ce siê nadal w „Gazecie Pom.”)
zosta³y zamieszczone w „ZCh” nr 6. oraz nr 7/8. Ten ostatni, podwójny numer,
ukaza³ siê ju¿ po œmierci g³ównego inicjatora czasopisma Witolda Looka – zmar³
nagle, w wieku 47 lat, 4 wrzeœnia 1976 r. Stawia³o to pod znakiem zapytania losy
wydawnictwa. Ukaza³ siê jeszcze tylko 9. nr, zawieraj¹cy cztery artyku³y proble-
mowe, przygotowany przez autora tego tekstu. Na tym skoñczy³a siê pierwsza
seria „Zeszytów Chojnickich”.

Reaktywacja nast¹pi³a po kilkuletniej przerwie z inicjatywy nauczyciela i re-
gionalisty Klemensa Szczepañskiego. W 1980 r. wspólnie ze Zbigniewem Strom-
skim opracowa³ on nr 10., poœwiêcony tematyce II wojny œwiatowej na Ziemi Choj-
nickiej. Jednoczeœnie pismo uzyska³o oparcie w powo³anej sekcji wydawniczej
ChTK, pod przewodnictwem Szczepañskiego. Od numeru 11. „Zeszyty” by³y ju¿
drukowane w chojnickiej drukarni offsetowej, ale zasadniczo zmieni³ siê równie¿
charakter pisma. Odesz³o bowiem od formu³y periodyku popularnonaukowego
z dominuj¹c¹ problematyk¹ historyczn¹, a przybra³o kszta³t rocznika spo³eczno-
kulturalnego. Na czo³o wysunê³a siê dokumentacja wspó³czesnych zjawisk oraz
publicystyka kulturalna, zaœ materia³y popularnonaukowe zesz³y na drugi plan.
Numer 14. wyszed³ w 1987 r. i jak siê okaza³o, by³ ostatnim z drugiej serii. W lu-
tym 1989 r. zmar³ bowiem tragicznie redaktor Klemens Szczepañski, prze¿ywszy
52 lata. W kronice ¿ycia kulturalnego w Chojnicach zapisa³ siê jako autor wielu
artyku³ów z zakresu najnowszej historii, toponomastyki, kultury ludowej Ziemi
Chojnickiej, a tak¿e wspó³autor b¹dŸ redaktor kilku publikacji ksi¹¿kowych7.

7 K. Szczepañski (1937–1989), ur. siê w Rytlu, ukoñczy³ Lic. Ped. w Tucholi oraz zaocznie
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Gdañskim. Pracowa³ w szko³ach wiejskich w powiecie choj-
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Po raz trzeci do edycji „Zeszytów Chojnickich” przyst¹pi³o Chojnickie To-
warzystwo Kulturalne w 1997 r. Od tego czasu ukazuj¹ siê w miarê regularnie
jako rocznik, zawieraj¹cy nie tylko artyku³y historyczne, lecz publikacje o bardzo
zró¿nicowanej tematyce i formie. Po zaniechaniu dzia³alnoœci ChTK, wydawc¹
czasopisma (od nr. 18.) jest Chojnickie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Omówienie
zawartoœci oraz metod tworzenia pisma w drugiej i trzeciej serii wykracza poza
ramy tego artyku³u.

Wspominaj¹c inicjatywê grona regionalistów sprzed bez ma³a pó³ wieku,
pragnê zwróciæ uwagê, i¿ „Zeszyty Chojnickie” zrodzi³y siê na gruncie lokalnego
o¿ywienia umys³owego, z potrzeby zaspokojenia zainteresowañ badawczych oraz
upowszechnienia wiedzy historycznej, w tym równie¿ wyników w³asnych docie-
kañ. Brak innych mo¿liwoœci komunikacji spo³ecznej sk³oni³ twórców do powo-
³ania quasi-czasopisma przeznaczonego dla szczup³ego œrodowiska ludzi najbar-
dziej zaciekawionych przesz³oœci¹ i kultur¹ regionu. Na pocz¹tku trudno by³o
przewidzieæ efekt, lecz w nastêpstwie umiarkowanego rozwoju wydawnictwa kr¹g
odbiorców rozszerzy³ siê, obejmuj¹c nauczycieli i uczniów szkó³ œrednich. Mo¿na
siê by³o o tym przekonaæ jeszcze kilkanaœcie lat póŸniej podczas konkursów wie-
dzy o regionie, organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Bez
w¹tpienia czasopismo odegra³o pozytywn¹ rolê w kszta³towaniu œwiadomoœci
historycznej i to¿samoœci regionalnej mieszkañców Chojnic.

W 1974 r. myœl stworzenia nowego czasopisma zakie³kowa³a wœród osób
zbli¿onych do powiatowego archiwum, które mieœci³o siê w Baszcie Wiêziennej.
St¹d tytu³ owego miniwydawnictwa: „Baszta”. Przyjêto zasadê, ¿e odbiorcami bêd¹
przede wszystkim autorzy zamieszczonych materia³ów, dostarczanych w okreœlo-
nej liczbie kopii maszynopisu, formatu A5. £¹czono je w zeszyt, oprawiony
w kartonow¹ ok³adkê, wydrukowan¹ wed³ug projektu artysty plastyka Janusza
Trzebiatowskiego i w ten sposób powstawa³a namiastka czasopisma. By³a to swego
rodzaju intelektualna zabawa, lecz wszystkie publikacje mia³y charakter jak naj-
bardziej serio.

Na tytu³owej stronie numeru pierwszego poni¿ej tytu³u BASZTA napisano:
„Czasopismo poœwiêcone sprawom przesz³oœci regionu chojnickiego. Rok 1974
– Nr 1”, natomiast na drugiej stronie umieszczona zosta³a nastêpuj¹ca dedykacja:

Inicjatorowi czasopisma Julianowi Rydzkowskiemu w rocznicê Jego urodzin.
To wa¿na wskazówka o dacie ukazania siê oraz o faktycznym pomys³odawcy.
W przedmowie wyszczególnione zosta³y zamierzenia twórców, które by³y nad

nickim, by³ dyrektorem szko³y w Ostrowitem i od 1975 r. w Charzykowach. Opracowa³ publi-
kacjê Krojanty. Szlak bojowy 18 Pu³ku U³anów Pomorskich we wrzeœniu 1939 r., przygoto-
wa³ do druku ksi¹¿ki Chojnicki wrzesieñ. Wspomnienia z 1939 roku oraz W mroku nocy. Z lat
okupacji na ziemi chojnickiej 1939 – 1945, napisa³ rozdzia³ o wojnie i okupacji 1939–45 w Dzie-
jach Brus i okolicy pod red. J. Borzyszkowskiego (Chojnice – Gdañsk 1984).
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wyraz ambitne, jak na tak skromne wydawnictwo. „Baszta” mia³a podawaæ swoim
czytelnikom informacje i opracowania zwi¹zane z regionem chojnickim z zakresu
archeologii, muzealnictwa, numizmatyki, sfragistyki i heraldyki, przybli¿aæ Ÿród³a
archiwalne niepublikowane b¹dŸ trudno dostêpne, publikowaæ prace stanowi¹ce
przyczynki do dziejów miasta i regionu, ukazywaæ sylwetki osób wybitnych i zas³u-
¿onych dla regionu, kolekcjonowaæ baœnie, legendy, podania z regionu chojnic-
kiego, zajmowaæ siê problemami ochrony zabytków, zapocz¹tkowaæ i aktualizowaæ
bibliografiê do historii Chojnic i regionu. Na koniec zosta³a podana istotna infor-
macja: „»Basztê« redaguje zespó³ w osobach: J. Rydzkowski, W. Look i M. Ich-
nowski, przy wspó³pracy W. Gêsickiego, E. Kloskowskiego, A. Makowskiego,
K. Ostrowskiego, F. Pabicha, L. Stoltmanna i Z. Stromskiego. Koszty redakcji
i kolporta¿u pokrywane s¹ prywatnie”8.

Wiêkszoœæ wymienionych osób zamieœci³a teksty w tym numerze. Gêsicki
przedstawi³ nabytki Muzeum Regionalnego; Pabich – historiê papierni chojnickiej
w Nowej Brdzie (ze znakami wodnymi – filigranami tego zak³adu); Ichnowski
opublikowa³ ³aciñski i polski tekst przywileju ksiêcia Mestwina II dla klasztoru
augustianów w Swornychgaciach wraz z komentarzem, ponadto sylwetkê XV-wiecz-
nego proboszcza chojnickiego Jana Rogge oraz artyku³ o stanie œredniowiecz-
nych zabytków Chojnic; Look zanalizowa³ liczbê ludnoœci i budynków mieszkal-
nych Chojnic w latach 1570–1974; Stoltmann opisa³ dzieje Leœna do 1772 r.;
Stromski bitwê o Chojnice w 1945 r.; Rydzkowski og³osi³ czêœæ I bibliografii
chojnickiej oraz w³asn¹ Legendê o skoszewskim smoku; Ostrowski napisa³ o latach
gimnazjalnych Aleksandra Majkowskiego oraz recenzjê jego powieœci Pomorzanie.

Determinacja grupy regionalistów skutkowa³a wydaniem jeszcze dwóch nu-
merów „Baszty” w pierwszym pó³roczu 1974 r. Tematyka og³oszonych w nich
artyku³ów by³a zbli¿ona do zawartoœci numeru pierwszego, objê³a przestrzeñ hi-
storyczn¹ od œredniowiecza a¿ do wspó³czesnoœci. Autorzy wiêc pozostali ci sami,
z wyj¹tkiem nieobecnego w tych zeszytach W. Looka. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
za³o¿ony program by³by konsekwentnie realizowany w nastêpnych wydaniach
pisma. Do tego jednak nie dosz³o, gdy¿ zespo³owe dzia³anie przerwa³ nag³y zgon
M. Ichnowskiego w czerwcu 1974 r.9

Ze wzglêdu na kszta³t i nak³ad „Baszta” by³a ewenementem w pomorskim
czasopiœmiennictwie regionalnym. Zawartoœæ wydanych trzech numerów jest ró¿-
norodna i merytorycznie wartoœciowa. Miêdzy innymi przyczynki do dziejów kultury
F. Pabicha oraz prace M. Ichnowskiego pisane na podstawie oryginalnych Ÿróde³
znakomicie poszerzaj¹ zakres wiedzy o regionie. Unikatowe zeszyty, wydane

8 Od wydawców, „Baszta”, 1974, nr 1, s. 1.
9 M. Ichnowski (1909–1974), ur. w Zab³ociu k. ¯ywca, od 1920 r. w Chojnicach, filolog kla-

syczny, nauczyciel szkó³ œrednich, nast. urzêdnik PKP, dzia³acz turystyczny i kulturalny, re-
gionalista, wspó³za³o¿yciel ZKP w Chojnicach, archiwista, t³umacz z jêz. dolno-niemieckiego
i z ³aciny oraz autor indeksów akt miasta Chojnic.
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w formie oprawionych maszynopisów, w 10 egzemplarzach, ze wszech miar za-
s³uguj¹ na reedycjê.

Tytu³ „Baszta” pojawi³ siê jeszcze raz, mianowicie w 1986 r. Muzeum Histo-
ryczno-Etnograficzne wyda³o 16-stronicowy informator o strukturze organizacyj-
nej i dzia³alnoœci placówki. W s³owie wstêpnym napisano: „Oddajemy do r¹k
Czytelników »Basztê«. W 1974 roku ukaza³o siê wydawnictwo o tym samym ty-
tule, poœwiêcone przesz³oœci Chojnic i ziemi chojnickiej, za³o¿one z inicjatywy
mgr. Maksymiliana Ichnowskiego. Niniejsze wydawnictwo nawi¹zuje do tej ini-
cjatywy tytu³em i czêœciowo tematyk¹. Zamiarem wydawcy jest przekazywanie
informacji wszystkim zainteresowanym dzia³alnoœci¹ chojnickiej placówki mu-
zealnej”10. W kolejnych edycjach obok dominuj¹cych materia³ów sprawozdaw-
czych pojawi³y siê artyku³y problemowe, przedstawiaj¹ce wyniki prac badaw-
czych pracowników muzeum z dziedziny etnografii, archeologii, biografistyki,
historii sztuki oraz referaty naukowe z organizowanych przez muzeum konferencji.
W 1991 r. zosta³ wydany obszerniejszy numer specjalny, w ca³oœci poœwiêcony
za³o¿ycielowi muzeum, pt. „Julian Rydzkowski (1891–1991) w 100 rocznicê uro-
dzin”. Muzealna „Baszta” ukazuje siê nieregularnie, redagowana jest przez kole-
gium, ostatnio w nastêpuj¹cym sk³adzie: Lidia Bia³kowska, Anna Czapczyk, Hanna
Rz¹ska, Marcin Synak i Barbara Zagórska. Numery 9. (2005) i 10. (2008) wydano
w wiêkszym formacie i znacznie powiêkszonej objêtoœci. Dziêki temu periodyk
odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu umys³owym Chojnic.

Odnotowaæ trzeba równie¿ inicjatywê wydawnicz¹ chojnickiego oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W listopadzie 1978 r. ukaza³ siê drukiem
skromny, 30-stronicowy zeszyt pt. „Bazuny”11, zawieraj¹cy m.in. wspomnienia
o zmar³ym tego roku Julianie Rydzkowskim i innych dzia³aczach, artyku³y histo-
ryczne oraz kronikê wydarzeñ kulturalnych i organizacyjnych. W artykule wstêp-
nym zosta³o zawarte ideowe przes³anie: „Œlady obecnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym miasta i regionu s¹ niezaprze-
czalne i trwa³e. Zawdziêczaæ to mo¿na wytrwa³ej pracy ludzi szczerze oddanych
idei wszechstronnego awansu regionu. Celem tej dzia³alnoœci jest bowiem wydo-
bycie z zapomnienia chlubnych tradycji kulturalnych i patriotycznych najbli¿szej
ziemi, przystosowanie ich do wspó³czesnoœci i czerpanie z tych wartoœci w proce-
sie szybkiego rozwoju spo³ecznego”12. Bezp³atnie kolportowana publikacja spo-
tka³a siê z zainteresowaniem, co zachêci³o dzia³aczy Zrzeszenia do cyklicznego
przygotowywania biuletynów, stopniowo wzbogacanych publicystyk¹ popularno-
naukow¹, wspomnieniami, wierszami, notami biograficznymi, niezmiennie uka-
zywa³a siê kronika wydarzeñ oraz informacje o nowych ksi¹¿kach. W tematyce

10 „Baszta”, Biuletyn Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, 1986, s. 1.
11 ZKP Oddzia³ Miejski w Chojnicach, „Bazuny”, biuletyn informacyjny, listopad 1978.
12 K. Ostrowski, Dla regionu – dla ojczyzny, „Bazuny”, 1978, s. 3.
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spory udzia³ mia³a kultura i literatura kaszubska, m.in. dzia³alnoœæ i twórczoœæ
Floriana Ceynowy, Jana Karnowskiego, Stefana Bieszka. Treœæ kolejnych edycji
sprawi³a, ¿e „Bazuny” de facto wykracza³y poza ramy biuletynu i spe³nia³y funk-
cjê, skromnego wprawdzie i wychodz¹cego nieregularnie, lecz konsekwentnego
czasopisma regionalnego.

„Bazuny” by³y redagowane kolegialnie pod przewodnictwem K. Ostrowskiego.
Do 1987 r. ukaza³o siê 12 numerów, najpierw w nak³adzie 400, potem 500 egzem-
plarzy. Druk, wykonywany w drukarni akcydensowej w Chojnicach (by³a to filia
zak³adów graficznych w Toruniu, nastêpnie w ¯ninie), nie odbywa³ siê bez kom-
plikacji, a to g³ównie za przyczyn¹ Urzêdu Kontroli Prasy i Wydawnictw w Byd-
goszczy. Cenzorzy bowiem, pomimo ma³ej czêstotliwoœci oraz podtytu³u „biule-
tyn” lub „informator”, kwalifikowali publikacjê jako wydawnictwo ci¹g³e, na które
przecie¿ oddzia³ ZKP w Chojnicach nie posiada³ certyfikatu. Argument, ¿e chodzi
o wydanie jednorazowe, nie zawsze przekonywa³ adwersarzy. Na szczêœcie nie
wnosili wielu zastrze¿eñ do treœci materia³ów, wiêkszoœæ w¹tpliwoœci by³a na
miejscu wyjaœniana. Boje z cenzur¹ by³y jedn¹ z przyczyn nader rzadkiego uka-
zywania siê „Bazun”. Osobno te¿ nale¿a³o uzyskaæ pozwolenie cenzury na rozpo-
wszechnianie biuletynu, tego jednak przewa¿nie udawa³o siê unikn¹æ, szczêœli-
wie bez konsekwencji. Wraz ze zniesieniem cenzury przeszkoda znik³a, ale do
wydawania biuletynu nie uda³o siê powróciæ przede wszystkim z powodu braku
funduszy – oddzia³ ZKP nie mia³ znik¹d wsparcia. Nawi¹zaniem do „Bazun” jest
wydawana od 2008 r. „Kluka”13, rejestruj¹ca dzieje ruchu regionalnego w Choj-
nicach oraz bie¿¹ce wydarzenia organizacyjne.

Charakter periodyku ma tak¿e „Filomata”, organ Towarzystwa Przyjació³
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Filomatów Chojnickich14. Wydawnictwo skupia
siê na publikowaniu materia³ów zwi¹zanych z histori¹ szko³y od pocz¹tków jej
istnienia (1623) do chwili obecnej oraz z dzia³alnoœci¹ TPLO im. FCh.

Inspiracj¹ do kilkakrotnych przedsiêwziêæ edytorskich, mniej lub bardziej
udanych, by³ trwale obecny w Chojnicach nurt myœli regionalnej, który niew¹tpli-
wie mia³ swoje Ÿród³a w okresie przedwojennym m.in. w œrodowisku „Zaborów”.
Twórcze dziedzictwo Jana Karnowskiego, Heleny i Bogumi³a Hoffmannów, Ste-
fana Bieszka oraz duch wspó³dzia³ania, uosabiany przez Jana P. £ukowicza,
pozostawa³y stale w pamiêci dzia³aczy œredniego pokolenia – M. Ichnowskiego,
A. Makowskiego, F. Pabicha, J. Osowickiego i innych, zaœ ¿ywym ³¹cznikiem
„miêdzy dawnymi i m³odszymi laty” by³ niestrudzony Julian Rydzkowski. Nurt
ten nie zagin¹³, lecz uleg³ rozproszeniu i dziœ jest s³abo wyczuwalny, aczkolwiek

13 „Kluka”, Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, red. K. Ostrowski.
Ukaza³y siê wydania za rok 2008, 2009, 2010.

14 Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata”, red. kolegium pod przewodnictwem Bogdana
Kuffla, 2005, nr 1; 2010, nr 6.



221CHOJNICKIE CZASOPISMA REGIONALNE PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ

nierzadko s³ychaæ werbalne powo³ywanie siê na tradycjê. Mo¿liwoœci pracy ba-
dawczej w dziedzinie regionalnej humanistyki oraz publikowania wyników s¹
obecnie nieporównanie lepsze, tymczasem dorobek w du¿ej czêœci odbiega od
klimatu i poziomu prawie ju¿ zapomnianych i niedostêpnych wydawnictw.

Kazimierz Ostrowski

Konitzer Regionalzeitschriften nach dem 2. Weltkrieg

ZUSAMMENFASSUNG

Nach 1945 empfand die kulturelle Umwelt in Konitz bitter den Mangel von lokaler
Zeitschrift und Möglichkeit der Herausgabe. Drei Regionalforscher (W. Look, J. Rydz-
kowski i F. Pabich) unternahmen eine Durchbruchprobe, indem sie im Jahre 1964 Samm-
lung eigener Artikel in 12 maschinengeschriebenen Exemplaren herausgaben, unter dem
Titel „Zeszyty Chojnickie”. Diese Initiative zog auf sich die Aufmerksamkeit der lokalen
Gewalt hin und dadurch wurden die folgenden Ausgaben in 400 – 500 Exemplaren ver-
vielfältigt, unter dem Schild von Chojnickie Towarzystwo Kulturalne (Konitzer Kultur-
gesellschaft). Zu den Autoren zählten die Universitäts-Wissenschaftler, neben den geschich-
tlichen Themenbereichen erschienen auch Texte von Archäologie, Regionalliteratur,
Kunstgeschichte u.a. In der ersten Reihe erschien 9 Nummer, nach einer Pause von ein
paar Jahren im Jahre 1980 das Herausgaben wurde erneut aufgenommen und die Num-
mern 10-14 wurden unter der Redaktion von K. Szczepañski herausgegeben. Zum dritten
Mal wurde die Herausgabe von „Zeszyty Chojnickie“ 1997 aufgenommen und seit dieser
Zeit wird sie als Jahrgang herausgegeben. Eine andere Initiative kam 1974 in den Kreisen
um Powiatowe Archiwum Pañstwowe (Kreis-Staat-Archiv) zum Vorschein, wo drei nach-
einander folgenden Nummern der populär-wissenschaftlichen Zeitschrift „Baszta“ in Form
von weniger als zwanzig maschinengeschriebenen Exemplaren herausgegeben wurden.
Die Zeitschrift erwies sich als eine Ephemeride, sie verschwand mit dem Tod des Redak-
teurs M. Ichnowski. Der Titel „Baszta“ erschien zum zweiten Mal 1986, als Name von
Druck-Bekanntmachungen des Geschichtlich-Ethnographischen Museums. In den folgen-
den Herausgaben wandelten sie in Periodikum um, das neben der Berichterstattung zu
Museums-Materialien Artikel über verschiedene humanistische Disziplinbereiche bein-
haltete. Als Regionalzeitschrift fungierte auch Bekanntmachung von Zszerzenie Kaszub-
sko-Pomorskie in Konitz „Bazuny“; in Jahren 1978-1987 erschienen 12 Hefte dieser He-
rausgabe. Seit 2008 ZKP gibt im Jahreszyklus eine Zeitschrift von ähnlichen Charakter
unter dem Titel „Kluka“ aus. Die Materialien, die thematisch mit Geschichte und zeit-
genössischer Tätigkeit des Konitzer-Filomaten-Lyzeums zusammenhängen, füllen Choj-
nicki Biuletyn Informacyjny „Filomata” aus, herausgegeben unter dem Schilde von
Towarzystwo Przyjació³ Liceum (Gesellschaft der Lyzeums-Freunde); erscheint seit 2005
als Jahrgang.
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Józef Borzyszkowski
(Gdañsk)

Nieco o renesansie i wspó³czesnoœci
samorz¹dnoœci na Pomorzu Gdañskim1

Dwadzieœcia lat samorz¹du terytorialnego w III Rzeczypospolitej to spory
odcinek dziejów Pomorza i Polski na prze³omie XX i XXI wieku. Generalnie
mo¿na stwierdziæ, ¿e to znacz¹cy wiele krok przede wszystkim ku nowoczesno-
œci. To czas kszta³towania spo³eczeñstwa obywatelskiego i pañstwa demokratycz-
nego, którego g³ównym filarem winny byæ samorz¹dy.

Na naszej najnowszej drodze do demokracji decyduj¹ce by³o ogólnonarodo-
we powstanie z 1980 roku, zakoñczone zwyciêstwem po 10 latach, co jako pierw-
szy z historyków podkreœli³ honorowy obywatel Gdañska – zmar³y 1 paŸdziernika
2010 roku prof. Gerard Labuda. W tym¿e powstaniu, pod znakiem „Solidarnoœci”
i w owej budowie nowoczesnej Polski rola ró¿nych œrodowisk z Pomorza Gdañ-
skiego, nie tylko ludzi tzw. opozycji demokratycznej, jest nie do przecenienia.

Zarówno o tym, jak i o narodzinach i rozwoju samorz¹dnoœci na Pomorzu
napisano ju¿ wiele. Uczynili to tak¿e sami bohaterowie, choæ g³ównie obserwatorzy
ruchów spod znaków „Solidarnoœæ” i „Samorz¹dnoœæ”. Nieco mniej, ale wiele
napisali socjolodzy i politolodzy; najmniej historycy, bo i nadal to tematyka na-
zbyt aktualna, niemal bie¿¹ca. Sam, jako historyk i uczestnik tamtych wydarzeñ,
przynajmniej œwiadek – obserwator uczestnicz¹cy czynnie w narodzinach – odro-
dzeniu i kszta³towaniu samorz¹dnoœci na Pomorzu, mogê powiedzieæ, ¿e by³ to nie
tylko nie³atwy poród, choæ wielce szczêœliwy i buduj¹cy w koñcowym efekcie.
Jednoczeœnie jego opisy – te rocznicowe jak i konferencyjne – niekiedy mog¹
budziæ niepokój o ich pokrewieñstwo z rzeczywistym obrazem interesuj¹cych nas
wydarzeñ i procesów. Przyznajê, ¿e bli¿sze mi s¹ opisy i analizy, zrealizowane
w wyniku badañ profesjonalistów, badaczy zdystansowanych wobec rozpoznawanej
i opisywanej rzeczywistoœci. Trzeba tu dobitnie podkreœliæ, i¿ w tym naukowym,
ogólnopolskim obrazie odrodzenia, czy te¿ narodzin i rozwoju samorz¹dnoœci oraz

1 Pierwotnie referat zosta³ wyg³oszony w Filharmonii Ba³tyckiej na O³owiance, na wojewódz-
kiej uroczystoœci z okazji XX-lecia reformy samorz¹dowej.
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demokracji lokalnej nasz region prezentuje siê jako jeden z przoduj¹cych2. St¹d
i dziœ to powód do radoœci i dumy, a jednoczeœnie zobowi¹zanie do poznania
i zrozumienia uwarunkowañ – tak naszych sukcesów, jak i niepowodzeñ, których
nie brakowa³o.

Obok opracowañ ogólnopolskich nie mniej cenne, a mo¿e dziœ jeszcze wa¿-
niejsze, s¹ publikacje poœwiêcone narodzinom i rozwojowi samorz¹dnoœci w posz-
czególnych czêœciach naszego regionu i gminach, a zw³aszcza te obejmuj¹ce ca³e
województwo – Pomorze Gdañskie. Z wielu warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na
pracê Cezarego Obracht-Prondzyñskiego pt. Ku samorz¹dnemu Pomorzu. Szkice
o kszta³towaniu siê ³adu demokratycznego, Gdañsk 2002, wzbogacaj¹c¹ nasze
wczeœniejsze rozpoznanie zawarte w publikacji Samorz¹dne Pomorze. Przemiany
spo³ecznoœci lokalnych Pomorza Gdañskiego (1989–1993), Gdañsk 1993. Drug¹
publikacj¹, wart¹ i dziœ naszej lektury i refleksji, tak¿e w kontekœcie zawartoœci
poprzednich, jest zbiorowe opracowanie – wydawnictwo Sejmiku Samorz¹dowego
Województwa Gdañskiego pt. Pomorze Gdañskie. Powrót demokracji lokalnej
1990–1994, Gdañsk 1994.

Studiuj¹c i analizuj¹c te nasze i „nie nasze” – lokalne, centralne i inne opra-
cowania czy ekspertyzy, jak i wspomnienia, przypominamy sobie tamte lata, wy-
si³ki, klimaty, niewolne od konfliktów, jak i g³ównych aktorów sceny, na której
z ich udzia³em powstawa³a w sferze teorii i praktyki wspó³czesna rzeczywistoœæ
samorz¹dnej, choæ chyba nadal jeszcze niedostatecznie, Rzeczypospolitej. Mam
tu na uwadze takie postacie jak choæby Jerzy Regulski, a i Jerzy Sulimirski, Jerzy
Ko³odziejski, Jerzy Stêpieñ… i Micha³ Kulesza. Z naszego podwórka nie wolno
zapomnieæ m.in. o buduj¹cej dzia³alnoœci Ma³gorzaty G³adysz, jak i o dokona-
niach Lecha Ma¿ewskiego i Grzegorza Grzelaka. W pamiêci naszej, nie tylko
gdynian, obecna jest postaæ œp. Franciszki Cegielskiej, wspó³pracuj¹cej – nie we
wszystkim – z Janem Koz³owskim – prezydentem Sopotu czy… Franciszkiem
Jamro¿em, prezydentem Gdañska…, w kontekœcie wspólnych interesów ogó³u
samorz¹dów lokalnych województwa, a przede wszystkim Trójmiasta.

Nie zapominaj¹c nigdy o tym, co dzia³o siê w centrali i kto oraz jak z naszych
przedstawicieli w niej uczestniczy³, mam jednak na uwadze przede wszystkim
nasz¹ gdañsko-pomorsk¹ rzeczywistoœæ, jej uwarunkowania i nasz¹ wspó³odpo-
wiedzialnoœæ za to, co nie tylko w naszym kraju pomorskim siê dokona³o.

Z satysfakcj¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ przed laty dostrze¿ono fakt, ¿e ju¿ w po-
przedzaj¹cych nowe narodziny naszej samorz¹dnoœci w latach osiemdziesi¹tych
zaistnia³ tu na Pomorzu „fenomen gdañskiej przedsiêbiorczoœci” i „pomorski model
obrony czynnej”. Dostrze¿ono te¿ twórcz¹ syntezê tradycji (kaszubsko-pomor-
skiej i wileñsko-kresowej) oraz ró¿nych potencja³ów. Napisano te¿:

2 Zob. B. Ja³owiecki, Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Warszawa 1990 oraz J. Bo-
rzyszkowski i C. Obracht-Prondzyñski, Samorz¹dne Pomorze. Przemiany spo³ecznoœci lokal-
nych Pomorza Gdañskiego (1989–1993), Gdañsk 1993.
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Podkreœliæ jednak nale¿y znamienny fakt, ¿e mimo tragicznych doœwiadczeñ i g³êbo-
kich podzia³ów miêdzy obozem w³adzy (tak¿e wewnêtrznie zró¿nicowanym)
a opozycj¹, istnia³y mechanizmy porozumienia i kontaktów miêdzy tymi œrodowis-
kami. Ogromn¹ rolê odgrywa³ tu przede wszystkim Koœció³ [czyt. ks. abp Tadeusz
Goc³owski – J.B.], ale tak¿e œrodowiska naukowe oraz w pewnym stopniu równie¿
kr¹g dzia³aczy regionalnych skupionych w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.
Obok wiêc pomorskiego modelu obrony czynnej mieliœmy tak¿e na Pomorzu do
czynienia z pomorskim modelem porozumienia3.

Przywo³uj¹c te s³owa, zawarte w nich sygna³y dotycz¹ce fundamentów na-
szej samorz¹dnoœci i Ÿróde³ sukcesów demokracji lokalnej, trzeba mieæ œwiado-
moœæ, i¿ stanowi¹ one zawsze niezmienn¹ wartoœæ – wrêcz koniecznoœæ w reali-
zowaniu celów – zadañ na rzecz dobra wspólnego – wspólnoty lokalnej lub innej,
której s³u¿yæ ma samorz¹d, daj Bo¿e kontynuuj¹cy tak¿e tradycjê pomorskiego
modelu porozumienia!

Siêgaj¹c do korzeni odrodzenia samorz¹dnoœci na Pomorzu, musimy siê te¿
odwo³aæ do myœli i przyk³adu, postaci Lecha B¹dkowskiego. Jego postaæ i doko-
nania jako – rzec mo¿na – ojca idei krajowoœci – samorz¹dnoœci lokalnej i regio-
nalnej w Rzeczypospolitej, przypomnieliœmy dobitnie 2 lata temu, w 2009 roku –
Roku Lecha B¹dkowskiego. S³u¿y³a temu m.in. konferencja z 19 paŸdziernika
2009 r. pt. „Lech B¹dkowski a samorz¹dna Rzeczpospolita”, zorganizowana na
UG z inicjatywy Sejmiku Województwa Pomorskiego, ZK-P i Instytutu Kaszub-
skiego, pod patronatem i przy czynnym uczestnictwie premiera Donalda Tuska –
nale¿¹cego do grona uczniów Lecha B¹dkowskiego. Materia³y z tej konferencji
opublikowane zosta³y w zeszycie problemowym 2009/nr 1 pt. „Samorz¹d Pomo-
rza”, wydanym przez Sejmik pod red. Brunona Synaka. Dziêki L. B¹dkowskiemu
i jego wspó³pracownikom oraz kontynuatorom jego dzia³alnoœci, zw³aszcza pu-
blicystycznej, której ukoronowaniem by³ tygodnik „Samorz¹dnoœæ”, Gdañsk sta³
siê wa¿nym centrum myœli i kszta³towania w praktyce ustroju i rzeczywistoœci
samorz¹dowej III Rzeczypospolitej.

Pocz¹tki dzisiejszej samorz¹dnoœci na Pomorzu to m.in. szeroka dzia³alnoœæ
Komitetów Obywatelskich, dominacja Trójmiasta, czêste jednoczenie siê si³ ró¿nych
œrodowisk w gminach i tworzenie ponadlokalnych porozumieñ, a tak¿e rola Lecha
Wa³êsy i jego otoczenia oraz skutki dezintegracji œrodowiska „Solidarnoœci”. To
czêste podzia³y i fuzje, „wejœcia i odejœcia”, konflikty personalne i zmiany barw
politycznych oraz przynale¿noœæ ró¿nych, tak¿e czo³owych wœród nas polityków,
choæby D. Tuska, M. P³a¿yñskiego, A. Halla czy Wies³awa Walendziaka; to m.in.
splatanie siê dróg politycznych libera³ów i konserwatystów pomorskich, to korze-
nie dzisiejszych uk³adów politycznych spod znaku PO i PiS, a i czêsto wspólne

3 C. Obracht-Prondzyñski, Ku samorz¹dnemu Pomorzu…, s. 133.
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projekty w rodzaju Klubu Politycznego im. Lecha B¹dkowskiego i Zwi¹zku Po-
morskiego, maj¹cego wspieraæ procesy decentralizacyjne w pañstwie, szanse na
wzmocnienie polskiej demokracji. To lata komunalizacji i prywatyzacji mienia
Skarbu Pañstwa i czas ogromnych przekszta³ceñ gospodarczych, rozwoju gos-
podarki rynkowej. To czas narodzin nowych elit politycznych i gospodarczych
z udzia³em samorz¹dów.

W jednym z opracowañ – pt. System polityczny a rozwój gospodarczy, W-wa
1997, przedstawiaj¹cym problem funkcjonowania elit wojewódzkich napisano:

Mimo ¿e klientyzm i nepotyzm kwitnie równie¿ na szczeblu centralnym, to jednak
w województwie jest wszechobecny (…) w uk³adach wojewódzkich naprawdê wa¿ne
decyzje (…) s¹ podejmowane w uk³adach rodzinno-kole¿eñskich. Dotyczy to przede
wszystkim ma³ych województw, ale od tej praktyki nie jest wolny tak¿e Gdañsk. (…)
W ma³ych województwach nie ma ¿adnej alternatywnej elity i nowa osoba na stano-
wisku wojewody (po zmianie rz¹du) nie mo¿e wp³yn¹æ na istotê funkcjonowania uk³adu
polityczno-administracyjnego województwa. Kilka powi¹zanych ze sob¹ interesami
grup rodzinno-kole¿eñskich zajmuje kluczowe pozycje w najwa¿niejszych przedsiê-
biorstwach, bankach i instytucjach w mieœcie wojewódzkim. (…) Uk³ad polityczno-
-administracyjny ma³ego województwa pozostaje w zasadzie poza wszelk¹ kontrol¹
(…) Sytuacja w Gdañsku, w którym elity s¹ znacznie liczniejsze i przez to silniej
zró¿nicowane, jest nieco inna. (…) Mimo oczywistych ró¿nic miêdzy Gdañskiem
a pozosta³ymi badanymi przez nas województwami, istniej¹ tak¿e znaczne podobieñ-
stwa. Wiêkszoœæ naszych rozmówców by³a zgodna, ¿e wiele spraw za³atwia siê rów-
nie¿ w krêgach towarzysko-kole¿eñskich, w domu rodziny Wa³êsów, na pokojach
ksiêdza Jankowskiego, na przyjêciach urz¹dzonych z ró¿nych okazji w restauracji
Cristal we Wrzeszczu. Ale, oczywiœcie, nie wszystko decyduje siê w tych salonach,
szczególnie obecnie, kiedy wojewoda pochodzi z przeciwnego obozu. Ale tak¿e
dlatego, ¿e obok œrodowiska zwi¹zanego z Lechem Wa³ês¹ i ksiêdzem Jankowskim
istniej¹ inne alternatywne œrodowiska postsolidarnoœciowe, jak np. osoby z krêgu
Fundacji Libera³ów i inteligencja kaszubska. Zró¿nicowanie to zapobiega wzglêdnie
skutecznie powstawaniu uk³adu polityczno-administracyjnego zamkniêtego w jednej
grupie towarzysko-kole¿eñskiej4.

– Cytuj¹c tê opiniê – ku pamiêci i przestrodze – mam œwiadomoœæ znacznego
uproszczenia zawartego w tym rozpoznaniu, tym niemniej wartego w³aœnie pa-
miêci i refleksji.

Œwiêtowany dorobek samorz¹dnoœci na Pomorzu jest owocem pracy wielu
podmiotów i konkretnych ludzi. Kolejne ods³ony samorz¹dów, bêd¹ce efektem
wyborów, by³y œwiadectwem stanu i rozwoju wœród nas owego spo³eczeñstwa
obywatelskiego i demokracji – nie tylko lokalnej. Obok wielu sukcesów i trwa³ych
dokonañ, osi¹gniêæ na miarê nawet naszych oczekiwañ, by³y tak¿e potkniêcia,

4 Zob. J. Hryniewicz, B. Ja³owiecki, op. cit., s. 164-166. Cyt. za C. Obracht-Prondzyñski,
Ku samorz¹dnemu Pomorzu…, s. 139-140.
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pomy³ki, pora¿ki etc… Podstaw¹ jednych i drugich by³a jakoœæ spo³ecznej s³u¿by
samorz¹dowców, nieŸle op³acanej oraz jakoœæ relacji samorz¹dy a mieszkañcy,
a w tym szczególnie jakoœæ stosunku przedstawicieli samorz¹dów do obywateli
i organizacji pozarz¹dowych – w pocz¹tkach III RP dobitnie promowanych
w s³owach przez polityków jako III filar i chyba fundament demokratycznego
pañstwa. Z czasem ta swoista promocja, propaganda przycich³a, a dziœ s³yszymy
nie tylko g³osy pochwa³, ale i skargi jednych na drugich – pozarz¹dowców na
samorz¹dy i odwrotnie; niekiedy w³¹czaj¹ siê w to nawet parlamentarzyœci, kry-
tykuj¹c tak¿e... obywateli!?!

Z mnogoœci spraw i problemów, zawartych w tematyce niniejszego artyku³u,
obok oczywistych samorz¹dowych sukcesów, nagrodzonych medalami i odzna-
czeniami, na te dwie wspomniane wy¿ej sprawy – rodzaje jakoœci warto nieustan-
nie zwracaæ uwagê.
1° Idea³ a rzeczywistoœæ obrazu samorz¹dowca. Mówi³ na ten temat na wspo-

mnianej konferencji „Lech B¹dkowski a samorz¹dna Rzeczypospolita” prof.
Marek Szczepañski ze Œl¹ska w referacie Socjologiczny obraz samorz¹dow-
ca – rejestr cnót podstawowych. Polecam studiowanie zaprezentowanego
wówczas dekalogu podstawowych cnót samorz¹dowca w autoogl¹dzie, jak
i „cnót menagerskich prezydentów, burmistrzów i wójtów – rejestr autorski”
– tak bardzo nam wszystkim bliski, ale przede wszystkim trzeba przyswoiæ
sobie najskromniejszy, zwyk³y obywatelski ogl¹d cnót samorz¹dowca, obej-
muj¹cy: uczciwoœæ, otwartoœæ, dba³oœæ o ludzi i miasto (gminê), kompetencje!
– Jest to rejestr cech, który w du¿ej mierze jest dzisiaj obecny, ale g³ównie
pozostaje powszechnym ¿yczeniem; tym niemniej ma w przysz³oœci „szanse
staæ siê realn¹ rzeczywistoœci¹ spo³eczn¹. Jesteœmy o tym przekonani. Trzeba
tylko wiele wysi³ku i determinacji ze strony wielu jednostek i grup. I tak, jak
Sokrates wyniós³ na najwy¿szy piedesta³ cnotê wiedzy, tak i dzisiaj winna
ona tam pozostaæ. Cnota wiedzy wiedzie do dobra”5 – us³yszeliœmy wówczas
– nie po raz pierwszy...

2° Pamiêtaj¹c o tym (o roli i poszerzeniu wiedzy, jako wa¿nym obowi¹zku sa-
morz¹dowca i œwiadomego swoich obowi¹zków i praw obywatela), przyj¹æ
mo¿na koniecznoœæ zapoznawania siê z opiniami na temat jakoœci pracy sa-
morz¹dów, jak i relacji miêdzy samorz¹dem a lokaln¹ spo³ecznoœci¹, zw³asz-
cza t¹ zorganizowan¹, grupami spo³eczników, organizacjami pozarz¹dowymi,
z których liczebnoœci i aktywnoœci s³ynê³o nasze województwo w pocz¹t-
kach narodzin samorz¹dnoœci, a które i dziœ s¹ wyrazem jakoœci rozwoju spo-
³eczeñstwa obywatelskiego.

5 Zob. M.S. Szczepañski, A. Œliz, M. Suchocka, Socjalistyczny obraz samorz¹dowca – rejestr
cnót podstawowych, „Samorz¹d Pomorza”, 2009, nr 1, s. 65-88.
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Na ten temat – Spo³eczeñstwo obywatelskie a samorz¹dy w RP mówi³ na
wspomnianej konferencji i napisa³ bardzo wywa¿ony artyku³ prof. Cezary Ob-
racht-Prondzyñski, przedstawiciel myœli tak¿e bytowsko-s³upskiej w samorz¹do-
wej rzeczywistoœci gdañsko-gminno-wojewódzkiej województwa pomorskiego.
Generalnie zaprezentowany przezeñ obraz nie jest zbyt optymistyczny, choæ kre-
œlony bardzo delikatnym piórkiem. Autor zwraca m.in. uwagê na potrzebê kszta³-
cenia obywatelskiego, czyli jakoœæ kultury obywatelskiej i pojedynczego obywa-
tela, decyduj¹cego o jakoœci samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych. Mówi
o potrzebie rozwoju sztuki dialogu i partnerstwa, zaniedbanych zarówno przez
rz¹d, jak i samorz¹dy. Stwierdza miêdzy innymi:

Analizuj¹c kszta³cenie „do bycia obywatelem” i brak zainteresowania nim ze strony
samorz¹dów mo¿na wrêcz postawiæ pytanie: czy pañstwu i samorz¹dom obywatel
jest do szczêœcia potrzebny? Taki „trudny obywatel” œwiadom swoich praw, aktywny,
wymagaj¹cy, pytaj¹cy, anga¿uj¹cy siê, czasami nawet rozliczaj¹cy to wrêcz… praw-
dziwe nieszczêœcie, prawdziwy dopust Bo¿y. Trzeba odpowiedzieæ na pisma, trzeba
siê t³umaczyæ z podjêtych decyzji, trzeba negocjowaæ i przekonywaæ do planów,
trzeba – jednym s³owem – rozmawiaæ. Ale prawda jest te¿ i taka, ¿e sztuka spo³eczne-
go dialogu jest w Polsce w nader marnym stanie, i to tak¿e z winy œrodowisk
samorz¹dowych6.

– Ale to samorz¹dom przypisana jest w wiêkszym stopniu ni¿ innym koniecznoœæ
opanowania sztuki dialogu i kompromisu, a jeszcze mo¿e bardziej umiejêtnoœci
s³uchania... i poszukiwania wspólnych rozwi¹zañ, sztuka ta przydatna jest rów-
nie¿ w parlamencie, wzmacnianym i opuszczanym przez samorz¹dowców…

C. Obracht-Prondzyñski, przywo³uj¹c opinie badaczy, ukazuj¹cych niebez-
pieczne zjawiska ze styku samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe, stwierdza m.in.
„doœæ powszechne zjawisko nieufnoœci œrodowiska samorz¹dowego do dzia³aczy
spo³ecznych i organizacji pozarz¹dowych (…) potwierdzane przez wiele badañ”7.
Brak partnerstwa w tych relacjach i czêsto spotykane jaœniepañstwo („gmina to
ja; ja dam-da³em…”) – naœladownictwo Ludwika XIV, który rzek³ „pañstwo to
ja”… stanowi powa¿ne zagro¿enie dla przysz³oœci tak spo³eczeñstwa obywatel-
skiego, jak i samorz¹dnej demokratycznej Rzeczypospolitej.

Ludzie, obywatele czêsto jednak lubi¹ mieæ takiego dobrego pana wójta, bur-
mistrza, prezydenta – ³askawego pana, rozdawcê dóbr i stanowisk wszelkich
w gminie, cz³owieka nieograniczonych zdawaæ by siê mog³o mo¿liwoœci, wiêk-
szych i bardziej poci¹gaj¹cych, jak widaæ, ni¿ s³u¿ba pos³a, a mo¿e i ministra –
s³ugi; pana zwalniaj¹cego od osobistej odpowiedzialnoœci za w³asny i wspólny los.
Spore obci¹¿enie polskiej mentalnoœci szlacheckimi, feudalnymi nawykami jest
jednym za Ÿróde³ s³aboœci naszych samorz¹dów i ... polityków, ograniczaj¹cych

6 C. Obracht-Prondzyñski, Samorz¹d Pomorza…, s. 55-56
7 Tam¿e, s. 63.
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osi¹gniêcie wymarzonych standardów ¿ycia spo³ecznego i godnego miejsca w zjed-
noczonej Europie, której ju¿ tak wiele – nie tylko samorz¹dowcy i gminy za-
wdziêczamy, a o podjêciu wkrótce dodatkowych obowi¹zków nie pamiêtamy.

Obchodz¹c uroczyœcie 20-lecia samorz¹dów na Pomorzu Nadwiœlañskim,
winniœmy jednoczeœnie i zgodnie œwiêtowaæ 30-lecie „Solidarnoœci” i 20-lecie
III RP. Mimo bowiem wszelkich s³aboœci, a nawet zwyrodnieñ, jest z czego siê
cieszyæ. Komentatorzy i analitycy polskich dziejów najnowszych i przemian ustro-
jowych w Polsce, podliczaj¹c dorobek III RP, zgodnie podkreœlaj¹, i¿ jednym
z najwa¿niejszych osi¹gniêæ minionego 20-lecia jest odbudowa i sprawne funk-
cjonowanie samorz¹dów, mo¿e nawet lepsze ni¿ kolejnych rz¹dów i parlamen-
tów. Reforma samorz¹dowa to jeden z najwa¿niejszych sukcesów pañstwa i spo-
³eczeñstwa – demokratycznego i obywatelskiego, nieco jeszcze in statu nascendi.

Rzeczywistoœæ ustrojowa pañstwa i jej funkcjonowanie w samorz¹dach oraz
w instytucjach w³adzy centralnej wymagaj¹ nieustannego doskonalenia, refleksji
i dyskusji, by ros³y spo³eczne – samorz¹dowe i ogólnopañstwowe dokonania.
Zadowolenie obywateli z jakoœci ¿ycia i funkcjonowania struktur pañstwa – jego
przeró¿nych administracji, by obci¹¿eñ i negatywnych zjawisk by³o zawsze nieco
mniej.

Na koniec warto uwzglêdniæ, co o istocie pañstwa, w którym nie tylko w na-
szym pojêciu, fundamentalne znaczenie maj¹ samorz¹dy, 90 lat temu – czyli
w momencie odrodzenia samorz¹dowej Rzeczypospolitej na Pomorzu w 1920 roku,
po epoce zaborów, napisa³ przywódca m³odokaszubów Aleksander Majkowski.
W artykule wstêpnym wznowionego w 1921 roku „Gryfa”, zatytu³owanym Nowa
wiosna, krytykuj¹c istotê pruskiego, scentralizowanego pañstwa, m.in. stwierdzi³:

Na wzór zwyciêskich demokracji zachodnich pañstwo dla nas jest œrodkiem, a celem
obywatel i naród. Pañstwo jest domem, który sobie zbudowaliœmy, domem, który
dlatego kochamy i gotowiœmy broniæ do ostatka. Obroñc¹ jego i budowniczym jest
obywatel. Wolny, uœwiadomiony, szlachetny, który wie dobrze, ¿e czêœæ swobody
osobistej ofiarowaæ trzeba za pe³niê wolnoœci obywatelskiej. Czem silniejszy, oœwie-
ceñszy i szlachetniejszy obywatel, tem potê¿niejszy naród, zbiorowy stró¿ pañstwa.
W tak pojêtym pañstwie ró¿ne typy szczepowe i indywidualne znajd¹ z jednej strony
pe³niê rozwoju, z drugiej bêd¹ stanowi³y nie os³abienie, ale bogactwo i podporê pañ-
stwa. Pomorzanie ze swym wysoce rozwiniêtym zmys³em pañstwotwórczym bêd¹
dla Polski nabytkiem nieostatnim.

  Rozumie siê, ¿e wychowanie takich wolnych obywateli wymaga wiêcej wysi³ku
i inteligencji wychowawców narodu ni¿ system pruski. Stosunek ich do siebie taki,
jak podoficera pruskiego i ideowego pedagoga. Ale idea³ zachodni odpowiada
najlepszym tradycjom polskim. Czuwaæ tylko bêdzie trzeba, a¿eby pozosta³e wp³ywy
austriacko-pruskiego systemu oraz anarchistycznego absolutyzmu rosyjskiego nie
podnios³y u nas g³owy. (…)8.

8 A. Majkowski, Nowa wiosna, „Gryf”, 1921, nr 1, s. 1-4. Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Aleksan-
der Majkowski (1876–1938). Bibliografia historyczna, Gdañsk-Wejherowo, s. 526-527.
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– S³owa te mo¿na i trzeba odnieœæ tak¿e do rzeczywistoœci samorz¹dowej, nie
tylko gminnej! Jest w nich g³êboka wiara w bliskie nam dziœ idea³y spo³eczeñstwa
obywatelskiego i pañstwa demokratycznego, stanowi¹ce olbrzymie wyzwanie nie
tylko dla samorz¹dów – samorz¹dowców i œwiadomych swoich praw i obowi¹z-
ków obywateli...

Józef Borzyszkowski

Von der Renaissance und Gegenwart von der Selbstverwaltung
in Pommerellen

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel erinnert die Bedingungen, unter denen die territoriale Selbstverwaltung in
der Dritten Polnischen Republik zur Belebung kam und den Anteil im Belebungsprozess
der Bewohner von Pommerellen. Es werden Errungenschaften dargestellt, und Unrichtig-
keiten angedeutet, die durch Soziologen und Geschichteforscher, deren Werke lesens- und
reflexionswert für gegenwärtige Kommunalbeamte sind, beobachtet wurden. Es werden
u.a. die Leistungen der organisierten Gemeinschaft (ZK-P) für den Bau von der Bürger-
gesellschaft in Pommern und für die Dezentralisierung der territorialen Form Polens
erinnert. Es werden Aufgaben im Bereich von Gestaltung der Bürgergesellschaft, mit
dem Anfang auf dem Niveau einer Gemeinde, genannt.
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Kazimierz Koz³owski
(Szczecin)

Arcybiskup Kazimierz Majdañski
– budowniczy pomostów1

Uwagi wstêpne

Arcybiskup Kazimierz Majdañski, któremu poœwiêcona by³a sesja w marcu
2010 r. i ten artyku³ – jak wynika z ju¿ do tej pory wyg³oszonych informacji –
mia³ i ma niew¹tpliwie duchowy, intelektualny i moralny mandat, aby przez niego
wypowiedziane s³owo „wybaczam” robi³o wielkie wra¿enie, a „proszê o wyba-
czenie” zgo³a zdumienie. Mo¿na ju¿ w tym miejscu skonstatowaæ, i¿ abp Majdañ-
ski mia³ wielkie chrzeœcijañskie i humanistyczne predyspozycje do budowania
pomostów pomiêdzy s¹siadami i rodakami. I ten swój duchowy mandat wype³ni³,
daj¹c przez ca³e swoje ¿ycie przyk³ad i œwiadectwo – nie do koñca przez wspó³-
czesnych wykorzystane – jak nale¿y rozumieæ s³owa Chrystusa „Pokój zostawiam
wam, pokój mój wam dajê”.

Podstawê napisania tego tekstu stanowi¹ g³ównie Ÿród³a archiwalne i druko-
wane, œwiadectwa wielu osób, które wspó³pracowa³y z abp. K. Majdañskim, ale
tak¿e liczne rozmowy, które mia³em mo¿liwoœæ przeprowadziæ z biskupem szcze-
ciñsko-kamieñskim oraz arcybiskupem-seniorem w ostatnich dwudziestu latach
jego ¿ycia. Ta ostatnia uwaga wskazuje, ¿e moje ni¿ej przedstawione konstatacje
mog¹ mieæ charakter subiektywny, aczkolwiek stara³em siê, aby by³ to obraz obiek-
tywny.

W artykule tym koncentrujê siê na wybranych zagadnieniach dotycz¹cych
budowania pomostów duchowych pomiêdzy zwaœnionymi ludami i narodami,
krêgami etnicznymi, wyznaniowymi, kulturowymi czy te¿ politycznymi. Poruszam
relacje abp. Majdañskiego ze œrodowiskiem ¿ydowskim, Niemcami, œladowo
Rosjanami, a nade wszystko rodakami.

1 Referat na sesjê „Arcybiskup Kazimierz Majdañski – obroñca ¿ycia i m¹¿ stanu”, wyg³oszony
4 marca 2010 r. w sali obrad Rady Miasta Szczecin.
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Stosunek Arcybiskupa do holocaustu, antysemityzmu i relacji
ze wspólnotami ¿ydowskimi doby wspó³czesnej

We wszystkich swoich kazaniach, homiliach, listach, artyku³ach, wywiadach
czy ksi¹¿kach Arcybiskup, mówi¹c o dramacie II wojny œwiatowej, wskazywa³ na
genezê i rozmiar zag³ady ̄ ydów. Zawsze i konsekwentnie potêpia³ tê nies³ychan¹
zbrodniê i zachêca³ swych s³uchaczy oraz czytelników do wyci¹gania wniosków
z tych ponurych doœwiadczeñ w dobie wspó³czesnej. Na uwagê i przywo³anie
zas³uguje specjalna misja, jak¹ biskup szczeciñsko-kamieñski otrzyma³ od papie-
¿a Jana Paw³a II 13 paŸdziernika 1982 r., aby spotka³ siê z gmin¹ ¿ydowsk¹
w Rzymie po zamachu terrorystycznym na g³ówn¹ synagogê Wiecznego Miasta.
Po tym spotkaniu Stolica Apostolska przekaza³a prasie w³oskiej nastêpuj¹cy komu-
nikat, rozpoczynaj¹cy siê s³owami: „Ksi¹dz biskup Kazimierz Majdañski, biskup
szczeciñsko-kamieñski (Polska), by³y wiêzieñ obozów koncentracyjnych, aresz-
towany 7 listopada 1939 r., uwolniony 29 kwietnia 1945 r. (Sachsenhausen-Ora-
nienburg nr [obozowy] 29955, Dachau nr 22829”). Temu wydarzeniu trzeba po-
œwiêciæ szersz¹ uwagê.

Otó¿ po zamachu terrorystycznym na synagogê rzymsk¹ bp Kazimierz Maj-
dañski, w towarzystwie ks. abp. Bronis³awa D¹browskiego, sekretarza Episkopatu
Polski oraz ks. Stanis³awa Jezierskiego, by³ego wiêŸnia obozów koncentracyj-
nych i ks. Edmunda Cybulskiego spotka³ siê z gmin¹ ¿ydowsk¹ i tak siê zwróci³
do rabina Rzymu Vittorio della Rocca: „Panie Rabinie! Przybywszy do Rzymu na
kanonizacjê pierwszego z obozowców Ojca Maksymiliana Kolbego, zostaliœmy
zaskoczeni tym strasznym wydarzeniem, które mia³o miejsce w³aœnie w wigiliê
kanonizacji: zamachem terrorystycznym na g³ówn¹ Synagogê Rzymu. Jako byli
wiêŸniowie obozu zag³ady prze¿yliœmy i wci¹¿ jeszcze prze¿ywamy ten potworny
atak terrorystyczny w sposób zupe³nie szczególny. Cierpieliœmy przecie¿ i my
sami wspólnie z ¯ydami. Doznaliœmy nie tylko nieodwracalnej krzywdy w tych
samych obozach koncentracyjnych, ale ze strony tych samych ludzi, którzy w spo-
sób okrutny przeœladowali równie¿ naród ¿ydowski. Motyw zamachu dokonanego
w³aœnie tutaj w Rzymie (...) jest ten sam, który spowodowa³ nasze wspólne prze-
œladowanie znoszone w obozach œmierci”2. Nastêpnie po wyra¿eniu oburzenia
wobec zamachu i potêpienia sprawców tego strasznego czynu, bp Majdañski z³o¿y³
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu zabicia przez zamachowców dziecka
oraz zranienia wielu osób. Te same s³owa biskup szczeciñsko-kamieñski kierowa³
nie tylko do zgromadzonych na wspomnianym zebraniu ¯ydów, ale tak¿e pod
adresem ca³ej wspólnoty ¿ydowskiej Rzymu, a tak¿e „ca³ego narodu ¿ydowskiego,
który nie przestaje byæ przedmiotem nienawiœci i przeœladowañ”.

2 Relacja ze spotkania biskupa szczeciñsko-kamieñskiego z gmin¹ ¿ydowsk¹ w Rzymie, w zbio-
rach Kurii Metropolitalnej Szczeciñsko-Kamieñskiej.
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Tu trzeba wyjaœniæ, nawi¹zuj¹c do innego póŸniejszego wyst¹pienia biskupa
szczeciñsko-kamieñskiego z 18 kwietnia 1983 r., gdy z upowa¿nienia Episkopatu
Polski zabiera³ g³os na uroczystoœci otwarcia synagogi warszawskiej, ¿e bp Kazi-
mierz Majdañski g³êboko prze¿ywa³ swoje spotkanie z kolumn¹ dzieæmi ¿ydow-
skich skierowanych na zag³adê w obozie koncentracyjnym Dachau. Oto jego s³owa:
„Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz (...) To jest ka¿dy cz³owiek – mój
brat. To s¹ ci ¯ydzi, których ci¹gle widzê w tej otch³ani œmierci, w jakiej byliœmy
razem, a które siê nazywa³o obóz koncentracyjny. To s¹ te dzieci ¿ydowskie, które
ci¹gle widzê, a nawet s³yszê ich g³os: ¿ydowskie dzieci z krajów ba³tyckich, spo-
tkane kiedyœ na Lagerstrasse w Dachau; na Lagerstrasse, któr¹ sz³y ku bezlitosnej
zag³adzie”3. Dalej bp Majdañski wspomnia³ o „straszliwych dniach powstania
i eksterminacji getta warszawskiego”, póŸniej zaœ przypomnia³ swoje spotkanie
z rabinem Rzymu z 1982 r. i rozwa¿ania na temat losu cudzoziemców przeœlado-
wanych czêsto przez wiêkszoœæ wspó³obywateli: „Na polsk¹ ziemiê ucisk najpo-
tworniejszy dosta³ siê drogami najstraszliwszej z wojen i ugodzi³ we wszystkich
mieszkañców tej ziemi, najbardziej zaœ w tych, którzy od wieków przychodzili
tutaj ufni, wiedz¹c, ¿e w Polsce s¹ prawd¹ s³owa Boga: »nie bêdziesz gnêbi³ i nie
bêdziesz uciska³ cudzoziemców«. Wiêc te¿ na tej goœcinnej ziemi [chodzi o Polskê]
przemienili siê szybko z cudzoziemców w synów wspólnej ojczyzny. A ojczyzna
dochowa³a im wiernoœci: gdy szala³a tutaj przyniesiona z obcej ziemi potworna
nienawiœæ, za cenê heroicznych ofiar ratowano znienawidzonych. I napisane zo-
sta³o wtedy, na tej piastowskiej ziemi najpiêkniejsze, bo cen¹ ¿ycia i pisane, œwia-
dectwo o braterstwie Polaków i ¯ydów”. Koñcz¹c swoje wyst¹pienie w synago-
dze warszawskiej, nawi¹zuj¹c do s³ów œw. Paw³a z Tarsu powiedzia³: „Synowie
i Córki Narodu, który pocz¹tek swój bierze od Abrahama – nasze zwi¹zki s¹ tak
g³êbokie, ¿e ostatni Sobór Koœcio³a katolickiego nie zawaha³ siê og³osiæ: »Zg³êbia-
j¹c tajemnicê Koœcio³a, œwiêty Sobór pamiêta o wiêzi, któr¹ lud Nowego Testa-
mentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama« (DRN, 4). Synowie
i Córki Narodu, który pocz¹tek swój bierze od Abrahama – Pokój wam! Szalom!”

Jak wy¿ej wspomnia³em, podobny jak zaprezentowany tu w oparciu o zacho-
wane dokumenty, tok myœlenia o narodzie ¿ydowskim, przedstawia³ bp. K. Maj-
dañski w czasie spotkañ z prezydentem Republiki Federalnej Niemiec w 1991 r.
oraz przy wielu innych okazjach. Podkreœliæ trzeba jednak, i¿ Arcybiskup wielo-
krotnie mówi³, tak¿e w czasie naszych spotkañ, ¿e niektóre krêgi ¯ydów oskar¿a³y
konsekwentnie Polskê i Polaków o antysemityzm, wyrywaj¹c czêsto naganne czyny
rodaków z kontekstu postawy wiêkszoœci spo³eczeñstwa i donios³ej roli naucza-
nia Jana Paw³a II.

3 Przemówienie biskupa szczeciñsko-kamieñskiego w synagodze warszawskiej z 18 kwietnia
1982 r. w zbiorach Kurii Metropolitalnej Szczeciñsko-Kamieñskiej.
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Kilka s³ów o stosunku do Rosjan (i Zwi¹zku Radzieckiego)

Nie przeprowadzi³em wyczerpuj¹cych badañ Ÿród³owych na ten temat. W roz-
mowach, jakie prowadziliœmy, Arcybiskup ciep³o wypowiada³ siê o narodzie ro-
syjskim. Potêpiaj¹c ustrój panuj¹cy w ZSRR i jego eksport do krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej, by³ pe³en uznania dla armii radzieckiej za decyduj¹cy
wk³ad w pokonanie III Rzeszy. Takiej postawie i ocenie da³ wyraz, pisz¹c na proœbê
dyrekcji Archiwum Pañstwowego w Szczecinie wstêp do wydanego w 1990 r.
reprintu Atlasu nazw geograficznych S³owiañszczyzny Zachodniej ks. Stanis³awa
Kozierowskiego. Oto fragment tego wstêpu: „Trzeba mówiæ z czci¹ o prochach
ludzi. Tak¿e o prochach nie-S³owian na s³owiañskiej Ziemi. Ale w zasadniczym
przekroju historii s³owiañskich Ziem Zachodnich znajduje siê wiara o wielkim
parciu naszych s¹siadów zachodnich na wschód. Ostatnio sta³o siê tak, i¿ przyszli
tutaj S³owianie z daleka: przyszli, by pomóc odzyskaæ. A zarazem przyszli z tego
odleg³ego s³owiañskiego wschodu, który zosta³ czasu ostatniej wojny zagro¿ony
przez tê sam¹ ekspansjê i te same odwieczne zmagania”4. W tym piêknym wstêpie
znalaz³y siê tak¿e nastêpuj¹ce s³owa: „Czy nie czas najwy¿szy, aby po obu stronach
Odry zapanowa³a kultura ¿ycia i mi³oœci na miejscu »kultury œmierci« (wed³ug
wyra¿enia papie¿a Jana Paw³a II). Czas ju¿ najwy¿szy, bo czas lat ostatnich
XX wieku (...). Czas ju¿ najwy¿szy na kulturê mi³oœci, wolnoœci i prawdy. Mi³oœæ
zaœ, wolnoœæ i prawda – id¹ razem. I s¹ programem wszystkich chrzeœcijan”.

Wracaj¹c do sprawy Rosjan i ZSRR, trzeba podkreœliæ, ¿e wiêzieñ i mêczen-
nik niemieckich obozów koncentracyjnych doskonale wiedzia³, jak¹ ofiarê krwi
z³o¿y³y narody ZSRR w dobie II wojny œwiatowej na skutek zarówno dzia³añ
wojennych i represji ze strony III Rzeszy, jak i rodzimego re¿imu stalinowskiego.

Biskup szczeciñsko-kamieñski spotyka³ siê kilkakrotnie po 1989 r. tak¿e
z konsulem generalnym ZSRR zarówno w siedzibie biskupów szczeciñskich, jak
i w jego miejscu urzêdowania. (S¹ na ten temat stosowne zapisy w „Prezbite-
rium”). Odnotowaæ te¿ trzeba, i¿ jesieni¹ 1990 r. przyj¹³ goszcz¹cego w Szczeci-
nie z wizyt¹ oficjaln¹ wiceprezydenta ZSRR Giennadija Janajewa.

Jako arcybiskup-senior kilkakrotnie mówi³, ¿e Cerkiew prawos³awna w Ro-
sji i na Ukrainie oraz Koœció³ katolicki w Polsce maj¹ przed sob¹ wa¿ny chrzeœci-
jañski obowi¹zek wskazania drogi do pojednania na wzór inicjatywy polskich
biskupów w stosunku do biskupów niemieckich z 1965 r.

4 bp K. Majdañski, Na cmentarzysku – nowe ¿ycie, wstêp do reprintu Atlasu nazw geograficz-
nych S³owiañszczyzny Zachodniej z 1934 r., Szczecin 1990.
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Problem pojednania polsko-niemieckiego

Ponure doœwiadczenia zwi¹zane z blisko szeœcioletnim pobytem diakona
Kazimierza Majdañskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych i poddaniu
go pseudomedycznym eksperymentom s¹ na ogó³ doskonale znane.

Czas wojny i przemyœlenia z niego wynikaj¹ce towarzyszy³y Arcybiskupowi
do koñca ¿ycia. Trzeba podkreœliæ, ¿e wieloletni biskup szczeciñsko-kamieñski
mia³ œwiadomoœæ, i¿ skutki wojny to wa¿ny punkt odniesienia, który trzeba wi-
dzieæ w szerszej przestrzeni spo³ecznej, rozci¹gaj¹cej siê na genezê polskiej obec-
noœci po 1945 r. na Pomorzu i w innych regionach ziem pozyskanych przez Pol-
skê. Mo¿na skonstatowaæ, ¿e bez ogromu zbrodni nazistów i pos³usznych ich woli
wykonawców zbrodniczych decyzji, œwiat zachodni (tzn. Anglosasi) nie zgodzi³by
siê na tak wielkie zmiany terytorialne kosztem Rzeszy.

Jego credo dotycz¹ce dramatu i skutków II wojny œwiatowej by³o nastêpuj¹ce:
„Mo¿na siê wyrzec, a nawet koniecznie wyrzec siê trzeba, wszystkiego, co godzi
w godnoœæ cz³owieka i w godnoœæ narodu. Ale nie mo¿na siê wyrzec tego, co tê
godnoœæ chroni. Chroni zaœ tê godnoœæ prawda. Byæ mo¿e, ¿e to dlatego w³aœnie
wik³amy siê w relacjach z naszym zachodnim s¹siadem, i¿ zapanowa³o podstawo-
we nieporozumienie. Skutki s¹ brane za przyczynê. Przyczyn¹ by³ dzieñ 1 wrzeœnia
1939. By³ ten dzieñ przyczyn¹ bezmiaru krzywd, jakie spad³y przez wszystkie
lata wojny na Naród polski, choæ tak¿e i inne narody, zw³aszcza na Naród ¿ydow-
ski. S¹siedzi zaœ nasi mówi¹ najchêtniej o roku 1945: o jego klêskach i donios³ych
decyzjach politycznych, wtedy podjêtych (...)”5.

Zanim przejdê do zaprezentowania aktywnoœci bp. Majdañskiego i jego prze-
myœleñ na temat pojednania, trzeba przypomnieæ, ¿e nie by³ on jedynym rz¹dc¹
diecezji na Pomorzu Zachodnim z doœwiadczeniem wiêŸnia obozów koncentra-
cyjnych. Pierwszy po wojnie Polak-organizator Koœcio³a katolickiego na Pomo-
rzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej to ks. dr Edmund Nowicki (ur. w 1900 r.), przed
wojn¹ pracowa³ w kurii arcybiskupiej w Poznaniu. Aresztowany na pocz¹tku
II wojny œwiatowej, zes³any zosta³ do obozów koncentracyjnych w Dachau i Güsen.
Po wojnie od 15 sierpnia 1945 do 26 stycznia 1951 r. by³ administratorem apo-
stolskim w Gorzowie Wielkopolskim. Jego wielkie zas³ugi dla polonizacji regio-
nu i tworzenia struktur Koœcio³a katolickiego na Pomorzu Zachodnim s¹ ogromne
i trwa³e. Warto je w 65. rocznicê przejêcia przez Polskê regionu przypomnieæ.
Chodzi o aktywnoœæ w tym zakresie w³aœnie w 2010 r.

Pamiêtajmy te¿, i¿ pierwszym biskupem koszaliñsko-ko³obrzeskim od 1972
do 1992 r. by³ Ignacy Je¿, który przez kilka lat, by³ „s¹siadem” kleryka Kazimie-
rza Majdañskiego w Dachau. Biskup Je¿ wielokrotnie publicznie mówi³ o drodze

5 Tekst w zbiorach archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
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¿yciowej i zas³ugach abp. K. Majdañskiego. Biskup-senior Koszalina – krótko
przed œmierci¹ kardyna³ – zaznacza w swym pamiêtniku z 2004 r., ¿e jego opis
obozu koncentracyjnego „ró¿ni siê od opisu Kazika Majdañskiego, dziœ arcybi-
skupa-seniora, tak¿e tym, ¿e ja siedzia³em tylko dwa i pó³ roku w Dachau, po
najgorszym okresie, ju¿ po Stalingradzie, gdy zel¿a³ terror. On zaœ – szeœæ lat.
I by³ »królikiem doœwiadczalnym«, a z kilkudziesiêcioosobowych grup tylko on
i jeszcze trzy albo cztery osoby prze¿y³y te »eksperymenty medyczne«. Czyta³em
statystykê (...) w roku 1942 z 1600 polskich ksiê¿y, którzy byli wiêzieni w Da-
chau, zginê³o 600. Tak straszne by³y wówczas warunki”6.

Biografowie abp. K. Majdañskiego zwracaj¹ uwagê, i¿ w 1970 r. Arcybiskup
przedstawi³ papie¿owi Paw³owi VI memoria³ na temat strat duchowieñstwa pol-
skiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W tym¿e roku zorganizowa³
pierwsz¹ pielgrzymkê 220 ksiê¿y i biskupów polskich, by³ych wiêŸniów obozów
w Güsen, Mauthausen i Dachau do Rzymu. W 1972 r., dziêki jego staraniom
umieszczono w Dachau czterojêzyczn¹ tablicê upamiêtniaj¹c¹ mêczeñstwo pol-
skich ksiê¿y w tym obozie. Oto s³owa, które na niej widniej¹: Tu w Dachau co
trzeci zamêczony by³ Polakiem, co drugi z wiêzionych tu ksiê¿y polskich z³o¿y³
ofiarê ¿ycia. Ich œwiêt¹ pamiêæ czcz¹ ksiê¿a polscy wspó³wiêŸniowie.

W kalendarium ¿ycia arcybiskupa czytamy: W 1975 r. na proœbê Prymasa
Polski i Komisji Badañ Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, ks. Biskup sk³ada³
w Monachium zeznania podczas procesu by³ego lekarza niemieckiego, b. Sturm-
bannführera SS dr. H. Schuetza, szefa stacji doœwiadczalnej w Dachau. To œwia-
dectwo odbi³o siê szerokim echem7. Biskup Kazimierz Majdañski poda³ rêkê
zbrodniarzowi, przebaczy³ swemu oprawcy. A oto fragment obszernego zeznania
bp. K. Majdañskiego, dotycz¹cy motywacji z³o¿enia zeznañ: „Dlaczego w tym
procesie zeznajê?

1 Wykluczam jakikolwiek motyw nienawiœci lub zemsty. Nie muszê te¿ mó-
wiæ, ¿e proces ten jest dla mnie prze¿yciem niezwykle trudnym; w pewnej
mierze jest jakby dalszym ci¹giem stacji doœwiadczalnej.
Wszystkim przebaczy³em i s³owa przebaczenia zawar³em w swoim testamen-
cie, w obliczu zawsze mo¿liwej œmierci.
Jestem zwolennikiem pokoju i pojednania, czego dowody dawa³em wielo-
krotnie, zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i spo³ecznym; tak¿e jako cz³onek
Episkopatu Polski, który w czasie ostatniego Soboru skierowa³ s³ynne orê-
dzie pojednania do Episkopatu niemieckiego.

2. Istnieje natomiast powszechny obowi¹zek troski o ³ad i porz¹dek spo³eczny.
Podstawow¹ zasad¹ tego ³adu jest nietykalnoœæ cz³owieka w jego œwiêtym

6 I. Je¿, Przygody z Opatrznoœci¹. Z biskupem Ignacym Je¿em rozmawiaj¹ Alina Petrowa-
-Wasilewicz i ks. Krystian Kukowka, Katowice 2004, s. 31.

7 Facere voluntatem Tuam, red. J.A. K³ys, Szczecin 1995, s. 33.
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prawie do ¿ycia – od poczêcia w ³onie matki a¿ do naturalnego zgonu. Pod-
kreœlaj¹ to zreszt¹ dokumenty o charakterze miêdzynarodowym.
W imieniu biskupów polskich mówi³em o tym w czasie II Soboru Watykañ-
skiego w auli soborowej.

3. Przysiêga lekarska i sama natura zawodu lekarskiego gwarantuje, ¿e lekarz
leczy, nie zaœ kaleczy i zabija.

4. Jestem winien swoje zeznania tym, którzy zginêli. Wœród bardzo licznej rze-
szy Polaków ksiê¿a stanowili w Dachau szczególnie liczn¹ grupê. Byli te¿
szczególnie przeœladowani. Jednym ze œwiadectw tego by³y stacje doœwiad-
czalne w Dachau. Jak stwierdza dr Teodor Musio³, na doœwiadczenia z malari¹
przeznaczano przewa¿nie polskich ksiê¿y (»Dachau 1933–1945«, Katowice
1968, wyd. 2, s. 199). O doœwiadczeniach z flegmon¹ mówi³o siê, i¿ do pierw-
szej grupy nale¿eli ¯ydzi, do drugiej – zawodowi przestêpcy; natomiast
spoœród 20 cz³onków naszej grupy trzeciej 18 by³o polskimi duchownymi,
w czwartej zaœ grupie wszyscy byli ksiê¿mi polskimi”8.

Do tego œwiadectwa trzeba dodaæ jeszcze jedn¹ refleksjê Arcybiskupa, za-
wart¹ w tekœcie Orêdzie przebaczania i pokoju z 2005 r.9: „Przebaczenie jest jed-
nak zjawiskiem trudnym. Wielokrotnie by³em pytany, jako d³ugoletni by³y wiê-
zieñ obozów hitlerowskich, o to, czy mo¿na przebaczyæ doznane krzywdy. Otó¿
mogê powiedzieæ, ¿e krzywdê najwiêksz¹ wyrz¹dzono mi na stacji doœwiadczal-
nej w Dachau. Prowadzi³ dokonywane tam okrutne doœwiadczenia Sturmbann-
führer H. Schütz. W roku 1975 bra³em udzia³ w procesie, jaki temu przestêpcy
zosta³ wytoczony w Monachium. W czasie procesu poda³em mu rêkê na znak
przebaczenia (10 XI 1975). By³ wstrz¹œniêty, a nawet zacz¹³ t³umaczyæ swoje
postêpowanie. Zupe³nie inny cz³owiek. Jeszcze jednak cz³owiek!”10

W kwietniu 1987 r., goszcz¹c w Oranienburgu w koœciele pw. Serca Jezuso-
wego, po poœwiêceniu pomnika upamiêtniaj¹cego mêczeñstwo polskich ksiê¿y,
bp Majdañski powiedzia³ m.in.: „By³a wojna i wielka niedola. I w³aœnie wtedy
by³ w tej parafii kap³an, który da³ przyk³ad przyjaŸni i ofiary. Na skutek swojej
przyjaŸni wobec polskich braci i sióstr musia³ wiele wycierpieæ i umieraæ. Panie
Jezu! On, Twój kap³an Józef Leuzel naœladowa³ Twój przyk³ad. B¹dŸ Ty sam jego
wieczyst¹ nagrod¹”11.

Arcybiskup Majdañski – daj¹c œwiadectwo zbrodni nazizmu, poszukiwa³ rów-
noczeœnie wszelkich dróg pojednania z niemieckimi s¹siadami, a szczególnie

8 Zeznania w procesie monachjskim, [w:] Bêdziecie moimi œwiadkami..., £omianki 1999,
s. 185-199.

9 Orêdzie przebaczenia i pokoju, „Nowy Przegl¹d Wszechpolski”, 2005, nr 11–12, s. 24-25.
10 Tam¿e.
11 Dokument ze zbiorów archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
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niemieckimi katolikami. Od 1986 r. liczne i owocne by³y kontakty z niemieckimi
biskupami, a zw³aszcza z kard. Joachimem Meisnerem, biskupem Berlina. Zanim
przejdê do omówienia tego zagadnienia, trzeba przypomnieæ, i¿ biskupi niemiec-
cy nie uczestniczyli w 1985 r. w obchodach 40-lecia przejêcia przez Polskê Po-
morza Zachodniego. Przypomnijmy, i¿ pocz¹tki dynamicznego rozwoju katolicy-
zmu na tej ziemi po wielu wiekach dominacji koœcio³ów protestanckich (przed
wojn¹ 95 proc. mieszkañców Prowincji Pomorskiej to protestanci, oko³o 4 proc.
katolicy, 0,5 proc. wyznawcy judaizmu i 0,5 proc. tzw. bezwyznaniowcy) wi¹¿¹
siê z polskim osadnictwem. Polacy zasiedlaj¹cy Pomorze Zachodnie byli w po-
nad 90 proc. katolikami (i tak jest do dziœ) i dlatego bp K. Majdañski wysun¹³
has³o: „Wróci³ tu Koœció³, bo wróci³a tu Polska”, które w krêgu niemieckich kato-
lików i protestantów budzi³o du¿e kontrowersje, czy zgo³a nie by³o akceptowane.
Ks. Edmund Cybulski w swym Ÿród³owym artykule pisze: „Rok 1985 – to rok
wielkich obchodów w Diecezji Szczeciñsko-Kamieñskiej pod has³em 40-lecia
powrotu Koœcio³a na Ziemie Zachodnie. Dyskutowano wiele nad sformu³owaniem
has³a: »Wróci³ tu Koœció³, bo wróci³a tu Polska«. Na uroczystoœci 21 czerwca (...)
nie by³o biskupów z Niemiec – mimo tylu kontaktów osobistych ks. bp. Kazimierza
Majdañskiego z ich przedstawicielami (...)”12.

Mimo wspomnianych ró¿nic w ocenie wydarzeñ z 1945 r., d³ugoletnie kon-
takty osobiste bp. Majdañskiego z duchownymi z Niemiec wyraŸnie o¿ywi³y siê
po 1985 r. Szczególnie wa¿na jest tu przyjaŸñ biskupów Szczecina i Berlina.

Trzeba przypomnieæ, ¿e 21 wrzeœnia 1986 r. ordynariusz diecezji z serdecz-
noœci¹ goœci³ w Szczecinie kard. Meisnera. W bazylice katedralnej mówi³: „Jest
to wizyta naszego najbli¿szego s¹siada na zachodzie: Berlin, gdzie ksi¹dz kardy-
na³ jest biskupem, jest bardzo blisko. Granice nie powinny przyjació³ dzieliæ, ale
³¹czyæ: b¹dŸmy wiêc wreszcie prawdziwymi przyjació³mi i niech siê to sprawdza
tak¿e na granicy i poprzez granice. Koœció³ Bo¿y jest powszechny i takiemu po-
wszechnemu braterstwu s³u¿y”. Biskup Szczecina powiedzia³ wówczas po nie-
miecku: „Herr Kardinal, herzlich willkommen!”.

Biskup Kazimierz Majdañski by³ goœciem kard. Meisnera, gdy odwiedza³
Berlin i Sachsenhausen w kwietniu 1987 r. Wówczas powiedzia³: „Pozdrawiam
Ksiêdza Kardyna³a w tym miejscu z nale¿n¹ czci¹, ale bardziej jeszcze z tym
szacunkiem, który graniczy ze wzruszeniem. A dzieje siê tak dlatego, ¿e pozdra-
wiam tutaj Ksiêdza Kardyna³a jako biskupa Berlina, jednoczeœnie wiêc tak¿e Pa-
sterza Sachsenhausen-Oranienburg i s¹dzê, i¿ mam jakieœ prawo pozdrowiæ Ksiê-
dza Kardyna³a w imieniu tych wszystkich, którzy niedaleko st¹d w Sachsenhau-
sen zostali pomordowani w latach wielkiej niedoli. A nawet wiêcej. Bardziej ni¿

12 ks. E. Cybulski, Szczecin–Berlin. Ks. bp Kazimierz Majdañski – Ks. kard. Joachim Meisner
(Refleksje osobiste wyros³e na tle towarzyszenia spotkaniom tych wielkich Osób), w zbiorach
redakcji „Kroniki Szczecina”, s. 4.
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upowa¿niony czujê siê do tego zobowi¹zany, poniewa¿ jestem jedynym bisku-
pem, który ówczesne straszliwe dzieje okresu wielkiej niedoli prze¿y³ i jeszcze
pozostaje przy ¿yciu”13.

Warto przywo³aæ wypowiedŸ kard. J. Meisnera (wówczas arcybiskupa Kolo-
nii) z sierpnia 2007 r., gdy po otrzymaniu wiadomoœci o œmierci abp. Majdañskie-
go tak pisa³ do cz³onków Instytutu Œwiêtej Rodziny w £omiankach: „Na szlakach
Jego ¿ycia, którymi przeszed³, pozostaje w naszym œwiecie wyraŸny i œwietlisty
œlad Chrystusa. Przy Jego grobie mamy wiêcej powodów do wdziêcznoœci ni¿ do
tego, aby siê uskar¿aæ. W czasie nazistowskiej okupacji przysz³o mu jako m³o-
demu studentowi teologii doœwiadczyæ na w³asnym ciele okropnoœci cz³owieka
pogardzanego przez bezbo¿ny re¿im. Mimo tego Jego szeœcioletni pobyt w obozie
koncentracyjnym w Dachau nie spowodowa³ u Niego kszta³towania siê postawy
kogoœ zgorzknia³ego; wprost przeciwnie: sta³ siê On po drugiej wojnie œwiatowej
niezmordowanym budowniczym mostów i pojednania miêdzy narodem polskim
i niemieckim (...) W Arcybiskupie Majdañskim posiadamy niew¹tpliwie orêdow-
nika w niebieskim Jeruzalem. Aby Bóg zechcia³ wszystkiego tego dope³niæ, co
w Jego ¿yciu nie zosta³o dokoñczone”14.

Za wa¿n¹ trzeba uznaæ inn¹ historyczn¹ wypowiedŸ arcybiskupa Majdañ-
skiego, który po wrêczeniu mu w sierpniu 1991 r. Wielkiego Krzy¿a Zas³ugi
z Gwiazd¹ RFN za to, i¿ pomimo cierpieñ, poni¿eñ i udrêczeñ, których dozna³
od Niemców w obozach koncentracyjnych, budowa³ mosty miêdzy narodami, po-
wiedzia³ wtedy: „Trzeba, bym najpierw wspomnia³ o okolicznoœci dzisiejszego
dnia. Jestem uczniem póŸniejszego kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Prymasa
Tysi¹clecia. (...) To on by³ wielkim Inspiratorem Orêdzia Pojednania, jakie polscy
Biskupi przekazali z auli soborowej biskupom niemieckim i ca³emu Narodowi
niemieckiemu. To on mówi³ póŸniej w Kolonii 22 czerwca 1978 r.: »Europa musi
dostrzec ponownie, ¿e jest ona nowym Betlejem dla œwiata, dla ludów i narodów,
z którego wywodzi siê na œwiat Król i Ksi¹¿ê Pokoju«”.

W tym miejscu pragnê zwróciæ uwagê na jeszcze jeden obszar zainteresowañ
abp. Majdañskiego. Arcybiskup szczególnie w ostatnich latach ¿ycia kilkakrotnie
mówi³ i pisa³ sceptycznie o Unii Europejskiej, wskazuj¹c na zaniechania co do
kultywowania w tym krêgu chrzeœcijañskiego dziedzictwa, m.in. oczekiwa³ od
polskich zwolenników jednocz¹cej siê Europy uwzglêdnienia s³ów papie¿a – po-
pieraj¹cego generalnie tê integracjê – który 19 maja 2003 r. mówi³ m.in.: „Wiem,
¿e wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskê o zachowanie kultu-
ralnej i religijnej to¿samoœci naszego narodu”. W takim myœleniu by³ konsekwentny
do koñca ¿ycia.

13 Tekst w zbiorach archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
14 Tekst w zbiorach Instytutu Œwiêtej Rodziny w £omiankach.
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Wokó³ polsko-polskiego pojednania

Czas, w którym bp K. Majdañski kierowa³ (czy jak mówi¹ duchowni – pos³u-
giwa³) diecezj¹ szczeciñsko-kamieñsk¹, czyli lata 1979–1992, to niew¹tpliwie okres
niezwyk³y w dziejach pañstwa i narodu oraz regionu zachodniopomorskiego, bo-
wiem do zadañ wczeœniej na³o¿onych na diecezjê dosz³y nowe wyzwania. Trzeba
przede wszystkim wskazaæ na prze³omowe wydarzenia i zwi¹zane z tym znacz¹ce
przemiany, jakimi by³y: Sierpieñ ’80 i narodziny NSZZ „Solidarnoœæ”; niezwyk³a
aktywnoœæ tego zwi¹zku w latach 1980–1981; og³oszenie stanu wojennego i jego
przebieg; poszukiwania sposobu wyjœcia z uzale¿nienia Polski od ZSRR; reformy
demokratyczne w dobie „pierestrojki”; ferment polityczny i duchowy, który do-
prowadzi³ do okr¹g³ego sto³u, nastêpnie tzw. wyborów kontraktowych. W ich
wyniku powsta³a III Rzeczpospolita. Biskup diecezji, posiadaj¹c ogromny auto-
rytet moralny, mia³ twórczy udzia³ w tworzeniu siê w Szczecinie nowych w³adz
regionalnych – tak pañstwowych, jak i samorz¹dowych w latach 1989–1992.

Odnosz¹c siê do wybranych innych wa¿nych wydarzeñ z 13-letniej pos³ugi
biskupa diecezji, trzeba zwróciæ uwagê na predestynacjê Ksiêdza Arcybiskupa do
wype³nienia historycznej roli. By³ on w naturalny sposób symbolem heroicznej
i demokratycznej polskiej drogi nad Odrê i Ba³tyk. Wynika to z jego ¿yciorysu
wojennego i powojennego, z przemyœleñ, którym dawa³ wyraz w swoich ksi¹¿-
kach i licznych wyst¹pieniach publicznych tak krajowych, jak i zagranicznych.

Arcybiskup Majdañski doskonale wiedzia³, jak wielkie znaczenie ma proces
polonizacji tzw. ziem odzyskanych przez Polskê w 1945 r., o których konsekwent-
nie mówi³: ziemie odzyskane i ziemie piastowskie. Nie tylko widzia³, ale i g³osi³
potrzebê zarówno materialnego, jak i duchowego zakorzenienia Polski i Koœcio³a
w regionie. Zabiega³ o to, aby taki punkt widzenia by³ wspólny dla rodaków –
niezale¿nie od ró¿nic politycznych czy œwiatopogl¹dowych. O roli Szczecina mówi³
m.in.: „Tutaj w Szczecinie, by³o jedno z centrów tego wielkiego ruchu, który siê
nazywa »Solidarnoœæ«. Pozwoli³a nam odnowiæ wspólne nasze podstawowe war-
toœci chrzeœcijañskie i humanistyczne. Przynios³a wolnoœæ i ocalenie ludzkiej god-
noœci nie tylko w swojej ojczyŸnie, ale tak¿e w innych krajach”15.

Po tej wa¿nej konstatacji przejdê do innych spraw polsko-polskich, do pro-
blemu przezwyciê¿enia rozdarcia politycznego narodu, który uzewnêtrzni³ siê
szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego, obecny by³ w okresie transfor-
macji ustrojowej, budowania podstaw III RP, a tak¿e wystêpuje w trakcie rozli-
czania 45-lecia Polski Ludowej. Oto s³owa biskupa diecezji szczeciñsko-kamieñ-
skiej, wypowiedziane w czasie Pasterki w 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojen-
nego: „Polski obyczaj ka¿e przy wigilijnym stole myœleæ o nieobecnych, a nawet

15 Tekst kazania w zbiorach Kurii Metropolitalnej Szczeciñsko-Kamieñskiej.
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zostawiæ dla nich miejsce. Myœlimy o nieobecnych, myœlimy o uwiêzionych. Myœli
o nich Biskup jako duchowy ojciec wszystkich swoich diecezjan. Przedwczoraj
wieczorem wys³a³em list do komisarza wojskowego w Szczecinie. Pos³uchajcie
wyj¹tku: »Odnosz¹c siê do wrêczonej mi w dniu dzisiejszym pisemnej petycji ze
strony rodzin, ¿on, matek i dzieci (...) ojców i mê¿ów aresztowanych (...) naj-
uprzejmiej proszê Pana Komisarza o przyjêcie, lub przekazanie wed³ug kompe-
tencji, wyra¿onej przeze mnie w imieniu Koœcio³a lokalnego, a jednoczeœnie bi-
skupa – by³ego w czasie ca³ej drugiej wojny œwiatowej wiêŸnia hitlerowskich
obozów koncentracyjnych, proœbê o dopuszczenie na salê rozprawy s¹dowej (...)
mojego delegata (...). Jednoczeœnie korzystam z okazji, by ponowiæ proœbê (...)
o w pe³ni humanitarne traktowanie i ³agodne wyrokowanie (je¿eli ono oka¿e siê
w ogóle konieczne) w stosunku do wszystkich aresztowanych i internowanych
z terenu Szczecina i Pomorza Zachodniego. Niech tê wielk¹ zachodnio-pó³nocn¹
stanicê Polski, jak¹ jest Szczecin, ogarnie pe³ny i trwa³y pokój. Zawdziêczamy
bezkrwawy przebieg dotychczasowych wydarzeñ w istotnym wymiarze cierpliwoœci
i rozwadze w³adz wojskowych. Jest to w³aœciwie wytyczona droga«”. Poniewa¿
Przemys³aw Fenrych mówi³ o kontaktach biskupa szczeciñsko-kamieñskiego
z opozycj¹ polityczn¹, pominê wiêc to zagadnienie.

W okresie budowania podstaw III Rzeczypospolitej, rozliczania Polski Lu-
dowej ordynariusz diecezji wykaza³ ogromn¹ aktywnoœæ w ³agodzeniu konflik-
tów spo³ecznych i politycznych. Niew¹tpliwie do historii przejd¹ jego s³owa wy-
g³oszone w katedrze szczeciñskiej 17 grudnia 1989 r. w homilii Pokrzepcie rêce
os³ab³e, wzmocnijcie kolana omdla³e: „Odpuœæ nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy (Mt 6, 12) – tak uczy nas modliæ siê Jezus. A kto z nas nie potrzebuje
Jego przebaczenia? Gdy mój brat – cz³owiek okazuje znamiona skruchy, nie mogê
go policzkowaæ. Nie mogê siê mœciæ i mówiæ, jak z³oœliwe, a nawet naiwne dziecko:
»To jest moje podwórko, ja ci teraz poka¿ê!«. »Odpuœæ nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy...«. To jest ³ad Bo¿y”16. Mo¿na stwierdziæ, i¿ w pierwszych dwóch-
-trzech latach III RP w regionie biskup szczeciñsko-kamieñski praktycznie i sku-
tecznie pracowa³ na rzecz pojednania polsko-polskiego. Wielu ludziom dodawa³
otuchy, wielu chroni³, umo¿liwiaj¹c im dalsz¹ pracê dla dobra Polski na Pomorzu
Zachodnim. Gdy przeszed³ na emeryturê, nie zrezygnowa³ z tej misji.

Trzeba te¿ przypomnieæ, i¿ biskup diecezji szczeciñsko-kamieñskiej 20 lutego
1990 r. spotka³ siê z prezydentem Rzeczypospolitej gen. Wojciechem Jaruzel-
skim. Ta decyzja wymaga³a niew¹tpliwie wielkiej samodzielnoœci i wyobraŸni.
Pad³y wówczas ze strony bp. K. Majdañskiego nastêpuj¹ce s³owa dotycz¹ce sto-
sunków z zachodnim s¹siadem i chrzeœcijañskich zasad moralnych w krêgu pol-
skim: „Wyrzekamy siê wszystkiego, czego wyrzec siê trzeba: odwetu, nienawiœci,

16 Pokrzepcie rêce os³ab³e, wzmocnijcie kolana omdla³e, kazanie bp. K. Majdañskiego z 17 grud-
nia 1989 r. (broszura).
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zemsty, tego co nieludzkie i co niechrzeœcijañskie. Czy mamy siê wyrzec tak¿e
sprawiedliwoœci? – Nie wolno!”.

W czasie tego spotkania, gdzie omawiano wiele ówczesnych problemów Polski
i naszego regionu, bp Majdañski przeprasza³ gen. Jaruzelskiego, ¿e na terenie
jego diecezji by³ brutalnie atakowany, s³ownie zniewa¿any przez licznych de-
monstrantów.

Wa¿ne te¿ by³y s³owa Biskupa wypowiedziane w Siekierkach w 45. rocznicê
forsowania Odry, dotycz¹ce ¿o³nierzy polskich doby II wojny œwiatowej.

Prof. T. Wierzbicki mo¿e daæ œwiadectwo, jak pozytywne by³y efekty roz-
mów biskupa szczeciñsko-kamieñskiego z prezydentem RP w sprawie bazy mate-
rialnej dla Uniwersytetu Szczeciñskiego.

W latach póŸniejszych g³ówna uwaga Arcybiskupa koncentrowa³a siê wokó³
spraw rodziny i ochrony ¿ycia17. Boleœnie prze¿y³ te¿ proces lustracji, szczegól-
nie duchowieñstwa. Uwa¿a³ formê rozliczenia abp. Stanis³awa Wielgusa za nie-
sprawiedliw¹, opart¹ na w¹tpliwych Ÿród³ach wytworzonych przez niewiarygod-
nego aktotwórcê, czyli aparat bezpieczeñstwa.

Bola³y go te¿ inne przejawy aktywnoœci rodaków sprzeczne z zasad¹, któr¹
g³osi³, aby „wyrzec siê (...) odwetu, nienawiœci, zemsty, tego, co nieludzkie i nie-
chrzeœcijañskie za wyj¹tkiem prawdy i sprawiedliwoœci”.

Zakoñczenie

Warto tak¿e dziœ zastanowiæ siê, co z przyk³adu ¿ycia spo³ecznego i naucza-
nia abp. K. Majdañskiego wynika na przysz³oœæ, tak dla ¿yj¹cych jeszcze milio-
nów ludzi, pamiêtaj¹cych dramat wojny, okupacji, wojny domowej, jak i dla prze-
mian ustrojowych i budowania przysz³oœci w pañstwie demokratycznym i suwe-
rennym, ale rozdartym w niektórych obszarach, co do oceny przesz³oœci i kierunków
programowania przysz³oœci. S¹dzê, i¿ warto zapamiêtaæ wypowiedziane przez
niego przes³anie: „Przebaczenie jest obowi¹zkiem chrzeœcijanina. Obowi¹zkiem
i przywilejem. Biedni s¹ ludzie nieumiej¹cy przebaczaæ, dla których g³ównym
motywem ¿ycia jest nienawiœæ. To siê odnosi do ¿ycia ka¿dego z nas (...)”18.

Arcybiskup pozostawi³ dla wspó³czesnych wiele rozproszonych wskazówek
– niektóre z nich stara³em siê przywo³aæ. Uwa¿am, ¿e trzeba je próbowaæ nie
tylko zrozumieæ, ale tak¿e twórczo wykorzystaæ, aby w duchu prawdy objaœniaæ
przesz³oœæ, bowiem to pozwala lepiej zrozumieæ dzieñ dzisiejszy, a co szczegól-
nie wa¿ne – konstruowaæ przysz³oœæ na godnych fundamentach.

17 Niepokoi³ siê upadkiem niektórych tradycyjnych ga³êzi przemys³u w Polsce, bezrobociem,
emigracj¹ „za chlebem”.

18 Tekst w zbiorach archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
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Kazimierz Koz³owski

Erzbischof Kazimierz Majdañski – ein Brückenbauer

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser 1916 geborene langjährige KZ-Häftling war ein Symbol für polnische Anwe-
senheit im heutigen Westpommern. Sowohl als Erzbischof von Stettin-Cammin 1979–1992,
als auch als Stettiner Alterzbischof war er ein Staatsmann von europäischem Format.

Erzbischof Kazimierz Majdañski, Professor für Moraltheologie, wurde zum ersten
Ehrendoktor der Universität Stettin und dem ersten Ehrenbürger von Stettin nach der
Wende 1989 ernannt. In seinen Reden schätzte er die slawische Periode Pommerns bis
zum 13. Jahrhundert richtig ein und propagierte die Geschichte der einheimischen Bevöl-
kerung in späterer Zeit. Er war ein wirksamer Erbauer von geistigen Brücken und Weg-
bereiter der deutsch-polnischen Versöhnung, stellte sich gegen den Antisemitismus. Bis zu
seinem Tod (2007) befürwortete er leidenschaftlich auch die polnisch-polnische Versöhnung.
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Krzysztof Rafa³ Prokop
(Gliwice)

Ma³opolska, Kraków i Uniwersytet
Jagielloñski w naukowej biografii

Profesora Gerarda Labudy

Historyk musi z doœwiadczeñ historii wyci¹gn¹æ wnioski,
które pomog¹ jemu wspó³czesnym podj¹æ

w³aœciwe decyzje dla przysz³oœci.
Gerard Labuda

W sam dzieñ inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011, w pi¹tek
1 paŸdziernika 2010 roku z rana, zmar³ w Poznaniu w wieku 94 lat nestor polskich
historyków profesor Gerard Labuda. Erudyta o dziœ ju¿ rzadko spotykanych hory-
zontach, oddany pracy naukowej w stopniu zgo³a heroicznym, mistrz i wycho-
wawca wielu pokoleñ uczonych, zarazem wzór prawoœci, uczynnoœci i bezintere-
sownoœci – cz³owiek, jakiego ka¿dy pragnie spotkaæ na swej drodze ¿ycia, a tak
nieczêsto jest nam to dane. Skromny i bez cienia zarozumia³oœci, pe³en dystansu
wobec siebie i wzglêdem w³asnych osi¹gniêæ, ma³o zwa¿aj¹cy na godnoœci, tu-
dzie¿ zaszczyty, otwarty na rozmowê i wymianê myœli z ka¿dym cz³owiekiem,
byle tylko sk³onnym do autorefleksji, a zarazem gotowym wys³uchaæ argumen-
tów drugiej strony, odnosz¹cy siê z szacunkiem do adwersarzy – bez wzglêdu
na ich przekonania czy œwiatopogl¹d. Do samego koñca ¿yj¹cy bardzo skromnie
i – póki starcza³o si³ – udzielaj¹cy siê na rozlicznych p³aszczyznach. Osobie po-
stronnej móg³ zdawaæ siê kimœ zgo³a niepozornym. Nie nale¿a³ zreszt¹ do uczo-
nych, którzy „bryluj¹” w mediach, przywi¹zuj¹c wagê do tego, by ich dokonania
zosta³y szeroko nag³oœnione, a droga ¿ycia wszechstronnie opisana. Mimo to
chyba nie ma w Polsce szanuj¹cego siê humanisty, dla którego nazwisko Gerarda
Labudy nie nasuwa³oby konkretnych skojarzeñ, podobnie jak znane jest ono
w krêgach naukowych innych krajów – zw³aszcza Europy Œrodkowo-Wschodniej
oraz Pó³nocnej (Skandynawia).

Autor przesz³o dwóch tysiêcy publikacji (w tym ponad trzydziestu ksi¹¿ek,
przy czym liczne mia³y wiêcej ani¿eli jedno wydanie), w kilka miesiêcy po magi-
sterium „promowany” na doktora (jakkolwiek trudno w tym przypadku mówiæ
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o promocji sensu stricto, bowiem wszystko odby³o siê w realiach konspiracyjne-
go nauczania akademickiego podczas hitlerowskiej okupacji), a w trzy lata po
doktoracie habilitowany jako trzydziestolatek (1946), profesorem Uniwersytetu
Poznañskiego zosta³ w wieku 34 lat (1950), zaœ w niespe³na rok póŸniej powo³ano
go do nobliwego grona Polskiej Akademii Umiejêtnoœci na cz³onka-korespon-
denta Wydzia³u Historyczno-Filozoficznego (1951). Cz³onkiem rzeczywistym
Polskiej Akademii Nauk zosta³ w roku 1968, natomiast w latach 1984–1989 by³
jej wiceprezesem (uprzednio prezes Oddzia³u PAN w Poznaniu), by w prze³omo-
wym roku 1989 zostaæ pierwszym prezesem reaktywowanej wówczas Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci (pozosta³ nim do 1994 r., po czym do œmierci by³ preze-
sem honorowym). Szeroko znany w œwiecie akademickim sta³ siê w roku 1962,
kiedy to – choæ uprzednio nie piastowa³ eksponowanych godnoœci w strukturach
uniwersyteckich – wybrano go (w wieku 45 lat) rektorem Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu (jego kadencja przypad³a na jubileusz 600-lecia funda-
cji Uniwersytetu Krakowskiego i w tym charakterze uczestniczy³ wówczas –
w roku 1964 – w najwa¿niejszych uroczystoœciach jubileuszowych UJ). Na ko-
lejn¹ kadencjê rektorsk¹ nie kandydowa³ – œwiadom, ¿e zwi¹zane z t¹ funkcj¹
obowi¹zki administracyjne nadmiernie absorbuj¹ pozostaj¹cy do jego dyspozycji
czas, odci¹gaj¹c od w³aœciwej pracy naukowej, jak te¿ (co sam póŸniej przyzna-
wa³) nie znajduj¹c „wspólnego jêzyka” z ówczesnymi decydentami z poznañskiego
Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

Swej postawie politycznej da³ jednoznacznie wyraz w zwi¹zku z wydarze-
niami marcowymi 1968 r., opowiadaj¹c siê po stronie protestuj¹cych (w ich licz-
bie byli jego dwaj studiuj¹cy wówczas synowie), co spowodowa³o pozbawienie
G. Labudy w dwa lata póŸniej etatu na uczelni, której jeszcze niedawno by³ wszak
rektorem (1970). Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu w sprawê prof. Henryka Ja-
b³oñskiego, ministra szkolnictwa wy¿szego, ostatecznie umo¿liwiono mu zacho-
wanie stanowiska profesora UAM, przy równoczesnych oddelegowaniu na bez-
terminowy urlop bezp³atny, na którym to „urlopie” uczony pozosta³ a¿ do przej-
œcia na emeryturê (formalnym miejscem jego zatrudnienia by³ przez ca³y ten czas
Instytut Historii PAN, gdzie anga¿ uzyska³ jeszcze w 1953 r., kieruj¹c nastêpnie –
przez 35 lat – Zak³adem Historii Pomorza), co nast¹pi³o w roku 1986. W tym
samym roku doktorat honoris causa nada³ mu – jako pierwszy – Uniwersytet
Gdañski (1986), w którego œlady posz³y w kolejnych latach uniwersytety: Miko-
³aja Kopernika w Toruniu (1993), Jagielloñski (1995), Warszawski (1996), Wro-
c³awski (1999) oraz Szczeciñski (2003), podobnie jak zamierza³ to uczyniæ Freie-
-Universität w Berlinie (stosowna procedura zosta³a wstrzymana na ¿yczenie
samego zainteresowanego). Z kolei honorowymi obywatelstwami obdarzy³y uczo-
nego Gdañsk (1994) oraz Szczecin (2007), jako ¿e w³aœnie z Pomorzem – obok
Poznania oraz w ogólnoœci Wielkopolski (w 2008 r. zosta³ honorowym obywatelem
prymasowskiego Gniezna) – Gerard Labuda (dwukrotnie prezes Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk) by³ w szczególny sposób zwi¹zany.
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Nie oznacza to, ¿e w tak bogatym i zarazem na swój sposób barwnym ¿ycio-
rysie, zarysowanym tu w najwiêkszym z mo¿liwych skrótów, nie s¹ obecne wa¿-
ne dla zrozumienia drogi ¿yciowej tego uczonego karty, dla których geograficzny
„kontekst” stanowi³y inne regiony kraju ani¿eli rodzinne Pomorze Nadwiœlañ-
skie, czy te¿ uwa¿ana za kolebkê polskiej pañstwowoœci Wielkopolska. Bynaj-
mniej nie chodzi przy tym o horyzonty zainteresowañ badawczych G. Labudy,
który w swoim piœmiennictwie historycznym dotyka³ dziejów wszystkich ziem
Polski piastowskiej, w mniejszym stopniu interesuj¹c siê póŸniejsz¹ ekspansj¹ na
wschód pañstwa polsko-litewskiego za panowania Jagiellonów oraz w dobie mo-
narchii elekcyjnej. Mamy na myœli ods³ony z biografii jego samego, wpisanej
w jak¿e trudne prze¿ycia pokolenia, które wzrasta³o i wchodzi³o w doros³oœæ za
czasów II Rzeczypospolitej, by nastêpnie doœwiadczyæ najciê¿szej próby tragicz-
nych lat II wojny œwiatowej, a po tym realiów dalece ograniczonej w swej suwe-
rennoœci Polski komunistycznej, co znalaz³o prze³o¿enie równie¿ na polu badañ
historycznych. Jakkolwiek te¿ dla kogoœ mniej zorientowanego w curriculum
vitae profesora Gerarda Labudy mog³o by wydaæ siê to czymœ do pewnego stop-
nia zaskakuj¹cym, niemniej jednak niew¹tpliwym faktem pozostaje, i¿ obok Ka-
szub i Poznania w sposób szczególnie znacz¹cy – choæ z pewnoœci¹ nie na równi
z tamtymi – zapisa³a siê w biografii owego uczonego Ma³opolska (w granicach
szerszych ani¿eli aktualne województwo ma³opolskie, bowiem w ³¹cznym ujêciu
z Kielecczyzn¹), wraz z królewskim Krakowem.

Do dawnej stolicy pañstwa polskiego póŸniejszy badacz jego pocz¹tków (wiele
uwagi mia³ on poœwiêciæ tak¿e genezie sto³ecznoœci Krakowa, podobnie jak pisa³
równie¿ o historycznym kontekœcie przeniesienia tam z arcybiskupiego Gniezna
koronacji królewskich) po raz pierwszy w ¿yciu zawita³ jeszcze w latach nauki
gimnazjalnej (edukacjê w gimnazjum klasycznym w Wejherowie rozpocz¹³ w 1928 r.
i tam zda³ maturê w roku 1936), w drodze powrotnej ze szkolnej wycieczki na
kresy wschodnie II Rzeczypospolitej, na trasie której znajdowa³ siê zarówno „za-
wsze wierny” Lwów, jak i wa¿ny dla dziejów narodowej kultury doby porozbio-
rowej Krzemieniec. Od tamtego momentu miasto u stóp Wawelu stale ju¿ by³o
obecne w pamiêci Gerarda Labudy, choæ pocz¹tkowo nic nie wskazywa³o na to,
¿e odegra ono jak¹œ znaczniejsz¹ rolê w jego ¿yciu, nie by³o bowiem zamiarem
m³odego Kaszuby podejmowaæ studia w murach najstarszej na ziemiach polskich
uczelni akademickiej, a wiêc Uniwersytetu Jagielloñskiego. Mimo to ju¿ wtedy
z krakowsk¹ Alma Mater ³¹czy³ go pewien zwi¹zek, choæ poœredni, jako ¿e w gro-
nie pedagogicznym wejherowskiego gimnazjum, gdzie uczêszcza³, znajdowali siê
absolwenci tej w³aœnie uczelni, spoœród których najwiêkszy wp³yw na ukszta³to-
wanie zainteresowañ przysz³ego badacza wywar³ nauczaj¹cy geografii i historii
Kazimierz £omniewski. Sam Gerard Labuda wielokrotnie i przy ró¿nych okazjach
podkreœla³, i¿ to ów w³aœnie pedagog, w okresie powojennym profesor Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku i nastêpnie Uniwersytetu Gdañskiego, walnie
przyczyni³ siê do rozbudzenia pasji historycznych w m³odym gimnazjaliœcie, który
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do koñca ¿ycia uwa¿a³ go za pierwszego w poczcie swych mistrzów w naukowym
„rzemioœle”. Z tego wzglêdu poœwiêcimy mu dalej nieco uwagi, ograniczaj¹c siê
wszak¿e do ukazania jego w³asnych zwi¹zków z Uniwersytetem Jagielloñskim,
pomijaj¹c natomiast póŸniejsz¹ dzia³alnoœæ naukow¹, tudzie¿ aktywnoœæ akade-
mick¹ K. £omniewskiego na Pomorzu, jako ¿e z problematyk¹ obecnego tekstu
wi¹¿¹ siê one w sposób zdecydowanie luŸny.

Fundament Ÿród³owy stanowiæ bêd¹ w tym przypadku przede wszystkim
materia³y znajduj¹ce siê w Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie,
z którego równie¿ pochodzi wykorzystana w dalszej czêœci opracowania doku-
mentacja odnosz¹ca siê do urzeczywistnionego w roku 1995 w³¹czenia Gerarda
Labudy w nobliwy szereg doktorów honoris causa owej uczelni. Sk¹din¹d zreszt¹
pisz¹cy te s³owa, jako wówczas osoba koñcz¹ca studia historyczne w krakowskiej
Alma Mater, mia³ sposobnoœæ byæ naocznym œwiadkiem tamtego podnios³ego
wydarzenia, bior¹c udzia³ w zabytkowym wnêtrzu auli Collegium Maius UJ
w uroczystoœci nadania profesorowi Gerardowi Labudzie przez najstarszy z pol-
skich uniwersytetów honorowego doktoratu. Tamto wydarzenie z roku 1995 bê-
dzie zarazem niejako zamykaæ nasze rozwa¿ania odnoœnie do wskazanej w tytule
tematyki, która jednak w ¿adnym wypadku nie wyczerpuje siê na owych dotych-
czas zasygnalizowanych w¹tkach (tj. osobie inspiratora zainteresowañ naukowych
Gerarda Labudy oraz uhonorowaniu interesuj¹cego nas obecnie uczonego naj-
wy¿sz¹ godnoœci¹ akademick¹ przez Uniwersytet Jagielloñski).

Zapewne ka¿dy spoœród czytelników tego tekstu ma w pamiêci fakt, i¿ po
reaktywowaniu w roku 1989 Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, której siedzib¹
– jak dawniej – zosta³ Kraków, w³aœnie profesor G. Labuda stan¹³ na jej czele
jako prezes, bêd¹c najm³odszym spoœród dziewiêciu wówczas ¿yj¹cych cz³on-
ków PAU sprzed przymusowego zawieszenia dzia³alnoœci tej korporacji w roku
1952. Jednak¿e o prezesurze G. Labudy w PAU w latach 1989–1994, z któr¹ wi¹¿e
siê nie tylko odbudowa powagi i naukowego znaczenia rzeczonej instytucji, ale
te¿ przywrócenie samych fundamentów jej bytu, pisaæ w dalszej czêœci niniejszego
tekstu nie zamierzamy, gdy¿ temat to z jednej strony nazbyt obszerny i wielow¹t-
kowy, z drugiej zaœ w o wiele mniejszym stopniu, ani¿eli by mog³o siê zdawaæ,
zwi¹zany z tytu³ow¹ problematyk¹, gdy¿ z racji dystansu geograficznego, dziel¹-
cego Kraków i Poznañ, a zarazem osi¹gniêtego wieku i w konsekwencji po-
garszaj¹cego siê stanu zdrowia, profesor Gerard Labuda nie by³ prezesem PAU
urzêduj¹cym w mieœcie, stanowi¹cym siedzibê owej korporacji, lecz jedynie okre-
sowo doje¿d¿aj¹cym, podczas gdy zasadniczy trud zawiadywania bie¿¹cymi spra-
wami instytucji spoczywa³ w rêkach sekretarza generalnego.

Okres, w którym bohater niniejszego artyku³u spêdzi³ najwiêcej czasu w Ma³o-
polsce, jak i w samym Krakowie, to tragiczne lata II wojny œwiatowej. Stosunko-
wo lapidarne wspomnienia o przejœciach, jakich m³ody Gerard Labuda wówczas
doœwiadczy³, pojawiaj¹ siê w kilku publikowanych rozmowach i wywiadach, prze-
prowadzonych przez dziennikarzy z nestorem polskich historyków na rozmaite
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okolicznoœci. Bodaj nigdzie jednak w¹tek ów nie zyska³ szerszego rozwiniêcia,
st¹d trudno by³oby cokolwiek wiêcej w tym wzglêdzie napisaæ bez dog³êbniej-
szych poszukiwañ w rozproszonym i zarazem tylko fragmentarycznie zachowa-
nym materiale archiwalnym, gdyby nie œwiadectwo samego uczonego. Dwa po-
mniejsze szkice jego w³asnego pióra, dotycz¹ce tamtych wojennych wydarzeñ,
ukaza³y siê w latach – odpowiednio – 2004 oraz 2008, do których to tekstów nie
omieszkamy siê odwo³aæ. Zasadniczy jednak fundament naszego w tym temacie
opisu nie ma charakteru spisanej (i wydanej drukiem) relacji, lecz s¹ nim poczy-
nione przez autora obecnego opracowania notatki z w³asnych rozmów z profeso-
rem Gerardem Labud¹. Jako ¿e sporz¹dzone by³y one od razu w momencie po-
dzielenia siê przez uczonego swymi wspomnieniami, nie zaœ dopiero po up³ywie
czasu, co by mog³o prowadziæ do niezamierzonych zniekszta³ceñ, dlatego pisz¹cy
te s³owa postanowi³ trzymaæ siê wiernie zawartych tam informacji, nie koryguj¹c
ich w przypadku stwierdzenia pewnych rozbie¿noœci z danymi widniej¹cymi
w owych publikowanych wywiadach i rozmowach. Poniewa¿ w jednym i drugim
przypadku Ÿród³em informacji by³ wszak sam bohater opisywanych zdarzeñ, wszel-
kie ewentualne dysonanse w warstwie faktograficznej stanowi¹ tedy pochodn¹
albo mylnego zrozumienia lub nieprawid³owego oddania w druku s³ów wypowie-
dzianych przez uczonego, albo te¿ mo¿liwych niekonsekwencji w odtwarzaniu
z pamiêci przez niego samego wydarzeñ sprzed wielu dziesiêcioleci i rekonstru-
owaniu chronologii ich nastêpstwa. Nie zmienia to faktu, i¿ tak czy inaczej œwia-
dectwo owo zas³uguje na utrwalenie dla kolejnych generacji historyków, gdy¿
w takim przypadku przysz³a konfrontacja z zachowan¹ dokumentacj¹ archiwaln¹
stwarzaæ bêdzie podstawê na ukazanie najbli¿szego prawdzie obrazu wydarzeñ.

I.

Gerard Labuda przyszed³ na œwiat – jako syn Stanis³awa i Anastazji z Bara-
nowskich – w Nowej Hucie ko³o Kartuz, 28 grudnia 1916 r.; na rodzinnym Pomo-
rzu Nadwiœlañskim spêdzi³ dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ. Do czteroklasowej
szko³y podstawowej uczêszcza³ w latach 1924–1928 w Luzinie, po czym podj¹³
– w wieku dwunastu lat – naukê w gimnazjum klasycznym (staroklasycznym)
w Wejherowie. Jakkolwiek te¿ pierwszy „g³ód wiedzy”, tudzie¿ zacz¹tki umiejêt-
noœci refleksyjnego postrzegania otaczaj¹cej go rzeczywistoœci da³y znaæ o sobie
u póŸniejszego uczonego ju¿ wczeœniej, jednak¿e w³aœnie w okresie nauki gimna-
zjalnej nast¹pi³o jednoznaczne ukierunkowanie zainteresowañ bohatera obecnego
szkicu ku poznawaniu prawdy o przesz³oœci1. W procesie tym pierwszoplanow¹

1 Bibliografia przedmiotowa, odnosz¹ca siê do osoby profesora Gerarda Labudy, jawi siê nad-
zwyczaj obfit¹, st¹d wskazanie na ni¹ w tym miejscu – choæby tylko w jakimœ wyborze –
niepotrzebnie przymno¿y³oby objêtoœci tekstowi. Po szczegó³y na temat w¹tków z curriculum
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rolê – co sam póŸniej przyznawa³ – odegrali nauczyciele wejherowskiej placówki
oœwiatowej, a zw³aszcza jeden spoœród nich. „Od 1928 r. chodzi³em do gimnazjum
w Wejherowie. By³o to gimnazjum staroklasyczne z jêzykiem greckim i ³acin¹.
Nauczyciele byli absolwentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie albo
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Byli œwiatli, rozumni, umieli nas uczyæ i wspó³-
pracowaæ z nami. By³ to doskona³y zespó³, który zachowujê w najwdziêczniejszej
pamiêci” – mówi³ po latach G. Labuda w jednym z wywiadów2, w innym doda-
j¹c: „[W gimnazjum w Wejherowie] spotka³em wspania³ych pedagogów – ludzi,
którzy trafili do Wejherowa z Uniwersytetu Jagielloñskiego i Lwowskiego. (…)
Z Krakowa przyszed³ do nas dr Kazimierz £omniewski, geograf, uczeñ profesora
Smoleñskiego z Uniwersytetu Jagielloñskiego, który równoczeœnie ¿ywo intere-
sowa³ siê histori¹. Ju¿ po II wojnie œwiatowej stworzy³ w Gdañsku nowy kierunek
badañ – oceanografiê. £omniewski pokaza³ nam, jak powinien wygl¹daæ praw-
dziwy wyk³ad z historii. Wtedy razem z nim powziêliœmy ideê, ¿e po ukoñcze-
niu przeze mnie studiów historycznych wspólnie napiszemy dzieje polskiego wy-
brze¿a”3.

Najdobitniej w¹tek ów wyartyku³owany zosta³ w publikacji autorstwa same-
go uczonego, któremu poœwiêcony jest obecny szkic, mianowicie w przyczynku
z 1977 r., dotycz¹cym kroniki konwentu franciszkanów w Wejherowie4. Z zabyt-

vitae tego uczonego, o których nie bêdzie mowy w kolejnych ustêpach obecnego tekstu, zain-
teresowanego czytelnika odsy³amy do kilku najœwie¿szej daty publikacji, gdzie znaleŸæ mo¿na
dalsze wskazania bibliograficzne. – M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek i dzie³o. W 90. rocz-
nicê urodzin, „Przegl¹d Zachodni”, 2006, nr 1, s. 31-59; T. Schramm, Gerard Labuda – zarys
biografii, [w:] Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, pod red. J. Dobosza, Poznañ 2006,
s. 9-19; J. Strzelczyk, Gerard Labuda 1916–2010, „Roczniki Historyczne”, 2010, s. 9-26
(gdzie w przyp. 2 na s. 9 zestawienie wa¿niejszych publikacji, dotycz¹cych osoby zmar³ego);
ten¿e, Gerard Labuda (1916–2010), „Przegl¹d Zachodni”, 2011, nr 1, s. 3-19. Nadto: Poczet
wielkopolskich cz³onków Polskiej Akademii Nauk, oprac. D. Go³aœ i A. Marciniak, Poznañ
2000, s. 247-248; Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, pod red. T. Schramma, Poznañ
2004, s. 199-208 (T. Schramm); A. Znajomski, Bibliografie osobowe historyków polskich,
Lublin 2004, s. 256; Poczet cz³onków Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Akademii Umiejêtno-
œci w latach 1872–2000, pod red. R. Majkowskiej, Kraków 2006, s. 71; Poczet cz³onków
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 1857–2007, pod red. A. Pihan-Kijasowej, Poznañ
2008, s. 49, 256; Przesz³oœæ dla przysz³oœci. Historycy o Polsce w Europie, pod red. J. K³o-
czowskiego, Lublin 2010, s. 86 i 88 (tam¿e, na s. 87 i 89-105, tekst G. Labudy Esej historycz-
ny o miejscu Polski w dziejach Europy Œrodkowej).

2 Po drogach uczonych. Z cz³onkami Polskiej Akademii Umiejêtnoœci rozmawia Andrzej
M. Kobos, t. 1, Kraków 2007, s. 450 (ca³oœæ wywiadu, zatytu³owanego Od Kaszub do Kaszub,
na s. 449-466).

3 Nie gniewam siê na historiê… Z profesorem Gerardem Labud¹ rozmawia Piotr Grochmalski,
[w:] G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie. Wybór pism, Gdañsk 2000, s. 473-
-474 (ca³oœæ wywiadu – s. 473-479). Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy za lata
1935–2006, [w:] Naukowe dzie³o Profesora Gerarda Labudy, s. 252 (nr 1449) i 275 (nr 1786).

4 G. Labuda, Kronika franciszkanów wejherowskich – zapoznany zabytek historiografii klasztornej
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kiem tym póŸniejszy profesor zetkn¹³ siê po raz pierwszy w³aœnie w okresie nauki
gimnazjalnej, po dekadach powracaj¹c do powziêtego wtedy zamys³u wydania
drukiem owego Ÿród³a (z pomyœlnym skutkiem)5. Jak te¿ pisa³ z perspektywy
niemal pó³wiecza, „ówczesne swoje, a tak¿e moich kolegów, zainteresowania prze-
sz³oœci¹ regionu zawdziêczaliœmy naszym wybitnym pedagogom: dr. Tadeuszowi
Staniewskiemu, dyrektorowi gimnazjum wejherowskiego, i dr. Kazimierzowi
£omniewskiemu. Doktor Kazimierz £omniewski jako geograf i wychowanek pro-
fesora UJ Jerzego Smoleñskiego, obj¹wszy w dniu 1 marca 1934 r. swoje stano-
wisko nauczycielskie, wyk³ada³ wprawdzie historiê, ale swoj¹ uwagê kierowa³ na
geograficzny obraz ówczesnego polskiego wybrze¿a i zamierza³ daæ jego popu-
larnonaukowy opis. We mnie upatrzy³ przysz³ego autora rozdzia³u historycznego
dla zamierzonej ksi¹¿ki”6.

Pojawiaj¹ siê tu zatem dwa nazwiska wejherowskich pedagogów z lat trzy-
dziestych minionego stulecia, absolwentów i – w obu przypadkach – doktorów
Uniwersytetu Jagielloñskiego, którzy te¿ obaj nauczali historii i geografii, przy
czym pierwszy ze wspomnianych w powy¿szym cytacie sprawowa³ obowi¹zki
dyrektora rzeczonej szko³y w koñcowym okresie nauki Gerarda Labudy w gimna-
zjum. By³o ono – jak zauwa¿a Bogus³aw Breza – „najwa¿niejsz¹ placówk¹ oœwia-
tow¹ [w miêdzywojennym Wejherowie], od 1922 r. nosz¹c¹ imiê Króla Jana III
Sobieskiego. Przejête zosta³o bezpoœrednio po wkroczeniu wojska polskiego
[w r. 1920]. Stronê polsk¹ reprezentowa³ [w tamtym momencie] jedyny Polak
w niemieckim gronie pedagogicznym, Anastazy Karabasz, pe³ni¹cy równie¿ przez
osiem miesiêcy funkcjê dyrektora. Nastêpcami jego byli wy³¹cznie przybysze
z g³êbi kraju: do 1923 r. Andrzej Wyka, nastêpnie – a¿ do œmierci w 1933 r. –
Wilhelm Urbanicki i do wybuchu wojny Tadeusz Staniewski. Szczególnie pod
rz¹dami dwóch ostatnich szko³a osi¹gnê³a wysoki poziom nauczania, znaczenie
i przede wszystkim presti¿. (…) Po reformie z 1932 r. szko³ê przekszta³cono na
czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum”7.

Urodzony 20 lutego 1886 r. w B³udowie na Wo³yniu jako syn wykonuj¹cego
zawód stolarza (choæ szczyc¹cego siê szlacheckimi korzeniami) Kaliksta Staniew-
skiego, póŸniejszy dyrektor wejherowskiego gimnazjum sam naukê gimnazjaln¹
odbywa³ pocz¹tkowo w £ucku, po czym w 1902 r. ca³a rodzina przenios³a siê
do Krakowa, gdzie Tadeusz Staniewski ukoñczy³ nobliwe Gimnazjum œw. Anny

z po³owy XVII wieku, „Studia Polonistyczne”, 1977, nr 5, s. 49-65. Por. Bibliografia prac
profesora Gerarda Labudy…, s. 234 (nr 1184).

5 Liber seu Matricula Conventus Ordinis Fratrum Minorum Strictionis Observantiae ac totius
fundationis Weiheropolitanae (in annis 1633–1676) auctore Gregorio Gedanense, ed.
G. Labuda, Wejherowo 1996. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 268
(nr 1699).

6 G. Labuda, Kronika franciszkanów wejherowskich…, s. 53.
7 Historia Wejherowa, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998, s. 319-320 (B. Breza).
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(Nowodworskiego). Tam otrzyma³ w 1906 r. œwiadectwo dojrza³oœci i podj¹³ stu-
dia filozoficzne na Uniwersytecie Jagielloñskim, na zakoñczenie których uzyska³
doktorat z filozofii (promocja 22 XII 1911 r.), przygotowawszy dysertacjê na te-
mat Teorii poznania i metafizyki u Fr. Alberta Langego i Ottona Liebmanna (for-
malnym promotorem by³ prof. Kazimierz ¯órawski)8. Jak zauwa¿a cytowany ju¿
B. Breza, „z powodu trudnej sytuacji materialnej zrezygnowa³ [jednak] z kariery
naukowej i podj¹³ pracê nauczyciela w tarnopolskim gimnazjum”9. W Tarnopolu
pracowa³, pocz¹wszy od roku szkolnego 1911/1912, nauczaj¹c historii i geografii,
przy czym w dniu 8 listopada 1913 r. podda³ siê – z pomyœlnym rezultatem –
pañstwowemu egzaminowi na nauczyciela tych¿e dwóch przedmiotów na pozio-
mie szkó³ gimnazjalnych oraz realnych (powtórnie uczyni³ to w dniu 20 maja
1916 r., maj¹c za sob¹ okres ochotniczej s³u¿by – od sierpnia 1914 do lutego 1915 r.
– w legionach Pi³sudskiego)10. Pracowa³ nastêpnie – do listopada 1919 r. –
w gimnazjum w Myœlenicach (zatem nadal na terenie dotychczasowej Galicji), by
nastêpnie, w realiach odradzaj¹cej siê pañstwowoœci polskiej podj¹æ trud pedago-
giczny wpierw w by³ym zaborze pruskim, nastêpnie rosyjskim (m.in. w swoich
stronach rodzinnych) i ponownie pruskim. W latach 1919–1921 zwi¹zany by³
z gimnazjum w wielkopolskiej Wrzeœni, po czym na krótko obj¹³ kierownictwo
analogicznej placówki w £ucku, gdzie sam niegdyœ odbywa³ edukacjê. Nastêpnie
przypad³o T. Staniewskiemu byæ organizatorem i – w latach 1921–1934 – pierwszym
dyrektorem Pañstwowego Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego im.
Grzegorza Piramowicza w Dziœnie na ówczesnych kresach wschodnich II Rze-
czypospolitej, sk¹d los zawiód³ go w wieku 48 lat do Wejherowa (z placówki
dziœneñskiej mia³ uzyskaæ zwolnienie na w³asn¹ proœbê).

Na gruncie wejherowskim Tadeusz Staniewski pozosta³ czynny do koñca ¿ycia
– z przerw¹ w okresie okupacji hitlerowskiej. Miejscowym gimnazjum kierowa³
do wybuchu II wojny œwiatowej, w trakcie której znalaz³ schronienie – wraz
z rodzin¹ – w Krakowie, gdzie dzia³a³ w konspiracji i by³ zaanga¿owany w tajne
nauczanie. W zmienionych realiach powojennych zosta³ pocz¹tkowo dyrektorem
gimnazjum dla doros³ych w Gdyni (1945–1947), a nastêpnie na powrót kierowa³
reaktywowanym w marcu 1945 r. gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cym w Wej-
herowie (1947–1950). W tym charakterze by³ gospodarzem odbytego w dniach
3-4 lipca 1948 r. „pierwszego powojennego zjazdu kole¿eñskiego absolwentów
i nauczycieli gimnazjum i liceum, którego ide¹ przewodni¹ by³o uczczenie pamiêci
tych, którzy zostali pomordowani lub zginêli na frontach. Z tej okazji ods³oniêto

8 Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie [dalej cyt.: AUJKr], sygn. WF II 504:
Staniewski Tadeusz (teczka doktorska).

9 B. Breza, Staniewski Tadeusz (1886–1978), nauczyciel, dzia³acz spo³eczny i narodowy,
[w:] S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 4, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1997,
s. 254.

10 AUJKr, sygn. PKEN 26: Staniewski Tadeusz (teczka nauczycielska).
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pami¹tkow¹ tablicê w gmachu szko³y i wydano jednodniówkê, w której zamiesz-
czono artyku³y dr. T. Staniewskiego i dr. G. Labudy o germanizacji. [Ju¿ wszak¿e]
w 1950 r. zmuszono do odejœcia na emeryturê dyrektora T. Staniewskiego jako
osobê niewygodn¹ i poza tym ska¿on¹ dawn¹ »sanacyjn¹« i »bur¿uazyjn¹« prze-
sz³oœci¹ nauczycielsk¹”11. Po przejœciu na emeryturê, ze wzglêdu na niedomogi
sytuacji materialnej, nadal pracowa³, bêd¹c przez kolejnych osiemnaœcie lat za-
trudniony w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Gdañsku i kieruj¹c jego
wejherowskim Oddzia³em. Z Wejherowem pozosta³ zwi¹zany do œmierci – w wieku
92 lat – 12 grudnia 1978 r., znajduj¹c wieczny spoczynek na miejscowym cmen-
tarzu12.

W latach 1934–1939 do najbli¿szych wspó³pracowników Tadeusza Staniew-
skiego, jako dyrektora placówki oœwiatowej, w której naukê w zakresie szko³y
œredniej odbywa³ nastoletni Gerard Labuda, zalicza³ siê wspominany powy¿ej
wiele razy Kazimierz £omniewski. Obu tych pedagogów ³¹czy³a nie tylko wspól-
na Alma Mater Jagellonica, w której ukoñczyli studia i zdobyli laury doktorskie,
jak i fakt – o czym wczeœniej – nauczania tych samych przedmiotów (historia
i geografia), ale równie¿ wykraczaj¹ca poza ramy stawianych im wymogów ak-
tywnoœæ o charakterze naukowym, znajduj¹ca wyraz w og³aszanych drukiem pu-
blikacjach, w³adnych inspirowaæ co zdolniejszych spoœród uczniów. Ów uwa¿any
przez G. Labudê za jego pierwszego mistrza w naukowym fachu pedagog przy-
szed³ na œwiat 22 lutego 1907 r. w le¿¹cym mniej wiêcej w po³owie drogi pomiê-
dzy Tarnowem a Mielcem Radomyœlu Wielkim. Za czasów galicyjskich w tej
stosunkowo niedu¿ej miejscowoœci mieœci³ siê s¹d, st¹d okresowo zamieszkiwali
w niej – wraz z rodzinami – urzêdnicy s¹dowi, kierowani tam do pracy z innych
regionów Galicji i nastêpnie w podobnym charakterze przenoszeni na kolejne
placówki. Tak w³aœnie by³o w przypadku ojca Kazimierza £omniewskiego, Jana,
który póŸniej, w latach uniwersyteckich studiów syna w Krakowie, by³ wpierw
sêdzi¹ s¹du okrêgowego w GnieŸnie, a nastêpnie sêdzi¹, wiceprezesem i na ko-
niec dyrektorem s¹du okrêgowego w Starogardzie. W siedem lat po K. £omniew-
skim, w tym samym Radomyœlu Wielkim, tak¿e w rodzinie urzêdnika s¹dowego
(wywodz¹cej siê z okolic podkrakowskich Myœlenic i Dobczyc), przyszed³
na œwiat – dok³adnie w przeddzieñ wybuchu I wojny œwiatowej – Ignacy Je¿,
póŸniejszy pierwszy biskup koszaliñsko-ko³obrzeski, zmar³y w 2007 r. na dzieñ
przed zamierzonym przez papie¿a Benedykta XVI og³oszeniem go kardyna³em
(jak sam wspomina³, w okresie miêdzywojennym nic d³u¿ej nie ³¹czy³o go z ro-
dzinn¹ miejscowoœci¹, „bo w Radomyœlu s¹du ju¿ [wtedy] nie by³o”, podczas gdy

11 Historia Wejherowa…, s. 484, 488 (C. Obracht-Prondzyñski).
12 Ogólnie o losach T. Staniewskiego: R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdañsk 1996, s. 231-

-233; B. Breza, Staniewski Tadeusz…, s. 254-255 (na koñcu biogramu bibliografia). Tak¿e
zob. Historia Wejherowa…, s. 11, 180, 181, 182, 241, 319, 360, 369, 388, 484, 488.
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ojciec skierowany zosta³ do pracy wpierw w Ostrowie Wielkopolskim, a nastêp-
nie w Katowicach)13.

Powracaj¹c do losów Kazimierza Leona (takie imiona otrzyma³ na chrzcie)
£omniewskiego, trudno pomin¹æ milczeniem fakt, i¿ nazwisko, pod którym zapi-
sa³ siê on w pamiêci swych uczniów, a w ich liczbie równie¿ Gerarda Labudy,
przyj¹³ ju¿ jako doros³y cz³owiek. Pierwotnie nosi³ (po ojcu) nazwisko Groch
i dopiero pod koniec studiów na Uniwersytecie Jagielloñskim, na mocy reskryptu
stosownego organu administracji pañstwowej (z dat¹: Kraków, 28 X 1929 r.),
uzyska³ zmianê nazwiska. Tak zatem w latach 1913/1914–1916/1917 wówczas
jeszcze Kazimierz Leon Groch uczêszcza³ do czterech kolejnych klas szko³y pod-
stawowej w Dêbicy, po czym w latach 1917/1918–1924/1925 kszta³ci³ siê w dê-
bickim Pañstwowym Gimnazjum Mêskim (typu klasycznego) i tam otrzyma³
26 maja 1925 r. œwiadectwo dojrza³oœci, by 23 wrzeœnia tr. zostaæ wpisanym na
studia na Wydziale Filozoficznym UJ. Jak sam póŸniej odnotowa³ w jednym
z urzêdowych dokumentów, „studia odby³em z zakresu geografii, jako przedmio-
tu g³ównego, a historii, jako przedmiotu pobocznego”. K. £omniewski by³ zatem
przede wszystkim geografem, której to dziedziny dotyczy³a równie¿ jego dyserta-
cja doktorska, jak i w tym kierunku mia³a rozwijaæ siê jego dzia³alnoœæ naukowa,
tudzie¿ akademicka w okresie po II wojnie œwiatowej. Zarazem jednak posiada³
on nale¿yte przygotowanie, gdy chodzi o przedmioty historyczne, co znajduje
potwierdzenie w przebiegu jego studiów na Wydziale Filozoficznym UJ. W ich
trakcie uczêszcza³ na wyk³ady i innego rodzaju zajêcia prowadzone przez staro-
¿ytnika Ludwika Piotrowicza (u niego tak¿e na proseminarium historii staro¿yt-
nej), mediewistów Jana D¹browskiego, Romana Grodeckiego i W³adys³awa Sem-
kowicza, nowo¿ytników W³adys³awa Konopczyñskiego i Wac³awa Sobieskiego,
historyka kultury Stanis³awa Kota czy historyka prawa Stanis³awa Kutrzeby. Nie
zmienia to faktu, ¿e najistotniejsze znaczenie dla naukowego rozwoju K. £omniew-
skiego (do 1929 r. K. Grocha) mia³o proseminarium i nastêpnie seminarium u geo-
grafa Jerzego Smoleñskiego, który te¿ by³ promotorem jego doktoratu14.

PóŸniejszy inspirator historycznych zainteresowañ Gerarda Labudy absoluto-
rium na koniec studiów na Wydziale Filozoficznym UJ uzyska³ 12 marca 1930 r.,
ju¿ wówczas maj¹c gotow¹ dysertacjê doktorsk¹, zatytu³owan¹ Zjawiska i okres

13 Przygody z Opatrznoœci¹. Z biskupem Ignacym Je¿em rozmawiaj¹ Alina Petrowa-Wasilewicz
i ks. Krystian Kukowka, Katowice 2004, s. 37. Zob. równie¿: K.R. Prokop, Biskupi zachod-
niopomorscy (X–XX w.), Koszalin 2003, s. 259.

14 AUJKr, sygn. S II 331 – Studenci Wydzia³u Filozoficznego 1925/1926; sygn. WF II 416 –
Karty wpisowe studentów. Wydzia³ Filozoficzny 1925/1926 (litery A-£); sygn. WF II 420 –
Karty wpisowe studentów. Wydzia³ Filozoficzny 1926/1927; sygn. WF II 426 – Karty wpisowe
studentów. Wydzia³ Filozoficzny 1927/1928 (litery A-£); sygn. WF II 430 – Karty wpisowe
studentów. Wydzia³ Filozoficzny 1928/1929 (litery A-£); sygn. WF II 434 – Karty wpisowe
studentów. Wydzia³ Filozoficzny 1929/1930 (litery A-£); sygn. S II 649 – Œwiadectwa odej-
œcia (absolutoria).



253MA£OPOLSKA, KRAKÓW I UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI...

lodowy w prawym dorzeczu Górnej Wis³y (opinia promotora na jej temat nosi datê
20 III tr.), zaœ promocja K. £omniewskiego na doktora mia³a miejsce 2 lipca 1930 r.15

Bezpoœrednio po tym odby³ on (od 11 VIII 1930 do 16/17 IX 1931 r.) czynn¹
s³u¿bê wojskow¹, kszta³c¹c siê przez rok w Szkole Podchor¹¿ych w Grudzi¹dzu
(od 1 I 1933 r. posiada³ stopieñ podporucznika rezerwy), po czym na kolejny rok
akademicki powróci³ w mury macierzystej uczelni, gdzie by³ zatrudniony na okres
od 1 paŸdziernika 1931 do 30 wrzeœnia 1932 r. na stanowisku m³odszego asysten-
ta (vel zastêpcy asystenta – z pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo) w In-
stytucie Geograficznym Wydzia³u Filozoficznego UJ (notabene stanowisko to
przysz³o mu obj¹æ – z dniem 5 X 1931 r. – w miejsce Mieczys³awa Klimaszew-
skiego, doktoryzowanego 26 III 1933 r., póŸniejszego – w latach 1964–1972 –
rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego)16. Jak wszak¿e unaoczni³ dalszy bieg wy-
darzeñ, nie by³ to pocz¹tek akademickiej kariery K. £omniewskiego w jego Alma
Mater, lecz po owym roku pracy na uczelni skierowa³ on sw¹ uwagê ku dzia³alno-
œci pedagogiczno-wychowawczej w szko³ach œrednich. Ukszta³towane wczeœniej
predylekcje ku aktywnoœci naukowo-badawczej i na tym wszak¿e gruncie mia³y
zaowocowaæ niestandardowym podejœciem do powierzonych mu podopiecznych,
przynosz¹c próby rozbudzenia w nich zal¹¿ków pasji odkrywczej. Jednym z „be-
neficjentów” tej nie tak znów czêsto spotykanej postawy mia³ okazaæ siê nastolet-
ni Gerard Labuda.

Po odejœciu z uczelni, „ze wzglêdu na brak etatów w szkolnictwie, [Kazi-
mierz £omniewski] przyj¹³ na krótko posadê referenta w urzêdzie skarbowym
w Koœcierzynie, by nastêpnie podj¹æ pracê nauczyciela w Pañstwowym Semina-
rium Naukowym w Wejherowie, a po niespe³na pó³ roku – w Pañstwowym Gim-
nazjum i LO w tym¿e mieœcie, gdzie by³ zatrudniony do wybuchu II wojny œwia-
towej”17. Nauczycielem kontraktowym w wejherowskim Pañstwowym Semina-
rium Mêskim K. £omniewski zosta³ z dniem 4 wrzeœnia 1933 r. Przesz³o pó³ rok
wczeœniej, 11 lutego 1933 r., przyst¹pi³ przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzamina-

15 AUJKr, sygn. WF II 504: £omniewski Kazimierz (teczka doktorska). Zob. tak¿e: A. Jackow-
ski, I. So³jan, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagielloñskim (XV–XXI wiek), Kraków
2009, s. 179, 251, 423 (doktorat).

16 AUJKr, sygn. S II 619: £omniewski Kazimierz (teczka osobowa [pracownicza]). Por. A. Jac-
kowski, I. So³jan, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagielloñskim…, s. 149, gdzie najwy-
raŸniej mylna informacja, jakoby – na odwrót – to M. Klimaszewski „w okresie 1 XII 1931 –
30 IX 1932 r. by³ zatrudniony w miejsce Kazimierza £omniewskiego”. Zob. tak¿e: B. Izma-
i³ow, K. Krzemieñ, Mieczys³aw Klimaszewski (1908–1995), [w:] Z³ota ksiêga Wydzia³u Bio-
logii i Nauk o Ziemi [Uniwersytetu Jagielloñskiego], pod red. A. Zemanek, Kraków 2000,
s. 389-398 (na koñcu bibliografia); Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagielloñskiego
1400–2000, Kraków 2000, s. 329.

17 J. Szukalski, £omniewski Kazimierz (1907–1978), geograf, profesor nadzwyczajny, [w:] S³ow-
nik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. [5] – Suplement I, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk
1998, s. 188.
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cyjn¹ dla Kandydatów na Nauczycieli Szkó³ Œrednich w Krakowie do egzaminu
nauczycielskiego, uzyskuj¹c na tej podstawie tymczasowe zaœwiadczenie, upraw-
niaj¹ce do nauczania – jako przedmiotu g³ównego – geografii z geologi¹, a jako
przedmiotu dodatkowego – historii. Z dniem 1 marca 1934 r. zosta³ nauczycie-
lem kontraktowym z kolei w Pañstwowym Mêskim Gimnazjum w Wejherowie,
a 1 czerwca tr. tam¿e nauczycielem tymczasowym18.

Aby ustabilizowaæ swoj¹ sytuacjê zawodow¹, w dniu 28 paŸdziernika 1935 r.
przyst¹pi³ on – przed wy¿ej wspomnian¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Krakowie –
do egzaminu pañstwowego na nauczyciela szkó³ œrednich, wszak¿e z wynikiem
niepomyœlnym. Fakt ów pozostawa³ w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹, w jakiej siê
wówczas znajdowa³, maj¹c na utrzymaniu rodzinê i borykaj¹c siê z niedoborem
œrodków materialnych, przy równoczesnym braku gwarancji zatrudnienia („nie-
pewnoœæ dalszych losów”), co rzutowa³o na stan jego zdrowia, skutkuj¹c nerwo-
wym wyczerpaniem. Wspominamy tutaj o rzeczonych okolicznoœciach tylko dla-
tego, by z tym wiêkszym uznaniem podkreœliæ, i¿ na przekór wszelkim owym
przeciwnoœciom K. £omniewski potrafi³ nie utraciæ zapa³u i zdolnoœci inspirowa-
nia do nieprzynosz¹cej wszak materialnych profitów aktywnoœci naukowej po-
wierzonych jego trosce uczniów, w których liczbie znajdowa³ siê w tamtym mo-
mencie równie¿ Gerard Labuda. Znalaz³o to wyraz tak¿e w liœcie wystosowanym
w dniu 23 paŸdziernika 1936 r. z Wejherowa przez dyrektora Tadeusza Staniew-
skiego do stoj¹cego wówczas na czele krakowskiej Pañstwowej Komisji Egzami-
nacyjnej dla Kandydatów na Nauczycieli Szkó³ Œrednich W³adys³awa Heinricha,
profesora UJ, poprzedzaj¹cym ponowne poddanie siê wymaganemu egzaminowi
przez K. £omniewskiego. Jak o nim czytamy, „jest to nauczyciel, który zarówno
w mojej, jak i wizytatorów Okrêgu Szkolnego Poznañskiego opinii, jest uwa¿any
za dobrego pedagoga i wychowawcê. Dr £omniewski pracuje [przy tym] nauko-
wo – rzadsze dot¹d zjawisko wœród nauczycieli szkó³ œrednich, ma za sob¹ ju¿
prac kilka [tj. publikacji] i stara siê równie¿ wychowywaæ »naukowo« m³odzie¿
klas wy¿szych. Sprawê naukowego zbadania wybrze¿a morskiego i Helu oraz
propagandê tego¿ wybrze¿a w prasie zawdziêczamy w ostatnim czasie w³aœnie
dr. £omniewskiemu wiêcej ni¿ komukolwiek innemu” (dodajmy w tym miejscu,
¿e owo powtórne podejœcie do egzaminu – w dniu 26 paŸdziernika 1936 r. –
zakoñczy³o siê tym razem pomyœlnie)19.

Jednym z uczniów, szczególnie zaanga¿owanych w owe dzia³ania, o których
pisa³ w cytowanym liœcie T. Staniewski, by³ w³aœnie Gerard Labuda. „Dla profe-
sorów dobiegaj¹cy dwudziestki uczeñ by³ partnerem; Kazimierz £omniewski mia³
nawet w przysz³oœci ze swym wychowankiem – kiedy ten ukoñczy studia histo-

18 AUJKr, sygn. PKEN 26: £omniewski Kazimierz (teczka nauczycielska); sygn. PKEN 42 –
Tymczasowe zaœwiadczenia Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Nau-
czycieli Szkó³ Œrednich w Krakowie.

19 AUJKr, sygn. PKEN 26: £omniewski Kazimierz (teczka nauczycielska).
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ryczne – wspólnie napisaæ ksi¹¿kê o dziejach polskiego wybrze¿a. Ale zanim to
mog³o nast¹piæ, m³ody intelektualista podj¹³ odwa¿n¹ polemikê z jednym z auto-
rytetów naukowych, doktorem Stefanem Noskiem, na temat jego pracy o religii
dawnych S³owian. Krytyczny artyku³ – pod pseudonimem – wys³a³ do Krakowa,
gdzie w maju 1935 r. ukaza³ siê w naukowym dodatku tygodniowym do popular-
nego w ca³ym kraju »Ilustrowanego Kuriera Codziennego«. Kim jest ów Henryk
Gerla, profesorowie ³atwo rozszyfrowali, kiedy na adres gimnazjum [w Wejhero-
wie] nadesz³o honorarium autorskie, pierwsze w ¿yciu. Zapewne nie chcia³ siê
zawczasu dekonspirowaæ – nie tyle przed nimi, co przed krakowsk¹ redakcj¹,
która byæ mo¿e wziê³a go za kompetentnego pedagoga, jakich wielu wyk³ada³o
w ówczesnych szko³ach œrednich”20. Ów byæ mo¿e inspirowany w jakiejœ mierze
przez rzeczonego nauczyciela historii debiut autorski 19-letniego G. Labudy sta-
nowi zatem kolejny krakowski akcent w naukowej biografii tego¿, jako ¿e w³a-
œnie w Krakowie publikowany by³ w okresie miêdzywojennym „Ilustrowany Ku-
rier Codzienny”, w którego cotygodniowym dodatku ukaza³a siê pozycja, stano-
wi¹ca – pod wzglêdem chronologicznym – numer pierwszy w zgo³a trudnej do
ogarniêcia, gdy chodzi o iloœæ, bibliografii podmiotowej bohatera obecnego tek-
stu21, a i rzeczony Stefan Nosek by³ uczonym zarówno przez urodzenie, tudzie¿
etapy edukacji (absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego), jak i dalsz¹ aktywnoœæ
naukow¹ z tym miastem zwi¹zanym22.

20 M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek i dzie³o…, s. 38.
21 Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 162 (nr 1). Por. uwagê J. Strzelczyka, Gerard

Labuda (1916–2010)…, s. 3, przyp. 2. Najpe³niejsze z dotychczasowych zestawieñ publikacji
og³oszonych drukiem przez bohatera obecnego tekstu: Bibliografia prac profesora Gerarda
Labudy…, s. 161-282 (uzupe³nienia w: J. Strzelczyk, Gerard Labuda 1916–2010, s. 24-26).

22 W kontekœcie przytoczonego uprzednio cytatu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Stefan Nosek (póŸ-
niejszy twórca lubelskiego oœrodka archeologicznego, kierownik Katedry Archeologii Polski
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, na koniec
kierownik Zak³adu Archeologii Ma³opolski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Kra-
kowie) bynajmniej nie by³ wtedy jeszcze doktorem, tym bardziej zaœ „autorytetem naukowym”,
póki co posiadaj¹c w swoim dorobku nieliczne publikacje i pracuj¹c w Muzeum Archeolo-
gicznym PAU (doktorat uzyska³ w 1938 r.). „Polemika” z roku 1935 obu przysz³ych profeso-
rów, których wiekowo dzieli³o niespe³na osiem lat, w przypadku G. Labudy stanowi¹ca jego
debiut literacki (z kolei S. Nosek pierwsze swe teksty drukowane og³osi³ zaledwie rok wcze-
œniej – w 1934 r.), prowadzona by³a na forum pisma adresowanego do szerokich krêgów
czytelników (gazety) i maj¹cego s³u¿yæ popularyzowaniu wiedzy, nie zaœ przyczyniaæ siê do
postêpu badañ w danej dziedzinie. – J. M[achnik], Prof. dr Stefan Nosek, „Archeologia Pol-
ski”, 1967, z. 2, s. 468-476 (gdzie – na s. 469-476 – Wykaz prac prof. dr. Stefana Noska,
a wœród nich, w dziale Prace popularnonaukowe, tekst Wierzenia religijne naszych praojców
S³owian z numerów 14 i 15 „Kuriera Literacko-Naukowego” z 1935 r., który sk³oni³ do zabra-
nia g³osu 19-letniego G. Labudê – s. 475, nr 127); ten¿e, Nosek Stefan (1909–1966), archeo-
log, profesor Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, [w:] Polski s³ownik biograficzny,
t. 23, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk 1978, s. 214-215 (tam¿e bibliografia); S³ownik
historyków polskich, pod red. M. Prosiñskiej-Jackl, Warszawa 1994, s. 375 (J. Sieklicki).
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Zamierzone przedsiêwziêcie wspó³autorskie Kazimierza £omniewskiego
i Gerarda Labudy nigdy nie dosz³o do skutku, choæ wydawaæ siê mog³o, ¿e po-
wojenne drogi ¿yciowe obu sprzyja³y urzeczywistnieniu tego rodzaju zamys³u.
Walcz¹cy w kampanii wrzeœniowej 1939 r. i nastêpnie przebywaj¹cy przez ca³y
okres okupacji w obozach jenieckich K. £omniewski, w zmienionej rzeczywisto-
œci po roku 1945 pracowa³ pocz¹tkowo w kuratorium oœwiaty w Gdañsku, by
nied³ugo póŸniej zwi¹zaæ siê z tamtejsz¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹, gdzie obj¹³
Katedrê Geografii Fizycznej i osi¹gn¹³ profesurê (dwukrotnie by³ dziekanem),
w pamiêci potomnych zapisuj¹c siê w szczególnoœci jako twórca Instytutu Oce-
anografii nowo utworzonego Uniwersytetu Gdañskiego (w latach 1970–1972 kie-
rownik tam¿e Zak³adu Oceanografii Fizycznej; wczeœniej, w latach 1957–1962,
by³ równie¿ zatrudniony – na drugim etacie – w Uniwersytecie Miko³aja Koper-
nika w Toruniu, gdzie pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Hydrografii). Zmar³
26 grudnia 1978 r. w Sopocie (tam pochowany) – dok³adnie zatem w dwa tygo-
dnie po starszym od niego o 21 lat Tadeuszu Staniewskim, przedwojennym jego
prze³o¿onym z gimnazjum w Wejherowie, a tym samym obu im dane by³o œledziæ
powojenn¹ karierê akademick¹ owego zapewne najzdolniejszego spoœród ich
wychowanków z tamtych lat, który zosta³ profesorem zwyczajnym, cz³onkiem
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Akademii Nauk, tudzie¿ rektorem
poznañskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza23.

II.

Po uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci w wejherowskiej szkole œredniej dwu-
dziestoletni Gerard Labuda rozpocz¹³ studia w stolicy Wielkopolski. „Poznañ jest
moj¹ drug¹ ojczyzn¹, a pierwsz¹ ojczyzn¹ naukow¹, która da³a mi ca³¹ formacjê
intelektualn¹ poprzez tutejszych znakomitych uczonych, takich jak profesorowie
Kazimierz Tymieniecki, Adam Ska³kowski, Kazimierz Chodynicki, Bronis³aw
Dembiñski. Wszyscy byli absolwentami przede wszystkim Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego albo Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Przez nich czu³em siê
ideowo szczególnie zwi¹zany z Krakowem, z Uniwersytetem Jagielloñskim i jego
profesorami” – mówi³ po latach w jednym z wywiadów24, w innym rzecz ujmuj¹c

23 Ogólnie do biografii K. £omniewskiego: J. Szukalski, Kazimierz £omniewski (1907–1978),
„Czasopismo Geograficzne”, 1979, z. 3, s. 257-259; ten¿e, Kazimierz £omniewski (1907–
–1978), „Przegl¹d Geograficzny”, 1979, z. 4, s. 785-787; H. Galus, Narodziny i rozwój Uni-
wersytetu Gdañskiego. Szkice z lat 1969–1987, Gdañsk 1989, passim; J. Szukalski, £omniewski
Kazimierz…, s. 188-189 (na koñcu biogramu bibliografia); K.A. Badzi¹g, Zanim powsta³
Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2005, s. 45; 40 lat oceanografii na Uniwersytecie Gdañskim.
Historia, wspomnienia, fakty, oprac. M. Pliñski, Gdañsk 2007, passim (zw³. s. 295-297);
A. Jackowski, I. So³jan, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagielloñskim…, s. 355.

24 Po drogach uczonych…, t. 1, s. 450.
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zwiêŸlej: „Z trójki naszych wielkich profesorów Kazimierz Tymieniecki i Kazi-
mierz Chodynicki byli wychowankami Jagiellonki, a Adam Ska³kowski – Uni-
wersytetu Lwowskiego”25 (ze Lwowem zwi¹zany by³ równie¿ wspomniany
B. Dembiñski, niegdysiejszy rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, póŸniej przez
krótko profesor Uniwersytetu Warszawskiego)26. Z pewnoœci¹ nie móg³ w tam-
tym momencie przypuszczaæ, ¿e ów poœredni zwi¹zek z najstarszym na ziemiach
polskich uniwersytetem, poprzez osoby akademickich mistrzów, przedzierzgnie
siê w zwi¹zek bezpoœredni, a to z racji wprawdzie krótkotrwa³ego, niemniej –
zdaniem samego bohatera obecnego tekstu – wa¿nego epizodu konspiracyjnych
studiów na Uniwersytecie Jagielloñskim u progu okupacji hitlerowskiej.

„Do Polski wróci³em ze [stypendium naukowego w] Szwecji w dniu 10 lipca
i tu, w Poznaniu, zaskoczy³a mnie wojna. Zosta³em zmobilizowany do Legii Aka-
demickiej. Ruszyliœmy na wschód. W okolicach Siedlec dosta³em siê do niemiec-
kiej niewoli. PóŸniej uda³o mi siê uciec. Dosta³em siê do domu. Ale tu zosta³em
ostrze¿ony, ¿e znajdujê siê na liœcie poszukiwanych i ¿e najlepiej zrobiê, je¿eli
jak najrychlej udam siê do Generalnej Guberni. Od profesora Wojtkowskiego
z Poznania, do którego po powrocie z niewoli napisa³em kartkê, dosta³em wia-
domoœæ, ¿e w Krakowie podobno zosta³ otwarty uniwersytet. Pojecha³em tam.
Po drodze zatrzyma³em siê w Poznaniu, ¿eby z uczelni odebraæ swoje papiery.
[Poniewa¿] spieszy³o mi siê, wiêc poszed³em wprost do domu sekretarki dzieka-
natu, pani £uczkiewiczówny, [która na mój widok wykrzyknê³a]: Bo¿e drogi, co
Pan tu robi? Tu szukaj¹ Pana! Jak wyje¿d¿a³em z domu, w urzêdzie, jako cel
podró¿y poda³em w³aœnie Kraków. W Krakowie, znów naiwnie, niemal pierwsze
co zrobi³em, to zameldowa³em siê. Przyjechali [wiêc] w œlad za mn¹. Przyszli
akurat wówczas, kiedy wyszed³em z³o¿yæ ostatni¹, po¿egnaln¹ wizytê. Jeszcze
przed wojn¹, z koleg¹ Szymczakiem, porz¹dkowaliœmy na wakacjach archiwum
Ordynacji Myszkowskich i Wielopolskich w Chrobrzu. Gdy spe³z³y na niczym
próby przedostania siê na Wêgry, po wymianie korespondencji otrzyma³em za-
proszenie do ukoñczenia prac archiwalnych w Chrobrzu. Wróciwszy z wizyty,
dowiedzia³em siê, ¿e ju¿ by³o po mnie dwóch policjantów i ¿e wnet znowu przyjd¹.
I rzeczywiœcie. W ostatnim momencie uda³o mi siê zejœæ im z drogi i przedostaæ

25 Nie gniewam siê na historiê…, s. 474.
26 M.in.: G. Labuda, Kazimierz Tymieniecki 1887–1968, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy,

pod red. J. Strzelczyka, Poznañ 1989, s. 313-331; K. Olejnik, Adam Ska³kowski 1877–1951,
[w:] tam¿e, s. 223-236; K. Pietkiewicz, Kazimierz Chodynicki 1890–1942, [w:] tam¿e, s. 183-
-197; M. Serwañski, Bronis³aw Dembiñski 1858–1939, [w:] tam¿e, s. 171-181; T. Pawelec,
Bronis³aw Dembiñski (1858–1939), [w:] Z³ota ksiêga historiografii lwowskiej XIX i XX wie-
ku, pod red. J. Maternickiego, Rzeszów 2007, s. 269-284. Zob. równie¿: M. Kosman, Gerard
Labuda – cz³owiek i dzie³o…, s. 38-39 („Po uzyskaniu matury ruszy³ do Poznania, na najbli¿-
szy uniwersytet (…), w którym b³yszczeli wówczas przybyli z Krakowa Kazimierz Tymie-
niecki i (via Wilno) Kazimierz Chodynicki oraz ze Lwowa Adam Ska³kowski”).
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siê na dworzec” – mówi³ prof. Gerard Labuda w 2001 r., w wywiadzie zatytu³o-
wanym wymownie Nie gniewam siê na historiê27.

W póŸniejszej o kilka lat wypowiedzi, przeznaczonej do tomu Po drogach
uczonych, w odniesieniu do tego samego okresu wspomina³: „W sierpniu 1939 r.
zosta³em zmobilizowany do wojska, do Legii Akademickiej. Niewiele tam zdzia-
³a³em. Dosta³em rozkaz wyjazdu do Warszawy, gdzie mieli nas przygotowaæ do
walki z Niemcami. Pod Warszaw¹ dosta³em siê do niemieckiej niewoli. Zostaliœmy
umieszczeni w obozie przejœciowym pod Królewcem. Widzia³em, ¿e sprawa jest
beznadziejna i zg³osi³em siê tam na roboty. Podczas przejazdu miêdzy Malbor-
kiem i Tczewem uda³o mi siê uciec z poci¹gu. (…) Po powrocie do domu zacz¹-
³em siê rozgl¹daæ, gdzie móg³bym kontynuowaæ studia. Dowiedzia³em siê, ¿e
otwarto Uniwersytet Jagielloñski. Jako student wspó³pracowa³em z Józefem Ki-
sielewskim nad jego ksi¹¿k¹ pt. Ziemia gromadzi prochy i on wymieni³ mnie
w swym do niej wstêpie. Ponadto zadenuncjowali mnie niemieccy studenci na
Uniwersytecie Poznañskim. Dosta³em wiadomoœæ, ¿e jestem poszukiwany na Ka-
szubach. Cz³owiek, który mnie ostrzeg³, poradzi³ mi, abym w Wejherowie wzi¹³
tzw. Passierschein i wyjecha³, bym uciek³ z Kaszub. Uda³o mi siê. Dnia 6 grudnia
1939 r. wyjecha³em do Krakowa, gdzie nieostro¿nie siê zameldowa³em. Okaza³o
siê, ¿e Uniwersytetu oczywiœcie nie ma, niemiecka policja zaœ szybko nakry³a
mnie w Krakowie. W ostatnim momencie uda³o mi siê wymkn¹æ i przenieœæ
z dystryktu krakowskiego do radomskiego, gubi¹c za sob¹ œlad”28. I dalej: „W grud-
niu 1939 r. i styczniu 1940 r. by³em w Krakowie bez œrodków do ¿ycia. Nie mia-
³em wykszta³cenia wojskowego, wiêc nie uda³o mi siê przeprawiæ na Wêgry, by
stamt¹d przedostaæ siê dalej na Zachód. Wobec tego napisa³em do ordynacji ma-
j¹tków margrabiów Wielopolskich w Chrobrzu w Kieleckiem, gdzie w 1937 r.,
razem z moim koleg¹ Szymczakiem, przygotowywaliœmy inwentaryzacjê biblioteki
i archiwum. (…) Zosta³em od razu zaproszony przez margrabinê Mariê Wielopol-
sk¹ do Chrobrza. Pojecha³em tam w lutym 1940 r. i tam spêdzi³em ca³¹ wojnê”29.

Obok owych wypowiedzi, które mo¿na by dope³niæ pojedynczymi jeszcze
dopowiedzeniami z tych oraz innych wywiadów, dysponujemy dwoma tekstami
pióra samego Gerarda Labudy, dotycz¹cymi tragicznych wydarzeñ pocz¹tku okresu
wojennego. Choæ w niema³ej mierze powtarzaj¹ one identyczne informacje, war-
to przytoczyæ tu in extenso stosowne fragmenty obu. W materiale z roku 2004,
poœwiêconym Tygodnikowi konspiracyjnemu Armii Krajowej Ziemi Piñczowskiej,
G. Labuda pisa³: „Zagro¿ony na moich rodzinnych Kaszubach aresztowaniem za
wspó³pracê z Józefem Kisielewskim, autorem znanej ksi¹¿ki Ziemia gromadzi
prochy, w ostatniej chwili uzyska³em tzw. Passierschein, uprawniaj¹cy do prze-

27 Nie gniewam siê na historiê…, s. 477.
28 Po drogach uczonych…, t. 1, s. 452.
29 Tam¿e.
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niesienia siê do Generalnego Gubernatorstwa. Wybra³em jako miejsce osiedlenia
Kraków, powiadomiony o maj¹cym nast¹piæ otwarciu roku akademickiego na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Informacja ta okaza³a siê rych³o fa³szywa. W Kra-
kowie znalaz³em siê od razu w œrodowisku konspiracyjnych dzia³aczy. Byli to
m.in. docent Karol Buczek, wówczas kustosz Muzeum Czartoryskich, i prof. Zofia
Koz³owska-Budkowa, która uniknê³a wywiezienia do obozu i zorganizowa³a
w ramach powstaj¹cego ju¿ wówczas tajnego nauczania na UJ swoje seminarium,
na które natychmiast zosta³em zaproszony i aktywnie z nim wspó³pracowa³em
w okresie grudzieñ 1939 r. – styczeñ 1940 r. Gdy zawiod³y starania o przeniesie-
nie siê do Francji (by³em tylko szeregowcem poznañskiej Legii Akademickiej)
i zaczê³y siê wyczerpywaæ œrodki egzystencji, zwróci³em siê do Zarz¹du Ordyna-
cji Myszkowskich–Wielopolskich w Chrobrzu z proœb¹ o zatrudnienie mnie jako
archiwisty w rodowym archiwum Wielopolskich. (…) Wnet otrzyma³em takie
zaproszenie (2 II 1940 r.)”30.

Z kolei w opublikowanym w 2008 r. tekœcie Biblioteka Ordynacji Myszkow-
skich–Wielopolskich w Chrobrzu w latach wojny 1939–1945 bohater obecnego
szkicu wspomina³: „Zmuszony do ucieczki z rodzinnych Kaszub, zagro¿ony aresz-
towaniem za wspó³pracê przy znanej ksi¹¿ce Józefa Kisielewskiego Ziemia gro-
madzi prochy, uzyska³em dos³ownie w ostatniej chwili tzw. Passierschein, upraw-
niaj¹cy do wyjazdu do Generalnego Gubernatorstwa. Uda³em siê do Krakowa
6 grudnia 1939 r., zwiedziony wiadomoœci¹, ¿e zosta³ tam otwarty Uniwersytet
Jagielloñski (…). Uda³o mi siê przez krótki czas uczestniczyæ w seminarium »taj-
nego nauczania«, zorganizowanym przez doc. Zofiê Koz³owsk¹-Budkow¹. Pod
koniec stycznia [1940 r.], gdy zaczê³y siê wyczerpywaæ œrodki przywiezione
z domu i nie by³o szans uzyskania p³atnego zajêcia, a tak¿e na wyjazd za granicê,
zwróci³em siê do margrabiny Wielopolskiej z zapytaniem, czy móg³bym konty-
nuowaæ swoje prace w bibliotece i archiwum. Otrzyma³em natychmiast takie za-
proszenie i w dniu 2 lutego 1940 r. znalaz³em siê w Chrobrzu”31.

Niezwykle twórczy i wa¿ny dla dalszego rozwoju naukowego Gerarda La-
budy pobyt w roku akademickim 1938/1939 na stypendium badawczym w Lund
w Szwecji nie we wszystkim przyniós³ uprzednio spodziewane owoce, a to ze
wzglêdu w³aœnie na wydarzenia, jakie nast¹pi³y bezpoœrednio po tym. „Praca
o Jómsvikingach, któr¹ przywioz³em ze Szwecji, przepad³a [w roku 1939]. Pracê
tê przywioz³em w rêkopisie do Poznania na krótko przed wojn¹. Myœla³em, ¿e

30 G. Labuda, Tygodnik konspiracyjny Armii Krajowej Ziemi Piñczowskiej (Chroberz: lipiec
1943–styczeñ 1945), [w:] J. Kubin, Powstañcze reporta¿e z ¯oliborza 1944–2004 (ze wspo-
mnieniami Krzysztofa Dunin-W¹sowicza i Gerarda Labudy), Warszawa 2004, s. 7-8. Por.
Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 280 (nr 1853) [gdzie mylna data roczna
publikacji].

31 G. Labuda, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich–Wielopolskich w Chrobrzu w latach wojny
1939–1945, [w:] Na obrze¿ach polityki, t. 6, pod red. M. Kosmana, Poznañ 2008, s. 93-94
(ca³oœæ tekstu – s. 91-97).
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w przysz³oœci bêdzie to mój doktorat. Uchodz¹c we wrzeœniu 1939 r. z Poznania,
z³o¿y³em go w archiwum Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Poz-
nañskiego. Na samym pocz¹tku wojny zosta³a – razem z innymi archiwaliami
Uniwersytetu Poznañskiego – ewakuowana; pod Kutnem ca³y wagon sp³on¹³ po
zbombardowaniu poci¹gu. Moja praca, która by³a tylko w rêkopisie, uleg³a znisz-
czeniu”32.

Stanowi¹ce efekt wielomiesiêcznej pracy dzie³o w ten sposób bezpowrotnie
przepad³o, wszak¿e w tamtym momencie nie to stanowi³o najwiêksze strapienie
23-letniego Gerarda Labudy, lecz fakt, i¿ jemu samemu grozi³o œmiertelne nie-
bezpieczeñstwo. „Po wybuchu wojny, podczas okupacji hitlerowskiej, u kogo
podczas rewizji znaleziono egzemplarz ksi¹¿ki Jerzego Kisielewskiego Ziemia
gromadzi prochy, musia³ siê liczyæ co najmniej z wys³aniem do obozu koncentra-
cyjnego. Natomiast wszystkich tych, których sam autor wymieni³ we wstêpie jako
swoich wspó³pracowników, spotka³ »zaszczyt« dostania siê na listê œciganych przez
tajn¹ policjê niemieck¹ (gestapo). I ja te¿ doœwiadczy³em tego losu”33. Nim wszak-
¿e póŸniejszemu uczonemu przysz³o zacieraæ za sob¹ œlad przed poszukuj¹cymi
go funkcjonariuszami hitlerowskiego aparatu represji i szukaæ schronienia wpierw
w Krakowie, a nastêpnie na KielecczyŸnie, zapisa³ on w swojej biografii kartê
zwi¹zan¹ z udzia³em w kampanii wrzeœniowej 1939 roku.

Zmobilizowany jako cz³onek Legii Akademickiej, wyruszy³ wraz z innymi
z Poznania kolej¹ w kierunku Warszawy. Przez Kutno, £owicz, Sochaczew trans-
port dotar³ do Niepokalanowa, sk¹d dalsz¹ drogê do stolicy G. Labudzie i jego to-
warzyszom przysz³o odbyæ pieszo. Do Warszawy dotarli w dniu 8 wrzeœnia 1939 r.,
wszak¿e nied³ugo póŸniej przemieszczono ich do Siedlec, a stamt¹d z powrotem
w kierunku zachodnim, ku zbli¿aj¹cemu siê szybko frontowi. Owa wêdrówka,
wpisuj¹ca siê w obraz chaosu panuj¹cego w tocz¹cym bój kraju, zakoñczy³a siê
oko³o 15 wrzeœnia w Stoczku (zapewne chodzi o Stoczek £ukowski, na po³udnio-
wy-zachód od Siedlec, ewentualnie o Stoczek ko³o Garwolina lub Stoczek ko³o
£ochowa, na pó³noc od W¹growa), gdzie G. Labuda – wraz z innymi – zosta³
zatrzymany przez Niemców. Popêdzeni pieszo do I³awy Pruskiej vel I³awki
(Preußische Eylau, dziœ graniczny Bagrationowsk), stamt¹d dowiezieni zostali
kolej¹ do pobliskiego obozu jenieckiego Stablack (Stab³awki). Przeznaczony dla
podoficerów oraz szeregowców formacji wojsk l¹dowych (Stalag), znajdowa³ siê
on dopiero w stadium organizowania (w póŸniejszym czasie obejmowaæ mia³
oddzielne kompleksy w Stab³awkach, Kamiñsku i w okolicach dzisiejszego Do³go-
rukowa, nosz¹ce wspólne miano Stalag 1A Stablack), st¹d Gerardowi Labudzie

32 Po drogach uczonych…, t. 1, s. 451, 453. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labu-
dy…, s. 163 (nr 15).

33 G. Labuda, Jak powsta³a ksi¹¿ka Józefa Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”, [w:] ten¿e,
Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie…, s. 440 (ca³oœæ tekstu – s. 425-440). Por. Biblio-
grafia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 258 (nr 1535).
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oraz wspó³jeñcom przysz³o spêdzaæ dni i noce pod go³ym niebem (jak sam wspo-
mina³, podczas gdy wed³ug innych relacji jeñców rozlokowano w wojskowych
namiotach), na terenie ogrodzonym kolczastymi drutami.

Miesiêczny pobyt w tych warunkach – od oko³o 20 wrzeœnia (w pamiêci uczo-
nego utrwali³ siê widok lec¹cych w dniu 26 IX z odleg³ego o oko³o 30 kilometrów
lotniska w Królewcu samolotów niemieckich, zmierzaj¹cych na bombardowanie
walcz¹cej Warszawy, która skapitulowa³a 28 IX) do oko³o 20 paŸdziernika 1939 r.,
z koniecznoœci¹ spania – mimo jesiennych ch³odów – na ziemi (co zaowocowa³o
póŸniejszymi dolegliwoœciami reumatycznymi), bez mo¿liwoœci zatroszczenia siê
o higienê osobist¹, do tego wœród rozprzestrzeniaj¹cych siê chorób, mocno nad-
szarpn¹³ zdrowiem 23-letniego studenta, któremu zarazem pozostawa³o do dyspo-
zycji wy³¹cznie to, co mia³ na sobie. Swój kuferek z rzeczami osobistymi, w tym
i wa¿nym paszportem, daj¹cym mo¿liwoœæ ponownego wyjazdu do Szwecji, utraci³
w trakcie marszu z Niepokalanowa do Warszawy, umieœciwszy go – dla wygody,
aby ul¿yæ sobie w dŸwiganiu w rêkach ciê¿aru – na jad¹cej obok kolumny mar-
szowej podwodzie, ci¹gniêtej przez konie, które – podczas nalotu – sp³oszy³y siê
od wybuchów bomb i pomknê³y w nieznane wraz z wiezionym ³adunkiem.

Kiedy po miesi¹cu pobytu Gerarda Labudy w obozie jenieckim w Stab³aw-
kach Niemcy og³osili wœród wiêŸniów nabór chêtnych dla udania siê do prac po-
lowych (zbiór ziemniaków) w okolice Pyrzyc na Pomorzu Zachodnim, przysz³y
profesor bez nadmiernych wahañ zg³osi³ siê do grupy tych, którzy zdecydowali
siê z owej sposobnoœci skorzystaæ. Zostali oni przetransportowani kolej¹ do Mal-
borka, sk¹d dalej popêdzono ich pieszo do Tczewa, z czym wi¹za³a siê koniecz-
noœæ przejœcia po zwalonym w trakcie niedawnych walk moœcie na Wiœle (naj-
d³u¿szej tego rodzaju budowli w kraju). Podczas odpoczynku grupy jeñców na
tczewskim rynku G. Labuda wykorzysta³ nieuwagê stra¿ników i podj¹³ udan¹ próbê
ucieczki, zyskawszy w jej trakcie pomoc ze strony nieznajomej kobiety, powraca-
j¹cej z zakupami do domu, która u³atwi³a mu opuszczenie rynkowego placu
i niepostrze¿enie wprowadzi³a do bramy jednego z przyleg³ych budynków, wska-
zuj¹c dalsz¹ drogê. Z Tczewa m³ody uciekinier pojecha³ poci¹giem do Gdyni,
gdzie na krótko zatrzyma³ siê u krewnych przedwojennego znajomego, by stam-
t¹d dotrzeæ do rodzinnego domu.

Krótki czas pobytu u rodziny przysz³y uczony wykorzysta³ m.in. dla nawi¹-
zania kontaktu korespondencyjnego z prof. Andrzejem Wojtkowskim z Poznania,
od którego mia³ nadziejê otrzymaæ wiadomoœæ o wznowieniu zajêæ akademickich
na Uniwersytecie Poznañskim, jednak okaza³o siê to z³udnym oczekiwaniem34.

34 O losach profesora A. Wojtkowskiego w tamtym czasie pisze w poœwiêconym mu tekœcie jego
syn, bp Julian Wojtkowski z Olsztyna: J. Wojtkowski, Na styku dziejów zbawienia z histori¹
Wielkopolski (Andrzej Wojtkowski 1891–1975), [w:] ten¿e, Ut honorificetur Deus. Wybór pism,
oprac. J. Jezierski, Lublin 2010, s. 15 i n. (ca³oœæ – s. 9-26). Nadto zob. W. Molik, Adam
Wojtkowski 1891–1975, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy..., s. 333-346.
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Miast tego uczony ów poinformowa³ G. Labudê o rzekomym uruchomieniu stu-
diów na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, co m³ody adept Klio przyj¹³
z otuch¹, nawet w tak niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach usilnie pragn¹c nie traciæ
czasu, lecz – na przekór przeszkodom – kontynuowaæ naukê. Perspektywa wyjaz-
du do stosunkowo daleko po³o¿onego wzglêdem rodzinnych Kaszub i dot¹d ma³o
mu znanego Krakowa w niczym nie podzia³a³a zniechêcaj¹co na spragnionego
wiedzy studenta – tym bardziej, ¿e rych³o okaza³o siê, i¿ na Pomorzu i w Wielko-
polsce jest poszukiwany. W rodzinnym domu spêdzi³ zatem jedynie listopad 1939 r.,
by w pocz¹tkach grudnia wyruszyæ – via Poznañ – do dawnej stolicy Polski.

Na miejsce dotar³ 8 grudnia 1939 r., nie posiadaj¹c w Krakowie jakiegokol-
wiek uchwyconego zawczasu »punktu zaczepienia«. Bezpoœrednio po przyjeŸ-
dzie spyta³ na dworcu przygodnie napotkanego kolejarza o noclegi, w odpowiedzi
dowiaduj¹c siê, i¿ w³aœnie w budynku dworcowym mo¿na znaleŸæ wywieszone
og³oszenia z tego rodzaju ofertami. Spoœród przegl¹dniêtych ofert wybra³ lokali-
zacjê na ulicy Œw. Jana, bêd¹c (jak sam wspomina³) œwiadom, i¿ stamt¹d jest
blisko do Biblioteki Czartoryskich. Lokum, w którym zamieszka³, stanowi³ poko-
ik na trzecim piêtrze (na poddaszu) kamienicy przy ul. Œw. Jana 5, wynajêty od
¿yj¹cej w oddaleniu od mê¿a ma³¿onki pracownika akademickiego Politechniki
Lwowskiej (G. Labuda zapamiêta³ j¹ jako „profesorow¹ Nowack¹”, wszak¿e
w gronie uczonych, zwi¹zanych w okresie miêdzywojennym z wy¿ej wspomnian¹
uczelni¹ techniczn¹ we Lwowie spotykamy wy³¹cznie Paw³a Jana Nowackiego,
¿yj¹cego w latach 1905–1979, w tamtym momencie doktora i adiunkta, a dopiero
w okresie powojennym profesora Politechniki Wroc³awskiej i Politechniki War-
szawskiej oraz cz³onka PAN, którego pierwsz¹ ¿on¹ by³a Stefania Barbara Lesz-
czyñska, natomiast drug¹ – Irena Natalia Sztark)35.

Po dotarciu do Krakowa dane mu by³o przekonaæ siê, i¿ wiadomoœæ o wzno-
wieniu zajêæ na UJ nie odpowiada³a prawdzie, zarazem jednak uruchomione zo-
sta³y studia w trybie tajnym, na które bezzw³ocznie siê zg³osi³. By³o to mo¿liwe
dziêki kontaktowi z pracuj¹cym w Bibliotece Czartoryskich docentem Karolem
Buczkiem, który po latach zanotowa³ w zwiêz³ej Autobiografii: „Bra³em od po-
cz¹tku udzia³ w tajnych kursach UJ (wyk³ada³em historiê œredniowieczn¹ i geo-
grafiê historyczn¹ Polski) oraz w »akademickich« na ogó³ dyskusjach tajnego
krakowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego”36. W ci¹gu grud-

35 Z. Pop³awski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945, Wroc³aw – Warszawa – Kraków
1992, s. 235; ten¿e, Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844–
–1945, Kraków 1994, s. 131-132; A. Œródka, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. 3, Warszawa
1997, s. 248-251 (tam¿e dalsza bibliografia); Z. Pop³awski, Politechnika Lwowska w latach
1844–1945. Rodowody Katedr • Wykaz nauczycieli akademickich • Dziedzictwo, Kraków
1999, s. 190.

36 K. Buczek, Autobiografia mediewisty–polityka, wyd. J. Du¿yk, „Studia Historyczne”, 1992,
z. 3, s. 408 (ca³oœæ Autobiografii, opatrzonej dat¹: Kraków, dn. 26 X 1981 r., na s. 404-413,
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nia 1939 oraz stycznia 1940 r. Gerard Labuda uczêszcza³ na zorganizowane przez
docent Zofiê Koz³owsk¹-Budkow¹ seminarium mediewistyczne, którego s³ucha-
czami byli równie¿ m.in. Olga £aszczewska, Józef Mitkowski i Marian Plezia,
a wiêc osoby, których nazwiska zapisa³y siê póŸniej w znacz¹cy sposób w dziejach
rodzimej historiografii. Prowadz¹ca owe zajêcia uczona stara³a siê równoczeœnie
umo¿liwiæ swym s³uchaczom sposobnoœæ zdobywania w sposób godziwy œrod-
ków na utrzymanie, przy czym owe prace – jak wspomina³ G. Labuda – nie mia³y
wszak¿e nic wspólnego z aktywnoœci¹ o charakterze naukowym. By³ to niemniej
fakt dlañ bardzo istotny, gdy¿ w przypadku m³odego historyka, o którym mowa,
przy wyjeŸdzie z domu rodzinnego zabra³ on na drogê do Krakowa przedwojen-
nych sto z³otych, z których po obligatoryjnej wymianie – w styczniu 1940 r. – na
tzw. m³ynarki pozosta³o mu zaledwie trzydzieœci nowych z³otych, a tym samym
znalaz³ siê niemal bez œrodków do ¿ycia.

Powy¿sza okolicznoœæ w istotny sposób zmusi³a radz¹cego sobie dot¹d z prze-
ciwnoœciami losu studenta z Kaszub do g³êbszego zastanowienia siê nad dalszymi
perspektywami pobytu i kszta³cenia siê w dawnej stolicy, „awansowanej” przez
hitlerowców na oœrodek w³adz tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Choæ pod wzglê-
dem perspektyw naukowego rozwoju (rzecz oczywista, wy³¹cznie w ramach taj-
nego nauczania) bodaj nigdzie indziej w okupowanej Polsce nie móg³ spodziewaæ
siê znalezienia równie sprzyjaj¹cych – przy uwzglêdnieniu specyfiki ówczesnych
realiów – warunków (obok sta³ego kontaktu z doc. Zofi¹ Koz³owsk¹-Budkow¹
i doc. Karolem Buczkiem, styka³ siê równie¿ z prof. Marianem Friedbergiem, zaœ
dziêki poœrednictwu profesorowej Wojciechowskiej mia³ te¿ – dotyczy to wszak-
¿e ju¿ póŸniejszego czasu – sposobnoœæ bycia przyjêtym przez prezesa PAU, prof.
Stanis³awa Kutrzebê, w lutym 1940 r. uwolnionego z obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen-Oranienburgu), to jednak rych³o okaza³o siê, ¿e równie¿ tam
grozi mu niebezpieczeñstwo.

Uczciwie, choæ w tym przypadku nieroztropnie, podawszy przy wyjeŸdzie
z rodzinnych Kaszub (przy ubieganiu siê o Passierschein), ¿e celem jego podró¿y
jest w³aœnie Kraków, tym samym pozostawi³ trop dla poszukuj¹cej go na Pomo-
rzu i w Wielkopolsce policji hitlerowskiej. Œwiadom, i¿ na d³u¿sz¹ metê nie bê-
dzie w stolicy Generalnego Gubernatorstwa bezpieczny, przy równoczeœnie coraz
wiêkszych trudnoœciach z zapewnieniem sobie œrodków na prze¿ycie (w tym na
op³acanie lokum), zdecydowa³ siê – o czym w cytowanych wczeœniej wspomnie-
niach – zapytaæ o mo¿liwoœæ uzyskania goœciny (wraz z perspektyw¹ prowadzenia

przy czym okresu okupacji hitlerowskiej dotyczy tekst na s. 406-408). Por. Relacje pracowni-
ków Uniwersytetu Jagielloñskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej
wojny œwiatowej, wyd. J. Michalewicz, Kraków 2005, s. 294-296 (relacja doc. Karola Buczka
z daty: 7 VI 1945 r.; o tajnym nauczaniu – na s. 296). Zob. nadto: Karol Buczek (1902–1983)
– cz³owiek i uczony, pod red. D. Karczewskiego, J. Maciejewskiego i Z. Zyglewskiego, Kraków
– Bydgoszcz 2004.
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dalszych prac archiwalno-bibliotecznych) w oœrodku dóbr ordynacji margrabiów
Wielopolskich w Chrobrzu nad Nid¹, na po³udniowej KielecczyŸnie. OdpowiedŸ
okaza³a siê pozytywna, a stosowne zaproszenie na przyjazd do Chrobrza przy-
wioz³a do Krakowa i dorêczy³a Gerardowi Labudzie w dniu 30 stycznia 1940 r.
m³odsza od niego o niewiele ponad trzy miesi¹ce Alberta Wielopolska – siostra
ówczesnego ordynata, która w kilka lat póŸniej staæ siê mia³a towarzyszk¹ na
resztê ¿ycia bohatera obecnego szkicu. Tym samym w tak tragicznym czasie wo-
jennym, z dala od rodzinnych stron, nieoczekiwanie odnalaz³ on na owym ma³o-
polskim uchodŸstwie w³asne szczêœcie, które – obok umi³owania nauki – nada³o
sens jego dalszym poczynaniom.

Prawdziwie jednak niewiele brakowa³o, aby wyjazd Gerarda Labudy do za-
cisznego Chrobrza nie doszed³ do skutku, zaœ on sam dosta³ siê w rêce gestapo, co
– w najlepszym razie – mog³o zaprowadziæ go za druty obozu koncentracyjnego
(by³ wszak osob¹, która – mimo m³odego wieku – zosta³a uznana za „szkodliw¹”
dla niemieckiej racji stanu, przez wzgl¹d na g³oszone tezy naukowe, zarazem te¿
jako przedstawiciel m³odej inteligencji kaszubskiej, ukszta³towanej w duchu pol-
skiego patriotyzmu i w konsekwencji przeznaczonej przez decydentów politycznych
III Rzeszy do eksterminacji). Choæ ostatecznie zdo³a³ opuœciæ 1 lutego 1940 r.
Kraków, po niespe³na dwumiesiêcznym tam pobycie, to jednak ca³oœæ odby³a siê
poœród okolicznoœci godnych filmowego scenariusza, choæ dla samego bohatera
tamtych zdarzeñ pe³nych zgrozy, jako ¿e niemal cudem unikn¹³ aresztowania, kiedy
gestapo ustali³o miejsce jego pobytu. W³aœnie w dniu zamierzonego wyjazdu nie-
miecka policja zawita³a do zajmowanego przezeñ lokum w kamienicy przy ul.
Œw. Jana 5, utrafiaj¹c wszak¿e w moment, kiedy poszukiwany przebywa³ poza
domem. Poinformowany po powrocie o tamtej wizycie i zapowiedzianym po-
nownym najœciu gestapo, b³yskawicznie siê spakowa³ (mia³ zaledwie dwie walizki
rzeczy osobistych) i w³aœnie opuszcza³ dotychczasowe mieszkanie, kiedy poszu-
kuj¹cy go funkcjonariusze ponownie wkroczyli do kamienicy. Widz¹c ich z góry
klatki schodowej wchodz¹cych na dole po schodach, zachowuj¹c przytomnoœæ
umys³u zd¹¿y³ w ostatniej chwili schroniæ siê na pó³piêtrze w biurze „Spo³em”,
do którego drzwi wejœciowe jakimœ trafem by³y akurat otwarte. Przeczekawszy
tam czas jakiœ, zszed³ pospiesznie na dó³ i ukry³ siê w toalecie na podwórzu ka-
mienicy – do momentu wyjœcia funkcjonariuszy gestapo z budynku, nie od razu
udaj¹c siê na zewn¹trz w obawie, i¿ mogli tam czekaæ postawieni na stra¿y uzbro-
jeni ¿andarmi. Dopiero kiedy minê³o bezpoœrednie zagro¿enie, skierowa³ siê na-
tychmiast ku pobliskiemu dworcowi kolejowemu i wyjecha³ z Krakowa, opusz-
czaj¹c zarazem dystrykt krakowski. Przybywszy do Chrobrza (2 II 1940), znalaz³
siê tym samym w dystrykcie radomskim, gdzie nie by³ poszukiwany i w konse-
kwencji móg³ wystêpowaæ pod w³asnym imieniem oraz nazwiskiem, nieniepoko-
jony ju¿ wiêcej przez urzêdników hitlerowskiej tajnej policji pañstwowej.
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III.

„Do Chrobrza, sta³ego mojego miejsca pobytu w czasie II wojny œwiatowej,
dotar³em okrê¿nymi drogami. (…) Z tamtejsz¹ bibliotek¹ i archiwum nawi¹za³em
pierwszy kontakt w roku akademickim 1937, gdy wraz z moim koleg¹ Leonem
Szymczakiem zostaliœmy tam zaproszeni przez margrabiostwo Zygmunta i Mariê
Wielopolskich dla uporz¹dkowania i zinwentaryzowania tych zbiorów. Skierowa³
nas tam profesor Adam Ska³kowski, który w 1936 r. powzi¹³ zamiar napisania
biograficznego portretu margrabiego Aleksandra Wielopolskiego (1803–1877)”
– pisa³ G. Labuda w tekœcie wspomnieniowym z roku 200437, w jednym z kolei
z wywiadów stwierdzaj¹c: „W Chrobrzu by³em po raz pierwszy w 1938 r. Poje-
chaliœmy z koleg¹ porz¹dkowaæ bibliotekê i archiwum, gdy profesor Ska³kowski
pisa³ swoje uznane dzie³o trzytomowe Aleksander margrabia Wielopolski38. Gdy
w 1939 r., po powrocie ze stypendium uniwersyteckiego w Lund w Szwecji, mu-
sia³em z Kaszub uciekaæ, pojecha³em do Chrobrza, powo³a³em siê na mój pobyt
w roku 1938, i zosta³em tam przygarniêty”39 (owa rozbie¿noœæ co do daty pierw-
szego pobytu w dobrach Wielopolskich ujawnia siê i w innych publikacjach, wszak-
¿e mo¿na j¹ jednoznacznie rozstrzygn¹æ na rzecz okresu lipca-sierpnia 1937 r.,
notabene wskazanego równie¿ w cytowanym tu wywiadzie, gdzie pojawiaj¹ siê
zatem obie owe daty)40.

O kilkuletnim pobycie Gerarda Labudy w po³o¿onym na uboczu i dziêki temu
stanowi¹cym – przynajmniej do pewnego momentu – enklawê wzglêdnego

37 G. Labuda, Tygodnik konspiracyjny Armii Krajowej Ziemi Piñczowskiej…, s. 7-8.
38 A.M. Ska³kowski, Aleksander Wielopolski w œwietle archiwów rodzinnych (1805–1877), t. 1-3,

Poznañ 1947.
39 Wœród ksi¹g. Z profesorem Gerardem Labud¹ rozmawia Tomasz Agatowski, [w:] Aere peren-

nius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 roku w ho³dzie, pod red. M. Kosmana,
Poznañ 2001, s. 346 (ca³oœæ wywiadu – s. 341-358). Por. Bibliografia prac profesora Gerarda
Labudy…, s. 277 (nr 1813).

40 A.M. Ska³kowski, Aleksander Wielopolski w œwietle archiwaliów rodzinnych…, t. 1, s. VI:
„Kiedy z wiosn¹ 1937 r., za poœrednictwem prof. E. Taylora, zosta³em zainteresowany Ÿród³a-
mi naukowymi w Chrobrzu, skorzysta³em z letnich wywczasów, aby siê w nich rozpatrzeæ.
Bawi³em tam nastêpnie d³u¿ej, po parê tygodni, i w 1937 r., kiedy (studenci wówczas Uniwer-
sytetu Poznañskiego) Leon Szymczak i Gerard Labuda wed³ug mych wskazówek porz¹dko-
wali bibliotekê, i w 1938 r., gdy pierwszy z nich skatalogowa³ archiwum. Korzysta³em z po-
stêpu ich pracy, a tak¿e i bezpoœredniej pomocy, aby gromadziæ materia³y [do monografii]”;
G. Labuda, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich–Wielopolskich…, s. 92-93 (gdzie po infor-
macji o swoim pierwszym pobycie w Chrobrzu w 1937 r. autor dodaje: „Archiwum porz¹dkowa³
w pojedynkê w roku nastêpnym [tj. 1938] Leon Szymczak”). Zob. tak¿e: B. Szyndler, Biblio-
teka Ordynacji Myszkowskich w Chrobrzu, „Roczniki Biblioteki Narodowej”, 1975, t. 11,
s. 178 („Po Szymonie Aszkenazym, który zjecha³ do Chrobrza w 1912 r., przez d³ugie lata nikt
nie interesowa³ siê zasobami biblioteki chroberskiej. Dopiero w 1937 r., dziêki informacji



KRZYSZTOF RAFA£ PROKOP (GLIWICE)266

spokoju Chrobrzu41, autorzy interesuj¹cy siê biografi¹ tego uczonego wiedzieli
dotychczas o wiele wiêcej ani¿eli o losach uczonego pomiêdzy sierpniem 1939
a lutym 1940 r. On sam w³aœnie na tym okresie skoncentrowa³ sw¹ uwagê w przy-
wo³anych ju¿ tu tekstach Tygodnik konspiracyjny Armii Krajowej Ziemi Piñczow-
skiej oraz Biblioteka Ordynacji Myszkowskich–Wielopolskich w Chrobrzu w la-
tach wojny 1939–1945, co kreœl¹cemu obecne s³owa pozwala odes³aæ zaintereso-
wanego czytelnika do tamtych publikacji, jak i do tak samo cytowanych ju¿ tu
wywiadów. „W dniu 2 lutego 1940 r. znalaz³em siê w Chrobrzu, uzyskuj¹c od
razu do mej dyspozycji w³asny pokój w budynku administracyjnym Zarz¹du Dóbr
Ordynacji, na prawach goœcia, z pe³nym utrzymaniem i miejscem pracy w archi-
wum, które mieœci³o siê w gmachu administracji Zarz¹du, a tak¿e z dostêpem do
biblioteki w Pa³acu. W archiwum zwróci³ moj¹ uwagê wielki zbiór pergamino-
wych dokumentów, [st¹d] od razu skupi³em siê na ich odczytaniu i przepisaniu na
maszynie; skoñczy³em ich opracowanie w sierpniu 1940 r. Doskonale pamiêtam
ukoñczenie tej pracy, gdy¿ pierwszy egzemplarz wrêczy³em margrabiemu Zygmun-
towi Wielopolskiemu wnet po jego powrocie z obozu koncentracyjnego; póŸniej
opracowa³em krytyczny Wstêp42. Gdy na wiosnê 1940 r. dotar³y do mnie wiado-
moœci, ¿e wysiedlony z Poznania wraz z ca³¹ rodzin¹ prof. Ska³kowski znajduje
siê w krytycznej sytuacji bytowej, zwróci³em siê do margrabiny, czy zechcia³aby

prof. E. Taylora, zwróci³ na nie uwagê Adam Ska³kowski. W czasie wakacji przyjecha³ do
Chrobrza wraz z dwoma studentami – Leonem Szymczakiem i Gerardem Labud¹, którzy pod
jego kierunkiem uporz¹dkowali bibliotekê i skatalogowali archiwalia”); D. £ukasiewicz, Ska³-
kowski Adam Mieczys³aw, krypt. A.S. (1877–1951), historyk, profesor Uniwersytetu Poznañ-
skiego, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 37, Warszawa – Kraków 1997–1997, s. 651
(„W czerwcu 1940 r. zaproszony zosta³ przez Wielopolskich do Chrobrza, gdzie znalaz³ schro-
nienie do koñca okupacji hitlerowskiej, do lutego 1945 r., i prowadzi³ rozpoczête jeszcze
w 1937 r. w przechowywanym tam archiwum rodzinnym prace nad fundamentaln¹ biografi¹
margrabiego [Aleksandra Wielopolskiego]”); M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek i dzie-
³o…, s. 40, przyp. 35.

41 Miejscowoœæ ta bywa mylona z Chrobrz¹ w dekanacie Sokolina przedrozbiorowej diecezji
krakowskiej, w granicach którego to biskupstwa znajdowa³ siê w czasach staropolskich rów-
nie¿ Chroberz (K.R. Prokop, Granice i organizacja wewnêtrzna przedrozbiorowej diecezji
krakowskiej (O Ma³opolsce jako regionie historycznym), „Ma³opolska”, 2008, nr 10, s. 64-74).
Przyk³adowo: Gerard Labuda, doktor »honoris causa« Uniwersytetu Szczeciñskiego, pod
red. M. Drzonka, Szczecin 2003, s. 28 („Okres okupacji musia³ spêdziæ w Generalnym Gu-
bernatorstwie, w Chrobrzy, nale¿¹cym [sic!] do rodu Wielopolskich”).

42 Egzemplarz maj¹cego postaæ maszynopisu dzie³a Codex Myszkovianae ordinationis diplo-
maticus (na karcie tytu³owej nosz¹cego datê Chroberz 1940, jak te¿ opatrzonego informacj¹:
recensuit G. Labuda), dostêpny jest (równie¿ w postaci mikrofilmu) w Bibliotece Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (rkp 5637). Por. M. Kosman,
Gerard Labuda – cz³owiek i dzie³o…, s. 41 („W ramach »wolnego czasu« opracowywa³
Codex Myszkovianae ordinationis diplomaticus, którego maszynopis zosta³ po wojnie zde-
ponowany w krakowskiej bibliotece Polskiej Akademii Umiejêtnoœci”); Bibliografia prac
profesora Gerarda Labudy…, s. 163 (nr 13).
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zaprosiæ profesora do Chrobrza, aby tutaj móg³ ponownie podj¹æ siê przerwanych
w 1939 r. prac nad biografi¹ Aleksandra Wielopolskiego. Z najwiêksz¹ gotowo-
œci¹ podjê³a ona tê propozycjê. Uda³em siê wiêc w dniu 10 czerwca 1940 r. do
Jêdrzejowa, aby powitaæ Profesora na dworcu i przeprowadziæ go na dworzec
kolejki w¹skotorowej do Chrobrza”43.

Przybycie na miejsce prof. Adama Ska³kowskiego sta³o siê impulsem do pew-
nego formalnego charakteru dzia³añ, zwi¹zanych z naukow¹ drog¹ Gerarda Labudy
(o czym dalej), ku której w szczególnoœci kieruje siê nasza uwaga w obecnym
tekœcie. M³ody adept Klio nieustannie zreszt¹ oddawa³ siê – równie¿ w tym ma³o
sprzyjaj¹cym czasie – realizacji pasji badawczych, zarówno na fundamencie chro-
berskiego archiwum i tamtejszego ksiêgozbioru historycznego, jak nie mniej na
gruncie krakowskim, dok¹d okresowo doje¿d¿a³ w rozmaitych sprawach, pod-
trzymuj¹c przy tej sposobnoœci kontakty nawi¹zane na prze³omie roku 1939/1940,
nabywaj¹c czy te¿ wypo¿yczaj¹c (zw³aszcza dziêki pomocy Karola Buczka) po-
trzebne mu do pracy ksi¹¿ki, jak i wchodz¹c w kontakt z kolejnymi spoœród uczo-
nych, o czym wczeœniej44. Tak¿e w Krakowie odby³ w roku 1941, w zajêtym

43 G. Labuda, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich–Wielopolskich…, s. 94 (i tam¿e przyp. 5).
Zob. te¿: G. Labuda, Tygodnik konspiracyjny Armii Krajowej…, s. 8-9: „Moim g³ównym
zajêciem by³o dokoñczenie inwentaryzacji zbiorów archiwalnych. W ci¹gu pó³ roku odczyta³em,
a nastêpnie przygotowa³em do wydania kodeks znajduj¹cych siê tam dyplomów póŸnoœre-
dniowiecznych i nowo¿ytnych pt. Codex Myszkovianae ordinationis diplomaticus. W³¹czy³em
siê te¿ do pracy pedagogicznej, udzielaj¹c lekcji jêzyka niemieckiego (…). W dniu 10 VI
1940 r. odbiera³em z poci¹gu w Jêdrzejowie profesora Adama Ska³kowskiego, który – wysie-
dlony razem z rodzin¹ z Poznania do Warszawy – tak¿e otrzyma³ zaproszenie na sta³y pobyt
goœcinny w Chrobrzu, pozwalaj¹cy mu na kontynuowanie rozpoczêtej biografii Aleksandra
Wielopolskiego”. Por. Archiwum Pañstwowe w Kielcach, [Dzia³] Inwentarze, sygn. 288/I –
Archiwum Ordynacji Myszkowskich (gdzie wyszczególnienie zaprowadzonych podczas prac
porz¹dkowych G. Labudy i L. Szymczaka dzia³ów: I. Papiery dotycz¹ce rodzin Myszkow-
skich, Komorowskich i Wielopolskich; II. Margrabia Aleksander Wielopolski (akta osobiste);
III. Dzia³alnoœæ naukowa i literacka margrabiego Aleksandra Wielopolskiego; IV. Zapiski
Konstantego Œwidziñskiego; V. Margrabia Aleksander Wielopolski ([dokumenty] polityczne
z lat 1861–1863); VI. Paulina [z Potockich] margrabina Wielopolska, ¿ona Aleksandra ([akta]
osobiste); VII. Zygmunt margrabia Wielopolski 1833–1902 ([akta] osobiste); VIII. [brak
nag³ówka]; IX. Akta procesów Wielopolskich; X. Interesy Józefa hrabiego Wielopolskiego;
XI. Ogólne dóbr – cz. 1 (czasy Aleksandra Wielopolskiego i Zygmunta Wielopolskiego);
XII. Ogólne dóbr – cz. 2 (czasy Zygmunta Wielopolskiego i Aleksandra Erwina Wielopolskie-
go); XIII. [brak nag³ówka]; XIV. Dobra Chroberz; XV. Dobra Kozubów; XVI. Dobra Przy³ê-
czek; XVII. Dobra Konary; XVIII. Dobra Dudawa i Nieprowice; XIX. Dobra Krzelów i Dê-
biany; XX. Dobra od rz¹du nabyte; XXI. Dobra Piñczów; XXII. Korespondencja prywatna
Aleksandra Wielopolskiego; XXIII. [Varia]; na s. 271-287 zawarty jest tam katalog dokumen-
tów pergaminowych (sygnatury 1220–1286), które niegdyœ zwróci³y uwagê przyby³ego do
Chrobrza Gerarda Labudy, a z kolei na s. 287-315 wykaz planów dóbr wchodz¹cych w sk³ad
posiad³oœci margrabiów Wielopolskich).

44 O tym m.in. w: Po drogach uczonych…, t. 1, s. 452-452 („Z Chrobrza pochodzi³a moja ¿ona,
siostra margrabiego Zygmunta. Stamt¹d podtrzymywa³em kontakty z profesor Zofi¹ Koz³owsk¹-
-Budkow¹ i z docentem Karolem Buczkiem, nawi¹zane w grudniu i styczniu w Krakowie na
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przez okupanta gmachu Polskiej Akademii Umiejêtnoœci przy ul. S³awkowskiej, kurs
niemieckiej ksiêgowoœci, co umo¿liwi³o mu pozostanie nadal w Chrobrzu i konty-
nuowanie pracy tak¿e po zarekwirowaniu dóbr chroberskich – w lutym 1941 r. –
przez hitlerowców i usuniêciu stamt¹d wszystkich pozosta³ych goœci margrabio-
stwa (prof. A. Ska³kowski przeniós³ siê wówczas – wraz z córk¹ – do kwatery na
wieœ)45.

Zostawszy w nowych realiach etatowym ksiêgowym przejêtej w przymusow¹
administracjê w³oœci, G. Labuda bynajmniej nie zaprzesta³ aktywnoœci naukowej,
a co wiêcej – udziela³ siê czynnie tak¿e na polu dzia³alnoœci konspiracyjnej.
Pocz¹tkowo przewozi³ z tartaku w Ksi¹¿u Wielkim, drugim oœrodku dóbr Wielo-
polskich, „bibu³ê” do Krakowa, wszak¿e kiedy w kwietniu 1943 r. tamtejsza kon-
spiracyjna drukarnia zosta³a zlikwidowana przez gestapo, sam zaj¹³ siê zarówno
redagowaniem, jak i powielaniem Biuletynu Armii Krajowej (stosowne upowa¿-
nienie do podjêcia tego rodzaju dzia³añ otrzyma³ wczeœniej od pu³kownika Józefa

tajnych studiach. (…) Do Chrobrza, z mojej inicjatywy, zosta³ te¿ zaproszony profesor Adam
Ska³kowski. Spêdzi³ tam ca³¹ wojnê, pisz¹c swoj¹ monografiê o Aleksandrze Wielopolskim.
Odwiedza³ nas tam tak¿e profesor Kazimierz Tymieniecki”).

45 G. Labuda, Tygodnik konspiracyjny Armii Krajowej Ziemi Piñczowskiej…, s. 9 („W dniu 21 II
1941 r. klucz dóbr chroberskich zosta³ przejêty przez Niemców [i wówczas] z pa³acu zostali
usuniêci wszyscy goœcie, [którzy] przewa¿nie opuœcili Chroberz, a profesora Ska³kowskiego
przenieœliœmy z córk¹ do wiejskiej chaty na wsi. (…) Jako znaj¹cy jako tako jêzyk niemiecki
sta³em siê t³umaczem, [lecz] za porad¹ przyby³ego na rewizjê ksiêgowoœci eksperta, Austria-
ka nazwiskiem Heuchert, który pozosta³ po pierwszej wojnie œwiatowej w Polsce, a teraz
odzyska³ swoje niemieckie obywatelstwo, zg³osi³em siê na dwutygodniowy kurs nowej ksiê-
gowoœci w Krakowie (notabene w gmachu Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, na S³awkow-
skiej 17), [w czego] rezultacie awansowa³em [póŸniej] na etatowego ksiêgowego ca³ego klu-
cza dóbr chroberskich i pe³ni³em tê funkcjê a¿ do zakoñczenia niemieckiego zarz¹du w stycz-
niu 1945 roku”); ten¿e, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich–Wielopolskich…, s. 95 („W dniu
21 II 1941 r. ca³y klucz dóbr, wchodz¹cy w sk³ad Ordynacji, zosta³ objêty sekwestrem przez
niemiecki zarz¹d, tzw. Liegenschaftsverwaltung, z siedzib¹ w Krakowie. [Odt¹d] zmieni³a siê
moja sytuacja. Jako tako w³adaj¹cy jêzykiem niemieckim, zosta³em odt¹d w administracji
zatrudniony jako sekretarz, a niebawem skierowany na kurs niemieckiej ksiêgowoœci do Kra-
kowa; uzyska³em status ksiêgowego (Rechnungsführer))”; Po drogach uczonych…, t. 1,
s. 453-454 („W Chrobrzu najpierw porz¹dkowa³em bibliotekê ordynacji margrabiów Wielo-
polskich, ale w 1941 r. ca³y maj¹tek zosta³ skonfiskowany przez Niemców. Zosta³em wtedy,
jako pos³uguj¹cy siê jêzykiem niemieckim, zaanga¿owany jako sekretarz, a nastêpnie ksiêgowy,
niemieckiego zarz¹du maj¹tku. W Chrobrzu zacz¹³em pisaæ pracê habilitacyjn¹”), 464 („W Chro-
brzu, po konfiskacie maj¹tku margrabiów Wielopolskich przez Niemców, spotka³em trzech
przyzwoitych Niemców. Jeden z nich, Herr Heuchert, poradzi³ mi, ¿ebym pojecha³ na kurs
ksiêgowoœci do Krakowa. W 1941 r. pojecha³em do Krakowa. I dok¹d? Na S³awkowsk¹ 17,
gdzie Niemcy stworzyli g³ówny zarz¹d nieruchomoœci niemieckich dla ca³ego Generalnego
Gubernatorstwa. Tam, przez dwa tygodnie, uczy³ mnie ksiêgowoœci niemieckiej profesor Jó-
zef Górski z Poznania. A po prawie piêædziesiêciu latach wróci³em do tego samego budynku
jako prezes Polskiej Akademii Umiejêtnoœci”). Por. nadto: A.M. Ska³kowski, Aleksander Wie-
lopolski w œwietle archiwaliów rodzinnych…, t. 1, s. VI–VII. Tak¿e: L. Peters, Cz³owiek, który
siê spieszy³, „Kraków. Miesiêcznik Spo³eczno-Kulturalny”, 2010, nr 12, s. 44-45.
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Spychalskiego). Pracuj¹c w zarz¹dzie maj¹tku chroberskiego, mia³ legalnie do
swej dyspozycji powielacz i zapas papieru, zaœ ukryty w u¿ytkowanej przez pa³a-
cowego ogrodnika piwnicy odbiornik radiowy umo¿liwia³ nas³uch audycji z Lon-
dynu (s³yszanych najs³abiej) i Bordeaux, oraz ze Sztokholmu, co zapewnia³o na
bie¿¹co dop³yw potrzebnych wiadomoœci. Pierwszy zredagowany przez póŸniej-
szego profesora numer Biuletynu wydany zosta³ w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹
w katastrofie lotniczej genera³a W³adys³awa Sikorskiego (4 VII 1943), po czym
do grudnia 1944 r. przygotowanych zosta³o przez G. Labudê kolejnych oko³o czter-
dziestu numerów. Szczegó³y, odnosz¹ce siê do tamtego wymiaru jego aktywnoœci
na gruncie chroberskim pod okupacj¹ hitlerowsk¹, sam przedstawi³ cokolwiek
obszerniej w okolicznoœciowej publikacji z roku 2004, st¹d nie zachodzi potrzeba
przytaczania ich wszystkich tutaj raz jeszcze46. Faktem pozostaje, i¿ mimo swego
zaanga¿owania w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ Gerard Labuda nigdy nie zosta³ for-
malnie zaprzysiê¿ony jako ¿o³nierz Armii Krajowej i nie uzyska³ jakiegokolwiek
stopnia wojskowego, w zwi¹zku z czym – jak sam podkreœla³ – odmówiono mu
póŸniej praw kombatanckich.

Po wyjeŸdzie z Kaszub do Krakowa w grudniu 1939 r. bohater obecnego
szkicu zmuszony by³ zerwaæ w zupe³noœci kontakt z domem rodzinnym. Wznowi³
go dopiero po przeniesieniu siê do Chrobrza, przy czym nadchodz¹ce doñ listy od
rodziny pocz¹tkowo by³y adresowane – dla bezpieczeñstwa – nie wprost na nie-
go, lecz na nazwisko Kozio³ (by³ to polonista, nauczyciel dzieci margrabiego Zyg-
munta Wielopolskiego), by unikn¹æ namierzenia poszukiwanego przez gestapo
m³odego historyka-Kaszuby. Sk¹din¹d trudno nie skonstatowaæ, ¿e mimo wszyst-
kich owych prze¿yæ i doœwiadczanych wówczas trudnoœci los obszed³ siê z nim w
tamtym tragicznym czasie w sposób stosunkowo ³agodny, gdy¿ spoœród braci
Gerarda Labudy jeden znalaz³ siê w niemieckim obozie na wyspie Jersey, drugi
trafi³ do obozu internowania w Pyrzycach, i tylko trzeci – z racji czêœciowego
kalectwa (straci³ kciuk u rêki) – pracowa³ w stoczni w Pucku, uwolniony od obo-
wi¹zku s³u¿by wojskowej. Tymczasem póŸniejszemu profesorowi – poza epizo-
dem z okresu kampanii wrzeœniowej – zaoszczêdzone zosta³o niebezpieczeñstwo
bezpoœredniego uczestnictwa w zmaganiach militarnych czy te¿ upokorzenie d³u-
gotrwa³ej niewoli (poza miesiêcznym pobytem w Stab³awkach), lecz czas wojny
wykorzysta³, na przekór niesprzyjaj¹cym okolicznoœciom zewnêtrznym, na po-
myœlne u³o¿enie swej sytuacji osobistej – zarówno w wymiarze rodzinnym, jak
i zawodowym, co umo¿liwi³o mu zaistnienie w powojennej rzeczywistoœci od razu
w zupe³nie innym charakterze, tudzie¿ roli, jeœli porównaæ z sytuacj¹, w jakiej
znajdowa³ siê w przededniu wybuchu wojny47. W obu tych „dziedzinach” chodzi

46 G. Labuda, Tygodnik konspiracyjny Armii Krajowej Ziemi Piñczowskiej…, s. 7-19.
47 Jak lapidarnie rzecz uj¹³ Marceli Kosman, z Poznania Gerard Labuda „wyje¿d¿a³ [w roku

1939] jako niezwyk³y student, [a] wraca³ po piêciu z gór¹ latach z gotow¹ habilitacj¹, któr¹
wkrótce sformalizowa³” (M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek i dzie³o…, s. 41).
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o fakty, dla których geograficznym kontekstem ich rozgrywania siê by³a w³aœnie
historyczna Ma³opolska.

O poœlubieniu przez Gerarda Labudê Alberty Marii Teresy Wielopolskiej,
najm³odszej siostry ostatniego ordynata Zygmunta Wielopolskiego, pisaæ tu nie
bêdziemy, bowiem w¹tek ów nie nale¿y do tytu³owej naukowej biografii bohatera
obecnego tekstu, a zarazem dotyczy sfery bardzo osobistej. Ich œlub odby³ siê
w dniu 18 wrzeœnia 1943 r., przy czym wypada podkreœliæ, ¿e urodzona 8 marca
1917 r. ma³¿onka póŸniejszego profesora przysz³a na œwiat w³aœnie w Krakowie,
który to moment stanowi jeden wiêcej spoœród czynników splataj¹cych biografiê
uczonego z dawn¹ stolic¹ Polski. Zapewne te¿, zostawszy w kilkadziesi¹t lat póŸ-
niej prezesem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, zdawa³ on sobie sprawê, ¿e
w tym charakterze przysz³o mu urzêdowaæ w gmachu po³o¿onym niemal vis-à-vis
krakowskiego klasztoru franciszkanów-reformatów (przy ul. Reformackiej),
w którego podziemiach po dziœ dzieñ spoczywaj¹ chowani tam przez niemal dwa
stulecia (pocz¹wszy od roku 1688, a¿ po rok 1870) przedstawiciele rodu Wielo-
polskich, krewniacy jego ma³¿onki48, bêd¹cej w prostej linii prawnuczk¹ Alek-
sandra Wielopolskiego, którego biografiê opracowywa³ prof. Adam Ska³kowski
i w zwi¹zku z któr¹ to prac¹ zawita³ niegdyœ do Chrobrza z odleg³ych stron kraju
m³ody Gerard Labuda49. Tam¿e w Chrobrzu przyszed³ te¿ na œwiat, w czerwcu
1944 r., pierworodny syn Gerarda Labudy, obdarzony imionami Aleksander Wit,
aktualnie profesor romanistyki na Uniwersytecie Wroc³awskim.

Ów¿e rok 1943, kiedy mia³ miejsce œlub m³odego uczonego, licz¹cego sobie
wtenczas 27 lat, stanowi tak samo wa¿n¹ cezurê na drodze jego akademickiej
kariery. „Przed wojn¹ by³em na trzecim roku studiów, ale na podstawie mojej
pracy z 1937 r. (Polska i krzy¿acka misja w Prusach do po³owy XIII w.) w roku
1943 zda³em przed komisj¹ najpierw egzamin magisterski, a na jesieni doktorski
– ten drugi na podstawie mojej drugiej pracy z 1938 r. (Magdeburg i Poznañ.

48 M. Wilczyñski, Klasztor œwiêtego Kazimierza OO. Reformatów w Krakowie, Kraków 1893,
s. 229-263 (Nekrologia dobrodziei pochowanych pod koœcio³em naszym w Krakowie) –
s. 232 (29 IV 1688), 233 (20 VI 1690), 234 (27 III 1692, 8 I 1693), 237 (2 III 1705), 242
(29 IV 1725), 244 (8 IV 1732), 246 (26 IX 1739), 247 (25 II 1744, 2 IX 1745), 249 (3 VIII
1755), 253 (22 VI 1765), 254 (28 IV 1768), 255 (18 XII 1773, 20 XII 1773, 17 IV 1774),
256 (7 V 1778), 257 (23 III 1779), 258 (19 IX 1784), 259 (21 IX 1787), 262 (20 III 1848,
18 III 1860, 5 III 1870).

49 M.in.: J. Dunin-Borkowski, Almanach b³êkitny. Genealogia ¿yj¹cych rodów polskich, Lwów
1908 [reprint: Bydgoszcz 1994], s. 254-255; E. Borowski, Genealogie niektórych polskich
rodzin utytu³owanych, cz. 1, [w:] Materia³y do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. 2,
Buenos Aires – Pary¿ 1964, s. 225-226; S. Leitgeber, Nowy almanach b³êkitny, wyd. A. Bie-
niaszewski, R.T. Prinke i D. Zaroszyc, Poznañ – Warszawa 1993, s. 185. Nadto zob. Kore-
spondencja rodzinna Wielopolskich z Chrobrza (okres II Rzeczypospolitej), wyd. M. Przenio-
s³o, Kielce 2009 (na s. 171-227 wybór korespondencji Alberty z Wielopolskich); S. Górzyñ-
ski, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warszawa 2009,
s. 380-382.
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Za³o¿enie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznañskiego na tle
wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego). To wszystko dzia³o siê w Chro-
brzu i w Kielcach, gdzie by³a filia tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich
w Warszawie. By³ to oddzielny tajny uniwersytet, jako kontynuacja zamkniêtego
[przez okupanta] Uniwersytetu Poznañskiego. W nastêpnym roku po doktoracie
zosta³em zaproszony do wyk³adów w filii tego uniwersytetu w Kielcach” – wspo-
mina³ po latach50, w innym z wywiadów stwierdzaj¹c: „W roku 1942 w odwiedzi-
ny do profesora Ska³kowskiego przyjecha³ [do Chrobrza] profesor Tymieniecki.
Doszli do wniosku, ¿e korzystaj¹c z uprawnieñ tajnego Uniwersytetu Ziem Za-
chodnich, mogê zdawaæ egzaminy magisterskie i doktorskie. Za prace magistersk¹
i doktorsk¹ uznano prace publikowane w latach 1937 i 1938. W Chrobrzu odby³a
siê wielka narada sztabowa. Przyby³ na ni¹ profesor Tadeusz Konopiñski, który
w tym czasie organizowa³ filiê tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Czêsto-
chowie i Kielcach. Po z³o¿eniu egzaminów doktorskich w roku 1943 zosta³em
zaanga¿owany do wyk³adów w Kielcach w roku akademickim 1943/1944”51.

Rzeczony egzamin magisterski, maj¹cy bardziej charakter wymiany myœli
podczas luŸnej rozmowy, ani¿eli systematycznego sprawdzianu wiedzy, dope³-
niony w warunkach konspiracyjnych, odby³ siê – wedle wspomnieñ G. Labudy –
w marcu lub kwietniu 1943 r. w Chrobrzu i „zdawany” by³ przed wystêpuj¹cym
w charakterze promotora prof. Kazimierzem Tymienieckim oraz przed prof. Ada-
mem Ska³kowskim. W pó³ roku póŸniej, w listopadzie 1943 r., w maj¹tku kuzyna
prof. K. Tymienieckiego ko³o Chêcin mia³a miejsce niepubliczna w owym przy-
padku obrona doktorska – tak samo w ramach dzia³alnoœci Wydzia³u Humani-
stycznego tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (filia w Kielcach). Trzyoso-
bow¹ komisjê egzaminacyjn¹ ukonstytuowali: prof. Kazimierz Tymieniecki, jako
i tym razem promotor, oraz prof. Adam Ska³kowski i prof. Józef Kostrzewski,
archeolog. U tego ostatniego nieco wczeœniej, we wrzeœniu 1943 r., Gerard La-
buda zda³ wymagany w przewodzie doktorskim egzamin z przedmiotu „oboczne-
go”, mianowicie archeologii, udaj¹c siê w tym celu do Niska nad Sanem, gdzie
wtenczas prof. J. Kostrzewski przebywa³52. Jak wy¿ej wspomniano, za pracê na

50 Po drogach uczonych…, t. 1, s. 453. Zob. tak¿e: Bibliografia prac profesora Gerarda La-
budy..., s. 162 (nr 2 i 3).

51 Nie gniewam siê na historiê…, s. 478.
52 Por. W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznañski 1940–1945,

Poznañ 1961, s. 31, 134; M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek i dzie³o…, s. 41, przyp. 41:
„W 1943 r. Gerard Labuda najpierw uzyska³ magisterium u A. Ska³kowskiego i K. Tymieniec-
kiego (do którego obaj udali siê w piêædziesiêciokilometrow¹ podró¿ zaprzêgiem konnym
z Chrobrza do ówczesnego jego miejsca zamieszkania pod Chêcinami), a wkrótce potem tam¿e
doktorat; trzecim cz³onkiem komisji egzaminacyjnej by³ zaocznie zamieszka³y pod Warszaw¹
Józef Kostrzewski, do którego wczeœniej kandydat uda³ siê celem z³o¿enia egzaminu doktor-
skiego. Jak wspomina³ w rozmowie ze mn¹ G. Labuda, d³uga naukowa dysputa odbywa³a siê
przy œwietle karbidówki i w koñcu pani Tymieniecka zdo³a³a odwo³aæ jej uczestników do
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stopieñ uznana zosta³a w tym przypadku rozprawa Magdeburg i Poznañ. Za³o¿e-
nie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznañskiego na tle wschod-
niej polityki misyjnej Ottona Wielkiego, która ukaza³a siê drukiem w tomie czter-
nastym „Roczników Historycznych” za rok 1938, przy czym tak siê z³o¿y³o, ¿e jej
publikowan¹ postaæ autor pracy mia³ mo¿noœæ ujrzeæ dopiero po nastaniu okupa-
cji, dziêki egzemplarzowi rzeczonego numeru poznañskiego czasopisma, po¿y-
czonego od doc. Zofii Koz³owskiej-Budkowej. Ów nadzwyczajny tryb pokony-
wania kolejnych szczebli na drodze akademickiej kariery spowodowa³ m.in. tego
rodzaju osobliw¹ sytuacjê, ¿e po wojnie dyplom doktorski dla G. Labudy wysta-
wiony zosta³ z dat¹ wczeœniejsz¹ ani¿eli dyplom magisterski. Zarazem skonstato-
waæ nale¿y, i¿ maj¹c za promotora doktoratu w³aœnie prof. K. Tymienieckiego,
bohater obecnego szkicu w³¹czony zosta³ w porz¹dek „sukcesji akademickiej”,
której poprzednie ogniwa tworz¹ uczeni trwale wpisani w dzieje Uniwersytetu
Jagielloñskiego (Kazimierz Tymieniecki doktoryzowa³ siê w 1912 r. na UJ u prof.
Stanis³awa Krzy¿anowskiego, ten ostatni – w roku 1888, tak¿e na UJ – u prof.
Stanis³awa Smolki, który z kolei doktorat uzyska³ w 1873 r. na uniwersytecie
w Getyndze, maj¹c za mistrza i promotora prof. Georga Waitza)53.

Tak zatem na terenie historycznej Ma³opolski pod okupacj¹ przysz³y profe-
sor rozpocz¹³ sw¹ uniwersyteck¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, prowadz¹c w drugim
semestrze roku akademickiego 1943/1944 zajêcia w kieleckiej filii tajnego Uni-
wersytetu Ziem Zachodnich (z kolei prof. Adam Strza³kowski doje¿d¿a³ w po-
dobnym celu do Czêstochowy), gdzie na sekcji historycznej Wydzia³u Humani-
stycznego (jego dziekanem by³ wpierw prof. Roman Pollak, a nastêpnie prof.
Zygmunt Szweykowski) wyk³ada³ – w wymiarze jednej godziny tygodniowo –
Dzieje powstania pañstwa polskiego54. Tam równie¿ przyst¹pi³ do przygotowy-
wania zamierzonej rozprawy habilitacyjnej, o czym mówi³ póŸniej w jednym
z wywiadów: „Zaraz po wojnie mog³em byæ habilitowany na podstawie ksi¹¿ki
napisanej w Chrobrzu, gdzie zgromadzi³em wspania³y ksiêgozbiór wydawnictw
niemieckich. Bêd¹c ksiêgowym w niemieckim zarz¹dzie Liegenschaftsverwal-
tung w Chrobrzu, jednoczeœnie konspiracyjnie wyk³ada³em w Kielcach historiê

spóŸnionego obiadu. Po zakoñczeniu wojny na Uniwersytecie Poznañskim w 1945 r. nast¹pi³a
nostryfikacja doktoratu, a raczej sformalizowanie jego konspiracyjnej obrony sprzed dwóch
niespe³na lat”.

53 Kazimierz Tymieniecki (1887–1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej, pod red.
J. Strzelczyka, Poznañ 1990, passim (zw³. s. 114; na s. 71-83 tekst G. Labudy o Kazimierzu
Tymienieckim jako badaczu staro¿ytnoœci s³owiañskich). Na temat teoretycznych aspektów
odtwarzania linii „sukcesji akademickiej” zob. R.T. Prinke, Drzewa dziedzictwa. Od archa-
icznej metafory do struktury informacyjnej (na marginesie zainteresowañ badawczych prof.
Jerzego Wis³ockiego), „Pamiêtnik Biblioteki Kórnickiej”, t. 25, 2001, s. 52-60.

54 T. Konopiñski, Powstanie, rozwój i stan obecny kursów uniwersyteckich w Kielcach, Kielce
1945, s. 6; W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich…, s. 89, 216, nr 137 (tam¿e,
s. 82-98, podrozdzia³ Filia U.Z.Z. w Kielcach i Jêdrzejowie (w latach 1943/44 i 1944/45)).
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œredniowiecznej Polski, a by³a to filia tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
Pan Jachowski sprowadza³ mi literaturê niemieck¹. (…) Rano urzêdowa³em
w biurze, jako ksiêgowy, a popo³udniu i wieczorami pisa³em moj¹ pracê”55

W innym doda³: „Na podstawie pracy napisanej w Chrobrzu habilitowa³em siê
w 1946 r. w Poznaniu. Maj¹c za sob¹ w zasadzie tylko trzy lata studiów uniwersy-
teckich, zosta³em od razu zastêpc¹ profesora w Katedrze Historii S³owian Zachod-
nich, któr¹ w 1937 r. utworzono dla profesora Józefa Widajewicza, ale przeniós³
siê on do Krakowa w 1944 r. Po wojnie przej¹³em po nim wyk³ady i seminaria”56.

Rzeczona rozprawa, zatytu³owana Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego,
ukaza³a siê drukiem – ju¿ w Poznaniu – w roku 1946. W przedmowie do niej
G. Labuda pisa³: „Pierwsza redakcja i materia³y bibliograficzne tej pracy uleg³y
zupe³nej zag³adzie w pamiêtnych dniach wrzeœniowych 1939 r. Przez piêæ lat po-
bytu w Generalnym Gubernatorstwie, odciêty od bibliotek i Ÿróde³, mozolnie sk³a-
da³em rozdzia³ za rozdzia³em, opieraj¹c siê na biblioteczce w³asnym przemys³em
zgromadzonej w zapad³ej kieleckiej wsi. (…) Ostatnie dwa rozdzia³y uleg³y po-
nownemu zniszczeniu podczas ofensywy styczniowej w roku 1945, z nimi wszyst-
kie notatki i materia³y oraz prawie ju¿ wykoñczony brulion szkicu o przynale¿no-
œci Koœcio³a gnieŸnieñskiego do arcybiskupstwa magdeburskiego, który – przy
równoczesnej zatracie czêœci biblioteki – obecnie odtworzyæ siê nie da³. (...)
Studiom tym patronowa³ prof. K. Tymieniecki, gdy autor siedzia³ jeszcze na stu-
denckiej ³awie, a potem przez ca³y czas jej pisania w Generalnym Gubernator-
stwie, trzykrotnie przegl¹daj¹c rêkopis i nie szczêdz¹c wielu rad. Z wdziêczno-
œci¹ wspominam te¿ opiekê i zachêtê do pracy ze strony prof. A. Ska³kowskiego,
z którym razem wypad³o dzieliæ losy okupacyjnej niedoli. Z przyjacielskim uzna-
niem podnoszê tutaj wspó³pracê dra K. Buczka, docenta UJ, który przez ca³y czas
wojny towarzyszy³ niniejszym studiom myœl¹, s³owem i uczynkiem, a to przez
d³ugotrwa³e dyskusje, krytyczn¹ wymianê pogl¹dów i dostarczanie z mozo³em
zdobywanej literatury”57.

Wspomniane w cytacie wydarzenia pocz¹tków roku 1945, kiedy to przez
Chroberz przetoczy³ siê front, stanowi³y wstêp do epilogu kilkuletniego pobytu
Gerarda Labudy w Ma³opolsce, w tak znacz¹cy sposób zapisanego w jego biografii
– nie tylko naukowej. „W styczniu 1945 r. Chroberz zosta³ opanowany przez

55 Wœród ksi¹g…, s. 346-347 (tam¿e, s. 346: „[Kiedy] Niemcy skonfiskowali ca³¹ ordynacjê,
le¿¹c¹ w Gubernatorstwie Radomskim, ja, poniewa¿ zna³em jêzyk niemiecki, zosta³em tam
ksiêgowym. JeŸdzi³em do Krakowa, gdzie w ksiêgarni niemieckiej na Rynku pracowa³ pan
Jachowski. Jan Jachowski by³ w³aœcicielem Ksiêgarni Akademickiej i on wydawa³ [póŸniej]
wszystkie [moje] ksi¹¿ki”).

56 Po drogach uczonych…, t. 1, s. 454. Zob. tak¿e: M. Kosman, Gerard Labuda – cz³owiek
i dzie³o…, s. 42.

57 G. Labuda, Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, Poznañ 1945, s. V (Od autora). Por.
Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 163 (nr 14).
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oddzia³y Armii Czerwonej, a w pa³acu usadowi³ siê oddzia³ pu³ku lotniczego (…)
i przebywa³ tam a¿ do momentu podjêcia koñcowego etapu ofensywy wojsk so-
wieckich na Berlin w pierwszych dniach lutego 1945 r. Opuszczony pa³ac stan¹³
wówczas otworem. (…) Zasta³em tam widok przera¿aj¹cy. (…) Na œrodku biblio-
teki znajdowa³o siê wypalone ognisko, w którym pozosta³y szcz¹tki nadpalonych
ksi¹¿ek. Natomiast pod rega³ami wala³y siê stosy ksi¹¿ek odarte z ok³adek – za-
pewne w przekonaniu, ¿e musz¹ siê w nich znajdowaæ jakieœ ukryte skarby (…).
Prawie puste by³y dolne rega³y, zape³nione luŸnymi rêkopisami. Ich szcz¹tki znaj-
dowa³y siê w ogromnym dole tu¿ za pa³acem, s³u¿¹cym za typow¹ dla sowieckich
obozów latrynê. Przerasta³o moje mo¿liwoœci przenoszenie ocala³ych z dewasta-
cji ksi¹¿ek na rega³y. Ju¿ w marcu 1945 r. opuœciliœmy z ¿on¹ Chroberz, udaj¹c siê
– w œlad za profesorem Ska³kowskim – najpierw do Krakowa, a stamt¹d poci¹-
giem do Poznania. Wobec tego w koñcu lutego, najpóŸniej w pierwszych dniach
marca 1945 r. musia³a zjawiæ siê w Chrobrzu ekipa ratownicza, maj¹ca na celu
zabranie z pa³acu przede wszystkim obrazów i ksi¹¿ek”58.

Bior¹cy udzia³ w tych¿e pracach ratowniczych Julian Nowak-D³u¿ewski
(uprzednio wspó³organizator i sekretarz, a tak¿e jeden z wyk³adowców kieleckiej
filii tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich) relacjonowa³ niemal na gor¹co: „Pod-
jêta wczesn¹ wiosn¹ [1945] pierwsza wyprawa chroberska unaoczni³a nam ogrom
zniszczeñ, jaki spad³ na ksiêgozbiory podworskie. (…) Ksi¹¿ka chroberska pad³a
w po³owie swego bogactwa ofiar¹ wojny: spalona, zniszczona, rozgrabiona. Doœæ
powiedzieæ, ¿e znajdowa³o siê w sali biblioteki chroberskiej le¿¹ce na pod³odze
szesnastowieczne druki bazylejskie, odarte ze starych opraw i porozdzierane.
Bezcenne archiwum le¿a³o w stosach, podarte, splugawione ekskrementami ludz-
kimi. Po tym wszystkim byliœmy [wiêc] zadowoleni, wywo¿¹c stamt¹d przynaj-
mniej po³owê ksi¹¿ek i kilkanaœcie worków archiwaliów. Ten sam stan zasta³o siê
i w Sancygniowie, gdzie ksiêgozbiór, nowszej wprawdzie daty, stworzony przez
rozumnego cz³owieka, Andrzeja Deskura, w po³owie ubieg³ego stulecia, groma-
dzony umiejêtnie i z predylekcj¹ dla starej, cennej ksi¹¿ki, mimo zniszczeñ i roz-
kradzenia w po³owie, reprezentowa³ jeszcze du¿¹ wartoœæ”59. Z perspektywy cza-
su inny z autorów, Bart³omiej Szyndler, móg³ stwierdziæ: „Po zakoñczeniu wojny
(…), w czasie przeprowadzania parcelacji maj¹tku chroberskiego, znajduj¹ca siê
w pa³acu biblioteka, która ju¿ w czasie dzia³añ wojennych zosta³a czêœciowo spa-
lona, uleg³a dalszemu zniszczeniu. (…) Ostatecznie zdo³ano jeszcze uratowaæ
i wywieŸæ do Kielc po³owê ksiêgozbioru i kilkanaœcie worków archiwaliów. Ksi¹¿ki
trafi³y do Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i wraz z innymi ksiêgozbiorami
podworskimi stanowi¹ wartoœciowy zespó³ biblioteczny. (…) Archiwalia przeka-

58 G. Labuda, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich-Wielopolskich…, s. 95-96.
59 J. Nowak-D³u¿ewski, Publiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, „Bibliotekarz”, t. 12-13

(1945–1946), s. 148-149.
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zano Wojewódzkiemu Archiwum Pañstwowemu w Kielcach, gdzie – uporz¹dko-
wane i opracowane – otrzyma³y nazwê Archiwum Ordynacji Myszkowskich”60.

Dzia³o siê to ju¿ bez udzia³u Gerarda Labudy, który – wraz z ma³¿onk¹
i niespe³na rocznym synem – opuœci³ na przedwioœniu roku 1945 goœcinn¹ dlañ
przez czas okupacji hitlerowskiej Ma³opolskê i powróci³ do niewidzianej od lat
stolicy Wielkopolski: „Wyje¿d¿aliœmy z Chrobrza na pocz¹tku marca 1945 r.
z dwoma plecakami i jedn¹ walizk¹ najpierw do Krakowa, a potem bezpoœrednio
do Poznania. Gdy przybyliœmy do Poznania, ca³y nasz »maj¹tek« zmieœci³ siê na
tzw. rikszy, która nas przewioz³a na ul. Ma³eckiego 10, gdzie uniwersytet nas
przejœciowo umieœci³ jako sublokatorów. Nie mam [te¿] w swojej bibliotece ¿ad-
nych ksi¹¿ek z biblioteki w Chrobrzu, prócz czterotomowego dzie³a Henryka
Lisickiego o Aleksandrze Wielopolskim, którego profesor Ska³kowski, opuszcza-
j¹c swoje mieszkanie, nie móg³ zabraæ ze sob¹”61. Tym samym wojenna karta,
a wraz z ni¹ i chroberski rozdzia³ w biografii Gerarda Labudy, zosta³y definityw-
nie zamkniête.

IV.

Dziel¹ce moment opuszczenia Chrobrza w marcu 1945 r. i powrót – via Kra-
ków – do Poznania oraz zgon w dniu 1 paŸdziernika 2010 r. szeœædziesi¹t piêæ lat,
to w ¿yciorysie bohatera obecnego szkicu czas, kiedy nigdy ju¿ nie zabawi³ on
d³u¿ej w Ma³opolsce. W ¿adnym razie nie oznacza to zerwania naukowych kon-
taktów, które uprzednio tam nawi¹za³. Przeciwnie, z biegiem lat nabra³y one bar-
dziej formalnego charakteru, kiedy w roku 1951 zosta³ wybrany cz³onkiem Pol-
skiej Akademii Umiejêtnoœci, a po wielu dekadach stan¹³ na jej czele jako prezes
(1989–1994)62. Tematyka ma³opolska, a zw³aszcza krakowska stale te¿ by³a obecna

60 B. Szyndler, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich w Chrobrzu..., s. 179. Zob. te¿: Archiwum
Pañstwowe w Kielcach i jego Oddzia³y w Jêdrzejowie, Piñczowie i Starachowicach. Prze-
wodnik po zasobie archiwalnym, pod red. S. Marcinkowskiego, Warszawa – £ódŸ 1993,
s. 249-250, nr 659 (Archiwum Ordynacji Myszkowskich).

61 G. Labuda, Biblioteka Ordynacji Myszkowskich-Wielopolskich…, s. 97. Zob. nadto: D. £uka-
siewicz, Ska³kowski Adam Mieczys³aw…, s. 651 („W czasie pobytu w Chrobrzu [prof. Adam
Ska³kowski] pisa³ Wspomnienia rodzinne i osobiste A.M. Ska³kowskiego (w posiadaniu Ge-
rarda Labudy)”).

62 M.in.: Po drogach uczonych…, t. 1, s. 454 („W czerwcu 1951 r. zosta³em wybrany na cz³onka
korespondenta Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Mia³em wtedy 35 lat. To by³y zreszt¹ ostat-
nie wybory cz³onków PAU a¿ do listopada 1989 r. Ten mój wybór z 1951 r. zaowocowa³
dopiero w 1989 r.”), 462-465 (gdzie w odniesieniu do swej prezesury w PAU profesor G. La-
buda stwierdza: „Ja przez cztery lata tylko doje¿d¿a³em do Krakowa z Poznania; stara³em siê
byæ w Akademii raz w miesi¹cu”); Poczet cz³onków Akademii Umiejêtnoœci i Polskiej Aka-
demii Umiejêtnoœci…, s. 71.
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w jego nadzwyczaj licznych publikacjach, dotykaj¹cych bardzo ró¿norodnych
zagadnieñ – nie tylko z wieków œrednich (¿eby przyk³adowo wskazaæ na przyczy-
nek z 1953 r., dotycz¹cy zapisek XIX-wiecznego biskupa Ludwika £êtowskiego,
administratora diecezji krakowskiej, zwanej wtenczas kielecko-krakowsk¹)63. Do
tych ostatnich odnosi³y siê m.in. teksty W sprawie nazw Wielkopolska i Ma³opol-
ska (1954)64  i O rzekomej utracie Krakowa przez Czechów w roku 999 (1960)65,
czy – z póŸniejszego okresu twórczoœci naukowej G. Labudy – Kto by³ fundato-
rem-za³o¿ycielem klasztoru franciszkanów w Krakowie? (1983)66, Kraków bisku-
pi przed 1000 rokiem (1984)67, Jak i kiedy Kraków zosta³ stolic¹ Polski piastow-
skiej (1986)68  czy Czeskie chrzeœcijañstwo na Œl¹sku i w Ma³opolsce w X i XI
wieku (1994)69. Wielokrotnie goœci³ ze swoimi tekstami na ³amach ukazuj¹cych
siê w Krakowie czasopism („Historyka”, „Nasza Przesz³oœæ”, „Rocznik Krakow-
ski”, „Studia Historyczne”, tak¿e „Rocznik Polskiej Akademii Umiejêtnoœci”),
stale te¿ pozostawa³ uwa¿nym obserwatorem dokonañ – w formie publikacji –
krakowskiego oœrodka badawczego, zw³aszcza na polu historii, o czym œwiadcz¹
liczne recenzje owych edycji (m.in. takich autorów, jak H. Barycz, A. Bochnak,
K. Buczek, J. D¹browski, W. Drelicharz, R. Gansiniec, K. Grodziska, T. Lehr-
-Sp³awiñski, K. O¿óg, Z. Perzanowski, K. Pieradzka, M. Plezia, K. Polek, P. Scza-
niecki, J. Semkowiczowa, A. Strzelecka, S. Urbañczyk czy A. Vetulani)70, wœród

63 G. Labuda, [Zapiski biskupa Ludwika £êtowskiego z ksi¹¿ki pochodz¹cej z jego biblioteki],
„Przegl¹d Historyczny”, 1953, nr 4, s. 593-595. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda
Labudy…, s. 169 (nr 98).

64 G. Labuda, W sprawie pochodzenia nazw Wielkopolska i Ma³opolska, „Przegl¹d Zachodni”,
1954, nr 5-6, s. 112-119. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 170
(nr 112).

65 G. Labuda, O rzekomej utracie Krakowa przez Czechów w roku 999, „Slavia Occidentalis”,
t. 20, 1960, z. 2, s. 79-93. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 185 (nr 308).

66 G. Labuda, Kto by³ fundatorem-za³o¿ycielem klasztoru franciszkanów w Krakowie?,
[w:] Zakony franciszkañskie w Polsce, t. 1, Kraków 1983, s. 369-381. Por. Bibliografia prac
profesora Gerarda Labudy…, s. 244 (nr 1348).

67 G. Labuda, Kraków biskupi przed 1000 r. Przyczynek do dyskusji nad dziejami misji meto-
diañskiej w Polsce, „Studia Historyczne”, t. 27, 1984, z 3, s. 371-412. Por. Bibliografia prac
profesora Gerarda Labudy…, s. 247 (nr 1385).

68 G. Labuda, Jak i kiedy Kraków zosta³ stolic¹ Polski piastowskiej, „Rocznik Krakowski”,
t. 52, 1986, s. 5-18. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 252 (nr 1447).

69 G. Labuda, Czeskie chrzeœcijañstwo na Œl¹sku i w Ma³opolsce w X i XI wieku, [w:] Chrystia-
nizacja Polski po³udniowej, Kraków 1994, s. 73-98. Por. Bibliografia prac profesora
Ge-rarda Labudy…, s. 265 (nr 1661). Zob. równie¿: tam¿e, s. 252 (nr 1455), 266 (nr 1671),
267 (nr 1682), 271 (nr 1737).

70 M.in.: Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…, s. 170 (nr 114: K. Pieradzka), 177 (nr 210:
J. D¹browski), 178 (nr 217: R. Gansiniec), 187 (nr 334: A. Strzelecka), 190 (nr 401: T. Lehr-
-Sp³awiñski), 190 (nr 404-405: M. Plezia), 191 (nr 411: A. Vetulani), 193 (nr 462: K. Bu-
czek), 201 (nr 618: A. Bochnak), 208 (nr 750: S. Urbañczyk), 219 (nr 929: Z. Perzanowski),
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których szczególne miejsce zajmowa³y wydawnictwa Ÿród³owe (bynajmniej nie
wy³¹cznie ze œredniowiecza, skoro obok Katalogów biskupów krakowskich omó-
wi³ równie¿ Lustracje dróg województwa krakowskiego z roku 1570 czy Materia-
³y do s³ownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie
Sejmu Czteroletniego)71, tak¿e archeologiczne (np. o kopcu Kraka vel Krakusa
i innych kopcach ma³opolskich)72. Swoj¹ obecnoœci¹ autorsk¹ zaszczyci³ kilka
ksi¹g pami¹tkowych, którymi zostali uhonorowani uczeni zwi¹zani przez lata
z Krakowem i Uniwersytetem Jagielloñskim, jak Lech Kalinowski, Zbigniew Perza-
nowski, Jerzy Les³aw i Bo¿ena Wyrozumscy, tak¿e o. Pawe³ (Tadeusz) Sczaniec-
ki OSB z Tyñca73. Tego ostatniego wprawdzie w zasadzie nic nie ³¹czy³o z Alma
Mater Cracoviensi, wszak¿e tak samo, jak bohater obecnego szkicu, wywodzi³
siê on z Pomorza Nadwiœlañskiego, co zapewne w niema³ej mierze zawa¿y³o na
fakcie, i¿ w³aœnie G. Labuda podj¹³ siê przygotowania okolicznoœciowej laudacji
na uroczystoœæ wrêczenia benedyktyñskiemu historykowi i liturgiœcie rzeczonej
ksiêgi pami¹tkowej74. Podczas owego wydarzenia, maj¹cego miejsce w tynieckim
opactwie 30 maja 1998 r., dok¹d tamtego dnia poznañski uczony jednakowo¿ nie
przyby³ (zasadnie obawiaj¹c siê – przy swoim stanie zdrowia – trudów podró¿y),
wrêczane by³y równie¿ dwa zbiory studiów dedykowanych innemu z czynnych na
gruncie krakowskim uczonych, ks. Boles³awowi Przybyszewskiemu (w jego
z kolei przypadku laudatorem by³ wy¿ej wspomniany Lech Kalinowski, historyk
sztuki)75, z którym Gerardowi Labudzie przysz³o toczyæ spór historiograficzny

237 (nr 1227: K. Pieradzka), 240 (nr 1290: P. Sczaniecki), 246 (nr 1363: H. Barycz), 256
(nr 1372: K. O¿óg), 250 (nr 1421: K. Grodziska), 251 (nr 1432: J. Semkowiczowa), 251
(nr 1435: S. Urbañczyk), 266 (nr 1677: K. Polek), 271 (nr 1742: W. Drelicharz).

71 Tam¿e, s. 194 (nr 474: Materia³y do s³ownika historyczno-geograficznego województwa kra-
kowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego), 231 (nr 1126: Lustracja dróg województwa kra-
kowskiego z roku 1570), 245 (nr 1350: Katalogi biskupów krakowskich).

72 Tam¿e, s. 242 (nr 1316).
73 Tam¿e, s. 253 (nr 1461: Lech Kalinowski), 267 (nr 1685: Zbigniew Perzanowski), 267

(nr 1690: Jerzy Les³aw Wyrozumski), 269 (nr 1715: o. Pawe³ Sczaniecki).
74 Laudacja prof. Gerarda Labudy ku czci o. dr. Paw³a Sczanieckiego OSB, [w:] Veritas vitae

est viaticum carissimum. Dokumentacja uroczystego wrêczenia Ksi¹g Pami¹tkowych ks. prof.
Boles³awowi Przybyszewskiemu i o. dr. Paw³owi Sczanieckiemu OSB 30 maja 1998 w Tyñcu,
wyd. [K.R. Prokop], Kraków 1999, s. 16-19 (w laudacji tej m.in. postulowa³ przygotowanie
naukowej syntezy dziejów benedyktyñskiego Tyñca – s. 18). Por. Bibliografia prac profesora
Gerarda Labudy…, s. 273 (nr 1767).

75 Zob. K.R. Prokop, Uroczystoœæ wrêczenia ksi¹g pami¹tkowych ks. prof. Boles³awowi Przyby-
szewskiemu i o. dr. Paw³owi Sczanieckiemu OSB (Tyniec, 30 maja 1998), „Ruch Biblijny
i Liturgiczny”, 1998, nr 3, s. 236-237; ten¿e, Wrêczenie ksi¹g pami¹tkowych ks. profesorowi
Boles³awowi Przybyszewskiemu i o. dr. Paw³owi Sczanieckiemu (Kraków–Tyniec, 30 V 1998
r.), „Studia Historyczne”, 1998, nr 4, s. 628-629; ten¿e, Jubileusz ks. prof. Boles³awa Przyby-
szewskiego i o. dra Paw³a Sczanieckiego, Kraków–Tyniec, dnia 30 maja 1998 r., „Saeculum
Christianum”, 1999, nr 2, s. 270-271.
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wokó³ factum œw. Stanis³awa (ostatni¹ ods³onê tego budz¹cego po obu stronach
emocje dialogu stanowi³o studium Wznowienie dyskursu w sprawie mêczeñstwa
i œwiêtoœci biskupa krakowskiego Stanis³awa, opublikowane na ³amach „Naszej
Przesz³oœci” w roku 2007, a zatem w szeœæ lat po œmierci B. Przybyszewskie-
go)76. Mimo to w jednym z owych zbiorów (sk¹din¹d w sposób do pewnego stop-
nia przypadkowy) znalaz³ siê krótki tekst pióra poznañskiego uczonego, dotycz¹cy
krakowskiego periodyku „Folia Historica Cracoviensia” (by³o to omówienie za-
wartoœci wydanych do tamtego momentu trzech jego tomów, z bardzo przychyl-
nym dla ca³oœci komentarzem i zarazem rekomendacj¹ owego kontynuowanego
po dziœ dzieñ przedsiêwziêcia wydawniczego), przeoczony w dotychczasowych
zestawieniach bibliografii podmiotowej Gerarda Labudy77.

Trzy lata wczeœniej, w dniu 12 maja 1995 r., mia³a miejsce w Krakowie
o wiele bardziej wznios³a ani¿eli owa tyniecka (z roku 1998) uroczystoœæ, pod-
czas której bohater obecnego szkicu by³ nie jedynie laudatorem, lecz tym w³aœnie,
ku którego czci laudacje wyg³aszano. Mowa o wspomnianym na samym pocz¹tku
obecnego opracowania nadaniu Gerardowi Labudzie doktoratu honoris causa
Uniwersytetu Jagielloñskiego, stanowi¹cym niejako uwieñczenie tych wszystkich
momentów, które w sposób trwa³y splot³y jego drogê ¿yciow¹ z dawn¹ stolic¹
Polski i w ogólnoœci z Ma³opolsk¹. Sprawa wyró¿nienia tak zaszczytn¹ godnoœci¹
urzêduj¹cego wtenczas prezesa PAU zainicjowania zosta³a w samych pocz¹tkach
roku akademickiego 1993/1994. W wystosowanym do rektora Almae Matris Cra-
coviensis, prof. Aleksandra Koja, piœmie z dat¹: Kraków, 20 X 1993 r., ówczesny
dziekan Wydzia³u Historycznego UJ, prof. Maciej Salamon pisa³: „Pozwalam sobie
poinformowaæ Pana Rektora o inicjatywie podjêcia przez Wydzia³ Historyczny
starañ o nadanie prof. dr. Gerardowi Labudzie doktoratu honoris causa Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego i równoczeœnie prosiæ Jego Magnificencjê o poparcie tej
inicjatywy. Najwy¿sza godnoœæ honorowa naszej uczelni stanowi wyró¿nienie
stosunkowo rzadko przyznawane polskim uczonym – tym bardziej zatem, w na-
szym przekonaniu, nale¿y dbaæ o to, by otrzymywa³y je osoby zajmuj¹ce wyj¹t-
kowe miejsce w dziejach polskiej nauki i kultury. S¹dzimy, i¿ tak¹ w³aœnie posta-
ci¹ jest Gerard Labuda.

Profesor Labuda jest najwybitniejszym spoœród ¿yj¹cych i jednym z najwy-
bitniejszych w ogóle polskich historyków. Jego ogromny dorobek naukowy publi-
kowany obejmuje wiele wnikliwych i nowatorskich prac z zakresu historii Polski

76 G. Labuda, Wznowienie dyskursu w sprawie mêczeñstwa i œwiêtoœci biskupa krakowskiego
Stanis³awa, „Nasza Przesz³oœæ”, 2007, s. 5-57. Zob. równie¿: Bibliografia prac profesora
Gerarda Labudy…, s. 217 (nr 906), 245 (nr 1355), 274 (nr 1784).

77 G. Labuda, Opinia o organie „Folia Historia Cracoviensia”, wydawanym przez Wydzia³
Historii Koœcio³a Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, t. 1-3 (1989–1996), „Prze-
gl¹d Kalwaryjski”, 1998, s. 177-179. Por. Bibliografia prac profesora Gerarda Labudy…,
s. 272-273.
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i S³owiañszczyzny, które wp³ynê³y w znakomity sposób na ukszta³towanie obec-
nych pogl¹dów na œredniowieczne dzieje naszego kraju i krajów s¹siednich.
W zainteresowaniach Profesora dominowa³a przez wiele lat problematyka Polski
pó³nocnej i zachodniej. Od pewnego czasu zwróci³ On jednak sw¹ uwagê równie¿
ku najdawniejszej przesz³oœci Ma³opolski i Krakowa, formu³uj¹c szereg zaskaku-
j¹cych, a opartych na g³êbokiej erudycji tez, pozwalaj¹cych na nowo uj¹æ rolê
tego rejonu, jako nie mniej wa¿nej od Wielkopolski kolebki naszej kultury. (...)
Z krakowskim œrodowiskiem naukowym by³ te¿ zwi¹zany od m³odoœci. Na tajnym
Uniwersytecie Jagielloñskim w okresie okupacji odby³ czêœæ studiów historycz-
nych. W 1951 r. zosta³ wybrany cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci, jako jeden z jej najm³odszych i zarazem ostatnich przed zaprzesta-
niem dzia³alnoœci cz³onków. Po czterdziestu latach Jemu w³aœnie przypad³o od-
grywaæ wa¿n¹ rolê w odnowieniu Akademii, której zosta³ wybrany prezesem.
Funkcjê tê sprawuje obecnie, nie szczêdz¹c si³ i os³abionego wiekiem zdrowia,
mimo uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z podró¿ami z Poznania do Krakowa. [Zarazem]
wypada przypomnieæ, i¿ w osobie Gerarda Labudy znajduje najwybitniejszego
chyba obecnie reprezentanta spo³ecznoœæ kaszubska. Ch³opski syn, który dziêki
niepospolitym uzdolnieniom, ale i wyj¹tkowej sumiennoœci i pracowitoœci, osi¹gn¹³
sukces na miarê œwiatow¹, czuje siê zawsze zwi¹zany zarówno ze sw¹ »ma³¹«,
jak i »wielk¹ ojczyzn¹«, patriota Pomorza i Polski, wzorowy i uczciwy obywatel
Rzeczypospolitej. Jego wyró¿nienie bêdzie zatem równie¿ wyrazem uznania naj-
starszej polskiej Uczelni dla ma³ej spo³ecznoœci na pó³nocnych krañcach naszego
kraju, przez wieki zachowuj¹cej wiernoœæ dla wspólnej Ojczyzny. Doktorat hono-
rowy profesora Gerarda Labudy mia³by w naszym przekonaniu wymiar ogólno-
polski, wyra¿aj¹c zarazem wdziêcznoœæ krakowskiego œrodowiska naukowego dla
postaci szczególnie dla niego zas³u¿onej”78.

Kolejnym etapem dzia³añ na tym szczeblu by³a powziêta w dniu 20 stycznia
1994 r. jednomyœlna uchwa³a Rady Wydzia³u Historycznego UJ o wyst¹pieniu
z formalnym wnioskiem o nadanie Gerardowi Labudzie doktoratu honoris causa
najstarszej polskiej uczelni79, po czym w dniu 14 lutego tr. przekazana zosta³a
rektorowi Almae Matris przez dziekana dokumentacja w sprawie, z proœb¹ o wszczê-
cie postêpowania przewidzianego przepisami. Rzecz rozpatrywana by³a na posie-
dzeniu Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego w dniu 30 marca 1994 r., który zde-
cydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów popar³ wniosek o nadanie najwy¿szej godnoœci
akademickiej poznañskiemu uczonemu, przy równoczesnym postanowieniu, i¿

78 AUJKr, sygn. DO – dr hc Labuda Gerard [teczka doktoratu honorowego] (Pismo dziekana
Wydzia³u Historycznego UJ, prof. Macieja Salomona, do rektora UJ, prof. Aleksandra Koja –
Kraków, 20 X 1993 r.).

79 Tam¿e (Wyci¹g z protoko³u spisanego na IV zwyczajnym posiedzeniu Rady Wydzia³u Histo-
rycznego UJ w dniu 20 I 1994 r.): „Rada Wydzia³u w g³osowaniu tajnym (43 g³osy; »tak« 43)
uchwali³a wyst¹piæ z wnioskiem o nadanie prof. G. Labudzie doktoratu honoris causa”.
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o wymagane opinie w sprawie dziekan Wydzia³u Historycznego UJ wyst¹pi do
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego80.
Ze strony tego ostatniego stosown¹ opiniê (jednomyœlnie przyjêt¹ przez Senat
UW w dniu 15 VI 1994 r.) przygotowa³ niegdysiejszy rektor sto³ecznej Almae
Matris oraz minister nauki i szkolnictwa wy¿szego w pierwszym po roku 1989
niekomunistycznym rz¹dzie, prof. Henryk Samsonowicz, stwierdzaj¹c w niej m.in.:
„Gerard Labuda (…) nale¿y go grona [tych] uczonych polskich, których dzia³al-
noœæ wykracza poza ramy jednej dyscypliny naukowej, a twórczoœæ badawcza
inspiruje naukê w skali miêdzynarodowej. (…) Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e miê-
dzynarodowe znaczenie, uzyskane po II wojnie œwiatowej, polska mediewistyka
zawdziêcza w wielkim stopniu [w³aœnie] profesorowi Labudzie. Jego prace stano-
wi¹ bowiem bardzo istotny wk³ad do poznania przesz³oœci, do zrozumienia proce-
sów historycznych – wk³ad znany i doceniany tak¿e w Niemczech, krajach skan-
dynawskich, na Litwie, w Czechach i na Wêgrzech. Podkreœliæ [te¿] trzeba trud
Gerarda Labudy, w³o¿ony w organizacjê nauki, [przy czym szczególnie wa¿n¹]
sfer¹ Jego aktywnoœci by³a i jest dzia³alnoœæ dydaktyczna. Liczna kadra profeso-
rów i doktorów œwiadczy o szerokiej szkole mediewistycznej, stworzonej przez
Gerarda Labudê. Nie sposób jednak policzyæ tych polskich historyków, którzy
korzystali z Jego rad, wskazówek, sugestii. W sensie szerokim jest On uznanym
mistrzem œredniego i m³odszego pokolenia badaczy, zajmuj¹cych siê dawniejsz¹
i bli¿sz¹ przesz³oœci¹ Polski, szczególnie zaœ wiekami œrednimi. (…) Gerard La-
buda dawa³ siê zawsze poznaæ jako ofiarny dzia³acz, realizuj¹cy wzorowo zasady
g³oszone w przysiêdze doktorskiej, zgodnie z któr¹ dzia³a³ nie ad vanam captan-
dam gloriam, sed quo magis veritas propagatur et lux eius clarius effulgeat”81.

Analogicznego charakteru opiniê ze strony UMK, jednomyœlnie przyjêt¹ przez
Senat toruñskiej uczelni w dniu 20 wrzeœnia 1994 r., przygotowa³ zmar³y w trzy
lata póŸniej prof. Kazimierz Jasiñski – nie tylko jeden z najznamienitszych pol-
skich mediewistów i najwiêkszy autorytet w dziedzinie genealogii dynastii Pia-
stów, ale zarazem cz³owiek mog¹cy „wspó³zawodniczyæ” pod wzglêdem szlachet-
noœci i prawoœci charakteru z prof. Gerardem Labud¹. Bez porównania obszer-
niejsza, ani¿eli rekomendacja prof. H. Samsonowicza, opinia prof. K. Jasiñskiego
stanowi³a swego rodzaju próbê ca³oœciowego spojrzenia na dokonania „doktoranta”,
sk¹din¹d rozpoczynaj¹c siê od s³usznej konstatacji, i¿ „omówienie dzia³alnoœci
naukowej prof. dra hab. G. Labudy, niezwykle cennej i bogatej, wymaga³oby napi-

80 Tam¿e (Wypis z protoko³u Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego z dnia 30 III 1994 r. – § 7.
Wniosek w sprawie nadania tytu³u doktora honoris causa UJ prof. Gerardowi Labudzie):
„Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego, w g³osowaniu tajnym, przy 41 g³osuj¹cych – 37 »za«,
1 »przeciw« i 3 »g³osami niewa¿nymi«, popar³ wniosek o nadanie doktoratu honoris causa
prof. Gerardowi Labudzie”.

81 Tam¿e (Opinia [profesora Henryka Samsonowicza] o profesorze Gerardzie Labudzie – kan-
dydacie do nadania godnoœci doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego).
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sania osobnej monografii”. Nie usz³o przy tym uwadze opiniodawcy, ¿e „zainte-
resowania naukowe [Gerarda Labudy] po raz pierwszy ujawni³y siê w gimnazjum
pañstwowym w Wejherowie. Jak sam w wiele lat póŸniej stwierdzi³, zaintereso-
wania przesz³oœci¹ zawdziêcza³ „wybitnym pedagogom, dr. Tadeuszowi Staniew-
skiemu, dyrektorowi gimnazjum wejherowskiego, i dr. Kazimierzowi £omniew-
skiemu”. Zw³aszcza £omniewski wywar³ znaczny wp³yw na zainteresowania na-
ukowe s³ynnego w przysz³oœci uczonego”. W zakoñczeniu swej obszernej opinii
toruñski mediewista stwierdzi³: „Kilka uwag nale¿a³oby poœwiêciæ kontaktom
Labudy z Uniwersytetem Jagielloñskim (zamierzaj¹cym nadaæ Jemu tytu³ doktora
honoris causa), Krakowem czy w ogóle Ma³opolsk¹. Uwa¿am, ¿e bardziej kompe-
tentny bêdzie tu recenzent, wywodz¹cy siê ze œrodowiska krakowskiego. Nadmie-
niê tylko, ¿e te kontakty s¹ bliskie, a dzieje œredniowiecznego Krakowa i Ma³o-
polski tego okresu zajmuj¹ w dorobku naukowym Labudy doœæ du¿o miejsca.
(…) Bliskie kontakty G. Labudy z krakowskim œrodowiskiem historycznym,
zw³aszcza z mediewistami, datuj¹ siê ju¿ od okresu okupacji. G. Labuda by³ re-
daktorem publikacji pt. Munera Posnaniensia. Ksiêga Pami¹tkowa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia za³o¿enia Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego (Poznañ 1965) oraz autorem zamieszczonej w niej przedmo-
wy. Wprost do symbolu urasta fakt, ¿e pierwszym prezesem zawsze blisko powi¹-
zanej z Uniwersytetem Jagielloñskim Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, po jej
odnowieniu w 1989 r., zosta³ w³aœnie G. Labuda. [W zwi¹zku z tym] dodam, ¿e
G. Labudzie, jako mediewiœcie, bêdzie szczególnie mi³o, je¿eli to wielce zaszczytne
wyró¿nienie zostanie Mu nadane przez najstarsz¹ polsk¹ Uczelniê akademick¹ –
jedyn¹, która powsta³a w œredniowieczu, stanowi¹cym g³ówny przedmiot Jego
badañ”82.

Po zapoznaniu siê z rekomendacjami, Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego
przyj¹³ zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, na posiedzeniu w dniu 26 paŸdziernika
1994 r., wniosek o nadanie Gerardowi Labudzie doktoratu honoris causa83. Podnio-
s³y akt promocji nowego doktora honorowego postanowiono po³¹czyæ z dorocz-
nym œwiêtem UJ, przypadaj¹cym w dniu 12 maja. Powiadomiony o tym uczony
pisa³ w swoim liœcie – z dat¹: Poznañ, 8 IV 1995 r. – do rektora UJ, prof. Aleksan-
dra Koja: „Z podnios³ym uczuciem rewerencji dla Pana Rektora, jak i dla Wyso-
kiego Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego, przyjmujê wiadomoœæ o zaszczyce-
niu mnie tytu³em doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wielki to

82 Tam¿e (Opinia [profesora Kazimierza Jasiñskiego] o dzia³alnoœci naukowej profesora Gerarda
Labudy w zwi¹zku z wszczêciem przez Uniwersytet Jagielloñski postêpowania o nadanie
profesorowi Labudzie tytu³u doktora honoris causa).

83 Tam¿e (Wypis z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego z dnia 26 X 1994 r.): „Senat
Uniwersytetu Jagielloñskiego – w g³osowaniu tajnym, przy 30 g³osuj¹cych, 28 g³osami »za«,
2 g³osach »wstrzymuj¹cych«, przyj¹³ wniosek o nadaniu doktoratu honorowego Uniwersytetu
Jagielloñskiego prof. Gerardowi Labudzie”.
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zaszczyt i wysoka godnoœæ. Umiem oceniæ i doceniæ jej niepowszedni walor.
W pe³ni odpowiada mi data promocji w dniu 12 maja 1995 r. Zastanawiam siê nad
swoim udzia³em w tej uroczystoœci. Zwyczajowo promowany wyg³asza stosowne
przemówienie. Móg³by to byæ krótki wyk³ad z w³asnej dziedziny badañ, albo oso-
biste wyznanie o ogólnym charakterze. Bardzo by mi odpowiada³a ta druga oko-
licznoœæ. Tak siê sk³ada, ¿e z krakowskim œrodowiskiem naukowym zadzierzgn¹-
³em najpierw w¹t³e, a potem w miarê up³ywu czasu coraz mocniejsze wiêzy. Mogê
siê w pewnym stopniu uwa¿aæ za studenta Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdy¿
w grudniu 1939 r. i styczniu 1940 r., po przybyciu do Krakowa, by³em uczestnikiem
grupy tajnego nauczania pod patronatem Pani Docent Zofii Koz³owskiej-Budko-
wej. Trwa³o to krótko, gdy¿ œcigany przez gestapo musia³em wyjechaæ z Krakowa
w Kieleckie. Proszê ³askawie zdecydowaæ, co bêdzie lepiej odpowiada³o ducho-
wi uroczystoœci”84.  (W odpowiedzi, datowanej na 24 IV 1995 r., rektor UJ stwier-
dzi³: „Pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z zaakceptowan¹ przez Pana Profesora
propozycj¹ uroczystoœæ przygotowujemy na dzieñ Œwiêta Uniwersytetu 12 V 1995 r.
Oczywiœcie, z przyjemnoœci¹ wys³uchamy Pañskich osobistych przemyœleñ, o bar-
dziej ogólnym charakterze, które z pewnoœci¹ bêd¹ dla nas równie interesuj¹ce,
co inspiruj¹ce”)85.

Wydarzenie, o którym tu mowa, mia³o miejsce w dniu Œwiêta Uniwersytetu
Jagielloñskiego, 12 maja 1995 r.. Jakkolwiek w z³o¿onej w Archiwum UJ doku-
mentacji doktoratu honoris causa Gerarda Labudy brak tekstu okolicznoœciowego
wyk³adu „doktoranta” wtenczas wyg³oszonego, niemniej pisz¹cy te s³owa, jako
uczestnik tamtej uroczystoœci sprzed kilkunastu lat, zachowuje w pamiêci, i¿ –
stosownie do zawartej w przytoczonym liœcie zapowiedzi – honorowany tego dnia
uczony zechcia³ podzieliæ siê ze s³uchaczami jego okolicznoœciowego wyk³adu
swoimi refleksjami na temat zwi¹zków ³¹cz¹cych go z Krakowem i Uniwersyte-
tem Jagielloñskim (byæ mo¿e konspekt owego wyst¹pienia kiedyœ odnajdzie siê
w spuœciŸnie po zmar³ym, podobnie jak niewykluczone, ¿e istnieje gdzieœ nagra-
nie dokumentuj¹ce przebieg tamtego wydarzenia). Dostêpny jest natomiast tekst
laudacji, wyg³oszonej wtenczas przez dziekana Wydzia³u Historycznego UJ, który
warto we fragmentach zacytowaæ.

„»Poci¹g do wiedzy zajmuje pierwsze miejsce wœród sk³adników zacnoœci
– powiada Cycero – zaœ wyró¿niæ siê w nim jest rzecz¹ piêkn¹«. Ostrzega jednak,
i¿ w tym zami³owaniu nie nale¿y daæ siê zwieœæ wiedzy pozornej, ne incognita
pro cognitis habeamus. Dzia³alnoœæ profesora Gerarda Labudy stanowi wzorowy
przyk³ad spe³nienia obu wskazaæ Arpinaty: pragnienie poznania uczyni³o zeñ
niepospolitego erudytê, [zaœ] mistrzostwo w stosowaniu g³ównego narzêdzia

84 Tam¿e (List prof. Gerarda Labudy do rektora UJ, prof. Aleksandra Koja – Poznañ, 8 IV 1995 r.).
85 Tam¿e (List rektora UJ, prof. Aleksandra Koja, do prof. Gerarda Labudy – Kraków, 24 IV

1995 r.).
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badawczego historyka – krytyki historycznej – spowodowa³o, i¿ to w³aœnie dziêki
Niemu nasza wiedza o przesz³oœci sta³a siê bli¿sza prawdzie. (…) Swe osi¹gniê-
cia zawdziêcza Profesor przede wszystkim w³asnej pracy i w³asnym talentom,
dziêki którym On, syn wioski kaszubskiej, osi¹gn¹³ najwy¿sze szczeble kariery
akademickiej. Nie odmawia jednak w swych wypowiedziach wyrazów wdziêcz-
noœci dla ludzi i instytucji, które towarzyszy³y Jego rozwojowi intelektualnemu:
nauczycielom wejherowskiego gimnazjum, dr. Tadeuszowi Staniewskiemu i dr. Ka-
zimierzowi £omniewskiemu, profesorom Uniwersytetu Poznañskiego, w którym
rozpocz¹³ studia w 1936 r., Leonowi Koczemu (wówczas docentowi) i Kazimie-
rzowi Tymienieckiemu. Studia po wybuchu wojny podj¹³ w Krakowie, zaœ konty-
nuowa³ w tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, którego by³ studentem i wy-
k³adowc¹.

(…) Ranga umys³owoœci Gerarda Labudy dostrze¿ona zosta³a ju¿ u pocz¹t-
ków jego dzia³alnoœci naukowej i to – szczycimy siê tym – w³aœnie (choæ nie
tylko) w naszym mieœcie. Maj¹c zaledwie 34 lata, jako jeden z najm³odszych
cz³onków, zosta³ zaliczony do gremium Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (…). [Po
latach] szczególn¹ zas³ug¹ Profesora dla krakowskiego i ogólnopolskiego œrodo-
wiska naukowego by³a rola, jak¹ odegra³ w odnowieniu Polskiej Akademii Umie-
jêtnoœci w 1989 r. oraz w jej pierwszych latach dzia³alnoœci jako pierwszy prezes
– do roku 1994. Zwi¹zki z Krakowem by³y bliskie nie tylko w ostatnim dziesiê-
cioleciu, ale w ci¹gu ca³ego pó³wiecza – od okresu II wojny œwiatowej poczyna-
j¹c. Cieszy³ siê tutaj zawsze ogromnym autorytetem, a ja sam mogê œwiadczyæ, i¿
jeszcze jako student s³ucha³em wypowiedzi krakowskich mediewistów, przedsta-
wiaj¹cych sposób uprawiania badañ historycznych przez profesora Labudê jako
niedoœcigniony wzór. Nie przeszed³ niezauwa¿ony w Krakowie tom Munera Pos-
naniensia, wydany z inicjatywy Gerarda Labudy przez œrodowisko poznañskie ku
czci jubileuszu Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dzisiejsza uroczystoœæ nie s³u¿y
jednak wyra¿aniu wdziêcznoœci uczonych krakowskich swemu wybitnemu kole-
dze poznañskiemu. Ma ona wymiar szerszy. Doktoraty honorowe Uniwersytetu
Jagielloñskiego przyznawane s¹ rzadko uczonym krajowym – chodzi o to, by ogra-
niczyæ je do osób zajmuj¹cych wyj¹tkowe miejsce w dziejach nauki i kultury
narodowej, i wyraziæ uznanie dla ich dokonañ. Tak¹ w³aœnie osob¹ jest Profesor
Gerard Labuda: syn spo³ecznoœci kaszubskiej, wierny swej »ma³ej ojczyŸnie«
i zarazem wybitny Polak, który dzieje swej »wielkiej ojczyzny«, dziêki niespoty-
kanym talentom i tytanicznej pracy, naœwietli³ w zupe³nie nowy sposób, wreszcie
wychowawca pokoleñ polskich uczonych, niestrudzenie zabiegaj¹cy o zapewnie-
nie naszej nauce najwy¿szego poziomu œwiatowego”86.

Promotorem doktoratu honorowego UJ Gerarda Labudy by³ prof. Jerzy Wyro-
zumski, który w swej propozycji treœci stosownego dyplomu doktorskiego zawar³

86 Tam¿e (Laudacja dla prof. Gerarda Labudy).



KRZYSZTOF RAFA£ PROKOP (GLIWICE)284

nastêpuj¹ce punkty, uzasadniaj¹ce nadawane poznañskiemu mediewiœcie wyró¿-
nienie: „1) Który swoj¹ myœl¹ naukow¹ i swymi badaniami ogarn¹³ zarówno wiel-
kie obszary historii, jak te¿ inne dziedziny wiedzy humanistycznej; 2) Który za-
s³u¿y³ siê szczególnie w odkrywaniu prawdy o najbardziej zamierzch³ej przesz³o-
œci Polski i S³owiañszczyzny; 3) Który twórczo wzbogaci³ wiedzê o dawnych
ludach germañskich na wielkiej przestrzeni ich zasiedlenia od Niemiec w³aœci-
wych i Skandynawii a¿ po odleg³¹ Islandiê; 4) Który nie szczêdzi³ wysi³ków na
polu organizacji nauki, jako profesor i rektor Uniwersytetu Poznañskiego, jako
prezes Oddzia³u PAN w Poznaniu, dyrektor Instytutu Zachodniego, kierownik
Zak³adu Historii Pomorza PAN i na innych stanowiskach, a tak¿e jako promo-
tor wielu wa¿nych przedsiêwziêæ naukowych; 5) Który przyczyni³ siê walnie do
odrodzenia w Krakowie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i jako jej pierwszy pre-
zes, po blisko czterdziestoletniej przerwie w dzia³aniu, wskaza³ kierunek jej dal-
szego rozwoju; 6) Który wreszcie jako autor bardzo licznych prac naukowych
wyznaczy³ wysok¹ rangê polskiej nauce historycznej zarówno w kraju, jak te¿ za
granic¹”87.

Treœæ wrêczonego w dniu 12 maja 1995 r. prof. G. Labudzie dyplomu doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego otrzyma³a ostatecznie nastêpuj¹c¹
postaæ: „Quod felix, faustum fortunatumque sit. Summis auspiciis Serenissimae
Rei Publicae Polonorum nos Alexander Koj, medicinae doctor, scientiarum natu-
ralium ac biochemiae professor p.o., h.t. Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Rector Magnificus, et Matthias Salomon, artium humaniorum doctor, historiae
Byzantinae professor p.e., h.t. Ordinis Historicorum Decanus Spectabilis, et Geor-
gius Wyrozumski, artium humaniorum doctor, historiae medii aevi professor p.o.,
promotor rite constitutus, in virum clarissimum Gerardum Labuda, qui plurimis
opusculis operibusque plurimas quaestiones ad res gestas investigandas, sed etiam
ad alias quoque disciplinas humanisticas excolendas pertinentes felicissime trac-
tavit, qui de veteribus Polonorum aliorumque Slavorum rebus investigandis prae-
ter ceteros meritus est, qui ad historiam antiquorum Germanorum, non solum
eorum, qui Germaniam inhabitaverunt, sed etiam illorum, qui alias terras usque
ad Scandinaviam et Islandiam procurrentes incoluerunt, melius cognoscendam
plurimum contulit, qui cum esset professor et rector magnificus Universitatis Pos-
naniensis, Sectionis Posnaniensis Academiae Scientiarum Polonae praeses, Insti-
tuti Occidentalis moderator, Seminarii Historiae Pomeraniae Investigandae Aca-
demiae Scientiarum Polonae antistes et cum vir strenuissimus multis alias mune-
ribus studiosissimae ac diligentissimae fungeretur, in litteris in Polonia excolendis
promovendisque sane maximam meruit laudem, qui labora non pepercit, ut Aca-
demia Scientiarum et Litterarum Polona Cracoviae quadraginta fere annis, ex quo
iniuste est oppressa, exactis ad novam revocaretur vitam atque eiusdem Academiae

87 Tam¿e ([Propozycja treœci dyplomu doktoratu honoris causa UJ dla prof. Gerarda Labudy]).
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redivivae praeses providentissimum viam monstravit, quam futuro sequeretur tem-
pore, qui denique id effecit, ut historiae laus et in patria nostra et apud exteros
mirum quantum augeretur, doctoris honoris causa nomen et dignitatem, iura et
privilegia contulimus atque in eius rei fidem hoc diploma, Universitatis nostrae
sigillo maiore munitum, sanciendum curavimus. Dabamus Cracoviae, die duode-
cima mensis Maii anno millesimo nongentesimo nonagesimo quinto”88. Podjête
w grudniu 1939 r. przez 23-letniego Gerarda Labudê studia w Alma Mater Craco-
viensi znalaz³y wraz z owym podnios³ym wydarzeniem z maja 1995 r. swoje nie-
jako domkniêcie.

*  *  *

Z wyboru poznaniak, z miastem tym zwi¹zany przez wiêksz¹ czêœæ ¿ycia,
w sercu pozosta³ zawsze Kaszub¹, czemu da³ ostatni, jak¿e dobitny wyraz, pra-
gn¹c byæ pochowanym w rodzinnych stronach (pogrzeb odby³ siê w sobotê 9 X
2010 r. w Luzinie ko³o Wejherowa, poprzedzony nale¿¹c¹ do kaszubskich trady-
cji pust¹ noc¹ – ca³onocnym czuwaniem przy trumnie, od pi¹tkowego wieczoru
wystawionej w luziñskim koœciele parafialnym, w którym to dniu pamiêæ zmar³e-
go uczci³ na uroczystym posiedzeniu Senat Akademicki UAM, zaœ w poznañskim
koœciele OO. Dominikanów odprawiona zosta³a Msza œw. – z udzia³em przedsta-
wicieli tak¿e krakowskiego œrodowiska akademickiego). Wczeœniej przekaza³ do
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – mie-
œcie, gdzie niegdyœ zdobywa³ wykszta³cenie – znaczn¹ czêœæ gromadzonego przez
dziesiêciolecia ksiêgozbioru, licz¹cego oko³o 40 000 woluminów, ¿ywi¹c nadziejê,
¿e zbiory te dopomog¹ innym (zw³aszcza m³odym mieszkañcom regionu) rozbu-
dziæ dziœ coraz rzadsze wœród kolejnych pokoleñ zainteresowania, tudzie¿ pasje
humanistyczne (czy w ogólnoœci naukowe). Sam zreszt¹ da³ liczne dowody umie-
jêtnoœci inspirowania m³odych generacji do owocnej aktywnoœci na niwie nauki –
zarówno jako ojciec rodziny (wszyscy czterej jego synowie, obok których docze-
ka³ siê mieszkaj¹cej obecnie w Genewie w Szwajcarii córki Anastazji, pod¹¿yli
w œlady ojca i s¹ dziœ profesorami, wyk³adaj¹c w wy¿szych uczelniach: pierwo-
rodny Aleksander Wit romanistykê w Instytucie Filologii Romañskiej na Uniwer-
sytecie Wroc³awskim, Iwo Maria matematykê na University of Missisipi w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Adam Stanis³aw historiê sztuki œrednio-
wiecznej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którego
w latach 1991–1995 by³ dyrektorem, oraz w Humboldt-Universität w Berlinie,
natomiast najm³odszy Damian, biolog, genetykê na uniwersytecie w Montrealu
w Kanadzie), jak i mistrz akademicki.

88 Tam¿e (Odpis tekstu dyplomu doktora honoris causa UJ profesora Gerarda Labudy).
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O jego przemo¿nym oddzia³ywaniu na szeroki kr¹g osób paraj¹cych siê nauk¹,
wykszta³conych w innych oœrodkach ani¿eli poznañski, mowa by³a w cytowa-
nych wczeœniej opiniach profesorów Henryka Samsonowicza i Kazimierza Jasiñ-
skiego, który to ostatni zwróci³ równie¿ uwagê na udzia³ prof. Gerarda Labudy
w przewodach doktorskich i habilitacyjnych adeptów Klio, którzy nie byli –
w œcis³ym znaczeniu tego pojêcia – uczniami pochodz¹cego z Kaszub uczonego,
a wiêc uczestnikami prowadzonego przezeñ seminarium naukowego. Do nich za-
licza siê równie¿ kreœl¹cy te s³owa, który niezmiennie uwa¿a za swoich mistrzów
na drodze naukowego rozwoju (i w ogólnoœci na drodze ¿ycia, bo wszak nauka
nie jest czymœ od ¿ycia oderwanym) zarówno Gerarda Labudê, jak i wy¿ej wspo-
minanego Kazimierza Jasiñskiego z Torunia, mimo ¿e ¿aden z nich nie by³ w jego
przypadku promotorem którejkolwiek z prac na stopieñ. Powy¿sza dygresja, choæ
w zupe³noœci marginalna wzglêdem zasadniczej tematyki niniejszego szkicu, wy-
daje siê jednak w pe³ni tu uprawniona, albowiem z przytoczonych wczeœniej frag-
mentarycznych wspomnieñ G. Labudy w sposób jednoznaczny wynika, ¿e niejed-
nokrotnie dawa³ on w kierowanych do druku tekstach œwiadectwo o swoich mi-
strzach i inspiratorach naukowych poczynañ. Sprawiedliwoœæ wymaga zatem, aby
nie wahali siê czyniæ podobnie ci, którzy z kolei jemu wiele zawdziêczaj¹ na
drodze ¿ycia (zw³aszcza zaœ badañ naukowych), a ich liczba jest z pewnoœci¹
pokaŸna.

Wdziêcznoœæ wobec zmar³ego przed rokiem uczonego znalaz³a wyraz w ni-
niejszej publikacji, czyni¹cej po czêœci zadoœæ sformu³owanemu przez prof. Ka-
zimierza Jasiñskiego postulatowi, aby ktoœ wywodz¹cy siê z krêgów krakowskiego
œrodowiska badaczy dziejów skierowa³ uwagê ku tematyce „kontaktów Gerarda
Labudy z Uniwersytetem Jagielloñskim, Krakowem czy w ogólnoœci Ma³opolsk¹”.
Zmierzenie siê z tego rodzaju wyzwaniem, choæ w³adne zadowoliæ tylko do pew-
nego stopnia, gdy chodzi o osi¹gniêty rezultat, niepomiernie u³atwi³ pisz¹cemu te
s³owa sam bohater niniejszego szkicu, dziel¹c siê – w formie ustnej – wspomnie-
niami na ów temat i chêtnie odpowiadaj¹c na formu³owane pytania, jakkolwiek
zapewne nie z myœl¹, i¿ na owym fundamencie powstanie kiedyœ obszerniejszy
tekst do druku. Przeciwnie, nietrudno dostrzec, i¿ Gerard Labuda nigdy nie d¹¿y³
w sposób planowy do utrwalenia dla potomnoœci œwiadectw o jego w³asnej dro-
dze ¿ycia. Choæ nie wzdraga³ siê odpowiadaæ na stawiane mu w tym przedmiocie
zapytania, co znalaz³o odzwierciedlenie w publikowanych wywiadach, sam jed-
nak do systematycznego spisywania wspomnieñ nigdy nie przyst¹pi³, zaœ owe
dwie publikacje z lat 2004 i 2008, przybli¿aj¹ce niektóre karty wojennych losów
profesora, mia³y za cel czy to ukazanie szerszego kontekstu dokonañ innej osoby,
z któr¹ przysz³o mu wtenczas wspó³pracowaæ (redaktora Jerzego Kubina), czy te¿
skorygowanie treœci literackiej fikcji, stylizowanej na opis wydarzeñ odpowiada-
j¹cy rzeczywistoœci historycznej, w krzywdz¹cym œwietle ukazuj¹cej realia ¿ycia
spo³ecznoœci Chrobrza za czasów hitlerowskiej okupacji, tudzie¿ obci¹¿aj¹cej
dobre imiê rodu Wielopolskich. Nawet jednak i w tych œwiadectwach ich autor



287MA£OPOLSKA, KRAKÓW I UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI...

nigdy nie eksponowa³ w³asnej osoby, tudzie¿ swoich dokonañ, o sobie pisz¹c nie-
jako mimochodem – tam, gdzie nie sposób by³o tego nie uczyniæ bez szkody dla
klarownoœci i spoistoœci narracji. Pochylaj¹cemu siê w swoich mediewistycznych
badaniach nad wielkimi tematami zamierzch³ej przesz³oœci uczonemu szkoda by³o
„marnotrawiæ” czas na opisywanie w³asnej drogi ¿ycia i – mimo jej po prawdzie
niezwyk³oœci – nigdy nie wywiera³ na swym rozmówcy wra¿enia, i¿ uwa¿a siê za
osobê w jakiœ sposób wyró¿nion¹ przez los, której dokonaniom warto poœwiêcaæ
uwagê (na przekór zatem temu, co sam napisa³ we wspomnianej wczeœniej lauda-
cji ku czci o. Paw³a Sczanieckiego: „Mogê o sobie powiedzieæ, ¿e mo¿e od po-
cz¹tku mia³em jakieœ inne zarodki cnót chrzeœcijañskich, ale pokory na pewno
bardzo niewiele. Dopiero d³uga praca pedagogiczna uczy³a mnie powoli, jak wa¿n¹
odgrywa ona rolê we wspó³pracy dydaktycznej ze studentami i badawczej ze wspó³-
pracownikami naukowej uprawy”). Fakt ów tym bardziej zatem winien obligowaæ
tych wszystkich, którym dane by³o stykaæ siê bli¿ej z bohaterem obecnego szkicu,
aby utrwalona zosta³a pamiêæ o jego ¿yciu i dzie³ach, znajduj¹c uwieñczenie
w postulowanej niegdyœ przez prof. Kazimierza Jasiñskiego „osobnej monografii”.

Wzorem niestrudzonej pracy Gerard Labuda pozosta³ do samego koñca, przy-
gotowuj¹c kolejne teksty do druku – mimo niemal ca³kowitej utraty wzroku i zara-
zem postêpuj¹cego wyczerpania fizycznego – do ostatnich tygodni przed œmier-
ci¹ (jedyna d³u¿sza przerwa w jego naukowej aktywnoœci wynik³a na skutek ciê¿-
kiej choroby i agonii ma³¿onki Alberty z Wielopolskich, tak¿e zwi¹zanej zawodowo
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Zak³adem Literatur Romañskich, zmar-
³ej 4 VI 1999 r.). Zbli¿ania siê momentu w³asnego odejœcia by³ w pe³ni œwiadom
i nie ucieka³ myœl¹ przed tym, co nieuchronne. O tym pisa³ równie¿ w ostatnim
liœcie, który na dwa dni przed koñcem swej drogi wystosowa³ na rêce ówczesnego
rektora UAM, prof. Bronis³awa Marciniaka, jedenastego z kolei jego nastêpcy na
owej godnoœci, usprawiedliwiaj¹c siê na okolicznoœæ niemo¿noœci wziêcia udzia³u
w inauguracji nowego roku akademickiego w poznañskiej Alma Mater. S³owa
wykonywanego tego dnia uniwersyteckiego hymnu Gaudeamus igitur iuvenes dum
sumus. Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus
(„Cieszmy siê zatem, póki jesteœmy m³odzi. Po radosnej m³odoœci, po uci¹¿liwej
staroœci, posi¹dzie nas ziemia”), rozbrzmia³y tedy 1 paŸdziernika 2010 r. jak¿e
dojmuj¹co, bowiem do liczby tych, którzy – cytuj¹c kolejn¹ ze zwrotek inaugura-
cyjnej pieœni akademickiej – ante nos in mundo fuere („przed nami byli na œwie-
cie”), do³¹czy³ owego w³aœnie dnia cz³owiek bezgranicznie oddany nauce, dla któ-
rego stanowi³a ona niewygasaj¹c¹ pasjê, a zarazem prawdziwe powo³anie, uzdal-
niaj¹ce do nieszczêdzenia siebie w jej s³u¿bie.

Na samo zakoñczenie niniejszego artyku³u, poniek¹d bli¿szego esejowi ani-
¿eli próbie syntetycznego spojrzenia, wybaczy czytelnik pisz¹cemu obecne s³owa
jedno nadto, luŸniejszego charakteru skojarzenie. W tym samym dniu 28 grudnia
1916 r., w którym przed 95 laty przyszed³ na œwiat w Nowej Hucie ko³o Kar-
tuz Gerard Labuda, ¿yj¹cy wtenczas wydarzeniami I wojny œwiatowej Kraków



KRZYSZTOF RAFA£ PROKOP (GLIWICE)288

uroczyœcie ¿egna³ zmar³ego w Bo¿e Narodzenie 1916 r. œw. Brata Alberta (Adama
Chmielowskiego), do chwa³y o³tarzy wyniesionego w roku 1983 (kanonizowane-
go w 1991 r.)*. Któ¿ wie, czy i naszym mimowolnym naœladowcom w dŸwiganiu
brzemienia doczesnoœci nie przyjdzie po latach skonstatowaæ, ¿e w tym w³aœnie
dniu, w którym w kaszubskim Luzinie mia³ miejsce pogrzeb profesora Gerarda
Labudy, urodzi³ siê (niekoniecznie akurat w Krakowie) ktoœ, kogo imiê tak samo
w sposób trwa³y zapisze siê na kartach historii.

Krzysztof Rafa³ Prokop

Kleinpolen, Krakau und Jagiellonen-Universität
im wissenschaftlichen Lebenslauf

von Professor Gerard Labuda

ZUSAMMENFASSUNG

Im reichen Lebenslauf von Professor Gerard Labuda sind präsent wichtige für das
Verstehen von Lebensweg des Gelehrten Seiten, für die das geographische Kontext andere
als die heimische Pommerellen oder Großpolen mit Posen, der Stadt mit der er am längsten
verbunden war, bilden. Es geht nicht ausschließlich um Horizonte der Forschungsinteres-
sen von G. Labuda, sondern auch um des Gelehrten Lebenslauf. Neben der Kaschubei
und Posen zeichnete sich besonders im Lebenslauf des Gelehrten gerade Kleinpolen
(Zusammen mit der Gegend um Kielce).

Nach Krakau kam zum ersten Mal der spätere Forscher von Anfängen von Krakau
während der Gymnasiumlehrzeit in Neustadt. Erneut kam Gerard Labuda nach Krakau vor
dem tragischen Ausbruch des 2. Weltkriegs, nach einer unglücklichen Episode während
des Septemberfeldzuges und zwangsläufiger Ausreise aus der Kaschubei, wo – ähnlich wie
in Großpolen er in Gefahr vom NS- Besatzer war. Im Dezember 1939 nahm er geheime
Studien an der in Konspiration wirkenden Jagiellonen-Universität auf, die er nur zwei
Monate fortsetzte, da die Tatsache über seinen Aufenthalt in der Hauptstadt von General-
gouvernement zu den Gestapo-Funktionären, die nach ihm suchten, durchdrungen war.
Nach einem glücklichen Zufall ist dem 23-jährigen Labuda gelungen, der Verhaftung
zu entkommen, und er verließ das besetze Krakau anfangs Februar 1940 und suchte Schutz

* Urodzona 8 III 1917 r. w Krakowie Alberta Maria Teresa Wielopolska, od 1943 r. ma³¿onka
profesora Gerarda Labudy, nadane jej na chrzcie pierwsze imiê otrzyma³a zapewne na czeœæ
ojczystej babki, Albertyny Leopoldyny (z ksi¹¿¹t Montenuovo) Wielopolskiej (zmar³ej w 1895 r.).
Zwa¿ywszy niemniej na czas, tudzie¿ miejsce przyjœcia na œwiat póŸniejszej towarzyszki ¿ycia
bohatera obecnego tekstu, prawdopodobnym wydaje siê domys³, ¿e mog³o te¿ chodziæ zarazem
o uczczenie pamiêci znanego wtedy na gruncie krakowskim wszystkim bez wyj¹tku Brata
Alberta (Adama Chmielowskiego), ju¿ za ¿ycia otoczonego fam¹ œwiêtoœci.
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in Landgut von Markgrafen Wielopolscy in Chroberz in der Gegend von Kielce, wo er sich
bis Ende des 2. Weltkrieg aufhielt und seine Ehefrau kennenlernte. Offiziell war in der
Gutsverwaltung beschäftigt, setzte unaufhörlich Vorbereitungen für zukünftige akademi-
sche Tätigkeit fort, indem er während dieser Zeit Magistertitel und Doktorgrad an der
Filiale in Kielce von Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich (beide im Jahre 1943) erhielt.
Die Tätigkeit auf diesem Gebiet war dank besonders der Kontakte mit Krakauer Geschichte-
forscherkreisen und häufigen Besuchen in Krakau möglich, wo er die reichen wissen-
schaftlichen Quellen nutzte. Seine künftige Habilitationsschrift konnte auch während
der Besatzung dank dessen entstehen, in Anlehnung auf die er mit Erfolg nach Rückkehr
nach Posen habilitierte (1946).

Nach dem Weltkrieg und Niederlassung in Posen begrenzten sich die Kontakte mit
Krakau ausschließlich für wissenschaftliche Ebene. Noch im Jahre 1951 wurde er zum
Mitglied-Berichterstatter von Polska Akademia Umiejêtnoœci, nach Wiederbelebung 1989
wurde Labuda zum Vorsitzenden der Körperschaft berufen und übte diesen Amt bis 1994
aus. Als Rektor von Adam-Mickiewicz-Universität in Posen (in Jahren 1962–1965) hatte
er seinen Anteil in Feierlichkeiten des Jubiläums 600 jährigen Bestehen der Jagiellonen-
Universität (1964), diese Universität hat ihm 1995 die Würde des Ehrendoktors verliehen.

Als sehr fruchtbarer Wissenschaftler und gleichzeitig Meister für mehrere Generatio-
nen von Geschichteforscher hatte Gerard Labuda unbestrittenen Beitrag für die Entwic-
klung von Krakauer Forschungszentrum geleistet, dabei kann Krakau und Kleinpolen
sich als glücklich schätzen, da er Krakau und Kleinpolen für sehr wichtige Orte für die
Verständnis seines Lebenslaufs, wissenschaftlich aber auch persönlich betrachtet, gesehen
hat.
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Józef Borzyszkowski
(Gdañsk)

Uniwersytet Gdañski a Uniwersytet Szczeciñski
– ich misja i nasze miejsce w regionie i œwiecie1

Dzieje myœli i instytucji uniwersyteckiej na Pomorzu by³y ju¿ niejednokrot-
nie przedmiotem badañ w bli¿szej i dalszej przesz³oœci. Trudno jednak dziœ wska-
zaæ jedno dzie³o, które by ukazywa³o w wyczerpuj¹cym stopniu ten tak wa¿ny
w historii i wspó³czesnoœci, w dziejach kultury – nauki i kultury Pomorza problem.

W odniesieniu do 40-latka, jakim jest Uniwersytet Gdañski, z okazji jubile-
uszu ukaza³a siê zbiorowa praca pt. Uniwersytet Gdañski 1970–2010, pod red.
Anny Paner i Arnolda K³onczyñskiego, Gdañsk 2010. Ze szczeciñskich jubileuszo-
wych publikacji na szczególn¹ uwagê zas³uguje Z³ota Ksiêga Jubileuszu 25-lecia
Uniwersytetu Szczeciñskiego 1984–2009, Gliwice 2009, stanowi¹ca oryginalny
s³ownik biograficzny pracowników szczeciñskiej Alma Mater.

Jedynie w niewielkim zakresie interesuj¹c¹ problematykê dziejów myœli
i instytucji uniwersyteckich na Pomorzu odnajdujemy na kartach syntezy Historia
Pomorza. Twórca koncepcji, redaktor i wspó³autor Historii Pomorza, profesor
Gerard Labuda, jako syn œwiêtej ziemi pomorskiej i Kaszuba w Poznaniu, nale¿y
do grona tych najwybitniejszych uczonych polskich, którzy – mo¿na powiedzieæ
– s¹ wspó³twórcami naszych uniwersytetów, a jednoczeœnie jako dr h.c. w Gdañ-
sku i Szczecinie jest on chlub¹ naszych uczelni, a dla wielu z nas mistrzem. Jego
mistrzostwo i nowatorstwo zawiera siê miêdzy innymi w tym, i¿ konsekwentnie
w badaniach i dzia³aniach organizacyjnych stawia³ problem dziejów i wspó³cze-
snoœci Pomorza jako kraju wielu nacji i kultur, jako podmiotu dziejów i przed-
miotu rywalizacji miêdzy Polsk¹ a Niemcami, z czego wynikaj¹ okreœlone wy-
zwania dla nas i dla nauki – dla przysz³oœci naszej, choæby tylko w œwiecie nad-
ba³tyckiej Europy, w czym decyduj¹c¹ rolê jako centra nauki i edukacji winny
odegraæ uniwersytety.

1 Pierwotnie referat wyg³oszony na konferencji naukowej w Szczecinie z okazji 25-lecia Uni-
wersytetu Szczeciñskiego.
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W Historii… odnaleŸæ mo¿na korzenie wspó³czesnych wiêzi szczeciñsko-
-gdañskich, a jeszcze bardziej materia³ do refleksji, dotycz¹cej roli naszych uni-
wersytetów i wyzwañ stoj¹cych przed œrodowiskami naukowymi Szczecina i Gdañ-
ska jako najwa¿niejszych oœrodków nauki i kultury kraju nad Ba³tykiem… Ta
dominuj¹ca, przynajmniej w sferze œwiadomoœci, rola naszych miast i uniwersy-
tetów nie przekreœla w niczym starszeñstwa i pierwszeñstwa w wielu dziedzinach
Gryfii (a nawet Królewca), czy Torunia (i to w s¹siedztwie Bydgoszczy).

Przestrzeñ i przysz³oœæ Pomorza nad Odr¹ i Wis³¹, od Ba³tyku po Noteæ
i Wartê, jako naszej ma³ej ojczyzny ze sto³ecznym Szczecinem i takim¿e Gdañ-
skiem, mo¿e byæ i jest naszym wspólnym wezwaniem i zadaniem – w Polsce
i Europie. W powieœci Aleksandra Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa, nar-
rator prowadzi wprawdzie bohatera bardzo czêsto po przesz³oœci, ale przywo³uje
te¿ z myœl¹ o przysz³oœci legendê o Œwiêtope³ku Wielkim, zwo³uj¹cym na ³o¿u
œmierci swoich synów, by przekazaæ im przes³anie o potrzebie jednoœci – Zrzeszo-
nych waju nicht nie z³ômie, ale w pojedinkê waju zniszcz¹!

Jest to przes³anie skierowane, jak s¹dzê, tak¿e do naszych uniwersytetów, by
nie przekreœlaj¹c potrzeby rywalizacji, a nawet konkurencji, w kwestiach zasad-
niczych i realizacji wspólnych zadañ by³y razem.

Wspólne tradycje, podobieñstwa i ró¿nice dziejów myœli i instytucji uniwer-
syteckiej na Pomorzu Wschodnim i Zachodnim… Pierwszeñstwo Pomorza Nad-
odrzañskiego dziêki Gryfii jest oczywiste, jak i oddzia³ywanie w przesz³oœci na
Pomorze Gdañskie tak¿e Królewca. Warto równie¿ pamiêtaæ o próbach powo³a-
nia Uniwersytetu w Che³mnie nad Wis³¹.

Odleg³oœæ Gdañska i Torunia od Gryfii i Królewca czy Krakowa sprawia³a,
¿e g³ówne miasta Pomorza Nadwiœlañskiego w epoce nowo¿ytnej troszczy³y siê
o swoje gimnazja akademickie, uwa¿ane dziœ (podobnie jak w Szczecinie Pedago-
gium) za „przodków” instytucji uniwersyteckich. Ich szczególnym wyró¿nikiem
obok edukacji by³a promocja badañ i wartoœci humanistycznych, zakorzenionych
w rodzimej tradycji, jednoczeœnie uniwersalnych.

Przywo³uj¹c przesz³oœæ, mo¿na by wskazywaæ pocz¹tki polskiej szko³y hi-
storycznej na Pomorzu zwi¹zanej z Seminarium Duchownym w Pelplinie i Towa-
rzystwem Naukowym w Toruniu w II po³. XIX wieku. Jednoczeœnie, a mo¿e
i wczeœniej, warto by podkreœliæ zas³ugi pastora i nauczyciela jêzyka polskiego
w Gdañsku, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, cz³onka szczeciñskiego Towa-
rzystwa Historii i Staro¿ytnoœci Pomorza z I po³. XIX stulecia, który zapisa³ siê
w naszych dziejach jak twórca pierwszego programu badañ kaszuboznawczych,
realizowanego m.in. przez Floriana Ceynowê (1817–1881) – równie¿ we wspó³-
pracy z towarzystwem szczeciñskim.

Nie pomijaj¹c roli w³adz administracyjnych i politycznych XX wieku w kon-
tekœcie powo³ywania i rozwoju interesuj¹cych nas uniwersytetów pomorskich,
trzeba podkreœliæ decyduj¹c¹ rolê lokalnych czy regionalnych œrodowisk spo³ecz-
nych i towarzystw naukowych. W 20-leciu miêdzywojennym o uniwersytet na
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Pomorzu upomnia³y siê ró¿ne œrodowiska ówczesnego Województwa Pomorskiego,
ale zw³aszcza te skupione wokó³ Instytutu Ba³tyckiego z siedzib¹ w Toruniu, który
ju¿ po wojnie, gdy zaistnia³o UMK, w 1948 roku wskaza³ tak¿e na potrzebê powo-
³ania uniwersytetu w Szczecinie. Zarówno przed 40 laty w Gdañsku, jak i 25 lat
temu w Szczecinie, narodziny uniwersytetów by³y przede wszystkim dzie³em
miejscowych œrodowisk, wykorzystuj¹cych w swojej argumentacji i dzia³aniach
nie tylko kontakty polityczne, ale i uk³ady personalne, eksponuj¹cych przede
wszystkim kulturotwórcz¹ i integruj¹c¹ rolê uniwersytetu. O wszystkim ostatecz-
nie zadecydowali i decyduj¹ ludzie, konkretne osoby i osobistoœci, o których po-
trzeba pamiêci jest cz¹stk¹ naszego zadania.

Analizuj¹c dziœ argumentacjê zwolenników i przyjació³ idei powo³ania Alma
Mater w Gdañsku czy w Szczecinie, nie przekreœlaj¹c wagi opinii przeciwników,
a tacy byli nie tylko poza nami, mo¿na i trzeba dojœæ do wniosku, i¿ podejmowane
tu i tam dzia³ania, nie tylko œrodowisk naukowych, musia³y osi¹gn¹æ w okreœlo-
nych warunkach politycznych tak¹ masê krytyczn¹, kiedy po¿¹dana decyzja naj-
wy¿szych w³adz pañstwa by³a nieunikniona. W obu naszych oœrodkach uniwersy-
tety powsta³y na bazie istniej¹cych wczeœniej uczelni, dzia³aj¹cych w kontekœcie
innych szkó³ wy¿szych o profilu zawodowym. Tu i tam wczeœniej rozwa¿ano drogê
filialn¹ – z Torunia czy Poznania. Niema³e znaczenie mia³y dzia³alnoœæ i dorobek
pokrewnych instytucji wojewódzkich archiwów pañstwowych… oraz bibliotek –
Biblioteki Gdañskiej PAN i poprzedniczki Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Integracyjna
rola naszych Uniwersytetów w pocz¹tkach i dziœ, to cz¹stka ich wizji rozwoju.

Wspóln¹ cz¹stk¹ naszych tradycji jest obecnoœæ w wizji rozwoju UG i US
problemów morza i gospodarki morskiej oraz regionu ba³tyckiego Europy. Pierwot-
na dewiza UG In mari vita tua, dziœ brzmi: In mari via tua. UG jako starszy móg³
obawiaæ siê swego czasu szczeciñskiej konkurencji, podobnie jak póŸniej nasze
stocznie i porty zosta³y skazane na partykularyzm w³asny czy polityków. Dziœ
jednak, mam nadziejê, nauczeni przykrymi doœwiadczeniami z przesz³oœci, jeste-
œmy w stanie, przynajmniej w œrodowiskach uniwersyteckich dostrzegaæ nega-
tywne skutki partykularyzmów i potrzebê bli¿szej wspó³pracy w ramach Pomorza
i Rzeczypospolitej, jak i na arenie miêdzynarodowej, nie tylko w najbli¿szej nam
nadba³tyckiej Europie, lecz tak¿e np. w odniesieniu do Syberii i krajów Dalekiego
Wschodu, Chin i Japonii, z którymi oba uniwersytety rozwijaj¹ wspó³pracê. Chodzi
zarówno o promocjê naszego dorobku w g³êbi kraju, o nale¿n¹ pozycjê naszych
oœrodków w Rzeczypospolitej, jak i o prezentowanie naszych oœrodków poza jej
granicami, szczególnie w kontaktach z s¹siadami na wschodzie i na zachodzie, na
pó³nocy i po³udniu. Chodzi o realizacjê projektów przekraczaj¹cych granicê mo¿-
liwoœci jednego oœrodka czy kraju, promowanych przez œrodki EU, wynikaj¹cych
choæby z faktu, i¿ Pomorze – ca³e Pomorze – tak Wschodnie, jak i Zachodnie,
Gdañskie czy Szczeciñskie, to regiony i kraj pogranicza. Pogranicza zaœ w zjed-
noczonej Europie s¹ dziœ szans¹, a nie jak dawniej obci¹¿eniem i przedmiotem
konfliktów – nie tylko miêdzynarodowych.
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To nie przypadek, ¿e wœród naszych partnerów z RFN szczególne miejsce
zajmuj¹ takie instytucje, jak Akademia Baltica z Lubeki czy wcale nie najbogat-
szy Land Mecklenburg-Vorpommern i jego uniwersytet w Gryfii, oraz tamtejsze
Archiwum i Muzeum Krajowe. We wspólnocie uniwersyteckiej licz¹ siê dot¹d
i nadal winny mieæ znaczenie tradycja i wartoœci, których noœnikami byli i s¹
konkretni ludzie, zw³aszcza uczeni. Ich uhonorowanie nale¿y równie¿ do misji
uniwersytetu. Z satysfakcj¹ wœród dr. h.c. naszych uniwersytetów widzê tu i tam
powszechnie cenione postacie uczonych, tak¿e humanistów-historyków, jak i przed-
stawicieli innych dziedzin nauki oraz polityków, których dzia³alnoœæ na rzecz dobra
wspólnego odczuwana jest w ka¿dym zak¹tku naszej ma³ej i wielkiej ojczyzny,
jak i w naszych relacjach z s¹siadami. Ze œwiata polskiej nauki i polityki s¹ to
choæby Gerard Labuda i Leszek Ko³akowski oraz Leszek Balcerowicz. Historia,
filozofia i ekonomia – nasze myœlenie i wspó³dzia³anie na rzecz przysz³oœci –
winny nam nieustannie towarzyszyæ.

Oprócz najwa¿niejszych, uniwersalnych niejako funkcji ka¿dego uniwersytetu
(badañ naukowych i kszta³cenia), konieczne jest wyeksponowanie jego funkcji
spo³ecznych, wynikaj¹cych przede wszystkim z jego zwi¹zków z okreœlon¹ spo-
³ecznoœci¹ regionaln¹. Wszystkie nasze uniwersytety pomorskie winny siê zaan-
ga¿owaæ we wspó³dzia³anie na rzecz naszego regionu – tak w skali Rzeczypospo-
litej, jak i rzeczywistego euroregionu pomorskiego, obejmuj¹cego nie tylko czêœæ
s¹siedniego Landu RFN, ale – id¹c w duchu towarzysz¹cym syntezie Historia
Pomorza – tak¿e najbli¿szy nam region nadba³tyckiej Europy poza wschodnimi
granicami RP.

Bior¹c pod uwagê fakt olbrzymich zmian politycznych i etniczno-kulturo-
wych, ludnoœciowych w II po³. XX w. w granicach wielkiego Pomorza, nie ostat-
nim zadaniem uniwersytetu, a spoœród spo³ecznych funkcji mo¿e najwa¿niejszym,
jest dzia³alnoœæ – poprzez badania i ich popularyzacjê – na rzecz zakorzenienia
mieszkañców regionu w jego historii, kulturze i tradycjach, sprzyjaj¹cych rozwojo-
wi spo³eczeñstwa obywatelskiego i umocnieniu samorz¹dnego demokratycznego
pañstwa. St¹d te¿, bior¹c pod uwagê wielowiekow¹ wieloetnicznoœæ i wielokultu-
rowoœæ Pomorza, z wdziêcznoœci¹ przywo³ujê czêsto s³owa wypowiedziane
w 1989 r. w Gdañsku przez ks. profesora Janusza Pasierba (1929–1993), pierw-
szego laureata Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od morza”.
Dotyczy³y one g³ównie Gdañska i Pomorza nad Wis³¹, ale w równej mierze mo¿-
na i trzeba je odnieœæ tak¿e do Szczecina i Pomorza nad Odr¹, a wiêc do ca³oœci
naszej nadba³tyckiej krainy, sk¹d w 1980 r. powia³ najwiêkszy wiatr:

„Utêsknione morze. Pamiêtam, jak udawa³em siê na studia do Warszawy,
wychodzi³em codziennie nad Wis³ê na Bielanach, ¿eby zobaczyæ rzekê, która
zmierza³a do morza i zobaczyæ takie same jak nad Ba³tykiem mewy. Dziêkujê
za motywacjê tej nagrody. (…) Zrozumia³em, ¿e o to chodzi³o, by to, co bli-
skie, znamionowaæ tym, co uniwersalne. ¯eby widzieæ Kaszuby i Pomorze
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w kontekœcie ju¿ nie tylko polskim, ale i europejskim. Ale polskim przede
wszystkim. Zbli¿aæ to, co nasze i ma³e, ku temu, co wielkie, nie pozwalaj¹c
temu, co ma³e bezkszta³tnie siê rozp³yn¹æ.

Dzisiaj, kiedy zanikaj¹ wszechœwiaty prywatne na rzecz kultury globalnej,
bêd¹cej tak czêsto pustk¹ ss¹co-t³ocz¹c¹, jest to bardzo wa¿ne – dostrzegaæ,
ceniæ odrêbnoœæ, jednoœæ, niepowtarzalnoœæ zjawisk. (…)

Odrêbnoœæ, jednoœæ, niepowtarzalnoœæ. Niepowtarzalnoœæ na pewno, ale
widz¹ca wszystkie analogie, podobieñstwa, pokrewieñstwa. Odrêbnoœæ nie-
zamykaj¹ca siê w ksenofobii, w kompleksach wy¿szoœci czy ni¿szoœci, co na
jedno wychodzi, w szowinizmie. Ma³e ojczyzny wzbogacaj¹ ojczyznê wielk¹
i wzbogacaj¹ te¿ olbrzymi¹ symfoniê œwiata. Bylibyœmy w nim zagubieni,
gdyby nie ten klucz, który zabieramy z domu. (…)

Heraldyczne kolory Pomorza, to b³êkit i z³oto. I tak jest dwa albo trzy razy
do roku. Na wiosnê, gdy kwitnie rzepak – bardziej poetyczne by³yby ³ubiny,
ale te z³ote pola rzepakowe namiêtnie fotografuj¹ Japoñczycy podró¿uj¹cy
po Pomorzu Gdañskim, a Japoñczycy znaj¹ siê na kwiatach i kolorach. I drugi
raz jest tak w czasie ¿niw i pewnie trzeci raz podczas jesieni, kiedy ju¿ lasy
liœciaste poz³acaj¹ krajobraz. Ale normalne kolory Pomorza, to zieleñ, cegla-
ny gotyk koœcio³ów. Dyskretna, nienarzucaj¹ca siê, nie³atwa uroda. Trochê
smêtna. (...)

Ta nasza ma³a ojczyzna nigdy nie by³a samotn¹ wysp¹, lecz czêœci¹ g³ów-
nego l¹du, Polski, Europy. Nie mia³a granic naturalnych w postaci nieprzeby-
tych gór, jedyn¹ granic¹ naturaln¹ by³o morze, ale ono w³aœnie by³o oknem
i drog¹.

Ziemia spotkañ. Wielkich zasiedleñ, ale i wielkich spotkañ. Przez wieki
¿yli tu ze sob¹ i obok siebie – jak to znakomicie opisa³ Günter Grass – Polacy,
Kaszubi, Niemcy, ¿eby nie liczyæ innych nacji, ró¿nych nowych czy starych
Szkotów. Popl¹tani, skuzynowani, wrodzy i przyjaŸni. Prawdziwa mozaika
jêzyków i narodowoœci, której zaczê³a od czasów epoki nowo¿ytnej odpo-
wiadaæ mozaika wiar. Wszystko to jakoœ ¿y³o tutaj razem – nec temere, nec
timide. (…)

Tu dokumentowa³y siê te¿ wielkie dramaty narodowe. (…)
I tu tak¿e dokona³ siê wielki cud po roku 1945. To zabite miasto z mar-

twych powsta³o i zrodzi³o nowy typ cz³owieka. (…) patrz¹c na Kaszuby, na
Pomorze, na Gdañsk, nie mo¿na nie spostrzec, ¿e tutaj siê zawar³a jakby
tajemnica tej czêœci globu. To jest jakby Europa Œrodkowa w miniaturze,
Europa Œrodka. I w ogóle Europa, która i dziœ musi ¿yæ nec temere, nec timi-
de, pomiêdzy kolosami.

Ma³e jest piêkne. To prawda, ¿e piêkno wyzwala mi³oœæ. Ale wyzwala
tak¿e osobliw¹ agresjê. Broñmy przed ni¹ nasz¹ ziemiê: miasta, zabytki, kra-
jobrazy, drzewa i wody.
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Koñcz¹c rozwa¿ania o Pomorzu jako »czêœci g³ównego l¹du«, chcia³bym
powiedzieæ, ¿e droga do uczestnictwa w kulturze – w Europie, w œwiecie –
prowadzi przez prze¿ycie w³asnej to¿samoœci. Przez prze¿ycie w³asnej oso-
bowoœci idzie siê do prze¿ycia wiêkszych wspólnot. (...)

Ma³e ojczyzny ucz¹ ¿yæ w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyŸnie ludzi.
Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyæ, ¿eby by³ zdolny
do wielkich uczuæ w stosunku do tego, co wielkie i najwiêksze w ¿yciu i na
œwiecie (...)”2.

S¹dzê, i¿ taka w³aœnie wizja Pomorza i rola œrodowiska przedstawicieli aka-
demickiego mieœci siê w misji naszych uniwersytetów, bêd¹cych tak¿e ¿ywymi
oœrodkami kultury, nie tylko studenckiej. Takim ludziom Pomorza jak J. Pasierb
zawdziêczamy – my, mieszkañcy tej ziemi i my, cz³onkowie wspólnot akademic-
kich – szczególnie wiele w zakresie prze³o¿enia naszych idei, myœli i dokonañ na
jêzyk zrozumia³y dla ogó³u. W podobnym do Pasierbowego duchu, w nawi¹zaniu
do jego myœli zorganizowaliœmy przed laty wspólnymi si³ami z udzia³em Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego Kongres Pomorski, zainaugurowany w 1997 r. w Gdañsku,
a zakoñczony rok póŸniej w Szczecinie. Owocem Kongresu s¹ m.in. dwie ksiêgi:
Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu Pomorskiego i Kongres Pomorski. Od historii ku
przysz³oœci Pomorza. Zawarte w nich artyku³y, jak i uchwa³a kongresowa oraz
memoria³y wojewodów i biskupów pomorskich, nie straci³y swej aktualnoœci.
Jednak¿e dalsze zaktualizowanie i wzbogacanie wówczas zakreœlonej wizji przy-
sz³oœci Pomorza i roli œrodowisk akademickich, ich realizacja jest przed nami.
Mam nadziejê, ¿e ta jubileuszowa konferencja – nasze referaty i dyskusje – bê-
dzie kolejnym katalizatorem dzia³añ miêdzyuniwersyteckich na rzecz pe³niejszej
realizacji najpiêkniejszych wizji przysz³oœci pomorskiej ziemi.

W naszej refleksji, zw³aszcza humanistów, historyków, nie mo¿e zabrakn¹æ
g³osu poetów. Z bogactwa poezji ludzi morza i Pomorza na sam koniec jeszcze
wiersz Mariana ̄ abiñskiego, Pomorzanina znad Odry, rocznik 1947, urodzonego
w Bobowej ko³o Nowego S¹cza, pt. Okno na œwiat:

Ka¿dy ma swoje Pomorze,
Swoj¹ ma³¹ ojczyznê.
Okno na œwiat –
Miasto portowe,
A mo¿e wieœ pod œcian¹ lasu,
Zale¿y od punktu widzenia.

Ile w nas zewu ¿eglarzy odkrywców,
Ile w nas ¿aru mocarnych kowali,

2 Zob. ks. J.S. Pasierb, St¹d powia³ najwiêkszy wiatr, „Pomerania”, 1989, nr 10, s. 1-2.
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Ile z bolesnych upadków m¹droœci,
Ile wzlotów ponad rafy losu,
By z w³asnego gniazda
Wywieœæ ca³y œwiat.

Ten wiersz, mam nadziejê, jest równie bliski – nam w Gdañsku, jak cz³on-
kom wspólnoty uniwersyteckiego Szczecina, wœród której najliczniejsz¹ grupê
stanowi¹ badacze i nauczyciele akademiccy urodzeni w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim! Obok nich s¹ równie¿ urodzeni i wykszta³ceni na Pomorzu Gdañ-
skim, a tak¿e w wielu innych regionach Polski i poza jej granicami. To dobry
sygna³ ku przysz³oœci i jedno ze Ÿróde³ mojej nadziei na dalsze zbli¿enie naszych
uniwersytetów, nie tylko w dziedzinie historii, germanistyki czy oceanografii.
Pomorze, podobnie jak Europa, potrzebuje pracy obydwu p³uc… – Szczecina
i Gdañska.

Józef Borzyszkowski

Danziger Universität und Stettiner Universität – ihre Mission
und unser Platz in der Region und Welt

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser erinnert die Geschichte von Gedanken und Hochschulanlagen in Pom-
mern und Bedingungen der Entstehung beider Universitäten und ihnen gewidmete Aus-
gabe, auf die Wurzeln und ihnen zugeschriebenen Missionen deutend. Er unterstreicht
die Rolle von mit ihnen zusammenarbeitenden Bibliotheken, wissenschaftlichen Gremien
und die Zusammenarbeit, die von ihnen mit Ausland unternommen wird.

Er macht aufmerksam auf die gesellschaftliche Funktion der Universitäten in der
Region, die Groß-Pommern ist, ein besonderer Land an der Ostsee, von vielen Ethnien,
Religionen und Kulturen, der in Grenzen von Polen und Deutschland in dem vereinten
Europa fungiert.
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Jerzy Kuniewski
(Gdañsk)

Kobiety z Kaszub o przyjaŸni

PrzyjaŸñ zazwyczaj okreœlamy jako wiêŸ ³¹cz¹c¹ osoby na podstawie wza-
jemnej ¿yczliwoœci, opart¹ na zaufaniu, szczeroœci, serdecznoœci, a w razie ko-
niecznoœci polegaj¹c¹ na chêci niesienia pomocy. PrzyjaŸñ lokuje siê w sferze
prywatnej, osobistej i intymnej, a co najwa¿niejsze: usytuowana jest w sferze
emocjonalnej cz³owieka. PrzyjaŸñ obok mi³oœci mo¿na zaliczyæ do najwa¿niej-
szych potrzeb afektywnych cz³owieka. W interpretacji socjologicznej rozpatry-
wana jest pod k¹tem jej w³aœciwoœci spo³ecznych. Spoœród klasyków socjologii
znaczenie przyjaŸni dla relacji spo³ecznych najbardziej doceni³ Georg Simmel
(1906). Ten teoretyk Ÿróde³ przyjaŸni upatruje w tradycji antycznej i dalszego jej
rozwoju w duchu romantycznym, przeœwiadczeniu, ¿e wiêŸ uczuciowa, stanowi
równie¿ o Ÿród³ach wspólnoty przyjaŸni. Simmel, dokonuj¹c tak¿e rozró¿nienia
miêdzy przyjaŸni¹ i mi³oœci¹, uzna³, ¿e ca³kowite otwarcie siebie wobec innych
jest bardziej mo¿liwe w zwi¹zku przyjaŸni ni¿ w mi³oœci. Karen Walker (1995)
charakteryzuje przyjaŸñ w ujêciu Simmela, jako ekspresywny zwi¹zek obejmuj¹-
cy osobowoœæ i rozwijaj¹cy indywidualnoœæ. Na tego badacza jako prekursora
analiz znaczenia przyjaŸni w kontekœcie relacji osobowych i bezosobowych zwróci³
uwagê Allan Silver (1990), podkreœlaj¹c zawarty w jego koncepcji element emo-
cjonalnoœci wystêpuj¹cy w zwi¹zku przyjaŸni. Wspó³czeœnie Anthony Giddens
(2006:122) wyró¿nia przyjaŸñ jako czyst¹ relacjê, która nie jest zakotwiczona
w zewnêtrznych warunkach ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego. Przywo³ywany
ju¿ wczeœniej Allan Silver (1990), znawca zagadnienia „przyjaŸni”, upatruje ko-
rzeni rozró¿nienia pomiêdzy osobowymi i bezosobowymi relacjami w spo³ecznej
teorii oœwiecenia, gdzie wa¿ne miejsce zajmowa³a ewoluuj¹ca idea przyjaŸni, która
sta³a siê prototypem du¿ej kategorii relacji miêdzyludzkich. W tym duchu inter-
pretacji Talcott Parsons dla przyk³adu przedstawi³ wariant dychotomicznego po-
dzia³u na orientacjê afektywn¹ i instrumentaln¹ (Silver 1990). Tym samym, do-
dajmy od siebie, ten teoretyk wpisa³ siê w socjologiczn¹ tradycjê dychotomicznego
podzia³u spo³eczeñstwa, dokonanego wed³ug typów wiêzi spo³ecznej i rodzajów
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stosunków spo³ecznych, które bez wzglêdu na to, jak by³y dzielone i nazywane,
generalnie zwraca³y uwagê na stosunki spo³eczne, wiêzi, które s¹ bardziej bezpo-
œrednie, afektywne, w odró¿nieniu od stosunków, b¹dŸ wiêzi formalnych o cha-
rakterze bezosobowym i zewnêtrznym wobec jednostki. Spoœród klasyków naj-
bardziej znane, odpowiadaj¹ce takiemu podzia³owi s¹: dychotomiczna koncepcja
F. Tönniesa (1988) wspólnota i stowarzyszenie, Émila Durkheima (1999) kon-
cepcja solidarnoœci mechanicznej i organicznej, Maxa Webera (2002:18-19), który
oddzieli³ dzia³ania tradycjonalne i afektywne od wartoœcioworacjonalnych i celo-
woracjonalnych. Bardziej wspó³czeœnie Peter L. Berger (1995:197-198) w swoich
rozwa¿aniach nad kapitalizmem dostrzega dominacje „zimnych” relacji kontrak-
towych wyobcowuj¹cych jednostkê z autonomii, która potrzebuje pewnego zrów-
nowa¿enia przez œwiat ciep³y, którym dla Bergera jest przede wszystkim rodzina
i religia. Silver konstatuje (1990), ¿e dla klasycznych libera³ów i modernistycz-
nych socjologów rodzina, s¹siedztwo, znajomi i przyjaŸñ by³y wêz³ami spo³ecz-
nej i obywatelskiej przyjaŸni wyra¿aj¹cej social attachment (któr¹ mo¿na okre-
œliæ jako „spo³eczn¹ wiêŸ uczuciow¹” albo spo³eczne przywi¹zanie lub rodzaj
szczególnej wiêzi spo³ecznej) jako j¹dro moralnego porz¹dku. Social attachment,
maj¹ca wiele wspólnego z kapita³em spo³ecznym, w rozumieniu Roberta Putnama
(1995:258) umo¿liwia osi¹ganie skoordynowanych dzia³añ, dziêki spontanicznej
wspó³pracy, w której najwa¿niejsza jest ufnoœæ i wzajemne zaufanie. John Kasa-
rada i Morris Janowitz (Sampson:1988) zwrócili uwagê w swoich badaniach nad
wiêziami wspólnotowymi w spo³eczeñstwie masowym, ¿e d³ugie zamieszkiwa-
nie ma wp³yw na lokaln¹ przyjaŸñ, wiêŸ uczuciow¹ do wspólnoty i partycypowa-
nie w lokalnej spo³ecznej aktywnoœci. Jak to okreœli³ Silver (1990), „PrzyjaŸñ
i inne wiêzi sympatyczne integruje indywidualnoœci w wiêksze spo³eczeñstwo…”.
W dobie procesów globalizacyjnych, fragmentacji spo³eczeñstw, detradycjonali-
zacji, ró¿ni naukowcy, coraz czêœciej zadaj¹ sobie pytanie o spoiwo wspó³czesnego
spo³eczeñstwa. Niektórzy, jak Ray Pahl (2008), doceniaj¹c znaczenie przyjaŸni,
zastanawiaj¹ siê, czy to w³aœnie nie ona powinna byæ tym g³ównym spoiwem. Tak
wiêc przyjaŸñ nie traci na znaczeniu, a wrêcz w ró¿nych naukowych rozwa¿a-
niach nabiera znaczenia strategicznego. Egalitaryzm zawarty w przyjaŸni, jej nie-
zale¿noœæ od ró¿nych instytucji sformalizowanych, pañstwowych czyni tak¿e przy-
jaŸñ wymiarem politycznym, na co zwraca uwagê Pahl (2008:171): „Prawdziwe
przyjacielskie spo³eczeñstwo by³oby, rzecz oczywista, spo³eczeñstwem bezklaso-
wym i dlatego, co logiczne, nadawanie bardziej centralnego i pierwszorzêdnego
znaczenia czystej przyjaŸni mo¿e byæ potê¿nym narzêdziem zmiany spo³ecznej”.
Tak wiêc przyjaŸñ i inne wiêzi sympatyczne s¹ fundamentem, na którym budowane
s¹ szersze struktury o charakterze wspólnotowym, tak¿e etnicznym i narodowym.
Im wiêcej przyjaŸni i innych wiêzi sympatycznych, tym dana wspólnota jest bar-
dziej zwarta, solidarna i trwa³a czasowo, i na odwrót, im mniej przyjaŸni i wiêzi
sympatycznych, tym wspólnota jest s³absza i traci swoje atrybuty solidarnoœci
miêdzyludzkiej. PrzyjaŸñ mo¿e byæ uznana w duchu interpretacji durkheimow-
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skiej jako „fakt spo³eczny”. To, co wydaje siê indywidualne i intymne w zwi¹zku
przyjaŸni, ma w wymiarze spo³ecznym swoje czêsto nieuœwiadomione jednostko-
wo prze³o¿enie na budowê szerszych struktur spo³ecznych. Chocia¿ znaczenie
przyjaŸni by³o doceniane w myœli spo³ecznej i socjologicznej przynajmniej od
czasów Arystotelesa po dzisiejsze, to nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zaistnia³a literatura
naukowa na temat przyjaŸni jest bogata i wyczerpuj¹ca zagadnienie. Dopiero ostat-
nimi czasy powstaj¹ interesuj¹ce opracowania na temat wzorów przyjaŸni w ró¿-
nych krajach, które ró¿ni¹ siê pod tym wzglêdem miêdzy sob¹, np. studium Elke
Bruckner i Karin Knaup (1993) o przyjaŸni kobiet i mê¿czyzn. Autorki zwracaj¹
np. uwagê, ¿e w Stanach Zjednoczonych nie ma ró¿nic w doborze przyjaciela
okreœlonego przez p³eæ, ale w innych krajach we W³oszech, a zw³aszcza na Wê-
grzech wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn mia³o przyjaciela z przeciwnej p³ci. Autorki
nie pisz¹ o Polsce. W naszym kraju nie s¹ opracowane typy i wzory przyjaŸni
miêdzy kobietami i mê¿czyznami, w ramach tej samej p³ci, jak równie¿ w ich
odmianach regionalnych, np. wzory przyjaŸni na Kaszubach. Podczas moich ba-
dañ terenowych, realizowanych w latach 2002 i 2003, dotycz¹cych ró¿nych aspek-
tów ¿ycia kobiet z terenów wiejskich Kaszub poruszono równie¿ temat przyjaŸni
i jej znaczenia dla kobiet. Na ten temat wypowiedzia³y siê 62 respondentki z tere-
nów wiejskich Kaszub, reprezentuj¹ce ró¿ne grupy wiekowe, poziomy wykszta³-
cenia, typy wykonywanych zawodów. Wœród wypowiadaj¹cych znalaz³y siê rol-
niczki z krwi i koœci, a tak¿e panie zajmuj¹ce siê przedsiêbiorczoœci¹, kobiety
wykonuj¹ce prace fizyczne i umys³owe oraz studentki.

Respondentkom zadano pytanie:
Jak wiele znaczy dla nas przyjaŸñ? Czy mamy prawdziwych przyjació³?

Czy wola³ybyœmy mieæ za przyjaciela kobietê, czy mê¿czyznê? Uzyskane od-
powiedzi poklasyfikowano wed³ug nastêpuj¹cych wskazañ: 1. PrzyjaŸñ ze wska-
zaniem na kobietê. 2. PrzyjaŸñ ze wskazaniem na mê¿czyznê. 3. Nie ma znacze-
nia, czy przyjacielem jest kobieta, czy mê¿czyzna.

1. PrzyjaŸñ ze wskazaniem na kobietê.

1Cz(rolnik): Bardzo wiele – jest uzdrawiaj¹ce, drugi lekarz, po¿ali siê, wy³a-
duje. Za przyjaciela mieæ kobietê; 2Bz(rolnik): Mamy prawdziwych przyjació³.
PrzyjaŸñ znaczy dla nas du¿o. Mo¿e byæ i kobieta i mê¿czyzna, ale w moim przy-
padku bardziej kobieta; 7Bp(rolnik): Przyjació³ poznaje siê w biedzie. Obojêtnie,
mo¿e byæ kobieta albo mê¿czyzna. Sekrety powierzy³abym przyjació³ce; 8Bœ(sprz¹-
taczka): Kobieta woli kobietê, bo mo¿e siê zwierzaæ z ró¿nych problemów kobie-
cych; 9Cp(rolnik): Takich serdecznych przyjació³ to nie ma. Ja wola³abym kobie-
ty, ¿eby zwierzaæ siê; 10Cp(rolnik): Chyba tak, jak ja im zaufam to oni mi te¿. Jest
to obojêtne, ale przy zwierzaniu bardziej kobiety, bo one mnie lepiej zrozumiej¹.
To tak jak mê¿czyzna z mê¿czyzn¹ te¿ siê lepiej zrozumiej¹; 14Aœ(przedsiêbiorca):
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Mam, ale kobiety wola³abym za przyjació³ki i mam za przyjació³ki kobiety;
15Cw(nauczycielka): Tak, mam kobiety i mê¿czyzn, ale do zwierzeñ wolê mieæ
kobiety; 16Bœ(organizatorka pomocy spo³ecznej): PrzyjaŸñ znaczy dla mnie du¿o.
Wolê mieæ ma³o przyjació³, ale serdecznych i zdecydowanie kobiety; 18Cœ(biblio-
tekarka-emerytka): Znaczy bardzo wiele. Zdecydowanie za przyjaciela wolê ko-
bietê i mam dwie przyjació³ki. Kobiecie mo¿na siê zwierzyæ, a mê¿czyzna ma inn¹
psychikê i jego zwierzenia nie interesuj¹. Ze wzglêdu na mê¿a alkoholika patrzy-
³am z dystansem na mê¿czyzn, ale teraz widzê, ¿e moi synowie s¹ zupe³nie inni
i nie pij¹; 19Bœ(bibliotekarka): Znaczy bardzo du¿o. Tak, mam przyjació³ i kobiety,
i mê¿czyzn, i mogê na nich zawsze liczyæ. Do najbardziej intymnych zwierzeñ to
moja siostra; 21Cz(przedsiêbiorca): Przy zwierzeniach kobiety zdecydowanie –
bo mê¿czyŸnie wszystkiego siê nie mówi, o tajemnicach kobiecoœci; 22Bœ(dyrek-
torka GOK): Bardzo du¿o. Mi jest obojêtne i mam przyjació³ mê¿czyzn, i kobiety,
i w pracy, i poza prac¹. Przy zwierzeniach to jednak kobieta, a mê¿czyzna nie do
ka¿dego tematu; 23Bz(rolnik): Mam du¿o przyjació³. Wolê kobietê, bo mo¿na
z ni¹ pogadaæ o babskich problemach; 25Bœ(bibliotekarka): Tak, kobietê, bo lepiej
zrozumie; 27Cz(rolnik): Mam. S¹siedzi mê¿czyŸni i kobiety. Nieraz mê¿czyzna,
ale zwierzyæ to kobieta. Bardziej jednak to kobieta; 28Bz(krawcowa – bezrobotna):
Znaczy du¿o. Myœlê, ¿e tak, mam przyjació³ kobiety jak i mê¿czyzn. Kobiecie mo¿na
siê zwierzyæ, bardziej zrozumie od mê¿czyzny; 29Bœ(w³aœcicielka sklepu): Mamy
dwoje przyjació³ – ma³¿eñstwo. Nie umiem okreœliæ. Mamy ich. Do zwierzeñ jed-
nak kobieta, bo mê¿czyzna nie zrozumie wszystkiego. Kobiecie mo¿na zwierzyæ
siê lepiej, serdeczniej; 31Cw(nauczycielka): Znaczy wiele. Mam dwie przyjació³ki.
Raczej kobiety, bo z mê¿czyzn¹ nie zawsze i o wszystkim mo¿na powiedzieæ. Zreszt¹
nie mia³am nigdy przyjaciela mê¿czyzny; 33Bœ(w³aœcicielka sklepu): PrzyjaŸñ
mog³aby znaczyæ du¿o, gdyby to by³a prawdziwa przyjaŸñ, a¿eby by³a, to musi byæ
¿yczliwoœæ. To nie ma znaczenia kto, ale w sprawach osobistych to kobieta; 39Cœ(na-
czelnik urzêdu pocztowego – emeryt): Wolê kobiety, ale mamy za przyjació³ ma³-
¿eñstwa. Z mê¿czyzn¹ nie mia³abym tematu; 42Cp(rolnik, siostra PCK): Kobiety,
bo mê¿czyŸni myœl¹ tylko o seksie, nie ma przyjaŸni bezinteresownej. Kobieta
lepiej zrozumie drug¹ kobietê; 62Aœ(studentka fizyki z matematyk¹): Przyjació³
prawdziwych nie ma siê du¿o w ¿yciu, ale kobieta dla mnie by³aby lepszym przy-
jacielem, bo o wiêkszej iloœci spraw mo¿na porozmawiaæ, ale mo¿e istnieæ przy-
jaŸñ pomiêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, ale musz¹ uwa¿aæ, ¿eby to siê nie przerodzi³o
w nic innego. Je¿eli siê pok³óc¹, to mo¿e siê wszystko popsuæ; 72Aœ(studentka
pedagogiki): PrzyjaŸñ ma dla mnie ogromne znaczenie. Mam prawdziwych przy-
jació³. PrzyjaŸñ miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ nie jest mo¿liwa; 74Aw(ksiêgowa):
PrzyjaŸñ to wielki skarb. Coraz mniej jest prawdziwych przyjació³. Dla mnie przy-
jaciel – raczej kobieta dla kobiety; 67Aœ(studentka filologii rosyjskiej): PrzyjaŸñ
jest bardzo wa¿na. S³owo przyjaciel nie jest przeze mnie czêsto u¿ywane. Przyja-
ciela mam tylko jednego. Ale oprócz niego mam te¿ innych bliskich mi ludzi,
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których nie mogê chyba jednak nazwaæ przyjació³mi – choæ mo¿e jest to pewien
rodzaj przyjaŸni. P³eæ ma tu znaczenie. Czasami mówiê, ¿e mam dwóch przyjació³
– ch³opaków – dobrze siê rozumiemy i czujemy siê ze sob¹, mówimy niemal wszys-
tko, ale zawsze zdajê sobie sprawê z tego, ¿e istnieje pewien dystans, którym jest
ró¿nica p³ci – poci¹g do p³ci przeciwnej, co sprawia, ¿e mog¹ pojawiæ siê sy-
tuacje ograniczaj¹ce swobodê. Dlatego ten jeden mój prawdziwy przyjaciel – to
dziewczyna.

2. PrzyjaŸñ ze wskazaniem na mê¿czyznê.

4Bœ(rolnik): PrzyjaŸñ znaczy bardzo du¿o – bo to i droga do sukcesu i do
szczêœcia. Wola³abym mieæ za przyjaciela mê¿czyznê, bo s¹ bardziej konkretni;
12Az(sprzedawca – bezrobotna): Du¿o. Tak mam przyjació³. Kobieta mniej do-
chowa tajemnic. Wola³abym mieæ za przyjaciela mê¿czyznê, bo on nie ma gdzie
rozpowiadaæ; 32Bœ(w³aœcicielka sklepu): mamy du¿o przyjació³, ale wolê mê¿-
czyzn, bo s¹ bardziej uczciwi, dochowuj¹ tajemnicy; 34Bœ(przedsiêbiorca): Przy-
jaŸñ znaczy dla mnie du¿o. Mam przyjació³ mê¿czyzn. Mê¿czyzn, bo jestem do
nich przyzwyczajona. Mia³am braci. Nie znam tak kobiet. Bardziej z tat¹ by³am;
38Cœ(kierowniczka WDK): Bardzo du¿o. Mam, tak myœlê, kobietê i mê¿czyzn.
Mo¿e jednak mê¿czyzna, u niego prêdzej znajdzie siê pomoc, pocieszenie. Kobieta
jest bardziej zazdrosna o rzeczy ró¿ne. Choæ nie wszystkie. Ona ma taki dywan, ja
te¿ muszê; 41Cz(sprzedawczyni): Wolê mê¿czyznê, bo lepiej trzyma tajemnicê.
Mo¿na ciekawie porozmawiaæ, jako fachowców tak¿e, ginekologów – s¹ delikat-
niejsi, dentysta te¿ delikatniejszy; 44Cw(przedsiêbiorca): PrzyjaŸñ jest bardzo
potrzebna. Ja mam przyjació³ mê¿czyzn. Kobieta potrafi lepiej zrozumieæ mê¿czy-
znê i na odwrót, i to jest regu³a naturalna. Kobiety nigdy nie zaprzyjaŸni¹ siê do
koñca, bo zawsze bêdzie punkt zapalny. Nieprawda, ¿e przyjaŸñ z mê¿czyzn¹ musi
siê koñczyæ seksem. Zreszt¹ ca³e ¿ycie przebywam z mê¿czyznami; 50Aœ (technik
d/s turystyki – bezrobotna): W moim przypadku mam wiêcej przyjació³, ni¿ przy-
jació³ek. Z mê¿czyznami ³atwiej nawi¹zujê kontakt, bardziej im ufam, s¹ mniej
zazdroœni, zawistni. S¹ te¿ sprawy, o których mogê porozmawiaæ tylko z kobietami.
Niektórzy ch³opcy nie potrafi¹ zrozumieæ problemów dziewczyn, dziecinnie pod-
chodz¹ do niektórych spraw. Je¿eli chodzi o przyjació³, nie liczy siê p³eæ, tylko
charakter danego cz³owieka, czy jest w stanie nas zrozumieæ, czy pomóc;
55Az(sprzedawczyni): PrzyjaŸñ jest bardzo cenna, lecz prawdziwych przyjació³
trudno znaleŸæ, a czasami wcale ich nie poznajemy. £atwiej jest mi zaprzyjaŸniæ
siê z mê¿czyzn¹, nie jest zazdrosny, zawistny; 76Aœ(przedszkolanka i studentka
pedagogiki): Ka¿de stosunki miêdzyludzkie s¹ wa¿ne, a przyjaŸñ po stokroæ
wa¿na. Prawdziwym przyjacielem mo¿e byæ mê¿czyzna; 79Aœ(studentka ochrony
œrodowiska): PrzyjaŸñ jest bardzo wa¿na. Wola³abym mieæ za przyjaciela mê¿-
czyznê.
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3. Nie ma znaczenia, czy przyjacielem jest kobieta, czy mê¿czyzna.

3Bp(rolnik): Prawdziwych przyjació³ poznaje siê w biedzie. Mam i kobietê,
i mê¿czyznê; 5Cp(rolnik): Najlepiej mieæ przyjació³ kobiety i mê¿czyzn. Mê¿czyŸni
te¿ s¹ bardzo sympatyczni, ¿artobliwi, bardzo uprzejmi. Szczególnie u nas ludzie
sympatyczni. Tutaj ludzie s¹ bardziej uprzejmi; 6Cp(rolnik): Mam du¿o przyjació³
kobiet i mê¿czyzn. PrzyjaŸñ, czy z kobiet¹, czy z mê¿czyzn¹, nie ma dla mnie zna-
czenia; 13Bw(nauczycielka): Mamy prawdziwych przyjació³ kobiety i mê¿czyzn.
Liczy siê lojalnoœæ, szczeroœæ, uczciwoœæ. Przy zwierzeniach niekoniecznie kobieta
i nieraz dobrze zapoznaæ siê z innym punktem widzenia; 17Cz(rolnik): Ogromnie,
ogromnie. Przyjaciel to bardzo piêkne s³owo, ale i zobowi¹zanie. Mamy bardzo
wiele przyjació³ i kobiet, i mê¿czyzn. Czyli nie ma ró¿nicy. Zwierzyæ siê mogê
i kobiecie i mê¿czyŸnie, je¿eli to jest prawdziwy przyjaciel; 20Cœ(restauratorka):
Tak bez ró¿nicy. Przyjaciele bez ró¿nicy. Zwierzaæ siê mo¿na i kobiecie i mê¿czyŸ-
nie; 24Bw(nauczycielka wychowania przedszkolnego): Kiedyœ myœla³am, ¿eby
mieæ mê¿czyznê za przyjaciela, ale teraz mam kobietê. PrzyjaŸñ du¿o znaczy
i znaczy³a. Myœla³am, ¿e mê¿czyŸni s¹ bardziej wierni w przyjaŸni, nie zdradz¹
sekretów, ale kobiety te¿ to potrafi¹; 30Bw(nauczycielka): Wiele znaczy, mam
i kobiety i mê¿czyzn. Ma³¿eñstwa. W pewnym wieku inaczej siê patrzy. Ze wzglê-
dów biologicznych ³atwiej siê porozumieæ z kobiet¹, ale mê¿czyŸni maj¹ trzeŸwy
os¹d sytuacji. Nie wik³aj¹ siê w drobiazgi, czy tego typu historie; 35Cœ(rolnik):
Wiele. Mam przyjació³, ale dzisiaj ludzie s¹ zawistni, zazdroœæ i to utrudnia przy-
jacielskie kontakty. Mo¿e byæ kobieta i mê¿czyzna. Mê¿czyzna lepiej trzyma ta-
jemnicê, ale teraz plotkuj¹ bardziej ni¿ kobiety; 37Cœ(bibliotekarka): Trudno jest
mieæ prawdziwych przyjació³ w tych czasach. Jest to obojêtne. Przy zwierzeniach
to nie ma ró¿nicy. To musi byæ cz³owiek. Ka¿dy ma marzenia, ale nie d¹¿yæ za
wszelk¹ cenê. Cz³owiek bez marzeñ by siê nie zrozumia³. Jak wspania³y mê¿czy-
zna, to te¿ siê mogê zwierzaæ; 43Bw(nauczycielka): Nie ma znaczenia. To zale¿y
od cz³owieka, mo¿e nim byæ i kobieta, i mê¿czyzna; 46Cœ(rolnik): Bardzo du¿o
uwa¿am. Myœlê, ¿e obojêtnie, przyjació³mi powinni byæ wszyscy ludzie. P³eæ
nie ma znaczenia. Zwierzenie bardziej kobiecie, ale to tylko w tym przypadku.
Mê¿czyzna te¿ mo¿e byæ dobrym przyjacielem; 51Az(kelnerka): PrzyjaŸñ jest dla
mnie bardzo wa¿na. Mam du¿o przyjació³, na których mogê liczyæ, a oni na mnie,
niezale¿nie od danej sytuacji. Nie ma znaczenia, czy przyjaciel jest kobiet¹, czy
mê¿czyzn¹; 53Aœ(kierowniczka sklepu): PrzyjaŸñ jest bardzo wa¿na, bez niej ¿ycie
by³oby bez sensu. Z przyjacielem mo¿emy siê cieszyæ, jemu mo¿emy siê wy¿aliæ.
Jest mi obojêtne, czy to kobieta, czy mê¿czyzna. Wa¿ne, aby by³ szczery; 54Bœ(sprze-
dawca magazynier): PrzyjaŸñ ma bardzo du¿e znaczenie, uwa¿am, ¿e nie ma praw-
dziwej mi³oœci bez przyjaŸni. Nie ma dla mnie znaczenia, czy przyjacielem jest
mê¿czyzna, czy kobieta; 56Bœ(technik ekonomista): Wed³ug mnie jest to bez ró¿nicy,
czy jest to kobieta, czy mê¿czyzna. Przyjació³ mam, ale prawdziwych poznaje siê
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dopiero wtedy, gdy s¹ naprawdê potrzebni. Myœlê, ¿e mam takich sprawdzonych
przyjació³ – pozna³am ich dziêki mojemu mê¿owi; 57Aœ(uczennica liceum gastro-
nomicznego): PrzyjaŸñ znaczy dla mnie bardzo du¿o. Mam przyjació³ kobiety
i mê¿czyzn – nie ma ró¿nicy; 58Aœ(studentka ekonomii): Niezale¿nie, czy przyja-
cielem jest kobieta, czy mê¿czyzna, to przyjaŸñ jest na pewno ka¿demu potrzebna.
Ja te¿ mam kilku przyjació³; 59Aœ(studentka filologii polskiej): PrzyjaŸñ jest dla
mnie bardzo cenna, wiem, jak trudno j¹ zdobyæ. Mam kilku prawdziwych przyja-
ció³ obu p³ci – ka¿dy z moich przyjació³ jest inny i czymœ innym mnie wzbogaca;
60Aœ(ma zamiar studiowaæ fizjoterapiê): Przyjaciele s¹ nam w ¿yciu bardzo po-
trzebni. Ka¿dy z nas zazwyczaj ma przyjaciela i ja tak¿e. Przyjacielem mo¿e byæ
zarówno kobieta, jak i mê¿czyzna; 68Aœ(studentka pedagogiki): PrzyjaŸñ jest bardzo
wa¿na dla cz³owieka. Ka¿dy cz³owiek powinien mieæ kogoœ bliskiego, z kim mo¿e
porozmawiaæ o swoich problemach. Niewa¿na jest p³eæ. Wa¿ne jest, ¿eby mieæ
przyjaciela; 69Aœ(uczennica LO): PrzyjaŸñ znaczy dla mnie bardzo wiele i nie
obchodzi mnie to, czy jest to mê¿czyzna, czy kobieta; 76Aœ( studentka zarz¹dzania
i ekonomii): Tak wiele znaczy w ¿yciu. Mam prawdziwych przyjació³. A p³eæ jest mi
obojêtna; 78Aœ(studentka socjologii): Bez przyjaŸni ¿ycie jest szare i nudne. To
dopiero ¿ycie zweryfikuje, czy mia³am prawdziwych przyjació³. Chcia³abym mieæ
przyjació³ obojga p³ci; 80Aw(nauczycielka jêzyka niemieckiego): PrzyjaŸñ jest
bardzo istotna. Mam kilku przyjació³, p³eæ nie odgrywa tu istotnej roli.

Konteksty wypowiedzi respondentek wskazuj¹ na du¿e znaczenie przyjaŸni
w ich ¿yciu. Niektóre wypowiedzi, jak respondentki 46Cœ, mówi¹ce o tym, ¿e
wszyscy ludzie powinni byæ przyjació³mi, potwierdzaj¹ za³o¿enie socjologiczne
o znaczeniu przyjaŸni jako spoiwa spo³ecznego, a zarazem, co wa¿niejsze, wska-
zuj¹ na œwiadomoœæ i oczekiwania wielu ludzi, ¿e przyjaŸñ rzeczywiœcie mo¿e
byæ tym spoiwem. Przy du¿ym znaczeniu nadawanemu przyjaŸni respondentki
mianem przyjaciela okreœlaj¹ osoby bliskie emocjonalnie, niektóre zwracaj¹ uwagê
(np. 59Aœ) na wzbogacenie w³asnej osobowoœci – tym samym doceniamy przeni-
kliwoœæ Simmel’a, dostrzegaj¹cego w przyjaŸni zwi¹zek emocjonalny, maj¹cy
wp³yw na rozwój indywidualnoœci. Przytaczane wczeœniej wypowiedzi, jak i te
przedstawione poni¿ej wskazuj¹, ¿e przyjaŸñ traktowana jest ekskluzywnie. Nie
wszystkie respondentki wierz¹ w przyjaŸñ ca³kowit¹ i uwa¿aj¹, ¿e nie zawsze
³atwo jest znaleŸæ prawdziwego przyjaciela. Te z respondentek, które dozna³y
prawdziwej przyjaŸni, doceniaj¹ to i same nie chc¹ te¿ zawieœæ swoich przyjació³.
Wypowiedzi niektórych respondentek wskazuj¹, ¿e przyjaŸñ stanowi dla nich jedn¹
z najwa¿niejszych wartoœci w ¿yciu.

O przyjaŸni

26Bœ(technik technologii drewna): Nie wierzê w ca³kowit¹ przyjaŸñ. Cz³owiek
jest egoist¹. Tylko matka mo¿e ratowaæ dziecko i to jest prawdziwe, a inne czyny
bohaterskie s¹ sztuczne. Nie wierzê w przyjaŸñ dozgonn¹, wiern¹. Ojciec mia³
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przyjaciela T., ale powiada³, ¿e przyjació³ maj¹ ludzie wybrani, ale w ¿yciu jest
zjawisko rzadkie; 52Aœ(nauczycielka wf, studentka AWF): Przyjació³ mam spo-
ro, ale tych prawdziwych kilku, ich przyjaŸñ ceniê sobie bardzo i staram siê ze
wszystkich si³, by i oni siê na mnie nie zawiedli; 70Aœ(studentka Wy¿szej Szko³y
Bankowej): Bez przyjaŸni nie mo¿na ¿yæ; 71Aœ(studentka zarz¹dzania): PrzyjaŸñ
jest bardzo wa¿na i potrzebna ka¿demu cz³owiekowi, lecz prawdziwych przyjació³
ma siê tak naprawdê niewielu – trudno jest mieæ najlepszego przyjaciela; 73Aœ(stu-
dentka socjologii): Uwa¿am, ¿e przyjaŸñ jest sensem naszej egzystencji.

Okazuje siê, ¿e w przyjaŸni du¿e znaczenie mo¿e te¿ mieæ p³eæ przyjaciela.
Poni¿ej przedstawiono iloœciowo wskazania na p³eæ przyjaciela na podstawie za-
prezentowanych wczeœniej wypowiedzi respondentek.

Tabela 1.
P³eæ przyjaciela

Wiek

A B C Rolnicy
(18-30) (31-50) (51-75)

Liczba – (N) 62 21 21 20 13

1. Ze wskazaniem
na kobietê – % 41,94 23,81 52,38 50 46,15

2. Ze wskazaniem
na mê¿czyznê – % 16,13 19,05 14,29 15 7,69

3. Nie ma znaczenia – % 41,94 57,14 33,35 35 46,15

Źród³o: Badania w³asne.

Analiza iloœciowa wskazuje, ¿e najwiêkszym poparciem cieszy³y siê punkty
1 i 3. W punkcie 1 – przyjaŸñ ze wskazaniem na kobietê – zauwa¿amy, ¿e wyniki
w grupie wiekowej B (31–50 lat) i C (51–75 lat) s¹ porównywalne, ale znacznie
wy¿sze, ni¿ dla punktu 3. W grupie wiekowej A (18–30 lat) iloœæ wskazañ wynosi
tylko – 23,81 proc. w stosunku do grupy B – 52,38 proc. i C – 50 proc. W punkcie
3 – nie ma znaczenia, czy przyjacielem jest kobieta, czy mê¿czyzna – zauwa¿amy,
¿e najwiêcej wskazañ by³o wœród najm³odszych respondentek – 57,14 proc.,
a wskazania w grupie wiekowej B i C s¹ porównywalne – 33,35 proc. i 35 proc.
Najmniej wskazañ uzyska³ punkt 2 – przyjaŸñ ze wskazaniem na mê¿czyznê.
Najwy¿sze poparcie uzyska³ w grupie najm³odszych respondentek A – 19,05 proc.
i znacznie ni¿sze w grupie wiekowej B i C, których uzyskane wyniki s¹ znów
porównywalne. Wœród rolniczek takie samo poparcie by³o dla punktu 1 i 3 po
46,15 proc., a zdecydowanie niskie dla punktu 2 – tylko 7,69 proc. Zauwa¿alne
s¹ wyraŸne ró¿nice wiekowe we wskazaniach. Dla najm³odszych respondentek
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najbardziej popularna jest opcja, ¿e p³eæ przyjaciela nie jest najwa¿niejsza. Co
ciekawe, w tej grupie respondentek po tyle samo respondentek chcia³oby mieæ za
przyjaciela kobietê, jak i mê¿czyznê. Do wszelkich wyników badawczych nale¿y
podchodziæ z du¿¹ doz¹ ostro¿noœci. To, ¿e wiêcej kobiet m³odych wola³oby mieæ
za przyjaciela mê¿czyznê, mo¿e wynikaæ po prostu z wiêkszego zainteresowania
p³ci¹ przeciwn¹ w tym wieku, ni¿ w starszym. Czyli z up³ywem lat mog¹ nastêpo-
waæ tutaj zmiany. Natomiast inne interpretacje mog¹ siê odwo³ywaæ do istniej¹-
cych koncepcji przyjaŸni miêdzy kobietami i kobietami a mê¿czyznami. Linda
Brannon (2002:285) zwraca uwagê, ¿e przyjaŸnie miêdzy kobietami a mê¿czy-
znami s¹ nowym zjawiskiem, nieistniej¹cym sto lat temu. Zwi¹zane to by³o
z siln¹ segregacj¹ rodzajow¹ i podzia³em zadañ i obowi¹zków na kobiece – zwi¹-
zane z domem i zewnêtrzne – mêskie, zwi¹zane z prac¹, biznesem i polityk¹.
W sytuacji zacierania siê tych ró¿nic, co wynika z emancypacji kobiet, podejmo-
wania przez nie nauki, studiów i pracy zawodowej, zmieniaj¹ siê relacje miêdzy
kobietami a mê¿czyznami, tak¿e nowego znaczenia nabiera przyjaŸñ w relacjach
miêdzy p³ciami. St¹d te¿ wyniki moich badañ mog¹ odzwierciedlaæ zachodz¹ce
zmiany, tj. zmniejszaj¹c¹ siê segregacjê rodzajow¹. Nastêpnym elementem, na
który nale¿y zwróciæ uwagê to emocjonalnoœæ. Otó¿ w wypowiedziach kobiet
chc¹cych mieæ za przyjaciela kobiety jako argument wskazuje siê lepsze zrozu-
mienie miêdzy kobietami, wiêksze otwarcie, atmosferê serdecznoœci, mo¿liwoœæ
wy¿alenia siê, co mieœci siê we wzorcu kobiecych przyjaŸni (op. cit.), potwier-
dzonym w ró¿nych badaniach (Walker 1995). W kobiecych przyjaŸniach kobiety
podzielaj¹ uczucia, w przeciwieñstwie do mêskich przyjaŸni, w których podziela
siê dzia³ania. W moich badaniach wiele kobiet uwa¿a, ¿e mê¿czyŸni mniej nadaj¹
siê do zwierzeñ, co znów potwierdza kontekst relacyjny miêdzy kobietami i mê¿czy-
znami „wzorzec aktywnego s³uchania i zrozumienia”, który bardziej przypisuje
siê kobietom, ni¿ mê¿czyznom. W przypadku wskazania przyjaŸni z mê¿czyzn¹,
kobiety przyjmuj¹ jako atrakcyjny kontekst cech przypisywany mê¿czyznom.
W takiej konfiguracji mê¿czyŸni s¹ bardziej konkretni, dochowuj¹cy tajemnicy,
mniej zazdroœni i zawistni, mniej plotkuj¹. Przeciwstawne cechy do wymienio-
nych respondentki przypisuj¹ kobietom, uwa¿aj¹c je za negatywne. Istniej¹ te¿
wypowiedzi, ¿e u mê¿czyzn znaleŸæ mo¿na wiêksze oparcie i pocieszenie ni¿
u kobiet. Niektóre respondentki podkreœlaj¹, ¿e z ró¿nych wzglêdów, np. czêstego
przebywania z mê¿czyznami w pracy, lepiej siê czuj¹ w ich towarzystwie, ni¿
w towarzystwie kobiet. Tego typu postawy zwi¹zane s¹ z coraz czêstszym podej-
mowaniem przez kobiety pracy poza domem i wspólnej pracy z mê¿czyznami.
Wskazuje to tak¿e na postêpuj¹ce zmiany i zmniejszaj¹c¹ siê segregacjê rodzaju.
Wreszcie argumentem, ¿e tak siê dzieje, s¹ g³osy kobiet wskazuj¹ce, ¿e nie ma dla
nich znaczenia, czy przyjacielem jest kobieta, czy mê¿czyzna. Zwraca siê tu uwagê
na przestrzeganie zasad przyjaŸni niezale¿nie od p³ci, takich jak: lojalnoœæ, szczeroœæ,
uczciwoœæ. Aspektem utrudniaj¹cym przyjaŸñ miêdzy kobietami a mê¿czyznami
(wed³ug niektórych respondentek) jest poci¹g seksualny do p³ci przeciwnej, który
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uniemo¿liwia nawi¹zanie prawdziwych, przyjacielskich kontaktów. Inne respon-
dentki uwa¿aj¹ element seksualnoœci we wzajemnych relacjach za przesadzony.
Generalnie kobiety postrzegaj¹ przyjaciela jako osobê blisk¹, zaufan¹, przed któr¹
mo¿na siê otworzyæ i daj¹c¹ wsparcie w sensie psychologicznym. Co wa¿ne, przy-
jaciel pochodzi spoza rodziny. ¯adna z respondentek np. nie wskaza³a na mê¿a
jako najlepszego przyjaciela, jeœli ktoœ z rodziny uwa¿any jest za przyjaciela, to
bardziej siostra. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e m¹¿ nie jest blisk¹, godn¹ zaufania
osob¹, ale wskazuje, ¿e kobiety w doborze przyjació³ kieruj¹ siê innymi wzglêdami
ni¿ rodzinnymi. To spostrze¿enie mieœci siê w regu³ach wyjaœnienia socjologicz-
nego. Karen Walker (1995), powo³uj¹c siê na badania Fishera, Wellmana, Wil-
motta i Pahla (2008:165), odnosz¹c siê do badañ tego ostatniego uczonego, zwraca
uwagê, ¿e respondenci s³owem „przyjaciel” okreœlali osoby wydzielone z krêgu
rodziny i s¹siadów, zw³aszcza w kwestiach takich, jak zakup, remont domu, co-
dzienna doraŸna pomoc; co wa¿ne, przyjaciele okazali siê najwa¿niejsi w roli
powierników, co ukazuj¹ tak¿e te badania. Moje obserwacje podczas prowadzo-
nych badañ wskazuj¹, ¿e w œrodowisku wiejskim wiele kobiet, zostaj¹c w domu
jako matki i gospodynie, ma wiêcej mo¿liwoœci zaprzyjaŸniæ siê z innymi kobie-
tami z s¹siedztwa, co te¿ potwierdza ustalenia innych badaczy (Bruckner, Knaup
1993). Wyniki badañ nad przyjaŸni¹ kobiet sugeruj¹ zarazem docenienie znacze-
nia przyjaŸni kobiet dla trwania ró¿nych wspólnot lokalnych. Powy¿szy tekst nie
wyczerpuje zagadnienia „przyjaŸni” na Kaszubach, a jedynie podkreœla spo³eczne
znaczenie tego rodzaju wiêzi, które nie zawsze bywaj¹ dostrzegane przez badaczy
ró¿nego rodzaju wspólnot, w tym tak¿e etnicznych i narodowych.
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Jerzy Kuniewski

Die Frauen aus der Kaschubei über Freundschaft

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser bespricht die Freundschaft in soziologischen Interessen von Klassiker
bis zu heutigen Zeiten. Er unterstreicht, dass Freundschaft neben der Liebe zu den wich-
tigsten affektiven Bedürfnissen des Menschen gehören. Der Verfasser ist davon überzeugt,
dass Freundschaft und andere sympathische Bindungen Fundament sind, auf welchem
breitere Strukturen von gemeinschaftlichen Charakter, auch ethnischen und nationalen
gebildet werden In der Zeit von Globalisierungsprozessen, Teilung von Gesellschafen,
Enttraditionalisierung stellen sich verschiedene Wissenschaftler eine Frage nach Binde-
mittel der modernen Gesellschaft. Manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass das
gerade Freundschaft dieses Bindemittel sein sollte. Also verliert Freundschaft gar nicht
an Bedeutung, geradezu beginnt sie in verschiedenen wissenschaftlichen Erwägungen an
strategischer Bedeutung zu gewinnen. Über Freundschaft und ihre Bedeutung für Frauen
sprach sich 62 Befragten aus Dorfgegenden in der Kaschubei aus, eine Übersicht der ver-
schiedenen Altersgruppen, Ausbildung, Beruf bildend. In der Schlussfolgerung kann man
deuten, dass es für viele Frauen keine Bedeutung hat, ob der Freund männlich oder
weiblich ist. Das zeugt von fortschreitenden Veränderungen und Verkleinerung der Gat-
tungstrennung. Frauen sind aufmerksam, die Regeln der Freundschaft beizubehalten,
unabhängig von Geschlecht, wie Loyalität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Die Forschungs-
ergebnisse über die Frauenfreundschaft suggerieren gleichzeitig Wertschätzung der Frauen-
freundschaft für Aufrechterhalten verschiedener lokalen Gemeinschaften.
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Anna £ubiñska
(Gdañsk)

Miêdzy nowoczesnoœci¹ a tradycj¹.
To¿samoœæ kaszubska a ponowoczesna

indywidualizacja w perspektywie badañ
nad Klubem Studenckim „Pomorania”

W ostatnich latach dyskurs socjologiczny wydaje siê byæ w stanie perma-
nentnego oblê¿enia kategoriami teoretycznymi, wywiedzionymi z orientacji post-
modernistycznej. Przyk³adami tych kategorii s¹: indywidualizacja lub te¿ indywi-
duacja (odnosz¹ca siê bardziej do podmiotowego wymiaru procesu przemian wiêzi
spo³ecznych), a tak¿e neowspólnotowoœæ, neotradycjonalizm, nowoczesnoœæ
i przede wszystkim to¿samoœæ ponowoczesna. To w³aœnie autoidentyfikacja czy
póŸnonowoczesna to¿samoœæ sta³a siê istotnym czynnikiem przemian ca³ych spo-
³ecznoœci tak¿e w wymiarze makrostrukturalnym. Wydaje siê ona bowiem nie
tylko centraln¹ kategori¹ socjologicznych eksplikacji odnosz¹cych siê do post-
modernistycznych wymiarów analizy spo³ecznej, ale przede wszystkim istotnym
czynnikiem przemian spo³ecznych, które zaobserwowaæ mo¿na, analizuj¹c party-
kularne jednostki. Indywidualne trajektorie transformacji to¿samoœci w sferze
narracji biograficznej by³y tak¿e przedmiotem badañ nad Klubem Studenckim
„Pomorania”, prowadzonych m.in. na u¿ytek weryfikacji empirycznej ponowo-
czesnych charakterystyk to¿samoœci oraz kondycji wspólnotowoœci (badanie prze-
prowadzono na prze³omie 2010 i 2011 roku).

W wyniku jakoœciowego badania nad wspó³czesn¹ „Pomorani¹” okaza³o siê,
¿e przemiany to¿samoœci czêsto rzutuj¹ na kondycjê i dynamikê zmian danej ca-
³oœci spo³ecznej, niezale¿nie czy jest to spo³eczeñstwo jako takie, spo³ecznoœæ
regionalna (taka jak spo³ecznoœæ kaszubska), czy te¿ pewna wspólnota skupiona
wokó³ konkretnego celu – w tym przypadku Klub Studencki „Pomorania”. Badania
nad „Pomorani¹” zatem, choæ stanowi³y ilustracjê dla teorii, to w wielu punktach
unaoczni³y mechanizmy transformacji to¿samoœci na poziomie lokalnym, które
to mechanizmy doœwiadczane s¹ w identyfikacjach pojedynczych aktorów spo-
³ecznych.



309MIÊDZY NOWOCZESNOŒCI¥ A TRADYCJ¥. TO¯SAMOŒÆ KASZUBSKA...

W analizie empirycznej zastosowano perspektywê porównawcz¹ w wymiarze
miêdzygeneracyjnym. Taka perspektywa zilustrowa³a przebieg i trajektorie zmiany
spo³ecznej w zakresie to¿samoœci regionalnej pod k¹tem wp³ywu, jaki na ow¹
to¿samoœæ maj¹ procesy indywidualizacji oraz ponowoczesnej transformacji wiêzi
spo³ecznych. Wyniki rzeczonych badañ sprowokowa³y tak¿e, istotne z punktu
widzenia postmodernistycznej regionalnoœci, pytanie o to, czym dla kaszubskiej
to¿samoœci jest proces indywidualizacji oraz o to, jakie jest jego znaczenie dla
wspólnoty regionalnej.

Aby przejœæ do podstawowych punktów analizy empirycznej, nale¿y krótko
i selektywnie wspomnieæ o podstawowych przes³ankach badawczych, które wy-
nikaj¹ przede wszystkim z teorii, ale tak¿e z diagnoz wartoœci reprezentowanych
przez m³odzie¿ w epoce póŸnej nowoczesnoœci. Grup¹ docelow¹ analizy jest w³a-
œnie m³odzie¿, poniewa¿ to w przypadku ludzi m³odych mo¿na mówiæ o pewnej
ci¹g³oœci doœwiadczeñ biograficznych, bior¹cych pocz¹tek w ponowoczesnoœci.
Przes³anki badawcze maj¹ charakter problemowy i wynikaj¹ z teoretycznych roz-
strzygniêæ w obrêbie dyscypliny. Jednak stanowi¹ one tak¿e optykê, za pomoc¹
której dokonywana jest interpretacja wypowiedzi badanych. Jak wspomniano,
grupa badanych sk³ada³a siê z ludzi m³odych, co decyduje o relatywnej wartoœci
predyktywnej badañ dla kondycji to¿samoœci regionalnej w przysz³oœci. Bowiem
to¿samoœæ m³odzie¿y, kszta³towana w warunkach ponowoczesnej kultury indy-
widualizmu, decydowaæ mo¿e o przysz³ych scenariuszach rozwoju to¿samoœci
regionu.

Pierwszym pojêciem analizowanym z punktu widzenia teorii to¿samoœci jest
jej charakter. O charakter to¿samoœci w socjologii mo¿na pytaæ na kilka sposobów.
W klasycznych orientacjach socjologicznych istotnym pytaniem, jest pytanie
o pierwotn¹ proweniencjê uspo³ecznienia, z którego bezpoœrednio lub poœrednio
wynika charakter podmiotowej identyfikacji aktorów spo³ecznych. Programy teo-
retyczne, które za cel postawi³y sobie wypracowanie uniwersalnej teorii uspo-
³ecznienia w klasycznej socjologii, mia³y czêsto wobec siebie charakter antyno-
miczny. Dopiero socjologia postmodernistyczna przynios³a eklektyczne rozumie-
nie to¿samoœci jako konglomeratu cech o stricte nowoczesnym rodowodzie, takich
jak: osobista inicjatywa, wzglêdna autonomia jednostki, nacisk na odrêbnoœæ, sa-
morealizacja, niezale¿noœæ i samostanowienie oraz ogólne upodmiotowienie1.
Istotn¹ cech¹ tak rozumianej to¿samoœci jest równie¿ prywatyzacja poszczegól-
nych elementów spo³eczno-kulturowej rzeczywistoœci, czego adekwatnym dla
omawianej tu problematyki przyk³adem mo¿e byæ tradycja.

Wracaj¹c jednak do klasycznych ujêæ upodmiotowienia, nale¿y wykazaæ ich
dwojaki charakter: makrostrukturalny i mikrostrukturalny. To¿samoœæ lokuje siê

1 Z. Bokszañski, Indywidualizm a zmiana spo³eczna. Polacy wobec nowoczesnoœci – raport
z badañ, Warszawa 2007, s. 9.
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w nich na wertykalnym kontinuum podmiot-spo³eczeñstwo. Strukturalno-funk-
cjonalne stanowiska reprezentowane przez Talcotta Parsonsa czy Roberta Kinga
Mertona s¹ w du¿ej mierze deterministyczne2. Noœnikiem identyfikacji jest
w nich ponadjednostkowa jakoœæ spo³eczna, z³o¿ona ze skoordynowanych insty-
tucji, tworz¹cych razem system spo³eczny. W podejœciu funkcjonalnym system
spo³eczny wytwarza mechanizmy identyfikacji czy strategie to¿samoœciowe po-
szczególnych cz³onków spo³eczeñstwa w³aœciwe dla tego¿ spo³eczeñstwa jako
ca³oœci3. Z punktu widzenia biegunowej orientacji interkacjonistycznej, to¿samoœæ
uzgadniana jest zaœ aktywnie poprzez dynamikê procesu interakcji czy komuni-
kacji miêdzy jednostkami4. Poziom jest tu zatem zniwelowany do mikrostruktury,
jednak wytwarzanie to¿samoœci wci¹¿ ma silnie skolektywizowany, interperso-
nalny charakter.

W zakresie badañ nad regionalizmem i to¿samoœci¹ regionaln¹ zabieg umiesz-
czania to¿samoœci na wspomnianych wy¿ej modelach teoretycznych jest o tyle
interesuj¹cy, o ile w praktyce za jego pomoc¹ interpretowaæ mo¿na rolê tradycji
w kszta³towaniu autoidentyfikacji. Tradycja mo¿e byæ zatem pomyœlana jako in-
stytucja kulturowa odpowiedzialna za mechanizmy adaptacji do rzeczywistoœci,
a wiêc wytwarzania to¿samoœci. Odpowiedzialna jest ona bowiem za transmisjê
wartoœci i postaw, za pomoc¹ których konstruowane s¹ poszczególne to¿samoœci
w przestrzeni spo³ecznej. Je¿eli wiêc potraktowaæ tradycjê jako pewien podsystem
spo³eczny, mo¿e siê ona okazaæ katalizatorem budowania okreœlonej identyfika-
cji, która jest wzglêdnie homogeniczna, trwa³a i niepodatna na zmiany. W uprosz-
czeniu, to¿samoœæ taka bêdzie statyczna i stabilna pod wzglêdem spo³eczno-kul-
turowych charakterystyk. Natomiast tradycja traktowana jako efekt komunikacji
czy interakcji miêdzy aktywnymi aktorami spo³ecznymi bêdzie nosi³a znamiona
podmiotowego sprawstwa, mimo i¿ wci¹¿ bêdzie ona silnie zale¿na od kontekstu
grupowego. Skala ulega tu jednak zmniejszeniu, bowiem agregat spo³eczny,
z jakim mamy do czynienia, nie funkcjonuje tu ju¿ jako odseparowana, abstrak-
cyjna struktura spo³eczna. Tradycja zaœ okreœlana jest jako coœ dynamicznego,
podlegaj¹cego negocjacjom interpersonalnym. Je¿eli jednak na tê sam¹ tradycjê
patrzeæ z perspektywy interpretacji postmodernistycznych, to do g³osu powinny
dojœæ tzw. wartoœci postmaterialistyczne, które kszta³tuj¹c style ¿ycia jednostek
funkcjonuj¹cych w obrêbie spo³ecznoœci regionalnej, powinny eliminowaæ wp³y-
wy tradycjonalizmu rozumianego w anachroniczny sposób lub alternatywnie pro-
wadziæ do jego modernizacji. W zale¿noœci od wyboru jednej z tych opcji mo¿na
mówiæ odpowiednio o detradycjonalizacji b¹dŸ neotradycjonalizmie.

2 Zob. H. Bia³yszewski, Wstêp do wydania polskiego, [w:] T. Parsons, Szkice z teorii socjolo-
gicznej, Warszawa 1972.

3 Zob. np. T. Parsons, Struktura spo³eczna a osobowoœæ, Warszawa 1969.
4 Zob. np. G.H. Mead, Umys³, osobowoœæ i spo³eczeñstwo, Warszawa 1975.
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Jak zatem widaæ, ka¿da z trzech proponowanych orientacji implikuje inny
rodzaj przewidywanych skutków zmian dla badanego obiektu spo³ecznego, czyli
spo³ecznoœci regionalnej. Jednak mimo ¿e klasyczne ujêcia wyznaczaj¹ pewne
podstawowe drogi eksplanacji autoidentyfikacji, to ponowoczesne analizy to¿sa-
moœci w zakresie teoretycznym wprost dotykaj¹ problemów, jakie towarzysz¹ to¿-
samoœci wspó³czesnej, niezale¿nie od poziomu analizy. Dynamika zmian to¿sa-
moœci, niezale¿nych od powy¿szych typów idealnych, funkcjonuj¹cych w teorii, to
drugi obszar badawczy, jaki towarzyszy³ pracy analitycznej. W obrêbie tzw. œwia-
topogl¹dowego modelu to¿samoœci formu³uje siê tezê, jakoby w zwi¹zku ze zwiêk-
szaj¹c¹ siê p³ynnoœci¹ struktur nie mo¿na by³o jak dotychczas analizowaæ to¿sa-
moœci za pomoc¹ stratyfikacji spo³ecznej lub dominuj¹cej struktury5. Ponowo-
czesnoœæ nak³ada dodatkowo na tê optykê imperatyw ci¹g³ej fluktuacji to¿samoœci.
Przede wszystkim jednak tak rozumiana to¿samoœæ ulega w póŸnej nowoczesno-
œci urefleksyjnieniu, a co za tym idzie podlega opcjom wtórnego wyboru. Jak
pisze Anthony Giddens, jeden z autorów ponowoczesnych koncepcji to¿samoœci:
„to¿samoœæ jednostki nie jest po prostu czymœ danym jako wynik ci¹g³oœci jej
dzia³ania, ale czymœ, co musi byæ rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez
refleksyjnie dzia³aj¹c¹ jednostkê”6.

Jak jednak pogl¹dy Giddensa maj¹ siê do formowania to¿samoœci regional-
nej? Zdaniem tego angielskiego socjologa póŸna nowoczesnoœæ wi¹¿e siê z oswo-
bodzeniem jednostki z tradycyjnych struktur spo³eczeñstwa. Oswobodzeniu temu
towarzyszy tak¿e wykrystalizowanie siê alternatywnej mentalnoœci odpowiedzial-
nej za internalizacjê nowoczesnych treœci to¿samoœci. To¿samoœæ zatem jest tu
zbiorem wyborów, efemerycznych i zmiennych decyzji, jednak wykazuj¹cych
pewn¹ historyczn¹ ci¹g³oœæ w czasie. Œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za indywi-
dualne decyzje wobec zmultiplikowanych doœwiadczeñ i mnogoœci wariantów
wyboru generuje tak¿e koniecznoœæ pewnego oszacowania ryzyka, która poci¹ga
za sob¹ strategiczne planowanie ¿ycia w obliczu deficytów to¿samoœciowych7.
W myœl tego postulatu równie¿ to¿samoœæ regionalna powinna z czasem podlegaæ
pewnej p³ynnoœci i coraz czêœciej powinna byæ efektem wyboru lub produktem
refleksji, która to refleksja uelastycznia sposób postrzegania siebie.

Z tak charakteryzowan¹ to¿samoœci¹ wi¹¿e siê w ponowoczesnoœci wiele
problemów, które razem tworz¹ trzeci¹ p³aszczyznê weryfikacji empirycznej czy
subproblemów teorii to¿samoœci w póŸnej nowoczesnoœci. Przede wszystkim s¹
to zagro¿enia dla tkanki spo³ecznej w postaci spo³ecznego permisywizmu, pa-
sywnoœci i wycofania, a tak¿e atomizacji i erozji wiêzi spo³ecznych. Zdaniem

5 Z. Bokszañski, To¿samoœæ, interakcja, grupa. To¿samoœæ jednostki w perspektywie teorii
socjologicznej, Warszawa 1989, s. 39.

6 A. Giddens, Nowoczesnoœæ i to¿samoœæ. „Ja” i spo³eczeñstwo w epoce póŸnej nowoczesno-
œci, Warszawa 2007, s. 74.

7 Tam¿e, s. 278.
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Anthony’ego Elliota ponowoczesna autoidentyfikacja, nara¿ona na chroniczn¹
rekonstrukcjê i restrukturalizacjê, traci stabilnoœæ ontologiczn¹, co prowadzi do
takich zjawisk jak fragmentaryzacja (zarówno w zakresie „zwielokrotnienia” jed-
nostkowych jaŸni, jak i zjawiska o charakterze spo³ecznym). Innymi zjawiskami
o negatywnej konotacji s¹: popularyzacja fantasmagorii w obrêbie spo³eczeñstw
(fantazmaty s¹ indukowane czêsto przez komunikaty popkultury i retorykê wspó³-
czesnych mediów masowych), a tak¿e narcyzm jako pok³osie ideologii samore-
alizacji, która zaczê³a funkcjonowaæ jako narzêdzie dyscyplinowania podmiotów8.
Te elementy prowadziæ mog¹ do atomizacji, która z kolei mo¿e okazaæ siê de-
strukcyjna dla wiêzi spo³ecznej czy integracji spo³ecznej w obrêbie danej spo-
³ecznoœci.

W obliczu tych radykalnych prognoz na znaczeniu zyska³o zweryfikowanie,
jakie zjawiska i w³aœciwoœci towarzysz¹ przemianom to¿samoœci na poziomie
identyfikacji kaszubskiej. Na ile wp³ywaj¹ na ni¹ ponowoczesne zjawiska, na ile
czerpie z ugruntowanej i odtwarzanej tradycji regionalnej? Postmodernistyczna
to¿samoœæ wygenerowa³a bowiem szereg wartoœci posttradycyjnych, maj¹cych
korzenie w konsumpcjonizmie. Na obecnoœæ takich wartoœci wskazuj¹ liczne dane
statystyczne. Jak pokazuj¹ dane CBOS, od roku 1994 systematycznie wzrasta zna-
czenie wysokiej pozycji zawodowej i kariery. W roku 1999 wysoka pozycja za-
wodowa by³a priorytetem dla jednej trzeciej m³odzie¿y9. Osi¹gniêcie wysokiej
pozycji zawodowej najczêœciej skorelowane jest z aspiracjami zwi¹zanymi z wy-
kszta³ceniem, które ju¿ dwanaœcie lat temu wyra¿a³ znaczny odsetek badanej m³o-
dzie¿y w tym ponad 40 proc. osób, których rodzice legitymuj¹ siê wykszta³ce-
niem ni¿szym b¹dŸ œrednim10.

Samorealizacja i osi¹gniêcie wysokiej pozycji, którego wskaŸnikiem jest
wyra¿anie przekonania o koniecznoœci ci¹g³ego zdobywania kwalifikacji (obecne
w wielu zestawieniach statystycznych), s¹ newralgicznymi cechami ponowocze-
snej to¿samoœci. Przygl¹daj¹c siê jednak badaniom analizuj¹cym konkretnie Po-
morze i pomorskoœæ, mo¿na niuansowaæ wartoœci czy cechy szczególnie istotne
z punktu widzenia ich mieszkañców. Jak wynika z kolejnego zestawienia staty-
stycznego, mianowicie z raportu Pomorzanie 2010. Wartoœci i style ¿ycia Pomo-
rzan, cechami szczególnie cenionymi z punktu widzenia badanych s¹ przede wszyst-
kim ambicja, pewnoœæ siebie i przedsiêbiorczoœæ. Kreatywnoœæ i skromnoœæ zaj-
muj¹ zaœ odpowiednio szóste i siódme miejsce pod wzglêdem œredniej. Równie¿
te dane pokazuj¹, ¿e tak¿e wœród Pomorzan zaczynaj¹ wieœæ prym wartoœci
wywodz¹ce siê z indywidualistycznego kultu jednostki. Jednak ten sam raport

8 A. Elliott, Koncepcje „ja”, Warszawa 2007, s. 168.
9 Cele i d¹¿enia ¿yciowe m³odzie¿y: plany, d¹¿enia i aspiracje m³odzie¿y. Komunikat z badañ

CBOS, Warszawa, czerwiec 1999, s. 3.
10 Tam¿e, s. 6.
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pokazuje jednoczeœnie, ¿e mieszkañcy Pomorza w sposób bardziej intensywny
w stosunku do badañ na próbie ogólnopolskiej akcentuj¹ identyfikacjê z regionem.
Mimo ¿e w grupie najbardziej zbli¿onej pod wzglêdem wieku do grupy badanych
Pomorañców, a wiêc w grupie wiekowej miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia, notuje siê
najni¿szy poziom identyfikacji z regionem, to jednak odpowiednie wskaŸniki na-
dal s¹ wy¿sze w porównaniu do identyfikacji z regionami w obrêbie Europy11.
Ten sam raport wykaza³ ponadto, i¿ Pomorzanie nie oddzielaj¹ jednoznacznie
sfer prywatnej od publicznej i wykazuj¹ niekiedy tendencjê do przejawiania sku-
mulowanych aktywnoœci w obrêbie stylu ¿ycia. Zanikanie granicy miêdzy pry-
watnym a publicznym, czy transgresyjny charakter prywatnego prowadzi czêsto
do prywatyzacji poszczególnych atrybutów rzeczywistoœci spo³eczno-kulturowej
w sferze stylu ¿ycia, co jest tak¿e cech¹ relewantn¹ dla przemian to¿samoœci
w kierunku to¿samoœci ponowoczesnej.

Wy¿ej wskazane dane pokazuj¹ ogóln¹ tendencjê po pierwsze, wœród m³o-
dzie¿y polskiej, po drugie, wœród populacji pomorskiej, ¿e tzw. indywidualizm
drugiej nowoczesnoœci, którego wskaŸnikami jest w³aœnie samorealizacja i arty-
kulacja na samorozwój oraz ogólnie rozumiane zjawisko prywatyzacji, ciesz¹ siê
wzrastaj¹c¹ popularnoœci¹. Po raz kolejny powstaje pytanie, czy powy¿sza ten-
dencja wp³ynie na erozjê tradycyjnej to¿samoœci kaszubskiej lub czy j¹ zmody-
fikuje, a jeœli tak, to w jaki sposób.

Przyjrzenie siê g³êbiej problemowi prywatyzacji tradycji umo¿liwi³y jakoœ-
ciowe badania nad regionalizmem kaszubskim w Klubie Studenckim „Pomorania”.
Aspekt ten by³ bowiem wyraŸnym punktem analiz i wypowiedzi samych badanych.
Z punktu widzenia empirii istotna by³a jednak tak¿e analiza neotradycjonalizmu,
regionalnoœci w perspektywie habitualnej, a tak¿e tzw. indywidualizacji ró¿nic
kulturowych w perspektywie wp³ywu indywidualizmu na to¿samoœæ regionaln¹.
Powy¿sze aspekty analizy wymagaj¹ kilku s³ów wyjaœnienia, jako ¿e wpisuj¹ siê
w ostatni punkt charakterystyki koncepcji teoretycznych istotnych z punktu wi-
dzenia fragmentu badañ nad indywidualizacj¹, dotycz¹cych wp³ywu tego zjawi-
ska na to¿samoœæ regionaln¹.

Kategori¹ teoretyczn¹, maj¹c¹ niebagatelne znaczenie w perspektywie pro-
wadzonych badañ, jest indywidualizacja ró¿nicy kulturowej w kontekœcie regionu,
prowadz¹ca z czasem do kulturalizacji ró¿nic, która wp³ywa na sposoby myœlenia
o regionie poszczególnych jego mieszkañców. Istotn¹ cech¹ indywidualizacji ró¿nic
kulturowych jest to, ¿e w efekcie przyczyniaj¹ siê one do wykszta³cenia w cz³on-
kach wspólnoty regionalnej poczucia niepowtarzalnoœci regionalnej. Mechanizmy
przenoszenia pewnych kanonów ró¿nic indywidualnych na poziom zbiorowoœci
i jego konsekwencje opisywali John Boli i Michael Elliott w kontekœcie badañ

11 Pomorzanie 2010. Wartoœci i style ¿ycia Pomorzan. Raport badawczy Instytut Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹, Gdañsk 2010, s. 89.
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nad multikulturalizmem. Uchwycenie unikalnoœci regionu, tak potrzebne dla stwo-
rzenia zintegrowanej to¿samoœci regionalnej i silnej wspólnoty, okazuje siê jed-
nak w ich badaniach pewnego rodzaju fasad¹12.

Istnieje jednak¿e inna interpretacja d¹¿noœci do heterogenizacji i emancypacji
poszczególnych mniejszoœci regionalnych. Interpretacji takiej dokona³a Anna G¹-
sior-Niemiec, stosuj¹c aparat naukowy teorii habitusu Pierre’a Bourdieu. Autorka
ta wychodzi z za³o¿enia, ¿e podmiotowoœæ regionu, rozumian¹ jako podmioto-
woœæ pewnej ca³oœci spo³ecznej, wyodrêbnion¹ na podstawie kryterium regional-
nego, mo¿na konstruowaæ w oparciu o obiektywizacjê ró¿nicy w dyskursie regio-
nalnym i jej póŸniejsz¹ mitologizacjê. Dopiero te mechanizmy s¹ w stanie dopro-
wadziæ do indywidualizacji samego regionu. Odró¿nianie siê od innych grup mo¿na
rozumieæ dyskursywnie. Okazuje siê bowiem, ¿e utrwalanie ró¿nic na poziomie
poszczególnych regionów, prowadziæ mo¿e do wykszta³cenia u aktorów spo³ecz-
nych odrêbnych „struktur mentalnych i percepcyjnych”, a wiêc tzw. habitusów,
co w konsekwencji generuje okreœlon¹ specyfikê danego regionu pod wzglêdem
spo³ecznym czy ekonomicznym13. Zjawisko to wywo³uje z kolei proces heteroge-
nizacji regionów w perspektywie socjologicznej. Wszystko zaœ zaczyna siê od
podstawowej sk³onnoœci do formowania grup, wynikaj¹cej z elementarnych w³aœ-
ciwoœci psychologicznych jednostki.

Emancypacjê danego regionu analizowaæ mo¿na zatem za pomoc¹ dwóch
osi. Po pierwsze, za pomoc¹ osi emancypacji to¿samoœci jednostki. Po drugie, za
pomoc¹ osi emancypacji specyfiki regionalnej, która przebiega w odpowiedzi na
procesy globalizacji b¹dŸ tendencji do uniezale¿nienia siê od charakterystyk na-
rodowych. Drugie stanowisko ma swoje uzasadnienie w obserwowanej od lat
osiemdziesi¹tych XX w. waloryzacji znaczenia regionalnoœci i regionalizmu14.
Tak rozumiana regionalnoœæ wspomaga porz¹dkowanie doœwiadczeñ w epoce
póŸnej nowoczesnoœci i mo¿e byæ instytucjonalnym opiekunem jednostki w orga-
nizowaniu poszczególnych aspektów to¿samoœci na tym ni¿szym poziomie spo-
³ecznej organizacji.

Ostatnim komponentem analizy teoretycznej, rzutuj¹cym na przemiany to¿-
samoœci regionalnej pod wp³ywem indywidualizmu, jest neotradycjonalizm i kwe-
stia detradycjonalizacji. Tradycja wraz z rozwojem spo³eczeñstwa postindustrial-
nego mia³a odgrywaæ zdaniem wielu analityków spo³ecznych coraz mniejsz¹ rolê15.
Ta marginalna rola tradycji w kszta³towaniu ponowoczesnych spo³eczeñstw czêsto

12 J. Boli, M.A. Elliott, Facade Diversity. The Individualization of Cultural Difference, „Inter-
national Sociology”, 2008, nr 23, s. 540-560.

13 A. G¹sior-Niemiec, Regionalnoœæ jako habitus. Instytucjonalne uwarunkowania podmioto-
woœci na poziomie regionalnym, [w:] Oblicza lokalnoœci. Tradycja i wspó³czesnoœæ, red.
J. Kurczewska, Warszawa 2004, s. 61.

14 Tam¿e.
15 Zob. np. A. Giddens, ¯ycie w spo³eczeñstwie posttradycyjnym, [w:] ten¿e, U. Beck, S. Lash,
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w literaturze traktowana jest jako przejaw pewnego wykorzenienia i detradycjo-
nalizacji. Tymczasem tradycja funkcjonuje nieprzerwanie w spo³eczeñstwach
i towarzyszy ich przemianom, bêd¹c jednoczeœnie coraz czêœciej tradycj¹ w no-
woczesnych kontekstach. Nowe konteksty tradycji odnosz¹ siê do pogl¹du, ¿e
tradycja wspó³czeœnie jest bytem niesta³ym i efemerycznym. Dziedzictwo kultu-
rowe w póŸnej nowoczesnoœci staje siê ponadto przedmiotem wyboru czy indy-
widualnej decyzji z elementami refleksyjnie konstruowanej to¿samoœci. Projek-
towanie to¿samoœci z u¿yciem komponentu tradycji sprowadza siê zasadniczo do
wyboru spoœród znaków, które odró¿niaj¹ dan¹ grupê od innej16. Jest to czêsto
tradycja synkretyczna, w której mo¿liwe s¹ zapo¿yczenia z innych kultur. W wy-
padku kultury kaszubskiej mog¹ do niej przenikaæ i zostaæ twórczo asymilowane
elementy tradycji ogólnopolskich, co obserwuje czêœæ m³odzie¿y uczestnicz¹cej
w badaniach. Tradycja wobec ogólnego oderwania jej praktyk rytualnych od po-
szczególnych miejsc i nadawaniu jej dyskursywnego charakteru staje siê w kon-
sekwencji przedmiotem dowolnej interpretacji, co ilustruje przenikanie postula-
tów tzw. indywidualizmu drugiej nowoczesnoœci do kultur lokalnych. Jest to czêsto
indywidualizm dekonstrukcji, który dokonuje reorganizacji i demonta¿u dotych-
czasowych struktur spo³ecznych czy atrybutów kulturowych.

Tradycja coraz czêœciej wi¹¿e siê z odkrywaniem na nowo i nadawaniem
wtórnego sensu okreœlonym praktykom rytualnym. Coraz czêœciej odrywa siê j¹ od
okreœlonych punktów, miejsc. W koñcu coraz czêœciej charakteryzuje j¹ pewna
dyslokacja temporalna. W efekcie ci¹g³ej reinterpretacji zyskuje ona za to pewn¹
polisemicznoœæ i wielokontekstualnoœæ, jednak niekoniecznie zanika17.

W badaniach nad Klubem Studenckim „Pomorania” widoczne by³y niemal¿e
wszystkie odcienie to¿samoœci ponowoczesnej czy problemy tradycji, o których
powy¿ej wspomniano. Niemniej jednak g³osy na ich temat by³y ró¿ne i sama to¿-
samoœæ kaszubska jawiæ zaczê³a siê w sposób z³o¿ony, bowiem akcenty roz³o¿one
by³y na ró¿ne grupy wiekowe, a w zwi¹zku z tym ró¿ne doœwiadczenia na ró¿-
nych etapach ¿ycia i odbioru w³asnej identyfikacji. Mimo to proces indywiduali-
zacji i unowoczeœnienia problematyzuje ugruntowan¹ to¿samoœæ kaszubsk¹ i pro-
wadzi do wielu pytañ o jej przysz³oœæ.

Prymarn¹ kwesti¹, jaka szczególnie uwra¿liwia³a w analizie wyników badañ,
by³ sposób budowania to¿samoœci. Wœród najm³odszych cz³onków Klubu, nowi-
cjuszy w jego strukturach, to¿samoœæ kaszubska czêsto wydaje siê alternatyw¹ dla
niedostatków to¿samoœciowych wyniesionych z okresu socjalizacji pierwotnej.
Autoidentyfikacja tak silnie powi¹zana z regionem wydaje siê w ich przypadku

Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porz¹dku spo³ecznym ponowocze-
snoœci, Warszawa 2009.

16 M. Kula, Wybór tradycji, Warszawa 2003, s. 260.
17 E. Nieroba, A. Czerner, M.S. Szczepañski, Flirty tradycji z popkultur¹. Dziedzictwo kulturowe

w póŸnej nowoczesnoœci, Warszawa 2010, s. 45.
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odpowiedzi¹ na dylematy to¿samoœci okresu póŸnej adolescencji nara¿onej na
swego rodzaju „wichrowatoœæ”. Uwidacznia siê to czêsto w silnej fascynacji re-
gionem: no oczywiœcie, ¿e czujê siê Kaszubk¹ i nie ma tu ¿adnych w¹tpliwoœci, co
do tego. Moi rodzice urodzili siê na Kaszubach, ja urodzi³am siê na Kaszubach.
Chcê potrafiæ mówiæ bardzo poprawnie po kaszubsku i pisaæ w tym jêzyku. Chcê
uczyæ tego jêzyka. Tak jak ju¿ wczeœniej wspominaliœmy, nam chodzi o t¹ propa-
gandê, o to pokazanie, ¿e my jednak istniejemy i chcemy istnieæ (R1). W grupie
nieco starszych Pomorañców to¿samoœæ regionalna jest kwesti¹ zamys³u, podle-
ga relatywizacji i dopuszcza rezygnacjê, o ile nie stanowi doœæ silnego Ÿród³a
aktywizacji: to powinno tak naprawdê naturalnie samo przyjœæ, bo z doœwiadcze-
nia wiem, ¿e tacy ludzie nam o tym opowiadali, to samo musi przyjœæ, taki cz³o-
wiek, on musi sam zrozumieæ, ¿e czuje taki niedosyt i chce sam siê czegoœ do-
wiedzieæ o tym regionie, coœkolwiek i myœlê, ¿e no nie ma sensu na si³ê jakby
wpajaæ (R7).

Jednoczeœnie sam Klub Studencki „Pomorania” wp³ywa na utrwalanie habi-
tusów zwi¹zanych z regionem, zakorzeniaj¹c je w to¿samoœci, czego odzwiercie-
dleniem s¹ wypowiedzi by³ych cz³onków Klubu, którzy stosunkowo niedawno
rozstali siê z t¹ organizacj¹. [To¿samoœæ kaszubska – A.£.] No to jest taki w³aœnie
œwiadomy wybór, œwiadomy wybór. Tylko dzisiaj sytuacja jest w³aœnie taka, ¿e ten
œwiadomy wybór trzeba codziennie konkretnymi czynami potwierdzaæ i to jest dla
mnie i pewnie nie tylko dla mnie tak¹ trudnoœci¹, z któr¹ ka¿dy siê musi zmierzyæ
(R12). W tej samej wypowiedzi dostrzegalna jest tak¿e kolejna prawid³owoœæ
ponowoczesnej to¿samoœci, na któr¹ zwraca uwagê zw³aszcza Anthony Giddens.
Prawid³owoœæ ta to urefleksyjnienie to¿samoœci regionalnej, jej niejako wtórny
wybór. Wœród by³ych cz³onków Klubu refleksyjnoœæ to¿samoœci przejawia siê na
dwa sposoby. Jest to po pierwsze, to¿samoœæ wyniesiona z socjalizacji. Z drugiej
strony pod wp³ywem zabiegów i starañ to¿samoœæ ta zyska³a bardziej personalny
wymiar, który wi¹za³ siê z autoreferencyjnoœci¹ badanych, ich zorientowaniem
na siebie. Orientacja na siebie i ogólna autorefleksyjnoœæ to zaœ dwa istotne wy-
miary to¿samoœci przekraczaj¹cej granice póŸnej nowoczesnoœci.

Klub Studencki „Pomorania” organizuje te¿ to¿samoœæ jednostki na pozio-
mie instytucjonalnym, co legitymizuje go jako poœrednika miêdzy strukturalnie
narzucan¹ to¿samoœci¹ tradycyjn¹ a to¿samoœci¹ kszta³towan¹ kontekstualnie
i subiektywnie. Klub wp³ywa na intensywnoœæ urefleksyjnienia to¿samoœci, jednak
z drugiej strony dostarcza instytucjonalnych ram jej realizacji. [Klub Studencki
„Pomorania” – A.£.] Wp³yn¹³ na to, ¿e moja to¿samoœæ siê jakby tak ukierunko-
wa³a, wykrystalizowa³a. Ukierunkowa³a siê tak, jak to by³o u mnie w rodzinie,
u mnie w domu, ale te¿ u innych cz³onków Klubu, u innych Zrzeszenia, z którymi
w³aœnie na gruncie tej takiej wspólnej definicji to¿samoœci, wspólnego takiego
odbierania kaszubskoœci, jêzyka kaszubskiego, Kaszubów, z nimi ten wspólny jêzyk
szybciej nawi¹zywa³em i to s¹ w³aœnie te osoby, z którymi do dziœ wspó³pracujê
tak naprawdê. Natomiast na kszta³towanie tej mojej œwiadomoœci, to¿samoœci
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wp³ywa³y te¿ pogl¹dy odmienne od moich, bo równie¿ m³odych cz³onków Klubu
Studenckiego „Pomorania”, równie¿ innych cz³onków Zrzeszenia, z którymi rów-
nie¿ mam kontakt, ale z którymi tych pogl¹dów nie podzielam (R12). Z jednej
strony zatem Klub funkcjonuje jako potwierdzenie to¿samoœci wygenerowanej
pod wp³ywem doœwiadczeñ z socjalizacji. Jednoczeœnie jest on jednak katalizato-
rem przemian w obrêbie socjalizacji wtórnej, gdzie badani doœwiadczaj¹ swego
rodzaju polaryzacji wewn¹trzgrupowej i koniecznoœci zajêcia miejsca w dyskur-
sie lub zdefiniowania siebie i w³asnych priorytetów, co z kolei wywo³uje proces
wtórnej refleksji nad to¿samoœci¹. Wtórna refleksja nie tylko aktywizuje do zde-
finiowania siebie jako Kaszuby na nowo, ale tak¿e problematyzuje kwestie auto-
identyfikacji, która przestaje byæ oczywistoœci¹. Dychotomia widoczna na pozio-
mie autorefleksyjnoœci to¿samoœci kaszubskiej dostrzegalna jest tak¿e na poziomie
autodefinicji jako cz³onka Klubu.

Aby w skrócie zrekapitulowaæ dwa powy¿sze w¹tki, pozostaj¹ce ze sob¹
w œcis³ej zale¿noœci, nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoœci ewokowania to¿samoœci
pod wp³ywem odrêbnoœci. Figura obcego by³a swoistym katalizatorem, prowoku-
j¹cym do refleksji nad w³asn¹ to¿samoœci¹. Badani czêsto wspominaj¹, i¿ ich
to¿samoœæ nabra³a w³aœciwego sensu dopiero w konfrontacji z innymi grupami,
w zestawieniu z innymi mniejszoœciami. Zetkniêcie z obcoœci¹ wywo³a³o mecha-
nizm utrwalania ró¿nicy i wytworzenie habitusów regionalnych, ale tak¿e zakty-
wizowa³o to¿samoœæ i podda³o j¹ wtórnej refleksji. Refleksja ta nie tylko prowadzi-
³a do ponownego wyboru to¿samoœci kaszubskiej, lecz tak¿e znacznie j¹ dynamizo-
wa³a. Mimo to to¿samoœci kaszubskie nie wydaj¹ siê nara¿one na zwielokrotnienie
czy fragmentaryzacjê. To¿samoœæ kaszubska jest samowystarczalna i gwarantuje
pewn¹ stabilnoœæ, poczucie ontologicznego bezpieczeñstwa i nie wymaga rekon-
figuracji w obrêbie ról spo³ecznych, tym samym jej charakterystyka nie nak³ada
siê do koñca na specyfikê to¿samoœci ponowoczesnej.

To¿samoœæ kaszubska ze wzglêdu na jej sta³oœæ w niestabilnej erze póŸnej
nowoczesnoœci wydaje siê atrakcyjnym zestawem autoodniesieñ dla m³odych
ludzi. W wypowiedziach badanych, zw³aszcza by³ych cz³onków Klubu „Pomora-
nia”, widoczne jest uœwiadamianie sobie dziedzictwa kulturowego przy jedno-
czesnym uœwiadamianiu sobie treœci w³asnej to¿samoœci. W³aœciwoœæ ta niuansu-
je identyfikacjê z regionem. To¿samoœæ kaszubska nie jest ju¿ bowiem w ca³oœci
podœwiadomie emitowana wraz z treœciami tradycji indukowanymi w okresie so-
cjalizacji. Atrybuty tej tradycji s¹ dostrzegalne i twórczo organizowane, co pod-
kreœla refleksyjny charakter wtórnie obranej to¿samoœci: Ok – jêzyk, zwyczaje,
kultura, ale to jest z pe³n¹ premedytacj¹, ¿e to siê po prostu wszystko zmienia,
musi siê zmieniaæ, bo œwiat siê zmienia, nie? Inne by³y problemy mojego dziadka,
ojca i tak dalej, te¿ kontakt z polityk¹, po³o¿enie grupy, nie? A inne teraz s¹ pro-
blemy dla mnie (R10). Zmiennoœæ rzeczywistoœci implikuje zmienione postrzega-
nie to¿samoœci kaszubskiej, jednak nie implikuje rezygnacji z tradycji wyniesio-
nych z przesz³oœci. To¿samoœæ kaszubska jest tu raczej przedmiotem osobistej
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drogi, dlatego jest te¿ szczególnie waloryzowana. Autoidentyfikacja narzucona
strukturalnie czy systemowo nie powodowa³aby tak aktywnych dzia³añ, o ile nie
³¹czy³oby siê z ni¹ socjalizacyjne programowanie aktywizacji w obrêbie dzia³añ
na rzecz regionu.

Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e to¿samoœæ kaszubska ma te¿ istotny wymiar
emocjonalny. W zakresie socjologii emocji to¿samoœæ kaszubsk¹ mo¿na sprowa-
dziæ do pojêcia hierarchii uwydatnieñ w koncepcji to¿samoœci Sheldona Strykera.
W teorii tej choæ pluralizm to¿samoœci wynika bezpoœrednio z pluralizmu ról spo-
³ecznych odgrywanych przez jednostkê, to to¿samoœci nie s¹ traktowane przez
podmiot egalitarnie. Dochodzi do stopniowania i wartoœciowania poszczególnych
to¿samoœci. To¿samoœæ kaszubska zgodnie z tym wzorcem jest tak mocno „uwy-
datniana” i artyku³owana, bowiem ma istotne znaczenie z emocjonalnego punktu
widzenia, a w zwi¹zku z tym jej pozycja w hierarchii uwydatnieñ jest równie¿
wysoka. Przyczyn tego stanu rzeczy mo¿na upatrywaæ we wskaŸnikach istotnoœci
(okreœlaj¹cych stopieñ zaanga¿owania w dan¹ to¿samoœæ), a wiêc w wymiarze
sieci relacji spo³ecznych zwi¹zanych z t¹ to¿samoœci¹ lub w wymiarze g³êbokoœci
zwi¹zku z danym œrodowiskiem, które aprobuje dan¹ to¿samoœæ18.

W jakim stopniu jednak to¿samoœæ kaszubska Pomorañców nie powiela po-
nowoczesnych charakterystyk w zakresie autoidentyfikacji? To¿samoœci kaszub-
skie odbiegaj¹ pod wieloma znacz¹cymi wzglêdami od ponowoczesnej to¿samoœci.
Po pierwsze, s¹ one silnie zwi¹zane z rzeczywistoœci¹. S¹ zakorzenione w serii
zjawisk o charakterze kulturowym, w tradycji i przede wszystkim w jêzyku. To¿sa-
moœæ kaszubska nie jest tym samym amorficzna, ale posiada okreœlon¹ materialn¹
przestrzeñ i dziedzictwo, do którego mo¿e siê bezpoœrednio odnieœæ. Choæ tak
rozumiana tradycja jest wci¹¿ atrakcyjna z perspektywy klubowiczów, to jednak
z drugiej strony wci¹¿ odczuwaj¹ oni potrzebê jej dyskursywizacji czy unowo-
czeœnienia przekazu kulturowego. Odtwórcze fetyszyzowanie atrybutów tradycji
kaszubskiej i kaszubskiej identyfikacji wydaje siê dla nich czymœ nieautentycz-
nym. To jest w³aœnie taki krzyk niektórych, którzy zrzucili… pewnie gdzieœ tam
byli uciemiê¿eni, no i teraz krzycz¹, raptem odkryli, ¿e jestem Kaszub¹, spójrzcie,
ubiorê siê, flagê jeszcze wywieszê przed domem i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest
kwestia ju¿ chyba raczej… oni w pewnym sensie musz¹ sobie to chyba odreago-
waæ. A ja ju¿ nie mam czego odreagowywaæ. Nasze pokolenie, nasza generacja
nie ma czego odreagowywaæ, nie? (R10). Preferuj¹ oni ponadto kreatywne podej-
œcie do dziedzictwa kulturowego. Jego sta³¹ rekonstrukcjê, modernizacjê: Bardzo
wa¿ne jest ³¹czenie tradycji z nowoczesnoœci¹, umiejêtnoœæ wykorzystania tego
dziedzictwa kulturowego, wszystkiego, co siê na to dziedzictwo sk³ada: jêzyka
i haftów i kolorystyki kaszubskiej do tego, aby to móc dzisiaj w³aœnie w warun-
kach dzisiejszych wykorzystaæ w sposób taki nieagresywny, a w sposób taki, ¿e

18 J.H. Turner, J.E. Stets, Socjologia emocji, Warszawa 2009, s. 133-138.
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ka¿demu siê to bêdzie podoba³o (R12). Szczególnie dla najm³odszych cz³onków
Klubu „Pomorania” trzymanie siê okreœlonego wizerunku i permanentne korzy-
stanie z tradycji w przestarza³ych formach wydaje siê czymœ wtórnym: bo te stroje
kaszubskie nie s¹ tak pierwotnie do koñca kaszubskie. Poza tym, teraz siê ich
nie traktuje jako ubiór kaszubski tylko jako taki strój na pokazy i do zespo³ów
tañca (R2).

To¿samoœæ kaszubska ucieleœnia wielokontekstualne postrzeganie tradycji,
która zale¿y od indywidualnych interpretacji. Co jednak wp³ywa na tak szerokie
rozumienie tradycji, bêd¹cej istotnym komponentem autoidentyfikacji cz³onków
Klubu? Klub Studencki „Pomorania” wydaje siê zaprzeczeniem opinii o detrady-
cjonalizacji. Fascynacja regionalizmem i tradycj¹ jest wœród jego cz³onków wci¹¿
silna i intensywna. O d¹¿noœci do zachowania tradycji mo¿e te¿ œwiadczyæ fakt,
¿e wiêkszoœæ rozmówców-cz³onków Klubu „Pomorania” rekrutowana jest z ma-
³ych miejscowoœci i wsi. W zetkniêciu z kultur¹ wielkomiejsk¹ i tzw. figur¹ obcego,
o której wspomniano wy¿ej, szybciej dochodzi do urefleksyjnienia pierwotnych
przekazów kulturowych, obecnych w regionie. M³odzie¿ zasilaj¹ca struktury Klubu
to m³odzie¿ studiuj¹ca, a wiêc sk³onna do poszukiwañ w obrêbie tradycji, z ten-
dencj¹ do jej powtórnego wynalezienia. W konsekwencji m³odzie¿ selektywnie
uto¿samia siê z tradycjami kaszubskimi, niektóre odrzucaj¹c, inne asymiluj¹c,
tym samym potwierdzaj¹c ambiwalentnoœæ ponowoczesnej to¿samoœci. Tym, co
zdecydowanie przyci¹ga, jest specyficzny charakter kaszubski i pewien etos, skon-
struowany z konkretnych cech i wartoœci obecnych w regionie. Zawsze siê z tego
œmiejê, ale mamy te¿ swój typowy taki charakter kaszubski, ¿e jesteœmy w³aœnie
uparci, ale te¿ pracowici, ale te¿ w³aœnie bardzo religijni, no i mnie to np. nie
przeszkadza, mnie to w³aœnie bardzo odpowiada, ¿e jesteœmy w³aœnie tacy, a nie
inni. I byæ mo¿e inni z boku z nas siê œmiej¹, ale to wcale nie jest takie z³e podej-
œcie do ¿ycia (R6). Z drugiej strony tym, od czego badani siê zdecydowanie od¿e-
gnuj¹ ze wzglêdu na zakotwiczenie w realiach akademickich i wielkomiejskich,
jest swego rodzaju mentalnoœæ, funkcjonuj¹ca w pewnych aspektach obserwowa-
nego w rodzimych miejscowoœciach stylu ¿ycia. My tak uwa¿amy, bo jesteœmy…
bo tak mimo wszystko my studiujemy i jesteœmy mimo wszystko w tym Gdañsku
wiêcej ni¿ tam, ale ludzie, którzy s¹ w naszym wieku, powiedzmy trochê m³odsi,
którzy nie… którzy zostali po szkole w tych naszych miejscowoœciach, to oni tak
wcale nie uwa¿aj¹, im jest tak dobrze z tym, ¿e oni tam mog¹ zostaæ przy mamie,
mama tam dzieci popilnuje potem, jak siê do pracy pójdzie, tak¿e buduj¹ siê,
buduj¹ siê. No maj¹ swoje domy, ale mieszkaj¹ blisko tych rodziców powiedzmy
(R6).

Potwierdzeniem tezy o dyskursywizacji tradycji, mog¹ te¿ byæ wypowiedzi
klubowiczek. Z proporcjami kobiet i mê¿czyzn dzia³aj¹cych w obrêbie Klubu
wi¹¿e siê tak¿e istotne spostrze¿enie. Spostrze¿enie to dotyczy feminizacji œrodo-
wiska skupionego wokó³ Klubu, które aktualnie w wiêkszoœci sk³ada siê z kobiet.
Feminizacja Klubu jest pok³osiem obserwowanej wspó³czeœnie emancypacji
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kobiet i zmieniaj¹cych siê standardów spo³eczno-kulturowych w zakresie p³ci.
Struktura Klubu, która charakteryzuje siê wyraŸn¹ nadreprezentacj¹ kobiet, jest
na to wyraŸnym dowodem. Klubowiczki odzwierciedlaj¹ specyfikê zmieniaj¹cej
siê rzeczywistoœci w zakresie p³ci. Dyskursywizacja tradycji w ich przypadku
polega na wprzê¿eniu elementów zmiany tradycyjnych ról spo³ecznych i kon-
frontacji ich z zastanymi na Kaszubach zwyczajami: bo te¿ jest tak zakorzenione,
¿e to kobieta powinna siedzieæ w domu i wychowywaæ te dzieci, taka bia³ka ka-
szubska. No i ¿e powinna tam tylko przy garach, takie tam gospodarstwo domowe
itd., to ju¿ teraz dziewczyny mo¿e inaczej tak na to patrz¹, ¿e mo¿e niekoniecznie
tak w tym domu, mo¿e warto by siê by³o te¿ rozwijaæ, niekoniecznie w domu (R7).

Dyskursywizacja uwidoczni³a siê zatem w tych miejscach, gdzie zastane tra-
dycje nie do koñca odpowiadaj¹ respondentom, ale ogólny etos kaszubski jest dla
nich wci¹¿ na tyle atrakcyjny, ¿e nie podlega negacji czy dewaluacji. Tu zaistnia³a
zatem przestrzeñ zmiany tradycji i jej twórczej transformacji, która wpisywa³aby
siê w to¿samoœæ kszta³towan¹ w powi¹zaniu z wieloma œrodowiskami, w jakich
klubowicze funkcjonuj¹. Styl ¿ycia, z jakim identyfikowaæ zaczêli siê responden-
ci pod wp³ywem socjalizacji wtórnej, charakteryzuje siê du¿o wiêksz¹ mobilno-
œci¹. Tradycja powrotu i zamieszkiwania w najbli¿szym otoczeniu rodziny czêsto
wydaje siê w tym kontekœcie, zw³aszcza respondentkom atawistyczna: z zasady to
samo podwórko mieæ, te same. Ja mam takich s¹siadów, ¿e tam chyba zaraz bê-
dzie z trzecia rodzina na tym samym miejscu, wiêc no to ju¿ wkurzaj¹ce. To jest
nawet niewygodne, no. Jest dobrze, ale za chwilê mo¿e byæ Ÿle i ka¿dy patrzy
ka¿demu przez okno i w to samo podwórko: a to ten ma, a ja tego nie mam i to jest
takie, no z³e, nie? Lepiej jednak mieæ taki dystans troszeczkê (R7). Nadmieniæ
warto, ¿e respondentki wci¹¿ decyduj¹ siê na tradycyjne wartoœci, jednak maj¹ do
nich wiele zastrze¿eñ i wiele z nich przedstawiaj¹ w nowej aran¿acji, wplataj¹c
w nie w³asne plany i aspiracje: dla mnie w przysz³oœci najwiêkszym priorytetem
bêdzie rodzina. Je¿eli dzia³anie w Klubie bêdzie wadzi³o jakoœ z przebywaniem
moim z rodzin¹, nie wiem, kontaktem z… mo¿e w przysz³oœci bêdê mia³a dzieci,
mê¿a, nie wiem… to by³abym w stanie zrezygnowaæ, bo jednak dla mnie to
jest priorytet, bo wiadomo te¿ mam marzenie, ¿eby moje dzieci kiedyœ by³y dwujê-
zyczne (R1).

Cz³onkinie Klubu s¹ zdeterminowane, by w przysz³oœci realizowaæ swoje
plany i osi¹gn¹æ sukces. Zdecydowanie odrzucaj¹ proponowane przez tradycje
rodzinne sposoby dochodzenia do sukcesu i definiowania kariery zawodowej.
Czêœciej wskazuj¹ na koniecznoœæ autorozwoju, który nie idzie w parze z powro-
tem do pierwotnej wspólnoty regionalnej: W sumie jeœli chodzi o ten tam kobieta
w domu, to wtedy… to nie jest Ÿle, tylko chodzi o to, ¿eby nie by³a tylko w tym
domu… ¿eby by³a tam prawdziw¹ mam¹ dla tych swoich dzieci, ale te¿ ¿eby coœ
robi³a w zawodzie, nie? ¯eby to jakoœ ³adnie ³¹czyæ, a nie w³aœnie tylko siedzieæ
w domu, bo to rzeczywiœcie tak siê… no je¿eli byœmy skoñczy³y te studia i siedzia³y
tylko w domu, to by nas strasznie mêczy³o i na pewno by³ybyœmy w jakimœ stopniu



321MIÊDZY NOWOCZESNOŒCI¥ A TRADYCJ¥. TO¯SAMOŒÆ KASZUBSKA...

sfrustrowane tym wszystkim, bo po co tyle lat na naukê, skoro potem siedzimy
w domu i jakby nam zostaje plotkowanie z s¹siadkami na przyk³ad i ogl¹danie
seriali (R6).

Nie po to siê kszta³cimy, ¿eby byæ w przysz³oœci kur¹ domow¹ i zajmowaæ siê
dzieæmi tylko i wy³¹cznie, a m¹¿ jest od zarabiania pieniêdzy, no nie. Jak najbar-
dziej nie zamierzam tego kontynuowaæ… tej tradycji (R9).

Chocia¿ dominuj¹cymi wartoœciami dla Pomorañców s¹ wci¹¿ tzw. wartoœci
tradycyjne, to jednak nie s¹ one traktowane bezrefleksyjnie. Coraz czêœciej prze-
jawiane s¹ sk³onnoœci do wiêkszego upodmiotowienia. Wielu respondentów wprost
odrzuca niektóre z tradycji, uwa¿aj¹c je za nieatrakcyjne, wtórne i nieautentyczne
i wyra¿a pogl¹d o zaniechaniu ich kontynuacji w przysz³oœci. Jednak z drugiej
strony etos kaszubski ma wiele do zaoferowania, g³ównie w wymiarze stabilnoœci
autoidentyfikacji w niepewnych czasach i nieuchwytnej rzeczywistoœci spo³ecz-
nej. Respondenci bardzo ³atwo przez kategorie regionalne s¹ w stanie definiowaæ
siebie i to w³aœnie daje im poczucie tzw. ontologicznego bezpieczeñstwa, o któ-
rym pisa³ Giddens, a które sta³o siê swoist¹ dezyderat¹ jednostek w spo³eczeñ-
stwach konsumpcyjnych.

Z drugiej strony jednak nowoczesnoœæ odciska swoje piêtno na to¿samoœci
regionalnej respondentów. Respondenci bowiem wydaj¹ siê posiadaæ szereg cech
o stricte ponowoczesnej proweniencji, tj. indywidualizm, samostanowienie, sa-
morealizacja czy autorefleksyjnoœæ w zakresie to¿samoœci. Myœlenie o przysz³o-
œci w kategoriach oszacowania ryzyka i prognozowania skutków dzia³añ w celu
kolonizacji przysz³oœci odzwierciedlaj¹ nastêpuj¹ce s³owa respondentki w zakre-
sie motywacji do aktywnoœci w Klubie: jakaœ dodatkowa dzia³alnoœæ poza uczel-
ni¹, bo te¿ jest cenne w… ¿eby taki student nie tylko siedzia³ w ksi¹¿kach i robi³
rzeczy zwi¹zane z uczelni¹ tylko i wy³¹cznie, ale w³aœnie anga¿owa³ siê te¿
w ró¿ne projekty, w³aœnie Kluby, ko³a zainteresowañ. No i myœlê, ¿e to póŸniej
dobrze rokuje na przysz³oœæ (R2). Wiêkszoœæ z aspektów tzw. samorealizacji od-
noszona jest przez respondentów do sfery pracy zawodowej i kariery w przysz³o-
œci: Ja bym powiedzia³a, ¿e chyba ja jestem w³aœnie spe³niona i chyba sama siê
tam jakoœ realizujê, je¿eli skoñczê te moje studia i bêdê pracowaæ w tym moim
zawodzie, który teraz robiê, czyli bêdê nauczycielk¹ i bêdê mia³a w³aœnie z tego
satysfakcjê, ¿e uczê te dzieci i ¿e one potem coœ z tego wiedz¹ i ¿e one potem,
myœl¹c coœ o mnie, pomyœl¹ sobie, ¿e o, dziêki tej pani coœ wiêcej siê dowiedzia-
³em. Wtedy bêdê naprawdê chyba… W³aœnie to jest ta satysfakcja, ¿eby pracowaæ
i mieæ pieni¹dze z tego, co siê lubi, co siê kocha i co siê naprawdê chce robiæ. To
jest chyba w³aœnie samorealizacja (R6). Cytat przepe³niony jest nadziej¹ na osi¹-
gniêcie okreœlonego statusu w przysz³oœci, który poci¹ga za sob¹ niezale¿noœæ
i swobodê, lecz mo¿liwy jest tylko dziêki indywidualnej pracy. Cech¹, która kryje
siê za wszystkimi wypowiedziami i zarazem czynnikiem aktywizuj¹cym dzia³al-
noœæ w obrêbie Klubu „Pomorania”, jest jednak fundamentalna potrzeba bycia
potrzebnym. Tego typu wypowiedzi charakteryzuj¹ respondentki, reprezentuj¹ce
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grupê starszych Pomorañców. Wœród jego nowych cz³onków wprost wyartyku³o-
wany zosta³ pogl¹d, ¿e: jêzykiem kaszubskim interesujê siê ju¿ od jakiegoœ czasu:
jeŸdzi³am na warsztaty regionalne, generalnie uczy³am siê kilka lat kaszubskiego.
Chcia³am studiowaæ filologiê polsk¹, fajna wyda³a mi siê specjalnoœæ kaszubi-
styczna jako taki dodatkowy plus, dodatkowa umiejêtnoœæ, dodatkowa mo¿liwoœæ,
chcia³am to w przysz³oœci mo¿e po³¹czyæ z kulturoznawstwem – chcia³abym spró-
bowaæ w³aœnie, mo¿e w³aœnie jako nauczycielka albo, jakby siê uda³o, to na przy-
k³ad jako dziennikarz prasowy, bo umiejêtnoœæ kaszubskiego jest w³aœnie w na-
szych regionalnych mediach bardzo dobrze przyjmowana i bardzo ceniona i uwa-
¿am, ¿e to jest fajna umiejêtnoœæ, zarówno pisanie, jak i mówienie po kaszubsku,
i bardzo przydatna u nas w regionie (R2). W powy¿szej wypowiedzi do g³osu
dochodz¹ wartoœci instrumentalne, a tak¿e pewna wizja w³asnej to¿samoœci
w przysz³oœci, która rozstaje siê z tradycyjnym etosem kaszubskim. Jest ona ra-
czej prób¹ zaanga¿owania kaszubskoœci w schemat przysz³ych dzia³añ i uzyska-
nie wymiernych korzyœci z tak projektowanej przysz³oœci.

Wszystkie wypowiedzi znamionuje swoisty indywidualizm. Niemal ka¿dy
z najm³odszej grupy respondentów postrzega swoj¹ identyfikacjê z Klubem „Po-
morania” w kategoriach instrumentalnych. Podkreœlaj¹ oni, ¿e jeœli inna aktyw-
noœæ bardziej realizowa³aby ich potrzeby rozwoju w ramach regionu, to z ³atwo-
œci¹ zrezygnowaliby z Klubu. Ponadto Klub postrzegany jest przez nich czêœciej
w kategoriach mo¿liwoœci autorozwoju i prezentacji siebie: No ja o Klubie Stu-
denckim Pomorania s³ysza³am ju¿ wczeœniej. Jeszcze zanim postanowi³am iœæ na
kaszubistykê, zastanawia³am siê jeszcze nad przynale¿noœci¹ do tego Klubu ze
wzglêdu na to, ¿e generalnie tematyka mnie interesuje, no i jak siê zdecydowa³am
na kierunek, to siê jeszcze w tym utwierdzi³am, ¿e warto by³oby jeszcze zrobiæ coœ
poza tymi zajêciami, gdzieœ jeszcze pójœæ, siê pokazaæ, coœ zacz¹æ robiæ w tym
kierunku, mo¿e siê czegoœ nowego dowiedzieæ, czegoœ nowego nauczyæ (R2). Byli
cz³onkowie przeciwnie, przede wszystkim wspominaj¹ Klub jako organizacjê s³u-
¿¹c¹ nie tylko wspó³pracy i samopomocy, ale jako ostojê przyjaŸni i trwa³ych
wiêzi: Tam przekona³em siê, ¿e jeszcze jest przyjaŸñ, braterskoœæ taka (…) No to
by³y bardzo mi³e, naprawdê, w ¿yciu takie chwile, ¿e za to bym wszystko da³. A to
takie, ¿e jeden za drugim by³, ¿e by w ogieñ skoczy³, taka przyjaŸñ i braterskoœæ
pozosta³y do dzisiaj i do dzisiaj jesteœmy z tymi ludŸmi, z którymi wtedy wspó³-
dzia³a³em w Zarz¹dzie, w Komisji Rewizyjnej, to ja ze wszystkimi siê odwiedzam,
generalnie (R11).

Wypowiedzi najm³odszych Pomorañców s¹ przede wszystkim odzwiercie-
dleniem pewnego partykularyzmu czy indywidualizmu w przetwarzaniu elemen-
tów kaszubskiej identyfikacji. Zwracaj¹ oni uwagê na aspekty pragmatyczne, nie
tylko zaœ na sam etos regionalny. Etos ten podlega redefinicji w celu dostosowa-
nia go do wymagaj¹cej i zmiennej rzeczywistoœci wspó³czesnego œwiata: Nie oszu-
kujmy siê, dzisiejszy œwiat jest taki, ¿e ludzie nie patrz¹ raczej za tym, ¿eby utrzy-
maæ coœ, co jest tradycj¹ otrzyman¹ od przodków, ale bardziej, ¿eby jakoœ prze¿yæ
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(R5). Jednoczeœnie kaszubskoœæ w rozumieniu pewnych cech charakteru nie pod-
lega dewaluacji. Co ciekawe, nawet zbiorowa aktywnoœæ w Klubie mo¿e byæ pod-
porz¹dkowana pewnemu indywidualistycznemu trendowi. Niemal u wszystkich
badanych Pomorañców wyraŸny by³ aspekt dumy z przynale¿noœci etnicznej
i regionalnej, co jest pochodn¹ badañ nad Pomorzanami w zakresie pytania
o region. W poszczególnych interpretacjach teoretycznych dystynkcja, maj¹ca
indywidualistyczne korzenie, jest podstawowym impulsem do generowania ró¿-
norodnoœci regionalnej, zgodnie z teori¹ regionalnoœci jako habitusu19. Ju¿ na
poziomie to¿samoœci generuje ona œwiadomoœæ ró¿nicy, która podlega mitologi-
zacji. Z drugiej strony jest ona tak¿e czynnikiem sprawczym zjawiska, które scha-
rakteryzowaæ mo¿na jako kult niepowtarzalnoœci etnicznej. Jak wa¿ny jest ów
kult niepowtarzalnoœci etnicznej czy regionalnej dla wspó³czesnej to¿samoœci ka-
szubskiej w autodeskrypcjach badanych, mo¿na siê przekonaæ, analizuj¹c poszcze-
gólne wypowiedzi.

Aspekt niepowtarzalnoœci regionalnej oparty by³ o potrzebê wyró¿niania siê,
z której doskonale zdaj¹ sobie sprawê byli cz³onkowie Klubu: Znaczy ja myœlê, ¿e
to jest jakaœ potrzeba nieprzemijaj¹ca w ¿yciu ka¿dego – potrzeba jakiejœ tam
wyró¿nienia siê, tak? W tej chwili jest to bezpieczne. Mo¿na siê pokazaæ w stroju,
mo¿na mówiæ po kaszubsku, wiêc chcemy siê… niektórzy chc¹ siê wyró¿niæ poprzez
np. pokazanie jacy jesteœmy inni, fajni, bo mówimy po kaszubsku. Niekoniecznie
mo¿e jêzykiem kaszubskim, ale po kaszubsku. Ka¿dy po swojemu – tak jak potrafi.
Mówimy, ubieramy siê inaczej ni¿ wszyscy (…) Nie wiem, na ile to jest przywi¹zane,
zenklawizowane do pewnego rodzaju spotkañ, tak? (…) Ja jestem zwolennikiem
tego, ¿eby niekoniecznie poprzez strój, ale poprzez jêzyk kaszubski odró¿niaæ siê
np. w tramwaju (R12). Strategia to¿samoœci jest w tym wypadku strategi¹ pewnej
gratyfikacji. Gratyfikacj¹ jest zaœ mo¿liwoœæ wyró¿niania siê, dysponowania okre-
œlon¹ tradycj¹, która w sposób emblematyczny zniweluje jednostkow¹ anonimo-
woœæ. Jednak kult niepowtarzalnoœci etnicznej nie nara¿a to¿samoœci kaszubskiej
na niebezpieczeñstwo atomizacji czy enklawizacji. Nie jest to niepowtarzalnoœæ
p³yn¹ca z narcyzmu, ale (zw³aszcza w wypadku by³ych cz³onków Klubu) niepow-
tarzalnoœæ zmuszaj¹ca do okreœlonych dzia³añ na rzecz regionu. Unikalnoœæ re-
gionu przek³ada siê w ten sposób na dzia³alnoœæ prospo³eczn¹, gdy¿ to¿samoœæ
kaszubska traktowana jest przez by³ych klubowiczów tak¿e jako zobowi¹zanie.

Je¿eli chodzi o uchwycenie materialnego elementu, na bazie którego dochodzi
do odró¿niania siê od innych, bêd¹cego podstawow¹ osi¹ kultu niepowtarzalno-
œci etnicznej, to jest nim bez w¹tpienia jêzyk kaszubski. To w³aœnie na jêzyk jako
przyk³ad wyró¿nika kulturowego najczêœciej wskazuj¹ respondenci. Wartoœæ jêzy-
ka kaszubskiego dla Pomorañców jest nie do przecenienia, a z analitycznego punktu
widzenia, jak zaznacza Monika Mazurek, jêzyk ten jest warunkiem koniecznym

19 A. G¹sior-Niemiec, op. cit.
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identyfikacji kaszubskiej: „jest tym, co zasadniczo odró¿nia Kaszubów od jed-
nych i drugich, a przyk³ady to¿samoœci nabytej wskazuj¹, i¿ jego znajomoœæ jest
wystarczaj¹ca, by okreœliæ siê jako Kaszuba”20. Swoist¹ egzemplifikacj¹ tej tezy
s¹ s³owa respondentki: Najwa¿niejsze jest w³aœnie to, ¿eby robiæ coœ dla ludzi,
¿eby osoby pozna³y ten jêzyk, ¿eby go propagowaæ, kultywowaæ, ¿eby anga¿owaæ
w to jak najwiêksz¹ rzeszê osób i wtedy to bêdzie mia³o jakiœ cel (R4). Dystynk-
tywnoœæ jêzykowa powoduje, ¿e w sposób zmaterializowany przedstawiciele Klubu
mog¹ odró¿niaæ siê na tle innych mniejszoœci. Poczucie wyró¿nienia odczuwane
jest dziêki temu na poziomie indywidualnym, personalnym, ale tak¿e spo³ecznym
i kulturowym. Jêzyk jest wartoœci¹, której siê bezpoœrednio doœwiadcza. Trakto-
wany jest jako swoiste dobro kulturowe. Jêzyk w koñcu kreuje skolektywizowane
poczucie indywidualnoœci i odrêbnoœci, dlatego proces indywidualizacji jêzyko-
wej nosi znamiona procesu o naturze spo³ecznej. Kaszubskoœæ czêsto definiowana
jest poprzez odwo³anie do jêzyka, który decyduje tak¿e o elitarnoœci czy eksklu-
zywnoœci ca³ej mniejszoœci regionalnej. Zawsze chc¹, ¿ebym coœ powiedzia³a po
kaszubsku: „powiedz coœ, powiedz!” i wtedy ja mówiê i oni siê pytaj¹, co to zna-
czy albo te¿ mówi¹ coœ, ¿ebyœmy im przet³umaczyli. Te¿ byliœmy w Poznaniu
w zesz³ym roku na TZ, to by³o taki sza³, wszyscy „mówcie po kaszubsku!” i ¿e to
jest taki fajny jêzyk. W³aœnie my siê wyg³upialiœmy ca³y czas tylko i w tramwajach
i autobusach po kaszubsku… w ogóle jacyœ S³owacy, bo w Poznaniu by³o wiele
ró¿nych narodowoœci i oni tak siê nie skumali, ¿e my jesteœmy z Kaszub (R8).

Kult niepowtarzalnoœci etnicznej mo¿e mieæ jednak drugie oblicze. To¿sa-
moœæ cz³onków Klubu „Pomorania” w perspektywie pewnej niestabilnoœci nara-
¿ona jest tak¿e na eskalacjê postaw konserwatywnych b¹dŸ ultrakonserwatyw-
nych w podejœciu do regionalizmu. Radykalizmy nasilaj¹ siê najczêœciej w œrodo-
wiskach m³odzie¿owych, a powodem ich zaistnienia s¹ najczêœciej nietrwa³e
i niestabilne podstawy to¿samoœci póŸnej adolescencji. To¿samoœæ jest wówczas
zewnêtrznie stymulowana przez szereg wartoœci i postaw, które czyniæ mog¹ j¹
bardziej statyczn¹ i odporn¹ na „wichrowatoœæ” spo³eczn¹. Radykalizmy s¹ swoist¹
strategi¹ balansowania to¿samoœci, choæ w praktyce towarzysz¹ najbardziej niespo-
kojnym czasom, w jakich to¿samoœæ potencjalnie mo¿e siê rozwijaæ. Wyrazem
radykalizmu w obrêbie Klubu „Pomorania” mog¹ byæ postawy nacjonalistyczne
lub postulaty autonomizacji regionu. Zaœ chêæ autonomizacji regionu odzwiercie-
dlaj¹ nastêpuj¹ce s³owa respondenta, nale¿¹cego do najm³odszej grupy badanych:
Zupe³nie z przodu czujê siê Kaszub¹, nie wiem, czym to jest uwarunkowane
i uwa¿am, ¿e jestem narodowoœci kaszubskiej, aczkolwiek jestem równie¿ Pola-
kiem, ale Polakiem jako mieszkaniec Polski, jako obywatel Polski. (…) w ogóle to
jest moje spojrzenie, jedna z moich wielu dziwnych teorii, ¿e Polska sk³ada siê nie

20 M. Mazurek, Zjazdy Kaszubów jako przyk³ad sytuacji etnicyzuj¹cej, [w:] Kreacje i nostalgie.
Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, red. D. Rancew-Sikora,
G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyñski, Warszawa 2009, s. 242.
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z Polaków, ale z ró¿nych zwi¹zków, ¿e tak powiem, z Górali, Œl¹zaków, Pomorzan
szeroko rozumianych, Mazurów i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdê wszystkie
te, nie wiem, mo¿na to nazwaæ narodami, tworz¹ taki jedno, jeden zbiór, który
okreœla siê Polsk¹, polskoœci¹ (R5).

Postawy radykalne pod wp³ywem czasu s¹ skutecznie neutralizowane. Niekiedy
dzieje siê to ju¿ wewn¹trz „Pomoranii”, gdzie radykalizm nie cieszy siê popar-
ciem wiêkszoœci cz³onków. To¿samoœæ kaszubska budowana w odpowiedzi na
pal¹c¹ potrzebê dookreœlenia okresu póŸnej adolescencji jednak mo¿e dopusz-
czaæ ten sposób bodŸcowania identyfikacji. To¿samoœæ zorientowana na radyka-
lizm przejawia siê zwykle we wczesnym etapie cz³onkostwa. Radykalizm wœród
m³odych cz³onków Klubu jest zjawiskiem przemijalnym, choæ nie nale¿y go lekce-
wa¿yæ. Z drugiej strony radykalizm wpisuje siê w mechanizmy dzia³ania konte-
stacji jako istotnego wyró¿nika m³odzie¿y. Kontestacja zaœ jest funkcj¹ indywi-
duacji w wymiarze jednostkowym, a radykalizm mo¿e byæ narzêdziem w jej wy-
twarzaniu. Jednak z drugiej strony zlekcewa¿ony radykalizm prowadziæ mo¿e do
nieoczekiwanych konsekwencji. Z rezerw¹ i dystansem podchodz¹ do tego typu
mobilizacji w obrêbie Klubu jego byli cz³onkowie. O radykalizmie etnicznym
jeden z by³ych klubowiczów powiada: Mnie to generalnie œmieszy³o jako osobê
z zewn¹trz, ¿e ktoœ tam nie ma pomys³u na siebie, pomys³u na swoje nawet ¿ycie
tak, a twierdzi, ¿e tu jakieœ pañstwo kaszubskie za³o¿ymy (…) Dopóki to jest taka
pasja, ¿e ktoœ popisze sobie, pomówi, swoj¹ filozofiê potworzy, to to jest ok, ale
najgorzej, jak ju¿ to wymknie siê tak naprawdê spod kontroli (R11).

Postawy radykalne s¹ zatem, jak wskazuje nawet powy¿szy cytat, sposobem
na manifestowanie w³asnej odrêbnoœci i strategiami ekspozycji w³asnych pogl¹-
dów. Podkreœla to tak¿e kolejny by³y Pomoraniec, tym razem rodowity Kaszuba:
Tak, tak. No jasne, spotyka siê w Klubie debili, to jak w ka¿dym m³odzie¿owym
œrodowisku, oszo³omy, nie? Krzyczy… swoim radykalizmem próbuje zaznaczyæ
to, ¿e jestem, s³uchajcie mnie, tu wybijam siê, no ale to jest normalne, w jakim
byœmy nie dzia³ali œrodowisku, to pewnie w tym, na tym etapie rozwoju cz³owieka,
to te radykalizmy s¹ szczególnie wyraŸne. No szkoda wtedy, gdy ktoœ z tego nie
wyrasta, no, wtedy to staje siê œmieszne (R10). Radykalizm jest istotnym produk-
tem indywidualistycznej swobody wyboru w czasach nieskrêpowanej wolnoœci
w komponowaniu i doœwiadczaniu to¿samoœci osobowych. Okazuje siê, ¿e d¹¿-
noœæ do radykalizmu sprzê¿ona jest czêsto tak¿e z neofityzmem w obrêbie grupy,
a wiêc z osobami, które niegdyœ zasila³y struktury Klubu, nie legitymuj¹c siê po-
chodzeniem regionalnym. Silne urefleksyjnienie to¿samoœci prowadziæ mo¿e
wówczas do wykszta³cenia siê ostrych d¹¿eñ i postulatów. Neofici zaœ nie dyspo-
nuj¹ solidnymi podstawami to¿samoœci w tradycji regionalnej, wiêc musz¹ je so-
bie przyswoiæ w procesie autorefleksji i na œwiadomej identyfikacji oraz motywa-
cji do posiadania danej to¿samoœci buduj¹ wówczas swoj¹ kaszubskoœæ. Tego
typu przypadki pojawia³y siê w retrospekcjach by³ych Pomorañców: No i ale by³
te¿ jeden… zmieni³ p³eæ, sta³ siê najpierw homo, potem operacja, pierdo³ki itd.,
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nie? Pewnie gdzieœ tam teraz w Warszawie z Biedroniem walczy, ale takich listê…
oszo³omów mo¿na by by³o sporz¹dziæ. Niektórzy z tego wyroœli, niektórzy do
dzisiaj nosz¹ ten garb, uciemiê¿onych, walcz¹cych o prawdê itd. itd. Neofityzm
jest niebezpieczny, nie? (R10).

Radykalizmy etniczne w obrêbie „Pomoranii” uznaæ mo¿na za sposób stabi-
lizacji doœwiadczeñ póŸnej adolescencji i taka interpretacja umo¿liwia przewidy-
wanie ich neutralizacji b¹dŸ minimalizacji i w konsekwencji stopniowej przemi-
jalnoœci. Aktualny przekrój przez to œrodowisko pokazuje, ¿e tendencje radykalne
zajmuj¹ marginalne miejsce w modelu dzia³alnoœci i strategiach cz³onkostwa posz-
czególnych Pomorañców. Problem ten jednak warto sygnalizowaæ w celach prze-
widywania, rejestrowania i porównywania jego rozwoju w perspektywie przy-
sz³ych pokoleñ.

To¿samoœæ kaszubska wœród m³odzie¿y z Klubu Studenckiego „Pomorania”
jest – jak pokazuj¹ badania – w stanie rekonstrukcji i przemian. Wœród najm³od-
szych cz³onków dopiero rozpoczyna siê proces jej uœwiadamiania, wœród star-
szych – jest nieco bardziej ugruntowana, jednak podlega wtórnemu uœwiadomie-
niu, które sam Klub jako organizacja studencka zakorzenia niejako od strony in-
stytucjonalnej. Bowiem to w³aœnie w Klubie „Pomorania”, jako w instytucji,
znajduj¹ potwierdzenie w³asnych d¹¿eñ to¿samoœciowych. Widaæ zatem, ¿e pro-
cesy indywidualizacji nie powoduj¹ erozji identyfikacji z regionem m³odzie¿y
kaszubskiej, funkcjonuj¹cej w obrêbie Klubu. S¹ one kreatywnie wplatane w sche-
mat przemian spo³ecznych doby ponowoczesnej. Zaœ na pytanie, bêd¹ce jednym
z elementarnych, nasuwaj¹cych siê w perspektywie badañ, mianowicie pytanie
o to¿samoœæ kaszubsk¹ jako wynik ci¹g³oœci tradycji, mo¿na paradoksalnie odpo-
wiedzieæ kolejnym pytaniem. Tym razem o to, o jakiej tradycji mówimy. Jeœli
bêdzie to tradycja wynaleziona na potrzeby definiowania siebie i swojej to¿samo-
œci na nowo, to bêdzie ona najbli¿sza postawom prezentowanym przez badan¹
m³odzie¿. Jest bowiem coœ niezwykle interesuj¹cego w po³¹czeniu identyfikacji
z regionem i aktywnoœci na jego rzecz z ultranowoczesnym stylem ¿ycia wspó³-
czesnych studentów, charakteryzuj¹cym siê mobilnoœci¹ i akcentowaniem warto-
œci indywidualistycznych. Na przyk³adzie obecnych cz³onków Klubu obserwowaæ
zatem mo¿na, jak œcieraj¹ siê wartoœci tradycyjne z posttradycyjnymi, jak socjali-
zacja œciera siê z upodmiotowieniem i refleksyjnoœci¹, jak ³¹czy siê dziedzictwo
kulturowe z nowoczesnymi strategiami projektowania przysz³oœci. Wreszcie zaœ,
jak to¿samoœæ regionalna mo¿e ³¹czyæ siê z to¿samoœci¹ ponowoczesn¹.
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Anna £ubiñska

Zwischen der Modernität und Tradition. Kaschubische Identität
und postmoderne Individualisierung aus der Perspektive

der Forschungen des Studenten-Klubs „Pomorania”

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel ist eine Probe, die Identität der Jugend, die in Strukturen des Studenten-
Klubs „Pomorania” funktioniert, in Beziehung zu postmodernen Identifizierungsverände-
rungen und gesellschaftlichen Beziehungen, die im Zusammenhang mit dem Individuali-
sierungsvorgang stehen, zu definieren. Die, im Text vorgestellte, empirische Analyse schöpft
aus dem Apparat der Begriffe und Beschreibungen der klassischen soziologischen
Theorien und auch der postmodernen theoretischen Erfassungen, die auf Identitätscharak-
teristik und ihre Transformationen in der Bedingungen der Postmoderne orientiert sind.
Der Artikel ist auf Grund der Qualitätsforschungen der Identität von Jugend um Studenten-
Klub „Pomorania” entstanden, in Rahmen deren der empirischen Verifikation u.a. solche
Elemente wie Reflektieren über die Identität und Tradition, Neotraditionalismus und
Detraditionalisierung, Diskursanalyse der Tradition und Individualisierung des Kultur-
unterschiedes, und auch die Vorgänge, die die ethnische Einmaligkeit hervorrufen, unter-
lagen.



329GDAÑSK – STOLICA KASZUB

Czêœæ II

Materia³y Ÿród³owe



330



Józef Borzyszkowski
(Gdañsk)

Trzy dokumenty dotycz¹ce dziejów
ruchu kaszubskiego po wojnie

Wprowadzenie

Publikowane tu trzy teksty – jeden Andrzeja Bukowskiego z 1946 roku i dwa
Tadeusza Bolduana z lat 1959 i 1960 – stanowi¹ interesuj¹ce dokumenty, doty-
cz¹ce obrazu Kaszubów i stanu ruchu regionalnego tu¿ po wojnie i po PaŸdzierniku
1956 roku, który umo¿liwi³ powstanie Zrzeszenia Kaszubskiego. Od ich powstania,
od prezentowanej i analizowanej w nich rzeczywistoœci, minê³o 65 i ponad 50 lat.
Stanowi¹ zatem one Ÿród³o historyczne – cenne nie tylko dla historyków. S¹dzê,
i¿ warte s¹ szerszego poznania, a tak¿e dyskusji w spo³ecznoœci zrzeszonej.

Wiemy bowiem, ¿e wraz ze zmian¹ realiów spo³eczno-politycznych zmienia
siê tak¿e sytuacja Kaszubów i Zrzeszenia, rodz¹ siê nowe wezwania, wymagaj¹ce
innej polityki i dyplomacji, a zawsze myœlenia… Myœlenia przede wszystkim
o dziœ i przysz³oœci, ale tak¿e poznania i analizy okresów minionych, by historia
mog³a byæ dla nas nauczycielk¹ ¿ycia.

Autorzy prezentowanych dokumentów nale¿eli swego czasu do grona naj-
bardziej zaanga¿owanych w ruchu kaszubskim, do znawców jego przesz³oœci
i kreatorów nowej rzeczywistoœci, wystêpuj¹c wspólnie w pocz¹tkach dziejów
Zrzeszenia Kaszubskiego jako jego wspó³za³o¿yciele z 1956 r. PóŸniej, jak wie-
my, ich drogi siê rozesz³y. Tym niemniej nie ma to znaczenia w odniesieniu do
prezentowanych tu dokumentów. Ich wartoœæ polega przede wszystkim na tym,
i¿ stanowi¹ cenne œwiadectwo tamtej rzeczywistoœci i wysi³ków intelektualnych
ówczesnych elit kaszubskich, dyskusji nad wczoraj, dziœ i jutro Kaszubów.

Zauwa¿my, ¿e dokument-tekst A. Bukowskiego zwrócony jest przede wszyst-
kim ku adresatowi spoza Kaszub, wrêcz do w³adzy centralnej, decyduj¹cej w g³ów-
nej mierze o powojennej rzeczywistoœci na Kaszubach. – Z publikacji nauko-
wych, m.in. z dzie³a Cezarego Obracht-Prondzyñskiego Kaszubi. Miêdzy dyskry-
minacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, wiemy, i¿ postulaty w rodzaju wniosków
A. Bukowskiego rzadko trafi³y na podatny grunt w centrali, a jednoczeœnie nie
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zmienia³y rzeczywistoœci w najbli¿szym œrodowisku, animozji, nieufnoœci, po-
czucia krzywdy itp. Zmiany przychodz¹ bowiem po latach, dziêki pracy, a nie
wskutek zaklêæ i ¿yczeñ!

Dokumenty, które wysz³y spod pióra Tadeusza Bolduana, pozostaj¹ce dot¹d
w rêkopisie, maj¹ zdecydowanie inny charakter i innego g³ównego adresata. Tym
adresatem s¹ przede wszystkim sami Kaszubi, dzia³acze – cz³onkowie Zrzesze-
nia, a nieco mniej jakieœ w³adze, choæ i o ich dzia³aniach dowiadujemy siê sporo.
T. Bolduan, jako m³ody wówczas redaktor naczelny borykaj¹cego siê z trudno-
œciami czasopisma „Kaszëbë”, jest surowym w ocenach nie tylko w³adz, ale tak¿e
najbli¿szego otoczenia. Jednak¿e za szczególnie cenne mo¿na uznaæ jego rozwa-
¿ania dotycz¹ce istoty regionalizmu, ruchu regionalnego, zw³aszcza kaszubskiego.
W wyobra¿eniach o przysz³oœci ró¿ni siê od myœlenia A. Bukowskiego o tzw.
pe³nej integracji, uto¿samiania polskoœci wy³¹cznie z dzie³ami w centrali, powsta-
j¹cymi poza Kaszubami i Pomorzem. Zwraca uwagê jego widzenie mowy ka-
szubskiej, dziœ powiedzielibyœmy: jêzyka kaszubskiego, jak i sprawa kreowanego
czêsto z zewn¹trz separatyzmu Kaszubów. Jako publicysta ostro uderza w auto-
rów podobnych opinii i wszelakiego ³ajdactwa, mobilizuj¹c przybyszy do pozna-
nia specyfiki dziejów i kultury ludzi tej ziemi. Jest w jego tekœcie tak¿e w¹tek
bardzo osobisty i szczera krytyka zrzesziñców, których ideologia wci¹¿ budzi
dyskusje. Prezentuje swoje redaktorskie doœwiadczenia ze zrzesziñcami i ludŸmi
KW PZPR, który to skrót dla bardzo wielu Polaków, nie tylko studentów, stanowi
niekiedy trudn¹ zagadkê. Pro et contra T. Bolduana z 1960 r. to tak¿e cenny doku-
ment do poznania jego wyj¹tkowej osobowoœci – przedstawiciela tych, których
zawsze nam nie dostaje!

Ten wyj¹tkowy autoportret T. Bolduana jako dzia³acza kaszubskiego, inicja-
tora powo³ania pierwowzoru Klubu „Pomorania”, a mo¿e raczej jako ideologa –
myœliciela, po trochu bardziej teoretyka ni¿ praktyka, jeszcze dobitniej ujawnia
siê w drugim dokumencie, zatytu³owanym Niektóre/Zasady naszego dzia³ania.
Oba dokumenty – teksty pozosta³y w rêkopisach jako zapewne materia³ szkole-
niowy, punkt wyjœcia do dyskusji w Klubie „Pomorania” i w Zrzeszeniu. Jest
w „Zasadach” swoiste rozwiniêcie pewnych myœli sformu³owanych rok póŸniej
w Pro et contra. Przede wszystkim jest kaszubski program dzia³ania na Kaszubach.

S¹dzê, ¿e sporo elementów tego¿ programu jest zrealizowanych, realizowa-
nych lub godnych realizacji. Widaæ w nim przede wszystkim nacisk na pracê or-
ganiczn¹ (dziœ jakby nieco zapomnian¹), st¹d s³aboœæ ogniw ZK-P, s³aboœæ na-
szych samorz¹dów i opóŸniony rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. S¹dzê, i¿
warto podobne dokumenty publikowaæ, studiowaæ i analizowaæ; korzystaæ z do-
œwiadczenia przesz³oœci – kontynuowaæ to, co dobre, ograniczaæ nasze s³aboœci.
Warto zwróciæ uwagê m.in. na fakt, ¿e ju¿ wtedy, podobnie jak dziœ, by³ ¿ywy
pogl¹d, i¿ Zrzeszenie jest najaktywniejsz¹ organizacj¹ regionaln¹ w Polsce. Pozo-
staje jednak problem, co z tej konstatacji wynika bardziej – nasza si³a, czy nasza
ogólnopolska s³aboœæ.
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W kontekœcie publikowanych tu dokumentów chcia³em zamieœciæ jeszcze
jeden – Lecha B¹dkowskiego artyku³ z „Biuletynu Zrzeszenia…” pt. Co z Ceynowy
na dziœ?. Postanowi³em go jednak przypomnieæ w roku przysz³ym, bli¿ej 50-lecia
narodzin pocz¹tków miesiêcznika „Pomerania”. S¹dzê, ¿e warto wci¹¿ na nowo
podejmowaæ problem dokonañ i roli w ruchu kaszubsko-pomorskim myœli Floriana
Ceynowy, jak i tych, które prezentowane by³y na ³amach „Pomeranii”. Pozostaje
ona wci¹¿ nie tyle mo¿e jedynym, co g³ównym zwierciad³em – obrazem ¿ycia
i myœli Kaszubów i Pomorzan. Problem, by to zwierciad³o obejmowa³o ca³oœæ
obrazu, a nie tylko pewne fragmenty, by by³o g³ównym miejscem wymiany myœli,
osadzonych w naszych realiach tu i teraz.
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dr Andrzej Bukowski

Sytuacja na Kaszubach1

I. Rzut oka w przesz³oœæ

Na temat Kaszubów i kaszubszczyzny istnieje szereg nieporozumieñ, które
m¹c¹ rzeczywisty obraz, wywo³uj¹ podejrzenia i przewa¿nie nieuzasadniony nie-
pokój. Winê za taki stan rzeczy ponosz¹ zarówno sami Kaszubi, jak i ogó³ polski,
poza tym Niemcy, którzy zawsze na tym odcinku uprawiali swoj¹ niecn¹ robotê
w myœl zasady: divide et impra.

Wina Kaszubów ma dwa Ÿród³a:
1. Zlekcewa¿enie wzglêdnie ca³kowite zaniedbanie s³u¿by informacyjnej o sobie

samych („Kaszuba nie lubi o sobie mówiæ”), przez co ogólnopolska opinia
o Kaszubach kszta³towa³a siê w 99% bez udzia³u Kaszubów („O Kaszubach
bez Kaszubów”). Usprawiedliwieniem tego stanu jest nik³a do niedawna liczba
inteligencji kaszubskiej.

2. Niektórzy przywódcy kaszubscy (Florian Ceynowa i zrzesziñcy) przesadnym
akcentowaniem w³aœciwoœci mowy i folkloru przekroczyli niew¹tpliwie ramy
zdrowej pracy regionalnej, nara¿aj¹c przez to ca³oœæ zagadnienia.

Wina ogó³u polskiego:
1. Publicystyka, kszta³tuj¹ca opiniê narodu, nie zda³a na odcinku kaszubskim

egzaminu; nigdy nie zada³a sobie rzetelnego trudu urobienia opinii polskiej
na podstawie rzeczywistej sytuacji na Kaszubach. To, co pisano, by³o najczê-
œciej reakcj¹ na propagandê pseudonauki niemieckiej. Oczywiœcie, takie nasta-
wienie naszej publicystyki musia³o w polsk¹ œwiadomoœæ kulturaln¹ zasiaæ
ziarno nieufnoœci.

1 Artyku³ og³oszony w „Stra¿nicy Zachodniej”, 1946, nr 4/5, s. 184-188; wprowadzono jedynie
drobne poprawki.
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Na stosunku ogó³u polskiego do Kaszubów zaci¹¿y³ mocno straszak „ceyno-
wizmu”. Ceynowa sta³ siê w opinii symbolem tendencji odœrodkowych na
pó³nocnym Pomorzu. Tymczasem przy bli¿szym badaniu okazuje siê, ¿e ten
„symbol” ma wprawdzie pewne podstawy, ale doœæ chwiejne, albowiem opi-
niê – wyrok wydali na Ceynowê ksiê¿a i patrioci, ale tak¿e jego przeciwnicy
spo³eczni, gdy¿ Ceynowa po „wioœnie ludów” by³ zawziêtym przeciwnikiem
szlachty i duchowieñstwa.

2. W przesz³oœci ogó³ polski okazywa³ ma³e zainteresowanie dla Kaszubów,
mimo ¿e wœród wszystkich plemion polskich znajdowali siê oni w najciê¿-
szych warunkach politycznych i kulturalnych. Ten sam ogó³, niczego albo
prawie niczego nie dawszy z siebie, mia³ i ma dziœ jeszcze pretensje do Ka-
szubów o to, ¿e s¹dz¹c z pozorów mowy i bycia – nie s¹ oni tacy, jak ludnoœæ
Warszawy, Krakowa czy Poznania. W tej nieuzasadnionej postawie psychicz-
nej ma Ÿród³o dawniejsza i dzisiaj znów buszuj¹ca licytacja nt. wy¿szoœci stem-
pla polskoœci. (Kaszubów stawia siê oczywiœcie pod znakiem zapytania).

3. W powy¿szym mieœci siê Ÿród³o wielu krzywd i nastêpnie ¿alów. Zadra¿nie-
nie poczucia narodowego jest zawsze bardzo bolesne – tym wiêcej, jeœli po-
chodzi ze strony wspó³rodaków.
Ilustracj¹ tego, jaka w przybli¿eniu by³a sytuacja na Kaszubach w r. 1920, s¹
dzisiejsze stosunki na terenach: Mazur, Warmii, Gdañska, pow. z³otowskiego.
Dwudziestolecie miêdzywojenne obfitowa³o w szereg podobnych zadra¿nieñ.
Równie¿ odsuwanie elementu rodzimego od piastowania odpowiedzialnych
stanowisk by³o podra¿nieniem ambicji kaszubskiej.

4. Ogó³ polski nie liczy³ siê nigdy ze specyficznym charakterem pomorsko-ka-
szubskim, ukszta³towanym w ci¹gu dziejów. Psychika kaszubska na skutek
ciê¿kiego bytowania kresowego ³aknie ze strony polskiej ciep³a i serdeczno-
œci. Ogó³ polski jednak nie potrafi³ i nie potrafi w dalszym ci¹gu znaleŸæ
drogi do uczuæ Kaszubów.
Nieporozumienia, wynik³e na skutek dzia³ania wrogiej propagandy niemiec-
kiej, s¹ na ogó³ zrozumia³e i nie wymagaj¹ komentarzy. Niemniej trzeba pod-
kreœliæ, ¿e nauka i opinia polska by³y w zakresie zagadnienia kaszubskiego
pod silnym wp³ywem tej propagandy, która œwietnie i konsekwentnie j¹trzy³a
wewnêtrzne stosunki polskie.

II. Sytuacja dzisiejsza

Próba ostatniej wojny: Ogólnie bior¹c, ocena wypada pozytywnie. Z czasów
kampanii wrzeœniowej r. 1939 mamy przyk³ady i bohaterstwa i s³aboœci; tak jak
wszêdzie. Ofiary okupacji (rozstrzeliwania, obozy, wiêzienia, wysiedlania) s¹ du¿e.
Ka¿da niemal wieœ musia³a z³o¿yæ krwawy okup. Mimo terroru istnia³a w ci¹gu
wojny praca konspiracyjna i dzia³alnoœæ dywersyjna (m.in. ks. p³k. Wrycza). Wobec



DR ANDRZEJ BUKOWSKI336

niemieckich list narodowoœciowych Kaszubi wykazali przeciêtnie wiêksz¹ od-
pornoœæ ni¿ ludnoœæ na innych odcinkach Pomorza.

Grupa III, „eindeutschowani”, zosta³a zrównana w prawach i obowi¹zkach
z innymi obywatelami Rzeczypospolitej. Grupa II (volksdeutsche) poddana jest
procesom rehabilitacyjnym. Element niemiecki odp³yn¹³ niemal bez reszty.

Bolesnym zagadnieniem na ternie Kaszub (w mniejszym nieco stopniu tak¿e
na terenie ca³ego Pomorza, w wiêkszym zaœ – na terenie Mazur i Warmii) jest
stosunek wzajemny autochtonów i przybyszów. Obustronnie brak dobrej woli
i wyrozumia³oœci. Przybysze nie tyle z pobudek patriotycznych, ile egoistycznych
(korzyœci w postaci mieszkañ, mebli, gospodarstw itp.) podnosz¹ namiêtnie spra-
wê niemieckich grup narodowoœciowych, dra¿ni¹c i utrudniaj¹c formy wspó³¿y-
cia, autochtoni zaœ nie doceniaj¹ koniecznoœci akcji przesiedleñczej i wymiesza-
nia ludnoœci. Niepotrzebne z punktu widzenia interesów narodu i pañstwa prze-
wlekanie spraw rehabilitacyjnych wisi nad terenem Kaszub jak cieñ Smêtka –
szatañski posiew okupanta, posiew, z którym nierozs¹dnie zbyt d³ugo siê bawimy.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Kaszubi spoœród wszystkich mieszkañ-
ców Pomorza najwczeœniej otrz¹snêli siê ze skutków okupacji. Teren kaszubski
w porównaniu z innymi têtni dzisiaj najbujniejszym ¿yciem spo³ecznym, oœwia-
towym i kulturalnym. Wyrazem ambicji w tym zakresie by³y dwa zjazdy: pierw-
szy w Kartuzach (2-3 X 45), drugi w Wejherowie (12-13 I 46). To zjawisko jest
owocem przedwojennej pracy regionalnej, która przygotowa³a szereg uœwiado-
mionych dzia³aczy.

Strona ideologiczna dzisiejszej dzia³alnoœci regionalnej na Kaszubach nie
budzi ¿adnych zastrze¿eñ. Niemniej trzeba stwierdziæ, ¿e by³y pocz¹tkowo krótkie
okresy, kiedy pewnym czynnikom zale¿a³o na wykorzystaniu odrêbnoœci Kaszu-
bów; obiecywano im wiele, a¿ do autonomii w³¹cznie. Takim odosobnionym zreszt¹
tendencjom przeciwstawi³ siê zdrowy instynkt Kaszubów. Na kongresie w stycz-
niu, gdy ktoœ niebacznie obiecywa³: „Jeœli chcecie szko³y z kaszubskim jêzykiem
wyk³adowym, bêdziecie j¹ mieli!”, z sali odezwa³y siê g³osy: „Nie chcemy”!

Inicjatywê pracy na Kaszubach przyjê³a obecnie grupka ludzi, skupionych
oko³o pisma „Zrzesz Kaszubska”. To, ¿e ju¿ w paŸdzierniku ub. roku Kaszuby
zdoby³y siê na w³asne pismo, jest wydarzeniem wielkiej donios³oœci dla tego tere-
nu, pismo bowiem sta³o siê automatycznie ogniskiem skupiaj¹cym i promieniuj¹-
cym. Niefortunne jest tylko to, ¿e tym pismem jest „Zrzesz Kaszubska”, która
swoje przedwojenne konto obci¹¿y³a tendencjami odœrodkowymi i która skom-
promitowa³a siê choæby tym, ¿e jej twórca i g³ówny redaktor, Aleksander Labuda,
sta³ siê w czasie wojny volksdeutschem. Dzisiaj przedwojennych tendencji w tym
piœmie nie ma, jednak w dalszym ci¹gu nie budzi ono zaufania; nie ma te¿ wiel-
kiego wziêcia wœród Kaszubów; posiada zreszt¹ du¿e wady redakcyjne.
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III. Wnioski

1. Dzisiaj nie ma i nie mo¿e byæ mowy o jakimœ izolacjonizmie czy separatyzmie
na Kaszubach (którego zreszt¹ nigdy naprawdê nie by³o, wyj¹wszy kilka nie-
dowarzonych g³ów, niemaj¹cych znaczenia i wp³ywu): niebezpieczeñstwo
niemieckie dziœ odpad³o, Kaszuby zaœ przesta³y byæ ziemi¹ kresow¹.

2. Nie nale¿y zagadnieniu kaszubskiemu nadawaæ piêtna jakiejœ „sprawy” czy
„kwestii”, „problemu” itp. Nale¿y je traktowaæ na p³aszczyŸnie wszystkich
innych zagadnieñ ogólnopolskich.

3. W³aœciwoœci¹ psychiki kaszubskiej jest du¿a wra¿liwoœæ i dra¿liwoœæ (co ma
oczywiœcie psychologiczne uzasadnienie). Nale¿y przeto unikaæ wszystkie-
go, co w tê w³aœciwoœæ godzi.

4. Najskuteczniejsz¹ drog¹ do ca³kowitego wch³oniêcia Kaszubów w organizm
narodu jest szczera, ciep³a serdecznoœæ oraz rzeczywiste (praktyczne) zrów-
nanie ich w prawach i obowi¹zkach.

5. Kaszubi powinni dziœ byæ przedmiotem ¿ywego zainteresowania ze wzglêdu
na ich walory regionalne: mowê, literaturê, pieœni, kulturê obyczajow¹ itp.

6. Ciê¿ar politycznego zainteresowania powinien byæ przesuniêty na tereny s¹-
siednie – gdañski i zachodnio-pomorski: tutaj zagadnienie kaszubskie mo¿e
i powinno byæ wykorzystane jako ogniwo poœrednie i pomocnicze w weryfi-
kacji i rewindykacji elementu s³owiañskiego.

Aktualnie daj¹ siê na Kaszubach odczuwaæ nastêpuj¹ce szczególnie pilne
potrzeby:
1. Pomoc materialna. Jest ona konieczna ze wzglêdu na olbrzymie zniszczenia,

spowodowane dzia³aniami wojennymi. Na Pomorzu powiaty kaszubskie
nale¿¹ w³aœnie do najbardziej poszkodowanych. Powiat koœcierski wykazuje
1255 gospodarstw czêœciowo lub ca³kowicie zniszczonych; powiat kartuski
– 1431 gospodarstw; wejherowski – 1326; gdañski – 4518; bytowski – 1164,
lêborski – 156; razem w szeœciu powiatach znajduje siê 9850 gospodarstw
czêœciowo lub ca³kowicie zniszczonych. Na tym samym terenie 42 wsie wy-
kazuj¹ zniszczenie przekraczaj¹ce 60%.

2. Sprawa grup narodowoœciowych powinna byæ jak najprêdzej „zdjêta z afi-
szu”, by nie dra¿ni³a wzajemnych stosunków ludnoœci i przez to nie hamowa-
³a pracy nad odbudow¹. Przyczynia³oby siê to równoczeœnie do znalezienia
modus vivendi pomiêdzy autochtonami a przybyszami.

3. Rozpoczêta akcja weryfikacyjna na terenie Gdañska i powiatów: bytowskiego,
lêborskiego i z³otowskiego powinna byæ w najkrótszym czasie zakoñczona
ze wzglêdu na odbywaj¹ce siê wysiedlenia Niemców; nie mo¿na dopuœciæ,
by – bez dostatecznych powodów – znalaz³ siê wœród nich rodzimy element
polski, który pozostawiony na miejscu, móg³by skutecznie przyczyniæ siê do
trwa³ego spolszczenia Ziem Odzyskanych.
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I. SPRAWY IDEOWO-PROGRAMOWE:

1) Definiowanie, „na jakich zasadach wspó³czeœnie traktowaæ Kaszuby”, nale-
¿y odrzuciæ w praktycznej i oficjalnej dzia³alnoœci. Tê kwestiê teoretyczn¹
nale¿y pozostawiæ klubom i jednostkom twórczym. Jedno jest pewne: nie
bêdziemy wskrzeszaæ ani „narodu”, ani tworzyæ „jêzyka”.

2) Warunki, w jakich wypada nam dzia³aæ.
a) Ceynowa – postaæ tragiczna (szlachta polska);
b) M³odokaszubi – posiadali program walki z zaborc¹, w imiê hase³ narodo-

wych rozbudzali szczepowoœæ;
c) Zrzesziñcy, znajduj¹c siê w innej sytuacji politycznej, wysunêli tzw. pro-

gram negatywny, z góry skazany na niepowodzenie;
d) Zrzeszenie Kaszubskie (1957) usi³owa³o pierwotnie ³¹czyæ wszystkie kie-

runki w ruchu kaszubskim, zespo³owe i indywidualne. D³u¿ej czyniæ tego
nie mo¿na. Trzeba siê zdecydowaæ na jedynie s³uszny program pozytywny,
mo¿liwy do realizowania w obecnej sytuacji politycznej;

e) Zrzesziñcy dzia³ali w sytuacji skomplikowanej, w okresie „oœwiecania”
[Kaszubów i Pomorza] przez ró¿nego autoramentu przyb³êdy, w okresie
walk partyjnych i politycznego zwalczania siê ugrupowañ. Program ich
sprowadza³ siê wiêc do opozycji, do negowania wszystkiego, co nie–ka-
szubskie, do stworzenia rezerwatu – [kraju] nieskalanych polszczyzn¹ si³.
Ten oficjalnie g³oszony program nacjonalistyczny i spo¿ywanie si³ na atak
i obronê, nie móg³ przynieœæ korzyœci ludowi kaszubskiemu. Dawa³y one
natomiast broñ do rêki przeciwnikowi;

f) Sytuacja, w jakiej my dzia³amy.

TADEUSZ BOLDUAN 27 I 1959

REFERAT

Zasady naszego dzia³ania
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3. Nasz program pozytywny:
a) Programowi negatywnemu zrzesziñców przeciwstawiamy przede wszystkim

program pozytywny, polegaj¹cy m.in. na próbie zmiany psychiki spo³eczeñ-
stwa kaszubskiego. Z³o widzimy w powa¿nym stopniu w samych Kaszubach
i dlatego bezwzglêdn¹ obronê Kaszubów zastêpujemy atakiem na ich zacofa-
nie, zaœciankowoœæ, ko³tuñstwo. Chcemy przez to osi¹gn¹æ:
– uœwiadomienie Kaszubom ich wad i spowodowanie ich usuwania;
– ukazanie szkodliwego zjawiska, jakim jest spo³eczna biernoœæ;
– uzyskanie orê¿a do zwalczania przeciwników kaszubszczyzny;
– bezwzglêdne atakowanie wad charakteru i postêpowania, a nie pouczanie

dobrej ciotki lub wujaszka, spowoduje ferment w spo³eczeñstwie kaszub-
skim, a ka¿dy ferment zmusza do myœlenia i reakcji. Ka¿da reakcja pozy-
tywna lub negatywna jest korzystna. Rzecz polega na umiejêtnym wyko-
rzystaniu tej reakcji. Chcemy mieæ ideowo mocne spo³eczeñstwo.

b) Nasza dzia³alnoœæ programowa idzie w piêciu kierunkach:
1. Organizacyjnym.
2. Oœwiatowym.
3. Kulturalnym.
4. Spo³ecznym.
5. Gospodarczym.

1. DZIA£ALNOŒÆ ORGANIZACYJNA

a) Zrzesziñcy uwa¿aj¹, ¿e straciliœmy okazjê inwazji na Odrê.
Teoretycznie maj¹ racjê. Praktycznie, z uwagi na charakter i zaœciankowoœæ
– teza by³a i jest niewykonalna.

b) Kaszubi osiedlili siê w powiatach: lêborskim, s³upskim, miasteckim i s³aw-
neñskim. Nale¿y ten teren spenetrowaæ i stworzyæ w tych powiatach komórki
organizacyjne Zrzeszenia.
Zaniedbaliœmy powiaty zachodnie pod ka¿dym wzglêdem, w tym i powiat
bytowski, a zw³aszcza S³owiñców.
Trzeba z naszego s³ownictwa usun¹æ Ziemie Zachodnie, a wymienione po-
wiaty okreœlaæ wspólnym terminem KASZUBY, a to ze wzglêdu na to, ¿e:
1) Zachowa³y siê tam szcz¹tki dawnej kultury Pomorzan.
2) Przesiedli³o siê na te tereny sporo Kaszubów, którzy w takich powiatach,

jak Lêbork, S³upsk i Miastko stanowi¹ (bior¹c pod uwagê zró¿nicowanie
dzielnicowe) element podstawowy i najbardziej wartoœciowy. Przeszcze-
pienie kultury kaszubskiej i cech gospodarki na te tereny jest naszym
nakazem.
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c) Zmienienie systemu organizacyjnego Zrzeszenia jest spraw¹ pal¹c¹, wynika-
j¹c¹ z braku dostatecznej iloœci aktywu. Nie ma to byæ zmiana generalna,
jednak istotna w procesie funkcjonowania poszczególnych ogniw.
W tym celu nale¿y:
1) Dokonaæ analizy dzia³alnoœci Zarz¹dów Oddzia³ów i ewentualnie wpro-

wadziæ zmiany personalne.
2) Dokonaæ analizy dzia³alnoœci Kó³ i ewentualnie skreœliæ z ewidencji ko³a

martwe, których powstanie by³o nieporozumieniem.
3) Utrzymaæ i zak³adaæ nowe ko³a tam, gdzie istniej¹ rokuj¹cy pracê ludzie,

lub stosunkowo trwa³e placówki kulturalne, jak zespo³y artystyczne, œwie-
tlice, szko³y prowadz¹ce dzia³alnoœæ równie¿ pozaszkoln¹ – lub w miej-
scowoœciach, gdzie s¹ do wykonania realne zadania kult. – oœwiatowe czy
gospodarcze. Skupisko Kaszubów nie jest dostateczn¹ podstaw¹  do za³o-
¿enia ko³a.
Obci¹¿enie balastem martwych ogniw Zrzeszenia powoduje wœród dzia-
³aczy zniechêcenie i bezczynnoœæ.

d) Zrzeszenie w podstawowych swoich komórkach powinno prowadziæ pracê
na zasadach pracy kó³, to znaczy, ¿e je¿eli np. w Kartuzach mamy Klub M³o-
dych Kaszubów, to posiada on pe³ne uprawnienia organizacyjne i inne ko³a.
Cz³onkowie Klubu nie maj¹ obowi¹zku nale¿eæ do jednego z kó³. St¹d wnio-
sek, ¿e licz¹c od Oddzia³u w dó³, nale¿y przestawiæ dzia³alnoœæ z typowo
schematyczno-organizacyjnej – na szeroki ruch spo³eczno-kulturalny i go-
spodarczy, ujêty w karby dyscyplinarne przez zarz¹dy oddzia³ów. A wiêc mog¹
to byæ zwyk³e zespo³y œwietlicowe, kluby przyjació³ Pogódek, kluby kore-
spondentów, komitety rozwoju gospodarczego Lipnicy czy Starej Kiszewy,
zespo³y pracy nad monografi¹ danej miejscowoœci – placówki sta³e i trwa³e.
Ale nie tylko. Ruch rozwijany w do³ach mo¿e te¿ byæ dorywczy, okresowy,
zw³aszcza obecnie przed Zlotem M³odzie¿y Ziemi Kaszubskiej w Koœcierzy-
nie. Natomiast zadbaæ trzeba, by ten okresowy ruch przekszta³ciæ w sta³y.

e) Ograniczyæ do minimum si³y spo¿ytkowane na dzia³alnoœæ czysto organi-
zacyjn¹.

2. DZIA£ALNOŒÆ OŒWIATOWA

a) Uwa¿am, ¿e oœwiata powinna zaj¹æ poczesne miejsce.
b) Za wszelk¹ cenê rzetelna i obiektywna propaganda  kaszubszczyzny. Przywró-

ciæ w³aœciw¹ rolê odczytom i ¿ywemu s³owu. Wyjœæ z ciasnego pojmowania
pracy tylko dla Kaszubów. My musimy byæ organizatorami i wykonawcami
zag. oœwiatowych dot. Kaszub. Ale konsument musi byæ szerszy.



341ZASADY NASZEGO DZIA£ANIA [1959]

c) Rola pisma w propagandzie oœwiatowej jest decyduj¹ca. Zadbaæ o rozpow-
szechnianie pisma.

d) Uniw. Ludowy.
e) Kursy i konferencje (w tym roku znowu dla nauczycieli).

3. DZIA£ALNOŒÆ KULTURALNA

a) Trzeba przywróciæ prê¿noœæ kulturotwórcz¹ Kaszubom. Kaszubi s¹ jednak
konserwatywni i st¹d m.in. upatruj¹ rozwój kulturalny wy³¹cznie  w pielê-
gnacji dorobku pokoleñ. Ten fakt bêdzie doprowadza³ do obumierania naszej
kultury. Stare nie zwyciê¿y nowego. Trzeba wiêc:
1) Pielêgnowaæ dorobek pokoleñ.
2) Tworzyæ w oparciu o ten dorobek nowe wartoœci, tzn. pobudzaæ w arty-

stach szukanie nowego oblicza sztuki kaszubskiej i literatury, wyprowadziæ
kaszubszczyznê na szersze wody. Kaszubi musz¹ iœæ z postêpem. (Felicja
Wittbrodt).

3) Trzeba wykorzystaæ nowoczesne œrodki upowszechnienia kultury (radio,
telewizja).

4) Si³a kaszubszczyzny tkwi w ludowej kulturze. W oparciu m.in. o pierwia-
stki ludowe nale¿y rozwijaæ literaturê bez wzglêdu na jêzyk. (Pisowniê
nale¿y ujednoliciæ, ale niekoniecznie. Jakieœ wspólne zasady). Przyjmujemy
i bêdziemy przyjmowaæ do naszego dorobku pozycje literackie nie tylko
Kaszubów, a nawet Pomorzan, o ile te pozycje duchem nam odpowiadaj¹.
Trzeba wiêc zaliczyæ do naszej literatury „Pierœcieñ z £abêdziem”, „Zapa-
d³y zamek” i „Gburzy z Gnie¿d¿ewa” Fr. Fenikowskiego; „S¹d nieosta-
teczny” i niektóre opowiadania z tomu „Pan grodziska” oraz bêd¹ce
w tomiku lub opowiadaniu: „Zaklêta Królewianka” i „Legenda o mi³oœci”
Lecha B¹dkowskiego.

5) Dokonaæ inwazjê kulturaln¹ na powiaty zachodnie.

4. DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA

1) Opozycja wobec w³adzy jest niecelowa. Nast¹piæ ona mo¿e w wypadkach
wyj¹tkowych, lecz nie mo¿e mieæ charakteru sta³ego. Bêdzie to opozycja wo-
bec jednostek.

2) Nale¿y wch³aniaæ jednostki twórcze nie–kaszubskie, bo jesteœmy s³abi.
3) Nale¿y d¹¿yæ do pomyœlnego u³o¿enia stosunków z ludnoœci¹ nap³ywow¹.

Trzeba u³atwiæ proces powstawania nowego pokolenia Pomorców z ludnoœci
osiad³ej na naszej ziemi. Jest to z³o konieczne, ale potrzebne. Proces: albo –
albo. Kto silniejszy kulturowo – ten wch³onie element s³abszy. Mamy szanse.
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4) Rozwin¹æ formy wspó³pracy z innymi organizacjami, zw³aszcza spo³ecznymi,
oœwiatowymi i m³odzie¿owymi. Jest w tym i ten walor, ¿e musimy krzy¿o-
waæ nasz¹ inicjatywê z ich pieni¹¿kami.

5. DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA

NIE MAM NIC DO POWIEDZENIA

6. WNIOSKI

Nale¿y kontynuowaæ zrównowa¿on¹, spokojn¹ pracê, bior¹c za podstawê
pracê organiczn¹ od podstaw. Nie jest chyba dla nikogo tajemnic¹, ¿e musimy
zdobyæ w³aœciwe miejsce i w³aœciwy g³os w spo³eczeñstwie polskim. Jednak ro-
zumiemy chyba, ¿e wspó³czeœnie decyduje o wszystkim si³a totalna, której nie
jesteœmy zdolni siê przeciwstawiæ.

Licz¹ siê silni, a my z biernym ludem kaszubskim, z garstk¹ zaledwie dzia³a-
czy i s³aboœci¹ organizacyjn¹ Zrzeszenia  do grupy silnych nie mo¿emy siê zali-
czyæ. Przyk³ad Chojnic – dobra robota, tylko wiêcej pracy ideowej. Wejherowo –
teatr – dobre. Koœcierzyna – Zlot – dobre, wielka rzecz. Gdañsk – kluby – dobra.
Gdynia – Stanica – dobra.

Ukszta³towa³a siê o Zrzeszeniu opinia, ¿e jest ono najaktywniejszym Zrze-
szeniem w Polsce. To dobrze. Chodzi o to, aby tê opiniê potwierdziæ w rzeczy-
wistoœci.
– Trzeba pamiêtaæ o ideowoœci naszej pracy.
– Ideowoœæ nie oznacza separatyzmu.
– Odrodzenie Kaszub w sensie spo³eczno-kulturalnym nast¹pi niew¹tpliwie,

jednak zale¿eæ bêdzie to od nas.
– Niezale¿nie od opinii takiego czy innego….. – trzeba pracowaæ, ka¿dy wg

swoich mo¿liwoœci i w dziedzinie odpowiadaj¹cej mu najbardziej. PopaŸdzier-
nikowa dzia³alnoœæ nasza wyda plony.
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Nie jest to pamiêtnik, nie s¹ to wspomnienia, ani notatki z „mojej drogi ka-
szubskiej”. Po prostu refleksje na temat regionalizmu i ludzi z nim zwi¹zanych
w ró¿ny sposób. S³u¿¹ mi do spisywania tych uwag notatki robione w ró¿nych
miejscach na gor¹co, obserwacje reporterskie, a przede wszystkim obserwowane
reakcje czytelników na poszczególne artyku³y w piœmie. Z grymasów twarzy, spo-
sobu zachowania czêsto ³atwo odgadywa³em, co myœl¹ o piœmie, o ruchu kaszub-
skim, o ludziach, czyli o nas – w tym ruchu siedz¹cych i kszta³tuj¹cych go.

Wiele s³ów bêdzie w tym notatniku (czy jak tê pisaninê nazwaæ) o ludziach
czo³owych, jak Szczêsny, Arendt, B¹dkowski, Roppel, Marsza³kowski i wreszcie
o sobie. Od siebie zaczynam, chcê przekazaæ swoje myœli, swoje stanowisko wo-
bec kwestii kaszubskiej. Po to tylko, by za kilka lat zajrzeæ do tych notatek
i sprawdziæ, czy jestem szmat¹ zawieszon¹ na p³ocie, bezu¿yteczn¹, czy te¿ zdo-
³a³em ukszta³towaæ trwa³y pogl¹d na kwestiê kaszubsk¹, czy droga, jak¹ obra³em,
by³a s³uszna.

Nic mnie nie obchodzi styl, ani nawet gramatyka – piszê dla siebie, do szuflady,
jak lec¹ czcionki maszyny. Byle szybko wypowiedzieæ, co czujê, czego pragnê.
Bêd¹ w tych notatkach przerwy, bo zamierzam je pisaæ dorywczo, kiedy bêdê
mia³ ochotê i czas. I chocia¿ uwa¿aj¹ mnie za pedanta, zw³aszcza w sprawach
papierkowych (nie w ubiorze), to jednak jestem chaotyczny i ba³aganiarzem. Trudno
sprzeciwiæ siê naturze. Pozostawmy wiêc jej wolnoœæ, bowiem tylko ona jedna
jest niezale¿na od zdarzeñ dwudziestego wieku.

TADEUSZ BOLDUAN

PRO ET CONTRA
Zeszyt 1

Gdañsk 1960
Pisane w lutym – maju 1960 do szuflady

PRO ET CONTRA
Rzecz o kaszubszczyŸnie
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Regionalizm. Tym terminem okreœlamy na zewn¹trz ruch kaszubski. Strawniej-
szy to termin, zw³aszcza dla zdecydowanych wrogów kaszubszczyzny, którymi
jesteœmy otoczeni zewsz¹d. Niechaj wiêc bêdzie regionalizm, uznajmy jednak
jego g³êbsz¹ treœæ, wychodz¹c¹ poza ramy folkloru i ludowej literatury.

Na regionalizm kaszubski ró¿ne s¹ pogl¹dy. Uwa¿am, ¿e pod tym okreœleniem
kryje siê ca³y zespó³ funkcji: polityczna, gospodarcza, kulturalna, oœwiatowa. Nie
jest wiêc regionalizm ruchem wy³¹cznie kulturalnym, nie mo¿e nim byæ, skoro
dotyczy wydarzeñ na pewnym okreœlonym etnicznie terytorium, a ludzie to teryto-
rium zamieszkuj¹cy maj¹ d¹¿enia i pragnienia szersze ni¿ kulturalne. Regionalizm
okreœlony terytorialnie, a sumuj¹cy niejako wartoœci tego terytorium i jego ludzi,
musi spe³niaæ funkcje polityczne, chocia¿ nie wszechstronne.

Ruch regionalny, istniej¹cy w obrêbie okreœlonego pañstwa, nie mo¿e prze-
rastaæ w separatyzm. W przypadku kaszubskim takiego przerostu nie obserwujemy,
wy³¹czaj¹c niepowa¿ne wybryki m³odych wówczas zrzesziñców – do której jeszcze
wrócê – nie by³y one dzia³alnoœci¹ separatystyczn¹ w pojêciu politycznym.

O regionalizmie jako ruchu politycznym mówimy wtedy, gdy okreœlamy jego
funkcje administracyjne. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e na Kaszubach przechowuj¹
siê swoiste cechy odrêbne pozosta³ym regionom, nale¿y wszelkimi si³ami budziæ
œwiadomoœæ odrêbnych cech spo³eczeñstwa kaszubskiego i poszanowanie tych
cech, bowiem zró¿nicowanie regionalne stanowi koloryt pañstwa, œwiadczy o jego
bogactwie kulturalnym. Odrêbne cechy Kaszubów nie stanowi¹ bynajmniej
o odrêbnoœci narodowej. Pojêcie naród a spo³eczeñstwo regionalne – to dwa ró¿ne
pojêcia, w których absolutnie nie orientuj¹ siê kierownicy partii w województwie,
a có¿ dopiero mówiæ o takich ludziach wykszta³conych na frazesach jak Wojtkie-
wiczowa w Kartuzach czy Turzyñski w Koœcierzynie.

Wypada tutaj jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zachowanie swoistych cech charak-
teru, cech etnograficznych, przyrodniczych i innych jest krynic¹ oryginalnych
myœli, soczystych pomys³ów, jest barw¹ narodowej kultury.

Nie jestem przeciwnikiem budowania jednolitego spo³eczeñstwa – jak to siê
nazywa w jêzyku propagandzistów. Ale jednolite spo³eczeñstwo nie mo¿e byæ
kosmopolityczne, musi siê opieraæ na okreœlonych Ÿród³ach kulturotwórczych.
Na jakich Ÿród³ach kulturowych ma siê opieraæ jednolite spo³eczeñstwo gdañsko-
-pomorskie? Szafuje siê terminem kultury ogólnonarodowej. Bzdura! Czym jest
twórczoœæ Mickiewicza? Wileñskim regionalizmem. ̄ eromski? Regionalizm kie-
lecki. Wankowicz? Znowu Wileñszczyzna. Orkan, Witkiewicz, Tetmajer? To Pod-
hale. Brandysi? Czuæ Warszaw¹ i to kiepsk¹. Gdzie wiêc szukaæ Ÿróde³ literatury
ogólnonarodowej? Ale¿ oczywiœcie w regionalizmie. ̄ ¹da siê od nas, byœmy roz-
koszowali siê wileñskimi zajazdami i urokiem gór, byœmy poznawali Janosików
i warszawskie prostytutki, dlaczego wiêc w pierwszym rzêdzie nie mamy pozna-
waæ naszych kaszubskich rybaków? Skoro w szko³ach zaleca siê Na skalnym Pod-
halu, czemu nie mamy ¿¹daæ wprowadzenia do literatury szkolnej Remusa?



345PRO ET CONTRA [1960]

Wspó³czeœnie przyjê³a siê moda nazywania literatur¹ ogólnopolsk¹ p³ody
warszawsko-krakowskich literatów. Bóg wam zap³aæ, panowie, za ten ogólnopol-
ski dorobek.

Ogólnopolskie, to znaczy i kaszubskie. A wiêc i kaszubszczyzna wzbogaca
kulturê ogólnonarodow¹. Wartoœæ? Oczywiœcie jest ona ró¿na, ale obok faktycz-
nej wartoœci decyduj¹ o dorobku kulturalnym kliki. Klêska klik i koterii w na-
szym narodzie – to osobny temat rozwa¿añ.

Kwestia mowy kaszubskiej. Uznajê jej odrêbne cechy, wyj¹tkowe w naszym
pañstwie. Ale – tak uwa¿am – mowa kaszubska zbli¿y³a siê znacznie do jêzyka
polskiego i trudno mówiæ o jej pe³nej odrêbnoœci. Zreszt¹ t¹ kwestia zajêli siê
wystarczaj¹co naukowcy. ¯yczyæ tylko wypada, by nasze przem¹dre w³adze ze-
chcia³y z dorobkiem naukowców siê zapoznaæ, a nie szafowaæ pustymi sloganami.

Kiedyœ na zebraniu Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubskiego I sekretarz  KW
PZPR z pian¹ na ustach poucza³, ¿e kaszubszczyzna jest tylko gwar¹ jêzyka pol-
skiego (kompletny laik w tej dziedzinie i w innych tak¿e). A gdy mówcy wyst¹pili
po kaszubsku – pieni³ siê Machno, ¿e nie rozumie, ¿e ¿¹da by mówiono po polsku.
W jednej chwili zaprzeczy³ swoim s³owom. Wykorzystali to Rompski i Kreft
i najzupe³niej s³usznie dali inteligentn¹, ale ciêt¹ odprawê tow. Machno. Bo jak¿e,
skoro kaszubszczyzna jest mow¹ polsk¹, to czy mo¿na jej nie zrozumieæ?

Gdy tak s³ucham „rdzennych” Polaków z terenów wschodnich i pó³nocno-
-wschodnich, to serce siê kraje. Nie wiadomo, czy mówi¹ po rosyjsku, czy ohyd-
nie wypaczon¹ polszczyzn¹. W porównaniu do ich ¿argonu nasza kaszubszczyzna
brzmi staro¿ytnoœci¹ s³owiañsk¹, zawiera w sobie jakiœ urok minionych wieków.

Inteligentni, wykszta³ceni niejednokrotnie ludzie ze „wschodu” nie potrafi¹
skleciæ jednego zdania poprawnie po polsku. Zaci¹gaj¹ jak przekupki na jarmar-
ku. I nikt nie mówi, ¿e maj¹ trudnoœci z jêzykiem polskim. Bo s¹ panami, bo nios¹
na Kaszuby polsk¹ kulturê.

Polska kultura? Tak. Tylko ¿e my j¹ mamy we krwi, jest ona nasz¹ w³asno-
œci¹. Cz¹stk¹ tej kultury jest w³aœnie kaszubszczyzna. Kto tego nie rozumie i prze-
ciwdzia³a rozwojowi kultury kaszubskiej, jest separatyst¹, bo izoluje nieznane
mu wartoœci, bo rozbija kulturê narodow¹.

Rzecz polega nie na naszej kaszubskiej mowie i na naszej regionalnej kultu-
rze. Sprowadza siê ca³e zagadnienie – przed wojn¹ i obecnie – do ohydnej prywa-
ty, do kolonizacji Kaszub. Stworzenie mitu o kaszubskim separatyzmie by³o po-
trzebne do zwalczania Kaszubów, do utr¹cania ich ze stanowisk w administracji
i innych instytucjach. Szermowanie pochodem kultury polskiej na Kaszuby by³o
tworzeniem atmosfery dzikoœci Kaszubów, których trzeba okrzesaæ. St¹d zarzuty
pangermañskie, st¹d teorie o niepewnoœci miejscowych ludzi. Wszystko, co nosi
miano kaszubszczyzny, jest w pogardzie – jawnej lub ukrytej. Tu i ówdzie daje siê
s³yszeæ, co przybysze na nasze tereny s¹dz¹ o Kaszubach. A wszystkie teorie pi-
sane s¹ na wodzie, s¹ p³odami g³upiej wyobraŸni nieuków i ludzi nêdznych.
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W naszych w³adzach politycznych, w administracji – wszêdzie (obok ludzi
m¹drych) znajdujemy z³e duchy. Takim z³ym duchem, beznadziejnie g³upim jest
w KW ob. Lech Szyd³owski. Cz³owiek o dwóch twarzach – jednej dla instancji
partyjnej, drugiej dla nas. Uwa¿a siê on za znawcê spraw kaszubskich (prawdo-
podobnie przeczyta³ Regionalizm kaszubski dr. Bukowskiego) i feruje wyroki na
ca³ego. A ludzie okreœlonych instytucji go s³uchaj¹ i bêd¹ s³uchaæ ka¿dego, kto
o ruchu kaszubskim wyra¿a siê najgorzej.

Ocena „Kaszëb” dokonana przez Szyd³owskiego i  Rosadziñskiego z cenzury –
w duchu skrajnej nienawiœci do kaszubszczyzny – pobudza œmiech oryginalnymi
sformu³owaniami, k³óc¹cymi siê z logik¹ i zdrowym rozs¹dkiem. Ale ci panowie
uwa¿ali, ¿e dokonali dzie³a na miarê epoki. I musia³em tego dzie³a s³uchaæ kilka-
krotnie – na „opeerach” w KW i na zebraniach w Zrzeszeniu, na które ten kulawy
Hefajstos przybywa³. Dziwiê siê tylko, ¿e tego typu ludzie pracuj¹ w tak powa¿-
nej i wysokiej placówce politycznej.

Jestem przekonany, ¿e ruch kaszubski szybciej zlewa³by siê z pr¹dami kultu-
ralnymi i politycznymi w kraju, gdyby mia³ pe³n¹ swobodê rozwoju, gdybyœmy
byli otoczeni ludŸmi m¹drymi, rozumnymi, po prostu gdyby ci, którzy zawiaduj¹
województwem, wyzbyli siê prywaty i rzeczywiœcie kierowali siê wzglêdami do-
bra narodowego. Widz¹c fa³sz i ob³udê – zamykamy siê w sobie, bronimy siê
przed przyjêciem moralnoœci przybyszy.

Jesteœmy mieszkañcami tej ziemi z dziada pradziada, ale nie jesteœmy jej
gospodarzami. Wydarto nam inicjatywê, a gdy chcemy j¹ na powrót przej¹æ –
strzela siê do nas jadem separatyzmu. Kaszuby nie s¹ dla Kaszubów – wo³aj¹
i przejmuj¹ w arendê nasz¹ ziemiê. Ale gdybyœmy zaczêli wo³aæ, ¿e Kaszuby nie
s¹ dla przybyszów – zostalibyœmy natychmiast utr¹ceni. Kaszuby s¹ dla wszyst-
kich – takie jest moje zdanie, ale w pojêciu przybyszów „wszyscy” – to tylko oni.
St¹d nie tylko niedopuszczanie Kaszubów do odpowiedzialnych stanowisk, ale
i niedopuszczanie Pomorzan. Bo wiedz¹, ¿e Kaszubi i Pomorzanie przeszli naj-
lepsz¹ lekcjê patriotyzmu w latach niewoli, ¿e s¹ zahartowani w walce, w ka¿dej
walce z ka¿dym, ze swoimi walorami administracyjnymi, swoim stosunkiem do
ludzi, znajomoœci¹ psychiki Kaszubów – Pomorzan, znajomoœci¹ ziemi – udo-
wodniliby, jak mo¿na i trzeba m¹drze gospodarowaæ. Lêk przed ukrytymi mo¿li-
woœciami Pomorzan – Kaszubów, przed ich prostolinijnoœci¹ jest wielki, ze szkod¹
dla ca³oœci interesów pañstwowych.

Nêdzne s¹ chwyty przedstawicieli w³adz w województwie. Do swoich wyima-
ginowanych celów d¹¿yli wszelkimi drogami, czasami równaj¹cymi siê ³ajdactwu.

Jako redaktor „Kaszëb” zapozna³em siê z poszczególnymi numerami „Zrzeszy
Kaszëbszciej” – zwyk³ymi i skonfiskowanymi. Pozna³em ideologiê zrzesziñców
i odwróci³em siê do niej plecami. Nikt nie jest zdolny wydrzeæ mi ducha polskiego.
Za Polskê walczy³ mój dziadek, rodowity S³owiniec i uchodzi³ przed germani-
zacj¹ na Kaszuby w³aœciwe. Za Polskê odda³ ¿ycie mój ojciec, za Polskê cierpia³a
moja matka i leg³a w grobie znêkana gorycz¹ okupacji. Z domu wynios³em przede
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wszystkim wychowanie polskie, dzia³alnoœæ mego ojca – czy to w Organizacji
Wojskowej Pomorza, czy te¿ w s³u¿bie administracji pañstwowej by³a i jest wzo-
rem uczciwoœci i szko³¹ patriotyzmu. Wspominam o tych sprawach, ¿eby znowu
jakiœ pó³g³ówek nie pos¹dza³ mnie o pangermanizm, wzglêdnie o ho³dowanie ide-
om zrzesziñców. Bowiem ka¿dy akt pachn¹cy niemczyzn¹ wzbudza moj¹ niena-
wiœæ i pogardê. I chocia¿ nie mo¿na pos¹dzaæ zrzesziñców o zbli¿anie siê do Niem-
ców – wielu z nich cierpia³o w obozach koncentracyjnych – to jednak wypadek
z Labud¹ nie mo¿e wzbudzaæ sympatii. I pewne kroki z przedwojenn¹ „Zrzesz¹”,
nawet jeœli by³y to wybryki m³odzieñcze, nie zas³uguj¹ na pochwa³ê.

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zrzesziñców, chocia¿ rozumiem po-
budki, jakimi siê kierowali i uznajê ich m³ody wiek (sam bowiem nie jestem sta-
ruszkiem), który tak mocno zawa¿y³ na ukszta³towaniu siê ich idei. Na ten temat
obszernie rozwodzi³em siê w „Kaszëbach” w artykule Koniec pewnego mitu.
Niczego z tego artyku³u nie odwo³ujê, nie napisa³em go – jak niektórzy s¹dz¹ –
z polecenia w³adz politycznych, natomiast artyku³ ten skreœli³em zupe³nie œwia-
domie, aby daæ wyraz pogl¹dom redakcji i odci¹æ siê od partykularnych zapatry-
wañ grupy maniaków z nieba.

Zgadzam siê, ¿e odrodzenie Kaszub jest œrodkiem do odrodzenia Pomorza.
Ale to za³o¿enie nie mo¿e byæ realizowane wed³ug zasady „Kaszuby dla Kaszu-
bów”, któr¹ wypowiedzia³ rozgoryczony Majkowski, a podjêli j¹ jako jego testa-
ment zrzesziñcy. Testamentem Majkowskiego jest jego ¿ycie i praca dla Kaszub.

Usi³uj¹c okreœliæ stosunek „Kaszëb” do zrzesziñców, zdawa³em sobie spra-
wê, ¿e ostatecznie kontakt z nimi zostanie zerwany. Mnie, jako redaktorowi nie
zale¿a³o na nich, tym bardziej, ¿e nie mieli oni wziêcia w spo³eczeñstwie kaszub-
skim, zreszt¹ w swojej masie nieorientuj¹cym siê w ich za³o¿eniach programo-
wych. Je¿eli znajdowali czasami uznanie, to tylko ze wzglêdu na kaszubskie tek-
sty religijne, a przede wszystkim ze wzglêdu na Guczov Macka, robionego przez
Labudê i Rompskiego.

Zamierza³em iœæ w³asn¹ drog¹ ideow¹, tworzyæ œrodowisko wokó³ pisma przez
za³o¿enie klubu „Pomorania”, œrodowisko regionalne, ale w szerszym pojêciu,
z ujœciem na ca³e Pomorze – od Szczecina po Wis³ê.

Nie uda³o siê. Ju¿ na pocz¹tku tworzenia œrodowiska kaszubsko-pomorskiego,
zreszt¹ udanym, trzeba by³o rozpocz¹æ walkê na kilku frontach. Z jednej strony
trzeba by³o walczyæ z czêœci¹ elementu nap³ywowego, z nienawiœci¹ odnosz¹ce-
go siê do pisma, trzeba by³o przekonaæ w³adze o naszej s³usznej drodze, z drugiej
strony musieliœmy baczyæ na zrzesziñców, którzy polowali na pismo i redakcjê,
i wytwarzali mit o „wtyczkach partyjnych”. Mieliœmy te¿ przeciwko sobie ko³tu-
neriê ma³omiasteczkow¹, aparat partyjny miast powiatowych, któremu nie podo-
ba³o siê wyci¹ganie brudów na terenach im podleg³ych. Rezerwowy wobec nas
w tym czasie stosunek Arendta i nieobojêtny stosunek B¹dkowskiego. W rezulta-
cie przyjació³ nie mieliœmy nigdzie.
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W takiej sytuacji, wzywany niemal codziennie do KW, pewnego razu us³y-
sza³em od Szyd³owskiego, a nastêpnie Machny, takie s³owa:

– Towarzyszu Bolduan, od was odwrócili siê wszyscy Kaszubi. Jesteœcie
sami… itd.

O nie. Trzeba by³o na gwa³t montowaæ sztuczn¹ oczywiœcie jednoœæ, bo przej-
rza³em, ¿e nasze dobre intencje zosta³y przez towarzyszy z KW wykorzystane
przeciwko nam i Kaszubom w ogóle. W takiej sytuacji ju¿ na gwiazdkê uda³o mi
siê zmontowaæ w piœmie dwie kolumny ca³kowicie kaszubskie, na których pisali:
Marsza³kowski, Rompski, Bieszk, Grucza, Trepczyk, Kamiñski.

Krótko po nowym roku w KW us³ysza³em s³owa:
– Dlaczego zamieszczacie Rompskiego i innych?
– ̄ ebyœcie zrozumieli – odpowiedzia³em – ¿e Kaszubi od nas siê nie odwrócili.
O szczerych rozmowach w KW nie ma mowy. Chocia¿ jestem cz³onkiem

partii, z towarzyszami w Gdañsku szczerze rozmawiaæ nie bêdê, bo s¹ to dwuli-
cowcy, ob³udnicy, którzy przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji wykorzystaj¹ szcze-
re zwierzenia przeciwko zwierzaj¹cemu siê. Dlatego koniec ze szczeroœci¹, niech
¿yje lawiranctwo!

Od kiedy lawirujê? Chyba od s³ynnej rozmowy w 1957 roku, gdy Machno
wœcieka³ siê na mój artyku³ pt. Sprawy Kaszubów. Wtedy dopiero zrozumia³em,
jakie ubóstwo myœlowe cechuje tego cz³owieka, ¿e jest on zwyk³ym cholerykiem.

Moje myœli, moja idea kaszubska, moja praca mo¿e s³u¿yæ tylko Polsce.
Poniewa¿ jednak nie pojmuj¹ tego inni, wiêc nie dyskutujê obszerniej na te te-
maty, a wszelkie dyskusje w KW s¹ tylko przyczynkami, na podstawie których
moich pogl¹dów nie rozszyfruj¹. I tak ju¿ musi byæ, skoro po¿yteczne rzeczy
wpisano na indeks. Mo¿e nadejdzie czas, kiedy otwarcie bêdzie mo¿na mówiæ
o prawdach znanych, ale chwilowo zakazanych? Mo¿e samo ¿ycie nauczy ludzi
rozumowaæ realnie? Mo¿e frazes ust¹pi faktowi? Utopia... Bo ludzie nieprêdko
siê zmieni¹, zw³aszcza ci, którzy na celu jedynie maj¹ siebie i swoj¹ fortunê.

S¹ chwile wahañ i rozczarowañ. Nie jest jednak sztuk¹ zwyciê¿aæ. Ponosiæ
klêski i dalej walczyæ – oto sztuka!

Ka¿dy z nas, dzia³aczy kaszubskich, w walkach o dobro Kaszub niczego dla
siebie nie zdobywa, poza nienawiœci¹ otoczenia. Ale ka¿dy ryzykuje coœ wiêcej
ni¿ swoje stanowisko. Piêkna to zaleta, zw³aszcza u ludzi starszych, którzy sta-
czaj¹ boje o kaszubszczyznê od wielu lat, ponosili klêski i dzisiaj dalej walcz¹,
trac¹c zdrowie, trac¹c normalne ¿ycie rodzinne. Dla nich jestem pe³en podziwu,
niezale¿nie od ich pogl¹dów i stanowiska wobec kaszubszczyzny. Myœlê o Romp-
skim, chocia¿ w najmniejszym stopniu, bo jego dzia³alnoœæ dotyczy w¹skiego
krêgu spraw i ludzi. Myœlê o nieocenionym ba³aganiarzu i formaliœcie Arendcie.
Nie stawiam mu zarzutów, chocia¿ zebrania Zrzeszenia pod jego przewodnic-
twem s¹ nudne jak flaki w oleju. Mo¿na znieœæ te zebrania, gdy siê odczuwa jego
olbrzymi trud spo³eczny, gdy siê zwa¿y, ile spraw i sprawek ma na swojej g³owie,
ile rzeczy za³atwia z po¿ytkiem dla nas wszystkich. Zrzeszenie w³aœnie pod jego
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przewodnictwem rozwinê³o siê wspaniale, jest g³oœne, czuæ je wszêdzie. Roppel,
to inna kategoria dzia³aczy, B¹dkowski – s³up betonowy. Szczêsny – o nim póŸ-
niej. Komkowski – co najwy¿ej reprezentant, raz twardy, raz miêkki. Obecnie
niezbyt zaanga¿owany.

Laurki? Nie. Po prostu trochê wytchnienia. Bo piszê dla siebie, a gdy bêdê
wraca³ do notatek, to znaczy czyta³ je, nie chcia³bym zbyt mocno ziewaæ. Wystar-
czy ziewania na wszystkich niezliczonych zebraniach i spotkaniach.

Jak¹ ma przysz³oœæ Zrzeszenie? Myœlê, ¿e ¿adnej, w ka¿dym b¹dŸ razie
w najbli¿szych kilku latach. Nie o przysz³oœæ organizacji jednak chodzi, lecz
o przysz³oœæ kaszubszczyzny. A ka¿dy rok istnienia Zrzeszenia, nawet gdyby ono
spa³o i tylko od czasu do czasu dawa³o o sobie znaæ, ma ogromne znaczenie. Fakt
ten przed³u¿a kaszubszczyznê ¿ywotn¹ o grube dziesi¹tki lat. Tak samo pismo.
Wypuszczanie kilkudziesiêciu numerów pozostanie faktem zakorzenionym w pa-
miêci, a to wiele znaczy. I pozostan¹ numery w domach i checzach.

Dzisiaj rzecz polega nie na beznamiêtnych lub nawet namiêtnych dyskusjach,
jak pisaæ: o czy ô, e czy ë. Chodzi o wychowanie jak najwiêkszych iloœci dzia³aczy,
o tworzenie w³asnej inteligencji, o powiew nowego na wieœ. Od naszej zamo¿no-
œci, inicjatywy, od iloœci ofiarnych dzia³aczy zale¿y, czy Kaszubi swoje sprawy
przejm¹ w swoje rêce.

Te sprawy nie s¹ przez Zrzeszenie „rozpracowane” i dlatego nie potrafimy
z nimi wychodziæ do ludzi. Nie o w³adze chodzi, te s¹ mi zupe³nie obojêtne, bo-
wiem zapach biurokracji przyprawia mnie o zawroty g³owy. A œmierdzi t¹ biuro-
kracj¹ na ka¿dym kroku. Chodzi o rzeczywistoœæ, do której nie mamy stosunku
(nie myliæ z ogóln¹ rzeczywistoœci¹ polityczn¹). Nie potrafimy elastycznie wprzê-
gaæ siê w bieg wydarzeñ, w ogólny postêp. St¹d czêsto wodz¹ nas za nosy, st¹d tak
³atwo zabijaj¹ nas zwyk³¹ plotk¹. Chodz¹ po ludziach plotki o Arendcie, którego
ponoæ szwagrem by³ zdrajca Kaszubowski. My mo¿emy tylko z politowaniem kiwaæ
g³ow¹ na takie bzdury, ale plotkê niesie. Albo sprawa procesu Hilara. Usi³owanie
wpl¹tania do tej sprawy Arendta czy¿ nie jest potwornoœci¹? Jego, partyzanta,
wiêŸnia Sztutowa chciano by zrobiæ – delikatnie mówi¹c – zwolennikiem rewi-
zjonizmu...

Rachunki krzywd narastaj¹. Narasta i nasza nienawiœæ do siewców paniki
i plotki. Burz¹ siê nasze umys³y i serca, bo nie jesteœmy przyzwyczajeni do nêdz-
nych chwytów i kreciej roboty. Na razie pozostaje jednak tylko protest wewnêtrzny,
czasami tylko uzewnêtrzniany i to w cz¹stce. Niech i tak bêdzie, dopóki nie
zaczniemy mówiæ. G³oœno i otwarcie, wobec partii, której jesteœmy cz³onkami
i w któr¹ wierzymy – przeciw niektórym funkcjonariuszom partyjnym i admini-
stracyjnym. Przeciw k³amstwu.
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Janina Kurowska
(Wejherowo)

Spuœcizna Lubomira Szopiñskiego i jego rodziny
w zbiorach Muzeum Piœmiennictwa

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie

Lubomir Szopiñski1 – kompozytor, chórmistrz, dyrygent, urodzi³ siê 13 maja
1913 roku w Koœcierzynie, syn Aleksandra i Katarzyny z domu Weber. Mia³ troje
rodzeñstwa – siostrê Wandê i braci Zenona oraz Stefana.

Przed II wojn¹ uczêszcza³ do gimnazjum w Koœcierzynie. W 1934 r. wst¹pi³
do Polskiego Konserwatorium Muzycznego przy Macierzy Szkolnej w Wolnym
Mieœcie Gdañsku, w którym dyrygentury i gry na wiolonczeli uczy³ go sam prof.
Kazimierz Wi³komirski. Lubomir Szopiñski bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu kultu-
ralnym polskich gdañszczan. Od 1937 r. kierowa³ chórem „Lutnia” w Sopocie.
Jednoczeœnie dzia³a³ w amatorskim ruchu muzycznym w Koœcierzynie, m.in. pro-
wadzi³ chór „Cecylia”, dziêki niemu powsta³o tak¿e Towarzystwo Muzyczne.

Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ jego muzyczn¹ dzia³alnoœæ. Zosta³ areszto-
wany 8 IX 1939 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Tu ju¿ w listo-
padzie zorganizowa³ konspiracyjny chór z³o¿ony z wiêŸniów i da³ pierwsze kon-
certy. W tej dzia³alnoœci dostrzega³ wa¿ny czynnik daj¹cy si³y do przetrwania
w tych nieludzkich warunkach. W obozie pozna³ poetê Zdzis³awa Karra-Jawor-
skiego i do s³ów jego wiersza Sen wiêŸnia skomponowa³ muzykê. 10 IV 1940 r.
przeniesiono Lubomira Szopiñskiego do obozu Sachsenhausen, a od 1 VI 1940 r. do
Gusen, w którym przebywa³ a¿ do wyzwolenia 5 V 1945 r. Tam zatrudniony by³
m.in. w kamienio³omach i przy zwo¿eniu zw³ok pomordowanych wspó³wiêŸniów.
W tych nieludzkich warunkach Szopiñski komponowa³. Napisa³ muzykê do wiersza
swego przyjaciela – wspó³wiêŸnia W³odzimierza Wnuka Hymn gusenowców.

1 Notê biograficzn¹ Lubomira Szopiñskiego opublikowa³ Lech Mokrzecki w S³owniku biogra-
ficznym Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 4, pod red. Stanis³awa Gierszewskiego, Gdañsk 1997,
s. 315-316.
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Po wojnie wróci³ do Koœcierzyny, gdzie zosta³ dyrygentem chóru „Cecylia”
i ju¿ 12 I 1946 r. da³ uroczysty koncert na Kongresie Kaszubskim w Wejherowie.
Chór ten odniós³ szereg sukcesów na ró¿nego rodzaju konkursach, zjazdach œpie-
waczych, na festiwalach na terenie ca³ego kraju. Konflikty w zespole jak i brak
zrozumienia ze strony lokalnej w³adzy spowodowa³y, ¿e Szopiñski w 1947 r.2 prze-
niós³ siê do Wroc³awia, gdzie dyrygowa³ m.in. chórem Medyków Uniwersytetu.
W tym czasie doje¿d¿a³ równie¿ do Poznania, by kierowaæ chórem Rozg³oœni
Polskiego Radia.

Nie porzuci³ te¿ ostatecznie Koœcierzyny, prowadzi³ tu Zespó³ Pieœni i Tañca
Ziemi Kaszubskiej, który pod jego przewodnictwem odnosi³ du¿e sukcesy arty-
styczne.

Od grudnia 1954 do 1956 r. pe³ni³ obowi¹zki chórmistrza w Oœrodku Instruk-
torów Artystycznych Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych w Skolimowie.
Po jego rozwi¹zaniu wróci³ do Koœcierzyny i pracowa³ w Domu Kultury w Byto-
wie, a tak¿e w Liceum Pedagogicznym w S³upsku.

Od 1 I 1958 r. powo³ano go na dyrygenta Chóru Polskiego Radia we Wroc³awiu.
O¿eni³ siê w 1955 r. z Krystyn¹ Kreft; mia³ z ni¹ syna Lubomira. Zmar³ 5 XI

1961 r. w Krakowie, a pochowany zosta³ 9 XI 1961 r. w rodzinnej Koœcierzynie.

Archiwum po Lubomirze Szopiñskim jest jednym z cenniejszych zespo³ów
w zbiorach wejherowskiego Muzeum. Liczy 88 jednostek inwentarzowych
(R-1601-1608, 4022-4102), zgromadzonych w Dziale Rêkopisów i Starodruków
oraz 14 jednostek akcesyjnych, przechowywanych w Dziale Dokumentów ¯ycia
Spo³ecznego i Fotografii (2011 D3/17 – 30). Niewielk¹ czêœæ tej spuœcizny
(8 jednostek inwentarzowych R-1601-1608) Muzeum zakupi³o w 2003 r. od Kle-
mensa Bruskiego, a pozosta³¹ otrzyma³o w darze od Jerzego Knyby w latach 2006–
–2007.

Prace nad tak bogatym iloœciowo i jakoœciowo archiwum s¹ czasoch³onne,
a tym samym d³ugotrwa³e. W jego opracowaniu uczestniczy³y Aleksandra Di-
bowska i Beata Humeniuk. Kolekcje warsztatowe s¹ zbiorem ró¿norodnym, wy-
magaj¹cym w trakcie opracowania identyfikacji poszczególnych obiektów, ich
segregacji wed³ug kryteriów formalnych, rzeczowych, chronologicznych itp.,
z uwzglêdnieniem charakteru zbioru i poszanowania ogólnego porz¹dku nada-
nego przez twórcê spuœcizny3.

2 Tak¹ datê poda³ sam Lubomir Szopiñski we w³asnorêcznie napisanym ¿yciorysie, w którym
czytamy „…w czasie praktyki we Wroc³awiu (1947–49) jako wyk³adowca Seminarium dla
Kierowników Œwietlic za³o¿y³em i prowadzi³em 13 chórów jednoczeœnie – w tym chór Urzêdu
Wojewódzkiego i 3 chóry akademickie” (Dokumenty osobiste Lubomira Szopiñskiego R – 4022,
k. 97.)

3 Wytyczne opracowywania rêkopisów w Polsce, Wroc³aw 1955, s. 21-28 oraz inne opubliko-
wane katalogi i inwentarze rêkopisów nowszych spuœcizn.
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Dla przejrzystoœci tego opracowania, archiwum uporz¹dkowano w ramach
piêciu kategorii:
I. Zbiory zwi¹zane z Lubomirem Szopiñskim.
II. Zbiory dotycz¹ce Wandy Szopiñskiej.
III. Zbiory po Zenonie Szopiñskim.
IV. Fotografie i afisze ze spuœcizny rodziny Szopiñskich.
V. Materia³y ró¿ne.

W czêœci I, obejmuj¹cej zbiory po Lubomirze Szopiñskim, wydzielono:
1. Jego utwory w³asne i notatki.
2. Twórczoœæ innych, zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ Lubomira.
3. Listy i korespondencja samego Lubomira, jak i jego rodziny (w tym rodziców

– Katarzyny i Aleksandra oraz rodzeñstwa – siostry Wandy, braci Zenona
i Stefana oraz innych).

4. Dokumenty i pami¹tki osobiste Lubomira i jego rodziny.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie zawsze uda³o siê zachowaæ taki uk³ad, poniewa¿
niektóre materia³y, dotycz¹ce szczególnie rodzeñstwa Wandy i Zenona znajduj¹
siê tak¿e w czêœci I, poœwiêconej Lubomirowi, choæby w jego korespondencji,
czy w dokumentach i pami¹tkach.

Trzon spuœcizny stanowi¹ zbiory zwi¹zane z Lubomirem Szopiñskim, w szcze-
gólnoœci jego utwory, kompozycje, notatki poœwiêcone dzia³alnoœci chóru „Cecy-
lia” w Koœcierzynie, Zespo³owi Pieœni i Tañca Ziemi Kaszubskiej, Zespo³owi Pieœni
i Tañca Generalnej Rady Zwi¹zków Zawodowych w Skolimowie, czy chórom Ko³a
Medyków Uniwersytetu Wroc³awskiego i Polskiego Radia – Rozg³oœni w Pozna-
niu, których by³ dyrygentem.

Przejmuj¹ce jest wspomnienie Lubomira Szopiñskiego o historii powstania
Hymnu gusenowskiego w obozie koncentracyjnym, o którym pisze w liœcie do
Zbigniewa Filarskiego z 18 maja 1945r., w przededniu wyjazdu z Gusen:4

Prosiliœcie mnie, Kolego Filarski, bym opisa³, jak powsta³ nasz hymn guse-
nowski. Powsta³ w czasach, gdy na 4-5 tysiêcy jeñców w obozie meldowano kilka-
dziesi¹t trupów. Powsta³ w okresie, gdy tatuowanym, skazanym na do¿ywocie
„kapom” niemieckim, obiecywano za zamordowanie Polaków wolnoœæ, w okre-
sie, gdy za ka¿dego w „ucieczce” zastrzelonego, otrzymywa³ SS – 2 tygodnie urlopu
… Goniliœmy ju¿ ostatkiem si³, gdy utworzono „oddzia³ odkopaliskowy” – Spiel-
bergkommando5.

4 Lubomir Szopiñski: Historia powstania Hymnu gusenowskiego, R-4093, rps k.1-2 i kopie
masz. k.3-9.

5 19 XI 1940 r. dowództwo obozu w Gusen powo³a³o tzw. komando Spielberg – grupê
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Z dala od obozu panowa³a inna atmosfera, tym bardziej, ¿e w grupie 20-tu
paru kolegów, nie pada³y ani wulgarne przekleñstwa, ani wyzwiska. Z dala od
obozowego piek³a, swobodniej, pe³n¹ piersi¹ mo¿na by³o oddychaæ i podziwiaæ
piêkny, choæ obcy, austriacki krajobraz i rozpadaj¹ce siê baszty starego zamczy-
ska. Nie przera¿a³y nas ju¿ tak bardzo jak w obozie, zawsze gotowe do strza³u
karabiny gêsto eskortuj¹cych nas milcz¹co SS-manów. Wpatrzeni w witaj¹ce nas
z daleka baszty i mury œredniowiecznego zamczyska, zapominaliœmy o otoczeniu.
Wita³y nas, wzd³u¿ stromej, dooko³a ogromnego zamku prowadz¹cej drogi, w trzech
bramach, groŸnie patrz¹ce otwory od dzia³, ogniem witaj¹ce – kiedyœ – niepro-
szonych goœci.

Tu, gdzie wiêziono Jacka Soplicê, œni³y nam siê:

Nasze pralechickie grody
Uk¹pane w s³oñca z³ocie,
Niewzruszone i wspania³e…

Schodz¹c z zamku po stromej drodze, prze¿ywaliœmy „wycieczki” Skrzetu-
skich, Wo³odyjowskich czy Podbipiêtów… Mimo druzgoc¹cych duchowo sukcesów
niemieckich ani na moment nie zw¹tpiliœmy w „Wiosnê Ludów”, wierzyliœmy, ¿e
w tak¹, czekaj¹c¹ na nas wiosnê, wracaæ bêdziemy do nowego ¿ycia. Mimo, ¿e g³odni
i zdziesi¹tkowani fizycznie, psychicznie jednak niepokonani, pe³ni zapa³u i fantazji.

Zahartowani w mêce, z mocnym postanowieniem zachowania „czystych r¹k”,
z siln¹ wiar¹ pokonania otaczaj¹cego nas œwiata zw¹tpienia i obojêtnoœci, œpie-
waliœmy do s³ów zwolnionego z Gusen w 1941 roku W³odzimierza Wnuka:

Dla nas s³oñce nie zachodzi,
Pokocha³a wiosna nas,
My jak orkan sza³em m³odzi
I jak szumny, zwarty las.

Jak grom jasnych chmur powodzi
Ostrzy swój p³omienny blask,
Jak ta têcza, która rodzi
Wœród piorunów ranny brzask,

Tak my w Gusen odmienieni
W ci¹gu tych ostatnich lat,
Rann¹ zorz¹ oz³oceni,
Pójdziem do ojczystych chat.

30 wiêŸniów, w celu przeprowadzenia wykopalisk w ruinach zamku Spielberg, po³o¿onego
na wyspie na Dunaju, oko³o 2 km od obozu. Na kierownika wyznaczono Kazimierza Glinka
– wiêŸnia, by³ego kustosza Muzeum w P³ocku, posiadaj¹cego wieloletni¹ praktykê archeolo-
giczn¹. Wspomniane „komando” dzia³a³o praktycznie do 5 V 1945 r. do momentu wyzwole-
nia obozu.
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Dziœ prawie wszyscy wyje¿d¿amy. Ostatnie po¿egnalne nabo¿eñstwo, urz¹-
dzone wczoraj (w czwartek 17 V 1945 r.), tym razem w umywalni bl. [bloku] 1-go,
mia³o wyj¹tkowe znaczenie…

Równie interesuj¹cy jest fragment spuœcizny obejmuj¹cy „Twórczoœæ innych
autorów” – czêsto wspó³wiêŸniów (np. W³odzimierza Wnuka), poœwiêcony g³ównie
dzia³alnoœci artystycznej Lubomira Szopiñskiego w obozach koncentracyjnych.

Bardzo bogata i ró¿norodna jest wielotomowa korespondencja Lubomira
Szopiñskiego, zarówno ta od osób prywatnych, jak i instytucji. Znalaz³y siê w niej
listy od rodziny, wspó³wiêŸniów z obozu koncentracyjnego czy listy samego
L. Szopiñskiego pisane z obozu w Gusen do rodziny.

Kolejn¹ kategoriê w spuœciŸnie stanowi¹ dokumenty i papiery osobiste Lu-
bomira Szopiñskiego i jego rodziców Katarzyny i Aleksandra. Zgromadzono m.in.
œwiadectwa szkolne, w³asnorêcznie napisany ¿yciorys, ró¿nego rodzaju legityma-
cje, w tym (np. Legitymacja nr 199 – cz³onka Zrzeszenia Kaszubskiego, wydana
2 XII 1956 r., czy zaœwiadczenie wystawione 22 X 1945 r. przez Oœrodek Polski
w Linzu, umo¿liwiaj¹ce powrót Szopiñskiego do kraju, w którym informuje siê, ¿e
…Pan Szopiñski Lubomir z Oœrodka Polskiego w Linzu (Górna Austria), udaje
siê do kraju, jako kierownik polskiego transportu repatriacyjnego, oraz w celu
omówienia z w³adzami polskimi spraw zwi¹zanych z przeprowadzeniem repatria-
cji Polaków do kraju.

Wszystkie w³adze polskie i rosyjskie, oraz administracja i koleje pañstwowe
prosimy o udzielenie naszemu delegatowi wszelkiej pomocy w za³atwieniu spraw
w kraju oraz w umo¿liwieniu mu jak najszybszego powrotu do naszej placówki6.

Z omawianej spuœcizny wydzielono tak¿e grupê ró¿nych materia³ów, doku-
mentów i korespondencji zwi¹zanych z rodzeñstwem Lubomira Szopiñskiego:
siostry Wandy (1916–1982)7, znanej dzia³aczki kaszubskiej i nauczycielki muzyki
oraz brata Zenona (1910–…), absolwenta Politechniki Lwowskiej.

Wyj¹tkow¹ kolekcjê stanowi¹ fotografie, szklane negatywy, klisze celuloido-
we oraz afisze i plakaty z ro¿nych koncertów, w których bra³ udzia³ L. Szopiñski.
Zbiory te przechowywane s¹ obecnie w Dziale Dokumentów ¯ycia Spo³ecznego
i Fotografii. Znalaz³y siê tu fotografie samego Lubomira, zdjêcia z jego pogrzebu
w Koœcierzynie, fotografie rodziny i widoki z Kaszub.

Do ostatniego z wymienionych dzia³ów „Materia³y ro¿ne”, zaliczono m.in.
statut Pomorskiego Zwi¹zku Œpiewaczego w Toruniu z 1946 r., regulamin S¹du
Polubownego – Honorowego Katolickiego Stowarzyszenia Ludowego w Pelpli-
nie z 1935 r. i inne papiery luŸno zwi¹zane ze spuœcizn¹ Lubomira Szopiñskiego.

6 Dokumenty osobiste Lubomira Szopiñskiego, R-4022, k.68.
7 Jej biogram opracowa³ J. Borzyszkowski, S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego,

Suplement II, s. 272-273.
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Odrêbnego omówienia wymaga opis prezentowanej spuœcizny zgromadzonej
w Dziale Rêkopisów i Starodruków. W nag³ówku ka¿dej pozycji podano jêzyk
b¹dŸ jêzyki, w których napisano utwór, datê jego powstania, rodzaj zabytku pa-
pierowego (rêkopis, maszynopis, druk), wymiary i liczby kart. PóŸniej nastêpuje
opis merytoryczny, który rozpoczyna siê zazwyczaj podaniem nazwiska autora
i tytu³em. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oryginalne tytu³y opatrzono cudzys³owem, tytu³y
bez cudzys³owu zosta³y nadane przez osobê opracowuj¹c¹ spuœciznê. Przy opisach
korespondencji, obok nazwisk adresatów u³o¿onych w porz¹dku alfabetycznym
podano ramowe daty listów, nastêpnie liczby kart. Ca³oœæ opisu koñczy informacja
o numerze z ksiêgi inwentarzowej rêkopisów (np. R – 4095). Inn¹ formê zapisu
wprowadzono przy opisie fotografii i afiszów przechowywanych w Dziale Doku-
mentów ¯ycia Spo³ecznego i Fotografii. Podano tutaj ogólny opis zbioru, datê
powstania, wymiary i liczbê egzemplarzy. Na koñcu umieszczono informacje
o zapisie w ksiêdze akcesji (rok opracowania, symbol ksiêgi i numer porz¹dkowy).

I. Lubomir Szopiñski (1913–1961)

1. UTWORY W£ASNE, NOTATKI

Pol., 1936–1954 r., rps, 35x26 cm i mniej, 2 tomy, k. 219
Lubomir Szopiñski: Nuty
Tom I, k.1-141
Tom II, k.142-219

R-4048
Pol., 1941–1961 r., rps, 20x14 cm i mniej, k. 3
Szopiñski Lubomir: Nuty i s³owa „Sen wiêŸnia” oraz „Pieœñ przodowników”

R-1607
Pol., 1939–1961 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej, k. 18
Lubomir Szopiñski: Spisy i teksty piosenek

R-4049
Pol., okres miêdzywojenny(?), rps, 21x14,5 cm, k. 1
Szopiñski Lubomir: Wykaz autorów i tytu³ów ró¿nych piosenek

R-1608
Pol., 1944 r., masz., 30x21 cm, k. 1
Lubomir Szopiñski: Z cyklu „Listy do przyjaciela”. Relacja z 04.10.1944 – z dnia
¿ycia w obozie koncentracyjnym w Gusen

R-4087
Pol., 1946 r., masz., 30x21 cm, k. 1
Fragment przemówienia wyg³oszonego przez Lubomira Szopiñskiego na uroczy-
stej wieczornicy Kongresu Kaszubskiego w Wejherowie 12.01.1946 r.

R-4088
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Pol., 1945–1947 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej, k. 10
Lubomir Szopiñski: Historia powstania „Hymnu gusenowskiego” wg s³ów W³o-
dzimierza Wnuka oraz konspekt audycji radiowej, poœwiêconej twórczoœci arty-
stycznej w obozach koncentracyjnych Stutthof-Gusen

R-4093
Pol., 1927–1930 r., rps, 34x24 cm, k. 21
Rysunki i akwarele Lubomira Szopiñskiego z lat 1927–1930 r.

R-4074
Pol., 1930–1953 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 148
Lubomir Szopiñski: Notatki, kalendarzyki z lat 1951, 1953

R-4044
Pol., ok. 1947 r., rps, 21 x 14,5 cm i mniej, k. 89
Szopiñski Lubomir: Trzy zeszyty z notatkami dotycz¹cymi cz³onków chóru „Cecy-
lia” z Koœcierzyny oraz notatki z listami uczniów szkolnych chórów (listy obecnoœci)

R-4077
Pol., 1938–1951 r., rps, druk, 27x18,5 cm i mniej k. 109
Lubomir Szopiñski: Dwa kalendarze terminowe z notatkami z 1938 i 1951 roku

R-4043
Pol., 1926–1932 r., rps, 21x16,5 cm i mniej, 7 zeszytów, k. 129
Lubomir Szopiñski: Zeszyty szkolne z ró¿nych przedmiotów, m.in. z matematyki,
przyrody, polskiego, konserwatorium

R-4051
Pol., 1929–1953 r., rps, 34x21 cm i mniej, k. 146
Lubomir Szopiñski: Robótki szkolne z kl. IV, wypracowania uczniów z Koœcie-
rzyny dotycz¹ce lekcji œpiewu

R-4052
Pol., 1936-1955 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej, k. 170
Lubomir Szopiñski: Ró¿norodne materia³y poœwiêcone problematyce muzycznej
w Koœcierzynie, m.in. spisy cz³onków chórów „Cecylia”, „Kaszubia”, dziennik
zajêæ Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Kaszubskiej

R-4091
Pol., 1954 r., masz., rps, 30x21 cm i mniej, k. 77
Lubomir Szopiñski: Opinie i analiza przyczyn kryzysu w dzia³alnoœci Chóru
i Zespo³u Pieœni i Tañca z Koœcierzyny, m.in. omówienie ich wystêpu w Lublinie

R-4096
Pol., 1952 r., masz., 30x21 cm, k. 16
Lubomir Szopiñski: Materia³y zwi¹zane z Chórem Polskiego Radia. Rozg³oœnia
w Poznaniu

R-4089
Pol., 1954–1955 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej, k. 22
Program i plan zajêæ Zespo³u Pieœni i Tañca Generalnej Rady Zwi¹zków Zawodo-
wych w Skolimowie

R-4090
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Pol., 1948–1955 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej , k. 170
Materia³y dotycz¹ce zwi¹zków œpiewaczych i chórów dzia³aj¹cych na Dolnym
Œl¹sku, m.in. Chóru Ko³a Medyków Uniwersytetu we Wroc³awiu
(Uwaga: k. nr 12 – plakat, 88x60 cm)

R-4092

2. TWÓRCZOŒÆ INNYCH

Pol., 1946–1971 r., masz., druk, 51x35 cm i mniej, k. 17
Artyku³y ró¿nych autorów o dzia³alnoœci artystycznej Lubomira Szopiñskiego,
m.in. o dzia³alnoœci kulturalnej w obozie koncentracyjnym
* Amelia £¹czyñska: „Jak Kaszuba Szopiñski dyrygowa³ ogólnos³owiañskim

chórem obozowym”
* autor nieznany: „Pieœñ ujdzie ca³o … O doskona³ym chórze koœcierskim,

Lubomirze Szopiñskim i pieœniach zrodzonych w Stutthofie”, „Próba chóru
w trupiarni”

R-4094
Pol., 1933–1946 r., druk, 30x21 cm i mniej, k. 6
Nuty i teksty pieœni ró¿nych autorów:
Konstanty Æwierk, Gracjan Guziñski: „Ju¿ przebrzmia³ grom”,
Józef Ruchniewicz: „Hymn Powstañców i Wojaków”,
Marian Wybranowski, Feliks Ma³ecki: „Odsiecz Wiednia”

R-4050
Pol., 1977 r., masz., 30x21 cm, k. 23
Marek Troka: „Lubomir Szopiñski – muzyk, spo³ecznik, patriota„. Praca maturalna
napisana pod kierunkiem Jerzego Knyby

R-4099
Pol., oko³o 1970 r., masz., 30x21 cm, k. 47
Leon Roppel: „Zwyciêstwo pieœni . O Lubomirze Szopiñskim” (biografia) i inne
utwory o codziennym ¿yciu w obozie koncentracyjnym

R-4098
Pol., ok. 1933 r., rps., 14,5x9 cm i mniej, 2 tomy, k. 125
Szopiñska Nina: Pamiêtnik – dwa notatniki

R-4060
Pol., po 1945 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 5
Karr-Jaworski Zdzis³aw: s³owa pieœni „Sen wiêŸnia”.
Do³¹czono wycinek prasowy z „Dziennika Ba³tyckiego”

R-4058
Pol., 1945–1962 r., masz., rps, 48x32 cm i mniej, k. 72



JANINA KUROWSKA (WEJHEROWO)358

Artyku³y: wspomnienia wspó³wiêŸniów obozowych o Lubomirze Szopiñskim
ž Zdzis³aw Karr-Jaworski: „Sen wiêŸnia” – tekst pieœni
ž W³odzimierz Wnuk: „Sen wiêŸnia”, „Sen wiêŸnia urzeczywistniony”
ž Leon Królak: „Ze wspomnieñ obozowych o Lubomirze Szopiñskim”
ž Gustaw Przeczka: „Pieœñ walcz¹ca ze œmierci¹” – opowiadanie

R-4095
Pol., po³. XX w., rps, masz., 30x21 cm i mniej, k. 8
Artyku³y dotycz¹ce utworów, sprawozdania z koncertów (autorstwa m.in. Zenona
Zieliñskiego, El¿biety i Urszuli Laskównych)

R-4102
Pol., 1961 r., masz., rps, 30x21 cm i mniej, k. 5
Przemówienia wyg³oszone na pogrzebie Lubomira Szopiñskiego w dniu 9.11.1961 r.
w Koœcierzynie przez Zdzis³awa Krukowskiego i W³odzimierza Wnuka

R-4097
Pol., 1920–1935 r., rps, masz., druk, 34x26 cm i mniej, k. 25
Fragmenty ró¿nych tekstów, w tym, modlitwy, opisy roœlin i ich w³aœciwoœci, nuty
ze spuœcizny rodziny Szopiñskich

R-4061
Pol., niem., 1934–1947 r., rps, druk, 30x22 cm i mniej, k. 39
Ró¿ne notatki ze spuœcizny rodziny Szopiñskich

R-4076
Pol., po³. XX w., masz., rps, 30x21 cm i mniej, k. 3
Osobiste rozwa¿ania nieznanego autora, które powsta³y na kanwie modlitwy
„Ojcze nasz, któryœ jest w niebie...”

R-4100

3. LISTY I KORESPONDENCJA

Pol., niem., 1940–1944 r., rps, 30x21 cm i mniej, k. 86
Listy Lubomira Szopiñskiego z obozu koncentracyjnego Gusen do rodziny

R-4030
Niem., 1944 r., rps, druk, k. 3
List Lubomira Szopiñskiego do matki – Katarzyny Szopiñskiej z obozu koncen-
tracyjnego z Gusen

R-1602
Pol., 1946–1949 r., rps, 30x21 cm i mniej, k. 10
Listy Lubomira Szopiñskiego do rodziców Katarzyny i Aleksandra, siostry Wandy
i brata Zenona

R-4028
Pol., 1945–1954 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej, k. 20
Listy Lubomira Szopiñskiego do osób prywatnych i instytucji

R-4029
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Pol., niem., 1930–1959 r., rps, masz., k. 54
Listy Lubomira Szopiñskiego i jego rodziny:
ž Listy Lubomira Szopiñskiego (1939–1959) k. 1-9.
ž Listy Katarzyny i Aleksandra Szopiñskich (1930–1944) k. 10-16.
ž Listy Wandy Szopiñskiej (1940–1943) k. 17-27.
ž Listy Zenona Szopiñskiego (1931–1949) k. 28-54.

R-4063
Pol., 1950–1955 r., rps, 30x21 cm i mniej, k. 11
Listy Krystyny Kreft do narzeczonego Lubomira Szopiñskiego

R-4026
Pol., 1931–1957 r., rkp, 30x21 cm i mniej, 5 tomów, k. 358
Korespondencja prywatna Lubomira Szopiñskiego
Tom I : A – G, k. 1-72
Tom II : H – K, k. 73-163
Tom III : L – R, k. 164-226
Tom IV : S – U, k. 227-283
Tom V : W – Z, k. 284-358

Listy od nastêpuj¹cych:

Tom I: A – G, k. 1-72
Adamanis Franciszek (1946) k. 1-3. ž Alicja (1946) k. 4-5. ž Anasti A. (1939) k. 6.
ž Barczyñska Sylwia (1957) k. 7-11. ž Bis Helena (1950–1951) k. 12-21. ž Bifiñ-
ska (1948) k. 22-23. ž Bramin Franciszek (1948) k. 24-25, ž Bronk Halina (1949)
k. 26-27. ž Brauer Stefan (1948) k. 28. ž Brzeziñski Julian (1957) k. 29-30.
ž Budyñska Maria (1939–1950) k. 31-36. ž Bukniewicz Wanda (1948) k. 37.
ž Cichocka Maria (1951–2) k. 38-41. ž Cieluchówna Alina (1945) k. 42-44. ž Cie-
mewa B. (1955) k. 45. ž Cygañska Janina (1952) k. 46. ž Czepliñski W³adys³aw
(1946) k. 47-48. ž ks. Czarnecki R. (1946) k. 49-50. ž Czy¿yñska Irena (1952)
k. 51-53. ž Dudicz Halina k. 54-57. ž Filarska Amalia (1946–1947) k. 58-60. ž Fitz
Rudolf (1954) k. 51-63. ž Gierszewska Henryka (1948–49) k. 64-69. ž Gierszew-
ski Leon (1955) k .70-71. ž G. Urszula (1949) k. 72.

Tom II: H – K, k. 73-163
Hamfel Szczepan (1947) k. 73-75. ž Hannek (1938) k. 76. ž Heising Roman (1954)
k. 77-79. ž Hoffman Wanda (1946) k. 80. ž Huza Jadwiga (1947) k. 81-82. ž Janecki T.
(1937) k. 83-85. ž Janiszewska Stefania (1953) k. 86. ž Jaworska Irena (1946–1947)
k. 87-95. ž Jula G. (1950) k. 96-97. ž Jeleñski Sylwester (1947) k. 98. ž Kajdan
Edmund (1952) k. 99. ž Kaleta Stanis³aw (1952) k. 100-102. ž Ka³uszek Lucjan
(1951) k. 103-104. ž Kamiñska Wanda (1938) k. 105-106. ž Kapicka El¿bieta
(1948) k. 107-111. ž Kasznikówna Hela (1935–1938) k. 112-128. ž Kazimierz
(1955) k. 129-135. ž Klebba Henryk (1947–1948) k. 136-138. ž Kohol Jan (1946)
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k. 139. ž Komorowski K. k. 140 ž Kowalczyk Lila (1946–1951) k. 141-149.
ž Krause Jan (1946) k. 150-151. ž Kruger Pawe³ (1931) k. 152-154. ž K³os Teofil
(1947–1949) k. 155-159. ž Kujkowscy (1953) k. 160-161. ž Kurowski Czes³aw
(1949) k. 162. ž Ku¿ko E. k. 163.

Tom III: L – R, k. 164-226
Ladowscy (1938) k. 164-166. ž Leszczyñski Henryk (1947–1948) k. 167-170.
ž £¹czyñska Maria (1947) k. 171-172. ž £aski Franciszek (1938) k. 173. ž Ma-
klewski Pawe³ (1950) k. 174. ž Malinowski Zygmunt (1946) k. 175-176. ž Ma³ec-
ki Feliks (1950) k. 177–178. ž Maria (1935) k. 179. ž Maykowski W. (1946)
k. 180-182. ž Meizner Zofia k. 183. ž Milke Wac³aw (1955) k. 184–188. ž Ks.
Mu¿alewski Alfons (1948) k. 189–190. ž Nowak Leon (1928–1931) k. 191-196.
ž Odya Kazimierz k. 197. ž Osiñski Zbigniew (1952) k. 198-199. ž P. Gabi (1947)
k. 200-202. ž Pakulska Krystyna (1950) k. 203-205. ž Parlokowa Helena (1946)
k. 206-208. ž Patalas Jadwiga (1947) k. 209-211. ž Perc Ludwik (1946) k. 212-
-213. ž Piotrek (1946) k. 214. ž Podobiñska Danuta (1949) k. 215. ž Pr¹dzyñski
Bogus³aw (1954) k. 216-217. ž Prosnak Karol (1952) k. 218-219. ž Przeczek Grze-
gorz (1949) k. 220-221. ž Roppel Leon k. 222. ž Ró¿ycki (1946) k. 223-224.
ž Rzerzycha Zbigniew (1947) k. 225-226.

Tom IV: S – U, k. 227-283
S. (1950) k. 227-229. ž Salcia (1946–47) k. 230-233. ž Œciêgosz W³odzimierz
(1950) k. 234-237. ž Seweryn Janusz (1931) k. 238-240. ž Sporny Jan (1946)
k. 241-243. ž Stanek Bogumi³ (1949–50) k. 244-246. ž Stasia (1955) k. 247.
ž Staszek (1947) k. 248. ž Stober H.(1938) k. 249. ž Suchecki (1938) k. 250.
ž Swatori Józef (1953) k. 251-259. ž Szarmach Kazimierz (1950) k. 260-261.
ž Sylwia (1957) k. 262-264. ž Szefka Pawe³ (1947) k. 265-266. ž Szeliga Bronek
(1946) k. 267. ž Szeliga Halina (1948) k. 268. ž Szopiñska Krystyna k. 269.
ž Szycówna Krystyna k. 270. ž Szymski Piotr (1950) k. 271-273. ž Œwiderska
Irena (1950) k. 274-275. ž Tatara Piotr (1931) k. 276. ž Timofiejew Gra¿yna (1955)
k. 277-278. ž Tomea S. k. 279. ž Trejtowicz Zofia (1951) k. 280-281. ž Urlich A.
(1950) k. 282-283.

Tom V: W – Z, k. 284-358
Walkiewiczówna Irena (1930) k. 284. ž Waluœ Alojzy (1947) k. 285-286. ž Wa-
wersich Waldemar (1954) k. 287-288. ž Wêsierski (1947) k. 289-290. ž Wi³komir-
ski Kazimierz, Maria, Dorota (1935–1949) k. 291-304. ž Wisuwa Halina (1946)
k. 305. ž Witos R. (1952) k. 306-307. ž Wlaz³owska Maria (1950–55) k. 308-313.
ž Wnuk W³odek (1946–53) k. 314-333. ž Wojciechowski J. (1933) k. 334. ž Wojcie-
szyk H. (1952) k. 335-337. ž Wojtulanis Stefania (1933) k. 338-339. ž Wrodzyñski
Maksymilian (1931) k. 340-341. ž Wryczanka Zofia (1947–58) k. 342-356. ž Wyr-
wiñski Marceli (1946) k. 357-358.
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R-4024
Pol., 1935–1956 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 147
Korespondencja urzêdowa Lubomira Szopiñskiego

Listy od nastêpuj¹cych:

Tom I: A – S, k. 1-88
Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych (1951) k. 1. ž Centralny Instytut Kultury
(1948) k. 2-3. ž Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Œpiewaczy (1949) k. 4-5. ž Gdañski Zwi¹zek
Œpiewaczy (1948) k. 6-14. ž Katolickie Stowarzyszenie Ludowe (1937) k. 16.
ž Kolegium Misyjne o.o. Oblatów (1931) k. 17-23. ž Komisariat Rz¹du w Gdyni
(1939 ) k. 24. ž Komitet Organizacyjny Kaszubskiej Wystawy Sztuki Ludowej
w Kartuzach (1949) k. 25-27. ž Komitet d.s. Radiofonii (1953) k. 28. ž Konserwa-
torium Muzyczne Macierzy Szkolnej (1935–1938) k. 29-36. ž Kuratorium Okrêgu
Szkolnego (1946) k. 37-41. ž Ma³y Dziennik – wydawnictwo (1939) k. 42-43.
ž Ministerstwo Kultury i Sztuki (1948) k. 44-45. ž Odwo³awcza Komisja Lokalowa
(1953) k. 46. ž Okrêg VI Pomorskiego Zwi¹zku Œpiewaczego (1938) k. 47. ž Okrê-
gowa Kolej Pañstwowa (1938) k. 48-49. ž Pañstwowa Szko³a Umuzykalnienia
(1948) k. 50. ž Pañstwowe Liceum Muzyczne (1951) k. 51-52. ž Polska Zjedno-
czona Partia Robotnicza (1949–1952) k. 53-56. ž Polskie Konserwatorium Mu-
zyczne (1935) k. 57-60. ž Polskie Radio Poznañ (1939–1951) k. 61-71. ž Polski
Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych (1947) k. 72-75. ž Pomorski Zwi¹zek
Œpiewaczy (1948) k. 76-77. ž Powiatowa Rada Zwi¹zków Zawodowych (1952)
k. 78. ž Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koœcierzynie (1953–57)
k. 79-82. ž Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (1952–1955) k. 83-86.
ž Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Zak³ady Gastronomiczne Bydgoszcz (1952) k. 87.
ž Publiczna Szko³a Powszechna w Koœcierzynie k. 88.

Tom II: T – Z, k. 89-147
Towarzystwo Bratniej Pomocy (1932) k. 89. ž Towarzystwo Muzyczne, Dêbica
(1932) k. 90-91. ž Towarzystwo Muzyczne, Koœcierzyna (1935) k. 92-96. ž Towa-
rzystwo Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (1950) k. 97. ž Towarzystwo Œpie-
wu „Lutnia”, Sopot (1938–39) k. 98-100. ž Urz¹d Informacji i Propagandy (1946)
k. 101. ž Urz¹d Wojewódzki, Gdañsk (1947–1949) k. 102-109. ž Wojewódzka
Rada Zwi¹zków Zawodowych (1939–1956) k. 110-114. ž Wydawnictwo, „Gazeta
Koœcierska” (1939) k. 115. ž Wydawnictwo Zwi¹zkowe (1955) k .116. ž „Zaiks”
Zwi¹zek Polskich Autorów, Kompozytorów i Wydawców (1945–51) k. 117-134.
ž Zak³ad Sióstr Niepokalanek Koœcierzyna (1946) k. 135-136. ž Zjednoczenie
Polskich Zespo³ów Œpiewaczych (1950) k .137-142. ž Zwi¹zek Bojowników
o Wolnoœæ i Demokracjê (1952) k. 143-144. ž Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Przemys³u Spo¿ywczego (1954) k. 145-147.
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R-4023
Pol., 1928–1957 r., rps, 30x21 cm i mniej, k. 62
Korespondencja rodzinna Lubomira Szopñskiego: Listy od rodziców Katarzyny
i Aleksandra i Rodzeñstwa: ž siostry Wandy ž braci: Zenona ž Stefana

R-4025
Pol., niem., 1938–1957 r., rps, masz., druk, k. 162
Korespondencja prywatna Lubomira Szopiñskiego
Uwagi: k. 129-130 listy do Krystyny – ¿ony Lubomira
k.133 fragment zapisu nutowego

R-4065
Pol., 1946–1953 r., masz., rps, listów 8, k. 12
Korespondencja Lubomira Szopiñskiego m.in. w sprawie chóru „Cecylia” z Ko-
œcierzyny i Zespo³u Pieœni i Tañca z Kartuz

R-1601
Pol., 1930–1959 r., masz., rps, 30x21 cm i mniej, k. 109
Lubomir Szopiñski: Korespondencja
Tom I – Listy od niezidentyfikowanych nadawców, k. 55
Tom II – Puste koperty, adresowane do Lubomira, k. 54

R-4027
Pol., niem., w³., 1905–1965 r., rkps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 154
Korespondencja urzêdowa Lubomira Szopiñskiego i jego rodziny:
– Korespondencja Lubomira Szopiñskiego (1946–1955) k. 1-45
– Korespondencja Aleksandra i Katarzyny Szopiñskich (1905–1949) k. 46-70
– Korespondencja Wandy Szopiñskiej (1938–1965) k. 71-96
– Korespondencja Zenona Szopiñskiego (1940–1947) k. 97-126
– Puste koperty k. 127-154

R-4066
Niem., 1944 r., masz., 29x21 cm, k. 1
List Katrzyny Szopiñskiej do Urzêdu Bezpieczeñstwa w Berlinie

R-1603
Niem., 1944 r., masz., 30x21 cm., k. 1
List do Katarzyny Szopiñskiej od adwokata z Düsseldorfu

R-1604
Pol., niem., 1904–1950, rps, druk, masz., 30x21 cm i mniej, k. 96
Korespondencja Katarzyny i Aleksandra Szopiñskich – rodziców Lubomira
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Listy od dzieci i innych osób:

Córki Wandy (1950) k. 1-9. ž Syna Zenona (1929–1947) k. 10-49. ž Syna Stefana
(1946) k. 50-51. ž I innych (1904–1941) k. 52-96

R-4032
Pol., niem., 1930–1950 r., druk, masz., 30x21 cm i mniej, k. 7
Korespondencja urzêdowa rodziców Lubomira – Katarzyny i Aleksandra Szopiñ-
skich

R-4031
Pol., niem., 1926–1951 r., rps, 30x21 cm i mniej, k. 52, fot. 1
Korespondencja prywatna Aleksandra i Katarzyny Szopiñskich

R-4064
Pol., niem., franc., 1929–1959 r., rps, masz., 30x21 cm i mniej, 4 tomy, k. 454, fot. 3
Korespondencja rodzinna Szopiñskich
Tom I: Korespondencja Lubomira Szopiñskiego; listy od rodziny (1933–1956)
k. 1-53
Tom II: Korespondencja Katarzyny i Aleksandra Szopiñskich; listy od dzieci (1932–
–1952) k. 1-48
Tom III: Korespondencja Wandy i Stefana Szopiñskich; listy od rodziny (1937–
–1959) k. 1-74
Tom IV: Korespondencja Zenona Szopiñskiego; listy od rodziny (1929–1947)
k. 1-278

R-4062
Pol., 1949–1951 r., masz., 30x21 cm i mniej, k. 67
Korespondencja urzêdowa Miejskiego Ogniska Muzycznego w Koœcierzynie

R-4038
Pol., niem., 1908–1962 r., rps, masz., druk, k. 47
Listy ró¿nych osób do ró¿nych adresatów ze spuœcizny rodziny Szopiñskich

R-4069
Pol., niem., 1920–1972 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 41
Korespondencja ró¿nych osób i instytucji

R-4039

4. DOKUMENTY I PAMI¥TKI

Pol., 1914–1963 r., rps, masz., druk, 37x23 cm i mniej, k. 98
Dokumenty osobiste Lubomira Szopiñskiego, w tym: legitymacje, œwiadectwa
szkolne, zaœwiadczenia o zatrudnieniu

R-4022
Pol., niem., 1924–1947 r., masz., druk, rps, 30x21 cm, k. 116
Dokumenty Lubomira Szopiñskiego i jego rodziny

R-4070
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Pol., niem., 1947–1953 r., druk, rps, 21x14 cm i mniej, k. 10
Zaproszenia i programy koncertów ze spuœcizny Lubomira

R-4084
Pol., 1929–1949 r., rps, masz., druk, 36x23 cm i mniej, 67 dokumentów, k. 75
Dokumenty i inne materia³y s¹dowe rodziny Szopiñskich

R-4071
Pol., 1937–1957 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 19
Dokumenty zwi¹zane ze sprawami s¹dowymi Lubomira Szopiñskiego

R-4045
Pol., 1930–1955 r., masz., druk, 30x21 cm i mniej, 2 tomy, k. 206
Lubomir Szopiñski: Programy koncertów, w tym: z Konserwatorium Macierzy
Szkolnej w Gdañsku, z Towarzystwa Muzycznego w Koœcierzynie
Tom I, k. 1-118
Tom II, k. 119-206

R-4040
Pol., 1938–1971 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 59
Lubomir Szopiñski: Zaproszenia na uroczystoœci rodzinne (œluby, prymicjê ks. Jana
Szopiñskiego) oraz urzêdowe

R-4041
Pol., 1946–1957 r., rps, masz., druk, 35x21 cm i mniej, 2 tomy, k. 170
Lubomir Szopiñski: Materia³y ró¿ne
Tom I – bilety, polecenia wyjazdów s³u¿bowych, rachunki, k. 84
Tom II – wizytówki, zawiadomienia i in., k. 86

R-4042
Bilety wizytowe Lubomira Szopiñskiego, szt. 2 z okresu oko³o 1953 r.

R-1605
Pol., 1946–1951 r., druki 3 szt. k. 5
Lubomir Szopiñski: Przepustka z Polskiego Radia w Poznaniu, zaproszenie na
Kongres Kaszubski oraz na premierê sztuki B. Sychty „Przebudzenie”

R-1755
Pol., 1945 r., rps, 21x15 cm, k. l
Oœwiadczenie Lubomira Szopiñskiego potwierdzaj¹ce udzielenie mu pomocy przez
El¿bietê Kruger w Wolnym Mieœcie Gdañsku

R-4101
Pol., 1938–1956 r., druk, 60x42 cm i mniej, k. 133
Lubomir Szopiñski: Ró¿ne wycinki prasowe

R-4054
Pol. 1938–1956 r. k. 2
Dwa wycinki prasowe, pierwszy z 1938 r. – dotycz¹cy wystêpów chóru „Cecylia”
z Sopotu i drugi z 1956 r. – poœwiêcony Zespo³owi Pieœni i Tañca Centralnej Rady
Zwi¹zków Zawodowych w Skolimowie pod kierownictwem L. Szopiñskiego

R-1606
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Pol., po 1946 r., druk, k. 6
Wycinki prasowe zwi¹zane dzia³alnoœci¹ Lubomira Szopiñskiego oraz zawieraj¹ce
wspomnienia poœmiertne o nim

R-4086
Pol., 1913–1950 r., rps, druk, 30x21 cm i mniej, k. 22
Pami¹tki rodzinne Szopiñskich

R-4053
Pol., pocz. XX w., rps, druk, masz., 35x22 cm i mniej, k. 13
Dokumenty ¿ycia spo³ecznego ze spuœcizny rodziny Szopiñskich

R-4085
Pol., niem., 1911–1957 r., rps, masz., druk, 36x22,5 cm i mniej, k. 175
Rachunki, weksle, kwity rodziny Szopiñskich

R-4081
Pol., 1920–1946 r., druk, rps, 15x10 cm i mniej, k. 40
Wizytówki i pami¹tki (œlubów, komunii, œwiêceñ kap³añskich) ze spuœcizny ro-
dziny Szopiñskich

R-4080
£ac., pol., 1908 r., druk, rps, 49x32,5 cm, k. 1
Druk b³ogos³awieñstwa udzielonego przez Papie¿a Piusa X dla Aleksandra Szo-
piñskiego i jego rodziny

R-4079

II. Wanda Szopiñska (1916–1982)

Pol., 1948–1949 r., rps, 20,6x14,6 cm, k. 28
Wanda Szopiñska: Zeszyty z notatkami z historii sztuki

R-4059
Pol., niem., 1940–1962 r., rps, 30x21 cm i mniej, 2 tomy, k. 340
Korespondencja prywatna Wandy Szopiñskiej (siostry Lubomira)
Tom I: A-K, k. 176
Tom II: L-¯, k. 164

R-4067
Pol., niem., 1929–1967 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, k. 46
Korespondencja Wandy Szopiñskiej, listy od rodziny i osób prywatnych

R-4037
Pol., 1935–1950 r., rps, druk, 35x21 cm i mniej, k. 8
Wanda Szopiñska: Dokumenty i materia³y ró¿ne

R-4036
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III. Zenon Szopiñski (1910– ...*)

Pol., przed 1939 r., 30x21 cm, rps, 2 czêœci, k. 12
Szopiñski Zenon (?): „Kwestia ¿ydowska”. Referat

R-4057
Pol., po 1945 r., masz. z poprawkami odrêcznymi autora, 30x21 cm, k. 36
Szopiñski Zenon: „O racjonalnym projektowaniu betonu”. Opracowanie i notatki

R-4056

Pol., po 1945 r., rps, masz., kalka techniczna, 84x68 cm, 30x21 cm i mniej, k. 104
Szopiñski Zenon: Notatki, rysunki i plany techniczne projektowanych budynków.

R-4075

Pol., niem.,1926–1969 r., rps, masz., druk, 30x21 cm i mniej, 2 tomy, k. 248
Korespondencja prywatna Zenona Szopiñskiego
Tom 1: A-J, k. 96
Tom 2: K-¯, k. 152

R-4068
Pol., 1928–1948r., rps, masz., druk, 30x24 cm i mniej, k. 99
Korespondencja urzêdowa i prywatna Zenona Szopiñskiego

R-4035
Pol., niem., 1921–1940 r., masz., rps, druk, 30x21 cm i mniej, k. 45
Dokumenty osobiste Zenona Szopiñskiego, w tym: œwiadectwa szkolne, legity-
macje

R-4033
Pol., 1947–1978 r., masz., rps, druk, 42x30 cm i mniej, k. 70
Rachunki, rozliczenia, korespondencja w sprawie projektu wytwórni podk³adów
kolejowych z betonu i inne materia³y techniczne

R-4034

* Niestety, autorce nie uda³o siê ustaliæ daty œmierci Zenona Szopiñskiego.
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IV. Fotografie i afisze ze spuœcizny Szopiñskich

Afisze i plakaty z informacjami o koncertach z udzia³em Lubomira Szopiñskiego,
m.in. wystêpy w Sopocie, Poznaniu, Koœcierzynie, Wroc³awiu, z lat 1935–57,
38 szt.

2011 D317 /1-38

Zdjêcia rodzinne Szopiñskich, krajobrazów kaszubskich i inne z okresu miêdzy-
wojennego i po 1945 r., 14x9 cm i mniej, 87 szt.

2011 D3 18/1-87
Zdjêcia prawdopodobnie Zenona Szopiñskiego z okresu pobytu w wojsku, przed
1939 r., 4,5x3,5 cm, 24 szt.

2011 D3 19/1-24

Zdjêcia z oko³o 1946–1956 r. Zespo³u Pieœni i Tañca „Kaszuby” i Chóru „Cecy-
lia” z Koœcierzyny, 18x13 cm i mniej, 39 szt.

2011 D3 20/1-39

Reprodukcje zdjêæ z 1955 r. Pañstwowego Zespo³u Pieœni i Tañca „Skolimów” po
zakoñczeniu galowego koncertu, zorganizowanego z okazji Œwiatowego Zlotu
M³odzie¿y w Warszawie, 17,5x12,5 cm i mniej, 2 szt.

2011 D3 21/1-2

Zdjêcia z wystawy o Lubomirze Szopiñskim w 1974 r., 18x13,5 cm, 8 szt.
2011 D3 22/1-8

Album fotograficzny (wewn¹trz 3 zdjêcia i 1 widok Poznania z okresu miêdzy-
wojennego), 21x14 cm, 1 szt.

2011 D3 23

Album fotograficzny „Ostatnie lata ¿ycia i pogrzeb Lubomira Szopiñskiego”,
z 1961 r., 21x14 cm, 49 fotografii

2011 D3 24

Pocztówki z Krakowa i Poznania z okresu miêdzywojennego, 2 szt.
2011 D3 25/1-2

Fotokopie zdjêæ i dokumentów Lubomira Szopiñskiego, 22 szt.
2011 D326 /1-22

Ró¿ne zdjêcia: w tym fot. siostry zakonnej, kap³anów i kaplicy z okresu miêdzy-
wojennego, 18x13 cm, 3 szt.

2011 D3 28/1-3

Szklane negatywy przedstawiaj¹ce obóz Przysposobienia Wojskowego Kobiet
w Garczynie z pocz¹tku lat 30. XX w., 241 szt.

2011 D3 30/1-241
Klisze celuloidowe, szt. 2

2011 D2 27 i 29
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V. Materia³y ró¿ne

Pol., niem., 1939–1954 r., druk, masz., 30x21 cm i mniej, k. 14
Rozk³ady jazdy, bilety i karty pobytu

R-4083
Pol., 1 po³. XX w., druk, masz., 34x21 cm i mniej, k. 16
Puste druki – deklaracje, kwestionariusze

R-4082
Pol., 1946 r., masz., 30x21cm i mniej, k. 11
Statut Pomorskiego Zwi¹zku Œpiewaczego z siedzib¹ w Toruniu

R-4047
Pol., 1935 r., masz., 35,5x22,5 cm, k. 3
„Regulamin S¹du Polubownego Honorowego Katolickiego Stowarzyszenia Lu-
dowego w Pelplinie”

R-4046
Pol., 1947 r., druk, rps, 14x10,5 cm, k. 18
„Wroc³aw – Spis ulic i placów wg stanu z 1 maja 1947 r. wraz z map¹”

R-4055
Ros., 1954 r., wyd., 15x10 cm, szt. 1 (p³yta)
P³yta winylowa z dedykacj¹ dla Lubomira Szopiñskiego

R-4078
Niem., 1909–1911 r., rps, druk, 36x24 cm i mniej, k. 56
Dokumenty Józefy Po³czyñskiej

R-4072
Pol., 1946 r., rps, 30x21 cm, k. 1
¯yciorys Teresy Piankowskiej

R-4073
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Czêœæ III

Recenzje i omówienia
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W³odzimierz Stêpiñski

Marcel Wiwie, Das politische Schul – und
Erziehungssystem im 3. Reich, Ein Überblick über
nationalsozialistische Erziehungsorganisationen,

Akademien und Ausleseschulen,
Books of Demand GmbH, Hamburg 2010, S. 222 + CCXVIII,

ilustr., diagramy

Przedmiotem omówienia jest praca, która jest przegl¹dem œwiata instytucji,
jakie kszta³towa³y od 10 roku ¿ycia pokolenie Niemców, dla których stanowi³y
one jakby dodatkow¹ instytucjê indoktrynacji, ju¿ przecie¿ dokonuj¹cej siê
w szkole, w przestrzeni publicznej i rytualno-sakralnej oraz nierzadko w rodzinie.
Brak jakichkolwiek pog³êbionych badañ polskich nad systemem kszta³towania
nastêpców „starych towarzyszy” i twórców III Rzeszy czyni celowym przybli¿e-
nie polskiemu czytelnikowi ksi¹¿ki M. Wiwie. We wstêpie autor przypomina
o podstawowych celach szkó³ elitarnych, orientuj¹cych siê œciœle na narodowoso-
cjalistyczne wyobra¿enia o rasie, pochodzeniu i selekcji, o tym, ¿e stanowi³y one
system szkolny, równoleg³y do tego przejêtego w du¿ym stopniu z Republiki
Weimarskiej. Stwierdza on, ¿e nawet 61 lat po wojnie konieczne jest konfronto-
wanie siê z systemem III Rzeszy, gdy¿ jest to warunkiem zrozumienia zjawisk
zachodz¹cych w nazistowskich Niemczech, a tak¿e wspó³czesnym systemie wy-
chowania w Republice Federalnej, która nie mo¿e uciec od ciemnych rozdzia³ów
swojej historii. Na pracê sk³adaj¹ siê rozdzia³y, omawiaj¹ce kolejno „Podstawy
teoretyczne” / Theoretische Grundlagen, nastêpnie „Instytucje i organizacje nazi-
stowskiego wychowania” / Institutionen und Organisationen nationalsozialisti-
scher Erziehung, dalej „Nazistowskie szko³y elitarne” / Die nationalsozialistischen
Ausleseschulen, wreszcie ostatni rozdzia³ nosi tytu³ „Szko³y i akademie wycho-
wania narybku kierowniczego i wychowawczego” / Schulen und Akademie zur
Ausbildung von Führungs – und Erziehungsnachwuchs. Praca jest klarownym,
popularnonaukowym przegl¹dem bogatego krajobrazu takiego typu szkolnictwa,
jakie w ramach tradycyjnego systemu szkolnictwa, przejêtego po Republice Wei-
marskiej, powo³ali do ¿ycia w³adcy III Rzeszy, celem „wyhodowania” w nim swoich
nastêpców, w³adców Wielkogermañskiej Rzeszy Narodu Niemieckiego.
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Autor wychodzi od teoretycznych rozwa¿añ Hitlera, zawartych w Mein Kampf
na temat wychowania, przypominaj¹c, ¿e do 1943 r. ukaza³o siê a¿ 9 840 000
egzemplarzy tej ksi¹¿ki. W drugim, wydanym w 1926 r. tomie w wielu miejscach
podejmuje Hitler te problemy, nacechowane szerokoœci¹ wyobra¿eñ wychowaw-
czych, a przez to oddzia³uj¹cych kusz¹co na pedagogów wszelkiej maœci i œrodo-
wisk. Hitler wychodzi od krytyki bezruchu mieszczañstwa, podkreœla pierwszeñ-
stwo cielesnego wychowania nad duchowym, zapowiadaj¹c uprzywilejowanie mi-
litarnych cnot m³odzie¿y i póŸniejszy antyintelektualizm ideologii nazistowskiej.
Autor konstatuje, ¿e dla Hitlera wychowanie by³o przygotowaniem do roli ¿o³nie-
rza, funkcjonariusza partyjnego i w ogóle gorliwego s³ugi systemu; ¿e przez rasis-
towski radykalizm w tematach wychowania stawia³ on ¯ydów, Afrykanów i inne
grupy na ni¿szym poziomie rozwoju. Nastêpnie omawia role ideologów nazistow-
skich w rozwoju koncepcji pedagogicznych nazizmu na przyk³adzie najwa¿niej-
szych: Alfreda Baeumlera i Ernsta Kriecka. Cechowa³a ich pogarda wobec trady-
cyjnych wzorców wychowania, g³ównie tych w Republice Weimarskiej, ale obaj
doœæ póŸno nawi¹zali kontakt z nazistami. Pierwszy dopiero w 1934 r. przedstawi³
swoje koncepcje pedagogiczne, ju¿ z pozycji kierownika nowo powo³anej Kate-
dry Pedagogiki Politycznej, nacechowane widzeniem wychowania stale jako dzia-
³ania podporz¹dkowanego polityce. M. Wiwie podkreœla, ¿e A. Baeumler widzia³
w niemieckim cz³owieku ucieleœnienie hellenistycznego idea³u cz³owieka. Trzy
lata póŸniej g³osi³ ograniczenie wykszta³cenia do etapu szko³y, po której winno
nast¹piæ formowanie cz³owieka w duchu s³u¿by wspólnocie i o¿ywienia germañ-
skich wartoœci. Koncepcje A. Baeumlera znalaz³y szerokie zastosowanie w œwiecie
elitarnego szkolnictwa nazizmu. Z kolei E. Krieck nale¿a³ jeszcze przed 1914 r.
do nurtu tzw. krytyków (nowoczesnej) kultury mieszczañskiej, piêtnuj¹c jej indy-
widualizm i stawiaj¹c w centrum spo³eczeñstwo jako centralny czynnik wycho-
wania – idea³ spo³eczeñstwa wychowuj¹cego, w którym m³ody cz³owiek jest „czê-
œci¹ ca³oœci”. Tym idealnym spo³eczeñstwem by³ autorytarny system pañstwowy,
do której to koncepcji prowadzi³a go admiracja volkistowsko-konserwatywno-
-nacjonalistycznego odnowienia spo³eczeñstwa. Zrywaj¹c ca³kowicie z typem wy-
chowania w demokratycznej Republice, stawia³ na rasow¹ „hodowlê” Niemca
jako czêœci idea³u szlachetnego typu ludzkoœci. W przeciwieñstwie do A. Bauem-
lera pozosta³ teoretykiem. Rozwa¿ania autora na temat zwi¹zku miêdzy ras¹ i euge-
nik¹ przypominaj¹ o dominuj¹cym „wk³adzie” Anglosasów i Francuzów w teo-
retyczne podstawy nauki o rasach oraz o praktycznym ich wymiarze: ustawie
o „zapobieganiu chorego dziedzicznie potomstwa” z 1933 r.

W obrazie instytucji i organizacji nazistowskiego wychowania M. Wiwie przy-
pomina o demograficznej sytuacji w pocz¹tkach istnienia III Rzeszy. Sk³ada³y siê
na ni¹ m.in. 600-800 tys. sztucznych poronieñ i tendencja spadkowa urodzeñ oraz
strategia podniesienia wartoœci kobiet, rodziny i to wielodzietnej, niesiona przez
œrodki propagandy, bodŸce finansowe i odznaczenia. Kolejno autor omawia istotê
Lebensbornu / „Źród³a ¿ycia”, w której Himmlerowi chodzi³o nie tyle o wzrost
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liczby urodzin, ale o stworzenie rasy panów i powo³anie do ¿ycia mitu rasy aryj-
skiej. Kreœli strukturê organizacyjn¹ instytucji Lebensbornu (pierwsza powsta³a
15 sierpnia 1936 r. w Steinhöring w Górnej Bawarii) jako mieszaniny placówek
dobroczynnych, domów matek, izb porodowych i domów dziecka lub ¿³óbków
i ich finansowania, dalej zdrowotne i rasowe wymogi, jakie musia³y spe³niæ ko-
biety przyjmowane do tych placówek. W kwestii oceny dzia³alnoœci tych placó-
wek w okresie II wojny œwiatowej czytamy, ¿e powsta³y one te¿ w krajach okupo-
wanych, najwiêcej w krajach skandynawskich. Przypomina o najbardziej ciem-
nym rozdziale Lebensbornu – odbieraniu rodzicom dzieci w Polsce i ZSRR, celem
ich badania pod k¹tem rasowym i zniemczenia. Cztery oœrodki Lebensbornu za³o-
¿ono w okupowanej Polsce.

Druga czêœæ rozdzia³u poœwiêcona jest organizacjom nazistowskim: Hitler-
jugend i Bund Deutscher Madel. Autor omawia genezê Hitlerjugend i obszernie
biografiê Baldura v. Schiracha, dalej uzyskanie przez obie organizacje monopoli-
stycznej pozycji wœród m³odzie¿y niemieckiej, rolê powieœci i filmu Hitlerjunge
Quex. Kolejno czytamy o strukturze HJ/Hitlerjugend i BDM/Bund Deutscher
Mädel (na s. 75 struktura Hitlerjugend w 1938 r.), kryteriach przyjêcia i rozbudo-
wanej symbolice (mundur, odznaki). Autor omawia ideologiczno-pedagogiczn¹
nadbudowê Hitlerjugend, opart¹ na militaryzmie i kulcie matki, imperializmie,
rasizmie i socjalizacji, poprzez m.in. rozbudowany system permanentnego para-
militarnego kszta³cenia, akcji dobroczynnych, opanowywania œwiatopogl¹du na-
zistowskiego. Autor interesuj¹co kreœli d³ugo w nauce pomijan¹ rolê seksualnoœci
wœród m³odzie¿y hitlerowskiej. W rolê kandydatek do „podarowania Führerowi
dziecka” wciela³o siê tysi¹ce dziewcz¹t z BDM, setkami wracaj¹cych z obozów
m³odzie¿owych w ci¹¿y z nieznanym m³odzieñcem z Hitlerjugend lub spragnione
inicjacji erotycznej nawet 12-letnie panny, narzucaj¹ce siê ¿o³nierzom Wehrmachtu,
tysi¹cami kwaterowanym w oœrodkach m³odzie¿owych BDM. Autor podkreœla,
¿e z rozpoczêciem II wojny œwiatowej we wrzeœniu 1939 r. rozpocz¹³ siê dla Hi-
tlerjugend nowy okres, cechuj¹cy siê ogromnym wzrostem nowych obowi¹zków;
paramilitarne gry terenowe sta³y siê rzeczywistoœci¹, która przeros³a ich wyobra¿e-
nia. M³odzie¿ tê szkolono do pomocy w bunkrach przeciwlotniczych, przy obs³u-
dze dzia³ przeciwlotniczych (Flakhelfer). Przejmowali te¿ role doros³ych w s³u¿bie
komunikacyjnej i ulicznej, w akcjach zbierania makulatury i metali, budowie szañ-
ców i zapor przeciwczo³gowych, szkoleniu w obozach przysposobienia do wojny,
(Kriegsvorbereitungslager), pomocy przy akcji wysy³ania na wieœ dzieci z zagro¿o-
nych bombardowaniem miast (Kinderlandverschickung) i opieki nad lokowanymi
tam dzieæmi (Kinderlandverschickungsheime). Na podkreœlenie zas³uguje tu naj-
bardziej zbrodniczy aspekt tego uwik³ania Hitlerjungend w rzemios³o wojenne
i kooperacje z Wehrmachtem. Czytamy o zaci¹ganiu siê 17-18-latków (rocznik
1925 i 1926) latem 1943 r. do formowanej 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend,
jak pisze autor, zmasakrowanej przez aliantów w Normandii i pod Falaise i zre-
dukowanej do „Division H”, przerzucanej nastêpnie do Wêgier oraz w Ardeny.
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Cechuj¹ca siê, jak pisze M. Witwe, fanatyzmem (tak¿e heroizmem w boju – W.S.)
i bezwzglêdnym postêpowaniem, zyska³a sobie u Amerykanów miano „Baby-
-Division”. Ten problem mobilizacji m³odzie¿y pojawia siê i na dalszych kartach
ksi¹¿ki przy omawianiu losów uczniów szkó³ NAPOLA (lub: NSEA/ Nationalso-
zialistische Erziehungsanstalten) i szkó³ Adolfa Hitlera (AHS/Adolf-Hitler-Schu-
len); w tych ostatnich 17-latków werbowano do Werhmachtu, zaœ 14-16-letnich
do Volkssturmu. Tê czeœæ pracy autor koñczy przypomnieniem o olbrzymich stra-
tach, jakie m³odzi ludzie ponieœli podczas podczas II wojny œwiatowej. Liczbê
niemieckiej m³odzie¿y, która ponios³a œmieræ w II wojnie œwiatowej, ocenia autor
na 1,9 mln osób.

Czêœæ poœwiêcona nazistowskim szko³om elitarnym otwiera panorama dzie-
jów Nazistowskich Placówek Wychowawczych. (NAPOLA-Schulen). Autor stwier-
dza, ¿e powsta³e w 1933 r. narodowosocjalistyczne placówki wychowawcze –
NAPOLA ró¿ni³y siê istotnie od innych szkó³ elitarnych w III Rzeszy. Formalnie,
podporz¹dkowane potem Ministerstwu Rzeszy Wychowania i Nauki, by³y szko-
³ami pañstwowymi; liczba ich waha³a siê od 35 do 42. W historii powstania, struk-
turze i celach autor uwypukla szczególnie placówki otwarte w dniu 20 kwietnia
1933 r. w Koszalinie, Plön i Poczdamie, przekszta³cone z Pañstwowo-Politycznych
Placówek Kszta³ceniowych okresu Republiki, wy³onione z kolei z rozwi¹zanych
moc¹ postanowieñ wersalskich Szkó³ Kadetów. Okreœlone wówczas cele, jak stwo-
rzenie tradycji pañstwowej, wychowawczej i kierowniczej dla upowszechnienia
„narodowosocjalistycznej postawy”, czyni³y te placówki wzorowymi miejscami
nazistowskiego wychowania wspólnotowego. Tym szko³om – z panuj¹cymi w nich
dyscyplinie i „hodowli” – zainteresowanie rych³o okazali: Wehrmacht, SS, SA i HJ.
Autor opublikowal listê 35 placówek dla ch³opców z 8560 osobami, z podzia³em
na daty powstania, liczbê uczniów, miejsce i oficjaln¹ nazwê. Pisze te¿ o istnieniu
3 szkó³ dla dziewcz¹t z 319 uczennicami. Dalej otrzymujemy charakterystykê
kierowników, nauczycieli i uczniów. Ci pierwsi to zas³u¿eni ¿o³nierze i towarzysze
partyjni, póŸniej oficerowie SS. Proces rekrutacji uczniów uprzywilejowywa³ dzieci
weteranów I wojny œwiatowej i wysoko postawionych funkcjonariuszy NSDAP.
G³êbszy sens istnienia szkó³ NAPOLA jako nowej rodziny uczniów, ziszcza³ siê
w rekrutacji dzieci, w niemal po³owie pochodz¹cych z rodzin rozwiedzionych lub
spoœród pó³sierot. Analiza spo³eczno-zawodowego pochodzenia ojców wskazy-
wa³a, ¿e uczniowie NAPOLA mieli bardziej mieszczañski rodowód i g³ównie
wywodzili siê ze stanu urzêdniczego, z mieszczañsko-konserwatywnych domów.
Dalej czytamy o mundurze, dniu codziennym i programie nauczania. Program
oparto na programie klasycznym gimnazjalnym, m.in. z religi¹, rysunkami, ³acin¹
i angielskim, obok biologii i nauki o rasie oraz æwiczeñ na przyrz¹dach i lekkiej
atletyce, otwieraj¹cych perspektywy awansu. Uprawiano jednak polityczn¹ i vol-
kistowsko-nacjonalistyczn¹ indoktrynacjê. Organizowano wycieczki do obszarów
przygranicznych, w tym do Czechos³owacji, Danii i Jugos³awii.
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Szczególne zaskoczenie czeka na polskiego czytelnika w opisie zagranicz-
nych kontaktów placówek NSEA. Jako jedyne szko³y typu elitarnego miedzy 1936
a 1939 r. pielêgnowa³y one kontakty/wymianê ze szko³ami w Anglii, Irlandii
i USA, koncentruj¹c¹ siê na spotkaniach sportowych i politycznych dyskusjach,
przy czym zachowanie m³odych Niemców trafia³o na podzielone opinie angiel-
skich gospodarzy; od ostro¿nej krytyki do otwartej akceptacji. Autor podkreœla,
¿e militarystyczne formy zachowañ i porz¹dku nie przeszkadza³y zupe³nie angiel-
skim uczniom i nauczycielom, a nawet by³y pozytywnie oceniane. I tak z NAPOLA
Ilfeld wyjecha³o 25 uczniów do USA a¿ na pó³roczny pobyt, natrafiaj¹c tam na
wiele oznak sympatii dla nazizmu i jego modelu wychowania. Na przyk³adzie
trzech szkó³ dla dziewcz¹t, w Austrii, w Luxemburgu i w Holandii autor analizuje
model wychowania dziewczêcej elity nazistowskiej, stwierdzaj¹c, ¿e ich program
by³ zbli¿ony do modelu m³odzie¿y mêskiej, ale inne przedmioty, jak gotowanie,
prace ogrodnicze, prace domowe wykazywa³y typowe dla III Rzeszy zredukowanie
roli kobiety do funkcji ¿ony i matki. Sumuj¹c, autor stwierdza, ¿e w³adcy III Rze-
szy nie osi¹gnêli celu, jeœli braæ zañ stworzenie nazistowskiej elity kierowniczej
dla wszystkich, szczególnie dla zawodów akademickich. Ze wszystkich abiturien-
tów miêdzy 1935 a 1941 r. tyko 3280 pochodzi³o z NPEA, co stanowi³o 1.04 proc.
abiturientów w Rzeszy.

Nastêpnie autor koncentruje siê na Szkole Rzeszy NSDAP Feldafing, pow-
sta³ej w 1934 r., genez¹ zwi¹zanej z marzeniami Ernsta Roehma o w³asnej szkole
kadetów SA, przejêtej nastêpnie przez najbli¿sze otoczenie Hitlera (Hermann
Goering, Martin Bormann), która jako 6-klasowa szko³a partyjna z zasadami od-
powiadaj¹cymi pedagogicznemu idea³owi nazistowskiemu by³a zarazem uprzy-
wilejowanym modelem szko³y, który nie mia³ szczególnego wp³ywu na politykê
szkoln¹ Rzeszy.

Koncepcja szkó³ Adolfa Hitlera zosta³a wypracowana wspólnie przez Roberta
Leya, szefa Niemieckiego Frontu Pracy (DAF / Deutscher Arbeiterfront) i Baldura
v. Schiracha, przywódcy Hitlerjugend. Zak³ada³a ona rekrutacjê uczniów wœród
najlepszych cz³onków tej organizacji, zaœ pomys³odawcy wychodzili z egalitar-
nych marzeñ i ideologicznych przes³anek dania szans na awans dzieciom nieza-
le¿nie od ich pochodzenia. Nie stan, lecz rasa mia³y decydowaæ. Okazuje siê, ¿e
wbrew nadziejom twórców, na model tych szkó³, otwartych g³ównie na wierne
re¿ymowi dzieci z klas ni¿szych, uczniowie w AHS pochodzili w wiêkszoœci
z typowych rodzin mieszczañskich, co autor ukazuje na podstawie interesuj¹cych
diagramów; mamy tu g³ównie grupy pracowników umys³owych (a¿ ok. 35 proc.,
wolne zawody i zawody akademickie – a¿ 20 proc., rzemieœlnicy – ok. 20 proc.,
dzieci robotników – 2,7 proc., ch³opów i w³aœcicieli ziemskich – tylko 4 proc.).
Tak wiêc szko³y Adolfa Hitlera nie spowodowa³y ¿adnej reformy systemu szkol-
nego, jeœli chodzi o pochodzenie i przygotowanie do tych szkó³ (a¿ 43,5 proc.
uczniów kierowano tu po gimnazjach i tylko 39 proc. po szko³ach powszechnych).
Niemniej energicznie wcielano w tych szko³ach „nowe wychowanie”, cielesn¹
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sprawnoœæ, kwalifikacje „przywódcze” i zadania permanentnego „sprawdzania
siê” na polu zadawanych przez pedagogów obowi¹zków. Wiêzi miêdzy nimi a ucznia-
mi wymaga³y od wychowawcy bycia zarazem wychowawc¹, nauczycielem, prze-
wodnikiem grupy i towarzyszem. Wielki nacisk, jaki k³adziono na boks, gry na
murawie, narciarstwo i ¿eglowanie, jak równie¿ regularne rywalizacje miêdzy gru-
pami, umiejêtnoœæ podejmowania samodzielnych decyzji i trwa³oœæ charakteru
mia³y zapewniaæ uformowanie kwalifikacji wodzowskich – elitarnych. Wszystkie
wyniki pedagogiczne i konsekwencja procesu socjalizacji w AHS mia³y œcis³y
zwi¹zek z jego przes³ankami volkistowsko-rasistowskimi, co autor wykazuje, pre-
zentuj¹c ciekawe diagramy nauczanych przedmiotów i opis regu³, rz¹dz¹cych ma-
turami i znaczenie otrzymywanych œwiadectw.

W masowej wyobraŸni czytelnika polskiego bodaj najbardziej utkwi³y tzw.
Ordensburgen, na który to termin brak jest dobrego polskiego odpowiednika,
a które stanowi¹ nieod³¹czn¹ czeœæ ilustracji w albumach, poœwiêconych archi-
tekturze III Rzeszy. Proponujê termin „grody zakonne”. To one mia³y byæ drog¹
do ominiêcia uci¹¿liwych dla jej w³adców i nazistowskich ideologów przeszkód,
jakich nie uda³o siê do koñca przezwyciê¿yæ w typach szkó³ ju¿ omówionych.
W grodach zakonnych mia³a byæ wyhodowana nowa generacja: elita elit, maj¹ca,
jak marzy³ Hitler, zapewniæ kontynuacjê pañstwa po œmierci generacji jego za³o-
¿ycieli. Teoretyczne podstawy po³o¿y³ w latach 1945–1937 R. Ley. Wybrane trzy
miejsca (Vogelsang w Eifel, Sonthofen w Allgäu i Crössinsee/Krosinek na Pomo-
rzu Zachodnim) otwarto 24 kwietnia 1936 r. Tak jak nazw¹ nawi¹zuj¹ca do œre-
dniowiecza architektura obronna nawi¹zywa³y one do tradycji oœrodków Zakonu
Niemieckiego/Krzy¿ackiego. Sam gigantyzm za³o¿eñ œwiadczy³ o ich uprzywile-
jowanej roli w dziele kszta³towania elity kierowniczej NSDAP, germañskiej rasy
panów! Gród w Vogelsang zajmowa³ obszar 270.000 ha, a przed procesem kszta³-
cenia uczniów, zwanych „Junkrami”, stawiano absolutn¹ wiernoœæ partii i Führe-
rowi i totaln¹ indoktrynacjê w duchu ideologii nazistowskiej. W programie na-
uczania dominowa³y przedmioty ideologiczne, sport i pog³êbianie wspólnoty,
a absolwenci znajdowali natychmiastowe zatrudnienie w gremiach kierowniczych
NSDAP i kierownictwie Rzeszy, lecz nie w SS.

Swoje ambicje posiadania elitarnych szkó³ wykazywa³o te¿ kierownictwo SS,
w nich widzia³ R. Himmler œrodek umocnienia swojej w³adzy w licz¹cej w 1945 r.
ponad 300 000 osób organizacji. Szko³y Wodzowskie SS (SS-Führungsschulen)
w liczbie trzech otwierano, pocz¹wszy od 1937 r. dla militarnego i ideologicznego
kszta³cenia kandydatów na oficerów SS. Jak podkreœla autor, od normalnych szkó³
wojskowych ró¿ni³y siê w³aœnie dominacj¹ ideologicznych i politycznych celów.
Pos³uszeñstwo mia³o zast¹piæ moralnoœæ, a rozkaz cz³owieczeñstwo. Mo¿na mó-
wiæ o sukcesie tego typu szkó³ z punktu widzenia celów re¿ymu, jeœli szkol¹ce
przez okres 10 miesiêcy szko³y SS ukoñczy³o ogó³em a¿ 15 000 osób, z których
czêœæ, wyekspediowana – podobnie jak uczniowie NAPOLAS i AHS – do dzia³añ
wojennych, pope³nia³a liczne zbrodnie przeciw ludzkoœci.
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Takie ambicje cechowa³y te¿ B. v. Schiracha, który uzyska³ zgodê Hitlera na
utworzenie Akademii Kierownictwa M³odzie¿y (Akademie für Jugendführung),
otworzonej w Brunszwiku w 1939 r. na roczny okres kszta³cenia 24-letnich
w chwili ukoñczenia Akademii ludzi. Lecz autor uwa¿a tê szko³ê za przegran¹
Kierownika Hitlerjugend; pozyskano dla nich podrzêdn¹ kadrê wychowawcz¹,
a rozwój szko³y zatrzyma³ wybuch wojny. Ju¿ w 1942 r. 60 proc. kierownictwa HJ
wys³ano na front.

Opis elitarnego szkolnictwa nazistowskiego zamyka omówienie dzia³alnoœci
Szko³y Wy¿szej im. Bernharda Rusta, powsta³ej w Brunszwiku w 1937 r., a kszta³-
c¹cej nauczycieli ukszta³towanych w duchu ideologii nazistowskiej; dalej Akade-
mii Wychowawców Szkó³ Adolfa Hitlera, wychodz¹cej naprzeciw zapotrzebowa-
niu AHS na kadrê pedagogiczn¹ i Wy¿sz¹ Szko³ê NSDAP, która wed³ug marzeñ
Hitlera i Alfreda Rosenberga oraz ideologicznego konceptu A. Baeumlera mia³a
staæ na szczycie hierarchii kszta³cenia nazistowskiego, jak swego rodzaju uniwer-
sytet elity partyjnej. Zgodnie z „rozkazem Wodza” z 29 stycznia 1940 r. uloko-
wana w Berlinie Szko³a „mia³a staæ siê centralnym miejscem nazistowskich badañ,
nauki i wychowania”.

W podsumowaniu autor stwierdza, ¿e: 1) teoretyczne koncepcje nazistow-
skie nie pozwalaj¹ na dostrze¿enie jednolitej i zamkniêtej koncepcji jego szkol-
nictwa; 2) „Ÿród³o ¿ycia” zajmowa³o siê tworzeniem domów dziecka i wychowa-
niem dzieci, wp³ywaj¹c na kszta³cenie dziewcz¹t w NPEA; 3) nazistowskie szko³y
elitarne nie by³y ¿adnym homogenicznym zwi¹zkiem, podlegaj¹c ró¿nym patro-
nom: pruskiemu ministerstwu kultu (NPEA), SA (Szko³a Rzeszy Feldafing) lub
kierownictwu m³odzie¿y Rzeszy i tym samym HJ i DAF (Szko³y Adolfa Hitlera),
którzy realizowali w³asne cele szkolne, co dawa³o du¿e ró¿nice w politycznych
akcentach poszczególnych szkó³. Nieufnoœæ i myœlenie kategoriami konkurencji
okreœla³o obraz; np. poszczególne segmenty NSDAP stale stara³y siê o sukces na
tle innych szkó³. Na tym polu da³y o sobie znaæ silniej ambicje Himmlera i SS
od 1938 r. Postawa Hitlera i jego zasada „dziel i rz¹dŸ” petryfikowa³a status quo;
4) wybuch wojny zahamowa³ rozwój szkó³, miêdzy 1938 a 1945 r. punkt ciê¿ko-
œci kszta³cenia przesuwa³ siê stale ku paramilitarnemu przygotowaniu, a w szko-
³ach tych, jak i w grodach zamkowych niemal nie realizowano pe³nego programu
nauczania; 5) uczniowie, przysz³a elita narodu, jako ¿o³nierze, wcieleni zostali
do Wehrmachtu, SS i Volkssturmu, co do 8 maja 1945 r. przynios³o œmieræ co dru-
giemu uczniowi szkó³ elitarnych. Za³¹czniki: „Pieœñ m³odzie¿y Hitlera” (Lied
der Hitlerjugend) – tekst i melodia B. v. Schiracha, tekst ustawy o obywatelstwie
Rzeszy z 15 wrzeœnia 1935 r. jako rdzeñ ustaw norymberskich, ustawa o Hitler-
jugend z 1 grudnia 1936 r., teksty dwóch ustaw kompetencyjnych o tej organizacji
do ustawy poprzedniej z 25 marca 1939 r.

Znaczenia ksi¹¿ki jako instrumentu upowszechnienia wiedzy o tym jednym
z najbardziej ponurych rozdzia³ów w historii III Rzeszy i narodu niemieckiego
nie sposób przeceniæ. Sens opublikowania jej jest wieloraki. Niniejsze omówienie
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jest wyrazem pragnienia, aby kapitalny temat przyoblekania zbrodniczych utopii
w czyn, tak¿e na polu „hodowli” nowej generacji panów germañskiej Europy,
zainteresowa³ polskich historyków. Wybiega daleko poza cele poznawcze i popu-
laryzacyjne, do których zaliczy³bym wagê zawartego w niej problemu dzia³alno-
œci tych gigantycznych agregatów III Rzeszy, uprawiaj¹cych cele socjalizacyjno-
dyscyplinuj¹ce wobec narodu niemieckiego. Na rynku wewnêtrznym Niemiec ksi¹-
¿ka jest adresowana do pokolenia absolwentów elitarnych szkó³ nazistowskich,
bêd¹cych jednoczeœnie ostatni¹, wymieraj¹c¹ ju¿ generacj¹ œwiadków tamtego
czasu. Generacja, po czêœci bêd¹ca te¿ ofiarami nazistowskiego re¿ymu, której
doœwiadczenia nie zosta³y do dziœ poddane pe³nej ocenie.

Za autorem zamknijmy i ten obszar osobistych doœwiadczeñ cytatem ze wspo-
mnieñ Hardy Krügera, który w 13 roku ¿ycia wst¹pi³ do Hitlerjugend i by³ absol-
wentem „Ordensburga” w Sonthofen. Wcielony w marcu 1945 r. do dywizji SS
„Nibelungen”, po walkach dosta³ siê do niewoli amerykañskiej. Przypomnijmy
m³odszemu pokoleniu, ¿e by³ on najbardziej obok pochodz¹cego z Gdañska-
-Wrzeszcza Klausa Kinskiego znanym aktorem niemieckim w historii œwiatowego
kina po II wojnie œwiatowej. H. Krüger wystêpowa³ w wielkich kreacjach anglo-
saskich/hollywódzkich obok ca³ej plejady wielkich gwiazd/legend ekranu swojej
generacji: Yula Brynnera, Richarda Burtona, Annie Girardot, Richarda Harrisa, Anny
Magnani, Lilli Palmer, Lawrence Oliviera, Anthony Quinna, Oliviera, Jamesa Ste-
warda, Lino Ventury, Johny Wayne, a tak¿e Charlesa Aznavoura. Dziêki klasycz-
nej urodzie „aryjskiej” obsadzano go w rolach wysokich oficerów Wehrmachtu
i nazistów, w tym m.in. w „Harati!” (1960), „Bitwa nad Neretw¹” (1969) czy
w „O jeden most za daleko” (1977). H. Krüger wyzna³: „Co pozostaje? Blizna na
duszy. (…) Powsta³o we mnie niewiarygodne, prawie przesadne d¹¿enie do praw-
dy od tego czasu, dla wielu ludzi trudna do wyjaœnienia tolerancja wobec ka¿dego
inaczej myœl¹cego, wobec ka¿dej religii. Wydarzy³o siê przeciwieñstwo tego, co
chciano mi wpoiæ”. (Was bleibt? Narben auf der Seele. (...) Es ist ein unglaubli-
cher, fast übertriebener Drang nach Gerechtigkeit in mir entstanden seit dieser
Zeit, eine für viele Menschen oft schwer zu erklärende Toleranz jedem Anders-
denkenden, jeder Religion gegenüber. Es ist das Gegenteil dessen geschehen, was
man mir beibringen wollte).
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Józef Borzyszkowski

Z³ota Ksiêga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu
Szczeciñskiego. 1984–2009, t. XXVIII,

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, ss. 247

Uniwersytet Szczeciñski swoje 25-lecie uczci³ na wiele sposobów, organizu-
j¹c miêdzy innymi konferencjê naukow¹ oraz nadaj¹c doktorat honoris causa Joan-
nie Kulmowej, zwi¹zanej ze Szczecinem dziesi¹tkami lat zamieszkania, twórczo-
œci literackiej i dzia³alnoœci spo³ecznej, stanowi¹cej w znacznej mierze o kszta³to-
waniu siê to¿samoœci mieszkañców stolicy Pomorza Zachodniego. Jednym z faktów
poprzedzaj¹cych jubileuszowe uroczystoœci by³o ukazanie siê Z³otej Ksiêgi Jubi-
leuszu 25-lecia…, stanowi¹cej s³ownik biograficzny pracowników tej uczelni,
w której na dziesiêciu wydzia³ach studiuje dziœ ponad 30 tysiêcy studentów,
a pracuje i pracowa³o… niestety, nie podano, ilu nauczycieli akademickich (wg
Internetu w pierwszych latach dzia³alnoœci na uniwersytecie pracowa³o 600 pra-
cowników dydaktyczno-naukowych. Na dzieñ dzisiejszy uczelnia zatrudnia oko³o
1200 pracowników naukowych, w tym 260 profesorów). Tymczasem to ich bio-
gramy, bardzo czêsto wzbogacone fotografi¹, stanowi¹ g³ówn¹ zawartoœæ Z³otej
Ksiêgi. Poprzedza je króciutka Przedmowa w formie swoistego listu do czytelni-
ków prof. dr. hab. Waldemara Tarczyñskiego, rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Jego Magnificencja lakonicznie – w dwóch zdaniach – w pierwszym z czterech
akapitów tej Przedmowy informuje o celach Z³otej Ksiêgi – „Naszym zamiarem
by³o utrwalenie na kartach tej ksiêgi nazwisk i dokonañ tych, którzy zajmuj¹ po-
czesne miejsce w 25-letniej historii najwiêkszej uczelni Pomorza Zachodniego.
Jesteœmy œwiadomi, i¿ w prezentowanym wydawnictwie nie uda³o siê zebraæ
Wszystkich Tych, którzy tworzyli Nasz¹ Almae Matris. Jednak dziêki tym zapi-
som chcemy uratowaæ od zapomnienia tak wiele, jak tylko siê da (…)”. – W su-
mie z tej¿e Przedmowy niewiele dowiadujemy siê o historii i zawartoœci dzie³a,
pozostawieni na pastwê domys³ów – kto i jak je tworzy³. Nieco wiêcej informacji
na ten temat dostarcza strona redakcyjna, gdzie m.in. czytamy:
1° „Zespó³ autorski: Krzysztof Pikoñ (redaktor naczelny), Agnieszka Soko³ow-

ska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoñ”.
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2° „Wspó³praca merytoryczna: Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzy-
stwo Biograficzne”.

3° „Noty biograficzne osób ¿yj¹cych prezentowane w Z³otej Ksiêdze Jubileuszu
25-lecia Uniwersytetu Szczeciñskiego zosta³y udostêpnione i autoryzowane
przez samych zainteresowanych. Noty osób zmar³ych zosta³y opracowane na
podstawie informacji pochodz¹cych od osób prywatnych oraz informacji
udostêpnionych przez US. Wydawca do³o¿y³ wszelkich starañ, aby informa-
cje zawarte w tej ksi¹¿ce by³y kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak ¿adnej
odpowiedzialnoœci za ich wykorzystanie, ani za zwi¹zane z tym ewentualne
naruszenie praw autorskich i patentowych.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca³oœci
lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metod¹ kserograficzn¹, fotograficzn¹, a tak¿e kopiowa-
nie ksi¹¿ki na noœniku filmowym, magnetofonowym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji”.

Przeczytawszy te informacje, ostrze¿enia i zastrze¿enia przyznajê, i¿ nie
wszystko tu rozumiem, przyjmujê za s³uszne, a tym bardziej akceptujê. Zauwa¿yæ
jednak wypada, i¿ te ostatnie informacje – zastrze¿enia zdradzaj¹ przynajmniej
dwa fakty: 1° byæ mo¿e m³odoœæ i niewielkie doœwiadczenie wydawcy; 2° to, i¿
podane na tej¿e stronie jako zespó³ autorski osoby stanowi¹ jedynie grono redak-
torów, niestety, nazbyt czêsto przypisuj¹cych sobie tak¿e prawa autorskie. Ponadto
rola przywo³anych tu w pozycji 2° instytucji jako wspó³praca merytoryczna, bêd¹c
bezimienn¹, mo¿e tak¿e budziæ w¹tpliwoœci. – Generalnie mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e wydawca to kolejny podmiot gospodarczy, specjalizuj¹cy siê w wydawnictwach
biograficznych, najczêœciej w rodzaju „Kto jest kim...”. Wydawcy ci spe³niaj¹ zwy-
kle po¿yteczn¹ rolê, odpowiadaj¹c na zapotrzebowanie spo³eczne. Okazuje siê,
¿e dotyczy to nawet œrodowiska naukowego – uczelni, która ma w³asne wydaw-
nictwo i bez w¹tpienia bardziej kompetentnych autorów – redaktorów, niepotrze-
buj¹cych wspó³pracy merytorycznej innych podmiotów.

Jednak¿e mimo tych w¹tpliwoœci, a dziêki rzeczywistym autorom dzie³a, za-
warte w „Ksiêdze” biogramy – „noty biograficzne” – stanowi¹ o jej ponadjubile-
uszowej wartoœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to szczególnego rodzaju s³ownik
bio-bibliograficzny pracowników Uniwersytetu Szczeciñskiego. Jako taki wzbo-
gaca nasz¹ wiedzê i stanowi cenne Ÿród³o do dalszych badañ, choæby pochodze-
nia regionalnego pracowników tej najwiêkszej uczelni Pomorza Zachodniego.

Zawartoœæ informacyjna not, jak i strona graficzna zdradzaj¹, i¿ zosta³y opra-
cowane wed³ug jednego schematu-projektu, obejmuj¹cego tytu³ – stopieñ nauko-
wy, datê i miejsce urodzenia, zwi¹zek z US, dziedzinê naukow¹ i specjalizacjê,
odbyte studia i zdobyte kolejne stopnie naukowe, liczbê publikacji, przynale¿-
noœæ organizacyjn¹ i najwa¿niejsze publikacje, które stanowi¹ z regu³y najobszer-
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niejszy fragment biogramu. W przypadku osób ¿yj¹cych has³o to zawiera czêsto
tak¿e informacje dotycz¹ce hobby i adresu…

Generalnie lektura Z³otej Ksiêgi przynosi zainteresowanemu czytelnikowi
wiele satysfakcji. Poznajemy dziêki niej œrodowisko naukowe nie tylko Szczecina.
Spotykamy znajomych badaczy, interesuj¹ce dzie³a, a nawet bliskie nam wydaw-
nictwa, np. „Acta Cassubiana”, na ³amach których opublikowa³a swój artyku³
dr Beata Afeltowicz, jêzykoznawca, absolwentka UG. W poœwiêconym jej haœle
– nocie, drugiej z kolei, przy wspomnianym – przywo³anym artykule z „AC”,
przypisano je, jako wydawcy, nie tylko IK, ale i Wydawnictwu „Bernardiunium”,
którego drukarnia t³oczy nasze publikacje. Mi³e jest spotkanie w „Ksiêdze” cz³on-
ków Instytutu Kaszubskiego, miêdzy innymi profesorów Kazimierza Koz³owskiego,
Zygmunta Szultki, Edwarda W³odarczyka… Niestety, nie znalaz³em noty poœwiê-
conej postaci jednego z 5 dotychczasowych rektorów US (1993–1999) – prof. dr
hab. Huberta Bronka, wspó³gospodarza m.in. wa¿nych wydarzeñ i uroczystoœci
zakoñczenia w Szczecinie Kongresu Pomorskiego w 1998 r. Na szczêœcie jest
jego zdjêcie wœród Rektorów US, obecnych w „Materia³ach dodatkowych”, za-
mieszczonych na koñcu „Ksiêgi”.

Po przestudiowaniu ca³oœci mo¿na dojœæ do kilku satysfakcjonuj¹cych wnio-
sków, z których dwa wydaj¹ mi siê najwa¿niejsze:
1) dotyczy sporego udzia³u wychowanków i pracowników UG w rozwoju m³od-

szego o 15 lat US;
2) wa¿niejszy – najliczniejsza grupa pracowników uczelni w ró¿noraki sposób

zakorzeniona jest na Pomorzu, bardzo czêsto tak¿e dziêki miejscu urodzenia,
co daje równie¿ o sobie znaæ prowadzeniem badañ zwi¹zanych z regionem.

Wspomniane „Materia³y dodatkowe”, równie cenne, obejmuj¹ wed³ug „urzê-
dowego” „Spisu materia³ów dodatkowych” (s. I):
Spis materia³ów dodatkowych [!?!], W³adze Uniwersytetu Szczeciñskiego, W³adze
Uczelni – Senat 2008–2012, W³adze Wydzia³ów, Cz³onkowie Rad Wydzia³ów, Dok-
torzy Honoris Causa US, Rektorzy Uniwersytetu Szczeciñskiego, Nagrody „Po-
merania Nostra”, Habilitacje, Doktorzy, Wyk³ady inauguracyjne 1985–2009.

Mi³e jest spotkanie wœród doktorów h.c. prof. dr hab. Gerarda Labudy i in-
nych osobistoœci, uhonorowanych podobnie przez UG, np. profesorów Leszka
Balcerowicza i Leszka Ko³akowskiego…

W sumie lektura i posiadanie Z³otej Ksiêgi Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu
Szczeciñskiego… daje czytelnikowi i w³aœcicielowi sporo satysfakcji, a obok do-
strze¿onych s³aboœci budzi ¿al, ¿e podobnego dzie³a nie dorobi³ siê dot¹d nasz
Uniwersytet Gdañski, choæ wiele lat wczeœniej przyk³ad da³ starszy Uniwersytet
Miko³aja Kopernika w Toruniu.
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Eugeniusz Kruszewski

Niemcy o Kaszubach w XIX wieku.
Obraz Kaszubów w pracach G.L. Lorka, W. Seidla
i F. Tetznera. / Deutsche Berichte über die Kaschu-
ben im 19. Jahrhundert. Das Bild der Kaschuben

in den Abhandlungen von G.L. Lorek,
W. Seidel und F. Tetzner,

red. Józef Borzyszkowski,
Instytut Kaszubski, Gdañsk 2009, ss. 271, ilustr.

Ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Józef Borzyszkowski pisa³: „Swoisty
charakter ich dziejów sprawi³, ¿e przez wieki o Kaszubach, o ich kulturze, pisali
i mówili najczêœciej ludzie z zewn¹trz. Niekiedy przygodni wêdrowcy, czasami
ciekawi kaszubskiego œwiata wra¿liwi humaniœci, twórcy. Ka¿de spojrzenie na
Kaszubów i kaszubszczyznê jest dziœ dla nas bezcenne i ma swój udzia³ w naszych
dokonaniach, w rozwoju kaszubskiego œwiata wartoœci z jêzykiem na czele”.

Niejako dla potwierdzenia tych s³ów otrzymaliœmy obecnie dwujêzyczn¹
publikacjê, w której widzimy jak w zwierciadle ówczesne stosunki panuj¹ce na
Kaszubach wraz z ich otoczeniem na Pomorzu, charakterystykê Kaszubów, jêzyk,
jakim siê pos³ugiwali oraz opis natury i postêp cywilizacyjny.

Na treœæ ksi¹¿ki sk³ada siê Wprowadzenie. Niemcy o Kaszubach w XIX wieku
autorstwa Józefa Borzyszkowskiego oraz teksty trzech niemieckich autorów
w przek³adzie na jêzyk polski. We wstêpie mamy wa¿ne podkreœlenie, ¿e mowa tu
o etnicznych mieszkañcach pomorskiej ziemi, którzy przez pokolenia zmagali siê
z przymusem i brakiem tolerancji oraz zwalczali germanizacjê. S³usznie autor
wskazuje na wspó³czesne nam wspólne i indywidualne po obu stronach Odry
przedsiêwziêcia, celem zaprezentowania odmiennych punktów widzenia, których
punktem wyjœcia s¹ z natury rzeczy ró¿ne doœwiadczenia dziejowe, jak w publi-
kacji Pomorze – ma³a ojczyzna Kaszubów z 2000 r.

Autor Wprowadzenia dokona³ tak¿e krytycznego przegl¹du prac, zw³aszcza
polskich, natomiast w obszernych przypisach podaje najwa¿niejszych autorów
i tytu³y prac badaczy kaszubszczyzny.
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Inspiracj¹ do omawianego tomu by³y m.in. Źród³a do kaszubsko-polskich
aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 pod redakcj¹ Bogdana
Wachowiaka (Poznañ-Gdañsk, PAN, Instytut Historii, 2006, 1-4 t.). G³ównym
argumentem natomiast omawianej publikacji jest mniejszy zasiêg znajomoœci jê-
zyka i kultury niemieckiej w Polsce, bez których poznanie dziejów Pomorza jest
niemo¿liwe. Dla badaczy dziejów jest oczywiste, ¿e chocia¿by poprzez najlepszy
jêzyk angielski nie poznamy dziejów tak naszych, jak i naszych s¹siadów, którzy
przez ca³y wiek i trochê wiêcej panoszyli siê na naszej ziemi.

W ksi¹¿ce zamieszczono prace niemieckich autorów, zarówno w jêzyku ory-
ginalnym, jak i w przek³adzie na jêzyk polski, chronologicznie, wed³ug daty ich
opublikowania. Pierwsz¹ jest praca Gottlieba Lebrechta Lorka Charakterystyka
Kaszubów znad £eby. Z rysunkami kaszubskich strojów ludowych, która ukaza³a
siê drukiem w Treptowie nad Reg¹ w 1821 r. Obszerne wprowadzenie J. Borzysz-
kowskiego wskazuje na kilka istotnych zagadnieñ zawartych w pracy Lorka –
jego pogl¹dy, religijnoœæ kaszubska, pogarda Kaszubów do wszystkiego, co jest
niemieckie oraz wierny opis strojów.

Argumentacja jêzykowa w stosunku do dzieci, które szybko przyswaja³y sobie
jêzyk urzêdowy, jest znana. Podobne doœwiadczenia maj¹ Duñczycy na terenie
po³udniowej Jutlandii w walce z germanizacj¹ tej ziemi. Chwa³a wiêc tym, którzy
nie poddali siê i zachowali swoj¹ to¿samoœæ i zdrowie psychiczne, tak w XIX
stuleciu, jak i obecnie.

Lorek zna œrodowisko i miejscowy jêzyk oraz kulturê ludu kaszubskiego,
dlatego nie u³atwia specjalistom analizy tekstu. Jak nale¿y s¹dziæ, charaktery-
styka Kaszubów, któr¹ opisa³ na zlecenie swego prze³o¿onego, superintendenta
J.Ch. Hakena, widziana jego oczami jest prawdziwa. Autor, jak i jego prze³o¿ony,
wierni poddani króla pruskiego, s¹ przecie¿ jednoczeœnie wykonawcami m.in.
polityki germanizacyjnej na tych terenach. Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e w tym celu
jest potrzebna obiektywna diagnoza dotycz¹ca ludnoœci, której to polityki jest
przedmiotem.

Kolejn¹ pracê prezentuje W. Seidel Ziemia i lud kaszubski, która ukaza³a siê
w Gdañsku w 1852 r. Autor prezentuje punkt widzenia urzêdnika administracji
pruskiej, tak co do przynale¿noœci etnicznej, jak i historycznej Kaszubów, w tym
okreœlenia katolik-Polak i luteranin-Niemiec. Dowiadujemy siê równie¿, ¿e po
70 latach od pierwszego zaboru w 1772 r., na omawianym terenie po³owa miesz-
kañców pos³ugiwa³a siê jêzykiem polskim, a oko³o 90 proc. by³o katolikami.
Naturalnie te cyfry nie daj¹ podstaw do wyci¹gania daleko id¹cych wniosków, ale
jak siê wydaje, dawa³y powód do optymizmu u pruskich mocodawców. Autor
daje tak¿e charakterystykê ludnoœci, opis strojów i jêzyka, jakim pos³uguj¹ siê
tubylcy, urz¹dzenia mieszkañ i zwyczajów, w których wiara odgrywa³a dominu-
j¹c¹ rolê.

Drobna szlachta, pisze autor, „nie ró¿ni siê zewnêtrznie ani te¿ stylem ¿ycia
od ch³opów” i notuje, ¿e w samym tylko powiecie kartuskim by³o 147 maj¹tków
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szlachetnie urodzonych. Autor uwa¿a, ¿e m³odzie¿ kszta³cona w szko³ach kadetów
„nie wp³ynê³a na wykszta³cenie tego plemienia”, a kiedy nauka jêzyka polskiego
ma pierszeñstwo, „nie mo¿na myœleæ o kszta³ceniu Kaszubów w zgodzie z du-
chem niemieckim”. Niew¹tpliwie, celna obserwacja.

Autor daje wspania³y opis krajobrazu, ³¹cznie ze wzniesieniem Wie¿yca, „ja-
kiej to wysokoœci nie osi¹ga ¿adna góra w Meklemburgii, Nowej Marchii, nigdzie
w Prusach ani w œrodkowej Rosji”. Z drugiej strony przedstawia ubog¹ ziemiê
i jej uprawê w zaprzêgu wo³ami oraz niezbyt racjonaln¹ eksploatacjê lasów. Zwraca
uwagê na zasobnoœæ jezior i rzek, brak przemys³u oraz na s³aby stan dróg.

Ostatni¹ pozycj¹ jest fragment monografii Franza Oskara Tetznera – S³owiñcy
i Kaszubi znad £eby. Kraj i ludzie, dom i zagroda, zwyczaje i obyczaje, jêzyk
i literatura we wschodniej czêœci Pomorza Tylnego. Rozprawa naukowa ukaza³a
siê w Berlinie w 1899 r. Tutaj mamy równie¿ krótkie wprowadzenie J. Borzysz-
kowskiego.

Autor rozprawy F.O. Tetzner omówi³ nazwê „Kaszuby”, upatruj¹c jej pocho-
dzenie z jêzyka litewskiego i ma³oruskiego oraz we wp³ywach panuj¹cych. Skupi³
siê jednak g³ównie na Kaszubach wyznania luterañskiego i swoj¹ uwagê skoncen-
trowa³ na wsiach zachodniego Pomorza, przywo³uj¹c zarazem ich liczne nazwy.

W rozprawie jest tak¿e krytyka polskiej polityki w przedrozbiorowej Rzeczy-
pospolitej w stosunku do miast, które oddano pod wp³ywy niemieckie, natomiast
kaszubskiej szlachty za wyobcowanie z ludu i uleganie wp³ywom niemieckim.

Jak autor zaznacza, katolickie duchowieñstwo nie sprzyja natomiast rozprze-
strzenianiu siê niemieckiego ¿ywio³u, ale podobnie jak szlachta jest ono z wyj¹t-
kami przesi¹kniête duchem arystokratycznego wynoszenia siê ponad Kaszubów.

Najcenniejsze w prezentowanych fragmentach s¹ porównawcze dane kilku
autorów, którzy od koñca XVIII stulecia podawali zarówno zasiêg miejscowego
jêzyka, jak i liczbê osób pos³uguj¹cych siê kaszubskim, w tym równie¿ w koœciele.
Ciekawa jest te¿ charakterystyka Kaszubów, odbiegaj¹ca od poprzednich dwóch
autorów na korzyœæ tubylców. Tetzner podró¿owa³ od osady do osady, podobnie
jak rosyjski etnograf i historyk Aleksander Hilferding (1831–1872), który czêœ-
ciowo odby³ j¹ nawet razem z Florianem Ceynow¹. Tetzner pisze: „spotykamy
cz³owieka wykszta³conego, mówi¹cego górnoniemieckim, a tak¿e rzemieœlnika,
który mówi mieszank¹ dolno- i górnoniemieckiego, i ch³opa, który zmienia jesz-
cze bardziej ten obraz. Cyganie dodaj¹ temu malowid³u szczególnych, nowych
kolorów. Od dawna zmuszani do osiedlania siê, chêtnie opuszczaj¹ dom, pole
i w³asnoœæ. Praca jest dla nich najmniej istotn¹ ze spraw drugorzêdnych, i nawet
jeœli odnoœnie do VII przykazania s¹ lepsi ni¿ ich s³awa, to jednak ka¿dy inny
rodzaj zarobku jest lepszy ni¿ praca”.

W niedalekiej przesz³oœci, w tzw. obozie socjalistycznym, próbowano rów-
nie¿ zaradziæ problemowi Romów, ale z miernym wynikiem. Pozosta³y tylko wspo-
mnienia o kapeli i wokaliœcie (Michaj Burano) oraz rzemieœlnikach (kotlarzach),
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których nak³aniano do osiad³ego trybu ¿ycia. Obecnie w Unii Europejskiej pro-
blem Romów, i nie tylko, jest równie¿ nierozwi¹zany. Opis Tetznera w³aœciwie
niczym nie odbiega od tego, co dzisiaj tak bardzo Europê zachodni¹ bulwersuje.

Bardzo cennym wk³adem redakcji i wydawnictwa w to dzie³o jest przepisa-
nie prac Lorka i Seidla drukowanych gotykiem – alfabetem ³aciñskim. Zwraca
uwagê znakomite t³umaczenie Magdaleny Darskiej-£ogin i Mi³os³awy Borzysz-
kowskiej-Szewczyk.

Zwróæmy uwagê, ¿e po 1945 r. nie u¿ywa siê w obszarze niemieckojêzycznym,
ani w piœmie, ani w druku gotyku, co oznacza, ¿e jest on ma³o lub w ogóle nieczy-
telny dla nas, wspó³czesnych. Dodam tylko, ¿e kraje skandynawskie równie¿ u¿y-
wa³y swego czasu gotyk i t¹ czcionk¹ by³o drukowane m.in. ustawodawstwo pañ-
stwowe. Prawnicy wykszta³ceni po II wojnie œwiatowej, a nieznaj¹cy jêzyka nie-
mieckiego, czêsto musz¹ korzystaæ z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Bogate, oryginalne ilustracje, tak fotografie, jak i fotokopie stron tytu³owych
i rêkopisów, spis treœci i literatury nie tylko przybli¿aj¹ nam miejsca wydarzeñ,
ale tak¿e samych autorów oraz umo¿liwiaj¹ wszechstronn¹ analizê.



JERZY TREDER386

Jerzy Treder

Wielkie Pomorze. Mit i literatura,
red. A. Kuik-Kalinowska, Akademia Pomorska, Instytut Kaszubski,

Gdañsk-S³upsk 2009, ss. 210

A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski,
Od Smêtka do Stolema. Wokó³ literatury Kaszub,

Akademia Pomorska, Instytut Kaszubski,
Gdañsk-S³upsk 2009, ss. 226, ilustr.

Ksi¹¿ki te ³¹czy kilka aspektów: 1. wydanie przez Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku i Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku, 2. tematyka: literatura Pomorza, zw³aszcza
Kaszub, 3. redaktorzy: pañstwo Kalinowscy, bêd¹cy zarazem wspó³autorami
wszystkich tekstów w ksi¹¿ce Od Smêtka do Stolema i autorami w³asnych tek-
stów w ksi¹¿ce Wielkie Pomorze. Mit i literatura, 4. wysz³y w koñcu 2009 r.,
5. projekty ok³adek prof. D. Kalinowskiego.

Obie wype³niaj¹ wiêc obszar niedostatecznie aktywnie i szeroko badanej lite-
ratury i kultury Pomorza, zw³aszcza tej kaszubskiej i kaszubskojêzycznej.

Publikacje wnosz¹ do tych badañ pewne novum. Otó¿ badania historyczno-
literackie nad literatur¹ kaszubsk¹ kiedyœ kojarzone by³y tylko ze œrodowiskiem
gdañskim, ongiœ szczególnie z WSP, potem z UG (A. Bukowski, J. Samp), dziœ
jeszcze z T. Linknerem. Promowane ksi¹¿ki sygnalizuj¹ przesuwanie siê oœrodka
badañ tej problematyki do S³upska, gdzie jeszcze tak niedawno mniej tym siê
zajmowano. Notabene, rozpoczête kilka lat temu w Gdañsku studia podyplomo-
we dla nauczycieli jêzyka kaszubskiego równie¿ „przesunê³y siê” na zachód, do
S³upska i Bytowa. I jest to zjawisko optymistyczne, które niechby choæ nieco
zdopingowa³o UG, który ostatnio jakby ustêpowa³ tu pola.

W kontekœcie tekstu jednej z autorek ksi¹¿ki Wielkie Pomorze…, mianowi-
cie Krystyny Krawiec-Z³otkowskiej z AP S³upsk, która omawia tu pieœni Kalwa-
rii Wejherowskiej, wspomnijmy, ¿e ona by³a organizatork¹ sympozjum Kalwaria
Wejherowska. ̄ ywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu (2008), w którym udzia³
wziêli inni badacze ze „s³upskiego” Pomorza, jak np. D. Kalinowski (tradycje
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misteryjne) i A. Kuik-Kalinowska (kalwaria w poezji kaszubskiej i polskiej),
a tak¿e Z. Zielonka, który w ostatnich latach sporo pisze o literaturze kaszubskiej;
przypomnieæ warto choæby wa¿ny jego tekst Status literatury kaszubskiej i jej
twórców w ¿yciu publicznym, wydrukowany w ksi¹¿ce Literatura kaszubska
w nauce – edukacji – ¿yciu publicznym, red. Z. Zielonka (2007).

Przywo³uj¹c tutaj tê ksi¹¿kê, tak¿e wydan¹ przez Instytut Kaszubski (2007)
jako pok³osie konferencji, warto zauwa¿yæ, i¿ widzieæ j¹ mo¿na jako wyraz prze-
zwyciê¿enia niejako wczeœniejszej „niemo¿noœci” w³¹czenia, mimo oczywistej
potrzeby i wrêcz koniecznoœci, problematyki œciœle historycznoliterackiej do pil-
nych zadañ Instytutu. Dziœ w Instytucie nie jest to nowoœci¹, jak dowodzi choæby
seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, obejmuj¹ca ju¿, ledwie od 2007 r., a¿
4 tomy, w tym dwa opas³e (dramaty Sychty i Rompskiego). Seria ta ponadto mo¿e
byæ przyk³adem integracji badaczy obu œrodowisk.

Drug¹ nowoœci¹, wnoszon¹ przez ksi¹¿kê Wielkie Pomorze. Mit i literatura
– wydaje siê to, ¿e o literaturze tak¿e pisz¹… historycy i socjolodzy. Historyk
J. Borzyszkowski ju¿ od dawna i wielekroæ w³¹cza³ do swych rozwa¿añ literaturê.
Przyk³adem niech bêdzie obszerny tekst Pomorze – ziemia obiecana w literaturze
i tradycji kaszubsko-pomorskiej (2003), interpretuj¹cy przede wszystkim pewne
aspekty utworów F. Ceynowy, H. Derdowskiego i A. Majkowskiego. W jego do-
robku znajdziemy wiele przyk³adów „wkraczania” na grunt historycznoliteracki
i dowodów doskona³ej znajomoœci literatury kaszubskiej. W omawianej tu ksi¹¿ce
potwierdza to artyku³: Wielkie Pomorze w poezji i pieœni Jana Trepczyka, m.in.
komentuj¹cy dyskusje na temat hymnu kaszubskiego. Z kolei C. Obracht-Pron-
dzyñski, który w tej ksi¹¿ce zakreœla „ramy” ma³ej ojczyzny w tradycji, kreacjach
i mitach, we wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ce Literatura kaszubska… zamieœci³ wa¿ny
tekst pt. W stronê socjologii i antropologii literatury kaszubskiej (2007), g³êboko
wchodz¹c w sam¹ literaturê i jej uwarunkowania; zreszt¹ temu zagadnieniu poœwiê-
ci³ wiele stron z cennymi spostrze¿eniami i uogólnieniami w ksi¹¿ce Kaszubi.
Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹ (2002).

Kolejn¹ nowoœci¹ dokumentowan¹ ksi¹¿k¹ Wielkie Pomorze… stanowi œwia-
dectwo zainteresowañ literatur¹ i kultur¹ Kaszub i Pomorza badaczy niemiecko-
jêzycznych, mo¿e ju¿ teraz szerszych i oby trwalszych. Sporadycznie takie prace
ju¿ siê pojawia³y, np. Gerd Wolandt Majkowski in Deutschland (1994), czy
F. Kluge Eine Bibel für die Kaschuben. Zur Vorgeschichte der ersten kaschubi-
schen Bibelübersetzung (1994). Prac F. Neureitera nie trzeba rekomendowaæ.
W tej ksi¹¿ce opublikowane zosta³y a¿ trzy artyku³y o Pomorzu (m.in. S³upsku)
w kulturze, sztuce i literaturze niemieckiej przed 1945 r. Do³¹czono do nich stresz-
czenia po polsku, a do napisanych po polsku streszczenia po niemiecku.

Tyle krótko tytu³em wprowadzenia do prezentacji obu ksi¹¿ek, szczegó³owiej
jednak o tej pierwszej: Wielkie Pomorze. Mit i literatura, powiedzmy jeszcze, ¿e
zawiera teksty 12 autorów, wydana w atrakcyjnej ok³adce i z kolorowymi ilustra-
cjami z konferencji. Zapowiada cykliczny opis ¿ycia literackiego, artystycznego,
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kulturalnego, socjologicznego i antropologicznego (wielkiego) Pomorza dziœ
i w przesz³oœci, zamieszkiwanego przez Polaków, Niemców i Kaszubów (Po-
morzan).

Drug¹ ksi¹¿kê Od Smêtka do Stolema wype³nia – poza wstêpem, gdzie dosko-
na³e omówienie zawartoœci – 10 tekstów dwojga autorów: dr A. Kuik-Kalinow-
skiej i prof. D. Kalinowskiego ze s³upskiej AP. Dotycz¹ one i kultury, i – w wiêk-
szym zakresie – literatury… kaszubskiej. O 3 „parach” artyku³ów pary badaczy
Kalinowskich mo¿na powiedzieæ, ¿e maj¹ charakter komplementarny, uzupe³-
niaj¹cy. Pierwsza para omawia dwa najstarsze zabytki piœmiennictwa kaszub-
skiego, wielekroæ ju¿ opisywane przez historyków i jêzykoznawców (zw³aszcza
przez H. Popowsk¹-Taborsk¹), ale literaturoznawcy dostrzegli inne ich aspekty,
ukazywane tu na szerszym tle kulturowym, mianowicie dr Adela K. zjawisko
i funkcjê (perswazyjn¹) kontrafaktury, rozumianej literaturoznawczo, w Duchow-
nych pieœniach Krofeja, a prof. Daniel K. korelacje s³owa, obrazu (grafiki, uk³adu
wersów, rozmieszczenia) i drzeworytów w Ma³ym katechizmie Pontanusa. Oba s¹
interesuj¹ce… Mo¿na napomkn¹æ, ¿e w grudniu 2009 r. zabytki te pod innym
jeszcze k¹tem opisa³ o. dr hab. A.R. Sikora OFM w publikacji Teksty biblijne
w najstarszych zabytkach piœmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.) (WT UAM,
Poznañ).

Nastêpna „para” tekstów tych¿e autorów dotyczy Ceynowy i wi¹¿e siê z ró¿-
nymi wczeœniejszymi opracowaniami: Daniel K. ukazuje go jako spiskowca, folk-
lorystê i samotnika w œwietle wizji bohatera romantycznego M. Janion; dr Adela
poddaje analizie treœæ, formê i ideê jego dwu Rozmów, których ostatnie wydanie
w BPK korzystnie wp³ynê³o na jakoœæ rozwa¿añ. Kolejne dwa teksty obojga auto-
rów przybli¿aj¹ twórczoœæ Derdowskiego: p. Adela pisze o nim jako o inspirato-
rze literatury kaszubskiej, a p. Daniel zaj¹³ siê niezbyt dot¹d dobrze uzasadnion¹
skal¹ funkcjonowania stereotypu ¯yda w ca³ej jego twórczoœci; s¹ to niew¹tpli-
wie bardzo ciekawe interpretacje; na odniesienie do Gaby w Remusie autor ka¿e
nam czekaæ.

Potem nastêpuj¹ 3 dalsze publikacje: prof. Daniel o Remusie jako bohaterze
romantycznym (jakby nieco w nawi¹zaniu do T. Linknera), o miejscu, czasie i mi-
cie w stylizowanej na kaszubski prozie polskiej A. £ajming (kolejne studium
dr Adeli o twórczoœci A.£.), wreszcie o antropologii teatru kaszubskiego; w ostat-
niej materii prof. Kalinowski sta³ siê potentatem, jak dowodzi m.in. omówienie
dramaturgii J. Rompskiego w BPK.

Ksi¹¿kê otwiera teoretyczny tekst obojga autorów o rozumieniu literatury
kaszubskiej przez A. Bukowskiego – reprezentuj¹cego Gdañsk i Pomorze, i Z. Zie-
lonki – reprezentuj¹cego S³upsk i zarazem Œl¹sk. Podkreœla siê tu m.in. pogl¹d
Zielonki, ¿e „pojêcie pisarza kaszubskiego nie sprowadza siê do miejsca zamiesz-
kania, lecz do jêzyka, którym siê w literaturze pos³uguje”. Notabene, autorzy tekstu
nie odwo³uj¹ siê do dyskusji z lat szeœædziesi¹tych (por. m.in. okreœlenie L. B¹d-
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kowskiego: „literatura kaszubsko-pomorska”). Jeœli przyj¹æ, ¿e jêzyk decyduje,
to czy Krofej i Pontanus reprezentuj¹ kaszubskie piœmiennictwo? Czy Ceynowa
i £ajming s¹ pisarzami kaszubskimi, kiedy pisz¹ jêzykiem ze stylizacj¹: Ceynowa
kaszubskim ze stylizacj¹ polsk¹ w ustach Pòlôcha, £ajming zasadniczo polskim
ze stylizacj¹ kaszubsk¹ w mowie Kaszëbów?

Teksty pp. Kalinowskich dotycz¹ wa¿nych i ciekawych tematów i napisane
s¹ niezwykle precyzyjnie. Ukazuj¹ pisarzy kaszubskich i ich utwory, ich treœæ,
idee i formê literack¹ we wrêcz imponuj¹cej „obudowie” ogólnej literatury nau-
kowej przedmiotu, obficie przywo³ywanej w przypisach. Nie zawsze jednak auto-
rzy odnosz¹ siê do prac dotycz¹cych bezpoœrednio dokonañ kaszubskich pisarzy;
one nieraz mog³yby uwiarygodniæ rozwa¿ania czy ustrzec przed niektórymi b³ê-
dami. Oto dwa przyk³ady: 1. K.W. Wójcicki nie napisa³ art. Przys³owia kaszub-
skie (1856) na podstawie broszurki Ceynowy Kile s³ov wó Kaszebach (s. 77), bo
tam przys³ów nie ma; Wójcicki sam wyjaœni³, ¿e otrzyma³ je od T. Lipiñskiego,
a ten od Ceynowy. 2. Osobiœcie widzê inne motywy dzia³alnoœci Ceynowy na
samym pocz¹tku, tj. przede wszystkim jako realizatora naukowego programu ba-
dañ kaszubskich K.C. Mrongowiusza, wobec czego te¿ inaczej odczytujê jego
Rozmowê PK (1848/1850), o czym w ksi¹¿ce brak wzmianki. Nie jestem jednak
literaturoznawc¹; jako jêzykoznawca nie potrafiê zbyt daleko odejœæ od interpre-
towanego tekstu. By³oby wiêc dobrze, gdyby kiedyœ dosz³o w tej materii do kom-
petentnych polemik. I do nich ksi¹¿ka zachêca.

Artyku³y opublikowane w ksi¹¿ce Od Smêtka do Stolema s¹ poszerzonymi
i pog³êbionymi pracami, drukowanymi wczeœniej, ale wszystkie ju¿ w XXI w.
Pobie¿ne porównanie wersji pierwotnych z wydrukowanymi w prezentowanej
ksi¹¿ce pokazuje zwykle znaczny postêp w odczytaniu tekstów i w obfitoœci warsz-
tatowego zaplecza. Prace pañstwa Kalinowskich napawaj¹ optymizmem, gdy cho-
dzi o perspektywy badañ literatury kaszubskiej. I to cieszy i…

Dlaczego jednak podtytu³: Wokó³ literatury Kaszub? Ksi¹¿ka dotyczy „kilku
wa¿nych zjawisk literatury tworzonej w du¿ej mierze przez Kaszubów…”
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Òjc Ryszard Sykòra, doktór habilitowóny, francyszkana, dolmôcz kaszëbsczi
Ewangelëji, robiôrz Teòlogòwégò Fakùlteta Uniwersyteta Adama Mickiewicza
w Pòznaniu, w jednym rokù przëszëkòwôł nama dwie czekawé ksążczi. Zajimô
sã òn nôstarszima kaszëbsczima tekstama z XVI–XVIII stolëcô i ò tim téż są
prezentowóné tuwò dokazë. Chòc ò stôrokaszëbsczich tekstach rozmajiti ùczałi
pisalë ju dosc tëlé (je to widzec pò dosc bòkadny bibliografiji dodóny do òbù
ksążków Sykòrë, choc to doch nie je wszëtkò, ò czim swiôdczi słowò„wybór”),
to równak taczé ùchwôcenié sprawë, jak zabédowôł ùsôdzca, je „pionierskie
w aspekcie zainteresowań biblistyki i teologii” (słowa z wëdôwny recenzëji pro-
fesora Jerzego Trèdra pòdóné na òbkłôdce pierszi ksążczi). Pierszô z òpisónëch
ksążków to ùczbòwi, teòlogòwi dokôz, dlô ùczałëch, a drëgô mòże zacekawic
wszëtczëch czëtińców.

Dokazë Sykòrë skłôdają sã z Wprowadzenia, sztërzech rozdzelów i z nadczidłi
wëżi Bibliografii. Kòżden z rozdzelów òpisëje jinã stôrodôwnotã (I – Duchowne
piesnie Szymona Krofeja, II – Małi Katechizm Michała Pontanusa, III – Perykopy
smołdzińskie, IV – Śpiewnik starokaszubski) i skłôdô sã z pòdrozdzelów: Autor
abò autorzy przekładu, Opis zabytku, Statystyka tekstów biblijnych w zabytku, Teksty
biblijne. W drëdżi ksążce, jakno barżi pòpularny, na pòczątkù je Przedmowa
profesora Jerzégò Trédra (s. 5–7), téż Statystyka tekstów biblijnych nie je akùrôtnô,
bò je pòdónô òglowò dlô wszësczëch stôrodôwnotów na kùńcu, a dali je jesz
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w ni Aneks, co sã skłôdô z dwùch dodôwków: I. Wystawa najstarszych zabytków
piśmiennictwa kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie; a téż II. Verba Sacra. Biblia Kaszubska. Najstarsze kaszubskie
teksty biblijne. W tim drëdżim dodôwkù je mòwa o wiôldżim kùlturowim wëda-
rzenim, òrganizowónym przez ùczałëch i artistów z Pòznania, czedë co rokù
w wejrowsczi farze je swiãto kaszëbsczi mòwë, a stôrodôwné tekstë piãkno prze-
pòwiôdô wiôlgô pòlskô aktorka, Danuta Stenka. Dali są krótczé tekstë: Naro-
dziny piśmiennictwa kaszubskiego (s. 129–131), Autorstwo tekstów i główne wła-
ściwości ich języka (s. 131-133), Dramatyczne położenie Kaszubów na Pomorzu
Zachodnim (s. 133–135) i Ceynowa jako budziciel ludu i pionier współczesnego
piśmiennictwa kaszubskiego (s. 135–137). Òbie ksążczi są bògato zòbrôzkòwóné,
są òdjimniãcô placów, gdze pòwstałë stôrokaszëbsczé ksążczi, abò tëch, gdze
sã lëdze z nich mòdlëlë (kòscół w Bëtowie, kòscół w Smołdzënie, téż i jegò
westrzódk, pałac Anny de Croy tã, zómk w Bëtowie), a téż ùczałëch i jinëch
lëdzy zasłużonëch dlô jich wydaniô abò rozszerzéniô wiédzë ò nich (Reinhold
Olesch, Friedhelm Hinze, Hanna Popowska-Taborska, Halina Kamińska, Danuta
Stenka).

Jeżlë jidze ò tekstë ze Stôrégò Testameńtu Swiãtëch Pismionów w stôrodôw-
noce Krofeja, Sykòra nalôzł tuwò 96 piesni w drëcznym tekstu i 57 w rãkòpi-
snym dodôwkù, a westrzód nich blós trzë to są prosto dolmaczënczi biblëjowëch
psalmów, a zaòstałé to „jedynie pieśni oparte na motywach biblijnych”(s. 34,
Teksty biblijne w najstarszych zabytkach...), i trzënôsce wëjimków z jinëch ksãgów
Stôrégò Testameńtu. Z Nowégò Testameńtu je tuwò Modlitwa Pańska (bò chòc
ni ma jí w zbiérnym tekstu, le „poszczególne wezwania Modlitwy Pańskiej roz-
poczynają każdą kolejną zwrotkę pieśni XLVIII” ) (s. 39, Teksty biblijne w naj-
starszych zabytkach...), trzë piesni z Ewangelii według św. Łukasza i „czternaście
krótszych wersetów z ośmiu ksiąg” (s. 35 Teksty biblijne w najstarszych zabyt-
kach...).

W Malym katechizmie Pontanusa wikszi dzél dołmaczënków ze Stôrégò Te-
stameńtu to są psalmë (razã 115 wiérztów), jesz do te są wëjimczi z Piãcoknédżi,
Drëdzi Knédżi Kroników, a téż z knégów: Przësłowiów, Mądroscy, Syracha, Iza-
jasza, Jeremijasza, Joela i Zacharëjasza. Zato z Nowégò Testameńtu mómë tuwò
„fragment Pierwszego Listu swiãtégò Piotra”(s. 65) i dłëgszi wëjimk Pańsczi Mãczi
z Pasji oraz w pierwszim dzélu z szestnôstu knégów : z cztërzech Ewanieleji:
wedle swiãtégò Mateùsza, wedle swiãtégò Marka, wedle swiãtégò Łukasza, wedle
swiãtégò Jana, Dzejów Aposztołów, z lëstów swiãtégò Pawła: do Rzimianów,
do Korintczików, do Galatczików, do Efezjanów, do Kolosanów, Pierwszégò Lëstu
do Tesaloniczanów, Pierwszégò i Drëdżégò Lëstu do Timoteusza, do Titusa, do
Hebrajczików oraz z Pierwszégò Lëstu swiãtégò Piotra.

Dłëgszé biblëjowé tekstë òbjimują tzw. Perykopy smołdzińskie. Tak téż są
tuwò wëjimczi z pòstãpnëch knégów: ze Stôrégò Testameńtu: Lëczbów, Psal-
mów, Izajasza, Malachijasza, a z Nowégò Testameńtu: sztërzech Ewanielëji
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wedle swiãtégò Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzejów Aposztołów, Lëstów
swiãtégò Pawła do Rzimianów, Pierwszégò i Drëdżégò Lëstu do Korintianów, Ga-
latów, Efezjanów, Filipianów, Kolosanów, Pierwszégò Lëstu do Tesaloniczanów,
Titusa, Hebrajczików, swiãtégò Jakùba, z Pierwszégò i Drëdżégò Lëstu swiãtégò
Piotra, z Pierwszégò Lëstu swiãtégò Jana, a téż z Apòkalipsë swiãtégò Jana.

Gdy jidze ò òstatną analizowóną stôrodôwnotã, to je Śpiewnik starokaszub-
ski, Adam Sykòra pisze, że tuwò „można stwierdzić obecność dziesięciu pieśni
opartych na Psalmach biblijnych” (s. 124, Teksty biblijne w najstarszych zabyt-
kach...), równak temù że są to parafrazë psalmów, gdze biblëjowé tekstë prze-
miészóné są z swòjim ùrobkã ùsôdzców, autor ksążczi nie wëdzelił tuwò biblë-
jowëch tekstów i nie pòdôł jich statisticzi.

Prezentowóné dokazë òjca Adama Riszarda Sykòrë to wôrtné i zajimné
ksążczi. Z tekstów nôstarszëch kaszëbsczëch stôrodôwnotow ùczałi francyszka-
na, latosy stolem, wëdostôł biblëjowé wëjimczi, wëdzelił je, pòrechòwôł i skata-
logòwôł, a pò przeprowôdzony analize przedrëkòwôł w swòjich robòtach. I tak
czëtińc dostôwô do rãczi òd òjca Sykòrë ùczbòwą analizã swiãtëch tekstów
z dołączonyma do ni samima tekstama w dwù ùjimiãcach, ùczbòwi i pòpùlarny,
co mòże gwësno pòmòc w dalszëch badérowaniach, a téż lëdzóm zajintereso-
wónym kaszëbizną dac potrzébną wiédzã, pòkazac, jak sã przódë mòdlëlë lëter-
sczi Kaszëbi.
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Jan Daniluk

Monika Tomkiewicz, Piotr Semków,
Profesor Rudolf Spanner 1895–1960.

Naukowiec w III Rzeszy,
wyd. „Ró¿a Wiatrów”, Gdynia 2010, ss. 210

„Historyk nie powinien wyolbrzymiaæ pog³osek, lecz s³u¿yæ prawdzie”. Stwier-
dzenie to wydaje siê truizmem. Ale kiedy czyta siê jedn¹ z najnowszych ksi¹¿ek
dotycz¹cych historii Pomorza Gdañskiego w latach 1939–1945 (której autorom
pos³u¿y³o jako motto), nabiera ono specjalnego znaczenia. S¹ to bowiem s³owa
profesora Rudolfa Marii Spannera, dyrektora okrytego z³¹ s³aw¹ gdañskiego Insty-
tutu Anatomicznego z lat II wojny œwiatowej, zaczerpniête z jednego z jego listów
z 1950 r. Ksi¹¿ka, o której mowa, to publikacja autorstwa Moniki Tomkiewicz
i Piotra Semkowa Profesor Rudolf Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy.
Opracowanie ukaza³o siê pod koniec roku 2010 nak³adem gdyñskiego wydawnic-
twa „Ró¿a Wiatrów”1.

Publikacja jest pierwsz¹ w powojennej historiografii gdañskiej, opart¹ na
rzetelnych badaniach naukowych prób¹ zmierzenia siê z histori¹ gdañskiej „fa-
bryki myd³a z ludzi”, a przede wszystkim z kwesti¹ udzia³u w tym procederze
profesora Rudolfa Spannera. Prób¹, nale¿y to podkreœliæ, udan¹.

Jednym z walorów ksi¹¿ki jest uwzglêdnienie faktów z ¿ycia samego Span-
nera, dotychczas zaledwie wzmiankowanych. Autorzy przedstawili przysz³ego
kierownika Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Gdañsku wielowymiarowo
– co w pe³ni siê uda³o. Poznajemy realia, w których Spanner przyszed³ na œwiat,
wychowa³ siê i uczy³. Autorzy szczegó³owo przeœledzili kolejne etapy kariery
naukowej Spannera oraz jego pracy zawodowej. Dziêki temu czytelnik uzyska³
mo¿liwoœæ de facto po raz pierwszy spojrzeæ na tê postaæ – przedstawian¹ dot¹d
w polskich opracowaniach doœæ jednoznacznie – z zupe³nie nowej perspektywy.

1 Pierwsz¹ form¹ promocji publikacji by³o wyst¹pienie autorów na miêdzynarodowej konfe-
rencji naukowej pt. „Medycyna na us³ugach systemu eksterminacji ludnoœci w Trzeciej Rzeszy
i na terenach okupowanej Polski”, która odby³a siê w dniach 21–22 X 2010 r. w GnieŸnie.
W grudniu tego samego roku ksi¹¿ka pojawi³a siê na pó³kach ksiêgarñ.
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Autorzy zrêcznie operuj¹ faktami i umiejêtnie prowadz¹ czytelnika œladami
Spannera: z Koblencji do Gdañska, a nastêpnie tak¿e do miejsc jego pobytu
w okresie powojennym (punkt ciê¿koœci, co zrozumia³e, zosta³ po³o¿ony na lata
II wojny œwiatowej). Zwraca uwagê czytelny uk³ad treœci2, a tak¿e wyraŸnie za-
znaczone rekapitulacje, które koñcz¹ ka¿dy rozdzia³.

Autorzy korzystali z szerokiej bazy Ÿród³owej. Obok materia³ów zgromadzo-
nych w toku wybranych œledztw (które stanowi¹ podstawê Ÿród³ow¹ dla publika-
cji), prowadzonych najpierw przez G³ówn¹ Komisjê Badania Zbrodni Hitlerow-
skich, a nastêpnie Oddzia³ow¹ Komisjê Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku3, wykorzystano tak¿e m.in.
archiwalia zgromadzone w Archiwum Instytutu Pamiêci w Warszawie, Archiwum
Pañstwowym w Gdañsku (wraz z oddzia³em zamiejscowym w Gdyni) oraz zbiorach
niemieckich, w pierwszej kolejnoœci przechowywanych w oddziale Archiwum
Federalnego (Bundesarchiv) w Berlinie-Lichterfelde. Autorzy przywo³uj¹ te¿ spor¹
liczbê artyku³ów prasowych, relacji i wspomnieñ, Ÿróde³ drukowanych oraz wi-
tryn internetowych poœwiêconych sprawie produkcji myd³a z t³uszczu ludzkiego.

Nie oby³o siê jednak bez drobnych potkniêæ. Zaskakuje na przyk³ad pominiêcie
materia³ów dotycz¹cych przebudowy na potrzeby Instytutu Anatomii w 1940 r.
by³ego obiektu nale¿¹cego dawniej do pallotynów, zgromadzonych w berliñskim
Archiwum Federalnym4. Nie uwzglêdniono tak¿e zbiorów Archiwum Archidie-
cezjalnego w Gdañsku, w którym zachowa³a siê dokumentacja dotycz¹ca dziejów
tego zgromadzenia mêskiego w Gdañsku5. Chocia¿ publikacja ta od pocz¹tku mia³a
spe³niaæ jedynie funkcjê wstêpu do ewentualnych dog³êbnych badañ nad Spanne-
rem6, to jednak braki te mog¹ zaskakiwaæ. Tym bardziej, ¿e w tekœcie przytaczane
s¹ inne dane, które wydaj¹ siê zbêdne lub co najmniej luŸno zwi¹zane z samym
tematem.

2 Na uwagê zwracaj¹ chocia¿by czytelnie skonstruowane biogramy wa¿niejszych postaci, któ-
re przewijaj¹ siê na kartach ksi¹¿ki – w publikacji przedstawiono w przypisach a¿ 42 osoby.

3 W zwi¹zku z powy¿szym mo¿e dziwiæ fakt, dlaczego opracowanie nie zosta³o wydane przez
Instytut Pamiêci Narodowej.

4 Bundesarchiv, R 2/28354, Danzig – Umbau des Pallottinerheims für das staatliche Medizin-
aluntersuchungsamt. W poszycie znajduje siê oko³o 30 kart, w tym m.in. trzy plany projekto-
we adaptacji budynku zakonników na potrzeby nowego oœrodka.

5 Archiwum Archidiecezjalne w Gdañsku, III KBz 12, Niederlassung der Pallotiner. W teczce
znajduj¹ siê tak¿e dokumenty, na podstawie których mo¿na ³atwo zweryfikowaæ czêœciowo
b³êdne dane przedstawione przez Piotra Szczud³owskiego (P. Szczud³owski, Kartka z powo-
jennych dziejów Ksiê¿y Pallotynów w Gdañsku Wrzeszczu, „Teki Gdañskie”, 1999, t. 1), na
którego powo³uj¹ siê autorzy omawianej publikacji.

6 We wstêpie (s. 12) autorzy wyraŸnie podkreœlaj¹: „(…) Ksi¹¿ki nie nale¿y traktowaæ jako
biografii Rudolfa Spannera. (…) Pracy nie nale¿y równie¿ traktowaæ jako próby jednoznacz-
nego potêpienia czy wybielenia postaci Rudolfa Spannera, a raczej jako zaproszenie do rzeczo-
wej dyskusji nad prze³amywaniem stereotypów i wyjaœnieniem bolesnych i kontrowersyjnych
tematów zwi¹zanych z II wojn¹ œwiatow¹”.
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Ksi¹¿ka nie straci³aby na jakoœci, gdyby niektóre w¹tki przedstawiono jedy-
nie skrótowo lub tylko je zasygnalizowano. Dotyczy to chocia¿by umieszczonego
w formie tabeli planu zajêæ w gdañskiej Akademii Medycznej w 1944 r. (zajmuj¹-
cego piêæ stron: s. 34–39), w którym tylko raz pojawia siê nazwisko Spannera.
W¹tpliwoœci budzi umieszczenie stosunkowo rozbudowanego opisu eksperymen-
tów medycznych prowadzonych przez jednostki SS w trakcie II wojny œwiatowej
(s. 47–49), czy opisu kwestii prawnych dotycz¹cych wykorzystania cia³ zmar³ych
osób na potrzeby medycyny III Rzeszy (s. 64–68).

Z drugiej strony, dociekliwy czytelnik mo¿e odczuæ pewien niedosyt. Choæ
w ksi¹¿ce przedstawiono szereg nowych faktów z dzia³alnoœci badawczej i kariery
naukowej Spannera w latach trzydziesi¹tych i czterdziesi¹tych ubieg³ego wieku7,
to jednak nale¿y siê zastanowiæ, czy podtytu³ nie powinien zostaæ sformu³owany
inaczej. Zwa¿ywszy na doœæ szczegó³owe przedstawienie przebiegu poszczegól-
nych œledztw czy analizy zebranych materia³ów dowodowych, mo¿na by³o wy-
raŸniej zasygnalizowaæ podstawowe, jak siê wydaje, zadanie ksi¹¿ki polegaj¹ce
na obiektywnej próbie uzyskania odpowiedzi na pytanie, które rodzi siê w miarê
czytania kolejnych rozdzia³ów pracy: czy zarzuty o celowej produkcji „myd³a”
z t³uszczu ludzkiego w gdañskim Instytucie Anatomii – opisane w powojennej
prasie, przedstawione pobie¿nie na rozprawie przed Miêdzynarodowym Trybu-
na³em Wojskowym w Norymberdze i wreszcie utrwalone w zbiorowej œwiado-
moœci wielu pokoleñ dziêki Zofii Na³kowskiej – by³y uzasadnione? A jeœli tak, to
jak¹ rolê w tym procederze odgrywa³ Spanner, niedosz³y noblista, uznany nauko-
wiec i wysokiej klasy specjalista? O tym, ¿e autorzy k³ad¹ nacisk na tê kwestiê,
œwiadczy tak¿e ostatni rozdzia³ (Nierozstrzygniête w¹tpliwoœci) oraz samo zakoñ-
czenie, w którym przedstawiaj¹ w³asne wnioski p³yn¹ce z przeprowadzonych przez
nich badañ na temat produkcji myd³a z t³uszczu ludzkiego w Gdañsku.

Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e zasadnicza czêœæ publikacji (tj. wstêp, dwa-
naœcie rozdzia³ów oraz zakoñczenie) zajmuje jedynie ponad po³owê objêtoœci ca³ej
publikacji (140 stron), reszta to aneksy (fragmenty Ÿróde³), streszczenie w jêzyku
angielskim, spis fotografii, wykaz tabel, bibliografia, praktyczny indeks osobowy
i doœæ interesuj¹cy zbiór za³¹czonych na koñcu ilustracji i zdjêæ. Na koniec uwaga
skierowana raczej do wydawnictwa ni¿ samych autorów: 44,90 z³8 za jedyne 210
stron to jednak doœæ wygórowana cena.

7 Autorzy sporz¹dzili m.in. wykaz publikacji Rudolfa Spannera, przedstawili doœæ dok³adnie
jego œcie¿kê kariery, dziedziny zainteresowañ, a tak¿e autorytety ze œwiata medycyny, które
najbardziej wp³ynê³y na rozwój naukowy przysz³ego dyrektora Instytutu Anatomii w Gdañ-
sku. Wartoœæ ksi¹¿ki podnosi tak¿e fakt, ¿e autorzy nie starali siê za wszelk¹ cenê uciec od
medycznej terminologii, ale raczej przedstawiæ j¹ w zrozumia³y sposób – ksi¹¿ka nie straci³a
tym samym na atrakcyjnoœci zarówno dla przedstawicieli zawodów medycznych, jak i dla
reszty badaczy czy pasjonatów historii Pomorza Gdañskiego.

8 Cena podana na witrynie internetowej wydawnictwa „Ró¿a Wiatrów” (data wejœcia: 4 I 2011 r.).
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Z ca³¹ stanowczoœci¹ nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wy¿ej wymienione, drob-
ne mankamenty nie zmieniaj¹ ogólnej pozytywnej oceny najnowszej publikacji
autorstwa Moniki Tomkiewicz i Piotra Semkowa. Niewielkie opracowanie stano-
wi cenn¹ pozycjê w historiografii gdañskiej i przede wszystkim jest jedn¹ z wci¹¿
niewielu prac, które w oparciu o ró¿norodne Ÿród³a staraj¹ siê zweryfikowaæ
dotychczasowe badania dotycz¹ce dziejów Gdañska czy Pomorza Gdañskiego
z okresu II wojny œwiatowej. Tym wiêksza zas³uga autorów, ¿e podjêli siê zbadaæ
zagadnienie, które ze wzglêdu na g³êboko zakorzenione wyobra¿enia i mity bu-
dzi³o – i zapewne bêdzie jeszcze budziæ – wiele emocji. Tomkiewicz i Semków
zdo³ali w sposób czytelny i przekonuj¹cy nie tylko przedstawiæ w jednym opra-
cowaniu sam¹ postaæ Spannera, lecz tak¿e opisaæ ca³okszta³t dzia³alnoœci tego
naukowca w Gdañsku, czego dot¹d nikt w takiej formie nie dokona³. Z drugiej
strony, wnikliwie przeanalizowali zgromadzony w toku kilku œledztw materia³,
jasno ukazali s³abe strony zarówno argumentów wysuwanych przez oskar¿ycieli
Spannera, jak i jego obroñców. Ocenê osoby dyrektora gdañskiego Instytutu Ana-
tomii z lat II wojny œwiatowej pozostawiaj¹ œwiadomemu czytelnikowi. Z uwagi
na fakt, ¿e Medaliony Zofii Na³kowskiej wci¹¿ widniej¹ w spisie lektur obowi¹-
zuj¹cych w szko³ach ponadgimnazjalnych9, wskazane by³oby, aby obok history-
ków z ksi¹¿k¹ zapoznali siê równie¿ i poloniœci.

9 W programie nauczania rozszerzonego jêzyka polskiego klas trzecich.
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W³odzimierz Stêpiñski

Choroba i œmieræ w perspektywie spo³ecznej
w XIII–XXI wieku,

red. Dariusz K. Chojecki, Edward W³odarczyk,
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2010, ss. 461,

diagramy, tabele, ilustr., mapy

Cech¹ charakterystyczn¹ badañ historycznych ostatnich dwóch dziesiêcioleci
jest widoczna eksplozja zainteresowañ nad histori¹ polityczn¹, histori¹ dyploma-
cji, ¿yciem codziennym i gender studies. Przyczyny tego zjawiska sa wielorakie.
Potê¿ny wp³yw na ten stan rzeczy wywieraj¹ ró¿norodne nurty nowoczesnej kul-
tury masowej, z jej dominacj¹ koloru, „migotliwoœci¹” sposobu przekazu, nie-
spotykanym przedtem nat³okiem wydarzeñ codziennych z niemal nieustaj¹cymi
breaking news, wdarciem siê bie¿¹cej polityki i znaczeniem konfliktów kulturo-
wych o zasiêgu globalnym. Upadek Zwi¹zku Radzieckiego i dominacji rz¹dz¹-
cych partii krajów „demokracji ludowych” w naszej czêœci Europy, jak i ujawnia-
nie zbrodni komunizmu tak¿e zdaj¹ siê wywieraæ wp³yw na trwaj¹c¹ dominacjê
sfery „ducha” i emocje w historiografii. Dzia³alnoœæ Instytutu Pamiêci Narodowej
z ca³¹ instytucjonaln¹ jego infrastruktur¹, potê¿nymi zasobami pieniê¿nymi i prio-
rytetami badañ wywar³y ogromny wp³yw na umocnienie tego trendu. Poza dys-
kusj¹ nie sposób zostawiæ te¿ odium, jakie po 1989 r. mog³o spaœæ na nauki spo-
³eczne i gospodarcze, jako obci¹¿one „materializmem” historycznym i w obja-
œnianiu œwiata i przesz³oœci „lekcewa¿¹ce” sferê polityki, ducha i emocji.

Tak wiêc pó³ki ksiêgarni mog¹ czytelnikowi, zafrasowanemu stanem polskich
badañ spo³ecznych i gospodarczych, sugerowaæ fakt, ¿e g³ówne tendencje w nauce
historycznej wyznaczaj¹ nak³ady i wszechobecnoœæ ksi¹¿ek o polityce, dyplomacji,
wojnie, biografii, wojnach szpiegów, traumatycznych doznaniach narodów i œro-
dowisk. Omawiana praca zbiorowa, jak i cytowana w przypisach przez poszcze-
gólnych autorów literatura zaprzecza tej opinii. Po prostu trzeba pogodziæ siê, ¿e
pod wzglêdem atrakcyjnoœci m³odzie¿ naukowa bardziej gremialnie bêdzie gar-
n¹æ siê do wspomnianych obszarów przesz³oœci lub teraŸniejszoœci. Nauki o spo-
³eczeñstwie i gospodarce stale bêd¹ przegrywa³y na tym obszarze. Tak¿e w walce
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o wzglêdy œwiata czytelników, w tym zaanga¿owanego historycznie laikatu. Wa¿ne
jest jednak, aby dystans ten nie ulega³ zwiêkszeniu. Warunkiem tego jest inten-
sywne nasycanie nauk o spo³eczeñstwie nowymi koncepcjami metodologiczny-
mi, g³ównie mo¿liwie najszerszymi treœciami komparatystycznymi i w³aœciw¹
proporcj¹ miêdzy narracj¹ faktograficzn¹ a wyjaœniajac¹/s¹dami historiograficz-
nymi.

Naprzeciwko temu postulatowi w sposób wielce udany, tak pod wzglêdem
tytu³u, jak zawartoœci, wychodzi m.in. ksi¹¿ka, opublikowana pod redakcj¹ dwójki
znakomitych szczeciñskich badaczy uniwersyteckich historii spo³ecznej i gospo-
darczej. W kolejnoœci ich wymienienia Ucznia i Mistrza, którzy na zaproszenie
Zak³adu Studiów Spo³ecznych i Gospodarczych Instytutu Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych US, Akademii Europejskiej w Kulicach 27-28 wrzeœnia 2007 r.
zebrali znakomit¹ grupê badaczy, historyków i ekonomistów z ponad 20 oœrod-
ków naukowych kraju, w ogromnej wiêkszoœci przedstawicieli m³odego pokolenia.
Tym samym tom o Chorobie i œmierci… jest przegl¹dem wspó³czesnych i przy-
sz³ych kierunków badawczych polskiej m³odzie¿y naukowej i ich merytorycznego
poziomu. Nieco uprzedzaj¹c koñcowe wnioski, stwierdzam, ¿e autorzy zdaj¹ siê
byæ œwiadomi koniecznoœci otworzenia siê nauk spo³ecznych na szerszego czytel-
nika, teksty wype³nia interesuj¹ca i wartka narracja. Ksi¹¿kê czyta siê z zaintereso-
waniem, autorzy tekstów reprezentuj¹ wachlarz uczelni; uniwersytety w Bia³ym-
stoku, Bydgoszczy, Krajów, £odzi, Rzeszowie, Wroc³awiu i Zielonej Górze, dalej
Akademie Ekonomiczne w Katowicach i Wroc³awiu, Uniwersytet Medyczny.

Pisz¹cy te s³owa prezentuje omówienie zawartoœci tomu. Zadoœæuczynienie
postulatowi pog³êbionej recenzji w obliczu ró¿norodnoœci tematycznej tomu
wymaga³aby pracy kilku osób, nadto recenzent-mê¿czyzna staje doœæ bezradny
wobec wielu tekstów, zwi¹zanych z ogromnie wa¿nymi przecie¿ gender studies,
dok³adniej z biologi¹, fizjologi¹ i psychologi¹ kobiet, nie mówi¹c o problemie
menopauzy. Staranna redakcja i przyci¹gaj¹ca kolorystyka papieru wystawiaj¹
doskona³e œwiadectwo Wydawnictwu DIG.

We wstêpie E. W³odarczyk przypomina m.in. o znaczeniu œmierci i poprze-
dzaj¹cej j¹ zwykle chorobie i cierpieniach oraz o lêku przed œmierci¹ w kulturze
i epokach historycznych, a tak¿e o antycznych i chrzeœcijañskich korzeniach po-
gl¹dów na zgon, jak równie¿ o wp³ywie œmierci na egzystencjê ka¿dego spo³e-
czeñstwa. Czytamy te¿, ¿e teksty podzielono na cztery dzia³y, traktuj¹ce o: 1) sto-
sunku spo³eczeñstw do choroby i œmierci w œwietle testamentów, listów, kronik
i pamiêtników; 2) tej¿e problematyce w œwietle ksi¹g metrykalnych i statystyk;
rozdzia³ ten jest bardzo obszerny; 3) chorobie i œmierci w czasie wojny; 4) choro-
bie i œmierci widzianych przez pryzmat polityki spo³ecznej i zdrowotnoœci. Na
Varia sk³ada siê artyku³ dotycz¹cy menopauzy jako choroby i jej wp³yw na jakoœæ
¿ycia kobiety.

W czêœci wstêpnej Jan Domaradzki (Kapita³ biologiczny a nierównoœci spo-
³eczne – wzajemne uwarunkowania) przypomina m.in. o w³aœciwym materializ-
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mowi historycznemu interpretowaniu nierównoœci spo³ecznych niemal wy³¹cznie
dotycz¹cych kategorii ubóstwa, g³odu i bezrobocia. Swoisty determinizm obejmo-
wa³ tak¿e kwestie zdrowotne, a przecie¿ podkreœla, ¿e zdrowie to tak¿e wartoœæ
kulturowa, œwiat wartoœci, norm i systemu sankcji, a status spo³eczny to tak¿e
kapita³ kulturowy i kapita³ biologiczny. Nowe wymiary nierównoœci spo³ecznych,
zwi¹zane ze zdrowiem i chorob¹ nak³adaj¹ siê na stare wymiary: ekonomiczny,
spo³eczno-kulturowy i polityczny.

Pierwsz¹ czêœæ otwiera artyku³ Anny Simiñskiej-Machalek/Szczecin/Nancy
(Choroba i œmieræ króla we Francji w XIII–XV wieku), którego zrozumienie u³a-
twia zacytowana przez autorkê teoria Ernsta Kantorowicza o dwóch cia³ach króla:
jedno to œmiertelne cia³o cz³owieka, drugie – wiecznie ¿ywa w³adza królewska.
Czytamy o strachu przed œmierci¹, towarzysz¹cym stale monarchom, np. Ludwi-
kowi XI, o licznych zabiegach, maj¹cych oddaliæ chorobê i œmieræ, czynnoœciach
o charakterze religijnym, o siêganiu do wiedzy medycznej, do astrologii i magii.
Kroniki dostarczaj¹ tak¿e wzorców do zmagania siê z perspektyw¹ œmierci, tak¿e
w³adców Anglii, do opisu œmierci królów Francji, zabiegów o sukcesje potomków.
Interesuj¹co czyta siê o sk³adanych na ³o¿u œmierci politycznych obietnicach, np.
Karola V (1380), który zmar³ „naturalnie” [W.S.] po ostatnim namaszczeniu, b³o-
gos³awieñstwie p³acz¹cego nad nim licznie zgromadzonego otoczenia, w trakcie
czytania tekstów pasyjnych. Kronika wykazuje tendencje do modyfikowania spo-
sobu opisywania œmierci.

Rafa³ Simiñski/Szczecin (Rycerstwo inflanckie wobec choroby i œmierci
w œwietle testamentów z prze³omu XIV i XV wieku) pisze o miejscu testamentu
w ¿yciu doczesnym elit Zakonu Kawalerów Mieczowych jako próbie zabezpiecze-
nia siê od nieprzewidzianej œmierci, formie rozliczenia siê ze œwiatem doczesnym
i próbie zapewnienia sobie ¿ycia wiecznego. Opisuje kolejno uwarunkowania praw-
ne sporz¹dzania testamentu, stosowanie testamentu, charakterystykê wystawców
analizowanych testamentów, analizê formy testamentów, analizê motywów i oko-
licznoœci sporz¹dzania testamentów, dyspozycje o miejscu pochówku, o pogrze-
bie, Tekst koñcz¹ rozwa¿ania o priorytetach cz³owieka w obliczu œmierci.

Renata Galaj-Dempniak/Szczecin (Choroba i œmieræ szlachty w œwietle pa-
miêtników i utworów literackich okresu XVI–XVII w.) kieruje nas ku katalogowi
chorób, wystêpuj¹cych w wymienionych Ÿród³ach i ich relacji do chorób, na które
cierpieli wspó³czeœni, ku stosunkowi zainteresowanych do tych chorób, do miej-
sca p³ci w zwalczaniu chorób i problemie œmiertelnoœci. Podkreœla znaczenie
stanu zdrowotnego monarchy i elit dla sytuacji w pañstwie. Wspó³czesny czytelnik
czyta artyku³ z przejêciem, konfrontowany z ca³ym arsena³em przyczyn chorób
i bólu, w doœæ prymitywnych warunkach medycznej opieki, np. w obozie czy na
polu walki. Wiele okaleczeñ, jak np. odstrzelone rêce i ramiona, do koñca ¿ycia
doskwiera³y poszkodowanym. G³ód, stany upojenia alkoholowego hetmanów
i szlachty, choroby weneryczne, puchlina, choroby domowe skraca³y masowo ¿ycie
mê¿czyzn, zaœ kobiet porody i zaka¿enia oko³oporodowe.
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Z kolei Anetta G³owacka/ Bydgoszcz (Dobroczynnoœæ w obliczu œmierci
w ma³ych miastach wielkopolskich w drugiej po³owie XVI i w XVIII wieku) ana-
lizuje to zjawisko na podstawie ponad 1000 testamentów kobiecych i mêskich
z 15 ma³ych miast wielkopolskich. Czytamy o strukturze tematycznej testamen-
tów, miejscu religijnoœci i relacji testariuszy z Panem Bogiem, o skali zawartej
w nich dzia³alnoœci dobroczynnej i religijnej i jej zwi¹zku z mo¿liwoœciami finan-
sowymi, zaanga¿owaniem na tym polu i zwi¹zkami emocjonalnymi darczyñcy
z dan¹ instytucj¹. Analiza darowizn/legatów, których beneficjentami by³y m.in.
koœcio³y, bractwa, szpitale i kaplice, prowadzi autorkê do konkluzji, ¿e bogate
mieszczañstwo rozgrzesza³o siê w ten sposób ze swej walki o kapita³, zmniejsza-
j¹c napiêcia spo³eczne wewn¹trz miasta. Artyku³ zamykaj¹ inspiruj¹ce tabele.

Perspektywê Francji ponownie przywo³uje Ma³gorzata Kamecka/ Bia³ystok
(Doœwiadczenie choroby i œmierci na podstawie osiemnastowiecznych relacji
polskich podró¿ników udaj¹cych siê do Francji), przypominaj¹c, ¿e warunkiem
w miarê szczêœliwej podro¿y, tak¿e polsko-litewskich monarchów i arystokracji,
by³o uzyskanie odpowiedniego b³ogos³awieñstwa, wyspowiadanie siê, przyst¹-
pienie do komunii œw. i troskliwa opieka Opatrznoœci, zaœ stan zdrowia i ducha
podró¿ników napawa³ krewnych w kraju wielk¹ niecierpliwoœci¹. Korzystaj¹cy
ze szpitali francuskich Polacy pozostawali pod wra¿eniem rozbudowanej sieci
szpitali prowincjonalnych, w tym l’Hotel des Invalides.

W tym kraju pozostawia nas tak¿e artyku³ Aleksandry Porady/Wroc³aw (Idee,
emocje, rachuby: Francuz wieku XVIII wobec œmierci w rodzinie), obejmuj¹c t¹
perspektyw¹ tak warstwy arystokratyczne, jak i tzw. lud. Autorka stwierdza, ¿e
wiek ten zró¿nicowa³ perspektywê d³ugoœci ¿ycia oraz wskaŸnik umieralnoœci
kobiet i niemowl¹t w zale¿noœci od statusu spo³eczno-materialnego na korzyœæ
warstw wy¿szych. Czytamy o spadku ci¹¿ ma³¿eñskich, obni¿aniu siê wieku za-
wieranych ma³¿eñstw w warstwie arystokratycznej, o motywacjach propozycji
matrymonialnych. Zmniejszanie siê lêku przed nag³¹ œmierci¹ idzie w parze
z oœwieceniow¹ tendencj¹ do zmniejszenia liczby mszy za w³asn¹ duszê i zwiêk-
szenia wiary w higienê. Na górze i na dole drabiny spo³ecznej œmieræ zmienia
pozycje ¿ywych w perspektywie dziedzicznej i na gie³dzie ma³¿eñskiej. W tej
pierwszej zmienia siê najczulsza relacja matki i niemowlêcia.

Ten dzia³ zamykaj¹ kieruj¹ce nas ku Polsce doby rozbiorów rozwa¿ania Szcze-
pana Kozaka/Rzeszów (Œmieræ jako czynnik Ÿród³otwórczy. Akta spraw spad-
kowych z obszaru Galicji z lat 1855 1918), który sygnalizuje znaczenie tego ro-
dzaju, dot¹d ma³o docenianego Ÿród³a dla kultury materialnej, kultury prawnej,
mentalnoœci, g³êbszej analizy nierównoœci spo³ecznych. Œmieræ jawi siê jako czyn-
nik Ÿród³otwórczy.

Problem œmierci w innych kategoriach Ÿróde³ otwiera artyku³ Roberta Jopa/
Lublin (Kryteria rozmieszczenia pochówków w koœciele i na cmentarzu parafial-
nym w Mlecznej w XVIII wieku), który omawia ten temat na podstawie ksi¹g zmar-
³ych z lat 1739–1796. W centrum rozwa¿añ stoi wp³yw woli autora testamentu na
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miejsce pochówku i analiza cech zbiorowoœci pochowanej w koœciele ³êczniañ-
skim. Socjotopografia koœcio³a i jego nekropolii œwiadczy o tym, ¿e w obliczu
œmierci odzwierciedla³y siê nierównoœci spo³eczne, skutkuj¹c wyraŸnym wartoœ-
ciowaniem wewnêtrznym tych obiektów.

Podobny problem na podstawie pruskich Ÿróde³ podejmuje Jolanta Skierska/
Zielona Góra (Nierównoœci spo³eczne w œwietle ksi¹g zgonów parafii Zielona Góra
z lat 1700–1750); brak badañ na powy¿szy temat oraz wartoœæ Ÿród³owa zielono-
górskich ksi¹g parafialnych zadecydowa³y o podjêciu na ich podstawie problemu
socjotopografii cmentarzy oraz zró¿nicowania zmar³ych ze wzglêdu na wiek, p³eæ
i status spo³eczno-zawodowy.

Ku pograniczu Rzeczypospolitej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a póŸniej
Rosji i Królestwa Polskiego kieruj¹ nas rozwa¿ania Anny Mioduszewskiej/Bia³y-
stok (Umieralnoœæ w Polsce pó³nocno-wschodniej w drugiej po³owie XVIII wieku
i w pierwszej po³owie XIX wieku). Zauwa¿a ona m.in. wiele wspólnych cech umie-
ralnoœci na badanym obszarze, wielki wp³yw na ni¹ klêsk elementarnych, ustala
zjawisko sezonowoœci miesiêcznej zgonów, przyczynê zgonu (rodzaj chorób).
Czytamy te¿, ¿e po 50. roku ¿ycia umierali „ze staroœci”.

Do podobnych wniosków na ju¿ podniesiony temat nierównoœci wobec œmierci
pod wzglêdem p³ci, a zw³aszcza wieku (najwiêksze ¿niwo zbiera³a ona wobec
dzieci), dochodzi w badaniach nad wybranymi miejscowoœciami Galicji Sabina
Rejman/Rzeszów (Demograficzne fakty œmierci w ksiêgach metrykalnych lat
1784–1880 z podmiejskich okolic Rzeszowa).

Ponad stuletni¹ perspektywê badawcz¹ w odniesieniu do jednego z miast
zaboru pruskiego prezentuje Agnieszka Zieliñska/Toruñ (Zgody wœród toruñskich
katolików wed³ug struktury spo³eczno-zawodowej w latach 1793–1910), badaj¹ca
to zjawisko w oparciu o zale¿noœci miêdzy zamo¿noœci¹ cz³owieka a umieralnoœ-
ci¹. Autorka stwierdza dominacje poszczególnych grup zawodowych w liczbie
zgonów wed³ug grup wiekowych oraz wp³ywu pozycji spo³eczno-zawodowej na
liczbê umieraj¹cych dzieci.

Konrad Wnek/Kraków (Nierównoœæ spo³eczna wobec œmierci we Lwowie
w koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku), w obszernym tekœcie analizuje podobne
zagadnienie na podstawie stolicy Galicji, wyodrêbnia „cholerê”, „ospê” i gruŸlicê
jako g³ówn¹ przyczynê zgonów. Te zmniejsza³y siê od ok. 1890 r. we wszystkich
grupach spo³eczno-zawodowych, jednak grupa wyrobnicy dzienni pozostawa³a
najbardziej nara¿ona na natê¿enie zgonów.

Do najbli¿szej wspó³czesnoœci przenosi nas Andrzej R¹czaszek/Katowice
(Umieralnoœæ wed³ug wieku w pocz¹tkach XXI stulecia w Polsce – aspekty prze-
strzenne). Autor stwierdza na podstawie analizy samej literatury, ¿e umieralnoœæ
wed³ug województw jest istotnie zró¿nicowana i siêga prawie 50!; ¿e umieral-
noœæ wœród najstarszych obywateli jest wyj¹tkowo silnie zró¿nicowana przestrzen-
nie, zarazem wspó³czynnik zgonu niemowl¹t zbli¿a nas do krajów rozwiniêtych.
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W czasie wspó³czesnym utrzymuje nas artyku³ dwójki autorów, Mileny Lange
i Tomasza Wysockiego/£ódŸ (Trwanie ¿ycia ludzkiego jako wskaŸnik nierówno-
œci wobec œmierci), rozpatruj¹cy tê zale¿noœæ w skali globalnej, g³ównie przez
porównanie przeciêtnego trwania ¿ycia w aspekcie ró¿nic miêdzy kontynentami,
krajami oraz mê¿czyznami i kobietami. Jak mo¿na siê spodziewaæ, przeciêtne
najd³u¿ej ¿yj¹ mieszkañcy krajów rozwiniêtych.

Bliskie zainteresowaniom pisz¹cego te s³owa s¹ dwa kolejne teksty. Myœlê
szczególnie o artykule Katarzyny Sierakowskiej/Warszawa (¯o³nierze polscy
w okopach pierwszej wojny œwiatowej a œmieræ), który rozpatruje problem œmierci
w okopach. Jest on g³êboko przejmuj¹cy. Podejmuje ogromny temat, maj¹cy wielk¹
literaturê w pañstwach Zachodu i Niemczech, gdzie heroizm i niez³omnoœæ posta-
wy ¿o³nierza s¹siaduj¹ z opisem ogromu zwyczajnego, ludzkiego strachu, lêku
przed œmierci¹ bezimienn¹ i pe³n¹ bólu, z opisem cierpieñ fizycznych i psychicz-
nych, traum i za³amania duchowego. Wa¿ny dla nas, gdy¿ w tradycji polskiej
dominuje ten pierwszy obszar, wzmacniany narodowymi rytua³ami i koœcielno-
-patriotycznym sacrum, co skutecznie utrudnia nie tylko rodzim¹, g³êbsz¹ reflek-
sjê nad ludzkim wymiarem tej wojny.

Problematykê ofiar wojny, rozpatrywan¹ tutaj z perspektywy heroiczno-mar-
tialistycznej, kontynuuje Joanna Nowosielska-Sobel/Wroc³aw (Kreowanie kultu
poleg³ych w dzia³alnoœci Œl¹skiego Zwi¹zku Ochrony Stron Ojczystych (Schlesi-
scher Bund fur Heimatschutz) i w czasie pierwszej wojny œwiatowej). Analizuje
ona w dzia³alnoœci jednej z nacjonalistyczno-militarnych organizacji niemieckiego
Wschodu jej politycznej klienteli (tak¿e kobiet-matek) oraz jej terytorialno-poli-
tycznego rewizjonizmu miejsce mitu poleg³ych i jego estetyczno-artystyczny
i przestrzenny wyraz, np. gaje bohaterów (Heldenheine). Autorka ukazuje, jak
szerokie krêgi spo³eczeñstwa mobilizowa³y takie inicjatywy.

Natomiast Grzegorz Skrukwa/Szczecin (Ukraiñska Halicka Armia podczas
epidemii tyfusu listopad 1919–luty 1920) podejmuje problem zdrowotnoœci i cho-
rób w jednej z formacji, jakie dzia³a³y na Ukrainie w okresie tworzenia siê
w naszej czêœci Europy nowej rzeczywistoœci politycznej. Problem epidemii ty-
fusu w wymienionej w tytule armii rozpatruje w kontekœcie wojen i klêsk ¿ywio-
³owych, szalej¹cych na Ukrainie od 1914 r., katastrofalnego stanu higieny, braku
lekarzy i lekarstw.

Ostatni¹ czêœæ ksi¹¿ki otwieraj¹ rozwa¿ania, œciœle zwi¹zane z gender stu-
dies. Dagmary Fleming/Bydgoszcz (Uwarunkowania higieniczne umieralnoœci
kobiet w œwietle dziewiêtnastowiecznej pracy kobiecej i poradników medycznych),
która na podstawie kolejnego rodzaju Ÿróde³ odtwarza zarówno ówczesny stan
wiedzy na temat higieny kobiet, w tym w okresie ci¹¿y i porodu, na czystoœæ,
zdrowotnoœæ i stan infrastruktury, jak i zmiany, jakie w œrodowisku higienistów
dokonywa³y siê na tych polach miêdzy 1858 a 1915 r.

Inny, zwi¹zany z macierzyñstwem temat analizuje Agnieszka Chlebowska/
Szczecin (W walce o poprawê warunków ¿ycia. Opieka nad dzieckiem jako
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obszar dzia³alnoœci organizacji kobiecych w Prusach na prze³omie XIX i XX
wieku na przyk³adzie Szczecina), omawiaj¹c kolejno koncepcje wychowawcze na
temat kobieta-matka, instytucjonalizacje i racjonalizacje opieki nad niemowlêtami,
miejsce tych zagadnieñ w dzia³alnoœci mieszczañskiego ruchu kobiecego, odbicie
tych zjawisk w dzia³aniach instytucji pañstwowych i spo³ecznych w stolicy pro-
wincji Pomorze.

Miejsce pogl¹dów na usuwanie „niedoskona³oœci” gatunku ludzkiego podej-
muje jeden artyku³. Dorota Hêdzelek i Micha³ Musielak/Poznañ (Rozwój ruchu
eugenicznego w Wielkiej Brytanii na prze³omie XIX i XX wieku) analizuj¹ miejsce
Anglii w europejskim i anglosaskim ruchu stworzenia cz³owieka doskona³ego
i wolnego od u³omnoœci. Dla polskiego czytelnika, kojarz¹cego to marzenie ze
zbrodniczymi praktykami III Rzeszy, a sam Albion z ojczyzn¹ wszelkich wolno-
œci, jest to lektura pouczaj¹ca, tak¿e w œledzeniu dynamiki ruchu i jego radykal-
nych propozycji (Bernard G. Shaw (!), Karl Person).

W œwiecie anglosaskim pozostajemy dziêki artyku³owi Renaty Nowaczew-
skiej/Szczecin (Równi wobec choroby i œmierci? Reforma zdrowia i pomocy bez-
poœredniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej w pierwszych dekadach
XX wieku), która analizuje ewolucje rz¹dowych reform na tym polu, pocz¹wszy
od „ratowania dzieci” poprzez poprawê opieki zdrowotnej kobiet i dzieci oraz
rygoryzm przepisów sanitarnych. Te reformy spo³eczne okresu „z³otej ery” zdro-
wia publicznego nie wzbudza³y zbyt ostrych sprzeciwów czy napiêæ klasowych.

Do wspó³czesnoœci III RP przenosi nas Tadeusz Kaczmarek i Jerzy T. Mar-
cinkowski/Poznañ (Wspó³czesne nierównoœci w obliczu choroby i œmierci), kon-
statuj¹cy, ¿e transformacja przynios³a przeobra¿enia w sferze us³ug medycznych,
okreœlaj¹c zró¿nicowanie w dostêpie do œwiadczeñ. Normy prawne obowi¹zuj¹ce
w ochronie zdrowia konfrontuj¹ oni ze spo³eczn¹ nierównoœci¹ w dostêpie do
œwiadczeñ zdrowotnych i spo³ecznym oporem w stosunku do wprowadzenia nie-
równoœci w dostêpie do zdrowia, koliduj¹cych z kolei z zasad¹ sprawiedliwoœci
spo³ecznej.

Realia wspó³czesnej Polski prezentuje Krzysztof Prêtki (Znaczenie proble-
mów ochrony zdrowia jako jednych z najwa¿niejszych wspó³czesnych kwestii
spo³ecznych. Na przyk³adzie analizy porównawczej programów partii i koalicji
politycznych w wyborach parlamentarnych w latach 1991–2005), który stwierdza,
¿e w problemach ochrony zdrowia partie polityczne akcentowa³y szczególnie rów-
noœæ, powszechnoœæ i dostêpnoœæ tej opieki, dalej odpowiedzialnoœci pañstwa,
Ÿróde³ finansowania i zwiêkszania nak³adów na ten sektor. Te ostatnie dominowa³y
w wyborach parlamentarnych w 2005 r. Za niekorzystny dla systemu s³u¿by zdro-
wia autor uzna³ wciskanie problemów s³u¿by zdrowia w doraŸn¹ grê partii i ugru-
powañ parlamentarnych.

Jeden z podniesionych wy¿ej segmentów, mianowicie problematykê finanso-
wania s³u¿by zdrowia w III RP podjê³a Katarzyna W³odarczyk-Œpiewak/Szczecin
(Wydatki na leczenie polskiego spo³eczeñstwa i ich zró¿nicowanie w grupach
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spo³eczno-zawodowych w latach 1999–2005), która podkreœli³a, ¿e mimo refor-
my s³u¿by zdrowia Polacy nadal w du¿ej mierze korzystaj¹ z p³atnych porad le-
karskich. W swoich rozwa¿aniach podnios³a znaczenie relacji miêdzy jakoœci¹
¿ycia a ochron¹ zdrowia w gospodarstwach domowych, dochody i wydatki spo³e-
czeñstwa i wydatki na zdrowie, konkluduj¹c m.in., ¿e w omawianych latach wzra-
sta³y wydatki na zdrowie we wszystkich grupach spo³eczno-zawodowych gospo-
darstw domowych i ¿e udzia³ wydatków na zdrowie w ca³oœci wydatków kon-
sumpcyjnych nie uleg³ istotnym zmianom.

Dzia³ ten koñczy Arkadiusz Przyby³ka/Katowice artyku³em pt. Wp³yw roz-
woju górnictwa na kszta³towanie siê rozwi¹zañ w zakresie ubezpieczeñ brackich
na Górnym Œl¹sku. Chodzi o dzia³alnoœæ zwi¹zków górniczych jako instytucji dla
wspierania chorych i okaleczonych w kopalniach oraz ich rodzin na tym obszarze
jako czêœci II Rzeszy i Republiki Weimarskiej, III Rzeszy oraz powojennej Polski.
Dla okresu do 1945 r. autor analizuje to zagadnienie w kontekœcie pog³êbionej
analizy elementów spo³ecznych rz¹dów Niemiec, podkreœlaj¹c np. pioniersk¹ rolê
Niemiec na polu ustawodawstwa o obowi¹zkowych ubezpieczeniach chorobowych
przypominaj¹c, ¿e instytucja Spó³ki Brackiej na Górnym Œl¹sku sta³a siê wzorem
dla wielu europejskich regionów górniczych. Przejêta po niemieckim i polskim
Górnym Œl¹sku w 1945 r. tradycja ubezpieczenia spo³ecznego ulega³a ewolucji,
wynikaj¹cej z nowych realiów ustrojowych PRL i III RP.

Na Varia sk³ada siê artyku³ Natalii Markwitz Menopauza – „choroba” czy
nowa jakoœæ w ¿yciu kobiety.

Teksty w liczbie a¿ 28 brzmi¹ bardzo nowoczeœnie, œwiadcz¹c o postêpie,
jaki na wspomnianym polu dokonuje siê od mniej wiêcej dwóch dziesiêcioleci.
Redaktorzy tomu zebrali w Szczecinie naprawdê doskona³y zespó³ badaczy dzie-
jów spo³ecznych, po raz pierwszy w historii humanistyki szczeciñskiej! Ksi¹¿ka
o chorobie i œmierci jest przegl¹dem problematyki badawczej, podejmowanej przez
œrodowisko badaczy spo³eczno-gospodarczych, których cechuje ambicja poszu-
kiwañ w ujêciu komparatystycznym. Polega ona na osadzaniu interesuj¹cych ich
zagadnieñ w szerokim i pog³êbionym kontekœcie ró¿nych dziedzin, takich jak:
historia kultury, w tym mentalnoœci, psychologia spo³eczna, historia medycyny
i zdrowotnoœci, demografia, religia, teologia polityczna i egzegetyka biblijna, hi-
storia polityki i tzw. problematyka kobieca. To pozwala np. ujmowaæ problem
nierównoœci spo³ecznych tak¿e w dostêpnoœci do ochrony zdrowia w kategoriach
statusu spo³ecznego i sferze symbolicznej, ludzkiej godnoœci œmierci. W sferze
metodologii teksty prezentuj¹ w ogromnej wiêkszoœci udany maria¿ narracji fak-
tograficznej i narracji wyjaœniaj¹cej. Tak¿e wewnêtrzna struktura pracy z przyp-
orz¹dkowaniem tekstów okreœlonym zagadnieniom ca³oœciowym zas³uguje na
uznanie. W pe³ni nale¿y podzieliæ wyra¿ony we wstêpie pogl¹d E. W³odarczyka,
¿e znakomita wiêkszoœæ badañ zawartych w tomie Choroba i œmieræ wykaza³a
wyj¹tkowo dobry warsztat badawczy, zw³aszcza w odniesieniu do nowoczesnej
analizy Ÿróde³ statystycznych. Imponuj¹ce s¹ ramy chronologiczne, siêgaj¹ce od
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œredniowiecza do wspó³czesnoœci, wreszcie geografia problematyki, daleko wy-
kraczaj¹ce poza historyczno-geograficzny obszar Polski, a nawet kontynentu
europejskiego. Ca³ej narracji towarzyszy – obok tradycyjnego – tak¿e dla „laika”
nowy aparat pojêciowy, jak kapita³ biologiczny, demograficzne fakty œmierci,
socjotopografia miejsc pochówku, eliminacja zgonów tzw. zbêdnych w trakcie
¿ycia. Wszystkie teksty reprezentuj¹ najnowszy stan badañ, przeto lektura przyta-
czanych w nich przypisów ma dodatkowy walor – daje doskona³y przegl¹d ogrom-
nego postêpu w tej dziedzinie.

Jest rzecz¹ nieuchronn¹ nierówny poziom artyku³ów na konferencjach chwa-
lebnie gromadz¹cych badaczy w ró¿nym wieku i z ró¿nym dorobkiem. Do takich
nale¿y konferencja szczeciñska, owocuj¹ca wyst¹pieniami o ró¿nym poziomie
zaawansowania i doœwiadczenia budowy narracji wyjaœniaj¹cej. Jednak tak¿e
teksty o charakterze przyczynkarskim, traktuj¹ce o niewielkich obszarowo jed-
nostkach, oparte s¹ o solidne i najczêœciej pionierskie badania archiwalne, doku-
mentowane tak¿e starannymi tabelami. Jeœli mam poczucie pewnego niedosytu,
to myœlê, ¿e wszystkim tekstom brak choæby krótkiego powi¹zania granic po-
znawczych z gigantycznymi stratami powsta³ymi w wytworzonym przez stulecia
materiale aktowym I Rzeczypospolitej – ziem polskich – II RP. Za to nies³ychane
barbarzyñstwo odpowiedzialnoœæ ponosi przede wszystkim niemiecki okupant
w latach 1939–1945, co jest jedn¹ z cegie³ek gmachu niezbywalnej niemieckiej
winy. Czytelnik mo¿e domyœlaæ siê, ¿e autorzy maj¹ do czynienia z deficytem
Ÿróde³, gdy dokonuj¹ niekiedy obszernej egzemplifikacji wybranych przyk³adów
(Sabina Rejman). O tym nale¿a³oby przypominaæ za ka¿dym razem. Mam te¿
niekiedy problem z dociekaniem narodowoœci spo³ecznoœci badanej na obszarach
o wybitnie wieloetnicznym charakterze, na których Polacy stanowili niewiele po-
nad po³owê ludnoœci lub byli mniejszoœci¹. Ta uwaga nie wa¿y jednak na ogólnie
bardzo pozytywnej ocenie ksi¹¿ki, która udatnie prezentuje najnowszy stan badañ
polskiej historiografii najszerzej pojêtych dziejów spo³ecznych.
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Tomasz Krzemiñski

Tajemnice codziennoœci. Kultura ludowa
i jej pogranicza od Kujaw do Ba³tyku (1850–1950),

red. Hubert Czachowski, Hanna M. £opatyñska,
wyd. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

w Toruniu, Toruñ 2010, ss. 231

W 2009 roku toruñskie Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-
-Prüfferowej obchodzi³o jubileusz pó³wiecza dzia³alnoœci. Z tej okazji przygoto-
wano wystawê sta³¹ zatytu³owan¹: „Tajemnice codziennoœci. Kultura ludowa i jej
pogranicza od Kujaw do Ba³tyku (1850–1950)”. Ekspozycja ³¹czy w udany spo-
sób tradycyjny przekaz muzealny z interesuj¹c¹, multimedialn¹ opraw¹. Jest to
godne polecenia wydarzenie kulturalne, zaliczaj¹ce siê do najnowoczeœniejszych
wystaw etnograficznych w kraju. Rok po inauguracji ekspozycji ukaza³a siê,
w pe³ni do niej nawi¹zuj¹ca pod wzglêdem formy, publikacja. Ksi¹¿ka wed³ug
s³ów jej autorów – pracowników Muzeum – ³¹czy w sobie cechy trzech tradycyj-
nych wydawnictw: katalogu wystawy, albumu prezentuj¹cego najwartoœciowsze
eksponaty oraz monografii naukowej1. I rzeczywiœcie w rêce czytelnika trafi³o
dzie³o bardzo ciekawe, z którego dowiedzieæ siê mo¿na podstawowych wiadomoœci
dotycz¹cych kultury ludowej Kujaw, Pa³uk, Ziemi Che³miñskiej, Dobrzyñskiej,
Micha³owskiej i Lubawskiej, Kaszub, Kociewia, Powiœla, Borów Tucholskich
oraz ¯u³aw.

Ksi¹¿ka podzielona jest na osiem dzia³ów nawi¹zuj¹cych do ekspozycji mu-
zealnej, w których zaprezentowano i krótko scharakteryzowano czynniki deter-
minuj¹ce codziennoœæ ludnoœci tych ziem na przestrzeni omawianego stulecia.
W pierwszym z nich, nosz¹cym tytu³ Natura i historia, przybli¿ony zosta³ wp³yw
sytuacji politycznej i gospodarczej oraz œrodowiska naturalnego na codzienne za-
chowania ludnoœci. Opisy ubiorów, higieny, od¿ywiania siê i lecznictwa ludowego
znalaz³y swe miejsce w rozdziale Bliskie cia³u. Prezentacja obrzêdowoœci i funk-

1 Tajemnice codziennoœci. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Ba³tyku (1850–1950),
red. H. Czachowski, H. £opatyñska, Toruñ 2010, s. 10.
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cjonowania jednostki w spo³ecznoœci wiejskiej od narodzin do œmierci jest tema-
tem czêœci pt. Rytm ¿ycia. W rozdziale Praca scharakteryzowano trudy jej wyko-
nywania oraz warunki i rodzaje tego podstawowego wycinka ówczesnej codzien-
noœci. Kolejna czêœæ nosi tytu³ Jak œwiêtowano i w co wierzono; opisuje ona cykl
doroczny i religijnoœæ ludow¹ z wyszczególnieniem oryginalnych zwyczajów
wystêpuj¹cych na omawianym terenie (np. zwyczaj „œcinania kani”). Kolejne trzy
rozdzia³y W wolnym czasie, Nowe horyzonty i Poszukiwanie piêkna prezentuj¹
sposoby spêdzania wolnego czasu, elementu codziennoœci, który by³ jednym
z wyników procesu modernizacji. ZnaleŸæ tu mo¿na tak¿e krótkie charakterystyki
podstawowych czynników wp³ywaj¹cych na rozwój œwiadomoœci, umys³owoœci
i estetyki.

Wszystkie czêœci wydawnictwa s¹ bogato ilustrowane ciekawym materia³em
ikonograficznym. Jest on przy tym urozmaicony i obok doskona³ych pod wzglê-
dem formy fotografii eksponatów muzealnych znalaz³y siê tu równie¿ zdjêcia ar-
chiwalne (m.in. przedstawiaj¹ce ró¿nego rodzaju uroczystoœci rodzinne). Poza
tym na kartach prezentowanego dzie³a odnaleŸæ mo¿na reprodukcje dawnych rycin
i pocztówek, co przybli¿a niegdysiejszy krajobraz kulturowy regionu, a tak¿e ar-
chiwalne plany geodezyjne wsi i maj¹tków ziemskich oraz fotokopie dokumen-
tów archiwalnych, listów, dawnych reklam itp. Wszystkie ilustracje zosta³y opa-
trzone czytelnymi wyjaœnieniami i komentarzami. Doskonale pod wzglêdem tech-
nicznym przygotowana i merytorycznie dobrana ikonografia stanowi osnowê
prezentowanego wyk³adu. Ilustracje, dziêki którym wydawnictwo uzyskuje cechy
albumu, posiadaj¹ przy tym wielk¹ wartoœæ poznawcz¹, pozwalaj¹c¹ czytelnikowi
na zapoznanie siê z najwa¿niejszymi cechami dawnej kultury materialnej, a tak¿e
z istotnymi elementami obyczajowoœci mieszkañców omawianych ziem. Na uwagê
zas³uguj¹ umieszczone w ksi¹¿ce mapy, które wyjaœniaj¹ zarówno z³o¿onoœæ po-
dzia³ów etnograficznych, jak i skomplikowane przekszta³cenia administracyjno-
-polityczne na przestrzeni lat 1850–1950. Publikacjê zamyka obszerna bibliografia,
w której obok literatury etnograficznej bogato reprezentowane jest tak¿e regio-
nalne pisarstwo historyczne.

Zawarte w ksi¹¿ce informacje stanowi¹ podsumowanie dotychczasowych badañ
etnograficznych dla Pomorza Nadwiœlañskiego, Kujaw i granicz¹cych z nimi ziem.
Skupia³y siê one przede wszystkim nad poznaniem kultury ludowej, mentalnoœci
i szeroko pojêtej œwiadomoœci ludnoœci polskiej. I to w³aœnie Polacy-katolicy stali
siê g³ównym bohaterem wystawy i towarzysz¹cej jej ksi¹¿ki. Mankamentem pu-
blikacji jest zatem marginalizacja zagadnieñ zwi¹zanych z histori¹ innych grup
etnicznych, narodowych i religijnych, zamieszkuj¹cych opisywane ziemie. Ich
obecnoœæ jest jedynie zasygnalizowana kilkoma wzmiankami. Na kartach wydaw-
nictwa nie istniej¹ prawie Niemcy-protestanci, którzy stanowili na omawianym
terenie, przez wiêkszoœæ interesuj¹cego nas okresu, znacz¹cy odsetek populacji.
Wprawdzie g³ównym zamiarem autorów wystawy i publikacji by³a chêæ zapre-
zentowania kultury wiejskiej i ma³omiasteczkowej, w której dominowali Polacy,
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lecz wa¿n¹ rolê odgrywali tam równie¿ przedstawiciele narodowoœci niemieckiej
oraz – szczególnie po wschodniej stronie kordonu zaborczego – ¿ydowskiej.
W okresie zaborów, w odniesieniu do ziem znajduj¹cych siê pod panowaniem
pruskim, modernizacja sprzyja³a procesowi akulturacji i asymilacji ludnoœci pol-
skiej. Codzienne kontakty przedstawicieli odmiennych narodowoœci z pewnoœci¹
temu sprzyja³y. Tendencjom tym przeciwstawia³a siê rozwiniêta na tym terenie
prasa polska, która od koñca XIX wieku systematycznie i masowo trafia³a pod
„wiejsk¹ strzechê”. Z pewnoœci¹ tytu³y takie jak pelpliñski „Pielgrzym” czy wy-
dawana przez Wiktora Kulerskiego „Gazeta Grudzi¹dzka”, z ich licznymi dodat-
kami tematycznymi, wp³ywa³y znacz¹co na rozszerzanie horyzontów myœlowych
ówczesnych mieszkañców omawianego regionu i kszta³towanie ich œwiadomoœci,
mentalnoœci i umys³owoœci. Szkoda, ¿e w prezentowanym wydawnictwie nie zna-
laz³y siê ¿adne uwagi dotycz¹ce roli ówczesnej prasy. Pewien niedosyt jest równie¿
odczuwalny w odniesieniu do wp³ywu II wojny œwiatowej i okresu powojennych
przeobra¿eñ spo³ecznych na codziennoœæ mieszkañców regionu. Wydarzenia te
po³o¿y³y kres wielu czynnikom ¿ywo oddzia³uj¹cym od stuleci na kulturê ludow¹.
Zaliczyæ do nich mo¿na chocia¿by likwidacjê mniejszoœci ¿ydowskiej, powojenne
wysiedlenie Niemców, zanik warstwy ziemiañskiej czy przeprowadzenie pow-
szechnej reformy rolnej, eliminuj¹cej istnieje np. grupy dawnych robotników fol-
warcznych. Sprawy te nie znalaz³y odzwierciedlenia w prezentowanym wydaw-
nictwie. Zdecydowana wiêkszoœæ ilustracji odnosi siê równie¿ do okresu sprzed
wybuchu II wojny œwiatowej i to raczej rok 1939, a nie 1950, zdaje siê byæ pod
tym wzglêdem cezur¹ wyznaczaj¹c¹ koniec omawianego okresu. Szkoda, ¿e
w prezentowanej publikacji nie znalaz³o siê choæ kilka informacji na temat zasy-
gnalizowanych powy¿ej problemów. Ich brak deformuje bowiem w pewien spo-
sób rzeczywisty obraz przesz³oœci. Powy¿sze spostrze¿enia s¹ refleksjami histo-
ryka nieposiadaj¹cego pog³êbionej wiedzy na temat naukowego warsztatu etno-
graficznego, który po odwiedzeniu wystawy zapozna³ siê z odnosz¹c¹ siê do niej
ksi¹¿k¹. Mimo tych kilku krytycznych uwag prezentowana publikacja, wydana
staraniem Muzeum Etnograficznego w Toruniu, stanowi bardzo ciekaw¹ i wa¿n¹
pozycjê, której podstawowym zadaniem jest odkrywanie szerokiemu gronu czy-
telników tytu³owych „tajemnic codziennoœci”. Systematyzuje ona informacje do-
tycz¹ce niedalekiej przecie¿, a czêstokroæ jak¿e odmiennej od wspó³czesnej rze-
czywistoœci minionej. Ksi¹¿ka jest godnym polecenia kompendium wiedzy o kul-
turze ludowej ziem rozci¹gaj¹cych siê od Kujaw do Ba³tyku.
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Józef Borzyszkowski

Hanna Popowska-Taborska, Z ró¿nych szuflad.
Prace wybrane, relacje, wspomnienia,

Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy,
Warszawa 2010, ss. 390

Profesor Hanna Popowska-Taborska nale¿y nie od dziœ do grona filarów sla-
wistyki œwiatowej, a w Instytucie Slawistyki PAN, mimo emerytalnego statusu,
nieustannie wzbogaca jego dorobek naukowy, wydaj¹c w ró¿nych oœrodkach w³a-
sne prace – artyku³y i ksi¹¿ki, z których spora czêœæ dotyczy bezpoœrednio ka-
szubszczyzny. Kaszubszczyzna bowiem nale¿y od pocz¹tku jej pracy naukowej
do najwa¿niejszych przedmiotów jej badañ – i to zarówno ta historyczna, jak
i wspó³czesna.

Z ostatnich kilkunastu lat warto tu przywo³aæ choæby trzy tomy jej studiów,
z których trzeci wydany zosta³ przez Instytut Kaszubski pt. Szkice z kaszubszczy-
zny. Dzieje badañ, dzieje jêzyka, zabytki, etymologia, Gdañsk 2006. W roku ubie-
g³ym natomiast zakoñczone zosta³o jej i prof. Wies³awa Borysia wielkie dzie³o
S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny, 6-tomowa publikacja, obejmuj¹ca w t. VI
„Indeksy wyrazowe do tomów I-V”, SOW, Warszawa 2010, ss. 345. Warto te¿
przywo³aæ wydan¹ rok wczeœniej jej i Ewy Rzetelskiej-Feleszko ksi¹¿kê pt. Dia-
lekty kaszubskie w œwietle XIX-wiecznych materia³ów archiwalnych. Prezentacja
i opracowanie kaszubskich materia³ów jêzykowych zebranych przez Georga
Wenkera w latach 1879–1887, SOW, Warszawa 2009, ss. 307, map 65.

Najnowszy i tu prezentowany tom prac pt. Z ró¿nych szuflad stanowi ksi¹¿kê
upamiêtniaj¹c¹ jej 80-lecie urodzin. Ze wzglêdu na ten jubileuszowy charakter ksi¹-
¿ki obok prac jêzykoznawczych znalaz³y siê w niej tak¿e wspomnienia autorki,
szczególnie cenne, nie tylko dla jêzykoznawców czy historyków. Ksi¹¿ka zawiera
tak¿e Bibliografiê Hanny Popowskiej-Taborskiej, obejmuj¹c¹ publikacje z lat
1955–2020. Ten niby tylko za³¹cznik sam w sobie stanowi wyœmienit¹ lekturê,
umo¿liwiaj¹c¹ poznanie ogromnego dorobku Pani Profesor. Problematyka kaszub-
ska zaistnia³a w nim ju¿ w 1955 r., kiedy to wraz z innymi relacjonowa³a na ³amach
„Poradnika Jêzykowego” – Z dotychczasowych prac nad „Atlasem Pomorza
Lewobrze¿nego” – póŸniejszego Atlasu jêzykowego kaszubszczyzny i dialektów
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s¹siednich oraz opublikowa³a artyku³ Z gwary luziñskiej (Teksty). Odt¹d co roku
otrzymujemy kolejne jej publikacje kaszuboznawcze, z których najm³odsza, mo¿na
rzec cz¹stka, znalaz³a siê tak¿e w prezentowanym tu tomie.

Zebrane w tym¿e tomie prace prezentuj¹ wszystkie – najwa¿niejsze pola ba-
dañ s³owianoznawczych Hanny Popowskiej-Taborskiej. Sygnalizuj¹ to tytu³y ko-
lejnych czêœci zbioru: I. S³owiañszczyzna pó³nocno-zachodnia, II. Polszczyzna,
III. Kaszubszczyzna, IV. £u¿ycczyzna, V. Varia, VI. Relacje i wspomnienia.

Ka¿dy z tych artyku³ów zas³uguje na analizê, omówienie, a ka¿dy tekst na
lekturê. Znamienne, i¿ czêœæ III. Kaszubszczyzna jest najobfitsza, a ponadto
w ka¿dej z pozosta³ych znajdujemy prace wa¿ne tak¿e dla œwiata kaszubsko-po-
morskiego. W cz. I. bêdzie to np. artyku³ Opozycja swoi/obcy w jêzyku gin¹cych
spo³ecznoœci Drzewian po³abskich i pomorskich S³owiñców, a w cz. II. Kancjona³
Gdañski z roku 1723 i Zapomniany zbiór kociewskiego s³ownictwa. Z kolei cz. IV.
£u¿ycczyzna, zawieraj¹ca tylko dwie prace, mo¿na powiedzieæ, ¿e z tytu³u pokre-
wieñstwa zachodnio-s³owiañskiego bliska jest tak¿e Kaszubom. W cz. V. Varia –
Kaszubów dotycz¹ choæby artyku³y: O prapocz¹tkach „³¿e-elity” i Wiersza, wiê-
cierz i ¿ak (przyczynek do dziejów kontaktów jêzykowych).

Jak ju¿ wspomnia³em, dla historyka, choæby tylko badañ s³owiañszczyzny,
w tym kaszubszczyzny, szczególnie interesuj¹ca jest cz. VI. Relacje i wspomnie-
nia, a w niej m.in. teksty: Piêædziesi¹t lat badañ kaszuboznawczych w Polskiej
Akademii Nauk, Kiedy Nauka spotyka siê z Histori¹, Kociewie w twórczoœci Ber-
narda Sychty, Bogus³aw Kreja – przedstawiciel „pokolenia wczesnych lat trzy-
dziestych” (1931–2002) i Wspomnienie o Friedhelmie Hinze – badaczu kaszubsz-
czyzny. Ostatni tekst wspomnieniowy, Zdzis³aw Stieber (1903–1980) w urywkach
wspomnieñ i w³asnych wypowiedzi, obejmuje poœrednio tak¿e pocz¹tki badañ na-
ukowych nad kaszubszczyzn¹ samej autorki, podejmuj¹cej pracê w PAN u boku
bohatera, bêd¹cej wspó³autork¹ i kontynuatork¹ dzie³a jego ¿ycia – Atlasu jêzyko-
wego kaszubszczyzny.

Nie sil¹c siê na analizê zawartoœci ca³ej piêknie wydanej i bogatej w treœci
ksiêgi, obejmuj¹cej wa¿ne dla nas dokonania badawcze Hanny Popowskiej-Ta-
borskiej, zwracam tylko uwagê na tekst Kiedy Nauka splata siê z Histori¹, pocho-
dz¹cy z ksi¹¿ki pt. Z dziejów jêzykoznawstwa polonistycznego w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Gdañsku i na Uniwersytecie Gdañskim (1947–2005), pod red.
J. Maækiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, J. Tredera, Gdañsk 2006, którego g³ów-
nym bohaterem jest Nauka i Historia, ich przeplatanie siê w ¿yciu prof. Huberta
Górnowicza, udokumentowane w jego listach do prof. H. Popowskiej-Taborskiej
z okresu „Grudzieñ 1970” i „Sierpieñ 1980” oraz pocz¹tków stanu wojennego.
W jednym z listów znajdujemy sierpniowy Przepis po polsku, humorystyczny
wierszyk, sygnalizuj¹cy tamt¹ rzeczywistoœæ polsk¹, a poœrednio uœwiadamiaj¹cy
stan wspó³czesnoœci – drogê, jak¹ przeszliœmy w latach 1980–2010. Generalnie
tak¿e dorobek naukowy autorki omawianej ksi¹¿ki ilustruje rozwój badañ i ol-
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brzymie dokonania kaszuboznawcze slawistyki polskiej i samej prof. Hanny Ta-
borskiej w II po³owie XX i w pocz¹tkach XXI wieku.

By³ czas, kiedy wszelkie badania kaszuboznawcze przyjmowane by³y w Gdañ-
sku i na Pomorzu z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem, czego dowody znaj-
dziemy na ³amach „Pomeranii”. Badania te jednoczeœnie inspirowa³y spo³ecznoœæ
kaszubsko-pomorsk¹ i przyspiesza³y jej rozwój kulturowy, konsumowane nie tylko
przez miejscowe elity. Postulowane przed laty programy, obejmuj¹ce m.in. naukê
jêzyka kaszubskiego w szkole, sta³y siê faktem. Pozostaje problem wspó³czesnej
konsumpcji owoców pracy uczonych w spo³ecznoœci zrzeszonej, choæby tylko
wœród nauczycieli jêzyka kaszubskiego. Mam cich¹ nadziejê ¿e przynajmniej do
czêœci z nich dotar³y ju¿ Szkice z kaszubszczyzny prof. H. Popowskiej-Taborskiej
i dotrze tak¿e ta najnowsza ksi¹¿ka, zawieraj¹ca jej cenne publikacje Z ro¿nych
szuflad. Dziêkuj¹c zañ, czekamy na wiêcej…
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W³adys³aw Szulist

F.K. Okroy, Dzieje klasztorów norbertañskich
w ¯ukowie, Toruñ 1951,

¯ukowo 2010, ss. 208

Ksi¹dz Franciszek K. Okroy urodzi³ siê 16 stycznia 1908 roku w Miszewie
w parafii ¿ukowskiej w rodzinie rolniczej z rodziców Jana i Walerii z d. Bronk.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 15 czerwca 1935 r. Jako wikary pracowa³ w Grudzi¹-
dzu, Chojnicach i Brodnicy. Dnia 3 wrzeœnia 1939 r. zosta³ aresztowany i osadzony
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po zwolnieniu 1 marca 1941 r. obs³ugiwa³
parafie w Skarszewach, Kleszczewie, Godziszewie i Szczodrowie. Pocz¹wszy od
1945 r., najd³u¿ej by³ prefektem w Toruniu (1947–1961). W latach 1946–1952
studiowa³ historiê Koœcio³a na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, gdzie
uzyska³ magisterium. Jako zwi¹zany z Toruniem zapewne bli¿sze mu by³o Kowa-
lewo i nie chcia³ traciæ kontaktu z tym miastem uniwersyteckim. Obj¹³ tam para-
fiê w 1963 r. Dnia 1 lipca 1989 r. przeszed³ na emeryturê w ¯ukowie. Zmar³
25 grudnia 1993 r. Spocz¹³ na cmentarzu w cieniu koœcio³a norbertañskiego. S¹dzê,
¿e gdyby obra³ parafiê na Kaszubach, wiêcej by zdzia³a³ dla samych Kaszubów.

Bêd¹c wikarym w Golubiu w latach 1968–1969, mia³em okazjê z nim siê
stykaæ. Jego praca wœród ksiê¿y nie by³a ³atwa, gdy¿ szereg z nich pracowa³o
w pañstwowym „Caritasie” w Bydgoszczy na czele z zas³u¿onym dla tej organi-
zacji proboszczem w Che³moniu ks. Janem Kazanowskim. Gdy wróci³ do ¯ukowa
w 1989 r., nie zauwa¿y³em u ks. F.K. Okroya jakiegoœ zewnêtrznego zaintereso-
wania Kaszubami, chocia¿ chcia³ odpocz¹æ na kaszubskiej ziemi.

Poniewa¿ opracowanie Franciszka Okroya o klasztorze ¿ukowskim rozpo-
czyna siê od reformacji, dlatego dla lepszej orientacji wypada podaæ nieco treœci
dotycz¹cych poprzednich 300 lat, pocz¹wszy od lat 1212–1214 do 1517 r.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e fundacja klasztoru dosz³a do skutku w latach 1212–1214,
a przywilej fundacyjny Mœciwoj wystawi³ ok. 1214 r.1 Ciê¿ki los spotka³ zakon-

1 B. Œliwiñski, Wieœ ¯ukowo wedle najdawniejszych Ÿróde³ pisanych, [w:] Dzieje ¯ukowa, pod
red. tego¿, ¯ukowo 2003, s. 42.
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nice w czasie najazdu na ¯ukowo w 1226 r., gdy wymordowano 9 zakonnic na
wzgórzu po przeciwnej stronie rzeki Raduni2. Okolice ̄ ukowa w 1433 r. spl¹dro-
wali husyci, pal¹c refektarz klasztorny i niszcz¹c wnêtrze koœcio³a klasztornego.
Du¿o k³opotów mniszkom sprawi³ prepozyt Jan Knauer, popierany przez Krzy¿a-
ków, który w 1435 r. wtargn¹³ do klasztoru, zabieraj¹c zbo¿e, ryby i wymusi³ od
zakonu okup3.

Do pierwotnego uposa¿enia klasztoru nale¿a³y wed³ug A. Czacharowskiego:
Mosty, Pierwoszyno, Dêbogórze, Kosakowo, Pogórze, Ob³u¿e, Oksywie, Rêbie-
chowo i Grabowo. Przy koñcu XIII w. klasztor posiada³ jeszcze Siemirowo, Rê-
boszewo, Zêblewo, Luzino, Skarszewy ko³o Œwiecia. M. Grzegorz dodaje jeszcze
Dzier¿¹¿no, Koszkarniê, Lêdziechowo i Mezowo4.

Obecny koœció³ zbudowano w czterech etapach. Po roku 1212, a przed 1253
wzniesiono dwukondygnacyjn¹ czêœæ zachodni¹ z empor¹, pierwotnie drewnian¹
oraz dwie pierwsze kondygnacje wie¿y poni¿ej opaski tynkowej. W drugim eta-
pie na pocz¹tku XIV w. nadbudowano wie¿ê wraz z pó³p³aszczyznami od za-
chodu. W po³owie XIV w. dostawiono nowe prezbiterium z zakrysti¹5.

Publikacja F. Okroya sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: Eugeniusz Prycz-
kowski napisa³ wprowadzenie: Dzie³o ks. Okroya si³¹ dla przysz³oœci (s. 5–10).
Przedmowa autora obejmuje strony 11–18. Wstêp autora zobrazowano tylko na
dwóch stronach (19–20). Dalsze partie to: rozdzia³ I. Reformacja Lutra i jej wp³yw
na klasztory (s. 22–36), II. Reforma Rozra¿ewskiego (s. 38–52), III. Dzieje klasz-
torów po reformie (s. 54–91), IV. Szko³y klasztorne (s. 93–118), V. ¯ycie w klasz-
torze (s. 120–154), VI. Zniesienie klasztoru (s. 156–178), Zakoñczenie (s. 179),
Przypisy (s. 180–201), Wykaz Ÿróde³ (s. 202–207).

Czytamy u Okroya o przyczynach reformacji (s. 22), a ponadto o rozk³adzie
¿ycia zakonnego w zgromadzeniu ¿ukowskim. Sam prepozyt Wincyk by³ zniena-
widzony przez zakonnice (s. 32). Jeszcze gorszym okaza³ siê Jerzy Wysocki –

2 J. Spors, Podzia³y administracyjne Pomorza Gdañskiego od XII do pocz¹tku XIV w., S³upsk
1983, s. 275.

3 B. Œliwiñski, Wieœ…, s. 90.
4 A. Czacharowski, Uposa¿enie i organizacja klasztoru norbertanek w ¯ukowie od XIII do

po³owy XV wieku, Toruñ 1963, mapa; M. Grzegorz, Zabiegi instytucji koœcielnych z terenu
Pomorza Gdañskiego o zachowanie swych przywilejów i dóbr w okresie panowania zakonu
niemieckiego w latach 1309–1454, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Histo-
ryczne”, 1994, z. 4, s. 56; B. Œliwiñski, Rz¹dy Przemys³a II na Pomorzu Gdañskim w latach
1294–1296, „Zapiski Historyczne”, t. 59, 1994, z. 1, s. 22.

5 Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczki i M. Arszyñskiego, Warszawa 1995. Ka-
talog zabytków, t. I, s. 278; W. Szulist, Koœció³ poklasztorny w ¯ukowie, „Jantarowe Szlaki”,
1989, nr 4, s. 15-20; ten¿e, ¯ukowo, tam¿e, 1989, nr 1, s. 29-33; ten¿e, Przesz³oœæ obecnych
obszarów diecezji pelpliñskiej do 1772 r., t. I, Pelplin 2000, s. 67-68; por. tak¿e ten¿e, Zarys
koœcielnej przesz³oœci pó³nocnej czêœci Pomorza Nadwiœlañskiego do 1308 r., „Jantarowe
Szlaki”, 1992, nr 1; G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdañsk 2006.
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sekularyzowany cysters z Oliwy, zwolennik nauki Lutra, pijak, który sk³ada³
z urzêdu zakonnice. Warto równie¿ odnotowaæ, ¿e czêœæ zakonnic ulega³a wp³y-
wom heretyckim. Decydowa³a o tym bliskoœæ luterañskiego Gdañska. Wypada
tak¿e odnotowaæ, ¿e s¹siedni koœció³ w PrzyjaŸni odebrali katolikom luteranie.

W diecezji w³oc³awskiej reforma Koœcio³a rozpoczê³a siê g³ównie za bpa Hie-
ronima Rozra¿ewskiego. Ten ostatni liczy³ siê z oporem prepozyta ¿ukowskiego
Wysockiego6.

Gdy w ¯ukowie zjawi³ siê bp H. Rozdra¿ewski, zasta³ puste cele zakonne,
a ¿adnej klauzury nie by³o. Jeszcze gorsza sprawa, ¿e niektóre siostry prepozyt
wyrzuci³. W tej sytuacji decyzje biskupa by³y bardzo stanowcze, bowiem prepo-
zyta zawiesi³ w urzêdowaniu, co mia³o miejsce w lipcu 1583 r.7 Nastêpnie go
aresztowa³ i przekaza³ do Raci¹¿a. Siostry z kolei wyj¹³ spod opieki niemieckiego
opata we Wroc³awiu.

Klasztor powoli wraca³ do normalnego ¿ycia, a ju¿ w 1586 r. bp H. Rozra-
¿ewski wyœwiêci³ tam dwie zakonnice, a wiernym udzieli³ sakramentu bierzmo-
wania.

Dla zakonnic nasta³y ciê¿kie czasy w okresie wojen szwedzkich 1626–1629
i 1655–1660. Czêœæ sióstr w pierwszej wojnie schroni³a siê w Pokrzywnie, którymi
zaopiekowa³a siê Magdalena Mortêska z Che³mna. W czasie II wojny szwedzkiej
siostry przebywa³y w Gdañsku.

K³opoty spotyka³y tak¿e siostry ze strony Andrzeja Œwineckiego, ostatniego
prepozyta za strony norbertanów, który prowadzi³ wielkopañskie ¿ycie i ogranicza³
dochody norbertanek8. Doprowadzi³ klasztor do ruiny. Œwinecki zmar³ w 1660 r.
Po jego œmierci szereg przeorysz rz¹dzi³o klasztorem w normalny sposób, przy-
czyniaj¹c siê do jego rozwoju.

F. Okroy stara³ siê podkreœliæ zas³ugi zakonnic. To one przy klasztorze za³o-
¿y³y szko³ê, wzoruj¹c siê w tym zakresie na XVI-wiecznym nauczaniu jezuickim.
Do klasztornej szko³y przyjmowano nie tylko dziewczêta, ale tak¿e ch³opców i to
nawet z luterañskiego Gdañska.

Siostry zajmowa³y siê tak¿e haftem, nie tylko w zakresie paramentów koœ-
cielnych. Do tej tradycji klasztornej ju¿ w latach piêædziesi¹tych XIX w. nawi¹-
zywa³y hafciarki kaszubskie, na co zwróci³ uwagê A. Majkowski9.

Zakonnice w pierwszej kolejnoœci dba³y o rozwój ¿ycia duchowego, czemu
F. Okroy poœwiêci³ specjalny rozdzia³ (s. 120–154), podobnie i A. Groth10.

6 F. Okroy, Dzieje…, s. 39.
7 Por. A. Groth, Klasztor i wieœ ¯ukowo od pocz¹tku XVI w. do pocz¹tku XIX w., [w:] Dzieje

¯ukowa…, s. 107.
8 F. Okroy, Dzieje…, s. 44. Por. A. Groth, op. cit., s. 112.
9 F. Okroy, op. cit., s. 118.
10 A. Groth, ¯ycie wewnêtrzne klasztoru do 1843 r., [w:] Dzieje ¯ukowa…, s. 116.
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Rozwój ¿ycia duchowego klasztoru wp³ywa³ tak¿e na parafiê. O ten rozwój dba³y
przede wszystkim przeorysze11.

Z satysfakcj¹ autor podkreœli³ dba³oœæ klasztoru o narodowy kszta³t swoich
nowicjuszek i zakonnic w przeciwieñstwie do kartuzów, którzy z regu³y nie przyj-
mowali do swego zakonu Polaków.

Dla klasztoru nadesz³y smutne czasy w 1772 r., gdy Pomorze oddawa³o ho³d
w³adzy pruskiej 27 wrzeœnia. Rz¹d zapewni³ zakonnicom niskie wynagrodzenie,
co starcza³o zaledwie na wegetacjê. Nad wyrzuceniem sióstr z klasztoru ubole-
wa³a w skardze do króla pruskiego siostra Lewiñska w 1835 r.12

W 1834 r. landrat kartuski Stein rozwi¹za³ klasztor ¿ukowski. Poniewa¿ sio-
stry nie chcia³y opuœciæ klasztoru, wówczas rz¹d pozostawi³ je a¿ do roku 1862,
gdy zmar³a ostatnia zakonnica Agnieszka Bojanowska.

Okroy wyraŸnie podkreœli³, ¿e dzieje klasztoru obejmowa³y 625 lat jego
pracy dla wiary i lokalnej kultury, szczególnie kaszubskiej. Natomiast rz¹d pruski
uwa¿a³ klasztory za bezu¿yteczne i szkodliwe politycznie, nie uwzglêdniaj¹c ich
zas³ug narodowoœciowych13.

Celowo uwidoczni³em powy¿sze fakty, wydobywaj¹c je z opracowania
F. Okroya, by zwróciæ uwagê nie tylko na przesz³oœæ tego klasztoru, ale tak¿e na
dzisiejsze œlady w postaci koœcio³a NMP w ¯ukowie z bogatym wyposa¿eniem
wnêtrza, niektóre zabudowania plebañskie i g³ówny wjazd na podwórze przez
zachowan¹ do dziœ bramê w obudowie mieszkalnej.

Autor wskaza³ g³ównie na Ÿród³a rêkopiœmienne, z których korzysta³, a wiêc
z archiwów w Gdañsku, Pelplinie, W³oc³awku i ¯ukowie.

W cytowanej literaturze zauwa¿amy T. Hirscha, J. Fankidejskiego, ¿ukow-
skiego proboszcza J. Stenzla, który dobrze siê zas³u¿y³ dla tej parafii i sprawy
polskiej. Literatura pochodzi z czasów przedwojennych i kilku powojennych, co
jest zrozumia³e, gdy¿ praca zosta³a napisana w 1952 r.

Rodz¹ siê z kolei pewne uwagi i w¹tpliwoœci. Wydana ksi¹¿ka obejmuje czaso-
kres od reformacji do upadku klasztoru. Dobrze by by³o, gdyby g³ówne rozwa¿a-
nia autora zosta³y poprzedzone d³u¿szym wstêpem poprzedzaj¹cym reformacjê,

11 F. Okroy, op. cit., s. 134-145.
12 Tam¿e, s. 169.
13 Wielk¹ wartoœæ posiada³y hafty umieszczone w ¿ukowskim skarbcu, które skradziono w nocy

z 14 na 15.08.1989 r. Z³odzieje zabrali najcenniejsze przedmioty, w tym 20 ornatów, które
pochodzi³y z XVII i XVIII w. Na tych szatach liturgicznych znajdowa³y siê wyszywane przez
norbertanki ornamenty kaszubskie. Ocala³e wówczas paramenty przeniesiono do muzeum
parafialnego przy ¿ukowskim koœciele („Pielgrzym”, 16.09.1990; Sztuka ludowa Kaszubów.
Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, Bydgoszcz 1995, s. 141-144; W. B³aszkowski, Haft kaszubski,
Gdañsk 1965). Zdjêcie jednej z kap zamieszczono w folderze promuj¹cym ¯ukowo (¯ukowo,
pod red. K. Bañczyka, ̄ ukowo 1993. Ponadto cztery zdjêcia z haftami ¿ukowskimi zamieœci³
A. Grzêdzicki, ¯ukowo, Gdañsk 1989. Jestem jednak pewien, ¿e dobrze wydany album
z reprodukcjami zdjêæ skradzionych orantów stanowi³by bardzo ciekaw¹ ofertê wydawnicz¹).
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a wiêc od 1212 do 1517 r., czyli 300 lat. U³atwi³oby to czytelnikowi zapoznaæ siê
z rol¹ klasztoru w tym czasie. Dwustronicowy wstêp autora nie spe³nia tego zada-
nia. Na pocz¹tku publikacji czytamy o „dziele”, jednak to nie jest dzie³o, tylko
praca dyplomowa. Praca jest zabytkiem epoki, w której powsta³a. Czytanie tej
publikacji nieco mêczy, gdy¿ tekst czêsto pozbawiony akapitów nie jest zbyt atrak-
cyjny. Przejrzystoœæ zapewni³yby mu z ca³¹ pewnoœci¹ podrozdzia³y.

Ksi¹¿kê wydano zbyt skromnie, nie bior¹c pod uwagê roli, jak¹ zakon ode-
gra³ w historii Kaszub. Chêtnie widzia³bym w takiej publikacji zdjêcia wnêtrza
koœcio³a, dawnej plebanii (zabytku ponorbertañskiego) i dawnego cmentarza przy
obecnej wie¿y koœcielnej, bowiem przy tej ostatniej rozci¹ga³y siê obiekty klasz-
torne, co potwierdzaj¹ plany zachowane w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku
(por. przyk³adowo Situationsplan der Zuckauer Pfarrgehöfts, sygn. V/11/32a).

Wydawca zapewne nie mia³ takich ambicji, ale by³a ku temu sytuacja, aby
wzbogaciæ pracê Okroya. Wydaje mi siê, ¿e autor zaanga¿owa³ siê zbyt emocjo-
nalnie w swoj¹ pracê, a przyda³oby siê nieco dystansu.

Na koñcu czytamy w „wykazie Ÿróde³”, a powinno byæ w „bibliografii” po-
dzielonej na Ÿród³a archiwalne i drukowane oraz literaturê, wzglêdnie opraco-
wania. Ponadto pozycja M. Perlbacha to Pommerellisches Urkundenbuch, a nie
„Pommeranisches” i wydany w 1882, a nie w 1881 r. (s. 13). Szkoda, ¿e maszyno-
pisu przed wydaniem nie zaopatrzy³ d³u¿szym wstêpem kompetentny historyk.
Wprawdzie wymienione ju¿ pozycje A. Czacharowskiego i B. Œliwiñskiego wiele
wnios³y do historiografii ¿ukowskiego klasztoru, jednak czekamy jeszcze na pe³n¹
monografiê tylko samego klasztoru, w której znajd¹ siê rozdzia³y omawiaj¹ce
zabytki, area³ ziemski, gospodarkê, formacjê duchow¹ i kulturê (szkolnictwo).
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Marian Grzegorz Gerlich, „My prawdziwi
Górnoœl¹zacy...”. Studium etnologiczne,

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ss. 347

Autorem ksi¹¿ki jest etnolog, muzealnik, nauczyciel akademicki, a przede
wszystkim badacz kultury œl¹skiej. Jego praca ma charakter monografii etnolo-
gicznej (zgodnie z tytu³em), poœwiêconej przemianom to¿samoœci Górnoœl¹za-
ków w okresie transformacji, ale z uwzglêdnieniem kontekstu historycznego. We
Wprowadzeniu autor tak o tym pisze: „Pocz¹tkom transformacji ustrojowej towa-
rzyszy³y procesy upodmiotowienia górnoœl¹skiej grupy regionalnej, znajduj¹ce
odzwierciedlenie w instytucjonalizacji lokalnego ruchu regionalnego, jego gwa³-
townym rozwoju, który jednak z czasem os³ab³, a tak¿e w ró¿nych formach po-
wrotu i odtwarzania w³asnych korzeni. Nastêpowa³y te¿ podzia³y górnoœl¹skiej
zbiorowoœci regionalnej, które znalaz³y odbicie w nowej krystalizacji i redefinio-
waniu postaw narodowych, a tak¿e problem szczególny, kwestia tzw. narodowo-
œci œl¹skiej. (…) W szerokiej skali nastêpowa³ awans œl¹skoœci, próba jej publicz-
nej manifestacji”. I dalej: „wraz z rozwojem procesu restrukturyzacji tzw. starego
przemys³u, podstawowej w XXI wieku determinanty kszta³towania siê lokalnych
subkultur zawodowych, pojawi³a siê trauma”. I jeszcze: „Efektem tego by³ awans
dyskursu potocznego, przy jednoczesnym – niekiedy skrajnym, zdecydowanie
nierefleksyjnym – afirmacyjnym stosunku wobec w³asnego, idealizowanego, mi-
tyzowanego, a nawet ideologizowanego dziedzictwa kulturowego” (s. 11-12).

Mamy tu wyraŸnie wyartyku³owane g³ówne przes³anki i tezy ca³ej pracy.
Zdaniem M.G. Gerlicha transformacja przynios³a:
– proces upodmiotowienia grupy górnoœl¹skiej,
– awans i rewitalizacjê œl¹skoœci,
– rozwój ruchu regionalnego,
– przy jednoczesnych podzia³ach to¿samoœciowych (³¹cznie z pojawieniem siê

opcji narodowej),
– ale skutkowa³a te¿ traum¹, bêd¹c¹ efektem krachu tradycyjnego modelu prze-

mys³owego,
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– co wymusi³o wykszta³cenie nowego modelu dyskursu o zaistnia³ej sytuacji,
w którym – dodajmy – bardzo silnie obecne by³y stare motywy tzw. œl¹skiej
krzywdy, ale tym razem ujête w nowej ods³onie.
W dalszych czêœciach pracy autor wyraŸnie przy tym podkreœla brak skutecz-

nego przekazywania informacji ze strony elit do tzw. opinii publicznej. Œl¹zacy
nie byli dobrze poinformowani o celach, metodach i przebiegu transformacji, spo-
dziewali siê zupe³nie innych zjawisk, a zostali zaskoczeni procesami negatywnymi.
Nie bêd¹c zaœ dobrze poinformowani, odwo³ywali siê g³ównie do tzw. myœlenia
potocznego (np. s. 284) i w³aœnie rekonstrukcja tego potocznego ogl¹du zmieniaj¹-
cego siê œwiata by³a g³ównym celem i zadaniem autora recenzowanej monografii.

Tak wiêc mamy, zdaniem autora, do czynienia na Œl¹sku i w œrodowisku œl¹-
skiej ludnoœci rodzimej (a ta jest przedmiotem jego badañ) z sytuacj¹ paradok-
saln¹: z jednej strony nastêpowa³ proces rewitalizacji, awansu, upodmiotowienia,
z drugiej zaœ trauma, podzia³y to¿samoœciowe i kolejny raz poczucie krzywdy.
W³aœnie w ukazaniu tego paradoksu (choæ nie jest on w ¿adnym miejscu pracy
wprost przedstawiony i opisany – trzeba wnioski wysnuwaæ na podstawie lektury
ca³oœci) widzê g³ówny walor poznawczy pracy. Paradoksalnoœæ tej sytuacji zosta³a
opisana bardzo rzetelnie, z uwzglêdnieniem szerokiego kontekstu historycznego,
konfrontowanego niejednokrotnie z selektywnymi zapisami pamiêci zbiorowej.

 Ramy czasowe, w po³¹czeniu z celami pracy, zosta³y okreœlone tak¿e we
Wprowadzeniu nastêpuj¹co: „W naszych rozwa¿aniach – obejmuj¹cych okres od
momentu transformacji ustrojowej do wejœcia Polski do Unii Europejskiej – kon-
centrujemy siê na sposobach pojmowania przez œl¹sk¹ ludnoœæ rodzim¹ rzeczy-
wistoœci, w granicach, problemach, przejawach, skutkach i zjawiskach przez ni¹
wyodrêbnionych i uznanych za znacz¹ce, z punktu widzenia partykularnych inte-
resów w³asnej grupy” (s. 13) Jednak po przeanalizowaniu ca³ej pracy stwierdzam,
¿e… zupe³nie nie ma tu odniesieñ do kontekstu europejskiego, a wiêc zbli¿aj¹cej
siê w momencie prowadzenia badañ (lata 2001–2002, ale tak¿e 2003, a nawet
2004–2005/6, a wiêc ju¿ po wst¹pieniu do UE!) integracji ze strukturami UE. To
zaskakuj¹ce, bo przecie¿ by³ to w tym okresie temat niezwykle gor¹cy, prowa-
dz¹cy do wielu nieporozumieñ, sporów itd. Trudno przyj¹æ, ¿e by³ on zupe³nie
marginalny dla respondentów, wrêcz niezauwa¿alny w postrzeganiu choæby przy-
sz³oœci w³asnej grupy, skoro by³o wiadomo, ¿e integracja z Uni¹ bêdzie oznacza³a
nowe wyzwania ekonomiczne, tak¿e (jeœli nie przede wszystkim) dla przemys³u
œl¹skiego. Tak czy inaczej brak w¹tku europejskiego jest tu zastanawiaj¹cy. Czy
wynika on z tego, ¿e dla rozmówców Gerlicha by³ on ma³o znacz¹cy, czy mo¿e
autor w trakcie analizy zebranego materia³u empirycznego zeñ zrezygnowa³
(nigdzie w pracy ta w¹tpliwoœæ nie zosta³a wyjaœniona).

W pierwszym rozdziale M.G. Gerlich okreœla swoje inspiracje i orientacjê
metodologiczn¹, wskazuj¹c przede wszystkim na „paradygmat interpretatywny”,
na „proces interpretacyjny” oraz znaczenie interakcji (przywo³uje mistrzów inter-
akcjonizmu symbolicznego). Ponadto odwo³uje siê do Alfreda Schützego i jego
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koncepcji œwiata spo³ecznego, a tak¿e do koncepcji pamiêci spo³ecznej (Halbwachs,
Handelsman, Szacka). Trzeba jednak przyznaæ, ¿e ta czêœæ rozwa¿añ, choæ po-
prawna, nie jest jakoœ rozbudowana i eksponowana. Przyj¹æ mo¿na sensownoœæ
tych deklaracji, ale te¿ stwierdziæ nale¿y, ¿e szczególnego odwo³ywania siê do
tych koncepcji teoretycznych w pracy nie ma, poza kwesti¹ pamiêci spo³ecznej
oraz, bardzo wa¿n¹, kategori¹ myœlenia potocznego. To wyraŸnie zostaje okreœlo-
ne ju¿ w dalszej czêœci rozwa¿añ metodologicznych, gdzie autor pisze, i¿ praca,
wykorzystuj¹c narzêdzia badañ jakoœciowych, „koncentruje siê na potocznym,
obecnym w pamiêci zbiorowej i w wyobra¿eniach zbiorowych, ale te¿ odzwier-
ciedlonym w dyskursie, pozbawionym powa¿niejszej refleksji intelektualnej –
sposobie pojmowania przez œl¹sk¹/górnoœl¹sk¹ ludnoœæ rodzim¹ przesz³oœci, kon-
kretnie okresu Polski Ludowej, momentu transformacji ustrojowej, teraŸniejszo-
œci, jak i wizji przysz³oœci” (s. 22). I dalej: „W zasygnalizowanej perspektywie
zwracamy uwagê na problematykê i kwestie terminologiczne, dotycz¹ce myœli
i wiedzy potocznej oraz pamiêci zbiorowej” (s. 23). Wreszcie pojawia siê bardzo
wa¿na teza: „w owym zindustrializowanym obszarze jego mieszkañcy, w tym lud-
noœæ rodzima (zw³aszcza o ni¿szych kompetencjach edukacyjnych) w analizie
rzeczywistoœci, w opisie innych bazowa³a na prostych schematach interpretacyj-
nych” (s. 30). Celem autora by³a rekonstrukcja, poznanie oraz analiza zasobów
pamiêci œl¹skiej ludnoœci rodzimej, a tak¿e mechanizmów tworzenia siê tych „pro-
stych schematów interpretacyjnych”, obecnych w myœleniu potocznym.

Cele te mia³y zostaæ osi¹gniête dziêki zgromadzonemu materia³owi Ÿród³o-
wemu. M.G. Gerlich stwierdza w podpunkcie dotycz¹cym metod badañ, ¿e wy-
korzysta³ trzy: wywiad swobodny, metodê biograficzn¹ oraz obserwacjê, w tym
obserwacjê uczestnicz¹c¹ (s. 31). Badaniami obj¹³ ³¹cznie 343 osoby, w tym ze
183 przeprowadzi³ wywiady swobodne, 124 udzieli³y wywiadów biograficznych,
a 36 rozmów mia³o charakter wywiadów eksperckich. Trzeba przyznaæ, ¿e mate-
ria³ empiryczny zebrany w ten sposób jest ogromny i niezwykle cenny. Dla mnie
osobiœcie bardzo cennym ich walorem jest te¿ jêzyk, na który autor s³usznie zwraca
uwagê, czyni¹c go tak¿e obiektem refleksji naukowej i podkreœlaj¹c fakt zmien-
noœci u¿ycia jêzyka polskiego i gwary, kontekstowoœæ tego u¿ycia, p³ynne prze-
chodzenie z jednego kodu na drugi, czy te¿ koniecznoœæ mówienia o sprawach
trudnych w swojskiej mowie. Ten swoisty element etnolingwistyczny, choæ nie
wybity na plan pierwszy, jest jednak stale obecny w pracy i stanowi o jej dodatko-
wym walorze poznawczym.

Oprócz wywiadów podstaw¹ pracy by³a literatura naukowa. Przegl¹daj¹c ze-
stawienie bibliograficzne umieszczone na koñcu ksi¹¿ki, nale¿y stopieñ wykorzy-
stania literatury oceniæ bardzo pozytywnie. Znalaz³o siê ponad 400 pozycji (choæ
oczywiœcie, jak zawsze, mo¿na by wskazaæ na pewne luki i pominiêcia, ale nie
maj¹ one zasadniczego znaczenia dla ca³oœci pracy). Podobnie pozytywnie nale¿y
oceniæ siêgniêcie po inne zastane materia³y Ÿród³owe.
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Praca sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów ró¿nej objêtoœci i ró¿nego znaczenia.
W pierwszym, o którym ju¿ by³a mowa, autor przedstawi³ przes³anki i podstawy
metodologiczne oraz cel i przedmiot pracy. Wyró¿ni³bym tu tak¿e bardzo istotny
z punktu widzenia ca³ej pracy podrozdzia³, w którym podjêta zosta³a próba okre-
œlenia znaczeniowego pojêcia „œl¹skoœæ” w aspekcie subiektywnym, ale tak¿e
w kontekœcie dylematów zwi¹zanych z definiowaniem grupy etnograficznej, grupy
etnicznej czy te¿ narodu.

W rozdziale II M.G. Gerlich rekonstruuje zapamiêtane obrazy momentu „wiel-
kiej zmiany” oraz przebiegu procesów transformacyjnych. To czas, gdy „skoñ-
czy³y siê pewne »nabyte schematy percepcji«”, a „brak informacji i publicznego
dyskursu o charakterze przemian, ich kierunku, natê¿eniu, czy celach spowodo-
wa³ nie tylko osamotnienie, ale narastaj¹c¹ z czasem frustracjê, a tak¿e traumê”
(s. 51). Ale to tak¿e czas, gdy zmienia³a siê sytuacja ludnoœci rodzimej, zacz¹³ siê
proces rewitalizacji œl¹skoœci i na nowo uk³ada³y siê relacje miêdzy „krzokami”
i „ptokami”, gdy mit „sprawiedliwego socjalizmu” zosta³ zast¹piony „mitem Za-
chodu”, gdy „miesza³y siê stare uproszczenia z nowymi”, gdy zmianie ulega³a
ca³a sfera symboliczna etc. W drugiej jednak czêœci tego rozdzia³u autor ciekawie
przedstawia, jak nowe nadzieje, zwi¹zane ze zmian¹, stopniowo przeradza³y siê
w rozczarowanie. Dr Gerlich stwierdza, ¿e Górnoœl¹zacy liczyli, i¿ bêd¹ benefi-
cjentami zmian i te oczekiwania nastêpnie mocno zawa¿y³y na ich ocenie procesu
transformacji, kiedy okaza³o siê, ¿e region przechodzi proces bardzo bolesnych
przekszta³ceñ. Mit Górnego Œl¹ska (s. 80) szybko zderzy³ siê z realiami. Trafna
jest wiêc uwaga, ¿e „W opozycji do realnych mo¿liwoœci, które poddawano falsy-
fikuj¹cej analizie, prowadz¹cej w efekcie do mitologizowania potencjalnych mo¿-
liwoœci w potocznym górnoœl¹skim dyskursie, lokalny potencja³ gospodarczy, lo-
kalna baza surowcowa, ale tak¿e wyroby hutnicze, wreszcie ca³y szeroki sektor
zak³adów zwi¹zanych z górnictwem i hutnictwem, a ponadto kompetencje œl¹skiej
klasy robotniczej, stanowiæ mia³y g³ówne atrybuty przyspieszonego rozwoju. (…)
zadekretowany hegemon doby socjalizmu mia³ byæ hegemonem nowych czasów”
(s. 83). Do tego dochodzi³a szeroka lista œl¹skich postulatów (s. 84). Niestety,
okaza³o siê, ¿e ambicje s¹ nadmierne, oczekiwania nieadekwatne do mo¿liwoœci,
a potencja³ przemys³owy wcale nie jest atutem, a wrêcz obci¹¿eniem. St¹d te¿
rozczarowanie!

Podkreœla³em jednak wczeœniej, ¿e walorem pracy jest ukazywanie w³aœnie
paradoksalnoœci sytuacji takiej grupy jak Górnoœl¹zacy. Oto bowiem rozczarowa-
niom zwi¹zanym z procesami transformacji towarzyszy³ proces upodmiotowienia
obywatelskiego i wypracowywanie nowego modelu obecnoœci grupy w ¿yciu pu-
blicznym regionu. Dlatego te¿ w trzeciej czêœci rozdzia³u autor pokrótce przed-
stawi³ nowe inicjatywy regionalne, g³ównie Zwi¹zek Górnoœl¹ski i Ruch Autono-
mii Œl¹ska, a wczeœniej przeanalizowa³ proces zmiany w autocharakterystyce w³a-
snej grupy, jej postrzeganiu, proces aktywizowania itd. (jednym s³owem: „Naresz-
cie my”).
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Lektura tego rozdzia³u winna staæ siê obowi¹zkow¹ dla wszystkich osób,
chc¹cych zrozumieæ nie tylko ewolucjê to¿samoœci Górnoœl¹zaków (³¹cznie z tym,
¿e dla czêœci tej grupy oznacza³a ona „ucieczkê od polskoœci”), ale tak¿e stosunek
mieszkañców Œl¹ska do zmian politycznych i gospodarczych minionych dwudziestu
lat.

Dwa nastêpne rozdzia³y s¹ najobszerniejsze i chyba z punktu widzenia pracy
najwa¿niejsze. W rozdziale III autor omawia „potoczn¹ wizjê losu”, czyli œl¹skie
poczucie krzywdy, zakorzenione bardzo g³êboko w historii. Tu najpe³niej dochodz¹
do g³osu analizy pamiêci spo³ecznej, ale te¿ dla osób blisko zajmuj¹cych siê pro-
blematyk¹ œl¹sk¹ stosunkowo niewiele jest tu rzeczy nowych (istotny natomiast
jest walor dokumentacyjny poprzez odwo³ywanie siê do licznych wypowiedzi
respondentów).

Doœæ podobny charakter ma rozdzia³ IV, z tym ¿e nie dotyczy on wprost Œl¹-
ska, ale tego, jak Œl¹zacy zapamiêtali okres PRL i jak opisuj¹ Polskê Ludow¹. Si³¹
rzeczy jednak taki uk³ad prowadzi do pewnych powtórzeñ. Tak siê dzieje przyk³a-
dowo przy analizie fenomenu epoki lat siedemdziesi¹tych i samego Gierka (jest
on analizowany bodaj w trzech miejscach i w ka¿dym nieco inaczej – z tego po-
wodu „uciek³a” gdzieœ kolejna konstatacja paradoksalnej sytuacji: Œl¹zacy z jed-
nej strony pozytywnie wspominaj¹ tê epokê, przynajmniej jej pierwsz¹ czêœæ,
czasami wrêcz z pewnym za¿enowaniem mówi¹c o swoich ówczesnych odczu-
ciach, ale z drugiej strony wskazuj¹ na zjawiska negatywne, na dalszy drena¿
i eksploatacjê Œl¹ska, na to, ¿e Gierek „sprzeda³” Œl¹zaków Niemcom, powodu-
j¹c wzmo¿on¹ migracjê, ¿e dosz³o w tym czasie do przeœladowañ robotników
w Radomiu itd.).

Tym natomiast, co mnie zaskoczy³o w analizach œl¹skiej pamiêci okresu PRL,
jest niemal zupe³ny brak obecnoœci Polskiego PaŸdziernika! W analizie kolejnych
„polskich miesiêcy” zosta³ on tylko wzmiankowany. Czy¿by a¿ tak „przemkn¹³”
bez œladu w pamiêci Œl¹zaków? By³oby to coœ, co znacz¹co ró¿ni Œl¹zaków nie
tylko od Polaków jako ca³oœci (a badacze nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e by³ to jeden
z najwa¿niejszych prze³omów politycznych i spo³ecznych w najnowszej historii
Polski), ale tak¿e od innych spo³ecznoœci dawnego polsko-niemieckiego pograni-
cza (np. Kaszubów, dla których PaŸdziernik’56 i jego skutki by³y bardzo istotne,
bo zakoñczy³ on dramatyczny okres stalinowski i przyniós³ – niewielkie co praw-
da – ale jednak mo¿liwoœci swobodnego artyku³owania i pielêgnowania w³asnej
kultury). W ka¿dym b¹dŸ razie ta nieobecnoœæ tego prze³omu w pamiêci Œl¹za-
ków jest zastanawiaj¹ca i warto by³oby siê nad ni¹ pochyliæ nieco uwa¿niej.

Rozdzia³ V w pewnej mierze nawi¹zuje do rozdzia³u II, czyli do problemów
wynikaj¹cych z transformacji. O ile jednak w rozdziale wczeœniejszym by³o o jej
pocz¹tkach i nadziejach, o tyle w tym rozdziale jest o rozczarowaniach. Tym siê to
jeszcze ró¿ni, ¿e w rozdziale II by³a mowa raczej o rewitalizacji œl¹skiej to¿samo-
œci, o podkreœlaniu w³asnej roli etc., a w tym rozdziale o rodz¹cej siê „wspólnocie
doœwiadczeñ”, ³¹cz¹cej i „hanysów”, i „goroli” w obliczu groŸby utraty pracy (co
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prawda by³a to wspólnota doraŸna, ale zawsze…) (s. 285). I wreszcie tu w³aœnie
ze szczególn¹ moc¹ zwraca siê uwagê na swoiste „pêkniêcie” dyskursu oficjalne-
go i potocznego w odniesieniu do problemów, jakie rodzi³a transformacja.

Omawiaj¹c jednak ten rozdzia³, chcia³bym sformu³owaæ tak¿e pewn¹ bar-
dziej generaln¹ uwagê krytyczn¹. Zdecydowanie w pracy dominuje koncentracja
na ludnoœci górniczej, czy mo¿e szerzej – zwi¹zanej z przemys³em ciê¿kim. A co
z pozosta³ymi kategoriami ludnoœci? Skoro praca mia³a, jak to autor deklarowa³
we wstêpie, analizowaæ ludnoœæ rodzim¹ Œl¹ska, okreœlaj¹c¹ siê jako Górnoœl¹zacy,
to jednak oczekiwa³bym szerszego spektrum spo³ecznych reprezentacji. Nawet
jeœli badania by³y przeprowadzone w miastach przemys³owej czêœci Œl¹ska przy-
nale¿nej po 1922 r. do Polski, to chyba i tam poza górnikami i hutnikami jakieœ
inne grupy zawodowe by³y obecne, a w nich znajdowali siê Œl¹zacy (to jest istotne
pytanie z punktu widzenia bycia przegranym b¹dŸ beneficjentem transformacji).

Ostatni rozdzia³ dotyczy wizji przysz³oœci Œl¹ska. Autor mocno stwierdza, ¿e
tak jak w odniesieniu do przesz³oœci dominuje syndrom œl¹skiej krzywdy, „tak
z kolei postawê wobec przysz³oœci, wobec tego co nieznane (…) znamionuje fata-
lizm” (s. 293). Bardzo to pesymistyczna wizja. Byæ mo¿e bierze siê ona z tego,
jak¹ kategoriê osób wziêto do badania (zwykle s¹ to osoby starsze, a te, doœwiad-
czaj¹c w sposób wzmocniony trudów ¿ycia, raczej miewaj¹ sk³onnoœæ do ma³o
radosnych wizji przysz³oœci). Ciekawe s¹ tu natomiast analizy mitu i marzeñ
o œl¹skiej autonomii czy te¿ wizje tzw. Wielkiego Œl¹ska (w kontekœcie dyskusji
nad regionalizacj¹). Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w porównaniu z poprzednimi roz-
dzia³ami ten prezentuje siê najs³abiej (czy dlatego, ¿e ³atwiej osobom starszym
rozmawiaæ o przesz³oœci, której siê doœwiadczy³o, ni¿ projektowaæ przysz³oœæ?).
Przyznam te¿, ¿e tak do koñca to argumentów na rzecz owego „fatalizmu” za
wiele tu nie znalaz³em (powiedzia³bym nawet, ¿e projekt autonomistyczny jest
jak najbardziej aktywistyczny i niewiele z fatalizmem ma wspólnego).

Zamykaj¹c ju¿ moje uwagi o pracy, chcê podkreœliæ, ¿e w zakoñczeniu zwró-
ci³y moj¹ uwagê dwie kwestie. Po pierwsze, podkreœlenie roli gwary, choæ autor
nie odniós³ siê tu do starañ o uznanie jej jako jêzyka regionalnego (byæ mo¿e,
jeszcze gdy praca powstawa³a, nie by³o to a¿ tak g³oœne jak obecnie). A po drugie,
koncepcja tzw. homo silesius – myœlê, ¿e mo¿e to byæ ciekawy (i zgrabny reto-
rycznie) koncept, godzien dyskusji.

Szkoda te¿, ¿e nie pokuszono siê o indeksy (choæby osobowy). No i szkoda,
¿e autor nie podj¹³ wysi³ku przeprowadzenia choæby pobie¿nych analiz o charak-
terze porównawczym, przede wszystkim w odniesieniu do innych spo³ecznoœci
dawnego pogranicza polsko-niemieckiego! Bodaj raz czy dwa znalaz³o siê odwo-
³anie do przyk³adu kaszubskiego (raz z obszerniejszym cytatem z opracowania
autorstwa Brunona Synaka), a inne spo³ecznoœci, takie jak Warmiacy czy Mazurzy
albo te¿ Krajniacy siê zupe³nie tu nie pojawili. Tymczasem – pamiêtaj¹c o œl¹-
skiej specyfice (górnictwo, uprzemys³owienie regionu, kultura miejska jako do-
minuj¹ca etc.) – wydaje siê jednak, ¿e pewne wspólne doœwiadczenia historyczne
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s¹ tu istotne. Pisz¹c przyk³adowo o tzw. œl¹skiej krzywdzie, o rewitalizacji to¿sa-
moœci regionalnej (etnicznej), o kszta³towaniu siê ruchu regionalnego czy te¿
o znaczeniu kultury niemieckiej dla Œl¹zaków, a¿ siê prosi, aby spróbowaæ to
odnieœæ do innych, podobnych spo³ecznoœci, pokazuj¹c, ¿e na dawnym pograni-
czu by³y to procesy o szerszym zasiêgu, obejmuj¹ce nie tylko Œl¹zaków. Ale byæ
mo¿e to zadanie ju¿ nie dla jednego autora, lecz dla zespo³u badaczy zwi¹zanych
i zajmuj¹cych siê dawnym pograniczem polsko-niemieckim.
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Monika Mazurek Jêzyk, przestrzeñ, pochodzenie.
Analiza to¿samoœci kaszubskiej,

wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2010, ss. 405,
tabele, wykresy, ilustracje, aneksy

Problematyka to¿samoœci nale¿y do najczêœciej podejmowanych obecnie za-
gadnieñ badawczych. W publikacjach socjologicznych to¿samoœæ najczêœciej jest
przedstawiana jako stan lub proces. Autorzy nale¿¹cy do pierwszego nurtu usi³uj¹
odpowiedzieæ na pytanie, czym jest to¿samoœæ, drudzy zaœ, w jaki sposób siê
tworzy i zmienia1. Najnowsza praca Moniki Mazurek Jêzyk, przestrzeñ, pocho-
dzenie. Analiza to¿samoœci kaszubskiej wpisuje siê w drugi nurt. Celem badañ
autorki by³o okreœlenie wspó³czesnych wyznaczników to¿samoœci tej grupy oraz
ocena ich roli.

Ksi¹¿ka M. Mazurek sk³ada siê z obszernego wprowadzenia, dziewiêciu roz-
dzia³ów oraz aneksu. Czêœæ wprowadzaj¹ca poœwiêcona zosta³a kwestiom teore-
tycznym. Autorka wyjaœnia w niej pojêcia: to¿samoœæ, etnicznoœæ, wielokulturo-
woœæ czy te¿ postkolonializm. Zajmuje siê te¿ Kaszubami jako pograniczem
i konsekwencjami tego po³o¿enia dla to¿samoœci kaszubskiej. G³ówn¹ tez¹ pracy
jest stwierdzenie, ¿e Kaszubi s¹ hybrydow¹ spo³ecznoœci¹ pogranicza, na których
to¿samoœæ ogromny wp³yw wywar³a w przesz³oœci kolonizacja niemiecka, a obec-
nie polska.

W rozdziale pierwszym autorka przedstawia zarys historii etnicznej Kaszu-
bów, zwracaj¹c szczególn¹ rolê na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jako repre-
zentanta spo³ecznoœci kaszubskiej. Du¿o uwagi poœwiêca te¿ kwestii statusu gru-
powego, znajomoœci jêzyka kaszubskiego i granic Kaszub. Odnoœnie do znajo-
moœci jêzyka kaszubskiego autorka podaje, ¿e w Narodowym Spisie Powszechnym
z 2002 r. 52 665 osób zadeklarowa³o pos³ugiwanie siê jêzykiem kaszubskim
w kontaktach domowych (s. 72). Pozostaje to w sprzecznoœci z wynikami badañ
i szacunkami dla ca³ej populacji Jana Mordawskiego, który stwierdzi³, ¿e jêzyk

1 Z. Bokszañski, To¿samosci zbiorowe, Warszawa 2005, s. 33-35.
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rodzimy zna 64,5 proc. Kaszubów (367 000 osób), a nie zna 35,5 proc. (202 405
osób)2. Ten¿e autor stwierdza te¿, ¿e znajomoœæ nie oznacza pos³ugiwania siê nim
na co dzieñ – tylko w trzech gminach (Linia, Sierakowice i Stê¿yca) pos³uguje siê
nim na co dzieñ ponad 50 proc. mieszkañców3.

W tym¿e rozdziale dowiadujemy siê, ¿e baz¹ empiryczn¹ ksi¹¿ki by³y bada-
nia prowadzone w latach 2005–2008, które objê³y 3562 osoby. Wœród responden-
tów 49,6 proc. stanowili Kaszubi. Jedno z badañ (badanie III) prowadzono wœród
cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, co z pewnoœci¹ mia³o wp³yw na
wyniki. Podobnie jak we wczeœniejszych badaniach dotycz¹cych to¿samoœci Ka-
szubów prowadzonych przez M. Latoszka i B. Synaka autorka zastosowa³a meto-
dê iloœciow¹, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Uzupe³ni³a je zadaniem
dodatkowych pytañ, co mo¿na potraktowaæ jako badanie jakoœciowe. Ponadto
w swoich badaniach M. Mazurek zastosowa³a takie narzêdzia badañ jakoœcio-
wych, jak fotografie dokumentuj¹ce znacz¹ce wydarzenia, emblematy etniczne
oraz artefakty.

Nastêpne rozdzia³y ksi¹¿ki poœwiêcone zosta³y prezentacji wyznaczników
to¿samoœci. Pierwszym i najstarszym z nich jest jêzyk. Autorka zauwa¿a ¿e „Ka-
szubi uznaj¹ jêzyk kaszubski za wartoœæ najwa¿niejsz¹, przy jednoczesnej prze-
wa¿aj¹cej nieznajomoœci tego jêzyka przez osoby tego pochodzenia”4. Jêzyk ka-
szubski jest wartoœci¹ uznawan¹, lecz niepraktykowan¹. Du¿o uwagi M. Mazurek
poœwiêca przemianom statusu kaszubszczyzny od gwary do jêzyka, procesowi
kodyfikacji jêzyka i literaturze w jêzyku kaszubskim. Kolejn¹ kwesti¹ jest obec-
noœæ kaszubszczyzny w koœciele, szkole i mediach. Obecnoœæ w koœciele, a zw³asz-
cza t³umaczenia ewangelii na jêzyk kaszubski maj¹ wymiar symboliczny i nobi-
lituj¹cy. Tak¿e du¿e znaczenie ma prasa, audycje telewizyjne, radiowe i strony
internetowe w jêzyku kaszubskim.

Procesowi zanikania jêzyka w przekazie miêdzypokoleniowym towarzyszy
zintensyfikowanie dzia³añ na rzecz jego wprowadzania w szko³ach. M. Mazurek
podaje, ¿e kaszubski jest obecnie przedmiotem nauczania w 68 szko³ach podstawo-
wych, gimnazjach, liceach i Wy¿szym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Kaszu-
bi w deklaracjach s¹ zwolennikami nauczania jêzyka kaszubskiego w szko³ach.
Im wy¿szy poziom nauczania, tym mniej zwolenników takiego rozwi¹zania – 24,1
proc. respondentów opowiedzia³o siê za wprowadzeniem jêzyka kaszubskiego
jako obowi¹zkowego w liceach, 30,5 proc. w gimnazjach, 33,6 proc. w szko³ach
podstawowych. Zdaniem M. Mazurek w spo³ecznoœci kaszubskiej widaæ odcho-
dzenie od to¿samoœci opartej na jêzyku. Pe³ni on bardziej funkcjê symboliczn¹
ni¿ komunikacyjn¹ – czêstsze pos³ugiwanie siê nim deklaruj¹ cz³onkowie ZK-P.

2 J. Mordawski, Statystyka ludnoœci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdañsk 2005, s. 50.
3 Tam¿e.
4 M. Mazurek, op. cit., s. 99.
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W kolejnym rozdziale (pi¹tym) autorka zajê³a siê kwesti¹ terytorium etnicz-
nego Kaszubów jako wyznacznika to¿samoœci. Wykaza³a, ¿e respondenci trak-
tuj¹ zamieszkiwanie od pokoleñ na obszarze Kaszub jako jeden z g³ównych wy-
znaczników to¿samoœci. Interesuj¹ce jest, ¿e na przywi¹zanie do terytorium i jego
walory krajobrazowe wskazuj¹ te¿ osoby niebêd¹ce etnicznymi Kaszubami, lecz
indentyfikuj¹ce siê z regionem z racji d³ugiego zamieszkiwania. Stosunek Kaszu-
bów do swojego regionu jest wysoce afektywny – jest to ziemia przodków, ojco-
wizna. Przywi¹zanie do ziemi zwi¹zane jest te¿ z przywi¹zaniem do ma³ej ojczy-
zny, bêd¹cym czymœ namacalnym, bezpoœrednim, naznaczonym pozytywnymi
emocjami.

Nastêpny rozdzia³ poœwiêcony zosta³ znaczeniu pochodzenia w tworzeniu
to¿samoœci. Czynnik ten w czasach migracji, zmian to¿samoœci, zanikania jêzyka
kaszubskiego staje siê najwa¿niejszym w okreœlaniu pochodzenia etnicznego
i to¿samoœci. Autorka zauwa¿a, ¿e Kaszubi kryterium pochodzenia stosuj¹ doœæ
wybiórczo – czasem wystarczy byæ uznanym za Kaszubê, gdy ma siê jedno
z dziadków, kiedy indziej jedno z rodziców (s. 244). Argument ten bywa stoso-
wany jako swoisty argument wykluczania.

Autorka nie podnosi kwestii to¿samoœci nabytej drog¹ zwi¹zku ma³¿eñskie-
go w pierwszym pokoleniu. Z moich badañ i obserwacji wynika, ¿e akceptuje siê
kobiety nie-Kaszubki, które wysz³y za m¹¿ za Kaszubów, uznaj¹c je za „swoje” –
zw³aszcza gdy urodz¹ dzieci. Inaczej jest w przypadku mê¿czyzn – oni pozostaj¹
„obcymi”, co podkreœla siê zw³aszcza w sytuacjach konfliktowych.

Du¿o uwagi M. Mazurek poœwiêci³a kwestiom poziomów to¿samoœci kaszub-
skiej, polskiego patriotyzmu i nacjonalizmu Kaszubów oraz stereotypom i auto-
stereotypom Kaszubów. Wiêkszoœæ badanych wskazywa³a na podwójn¹ to¿samoœæ
– w zale¿noœci od grupy wy¿szy odsetek respondentów wskazywa³ na to¿samoœæ
polsko-kaszubsk¹ lub kaszubsko-polsk¹. W badaniu prowadzonym wœród cz³on-
ków ZK-P wiêcej osób wskaza³o na tê drug¹, co nie budzi zdziwienia. Jednocze-
œnie 11,3 proc. zadeklarowa³o wy³¹cznie to¿samoœæ (narodowoœæ kaszubsk¹)
i 17,6 proc. polsk¹ (s. 249). W badaniu IV najwiêcej respondentów (54,1 proc.)
wskaza³o na podwójn¹ polsko-kaszubsk¹ to¿samoœæ. Zdaniem M. Mazurek ta to¿-
samoœæ ukszta³towa³a siê poprzez przemoc symboliczn¹, wywieran¹ przez kulturê
polsk¹ jako kulturê dominuj¹c¹.

Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki poœwiêcony zosta³ codziennym i odœwiêtnym przeja-
wom etnicznoœci. Autorka, odwo³uj¹c siê do teorii tradycji wynalezionej E. Hobs-
bawma, wskazuje, ¿e takimi tradycjami s¹ przede wszystkim Zjazdy Kaszubów
(organizowane corocznie od 1999), Dzieñ Jednoœci Kaszubów (od 2005). Ten
drugi mo¿na uznaæ na kaszubskie œwiêto narodowe, podczas którego, jak pisze
autorka, Kaszubi zak³adaj¹ „przebrania”, czyli stroje ludowe, bior¹ flagi. W kate-
goriê tradycji wynalezionej wpisuj¹ siê te¿ Pielgrzymka £odziowa Rybaków do
Pucka na odpust œw. Piotra i Paw³a czy Pielgrzymka £odziowa z ¯arnowca do
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Nadola. Zjawisko pielgrzymowania, maj¹ce odleg³e tradycje na Kaszubach, po
1990 r. przybra³o nowe wymiary. ZK-P zorganizowa³o trzy pielgrzymki do Ziemi
Œwiêtej, maj¹ce bogat¹ oprawê etniczn¹. Podczas pierwszej, w 2000 r., wmuro-
wano tablicê z tekstem Ojcze nasz w jêzyku kaszubskim w koœciele Pater Noster.
Oprawê etniczn¹ mia³y (i maj¹) piesze pielgrzymki Kaszubów do Czêstochowy
i na Giewont.

W swoich badaniach M. Mazurek podjê³a tak¿e kwestiê dwóch wizji przy-
sz³oœci Kaszub œcieraj¹cych siê wœród elity kaszubskiej. Pierwszy to „model ba-
warski”, który zak³ada budowanie silnego regionu w ramach pañstwa polskiego.
Drugi to „model kataloñski” z daleko id¹c¹ autonomi¹, w tym dwujêzycznoœci¹.
Wiêkszoœæ Kaszubów jest zwolennikami pierwszej opcji.

W procesie etnicyzacji Kaszubi siêgaj¹ po elementy kultury ludowej – jed-
nak wœród znacznej czêœci (a mo¿e wiêkszoœci) elity kaszubskiej jest ona postrze-
gana jako „skansenowoœæ” i ograniczenie. Elity podchodz¹ z rezerw¹ do swojej
kultury typu ludowego – brakuje jednak innego projektu wspó³czesnej etnicznej
(narodowej) kultury kaszubskiej. Wersja skandynawska wobec silnego kompleksu
ch³opskiego (podobnie jak w spo³eczeñstwie polskim) raczej nie zyska aprobaty.
St¹d te¿ chêtnie przywo³uje siê i siêga do kultury (drobno)szlacheckiej, miesz-
czañskiej i rybackiej.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka M. Mazurek stanowi znacz¹cy
wk³ad w rozpoznanie przemian to¿samoœci kaszubskiej w pierwszej dekadzie XXI
wieku. Autorka, opisuj¹c to¿samoœæ Kaszubów, czêsto pos³uguje siê „modnymi”
koncepcjami, w tym teori¹ postkolonializmu, przypisuj¹c ró¿ne zjawiska koloni-
zacji polskiej, tak¿e wspó³czesnej.

Pokazuje przejœcie od to¿samoœci miêkkiej, opartej na jêzyku i autoidentyfi-
kacji, do to¿samoœci twardej – wyznaczanej przez genealogiê, a tak¿e terytorium.
Autorka, podobnie jak inni badacze (np. Mordawski), wskazuje na zmniejszaj¹c¹
siê, deklaratywn¹ i symboliczn¹ rolê jêzyka kaszubskiego jako wyznacznika to¿-
samoœci. Zauwa¿a te¿ raczej niechêtny stosunek Kaszubów do nauczania swo-
jego jêzyka w szko³ach i wprowadzenia go jako jêzyka wyk³adowego. Pokazuje,
¿e etnicznoœæ kaszubska z bezrefleksyjnego trwania przy jêzyku, zwyczajach, „tat-
czyŸnie” staje siê projektem refleksyjnym. Miejsce etnicznoœci ukrytej wewnêtrznej
zajmuje etnicznoœæ symboliczna i demonstracyjna – jej przejawem jest pos³ugi-
wanie siê jêzykiem kaszubskim w przemówieniach, „przebieranie siê na ludowo”
podczas zjazdów Kaszubów, symboliczne naznaczanie terytorium przez dwujê-
zyczne tablice z nazwami miejscowoœci, „witacze”, flagi kaszubskie.
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Cezary Obracht-Prondzyñski
Tomasz Rembalski

Noty wydawnicze

Zenon Romanow, Krajniacy Z³otowscy w Polsce Ludowej w latach 1945–1975,
S³upsk 2010, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 284

Pierwsza w literaturze historycznej monografia spo³ecznoœci Krajniaków Z³otow-
skich i ich sytuacji w pierwszych dekadach PRL-u. Autor rozpoczyna jednak od
zarysowania kontekstu historycznego, czyli omówienia sytuacji Krajniaków w pañ-
stwie niemieckim (w latach 1918–1945). Nastêpnie przechodzi do omówienia
pierwszych miesiêcy po zakoñczeniu wojny (rozdzia³ ma wymowny tytu³: Od
nadziei do rozczarowania). Zwraca tu uwagê na dramatyczne problemy bezpie-
czeñstwa, na przebieg weryfikacji narodowoœciowej, funkcjonowanie obozu pra-
cy w Z³otowie, stosunki miêdzy Krajniakami a ludnoœci¹ nap³ywow¹ i wreszcie
na kszta³towanie siê polityki w³adz komunistycznych wobec ludnoœci rodzimej.
Kolejny rozdzia³ poœwiêcony zosta³ okresowi stalinowskiemu i jego skutkom.
Wreszcie rozdzia³ czwarty zawiera opis wydarzeñ i procesów miêdzy Polskim
PaŸdziernikiem’56 a rokiem 1975. W ksi¹¿ce zamieszczono kilka zdjêæ archiwal-
nych, bibliografiê, indeks osobowy, a przede wszystkim bogaty aneks Ÿród³owy.

„Studia Pelpliñskie”, t. XLII, Wydanie Specjalne, Pelplin 2010, wyd. Wy¿sze
Seminarium Duchowne Diecezji Pelpliñskiej, ss. 428

Ten specjalny numer zosta³ dedykowany wybitnemu pelpliñskiemu historykowi,
ks. prof. Anastazemu Nadolnemu, st¹d te¿ otwieraj¹ go teksty poœwiêcone drodze
¿yciowej i naukowej Jubilata (tom ukaza³ siê z okazji 50-lecia œwiêceñ kap³añ-
skich). Znalaz³a siê tu tak¿e bibliografia prac. prof. Nadolnego. Wœród 26 artyku³ów
naukowych zamieszczonych w tym tomie warto przywo³aæ choæby kilka: J. Ko-
walkowski, Spisy pochowanych w koœciele klasztornym franciszkanów reformatów
w Wejherowie, J. Sziling, Z dzia³alnoœci duszpasterskiej administratora apostolskiego
diecezji che³miñskiej w latach okupacji niemieckiej (1939–1945), ks. J. Walkusz,
Obraz miêdzywojennego Koœcio³a na Pomorzu Nadwiœlañskim w œwietle relacji
„ad limina apostolorum” biskupa Stanis³awa Wojciecha Okoniewskiego.
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Rumia w ró¿nej perspektywie, red. Jan Drwal, Rumia 2010, wyd. Rada Miejska
Rumi, ss. 53

Ksi¹¿ka zawiera materia³y z panelu dyskusyjnego, który odby³ siê we wrzeœniu
2009 r. z okazji 55-lecia praw miejskich. Znalaz³y siê tu teksty kilku g³osów wpro-
wadzaj¹cych (m.in. E. Wittbrodt, Rumia w perspektywie europejskiej, E. Rogala-
-Koñczak, Rumia w przysz³oœci, C. Obracht-Prondzyñski, Rumia w perspektywie
kaszubskiej) oraz zapis dyskusji wywo³anej tymi wyst¹pieniami.

Leon M³yñski, V wieków Za³akowa, Sierakowice 2010, wyd. Gmina Sierako-
wice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddzia³ w Sierakowicach, ss. 148

Wznowienie jednej z pierwszych monografii wiejskich, wydanej przez ZK-P
w 1967 r. Przeds³owie napisa³ wnuk autora – prof. Piotr Nowiñski. On te¿, wraz
z Andrzejem Dworzaczkiem, do³o¿y³ ostatni¹ czêœæ ksi¹¿ki: Pos³owie – VI wiek
Za³akowa, czyli skrótowy opis dziejów wsi od okresu miêdzywojennego, przez
lata wojny, lata PRL, a¿ po okres po 1989 r. (tu te¿ znalaz³o siê sporo ilustracji,
tak¿e kolorowych). Ten dodatek jest o tyle uzasadniony, ¿e w wersji pierwotnej
w ksi¹¿ce L. M³yñskiego by³y tylko trzy czêœci: panowanie krzy¿ackie, okres Rze-
czypospolitej szlacheckiej i czasu rozbiorów. Zamieszczono tu tak¿e bibliografiê
i wykaz Ÿróde³.

Z dziejów Sztumu i okolic, cz. VI, red. Andrzej Lubiñski, Sztum 2010, wyd.
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Sztumskiej, ss. 135

Kolejny tom serii wydawanej przez TMZS. Wœród dziesiêciu zamieszczonych tu
tekstów uwagê zwracaj¹ wspomnienia Franciszka Wojciechowskiego z lat 1933–
–1933 oraz wspomnienia Ignacego Górzyñskiego z Warmii i pracy w Komitecie
Plebiscytowym w Malborku. Z innych warto przywo³aæ Przemys³awa Szczuch-
niaka, Polityka narodowoœciowa w³adz polskich wobec ludnoœci rodzimej Powiœla
po 1948 r. Jest te¿ ciekawy materia³ dotycz¹cy ods³oniêcia Pomnika Wdziêczno-
œci w Sztumie w 1956 r. oraz wyst¹pienie pos³a Floriana Wich³acza z tej okazji.

Ewa Czerniakowska, Obchody 100. rocznicy Juliusza S³owackiego na Pomorzu
w 1909 roku, Gdañsk-Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo JASNE, ss. 32

Niewielka broszura dokumentuj¹ca wa¿ne wydarzenie dla spo³ecznoœci polskiej
Pomorza, jakim by³y obchody rocznicy J. S³owackiego. Autorka, korzystaj¹c g³ów-
nie z prasy pomorskiej, przedstawia inicjatywy i przedsiêwziêcia w poszczegól-
nych miejscowoœciach w ówczesnych Prusach Zachodnich. Reprodukuje te¿ jako
ilustracje niektóre artyku³y i notatki prasowe.
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Nicole Do³owy-Rybiñska, Les Kaschoubes de Poméranie, Crozon 2010, Èdi-
tions ARMELINE, ss. 194

Tekstów o Kaszubach w jêzykach angielskim czy niemieckim by³o do tej pory
sporo. Brakowa³o niemal zupe³nie tekstów po francusku. Dlatego bardzo dobrze
siê sta³o, ¿e ukaza³a siê ta pozycja (w serii, w której wczeœniej ukaza³y siê m.in.
tomy poœwiêcone £u¿yczanom, Karaimom, ¯mudzinom, Pomakom...). Ksi¹¿ka
(która ma zreszt¹ tak¿e swoj¹ wersjê polsk¹) sk³ada siê z jedenastu rozdzia³ów,
prezentuj¹cych m.in. liczebnoœæ Kaszubów, ich historiê, dylematy to¿samoœci,
ruch kaszubski, literaturê, jêzyk, instytucje kaszubskie etc. Jednym s³owem – wie-
dza o Kaszubach w pigu³ce. Do tego w³¹czono nieco kolorowych i czarno-bia³ych
ilustracji, podstawow¹ bibliografiê i wybrane nazwy miejscowoœci po kaszubsku,
polsku i niemiecku.

Pomorze wczoraj – dziœ – jutro. Miasta i miasteczka pomorskie. Pommern –
Gestern – Heute – Morgen. Pommersche Städte und Städtchen, red. Arleta
Majewska, Stargard – Pruszcz Gdañski 2010, wyd. Muzeum w Stargardzie,
ss. 390

Polsko-niemiecka publikacja poœwiêcona miastom pomorskim. Z dziewiêtnastu
zamieszczonych tu artyku³ów warto choæby przywo³aæ: Beata Wywrot-Wyszkow-
ska, Œredniowieczne i wczesnonowo¿ytne urz¹dzenia wodoci¹gowe w Ko³obrzegu,
Barbara Ochendowska-Grzelak, Zmiany w krajobrazie miast pomorskich i próby
jego ochrony, Wojciech Grobelki, Militarne dzieje Koszalina od œredniowiecza
do 1945 roku, czy te¿ Adam Szymski, Trauma miast i miasteczek Pomorza 1939–
–1961. Na osobn¹ uwagê zas³uguje tekst prof. Tadeusza Bia³eckiego: Wspom-
nienia z moich wêdrówek po Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1960.

Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Ksiêga pami¹tkowa poœwiêcona Profeso-
rowi Romanowi Wapiñskiemu, red. Andrzej Drzewiecki, Eugeniusz Koko,
Gdañsk-Gdynia 2010, wyd. Uniwersytet Gdañski, Dowództwo Marynarki
Wojennej RP, ss. 386

W pierwszej czêœci znalaz³o siê kilkanaœcie tekstów – referatów i wspomnieñ –
poœwiêconych prof. Wapiñskimu (m.in. J. Borzyszkowskiego, Pomorskie bada-
nia Profesora Romana Wapiñskiego i Jego zwi¹zki z ruchem kaszubsko-pomor-
skim). Zamieszczono tu tak¿e bibliografiê prac Profesora. Druga czêœæ ksi¹¿ki pt.
W klimacie problematyki morskiej i pomorskiej zawiera dwanaœcie tekstów, m.in.
P. Hausera, Niemcy wobec perspektywy utraty Prus Zachodnich w okresie paŸ-
dziernik 1918 – czerwiec 1919, czy te¿ M. Sta¿ewskiego, Powrót Polski na
Pomorze a przemiany ludnoœciowe. W trzeciej czêœci znalaz³o siê kilka tekstów
pod zbiorczym tytu³em Wobec wyzwañ niepodleg³oœci.
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Dzia³alnoœæ narodowa Polaków na pó³nocnym pograniczu polsko-niemieckim
w dwudziestoleciu miêdzywojennym, red. Zenon Romanow, Bytów-Pruszcz
Gdañski 2010, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, ss. 249

W 2009 r. przypad³a 80. rocznica powstania polskich szkó³ mniejszoœciowych
w Niemczech. Z tej okazji odby³a siê konferencja naukowa w bytowskim mu-
zeum. W tomie zwieraj¹cym materia³y pokonferencyjne znalaz³o siê szesnaœcie
artyku³ów, z których kilka wprost dotyczy³o terenów Pomorza, np. L. Boñcza-
-Bystrzycki, Rola duchowieñstwa polskiego w dzia³alnoœci narodowej na ziemi
bytowskiej w latach 1919–1939; J. Kopyd³owski, Szkolnictwo polskie w powiecie
bytowskim w dwudziestoleciu miêdzywojennym; M. Kwaœkiewicz, Starania Ka-
szubów bytowskich o polsk¹ szko³ê w œwietle relacji z podró¿y do Niemiec Józefa
Kisielewskiego; T. Rembalski, Cysewscy z Os³awy D¹browy. Rodzina – dzia³al-
noœæ narodowa i oœwiatowa – wojenne losy czy te¿ Z. Romanow, Tradycje Zwi¹zku
Polaków w Niemczech w polityce w³adz Pomorza Zachodniego w latach 1945–1975.
Artyku³om towarzysz¹ doœæ liczne ilustracje oraz reprodukcje dokumentów.

Jaros³aw Œlêzak, Instytucjonalizacja ¿ycia imigracyjnego w przestrzeni lokal-
nej Gdañska, Toruñ 2010, wyd. Europejskie Centrum Edukacyjne, ss. 484

Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech rozdzia³ów. Najpierw autor omawia kontekst praw-
ny ruchów migracyjnych. Nastêpnie przechodzi do dziedzictwa migracji w Gdañ-
sku, siêgaj¹c od czasów œredniowiecza a¿ po sytuacjê po 1945 r. Najwa¿niejsze s¹
dwa nastêpne rozdzia³y: pierwszy z nich traktuje o instytucjach zajmuj¹cych siê
ruchami migracyjnymi (Urz¹d Wojewódzki, Stra¿ Graniczna, fundacje, pomoc
spo³eczna, PCK, Caritas etc.), a drugi omawia „specyfikê adaptacyjn¹ i integra-
cyjn¹ imigrantów w Gdañsku od roku 1989”. Jest te¿ obszerna bibliografia.

„Acta Cassubiana”, t. 12, Gdañsk 2010, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 502

W kolejnym tomie rocznika naukowego Instytutu Kaszubskiego spoœród jedena-
stu artyku³ów z dzia³u pierwszego wyró¿niæ mo¿na Milosza Øeznika (Chemnitz)
o m³odokaszubskich przedstawieniach Œwiêtope³ka Wielkiego i Mestwina II,
Daniela Kalinowskiego o Œcinaniu kani Jana Rompskiego, Zygmunta Szultki
o modlitwie Ojcze nasz ze Szczenurza czy te¿ Tomasza Derlatki (Lipsk) o podo-
bieñstwach typologicznych najwiêkszych dzie³ literackich kaszubskich i ³u¿yc-
kich. W drugim dziale Pomorskie syntezy i refleksje uczonych znalaz³y siê dwa
ciekawe i wa¿ne teksty: abpa Henryka Muszyñskiego, Moje kaszubskie korzenie
oraz prof. Ulricha Drechsela (Gryfia): Moja droga do Polski – migawki z piêciu
dziesiêcioleci. W czêœci Ÿród³owej J. Borzyszkowski opublikowa³ unikatowy
dokument dotycz¹cy Kaszubów z 1942 r., a ponadto dwa teksty z pocz¹tków
Zrzeszenia Kaszubskiego, autorstwa Lecha B¹dkowskiego i Józefa Osowickiego.
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Kolejne dwa dzia³y to liczne recenzje oraz kronika naukowa. Tom koñcz¹ Pro
memoria, poœwiêcone m.in. biskupom Andrzejowi Œliwiñskiemu i Marianowi Przy-
kuckiemu, pisarzowi Zbigniewowi ¯akiewiczowi czy te¿ historyczce Hannie
Domañskiej.

W.F. Zernecke, Ca³y Gdañsk za dwadzieœcia srebrnych groszy. Najnowszy prze-
wodnik o Gdañsku i jego okolicy. Alfabetycznie u³o¿ony opis wszystkiego, co
w Gdañsku i okolicy jest godne uwagi lub w jakikolwiek sposób interesuj¹ce.
Wraz z dodatkiem: Trzy dni w Gdañsku i okolicy, Napisa³… [1843], t³um. i ko-
mentarze A.M. Mas³owski, R.M. Kowald, Gdañsk 2010, wyd. Yellow Factory

T³umaczenie bardzo ciekawego dokumentu z po³owy XIX wieku. Oprócz przed-
mowy i wstêpu oraz szkicu biograficznego o autorze ksi¹¿kê wype³niaj¹ dwa ty-
tu³owe teksty, bêd¹ce w³aœciwie skrzy¿owaniem przewodnika i swego rodzaju
bedekera gdañskiego. Wydawca zadba³ o liczne objaœniaj¹ce przypisy, ilustracje,
konkordancjê nazw ulic oraz indeks osobowy.

Magdalena Niedzielska, Cmentarz ¿ydowski, Toruñ 2010, wyd. Towarzystwo
Mi³oœników Torunia, ss. 80

W ostatnich latach sukcesywnie nadrabiane s¹ zaleg³oœci w poznaniu, opisaniu
i upamiêtnieniu pomorskich ̄ ydów. Przyk³adem mo¿e byæ te¿ ta minimonografia
cmentarza ¿ydowskiego w Toruniu. Tytu³ ksi¹¿ki jest jednak nieco myl¹cy, bo
oprócz cmentarza opisano tu tak¿e sam¹ spo³ecznoœæ toruñskich ¯ydów oraz
synagogê miejsk¹. Co wa¿ne – rzecz ca³a zosta³a udokumentowana licznymi
(blisko 70) fotografiami oraz opatrzona przypisami Ÿród³owymi.

W matni. Koœció³ na ziemiach polskich w latach II wojny œwiatowej, pod red.
Bart³omieja Noszczaka, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 269

Ksi¹¿ka ta sk³ada siê z czterech czêœci, z której ka¿da ma swojego autora lub
autorów. Redaktorem naukowym tomu by³ prof. Bart³omiej Noszczak. Autork¹
pierwszej czêœci o ¿yciu religijno-spo³ecznym pod okupacj¹ niemieck¹ i radzieck¹
jest Ma³gorzata Krupecka. Czêœæ drug¹, o represjach wobec Koœcio³a w okupo-
wanej Polsce przez administracjê okupacyjn¹ niemieck¹, radzieck¹, s³owack¹
i litewsk¹, napisa³ Bart³omiej Noszczak. Micha³ Kurkiewicz i Monika Plutecka
opracowali czêœæ o Koœciele wobec okupantów i polskiego pañstwa podziemne-
go, natomiast ostatni¹ czêœæ o Stolicy Apostolskiej wobec Koœcio³a w Polsce na-
pisa³ Micha³ Barcikowski. Ukazuje zarówno znan¹ wszystkim politykê nazistow-
skich Niemiec wobec Koœcio³a na terenach w³¹czonych do Rzeszy, do GG jak na
ziemiach zajêtych po 1941 roku; represje pañstwa sowieckiego po pierwszym
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zajêciu ziem wschodniej Polski do 1941 roku, jak i za „drugiego sowieta”. Jednym
z najciekawszych fragmentów s¹ jednak czêœci dotycz¹ce chêci wykorzystania do
swoich celów, wynarodowienia i zamiany duchownych polskich na „swoich” przez
pañstwo s³owackie i litewskie. Bardzo dobrze czyta³ mi siê kolejny rozdzia³ doty-
cz¹cy Koœcio³a wobec okupantów i polskiego pañstwa podziemnego autorstwa
Micha³a Kurkiewicza i Moniki Pluteckiej. Jest to bardziej przedstawienie tego
w³aœnie zagadnienia przez studium poszczególnych osobowoœci z dziejów Koœ-
cio³a, takich jak bp. Soko³owski, oskar¿any o zdradê poprzez utrzymywanie
œcis³ych kontaktów w Niemcami i wspó³pracê na ich rzecz; bpa Adamskiego,
który zosta³ potêpiony za podpisanie volkslisty; ksiêdza kapelana 1. Dywizji im
„Tadeusza Koœciuszki” o. Wilhelma Kubsza, oblata, o którym autorzy s³usznie
zauwa¿yli, ¿e jego ¿yciorys to œwietny temat na film sensacyjny (przez parê lat po
wojnie by³ równie¿ rektorem koœció³ka ksiê¿y oblatów w Gdañsku G³ównym).
Autorzy przedstawiaj¹ równie¿ ksiê¿y konspiracyjnych, opiekunów duchownych
Armii Krajowej, powstañców warszawskich, konspiracji wileñskiej, a tak¿e dzia-
³aj¹cych pod okupacja sowieck¹. Co chyba najciekawsze i chyba najbardziej war-
toœciowe, autorzy nie opisuj¹ tylko ogromnych zalet i bohaterstwa ksiê¿y, zakon-
ników i sióstr zakonnych, ale i te ciemne strony, jak antysemityzm czy dbanie
tylko o swoje interesy.

„Kluka. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach”, 2010,
nr 3, ss. 44

Kolejny tom biuletynu dokumentuj¹cego dzia³ania chojnickich zrzeszeñców.
Rozpoczyna go tekst red. Kazimierza Ostrowskiego poœwiêcony Stefanowi Biesz-
kowi i jego pieœni Marsz Zrzészeniô. Drugi tekst tego¿ autora poœwiêcony zosta³
przedwojennym dziennikarzom chojnickim. Kolejna czêœæ ma ju¿ charakter kro-
nikarski – rok w obiektywie (fotograficzny przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ).
Uzupe³nia go sprawozdanie oddzia³u ZK-P za lata 2007–2010 oraz noty wydaw-
nicze. Znalaz³ siê tu te¿ ciekawy dokument – plan pracy oddzia³u z… 1963 r.,
opatrzony komentarzem red. K. Ostrowskiego.

Katarzyna Kluczwajd, Andrzej Skowroñski, Toruñ jest… jaki? Wizja miasta
zale¿y od Ciebie, Toruñ 2010, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, ss. 320

Dziwna ksi¹¿ka wydana z okazji… 777-lecia miasta. Nie jest to monografia, ale
te¿ nie przewodnik. Coœ jakby bedeker, ale jednoczeœnie coœ wiêcej... W pierwszej
czêœci, zatytu³owanej W¹tki tematyczne (trasy) znalaz³o siê 28 esejów-opowieœci
i propozycji tras wêdrówkowych, m.in. Filmowe w¹tki, Legendy, duchy, strachy,
sensacje…, S³awy z Toruniem zwi¹zane, Ulice – nawy ciekawe i dziwaczne, ¯ydzi
w Toruniu etc. W drugiej czêœci s¹ has³a szczegó³owe w liczbie 154. Co wa¿ne –
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niemal ka¿de z nich zosta³o udokumentowane fotograficznie! A s¹ tu has³a o uli-
cach, mostach, ludziach, koœcio³ach, cmentarzach, szko³ach, gospodach, bibliote-
kach, parkach etc., etc. W czêœci trzeciej zaœ jest tabelaryczne zestawienie dziejów
Torunia z rozbiciem na ró¿ne sfery ¿ycia (polityka, kultura, religia, spo³eczeñ-
stwo…). S¹ te¿ indeksy, bardzo pomocne przy korzystaniu z tego typu pracy.

Lech Chêtnik, Andrzej Lubiñski, Bank Spó³dzielczy w Sztumie 1910–2010,
Sztum 2010, wyd. Drukarnia Mirex, ss. 79

Tom ³¹cz¹cy w sobie cechy monografii oraz pami¹tkowego albumu. Sk³ada siê
z szeœciu rozdzia³ów u³o¿onych chronologicznie – od momentu powstania banku
a¿ po wspó³czesnoœæ. Ca³oœæ opiera siê na bogatej dokumentacji (co potwierdzaj¹
liczne zestawienia i tabele) oraz zosta³a opatrzona spor¹ liczb¹ zdjêæ, czêsto uni-
katowych i bardzo interesuj¹cych. Bior¹c pod uwagê, jak wa¿ne dla spo³ecznoœci
polskiej w okresie rozbiorów by³y banki ludowe, ksi¹¿ka ta ma nie tylko walor
dokumentacyjny, ale i edukacyjny.

Jerzy Krzy¿anowski, Magda Krzy¿anowska-Mierzawska, Historia rodu.
Wed³ug ojca, wed³ug córki, Warszawa 2010, Wydawnictwo WAB, ss. 782

„Czego nie ma na papierze, co nie zosta³o opowiedziane i utrwalone, tego nie ma
w ogóle” – pisze Magda Krzy¿anowska-Mierzewska we wstêpie do wyj¹tkowej
historii rodu. A raczej historii dwóch rodów Krzy¿anowskich, po³¹czonych ma³-
¿eñstwem wspó³autora z Olg¹ Krzy¿anowsk¹, wieloletni¹ pos³ank¹ i wicemar-
sza³kiem Sejmu, córk¹ genera³a „Wilka”, komendanta Okrêgu Armii Krajowej na
WileñszczyŸnie, dowódcy Operacji „Ostra Brama”. Córka i ojciec przedsiêwziêli
niezwyk³¹ podró¿ œladami przodków. Rodzina ze Lwowa przeprowadzi³a siê do
Gdyni w 1929 roku. Po wojnie z Wilna przyjecha³a do Gdañska, z wieloma przy-
stankami po drodze: Jaremcze, Zakopane, obozy jenieckie, Warszawa, Piasecz-
no... Na szczêœcie dla ksi¹¿ki, dla Czytelnika i dla historyków jej bohaterowie
ratowali dokumenty, fotografie, papiery z biurka po dziadku Jurku, listy babci
Jadzi, przede wszystkim zaœ opowieœci tych, którzy jeszcze s¹ i pamiêtaj¹ du¿e
i jasne mieszkanie w Gdyni. W opisach rodziny, jej przeprowadzek i ¿ycia w po-
szczególnych regionach kraju wy³ania siê ¿ycie w przedwojennej Gdyni, wcze-
œniej autorzy opisuj¹ historie rodu w Galicji, udzia³ w I wojnie œwiatowej oraz
obronê Lwowa przed Ukraiñcami i bolszewikami. Jedna z najciekawszych histo-
rii to ta zwi¹zana z przeprowadzk¹ do nowo buduj¹cego siê polskiego miasta
portowego. Dlaczego? Poniewa¿ czytelnik nie tylko siê dowie, jak pod koniec lat
dwudziesi¹tych wygl¹da³a Gdynia, jak wygl¹da³o mieszkanie – dla klasy œredniej
oczywiœcie, ile kosztowa³ wynajem i utrzymanie rodziny, ale i ile kosztowa³a sama
przeprowadzka z drugiego koñca Polski.
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Micha³ Zielke, Zielkowie z Gowidlina. Bedeker rodzinny, Józefów k. Legionowa
2010, nak³adem autora, ss. 408

Moda na studia rodzinne nie przemija! Oto kolejne z nich, bêd¹ce przyk³adem
i efektem amatorskich pasji, wytrwa³oœci i ciekawoœci. Obszerny tom podzielony
zosta³ na kilka czêœci. W pierwszej autor omawia okres przedgowidliñski w dzie-
jach rodziny, poszukuj¹c g³êboko korzeni rodzinnych. W drugiej czêœci przedsta-
wia ju¿ okres po osiedleniu rodziny w Gowidlinie (rodzina posiada³a tam fol-
wark). Kolejne czêœci przedstawiaj¹ ju¿ losy ró¿nych od³amów rodziny (linia
Marcina, Bazylego i Marcelego). Dla historyków interesuj¹ca mo¿e byæ czêœæ,
w której przywo³ano postaæ bohatera trzech wojen, czyli Stefana Zielke, powstañca
wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i ¿o³nierza wrzeœnia ’39.
Ostatni rozdzia³ to ciekawe historie, a w nim m.in. o tabace, o swataniu, polowa-
niach itd. Sporo tu ilustracji, po ka¿dym rozdziale jest te¿ bibliografia. W sumie
to ciekawy przyczynek do genealogicznego rozpoznania losu kaszubskich rodów.

Z dziejów kultury Pomorza XVIII–XX wieku, t. IV, red. Józef Borzyszkowski,
Leszek Molendowski, Gdañsk 2010, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 316

Kolejny tom, ukazuj¹cy siê po ka¿dym seminarium pod tym samym tytu³em, które
organizuj¹ Instytut Kaszubski wespó³ z Uniwersytetem Gdañskim. Tom prezentuje
efekty badañ m³odych oraz ju¿ doœwiadczonych pomorskich naukowców, histo-
ryków, etnologów, archeologów. W tomie tym Czytelnik znajdzie tekst o kaszub-
skich Gochach w œwietle XVII- i XVIII-wiecznych inwentarzy autorstwa Mariana
Frydy. Bartosz Stachowiak przedstawia tekst o metodologii badañ archeologicz-
nych na Pomorzu w drugiej po³owie XIX wieku, £ukasz Mielewczyk natomiast
prezentuje ciekawe, ale i ciê¿kie ¿ycie pomorskiego gimnazjalisty na prze³omie
XIX i XX wieku, na podstawie relacji i pamiêtników. Tematykê szkoln¹ na Po-
morzu kontynuuj¹ Zygmunt Wiœniewski artyku³em o Radzie Szkolnej Okrêgowej
w województwie pomorskim w latach 1921–1932 oraz Leszek Molendowski
tekstem o dr. Teofilu Zegarskim i jego Gimnazjum Koedukacyjnym w Gdyni-
-Or³owie. W dalszej czêœci zosta³y zaprezentowane badania nad kaszubskim mor-
skim rybo³ówstwem przybrze¿nym w okresie miêdzywojennym autorstwa Miro-
s³awa Kuklika; dzieje roz³amu w Zwi¹zku Towarzystw Powstañców i Wojaków
na Pomorzu w 1931 roku autorstwa Krzysztofa Kordy. Oskar Myszor przedstawi³
losy portu gdyñskiego w okresie okupacji niemieckiej, Krzysztof Wirkus nato-
miast problematykê wyjazdu Kaszubów na Zachód w latach piêædziesi¹tych XX
wieku, a Krzysztof S³awski lokalne elity polityczne po II wojnie œwiatowej na
przyk³adzie Wejherowa. Publikacja zosta³a urozmaicona ciekawymi i rzadko pu-
blikowanymi fotografiami oraz dokumentami.



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI, TOMASZ REMBALSKI436

Franciszek Ksawery Okroy, Dzieje klasztorów norbertañskich w ¯ukowie,
¯ukowo 2010, Wydawnictwo ROST, ss. 208

Wydanie tekstu ksiêdza Okroya z 1951 roku. O samym dziele i jego autorze
w przedmowie napisa³ Eugeniusz Pryczkowski. Natomiast tekst dzieli siê, prócz
wstêpu, na szeœæ rozdzia³ów: Reformacja Lutra i jej wp³yw na klasztory; Reforma
Rozdra¿ewskiego; Dzieje klasztorów po reformie; Szko³y klasztorne; ̄ ycie w klasz-
torze oraz Zniesienie klasztoru. Na koñcu s¹ przypisy oraz wykaz Ÿróde³. Szkoda,
¿e wydawca nie zadba³ o kilka choæby ilustracji oraz indeks osobowy.

Lidia Potykanowicz-Suda, Pañstwo a Koœció³ katolicki w województwie gdañ-
skim w latach 1945–1970, Warszawa 2010, Wydawnictwo DiG, ss. 387

Opublikowana niedawno rozprawa doktorska autorki jest pierwsz¹ prób¹ ukaza-
nia relacji miêdzy pañstwem polskim po II wojnie œwiatowej a Koœcio³em kato-
lickim, w okresie od koñca wojny do lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Ksi¹¿ka
podzielona na cztery u³o¿one tematycznie rozdzia³y, w których autorka prezentuje
najwa¿niejsze dzia³ania administracji pañstwowej PRL wobec parafii, domów za-
konnych oraz w³adz i instytucji koœcielnych w województwie gdañskim. Rozdzia³y
w kolejnoœci prezentuj¹: politykê w³adz partyjno-pañstwowych wobec duchowieñ-
stwa, laicyzacjê ¿ycia publicznego, a zarazem rywalizacjê o rz¹d dusz Pañstwo –
Koœció³, wydarzenia nasilaj¹ce konflikty, takie jak uroczystoœci koœcielne i wizyta
prymasa oraz rozdzia³ o zmniejszaniu koœcielnego stanu posiadania. Ksi¹¿ka cie-
kawa, tak jak tematyka, a autorka stara siê ukazaæ nie tylko such¹ politykê orga-
nów pañstwowych jak Wydzia³y do Spraw Wyznañ czy S³u¿ba Bezpieczeñstwa,
ale tak¿e prezentuje dokonania i dzia³alnoœæ duszpastersko-misyjn¹ kleru katolic-
kiego w tym województwie. Niestety, publikacja oparta jest na skromnej kweren-
dzie Ÿród³owej, która zamyka siê w czterech archiwach. Pozycja u¿yteczna, jed-
nak z wieloma brakami.

Igor Ha³agida, NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu S³upskiego (1980–1990). Tom 1:
Szkice do monografii, Gdañsk 2010, wyd. IPN, ss. 148

Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie poœwiêcone historii s³upskiej
„Solidarnoœci”, obejmuj¹ce lata 1980–1990. Jak zauwa¿a autor we wstêpie, dzieje
s³upskiej „Solidarnoœci” nie znalaz³y siê dotychczas w orbicie szerszego zaintere-
sowania historyków, a jeœli powsta³y opracowania dotycz¹ce tego zagadnienia
(pojedyncze prace magisterskie czy niedu¿a publikacja autorstwa jednego z dzia-
³aczy „Solidarnoœci” w S³upsku), s¹ one niewolne od b³êdów, b¹dŸ te¿ opisuj¹
jedynie wybrany okres z ca³ej dekady. Ksi¹¿ka podzielona jest na cztery rozdzia³y,
które w sposób syntetyczny przedstawiaj¹ poszczególne etapy powstania, organi-
zacji i funkcjonowania struktur s³upskiej „Solidarnoœci”: rozdzia³ I – Narodziny
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(lipiec – listopad 1980 r.), rozdzia³ II – W okresie „karnawa³u »Solidarnoœci«”
(listopad 1980 r. – 13 grudnia 1981 r.), rozdzia³ III – Stan wojenny i „normaliza-
cja” (13 grudnia 1981 r. – paŸdziernik 1986 r.), rozdzia³ IV – Odbudowa (paŸ-
dziernik 1986 r. – 1990 r.). Publikacjê uzupe³nia wykaz skrótów, indeks osobowy
oraz za³¹cznik przedstawiaj¹cy wybrany materia³ ikonograficzny (fotografie, ulotki,
dokumenty).

Tomasz Siemiñski, „Rajskie ogrody” w ikonosferze wsi kaszubskiej. Synkre-
tyczna forma kultury potocznej, Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo JASNE,
ss. 198

Monografia bytowskiego etnografa, pracuj¹cego w Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skim, poœwiêcona temu, jak wygl¹da otoczenie domów na wsi kaszubskiej.
W dwóch pierwszych rozdzia³ach, maj¹cych charakter teoretyczny, autor omawia
ikonosferê jako dziedzinê kultury oraz ideê „rajskiego ogrodu”. Nastêpnie na pod-
stawie badañ terenowych przedstawia sposoby kreacji otoczenia wizualnego na
wsi kaszubskiej oraz poddaje analizie wiejsk¹ ikonografiê ogrodow¹, traktuj¹c j¹
jako swego rodzaju tekst. Analizy podpiera licznymi kolorowymi ilustracjami oraz
cytatami z wywiadów terenowych (na koñcu podaje indeks rozmówców). Pracê
koñczy obszerna bibliografia.

Maksymilian Grzegorz, S³ownik historyczno-geograficzny komturstwa tuchol-
skiego w œredniowieczu, Tuchola-Bydgoszcz 2010, wyd. Starostwo Powiatowe
w Tucholi, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
ss. 112

Po podobnych s³ownikach, Ziemi Chojnickiej w granicach komturstwa cz³uchow-
skiego (Chojnice 2005) oraz komturstwa gniewskiego i okrêgu nowskiego (Pelplin
2008), ukaza³ siê S³ownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego
w œredniowieczu, autorstwa bydgoskiego profesora Maksymiliana Grzegorza.
To trzecie tego typu opracowanie, bêd¹ce czêœci¹ S³ownika historyczno-geogra-
ficznego Pomorza Gdañskiego. Tucholski s³ownik sk³ada siê ze S³owa od Wydawcy,
pióra dr. Jerzego Szwankowskiego (s. 7–8), nastêpnie Wstêpu (s. 9–13), Schematu
hase³ (s. 13–16), Wykazu skrótów rzeczowych i dokumentacyjnych (s. 17–20),
w³aœciwego S³ownika historyczno-geograficznego komturstwa tucholskiego
w œredniowieczu (s. 21–108) oraz Mapy sieci osadniczej komturstwa tucholskiego
(109–111). Na s³ownik sk³ada siê 118 hase³, u³o¿onych alfabetycznie informacji
o œredniowiecznych osadach w komturstwie tucholskim. Jednolity schemat hase³
pozwala na ³atwe poruszanie siê w ich treœci. Ich nag³ówek stanowi wspó³czesna
nazwa geograficzna miejscowoœci, z ujêtymi w nawiasie nazwami Ÿród³owymi.
W pe³nym haœle wszelkie informacje Ÿród³owe s¹ rozpisane w oœmiu punktach
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rzeczowych, przy zachowaniu uk³adu chronologicznego informacji. Pokrótce,
w punkcie 1. podano rodzaj osady, jej przynale¿noœæ polityczn¹ i administracyjn¹
oraz koœcielno-administracyjn¹. W punkcie 2. granice osady; 3. w³asnoœæ, obszar,
zaludnienie; 4. prawo lokacyjne i zwi¹zane z nim przekszta³cenia; 5. wzmianki
o koœcio³ach, kaplicach, parafiach; 6. informacje historyczne o osadzie i jej miesz-
kañcach, klêskach elementarnych, zniszczeniach, s³awnych osobistoœciach; 7. dane
odnosz¹ce siê do niewykorzystanych w pracy informacjach Ÿród³owych oraz istot-
nej literaturze historycznej i 8. zwiêz³e wzmianki wynikaj¹ce z badañ archeolo-
gicznych. Taki uk³ad ksi¹¿ki u³atwia wszelkie porównania, zestawienia itp.

Tuchola. Od pradziejów do wspó³czesnoœci, red. W³odzimierz Jastrzêbski, Jerzy
Szwankowski, Bydgoszcz-Tuchola 2010, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi, Przedsiêbiorstwo Marketingowe LOGO, ss. 776

Najnowsza monografia historyczna Tucholi to owoc pracy oœmiu naukowców
pomorskich. Czasy prehistoryczne Tucholi i jej okolic opracowa³ Jacek WoŸny,
œredniowiecza zaœ Maksymilian Grzegorz. Okres nowo¿ytny (lata 1466–1815)
opracowa³ Andrzej Groth. Losy Tucholi pod zaborem pruskim (1815–1920) opisa³
Jerzy Szwankowski, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939) Zdzis³aw
Biegañski, w latach II wojny œwiatowej (1939–1945) W³odzimierz Jastrzêbski.
Z kolei okres PRL-u (1945–1989) opracowa³ Tomasz Kawski, a czasy najnowsze,
czyli Tucholê w Trzeciej Rzeczypospolitej Jacek Knopek. Ksi¹¿kê poprzedza
wstêp, natomiast koñczy bibliografia i indeks osobowy, który niew¹tpliwie u³a-
twia korzystanie z tej pracy.

Gerard Czaja, Tajemnice bytowskiej bezpieki. PUBP w Bytowie wobec mniej-
szoœci narodowych w latach 1945–1954, Jastrzêbie Zdrój 2010, wyd. Black
Unicorn, ss. 322 + 3 nlb

Ci¹gle niewiele mamy opracowañ dotycz¹cych lokalnych struktur aparatu bez-
pieczeñstwa w pierwszych latach powojennych, szczególnie w odniesieniu do tak
zró¿nicowanych spo³ecznoœci, jak ta, która mieszka³a na Ziemi Bytowskiej. Dlatego
dobrze, ¿e ukaza³a siê praca autorstwa bytowskiego historyka-amatora. Sk³ada siê
ona z szeœciu rozdzia³ów. W pierwszym znalaz³a siê ogólna charakterystyka sytu-
acji w powiecie bytowskim. Drugi rozdzia³ jest najciekawszy i najwa¿niejszy.
Omówiona zosta³a w nim struktura i obsada personalna PUBP, innymi s³owy jest
to opracowanie o „ludziach bezpieki”. Kolejne rozdzia³y zosta³y poœwiêcone po-
lityce wobec ludnoœci niemieckiej i autochtonów, ludnoœci ukraiñskiej, innym
mniejszoœciom (bardzo nielicznym na tym terenie) oraz kwestiom koœcielnym.
Prócz tego w ksi¹¿ce zamieszczono bibliografiê, obszerny s³ownik biograficzny
funkcjonariuszy bytowskiej bezpieki oraz interesuj¹ce dokumenty Ÿród³owe.
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Jerzy Henke, Heinrich von Stephan. Najwybitniejsza postaæ Ziemi S³upskiej
XIX wieku, S³upsk 2010, wyd. Zarz¹d Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy
Komunalnych w S³upsku, ss. 112

Biografia Heinricha von Stephana, jednej z najciekawszych XIX-wiecznych po-
staci wywodz¹cych siê ze S³upska. Jej autor, s³upski filatelista z wieloletnim sta-
¿em, Jerzy Henke przedstawi³ ¿yciorys twórcy wielu reform i udogodnieñ
w s³u¿bach pocztowych, animatora i prekursora œwiatowej filatelistyki. Praca wzbo-
gacona licznymi wielobarwnymi ilustracjami.

Aleksander £osiñski, Dzieje parafii Karsin, [Pelplin] 2010, Wydawnictwo „Ber-
nardinum” Sp. z o.o., ss. 151 + 16 nlb

Obchodzona w 2006 r. setna rocznica wybudowania koœcio³a w Karsinie sta³a siê
przyczynkiem do powstania monografii historycznej jednej z m³odszych kaszubskich
parafii, której autorem jest miejscowy nauczyciel i dyrektor szko³y Aleksander
£osiñski. Podstawê Ÿród³ow¹ pracy stanowi¹ materia³y przechowywane w karsiñ-
skim archiwum parafialnym. Praca sk³ada siê ze wstêpu, czterech rozdzia³ów oraz
Inwentarza Archiwum Parafii Karsin. W pierwszym rozdziale przedstawiono ka-
lendarium parafialne, w drugim zawarty jest opis koœcio³a i jego wyposa¿enia,
natomiast w trzecim ¿ycie duchowe parafii. Wreszcie czwarty rozdzia³ poœwiêco-
ny jest biografiom ksiê¿y pracuj¹cych w Karsinie lub z parafii siê wywodz¹cych.

Pomorskie cmentarze. Wybór Ÿróde³, red. Lidia Potykanowicz-Suda, Gdañsk
2010, wyd. Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, ss. 56

W ramach powstaj¹cego przy Nadba³tyckim Centrum Kultury w latach 2010–2011
projektu naukowo-badawczego „Nekropolie Pomorza” Archiwum Pañstwowe
w Gdañsku przygotowa³o broszurê poœwiêcon¹ Ÿród³om ze swoich zbiorów na
temat pomorskich nekropolii. Broszura sk³ada siê z przedmowy dyrektora Archi-
wum Piotra Wierzbickiego, dwóch artyku³ów: Lidii Potykanowicz-Sudy Źród³a
do dziejów cmentarzy pomorskich w zasobie Archiwum Pañstwowego w Gdañsku
oraz Anny Julii Jarzêbowskiej i Jolanty Musia³ Źród³a do dziejów cmentarzy po-
morskich w zasobie Archiwum Pañstwowego w Gdañsku Oddzia³ w Gdyni. Wiêksz¹
czêœæ broszury zajmuj¹ monochromatyczne reprodukcje archiwaliów.

Jaromir Szroeder, Żëcé piesnią pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksadza Anto-
niégò Peplinsczégò, Bytów 2010, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w By-
towie, Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie, ss. 116

Ksi¹¿ka w ca³oœci zosta³a opublikowana po kaszubsku, a t³umaczenie wykona³a
Bo¿ena Szymañska-Ugowska. Jak mówi jej podtytu³, jest ona doœæ oryginalna, bo
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nie jest to normalna biografia, lecz „œpiewnik biograficzny”. W kolejnych rozdzia-
³ach przedstawiono genealogiê rodziny, opisano œrodowisko lokalne, losy wojenne
ksiêdza i jego bliskich, pocz¹tki twórczoœci, pobyt w seminarium i pracê duszpa-
stersk¹. Wiele miejsca poœwiêcono tak¿e twórczoœci ks. Pepliñskiego. Trzeba te¿
podkreœliæ walor dokumentacyjny pracy: zdjêcia (ze zbiorów Aleksego Pepliñskie-
go, Stanis³awa Szroedera i Celiny Leszczyñskiej Rubin), wspominki, koresponden-
cja, kopie dokumentów… Dla mi³oœników kultury kaszubskiej, muzykologów, jê-
zykoznawców etc. gratk¹ nie byle jak¹ bêd¹ za³¹czone na koñcu reprodukcje piêk-
nego kolorowego œpiewnika ks. Pepliñskiego ze wstêpem Stanis³awa Szroedera,
w którym s¹ tak znane pieœni jak: Porenny wiew, W polu brzózka stoja³a...

Zachowaæ podcieñ. Zapisane w krajobrazie i pamiêci, red. Anna Weronika
Brzeziñska, Joanna Poczobut, Gdañsk-Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo
Jasne, Nadba³tyckie Centrum Kultury, ss. 212
Ksi¹¿ka jest efektem wspólnego projektu etnologów i architektów, zrealizowanego
w 2009 r. na terenie ¯u³aw Malborskich. St¹d te¿, obok artyku³ów maj¹cych cha-
rakter wstêpny, w pierwszej czêœci zawarto teksty etnologów – ³¹cznie dziewiêæ,
poœwiêconych lokalnej historii i pamiêci, krajobrazowi, produktom regionalnym,
problemom zapuszczania korzeni na ¯u³awach, losom autochtonów, ma³ej archi-
tekturze sakralnej. W drugiej natomiast znalaz³o siê drugie tyle artyku³ów o archi-
tekturze i krajobrazie ¯u³aw (m.in. detalom drewnianym w domach ¿u³awskich,
architekturze poszczególnych wsi i ich krajobrazowi oraz zabytkom). Temat spo-
wodowa³, ¿e w ksi¹¿ce znalaz³o siê sporo zdjêæ i szkiców.

Toruñski S³ownik Biograficzny, red. Krzysztof Mikulski, t. 6, Toruñ 2010, wyd.
Towarzystwo Mi³oœników Torunia, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ss. 215
S³ownik wydawany jest w tzw. systemie holenderskim, a wiêc w ka¿dym tomie s¹
biogramy od A do Z. W tym tomie s¹ m.in. biogramy tak wa¿nych dla dziejów
Pomorza osób, jak Jan Brejski (1863–1934), dzia³acz z okresu zaboru, a póŸniej
Wojewoda Pomorski, Czes³aw Frankiewicz (1886–1933), dyr. gimnazjum w Che³m-
nie, historyk, autor np. Historii Pomorza w zarysie, ks. Stanis³aw Kujot (1854–
–1914), najwybitniejszy pomorski historyk doby zaboru, czy tak¿e wybitny histo-
ryk ks. Alfons Mañkowski (1870–1941) oraz Stanis³aw Wa³êga (1909–2006), na-
uczyciel i publicysta, autor jednych z pierwszych po wojnie tekstów poœwiêco-
nych S³owiñcom (m.in. na ³amach „Zrzeszy Kaszëbskij”).

„Koœcierskie Zeszyty Muzealne”, 2010, nr 4, wyd. Muzeum Ziemi Koœcierskiej
w Koœcierzynie, ss. 220
Kolejny numer nowego pisma muzealnego przynosi ³¹cznie dziesiêæ artyku³ów
i rozpraw, a wœród nich np. Eweliny Urban, Gospodarka folwarczna w starostwie
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koœcierskim w latach 1664–1765, Krzysztofa Gronaua, Dzia³alnoœæ Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” w Koœcierzynie w latach 1896–1939, czy te¿ Andrzeja
Grotha, Regestr pog³ównego generalnego z 1662 roku z Koœcierzyny. Jest te¿ szkic
biograficzny o koœcierskim rzeŸbiarzu Franciszku Greinke.

Wielcy Kaszubi synowie Ziemi Puckiej, red. Jadwiga Kirkowska, Wierzchucino-
-Bydgoszcz 2010, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wierzchucinie,
ss. 140
Albumowe wydawnictwo dokumentuj¹ce dzia³ania realizowane przez kaszubskie
œrodowisko w Wierzchucinie. Bohaterami tomu s¹: Jan Drze¿d¿on, Stanis³aw Okoñ,
Augustyn Necel, Jan Patock, Florian Ceynowa, Alojzy Budzisz, Antoni Abraham,
bp. Konstantyn Dominik. Przy ka¿dym z nich jest informacja o ods³oniêciu ka-
mienia pamiêci, szkic biograficzny, uwagi o twórczoœci oraz fragmenty twórczo-
œci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ca³oœæ ukaza³a siê w podwójnej – polskiej i kaszubskiej
wersji jêzykowej.

Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3, red. Anna
Spiss, Zofia Szromba-Rysiowa, Wroc³aw-Kraków 2010, wyd. Polskie Towa-
rzystwo Ludoznawcze, ss. 286
W kolejnym tomie biografii najwybitniejszych polskich ludoznawców znalaz³y siê
szkice poœwiêcone tak¿e osobom zwi¹zanym z Kaszubami i Pomorzem: Floriano-
wi Ceynowie, Hieronimowi Derdowskiemu i Kazimierzowi Nitschowi. Z innych
przywo³anych tu osób tak¿e np. antropolog Julian Talko-Hryncewicz publikowa³
teksty poœwiêcone Kaszubom (choæ akurat tego biograf nie zaznaczy³). Ka¿dy
biogram opatrzony jest podstawow¹ bibliografi¹, a w wiêkszoœci przypadków tak¿e
fotografi¹ bohatera. Na koñcu zamieszczono indeks osobowy.

„Sprawy Narodowoœciowe. Seria nowa”, 2010, z. 36, Poznañ-Warszawa 2010,
wyd. Instytut Slawistyki PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, ss. 254
W kolejnym numerze czasopisma poœwiêconego tematyce etnicznej znalaz³ siê
m.in. artyku³ N. Do³owy-Rybiñskiej pt. Mniejszoœci kulturowe i jêzykowe we wspó³-
czesnym œwiecie – w stronê animacji kultury, w którym autorka szeroko odwo³uje
siê do przyk³adu kaszubskiego. Prócz tego warto zwróciæ uwagê na tekst E. Mali-
nowskiej, Turystyka kulturowa. Odmiennoœæ oswojona?

Aleksander Majkowski, ¯ëcé i przigodë Remusa. Zvjercad³o kaszubskji, seria:
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 5, opracowanie i przypisy: Jerzy Treder,
wstêp: Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Jerzy Treder, Gdañsk
2010, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 733
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Ksi¹¿kê otwieraj¹ teksty: Józefa Borzyszkowskiego, ̄ ycie i przygody Aleksandra
Majkowskiego (1876–1938), Adeli Kuik-Kalinowskiej, Arcypowieœæ literatury
kaszubskiej: „Żëcé i przigodë Remùsa” Aleksandra Majkowskiego oraz Jerzego
Tredera, Jêzyk arcydzie³a kaszubskiej prozy. W drugiej czêœci ksi¹¿ki zamiesz-
czono tekst powieœci (trzy czêœci) w wersji oryginalnej (co wa¿ne – po raz pierwszy
sprawdzonej z rêkopisem!). Na koñcu umieszczono s³owniczek kaszubsko-pol-
ski, notê wydawnicz¹ oraz wykaz ilustracji.

Mniejszoœci narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie œwiatowej. Wybrane
elementy polityki pañstwa, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010, wyd.
NOMOS

W tomie zosta³y zaprezentowane wszystkie mniejszoœci narodowe i etniczne zgod-
nie z klasyfikacj¹ przyjêt¹ przez ustawê o mniejszoœciach z 2005 r. W ostatniej
czêœci pt. Mniejszoœci postulowane znalaz³y siê dwa teksty: Kamili Doliñskiej
o Œl¹zakach oraz C. Obracht-Prondzyñskiego o Kaszubach.

„Teki Kociewskie”, 2010, z. 4, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w Tczewie, ss. 210

Kolejny tom kociewskiego czasopisma popularnonaukowego zawiera, prócz kro-
niki, w której znalaz³y siê sprawozdania z dzia³alnoœci oddzia³u oraz m.in. zapis
dyskusji o tczewskim geniusz loci, dwanaœcie artyku³ów. Wœród nich mo¿na wy-
mieniæ refleksjê Micha³a Kargula o Kongresie Kociewskim (wywo³a³a sporo po-
lemik w œrodowiskach kociewskich), ciekawy opis losów jednej z tczewskich
rodzin, w której przegl¹da siê wielokulturowoœæ i skomplikowanie losów po-
morskich oraz artyku³ Ma³gorzaty Zieliñskiej, Elementy kultury kociewskiej
w œrodowisku lokalnym na przyk³adzie Gniewu.

Z badañ nad dziejami oœwiaty i polskiego ¿ycia narodowego na Pomorzu Nad-
wiœlañskim w XIX i XX wieku. Ksiêga Pami¹tkowa dedykowana Doktorowi
Jerzemu Szewsowi z okazji Jubileuszu 85. rocznicy urodzin, red. L. Burzyñ-
ska-Wentland, Gdañsk 2010, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 440

Ksiêgê otwiera obszerny biogram dr. Szewsa, a póŸniej nastêpuj¹ poœwiêcone mu
teksty J. Borzyszkowskiego i Ireny Jab³oñskiej-Kaszewskiej. Jest te¿ bibliografia
prac bohatera tomu. Artyku³y ofiarowane dr. Szewsowi podzielono na trzy czêœci,
a spoœród nich warto przywo³aæ choæby Jerzego Tredera, Slawistyka po³owy XIX
wieku o kaszubszczyŸnie, Witolda Molika o kszta³ceniu synów ziemiañskich
z Poznañskiego i Prus Zachodnich, Romualda Grzybowskiego o sytuacji kadrowej
gdañskich liceów pedagogicznych, czy te¿ ks. Anastazego Nadolnego o biskupach
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che³miñskich w czasach Prus Królewskich. W ksi¹¿ce znalaz³ siê tak¿e zapis ob-
szernego wywiadu, jaki przeprowadzi³a z dr. Szewcem redaktorka tomu. Zosta³
on tak¿e opatrzony zdjêciami z rodzinnego archiwum.

Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeñ spo³eczna grup mniejszoœcio-
wych, red. £ucja Kapralska, Bo¿ena Pactwa, Kraków 2010, wyd. NOMOS,
ss. 374

To bodaj pierwszy zbiór naukowych rozpraw poœwiêcony obecnoœci mniejszoœci
w Internecie w literaturze polskiej (obejmuj¹cy nie tylko mniejszoœci etniczne
czy narodowe). Podzielony zosta³ on na szeœæ czêœci: Polityka gospodarka, mniej-
szoœci: lokalne i globalne reprezentacje; O sobie – dla siebie. Grupy etniczne
w Internecie (tutaj tekst Katarzyny Warmiñskiej: Naszekaszuby.pl – Kaszubi dla
siebie – Kaszubi o sobie, ale tak¿e ciekawe teksty o Ormianach, Romach, Œl¹za-
kach czy £emkach); Sytuacja rodzinna jako sytuacja mniejszoœciowa i jej siecio-
we reprezentacje; Internet jako miejsce wsparcia dla mniejszoœci chorych i nie-
pe³nosprawnych oraz W poszukiwaniu to¿samoœci i przestrzeni – „nowe” mniej-
szoœci kulturowe w Sieci.

„Zeszyty Czerskie”, 2010, nr 1, wyd. Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Czer-
skiej, ss. 156

Nowe czasopismo lokalne o ambicjach popularyzatorskich. Oprócz wstêpu znalaz³y
siê tu cztery teksty: historia Czerska od 1309 do 1945 r. (Roman Bystryk), dzieje
szkolnictwa w Czersku (Henryk Sikorski), opis dzia³alnoœci Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego w latach 1922–1958 (Ligia Rogañska) oraz wspomnienie o Witoldzie
Jankowskim-Burczyku.

ks. Jakub Fankidejski, Utracone koœcio³y i kaplice w dzisiejszej diecezji che³-
miñskiej pod³ug urzêdowych akt koœcielnych, [Pelplin 1880], Gdynia 2011,
Wydawnictwo Region, ss. 369

ks. Jakub Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji che³-
miñskiej pod³ug urzêdowych akt koœcielnych i miejscowych podañ, [Pelplin
1880], Gdynia 2011, Wydawnictwo Region, ss. 270

Dwa klasyczne dzie³a autorstwa jednego z najlepiej zapowiadaj¹cych siê, lecz
przedwczeœnie zmar³ych historyków, reprezentanta tzw. pelpliñskiej szko³y histo-
rycznej. Obydwa ukaza³y siê w ramach interesuj¹cej serii Reprodukcje, w este-
tycznej formie edytorskiej, w opracowaniu dr. Dariusza Piaska. Opatrzone zosta³y
tak¿e po¿ytecznymi indeksami geograficznymi i osobowymi.
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Trzebiatów – spotkania pomorskie 2010, red. Janina Kochanowska, Trzebia-
tów 2011, wyd. Trzebiatowski Oœrodek Kultury, ss. 253

Polsko-niemiecka publikacja, zawieraj¹ca 26 tekstów, bêd¹cych pok³osiem – jak
mówi sam tytu³ – seminarium trzebiatowskiego (ósmego ju¿!). Teksty zosta³y
podzielone na kilka dzia³ów: archeologia, historia, kultura i sztuka, ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i muzealnictwo oraz sylwetki pomorskie. Z bogatej zawar-
toœci tomu mo¿na przywo³aæ np. tekst Piotra ̄ aka, Przejêcie administracji w Gry-
ficach i Trzebiatowie przez w³adze polskie, Piotra Szulca, Antyniemieckie nastroje
na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po II wojnie œwiatowej, Janiny Cy-
dzik-Brzeziñskiej szkic biograficzny o malarzu Ottonie Priebe czy te¿ Renaty
Teresy Korek, Cygan ju¿ tu nie mieszka, o przekszta³ceniach w spo³ecznoœci rom-
skiej w powiecie gryfickim. Na koñcu ksi¹¿ki znalaz³o siê kilkadziesi¹t koloro-
wych ilustracji, dokumentuj¹cych nie tylko samo seminarium, ale tak¿e ilustruj¹-
cych teksty referatów.

Willi Quade, ̄ u³awy Gdañskie, t³um. Izabela Kowalska, Gdynia 2011, Wydaw-
nictwo Region, ss. 59

Polskie t³umaczenie ksi¹¿eczki, która pierwotnie ukaza³a siê w 1935 r. Autor omó-
wi³: krajobraz, ludnoœæ i w³adzê, wsie nad Wis³¹ i nad Mot³aw¹ oraz w okolicy
Cedrów Wielkich. Znalaz³o siê tu te¿ kilka ciekawych zdjêæ i dwie mapy omawia-
nego terenu. W ci¹gle skromnym dorobku dotycz¹cym ̄ u³aw to pozycja interesu-
j¹ca, choæ niewolna od ró¿nego rodzaju uproszczeñ (na szczêœcie wydawca za-
dba³ o wyjaœnienia i komentarze w przypisach).

II Dzieñ Kaszubski w Szczecinie 7-8 maja 2010 AD, red. Kazimierz Koz³owski,
Szczecin 2011, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Szczecinie,
ss. 113

Dokumentacja drugiego Dnia Kaszubskiego w Szczecinie, który staje siê ju¿ tra-
dycyjnym œwiêtem Kaszubów i Pomorzan w stolicy Zachodniego Pomorza. Prócz
wstêpu i krótkiego opisu samego œwiêta znalaz³y siê tu teksty referatów: K. Ko-
z³owskiego, O potrzebie upowszechniania wiedzy i prowadzeniu badañ o tradycji
kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim, Z. Szultki, Przybycie Kaszubów nad Odrê
w pierwszej po³owie VI wieku, J. Borzyszkowskiego, Kaszubi gdañscy a Pomorze
Zachodnie w XIX i XX wieku, A. Cicharskiej i J. Mordawskiego, Stosunki etniczne
w zachodniej czêœci województwa pomorskiego, E. Krasuckiego, Niemowa odzy-
skuje g³os. Kaszubi i sprawa kaszubska na ³amach szczeciñskiego tygodnika „Ziemia
i Morze” (1956–1957) oraz R. Pawlika, Kaszuba Bernard Sculteti (ok. 1455–1518)
w s³u¿bie czterech papie¿y oraz prepozytem kolegiaty Mariackiej w Szczecinie.
Ksi¹¿kê zamyka doœæ bogata dokumentacja fotograficzna Dnia Kaszubskiego.
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W krêgu mitologii kaszubskiej. Pok³osie konferencji naukowej, red. J. Borch-
mann, B. Wiszowaty; Aleksander Labuda, Bògòwie i dëchë naj przodków
(przëlożënk do kszëbsczi motologii). Bogowie i duchy naszych przodków (przy-
czynek do kaszubskiej mitologii), t³um. Jaromira Labuda, Bolszewo 2011, wyd.
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie,
ss. 77+ 137+56 nlb

S¹ to w³aœciwie trzy ksi¹¿ki w jednej. Przegl¹daj¹c ksi¹¿kê od jednej strony znaj-
dziemy naukowe referaty, m.in. B. Brezy, Pogañskie Pomorze, J. Sampa, Kaszub-
ski odpowiednik Neptuna, J. Labuda, Jêzyk utworów Aleksandra Labudy. Gdy
otworzymy ksi¹¿kê z drugiej strony, znajdziemy tekst autorstwa A. Labudy,
a poœwiêcony kaszubskim bóstwom (w wersji kaszubskiej i t³umaczeniu na jêzyk
polski), uzupe³niony dwiema bardzo pozytywnymi opiniami wydawniczymi
(J. Samp, T. Linkner). Trzeci¹ zaœ czêœci¹ jest kilkadziesi¹t ilustracji, które pow-
sta³y podczas pleneru malarskiego w Orlu, a ich inspiracj¹ by³y w³aœnie mitolo-
giczne opowieœci sporz¹dzone przez Guczowego Macka.

Pro memoria. Julian Rydzkowski (1891–1978), zebra³, opracowa³ i wstêpem
opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk-Chojnice-Wejherowo 2011, wyd. In-
stytut Kaszubski, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 720

Tom, który by³ zapowiadany od kilku lat, poœwiêcony chojnickiemu dzia³aczowi
kulturalnemu, zapalonemu krajoznawcy, regionaliœcie, twórcy chojnickiego mu-
zeum. Sk³ada siê on z szeœciu czêœci, bardzo bogato ilustrowanych, opatrzonych
kopiami licznych dokumentów, rêkopisów, artyku³ów z dawnej prasy etc. Pierwsza
czêœæ ma charakter biograficzny, w którym zawarto tak¿e fragmenty dziennika
Szaraka Pomorskiego, jak sam siebie nazywa³ J. Rydzkowski. Druga czêœæ to
dokumenty dotycz¹ce chojnickiego muzeum. W trzeciej natomiast znalaz³y siê
teksty historyczne, publicystyczne i literackie pana Juliana. Interesuj¹ca jest te¿
czêœæ czwarta, w której zamieszczono niemieckojêzyczne teksty J. Rydzkowskiego,
co znakomicie pokazuje pograniczny charakter kultury pomorskiej. Przedostatnia
czêœæ ma charakter wspominkowy (pana Juliana wspomina tu J. Borzyszkowski
i red. Kazimierz Ostrowski, s¹ tu te¿ fragmenty korespondencji). A w ostatniej
czêœci znalaz³y siê referaty z sesji poœwiêconej bohaterowi tomu, jaka odby³a siê
w 2009 roku w Chojnicach (szeœæ tekstów i pos³owie obecnej dyrektor chojnic-
kiego muzeum Barbary Zagórskiej).

Polskie ziemie zachodnie. Studia socjologiczne, red. Andrzej Michalak,
Andrzej Sakson, ¯aneta Stasieniuk, Poznañ 2011, wyd. Instytut Zachodni
w Poznaniu, ss. 288
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Zbiór kilkunastu studiów socjologicznych, g³ównie autorów ze szczeciñskiego
œrodowiska socjologicznego, ale nie tylko. S¹ tu zarówno teksty o charakterze
przegl¹dowym (np. R. WoŸniaka, Piêædziesi¹t lat socjologii na Pomorzu Zachod-
nim, czy te¿ W³adys³awa Jachera, Problemy adaptacji spo³eczno-kulturowej lud-
noœci polskiej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych po 1945 r.), jak i studia
poœwiêcone konkretnym regionom lub miastom. Przyk³adem tych drugich mo¿e
byæ tekst Leszka G³adyki, Przeobra¿enia demograficzne regionu zachodniopo-
morskiego u schy³ku XX i na pocz¹tku XXI wieku i Magdaleny Lemañczyk, Insty-
tucje mniejszoœci niemieckiej na Ziemiach Pó³nocnych po 1989 r., ze szczególnym
uwzglêdnieniem by³ych terenów Westpreussen – aktualna sytuacja spo³eczno-kul-
turalna. Tom ten udowadnia, ¿e socjologia Ziem Zachodnich i Pó³nocnych ci¹gle
jest dyscyplin¹ inspiruj¹c¹.

Krzysztof Kowalkowski, Z dziejów Obozina, Gdynia 2011, Wydawnictwo
Region, ss. 135

Kolejna monografia wsi, autorstwa gdañskiego historyka-amatora (i in¿yniera
zarazem oraz dzia³acza regionalnego). K. Kowalkowski kolejno przedstawia: po-
³o¿enie wsi, jej nazwê, zarys dziejów a¿ po czasy wspó³czesne. W nastêpnej czêœci
opisuje organizacje dzia³aj¹ce we wsi, szko³ê w Jastrzêbiu oraz koœció³ w Obozi-
nie. Osobno pisze o wsiach wchodz¹cych dawniej w sk³ad maj¹tku w Obozinie
oraz o jego w³aœcicielach i dzier¿awcach. S¹ te¿ liczne ilustracje, indeks osobowy
i bibliografia.

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Krajeñskie œcie¿ki, Z³otów 2011, wyd. Muzeum
Ziemi Z³otowskiej w Z³otowie, ss. 239

Intencje i powody powstania ksi¹¿ki przedstawi³a we wstêpie dyr. z³otowskiego
muzeum Zofia Korpusik-Jelonkowa. Podkreœli³a przy tym, ¿e ukazuje siê ona jako
kolejny tom Biblioteki Muzeum Ziemi Z³otowskiej. Sk³ada siê on z dwóch czêœci,
które poprzedzone zosta³y dwoma krótkimi artyku³ami: Krajna – terra incognita
oraz Badacze kultury i jêzyka Krajny. W pierwszej czêœci znalaz³o siê szeœæ arty-
ku³ów o tematyce jêzykoznawczej, w tym m.in. o gwarach krajeñskich, o jêzyku
jako wyznaczniku to¿samoœci czy te¿ o zwi¹zkach jêzykowych Krajny i Kaszub.
Druga czêœæ zawiera Szkice z historii i kultury regionu. Tu znalaz³o siê dziesiêæ
artyku³ów, m.in. o nazwie, granicach i osadnictwie Krajny, o zwi¹zkach z Pomo-
rzem, o ks. Boles³awie Domañskim, o tradycjach Rod³a itd. W sumie jest to cieka-
wy tom, bêd¹cy przyczynkiem do rozpoznania kulturowego Krajny jako obszaru
historycznego i kulturowego pogranicza.
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Tomasz Rembalski, Gdynia i jej dzielnice przed powstaniem miasta (XIII–XX
wiek), Gdynia 2011, Muzeum Miasta Gdyni, ss. 208

Kolejna ksi¹¿ka gdyñskiego historyka, pracownika naukowego UG i Muzeum
Miasta Gdyni. Ksi¹¿ka popularnonaukowa, ale oparta na solidnej kwerendzie ar-
chiwalnej oraz szeroko dobranej literaturze. Ka¿dy rozdzia³ skupia siê na dzie-
jach poszczególnej wsi lub maj¹tku od A do Z, a w³aœciwie od Chwarzna do Wito-
mina. Ksi¹¿ka prezentuje zawi³e, ale i ciekawe dzieje wsi wchodz¹cych dziœ
w sk³ad miasta Gdyni, które od œredniowiecza by³y wsiami i maj¹tkami pañstwo-
wymi, rycerskimi, koœcielnymi oraz mieszczañskimi. Autor nie skupia siê tylko
na suchych faktach dotycz¹cych historii poszczególnych wsi, ale urozmaica swoj¹
narracjê ciekawostkami z historii ¿ycia prywatnego. Fakty historyczne, dane staty-
styczne i wyliczenia przeplataj¹ siê tu ze wspomnieniami mieszkañców. Ksi¹¿ka
wzbogacona ciekawym materia³em zdjêciowym (czêsto z archiwów prywatnych),
dokumentami oraz mapami. Kawa³ porz¹dnie napisanej historii.

„Wolnoœæ i Solidarnoœæ. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyk-
tatury”, 2011, nr 2, wyd. Europejskie Centrum Solidarnoœci, ss. 235

Drugi numer rocznika „Wolnoœæ i Solidarnoœæ”, wydawanego przez Europejskie
Centrum Solidarnoœci z Gdañska zawiera artyku³y Jerzego Holzera o Solidarno-
œci i iluzji spo³eczeñstwa bezkonfliktowego, Jana Skórzyñskiego o roku 1977,
czyli okresie przekszta³cania Komitetu Obrony Robotników w Komitetu Samo-
obrony Spo³ecznej, Tomasza Koz³owskiego o „si³ach antysocjalistycznych” w obro-
nie milicjantów, o wydarzeniach w Otwocku 7 maja 1981 roku, Andrzeja Friszke
o statystyce represji w czasie stanu wojennego oraz Wojciecha Polaka o oporze
spo³ecznym w pierwszych dniach stanu wojennego. W dalszej czêœci zawarto pre-
zentacjê sylwetek dzia³aczy „Solidarnoœci”, recenzje, sprawozdania z konferencji
oraz wywiady. Ca³oœæ zamyka tekst nowego dyrektora Basila Kerskiego o per-
spektywach rozwoju Europejskiego Centrum Solidarnoœci.

„Baszta”, 2011, nr 11, wyd. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojni-
cach, ss. 180

Kolejny tom pisma wydawanego przez chojnickie muzeum. W czêœci pierwszej,
zawieraj¹cej artyku³y i materia³y, znalaz³o siê dwanaœcie tekstów, wœród nich m.in.
Ireny Elsner, Cmentarze w Zamêtem, Leona Stoltmana tekst o Kosznajderii, czy te¿
Marcina Synaka o myœliwskiej pasji Jana Paw³a £ukowicza. W drugim dziale opi-
sano dzia³alnoœæ muzeum – wystawy, odczyty i referaty muzealne, u¿yczenia zbio-
rów, zorganizowane warsztaty, konkursy etc. Nastêpn¹ czêœæ poœwiêcono groma-
dzeniu i dokumentacji zbiorów, a wreszcie przedstawiono w szerszym omówieniu
najistotniejsze wydarzenia muzealne. Ca³oœæ koñczy bogaty aneks fotograficzny.



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI, TOMASZ REMBALSKI448

Ewa Czerniakowska, Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie,
Gdañsk – Pruszcz Gdañski 2011, Wydawnictwo JASNE, ss. 40

Broszura ukaza³a siê z okazji 400. rocznicy urodzin wielkiego astronoma. Autorka
bardzo ciekawie rekonstruuje zwi¹zki Heweliusza z najwa¿niejszym wówczas
w Europie towarzystwem naukowym, nie pomijaj¹c ró¿norodnych komplikacji
¿yciowych badacza i… browarnika. Ksi¹¿eczka zosta³a ciekawie zilustrowana
oraz opatrzona obszernymi przypisami i bibliografi¹.

„Zeszyty Chojnickie”, 2010, nr 25, wyd. Chojnickie Towarzystwo Przyjació³
Nauk, ss. 246

Wœród zamieszczonych tu dwunastu rozpraw i artyku³ów warto zwróciæ uwagê
m.in. na teksty L. Stoltmann o drobnoszlacheckim kaszubskim rodzie Pietroch,
o pruskim garnizonie w Chojnicach (Jerzy Szwankowski), o sytuacji politycznej
i spo³ecznej w Chojnicach do przewrotu majowego w 1926 r., czy te¿ na biogra-
ficzny szkic pt. Od pedla do kasztelana. Rzecz o Wincentym Brunce (1881–1981).
W dziale sprawozdañ znalaz³o siê m.in. doniesienie o badaniach nad ¿ydowskimi
cmentarzami w Chojnicach oraz ciekawy artyku³ o jubileuszu Zaborskiego Parku
Krajobrazowego. Interesuj¹cy jest tak¿e tekst referatu red. K. Ostrowskiego, wy-
g³oszony z okazji jubileuszu Chojnickiego Domu Kultury.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. Stenogramy, t. 1: I tura, opra-
cowanie i redakcja Grzegorz Majchrzak, Jan Marek Owsiñski, wstêp Bar-
tosz Kaliski, Warszawa 2011, IPN, ss. 1072

Publikacja Ÿród³owa, której celem jest ukazanie I Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ „Solidarnoœæ”, który odby³ siê w dwu turach (w dniach 5-10 wrzeœnia oraz
26 wrzeœnia – 7 paŸdziernika 1981 r.) w Gdañsku, w hali sportowo-widowiskowej
„Olivia”. Wydarzenie to, ¿ywe do dziœ we wspomnieniach setek jego uczestni-
ków, pozostawi³o po sobie wiele dokumentów. Wœród najwa¿niejszych wskazaæ
nale¿y niew¹tpliwie prezentowany w niniejszym tomie pe³ny stenogram obrad,
znany dotychczas jedynie z wyci¹gów, omówieñ i skrótów, publikowanych przez
prasê zwi¹zkow¹ jeszcze w trakcie zjazdu. Dodatek do ksi¹¿ki stanowi¹ dwie
p³yty DVD o I Krajowym Zjezdzie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. Nagrania,
t. 1 – I tura oraz I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. „Biuletyn
Zjazdowy”, nr 1, 2, 3.

„Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie,
2010, wyd. 2011, nr 12, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie,
ss. 303
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Kolejny numer rocznika wydawanego przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
w Bytowie, w którym znalaz³o siê 15 artyku³ów. Rocznik podzielony jest na piêæ
czêœci. W pierwszej Historia, na uwagê zas³uguje artyku³ Piotra P³aczka pt. W³a-
snoœæ ziemska drobnej szlachty kaszubskiej z ziemi bytowskiej od po³owy XVIII do
pocz¹tków XIX wieku, bêd¹cy podsumowaniem dotychczasowego dorobku histo-
riograficznego na ten temat. W czêœci Etnologia znalaz³ siê tylko jeden tekst An-
drzeja Kuczkowskiego, Podania ludowe o Górze Che³mskiej (Krzy¿ance) ko³o
Koszalina. W czêœci Muzealnictwo zamieszczono dwa artyku³y: Anety Heinrich
o kielichu ze Starego Przybys³awic oraz Beaty Zgodziñskiej o wystawie Ottona
Freundlicha w s³upskim muzeum. W IV czêœci Literaturoznawstwo znalaz³y siê
materia³y pokonferencyjne, poœwiêcone wa¿nemu, wydawanemu w Chojnicach
w okresie miêdzywojennym periodykowi „Zabory”. Autorami tekstów s¹: Ka-
zimierz Ostrowski, Anna Czapczyk, Edmund Kamiñski, Józef Borzyszkowski,
Jowita Kêciñska-Kaczmarek i Daniel Kalinowski. W czêœci pi¹tej znalaz³o siê
sprawozdanie z dzia³alnoœci muzeum autorstwa Janusza Kopyd³owskiego.

Trzebiatowscy, cz. XI, pod red. Z. Zmuda Trzebiatowskiego, XII Zjazd Ro-
dzin Trzebiatowskich, Tuchola 9–11 wrzeœnia 2011, wyd. Rada Rodzin Trze-
biatowskich, ss. 234

W XI czêœci materia³ów na zjazd rodów Trzebiatowskich, który w tym roku odby³
siê w Tucholi, znalaz³o siê 12 tekstów, w tym m.in. krótki opis Tucholi, sprawoz-
danie z ubieg³orocznego zjazdu, historia drobnoszlacheckiego dzia³u w £¹kiem,
nale¿¹cego do Zmuda-Trzebiatowskich, autorstwa Tomasza Rembalskiego, bio-
grafie Edmunda Zmudy Trzebiatowskiego pióra Marka Zmudy Trzebiatowskiego
i ks. Jana Trzebiatowskiego autorstwa Zdzis³awa Zmudy Trzebiatowskiego, kilka
przyczynków do genealogii, przedruk opowiadania Szlachcica Nitki zwyciêstwo
w bitwie szlachetnej Alojzego Budzisza i inne.

Franz Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, t³um. W. Sawicki
i W. Szreniawski, red. naukowa R. Biskup, Gdañsk-Puck-Wejherowo 2011,
wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie, Maszoperia Literacka Sp. z o.o., ss. 760

Wydana w 1907 roku praca niemieckiego historyka Franza Schultza Geschichte
der Kreise Neustadt und Putzig nale¿y do jednych z wa¿niejszych dzie³ historio-
graficznych pó³nocnych Kaszub, bez którego w zasadzie nie mo¿na rozpocz¹æ
badañ nad tym terenem. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie oraz wydawnictwo Maszoperia Literacka Sp. z o.o. podjê³o
siê wydania t³umaczenia na jêzyk polski, po wczeœniejszym wydaniu reprintu
tego dzie³a. Tego nie³atwego zadania podjê³o siê dwóch t³umaczy – Wawrzyniec
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Sawicki i Wojciech Szreniawski. Redaktorem naukowym przedsiêwziêcia jest
Rados³aw Biskup. S³owo wstêpne od wydawców przek³adu, w którym starali siê
przybli¿yæ ¿yciorys autora orygina³u, napisali prof. Andrzej Groth i Tomasz ̄ uroch-
-Piechowski. Do przek³adu nie trafi³ indeks geograficzno-osobowy, który by³ istotn¹
czêœci¹ orygina³u, jednak podczas promocji ksi¹¿ki wydawcy zapowiedzieli wy-
danie go, oraz niezbêdnych sprostowañ, uzupe³nieñ i poprawek, w osobnym dru-
ku. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e do tego dojdzie, gdy¿ redakcja naukowa przek³adu
pozostawia wiele do ¿yczenia. Wydaje siê, ¿e do wielu zawartych w ksi¹¿ce prze-
starza³ych interpretacji faktów komentarz wspó³czesnego historyka by³ niezbêdny.
A niestety, tego zabrak³o.

W³adys³aw Szulist, Historyczny Lipusz i wspomnienia, Gdañsk-Lipusz 2011,
nak³adem autora, ss. 159

Kolejna bardzo osobista ksi¹¿ka ks. W³adys³awa Szulista, sk³adaj¹ca siê z trzech
czêœci. W pierwszej autor opisuje dzieje Lipusza od czasów prehistorycznych do
wspó³czesnoœci. W czêœci drugiej zamieœci³ swoje wspomnienia, poczynaj¹c od
krótkiego przypomnienia swojej genealogii po rok 2010 r. To bardzo cenny doku-
ment, z którego bêd¹ korzystaæ nastêpne pokolenia badaczy. Nastêpnie autor za-
mieœci³ cztery recenzje ksi¹¿ek dotycz¹cych Koœcio³a pelpliñskiego oraz tekst
Z genealogii rodzin B³aszkowskich i Ustowskich. Ostatnie strony ksi¹¿ki to swego
rodzaju album z historycznymi i aktualnymi mapami Lipusza oraz zdjêciami
rodzinnymi.

Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczeciñskiego”, nr 647, seria: Ekonomiczne problemy us³ug, nr 65,
2011, ss. 453

W tym obszernym tomie, poœwiêconym ruchom i miejscom pielgrzymkowym,
znalaz³ siê tak¿e tekst Marzeny Wanagos, Proces budowy produktu turystyki reli-
gijnej na przyk³adzie Kalwarii Wejherowskiej. Ale s¹ tu tak¿e inne interesuj¹ce
teksty, np. Kapliczki przydro¿ne szans¹ rozwoju lokalnej turystyki religijnej.

W³adys³aw Szulist, Przesz³oœæ obecnych obszarów diecezji pelpliñskiej w latach
1939–1945, t. IV, Gdañsk 2011, nak³adem autora, ss. 261 + 26 nlb

Po pewnych perturbacjach ukaza³ siê IV tom Przesz³oœci obecnych obszarów die-
cezji pelpliñskiej pióra ks. W³adys³awa Szulista. Przypomnijmy, ¿e tom V, czêœæ 2
ukaza³ siê w ubieg³ym roku. Obecny tom sk³ada siê z trzech zasadniczych roz-
dzia³ów. Pierwszy omawia stan badañ nad przesz³oœci¹ obecnych obszarów die-
cezji pelpliñskiej w latach II wojny œwiatowej, drugi administracjê i strukturê
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koœcieln¹ tego¿ obszaru. Trzeci, najobszerniejszy rozdzia³, zatytu³owany Diecezja
che³miñska, omawia szereg zagadnieñ, jak bp. Stanis³aw Wojciech Okoniewski,
bp. Konstanty Dominik, polityka okupanta hitlerowskiego w diecezji che³miñ-
skiej, duchowieñstwo, organizacja œwi¹t koœcielnych, katechizacja i in. Tê czêœæ
pracy koñczy bibliografia. Nastêpnie autor zamieszcza suplement bêd¹cy swego
rodzaju silva rerum, na który sk³adaj¹ siê refleksje ks. Szulista na ró¿ne tematy.
S¹ to m.in. omówienia dwóch ksi¹¿ek, opis uroczystoœci promocji ksi¹¿ki i 75-lecia
urodzin ks. W. Szulista oraz refleksje o ks. Szuliœcie pióra ks. prof. Z. Zieliñskiego
i ks. prof. A. Nadolnego. Tradycj¹ ksi¹¿ek ks. Szulista sta³o siê, i¿ na ich koñcu
zamieszcza ró¿nego typu zdjêcia. Tym razem obok zdjêæ rodzinnych znalaz³y siê
tam fotografie wykonane w Klubie Rolnika w Lipuszu 5 kwietnia 2011 r.

„Zeszyty Kulickie. Külzer Hefte”, 2011, nr 8, wyd. Fundacja Akademia Eu-
ropejska Kulice-Külz, ss. 282

Tom ósmy polsko-niemieckego pisma, redagowanego przez Lisawetê von Zitze-
witz zawiera materia³y z konferencji pt. Oddzia³ywanie rewolucji lat 1848/49 na
Prowincjê Pomorze/Die Revolution von 1848/49 in ihren auswirkungen auf die
Provinz Pommern, która odby³a siê w Kulicach w dniach 9-11 paŸdziernika 2009 r.
W zeszycie znalaz³o siê 12 artyku³ów, g³ównie niemieckich naukowców. Stronê
polsk¹ reprezentuj¹ teksty autorstwa Krzysztofa Rumiñskiego, Barbary Widawskiej
i Ewy P³omiñskiej-Krawiec. Ka¿dy tekst posiada polskie i niemieckie streszcze-
nie. Ponadto zamieszczono informacje o autorach.

Andrzej Sakson, Od K³ajpedy do Olsztyna. Wspó³czeœni mieszkañcy by³ych
Prus Wschodnich: Kraj K³ajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury,
Poznañ 2011, wyd. Instytut Zachodni, ss. 828

Ogromny tom, bêd¹cy podsumowaniem dotychczasowych zainteresowañ autora
terenami by³ych Prus Wschodnich. To pierwsza, nie tylko w literaturze polskiej,
monografia socjologiczno-politologiczna z uwzglêdnieniem perspektywy histo-
rycznej, omawiaj¹ca spo³eczeñstwo wspó³czeœnie zamieszkuj¹ce na terenie by-
³ych Prus Wschodnich podzielonych miêdzy Litwê, Rosjê i Polskê. Pierwsze trzy
rozdzia³y maj¹ charakter wprowadzaj¹cy i przybli¿aj¹ losy tej krainy do 1945 r.
W rozdziale czwartym przedstawione zosta³y procesy ludnoœciowe w prze³omo-
wym okresie lat 1945–1950. Nastêpnie autor omówi³ „trudny proces wrastania –
okres realnego socjalizmu (1950–1990)”. Najobszerniejszy i zasadniczy dla ca³ej
pracy jest rozdzia³ szósty, traktuj¹cy o „spo³eczeñstwach postmigracyjnych w pro-
cesie transformacji”. Zgodnie z podtytu³em A. Sakson omawia kolejno sytuacjê
w Kraju K³ajpedzkim, w Obwodzie Kaliningradzkim i Województwie Warmiñsko-
-Mazurskim, zwracaj¹c uwagê na przemiany administracyjne, spo³eczne, strukturê
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etniczn¹, stosunki wyznaniowe etc. Ca³oœæ pracy koñczy ostatni rozdzia³, traktu-
j¹cy o kszta³towaniu siê nowych to¿samoœci (na podstawie badañ socjologicznych)
oraz ciekawa refleksja o tym, „co zosta³o z Prus Wschodnich”. Zamieszczono tu
tak¿e obszern¹ bibliografiê, bardzo du¿o zdjêæ, indeks geograficzny i streszcze-
nie w jêzyku niemieckim.

A Pomerania ad ultima teras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce
w szeœædziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red.
Jaros³aw Sochacki, Agnieszka Tetrycz-Puzio, S³upsk 2011, wyd. Akademia
Pomorska w S³upsku, ss. 594

Kilkadziesi¹t artyku³ów pogrupowano w czterech dzia³ach. W pierwszym – Po-
morze – wczoraj i dziœ, warto przywo³aæ np. tekst B. Œliwiñskiego, Gdzie znajdo-
wa³a siê pierwsza dzielnica ksi¹¿êca Mœciwoja II wschodniopomorskiego?
W czêœci drugiej, Dokumenty – Kroniki – Ksiêgi, zwraca uwagê tekst J. Sochac-
kiego, Poganie czy apostaci? Krótki przyczynek do kronika Anonima zwanego
Gallem czy te¿ A. Guta, Autentycznoœæ dokumentu Œwiêtope³ka II, ksiêcia wschod-
niopomorskiego, dla klasztoru cysterskiego w Oliwie z 25 listopada 1263 roku.
Z trzeciej czêœci pt. Koœció³ – Duchowieñstwo – Klasztory warto przywo³aæ choæby
test D. Karczewskiego, Pomorskie posiad³oœci klasztoru cystersów w Byszewie
(Koronowie) w œredniowieczu czy te¿ J. Kêcinskiej-Kaczmarek, Zakony œrednio-
wiecznego Pomorza w literackim ujêciu Lecha B¹dkowskiego. Ostatnia czêœæ
zosta³a poœwiêcona sprawom europejskim i krañcom ziemi.

XX lat Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brusach 1991–2011, opr.
zbiorowe, Gdañsk-Brusy 2011, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, ss. 136

Jak informuje tytu³, ksi¹¿kê wydano z okazji jubileuszu pierwszego kaszubskiego
liceum. Otwiera j¹ dawny tekst S. Pestki, reporta¿ z otwarcia szko³y w 1991 r.
Potem nastêpuj¹ wspomnienia jej pierwszego dyrektora J. S³omiñskiego oraz re-
fleksja obecnego dyrektora Zbigniewa £omiñskiego. S¹ te¿ wykazy maturzystów
z jêzyka kaszubskiego, stypendystów premiera, ciekawe opracowanie dotycz¹ce
losów absolwentów KLO, kalendarium odwiedzin szko³y (bywa³y tu najwa¿niej-
sze osoby w pañstwie i regionie), kalendarium dokumentuj¹ce udzia³ uczniów
i nauczycieli w ¿yciu kulturalnym Kaszub oraz wspomnienia i refleksje uczniów
i nauczycieli (czêœciowo napisane po kaszubsku), informacje o konkursach etc.
Po³owê ksi¹¿ki stanowi¹ zdjêcia – ponad 100. Szkoda jednak, ¿e… nie zosta³y
opisane. Pamiêæ ludzka bywa zawodna…
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Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Œl¹ska i Pomorza 1918–1939,
red. Andrzej Szczerski, Warszawa 2011, wyd. Stowarzyszenie 40 000 Malarzy,
ss. 319

Bogato ilustrowana i ciekawie graficznie opracowana pozycja poœwiêcona archi-
tekturze okresu miêdzywojennego. Z dziewiêciu zamieszczonych tu artyku³ów
dwa dotycz¹ Pomorza: M. Milanowskiej, Polska nad Ba³tykiem. Konstruowanie
wizualnej identyfikacji pañstwa morskiego (1918–1939) oraz J. Friedricha, To¿-
samoœæ peryferii. Nowoczesnoœæ i tradycjonalizm w architekturze Wolnego Mia-
sta Gdañska.

Norbertañska si³a Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz Pryczkowski,
Banino 2011, ss. 168

Ksi¹¿ka zawiera w pierwszej czêœci materia³y z sesji z okazji 800-lecia ¯ukowa
(wczeœniej jeszcze jest tekst informuj¹cy o samej konferencji oraz sylwetka
ks. Franciszka Okroya). Wœród artyku³ów znalaz³y siê teksty o ekonomicznych
podstawach dzia³alnoœci norbertanek, o duchowieñstwie parafialnym w ¯ukowie
w XVIII w. oraz o ¿yciu zakonnym w ¿ukowskim klasztorze. W drugiej czêœci
zaprezentowano dokumentacjê szeœciu konferencji nauczycieli-regionalistów, które
odbywa³y siê w ¯ukowie. Ca³oœæ zosta³a bogato i ró¿norodnie zilustrowana.

Adela Kuik-Kalinowska, Tatczezna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdañsk-
-S³upsk 2011, wyd. Instytut Kaszubski, Akademia Pomorska w S³upsku, ss. 368

W pierwszym rozdziale autorka podjê³a siê okreœlenia, co rozumie i co bêdzie
analizowaæ jako literaturê kaszubsk¹. Przedstawi³a te¿ w³asne definicje i strategie
badawcze, odwo³uj¹c siê g³ównie do coraz modniejszej antropologii literatury.
Zasadnicz¹ jednak czêœæ ksi¹¿ki zajmuje dziewiêæ rozdzia³ów, traktuj¹cych o pod-
stawowych toposach i tematach kaszubskiej literatury. Kolejno wiêc mowa jest
o kobietach i mê¿czyznach w opisach literackich, nastêpnie o dziecku, o kaszub-
skim micie ziemi, zwi¹zkach Kaszubów z ¿ywio³em wody, o krêgach kamiennych
i lasach, o kaszubskiej chëczy, œwiêtych górach i miejscach fanatycznych. Ca³oœæ
koñcz¹ rozwa¿ania o zwi¹zkach literatury kaszubskiej z literatur¹ kresów zachod-
nich. S¹ te¿ streszczenia (tak¿e po kaszubsku), bibliografie (w tym tak¿e wyko-
rzystanych tekstów literackich) oraz indeksy (utworów i osób).

20 lat samorz¹du w gminie Sierakowice, red. Maria Kolka, Sierakowice 2011,
wyd. Gmina Sierakowice, ss. 226

Monografia lokalnego samorz¹du, sk³adaj¹ca siê z kilku czêœci. Na pocz¹tku Maria
Dyczewska opisa³a dzia³alnoœæ Komitetu Obywatelskiego jako miejsca, w którym



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI, TOMASZ REMBALSKI454

sierakowicki samorz¹d siê rodzi³. Nastêpnie omówi³a prace Rady Gminy, a wspólnie
ze Zbigniewem Mularczykiem tak¿e gminn¹ gospodarkê finansow¹ i inwestycje.
Z kolei Danuta Pioch przedstawi³a rozwój sierakowickiej oœwiaty, Anna Lehmann
– kulturê i sport i w koñcu ponownie M. Dyczewska – pomoc spo³eczn¹. Ksi¹¿kê
koñcz¹ interesuj¹ce wywiady z osobami, bez których trudno by³oby sobie wy-
obraziæ sierakowick¹ gminê i samorz¹d (m.in. Janina Kwiecieñ, wójt Tadeusz
Kobiela, czy te¿ przedsiêbiorca Tadeusz Bigus). Zamieszczono tu tak¿e po¿yte-
czny indeks osobowy oraz sporo kolorowych ilustracji.

Media – Biznes – Kultura, t. II, red. Jan Kreft, Robert Stopikowski, Gdañsk
2011, Wydawnictwo „Marpress”, ss. 316

Wœród kilkudziesiêciu zamieszczonych w tomie artyku³ów kilka dotyczy tematyki
pomorskiej: Anny Marii Mydlarskiej, Ewolucja obrazu filmowego transformacji
w wolnym kraju. Dzia³alnoœæ Video Studio Gdañsk w latach 1989–2007, Ma³go-
rzaty £osiewicz, Kreowanie obywatelskiej rzeczywistoœci przez organizacje po-
zarz¹dowe na przyk³adzie Mediów Obywatelskich w Elbl¹gu oraz Iwony Joæ,
Kultura i historia Kaszub jako narzêdzie repolonizacji Ziem Pó³nocnych w œwie-
tle prasy trójmiejskiej w latach 1945–1949.

The Kashubs: Past and Present, red. Cezary Obracht-Prondzyñski, Tomasz
Wicherkiewicz, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New
York, Wien 2011, wyd. Peter Lang, ss. VIII + 299, Series: Nationalisms across
the Globe, Vol. 2

Pierwsza ksi¹¿ka naukowa poœwiêcona Kaszubom, wydana przez renomowane,
miêdzynarodowe wydawnictwo naukowe. Na zawartoœæ sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce
artyku³y: Józef Borzyszkowski, A History of the Kashubs until the End of Com-
munism, Jerzy Treder, The Kashubian Language and its Dialects: The Range of
Use, Jerzy Treder and Cezary Obracht-Prondzyñski, Kashubian Literature: The
Phenomenon, its History and its Social Dimension, Tomasz Wicherkiewicz, Lan-
guage Policy and the Sociolinguistics of Kashubian, Cezary Obracht-Prondzyñ-
ski, Dilemmas of Modern Kashubian Identity and Culture. Oprócz tego jest tu
fragment powieœci A. Majkowskiego o Remusie po kaszubsku i w t³umaczeniu na
angielski, zestawienie chronologiczne dziejów Kaszub, obszerna bibliografia, a tak¿e
bibliografia zwartych tekstów literackich kaszubskich, wreszcie wykaz najwa¿-
niejszych instytucji kaszubskich wraz z danymi adresowymi i stronami www.
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Wielkie Pomorze. To¿samoœæ i wielokulturowoœæ, red. Adela Kuik-Kalinow-
ska, Daniel Kalinowski, Gdañsk-S³upsk 2011, wyd. Instytut Kaszubski, Aka-
demia Pomorska w S³upsku, ss. 322 + 12 nlb

Konferencje o wielkim Pomorzu sta³y siê ju¿ s³upsk¹ tradycj¹. Kolejny tom zo-
sta³ poœwiêcony tematyce to¿samoœci i wielokulturowoœci. W pierwszej znalaz³y
siê teksty dotycz¹ce ludnoœci ukraiñskiej, Niemców na Pomorzu Zachodnim, Kraj-
nie, Kaszubom… Warto te¿ zwróciæ uwagê na tekst D. Kalinowskiego, analizuj¹-
cy hymny pomorskie… Druga czêœæ traktuje o to¿samoœci, ale z perspektywy
jednostkowej. Znalaz³y siê tu artyku³y o Tomaszu Kantzowie, Bernardzie Chrza-
nowskim, Dietrichu Bonhoefferze, Helenie Blum-Gliewe czy Lechu B¹dkowskim.
Ostatnia czêœæ to teksty o sztuce – m.in. Piotra Dziekanowskiego o unikatowym
filmie dokumentacyjnym o Bytowie z 1928 r.

Grzegorz Janusz, Ochrona praw mniejszoœci narodowych w Europie, Lublin
2011, wyd. UMCS, ss. 764

Ogromny tom i unikatowy w polskim piœmiennictwie naukowym poœwiêconym
mniejszoœciom. W pierwszym rozdziale autor zaj¹³ siê jak¿e trudnymi dra¿liwymi
kwestiami terminologii i definicji, odwo³uj¹c siê tak¿e do definicji u¿ywanych
w prawie miêdzynarodowymi i krajowym. W rozdziale nastêpnym przedstawi³
mniejszoœci w poszczególnych krajach europejskich (uwzglêdniaj¹c terytorium
by³ego ZSRR) w ujêciu statystycznym. Kolejne rozdzia³y maj¹ ju¿ charakter ana-
lizy prawnej – najpierw omówiony zosta³ system ochrony mniejszoœci w okresie
miêdzywojennym. Nastêpnie kszta³towanie siê systemu prawnej ochrony mniej-
szoœci po 1945 r. „na poziomie uniwersalnym i ponadregionalnym” (ONZ, KBWE/
OBWE) oraz na poziomie regionalnym i subregionalnym (np. w UE czy WNP).
Tu te¿ jest fragment dotycz¹cy Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodo-
woœciowych (FUEV). Szósty rozdzia³ traktuje o prawach mniejszoœci w œwietle
traktatów dwustronnych. I w koñcu ostatni rozdzia³ omawia system ochrony mniej-
szoœci w prawie polskim. Ksi¹¿kê koñczy bardzo obszerna bibliografia oraz
indeks nazwisk.

„Zapiski Puckie. Pùcczé Skriblënë”, 2011, nr 10, wyd. Muzeum Ziemi Puc-
kiej im. Floriana Ceynowy, Urz¹d Miasta Puck, ss. 220

W kolejnym tomie puckiego rocznika wœród kilkunastu artyku³ów zamieszczonych
w pierwszej czêœci warto przyk³adowo zwróciæ uwagê na teksty o œredniowiecz-
nych kramach kupieckich na rynku, o problemach zwi¹zanych z kolektywizacj¹
rolnictwa w powiecie puckim w latach 1948–1956 oraz o puckiej „Solidarnoœci”.
Oprócz tego znalaz³o siê tu kilka szkiców biograficznych oraz kronika (m.in. wyniki
wyborów samorz¹dowych w 2010 r.).



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI, TOMASZ REMBALSKI456

W ho³dzie wielkiemu Kaszubie. Gerard Labuda (1916–2010), red. Wojciech
Kiedrowski, Kartuzy 2011, Oficyna Czec, ss. 84

Po œmierci prof. Labudy ukaza³a siê pierwsza poœwiêcona jego pamiêci ksi¹¿ka.
Zawiera szkic biograficzny, tekst przemówienia premiera Donalda Tuska na po-
grzebie Profesora w Luzinie, podziêkowania syna Adama Labudy na cmentarzu
oraz kilka wczeœniejszych, ju¿ publikowanych tekstów o Profesorze, autorstwa
Hanny Popowskiej-Taborskiej i Jerzego Tredera, a tak¿e dwa wywiady.

Genowefa Kasprzyk, Maria Kraœnicka, Gerard Labuda. ¯eglarz na oceanie
nauki, Luzino 2011, wyd. BWM Studio, ss. 93 + 10 nlb

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej autorki daj¹ szkic biografii Profe-
sora Gerarda Labudy. W drugiej przedrukowano jego wczeœniejsz¹ pracê poœwiê-
con¹ Luzinu. A w trzeciej znalaz³a siê kolekcja zdjêæ rodzinnych oraz tych zwi¹-
zanych z obecnoœci¹ Profesora w ¿yciu Luzina.

Zbigniew Zielonka – pisarz, naukowiec i przyjaciel, red. Daniel Kalinowski,
S³upsk-Gdañsk 2011, wyd. Akademia Pomorska w S³upsku, Instytut Kaszub-
ski, ss. 367

Jak informuje tytu³, to ksi¹¿ka dedykowana s³upskiemu literaturoznawcy i pisa-
rzowi Zbigniewowi Zielonce. £¹cznie znalaz³o siê tu 21 tekstów ró¿nego typu,
w tym dwa teksty samego bohatera. Ponadto bibliografia prac Z. Zielonki, analizy
jego twórczoœci literackiej, wspomnienia i refleksje przyjació³ oraz teksty nau-
kowe s¹ typowe dla ksi¹g pami¹tkowych. Ca³oœæ zosta³a ciekawie zilustrowana
i opatrzona not¹ o autorach.

Gmina Karsin – wczoraj i dziœ, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2011, wyd.
Instytut Kaszubski, ss. 158

Bogato ilustrowany tom szkiców, który jest pok³osiem seminarium z okazji 650.
rocznicy przywileju lokacyjnego. Znalaz³y siê w nim nastêpuj¹ce teksty: Kroni-
karze dziejów wsi i gminy Karsin (J. Borzyszkowski), Zabory w literaturze nau-
kowej i piêknej (C. Obracht-Prondzyñski), Bo¿e Mêki i inne zabytki Karsina
i Gminy (Aleksander £osiñski), Szko³a w Karsinie w dwudziestoleciu ostatniego
prze³omu wieków (El¿bieta Brzeska) oraz Wieœ Karsin na tle Gminy w realiach
III Rzeczpospolitej (Jan Orlikowski). Jest te¿ aneks, a w nim utwory literackie
zwi¹zane z Karsinem i gmin¹.
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Czêœæ IV

Kronika naukowa
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Tomasz Rembalski

Dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego
w 2011 roku

Tradycyjne coroczne walne zebranie cz³onków Instytutu Kaszubskiego od-
by³o siê 15 kwietnia 2011 roku w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” w Gdañsku.
W czêœci organizacyjnej zebrania przedstawiono sprawozdania za rok 2010 z dzia-
³alnoœci Instytutu Kaszubskiego, merytoryczne i finansowe oraz Komisji Rewizyj-
nej. Nastêpnie odby³a siê dyskusja nad sprawozdaniami i planowanymi zadaniami
na 2011 r. Podjêto uchwa³ê o nadaniu tytu³u Cz³onka Honorowego Instytutu
Kaszubskiego ks. abp. dr. Tadeuszowi Goc³owskiemu oraz prof. dr. hab. Andrze-
jowi Zbierskiemu za wybitny wk³ad we wspieranie i rozwój kultury kaszubskiej.

Zebrania Zarz¹du w 2011 r. odby³y siê trzykrotnie, w dniach: 3 lutego,
9 czerwca oraz 20 paŸdziernika. W poczet cz³onków przyjêto cztery osoby, profe-
sorów: Jacka WoŸnego, Aleksandra Labudê, Adama Labudê i Jana ̄ ebrowskiego.
Niestety, w 2011 zmar³o dwóch naszych cz³onków: dr Nikolaus von Mach z Bel-
gii oraz dr Henryk Hamerski z Kanady. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 108
cz³onków.

Od 10 stycznia 2011 r. w biurze Instytutu Kaszubskiego, po powrocie
z urlopu wychowawczego, pracuje p. Anna Kawalec. Do tego czasu jej obowi¹zki
pe³ni³a p. Joanna Bobko. Do 31 stycznia na umowê na czas okreœlony pracowa³a
tak¿e p. Marta Drozd. Sta¿ w ramach umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Gdañsku odby³y nastêpuj¹ce osoby: Agnieszka Piotrowska (od 2 lutego do
15 maja 2011) i Natalia Wojtkowska (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011). W ramach
reintegracji zawodowej od 4 paŸdziernika 2011 do 31 marca 2012 r. w sekretaria-
cie Instytutu pracuje p. Danuta Najgeburska.

Do listopada 2011 r. uda³o siê Instytutowi zrealizowaæ wiele zadañ i projek-
tów. Dziêki zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo³ecznemu zaanga¿owaniu
cz³onków przygotowano szereg imprez i wydano kilkanaœcie publikacji.

Instytut by³ wspó³organizatorem konferencji, seminariów i spotkañ. Niemal
pod koniec ubieg³ego roku, 15 grudnia 2010 r. w Domu Kultury w Karsinie, wes-
pó³ z Wójtem Gminy Karsin, Instytut Kaszubski wspó³organizowa³ konferencjê
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z okazji 650-lecia wsi Karsin p.n. Karsin i Gmina – wczoraj i dziœ. Referaty wy-
g³osili: prof. Józef Borzyszkowski Karsiñsko-wielewskie dzieje i ich kronikarze,
Aleksander £osiñski Bo¿e Mêki i inne zabytki Karsina i Gminy, El¿bieta Brzeska
Szko³a w Karsinie w dwudziestoleciu prze³omu wieków, Jan Orlikowski Karsin
i Gmina w realiach III RP, prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Karsin i Zabory
w literaturze naukowej i piêknej. Efektem tej konferencji by³o wydanie latem
2011 r. publikacji pod tym samym tytu³em, przygotowanej przez J. Borzyszkow-
skiego, zawieraj¹cej wszystkie teksty wyg³oszonych referatów.

W dniu 2 marca 2011 r. w Sali Prezydialnej Domu Kaszubskiego w Gdañsku
odby³o siê spotkanie z cz³onkiem Instytutu prof. Zygmuntem Szultk¹, podczas
którego ten¿e historyk zaprezentowa³ koncepcjê drugiego tomu Historii Kaszu-
bów w dziejach Pomorza. Czasy nowo¿ytne, bêd¹cego kontynuacj¹ wydanego
w 2006 r. tomu pierwszego Historii Kaszubów autorstwa zmar³ego prof. Gerarda
Labudy. Wœród zebranych znaleŸli siê naukowcy reprezentuj¹cy ró¿ne dziedziny
nauk humanistycznych, jak historia, jêzykoznawstwo, socjologia czy etnografia.
Na wstêpie zebranych, w tym szczególnie prelegenta, powita³ prezes Instytutu
Kaszubskiego w Gdañsku prof. Józef Borzyszkowski. Po nim g³os zabra³ prof.
Zygmunt Szultka, który ju¿ na pocz¹tku swej wypowiedzi zastrzeg³, i¿ na obec-
nym etapie prac nie mo¿e jeszcze przedstawiæ kompletnej koncepcji tomu II
Historii Kaszubów, a jedynie „koncepcjê wstêpn¹”. Stwierdzi³, i¿ osi¹ wyk³adu
w planowanej pracy bêdzie ludnoœæ kaszubska. Niew¹tpliwie problem Kaszubów
nale¿y rozpatrzeæ z dwóch p³aszczyzn, tj. Pomorza Zachodniego i Pomorza
Wschodniego, ale nie mo¿na zapomnieæ o trzeciej p³aszczyŸnie – Ziemi Lêbor-
sko-Bytowskiej, charakteryzuj¹cej siê pewn¹ odmienn¹ specyfik¹ w stosunku do
dwóch wymienionych. Du¿ym problemem przysz³ej pracy jest periodyzacja, gdy¿
jak stwierdzi³: przy jej rozwa¿aniu potrzebna jest pamiêæ, ¿e najwiêksza czêœæ
ludnoœci kaszubskiej ¿y³a na najubo¿szej ziemi Pomorza Zachodniego i Prus Kró-
lewskich. Pocz¹tkowo profesor Szultka wykluczy³ jako koñcow¹ cezurê pracy
lata 1806 lub 1815. Powinny ni¹ stanowiæ wydarzenia zwi¹zane z uw³aszczeniem
ch³opów, przy czym wczeœniej zaczê³o siê ono w dobrach pañstwowych, a póŸ-
niej w prywatnych. W tym ostatnim przypadku cezur¹ koñcow¹ móg³by byæ 1850
r. Prof. Szultka zaznaczy³, i¿ formu³a wyk³adu zastosowana w tomie I przez prof.
Labudê w t. II, wydaje siê byæ nieuzasadniona. Na pytanie prof. Jerzego Tredera
w tej kwestii prof. Szultka uszczegó³owi³, i¿ ma tu na myœli brak przypisów
w tekœcie Labudy, które zast¹pione zosta³y na koñcu ka¿dego rozdzia³u charakte-
rystyk¹ literatury. Prof. J. Borzyszkowski w uzupe³nieniu tej wypowiedzi stwier-
dzi³, i¿ ju¿ sam G. Labuda napisa³, ¿e kolejne tomy Historii Kaszubów bêd¹ mia³y
inn¹ formu³ê. W dalszej czêœci wywi¹za³a siê burzliwa dyskusja na temat perio-
dyzacji II tomu, z udzia³em prof. Szultki, prof. Klemensa Bruskiego, dr. Mariana
Frydy, prof. Józefa Borzyszkowskiego i prof. J. Tredera, podczas której stawiano
ró¿ne propozycje. Prof. Treder postawi³ wówczas bardzo istotne pytanie: Czy
uw³aszczenie ch³opów zalicza³o siê do czasów nowo¿ytnych, czy ju¿ do XIX
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wieku? Podczas dyskusji pada³y ró¿ne daty, które mog³yby zamkn¹æ wyk³ad
II tomu. Przyk³adowo prof. Z. Szultka stwierdzi³, ¿e 1772 r. (wa¿na data w dzie-
jach Prus Królewskich i Polski) nie mia³a ¿adnego znaczenia w dziejach Pomorza
Zachodniego. Zaznaczy³, ¿e jest sk³onny zakoñczyæ wyk³ad tomu II na 1806 r., co
wczeœniej zasugerowa³ prof. J. Borzyszkowski. Nastêpnie zwróci³ uwagê na re-
wolucyjne znaczenie reformy szkolnictwa elementarnego, co przy jej uwzglêd-
nieniu równie¿ mia³oby wp³yw na periodyzacjê. Prof. J. Borzyszkowski postawi³
konkretne pytanie, co bêdzie zawiera³ t. II? Jakie elementy dziejów jêzyka i poli-
tyki siê w nim znajd¹? Czy bêd¹ ujête zagadnienia kultury i ¿ycia codziennego?
Prof. Szultka odpowiedzia³, i¿ wszystkie te elementy ksi¹¿ka bêdzie zawieraæ.
Prof. K. Bruski z kolei zapyta³ o strukturê tej pracy, istotne elementy historii spo-
³ecznej. Stwierdzi³, i¿ polityka powinna byæ t³em, a wyeksponowane powinny
byæ historia spo³eczna, zale¿na od gospodarki, jêzyka i kultury. Prof. Szulka stwier-
dzi³ m.in., ¿e specyfika struktury spo³ecznej Ziemi Lêborsko-Bytowskiej bli¿sza
jest Prusom Królewskim. Nastêpnie prof. J. Borzyszkowski zapyta³ o problem
germanizacji i polonizacji szlachty. Prof. Cezary Obracht-Prondzyñski stwierdzi³,
¿e nie da siê znaleŸæ wspólnych zagadnieñ ustrojowo-spo³ecznych dla wszystkich
ziem pomorskich. Zapyta³ te¿, czy s¹ jakieœ elementy, które buduj¹ poczucie wspól-
noty dla Kaszubów w okresie nowo¿ytnym. W odpowiedzi prof. Szultka stwier-
dzi³, i¿ ostatecznie decyduje siê na zamkniêcie II tomu na 1806 r., z ujêciem, jak
to wyrazi³, trzeciego filaru w postaci Ziemi Lêborsko-Bytowskiej. Powiedzia³ te¿,
i¿: Funkcjonowanie ujêcia tematu przez Labudê jest nie do zast¹pienia i tego
bêdê siê stara³ trzymaæ. Zgodzi³ siê równie¿ z prof. K. Bruskim w kwestii ujêcia
spo³eczeñstwa. Zaznaczy³, i¿ z germanizacj¹ i polonizacj¹ mamy do czynienia
jedynie w Prusach Królewskich. Na pytanie o terminy zakoñczenia pracy prof.
Z. Szultka odpowiedzia³, ¿e w ci¹gu 2,5 roku ksi¹¿ka powinna byæ gotowa. Na
zakoñczenie spotkania doda³, i¿ na etapie szczegó³owego konspektu przysz³ej pracy
³atwiej bêdzie dyskutowaæ o poszczególnych problemach.

Od 22 lutego do 27 kwietnia 2011 r. dr T. Rembalski prowadzi³ warsztaty
genealogiczne Pamiêæ o przodkach, powinniœmy czy chcemy dla m³odzie¿y gim-
nazjalnej i licealnej ze szkó³ tucholskich, które w ramach programu „Równaæ
Szanse 2010” zorganizowa³a Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi.

W dniach 3-5 maja 2011 r. goœcili w Instytucie przedstawiciele Fundacji Her-
mann Niermann z Düsseldorfu: prezes Uwe Stiemke i dr Andreas Sonntag.
W czasie swojego pobytu odwiedzili Dom Kaszubski i siedzibê Instytutu, wejhe-
rowskie Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Kaszub-
ski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy. W tych dwóch ostatnich placówkach zapo-
znali siê z efektami dotacji przyznanych na remonty i wyposa¿enie. Wizyta goœci
z Düsseldrofu by³a te¿ okazj¹ do podziêkowania za wsparcie dotychczasowych
dzia³añ Instytutu, a jednoczeœnie do rozmów na temat przysz³oœci, planów i zamie-
rzeñ, w których mog³aby partycypowaæ Fundacja. By³a te¿ okazj¹ do zwiedzenia
Gdañska i Kaszub. Z ramienia Instytutu Kaszubskiego wizytê zorganizowali prof.
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Józef Borzyszkowski oraz dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, a tak¿e prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski.

Instytut Kaszubski, reprezentowany przez prezesa prof. Józefa Borzyszkow-
skiego, by³ równie¿ jednym z licznych wspó³organizatorów Ogólnopolskiego
Sejmiku Krajoznawczego, poœwiêconego Bernardowi Chrzanowskiemu w jego
150. rocznicê urodzin i 100. rocznicê wydania przewodnika Na kaszubskim
brzegu, który odby³ siê 7 maja 2011 r. w Gdyni-Oksywiu, Pierwoszynie i Rewie.
G³ównymi organizatorami sejmiku by³y Pomorskie Porozumienie Oddzia³ów
PTTK oraz Gmina Kosakowo.

W sobotê 14 maja 2011 r. w Szczecinie zosta³ zorganizowany III Dzieñ Ka-
szubski, który zainaugurowa³a msza œw. z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim,
odprawiona w Bazylice Mniejszej œw. Jana Chrzciciela. Po mszy œw. w Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich odby³ siê pokaz multimedialny wystawy „Pomorze Zachod-
nie – nasza to¿samoœæ”, która by³a zacz¹tkiem wiêkszej, otwartej latem wystawy
pt. „Z kaszubsko-s³owiañskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”, zorgani-
zowanej we wspó³pracy szczeciñskiego oddzia³u ZK-P, Archiwum Pañstwowego
w Szczecinie i Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich. Nastêpnie odby³a siê sesja naukowa
„Profesor Gerard Labuda (1914–2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina”,
podczas której zaprezentowane zosta³y referaty prof. Józefa Borzyszkowskiego,
prof. Kazimierza Koz³owskiego i prof. Edwarda W³odarczyka. Sesji towarzyszy-
³a wystawa dorobku naukowego prof. Gerarda Labudy ze zbiorów Ksi¹¿nicy
Pomorskiej.

W dniu 7 czerwca 2011 r. w sali Rady Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu
Gdañskiego odby³o siê VI seminarium „Z dziejów kultury Pomorza XVIII–XX
wieku”, którego organizatorami tradycyjnie by³y Pracownia Historii Pomorza
i Krajów Nadba³tyckich Instytutu Historii UG oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku.
Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: dr Tomasz Rembalski Drobna szlachta kaszub-
ska w XIX wieku w œwietle historiografii, mgr Weronika Panasewicz Czarne suk-
nie œlubne na Kaszubach – tradycyjne czy wyj¹tkowe?, mgr £ukasz Mielewczyk
O ¿ywnoœci i ¿ywieniu przy biskupim stole i stole Collegium Marianum na prze³o-
mie XIX i XX wieku, mgr Marek Wawrzynkowski Cywile a Wojsko Polskie na
Pomorzu w dwudziestoleciu miêdzywojennym, mgr Oskar Myszor Polskoœæ i ka-
szubskoœæ Pomorza na ³amach „Morza”, mgr Leszek Molendowski Ksiê¿a Zmar-
twychwstañcy na Pomorzu Gdañskim w latach 1945–1989, mgr Krzysztof Korda
Lech B¹dkowski i jego œrodowisko a Solidarnoœæ. Seminarium zakoñczy³a dysku-
sja z udzia³em profesorów Józefa Borzyszkowskiego i Eugeniusza Koko. Szerzej
na ten temat w osobnym sprawozdaniu.

W dniach 18–19 czerwca 2011 r., w ramach wspó³pracy z Nadba³tyckim Cen-
trum Kultury w Gdañsku Instytut Kaszubski wspó³organizowa³ wyjazd studyjny
„Szlakiem cmentarzy pomorskich” na pó³nocnych Kaszubach, który by³ integraln¹
czêœci¹ projektu „Nekropolie Pomorza” zaplanowanego na lata 2009–2011.
Tegoroczny szlak wyjazdu wiód³ (pierwszego dnia) od Gdyni-Oksywia, poprzez
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Puck, Jastarniê, Starzyñski Dwór, Krokowê, ¯arnowiec i Wierzchucino. Nastêpne-
go dnia, po noclegu w Starbieninie, zwiedzono Borkowo Lêborskie, Roszczyce,
Charbrowo, Kluki, Smo³dzino, Gardnê Wielk¹ i Zimowiska. Uczestnicy mieli
kolejn¹ okazjê zwiedzenia cennych, niekiedy zapomnianych i najczêœciej bardzo
zniszczonych cmentarzy tego rejonu Pomorza. Rolê przewodników na wyjeŸdzie
studyjnym pe³nili Józef Borzyszkowski, Tomasz Rembalski, Miros³aw Kuklik,
Tomasz B³yskosz, Klaudiusz Grabowski, Bogdan Libich, Zachariasz Fr¹cek, Vio-
letta Tkacz-Laskowska i Warcis³aw Machura. Nad ca³oœci¹ przebiegu wyjazdu
pieczê sprawowali Bronis³awa i Jan Dejnowie.

15 lipca 2011 r. Instytut Kaszubski wzi¹³ udzia³ w XII Koœcierskich Targach
Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2011”, gdzie wystawi³ swoje wy-
dawnictwa. W towarzysz¹cym targom konkursie g³ówn¹ nagrodê w edycji ksi¹¿ki
pomorskiej (szkice historyczne) otrzyma³a wydana przez Instytut ksi¹¿ka Tadeusza
Jab³oñskiego – Paw³a Dzianisza Œródziemnomorze Pó³nocy.

W tym samym miesi¹cu prof. Cezary Obracht-Prondzyñski i dr Tomasz Rem-
balski zostali poproszeni przez w³adze samorz¹dowe Gminy Lipnica do uczest-
nictwa w naradzie specjalnego zespo³u konsultacyjnego, którego celem by³o wy-
pracowanie projektu nowego herbu gminy. Uchwalono, i¿ prace projektowe no-
wego herbu wykona znany kaszubski heraldyk Przemys³aw Pragert. Wójt gminy
Lipnica Andrzej Lemañczyk zwróci³ siê do profesorów Józefa Borzyszkowskiego
i Cezarego Obracht-Prondzyñskiego z propozycj¹ podjêcia siê prac badawczych,
a nastêpnie napisania monografii historycznej Gochów, czyli obecnej gminy Lipnica.

Interesuj¹c¹ uroczystoœci¹, zorganizowan¹ 20 sierpnia 2011 r. przez Instytut
Kaszubski oraz gospodarzy i przyjació³ koœció³ka p.w. œw. Judy Tadeusza w Liza-
kach w posiad³oœci Aleksandry i Jana ̄ urowskich, by³o poœwiêcenie pomnikowego
znaku pamiêci o Remùsowym Drëchu – Muzykañce Tr¹bie. Uroczystoœæ zosta³a
uœwietniona msz¹ œw. celebrowan¹ przez ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego oraz
wystêpami zespo³u „Kaszubskie Nuty” pod kierownictwem Krystyny Literskiej-
-Fredy, Kapeli Rodzinnej Derrów z Nowego Kliñcza i Orkiestry Dêtej OSP
w Lipuszu z kapelmistrzem Sebastianem Narlochem na czele. Fundatorami obeli-
sku by³y Nadleœnictwo Koœcierzyna, nadleœniczy Jerzy Borzyszkowski i Instytut
Kaszubski, prezes prof. Józef Borzyszkowski. Jak zwykle, w trakcie trwania im-
prezy mo¿na by³o nabyæ wydawnictwa Instytutu, które tego dnia cieszy³y siê du¿¹
popularnoœci¹.

Dnia 1 wrzeœnia 2011 r. w siedzibie Instytutu mia³a miejsce wizyta Shirley
Mask-Connolly, przedstawicielki Kaszubskiego Towarzystwa Dziedzictwa w Wil-
nie (Ontario, Kanada), której towarzyszyli dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk
i jej m¹¿ Andrzej Szewczyk oraz prezes Instytutu prof. J. Borzyszkowski. Pani
Mask-Connolly pochodzi z kaszubskiej rodziny Maszków. Jest przedstawicielk¹
jej pi¹tego pokolenia osiad³ego w Kanadzie. Zalicza siê do najbardziej aktywnych
dzia³aczy kaszubskich w Kanadzie, maj¹c na swym koncie wiele publikacji z dziedzi-
ny historii osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie oraz genealogii osadników. Prezes
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Instytutu Kaszubskiego wrêczy³ jej medalion Floriana Ceynowy oraz najnowsze
publikacje Instytutu, w tym opowiadania Anny £ajming w jêzyku an-gielskim.

Kolejnym wydarzeniem by³a XIV Buczkowska Konferencja Naukowa „»Stu-
barwna wstêga« piœmiennictwa wspó³czesnej Krajny”, zorganizowana 10 wrze-
œnia 2011 r. przez Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Krajniacy”
z Buczka, Instytut Kaszubski oraz Zak³ad Antropologii i Literatury Kaszubsko-
Pomorskiej Akademii Pomorskiej w S³upsku. Po raz pierwszy konferencja odby³a
siê pod patronatem starosty z³otowskiego Ryszarda Go³awskiego i wójta gminy
Lipka Przemys³awa Kurdzieki. W za³o¿eniu konferencja mia³a przedstawiæ doro-
bek piœmienniczy ró¿nych oœrodków Krajny – regionu po³o¿onego na terenie trzech
województw i piêciu powiatów, do tego rozdzielonego historycznie na czêœæ na-
kielsk¹ (w dwudziestoleciu miêdzywojennym nale¿¹c¹ do Polski) i z³otowsk¹ (do
1945 r. nale¿¹c¹ do Niemiec). Swój dorobek piœmienniczy zaprezentowa³y: Nak³o,
Sêpólno, Wiêcbork, Z³otów, £ob¿enica i Cz³uchów. Referat wprowadzaj¹cy: Krajna
czêœci¹ Wielkiego Pomorza – piœmiennictwo krajeñskie z kaszubskiej perspektywy
zaprezentowa³ prof. Józef Borzyszkowski. Wyst¹pieniem podsumowuj¹cym by³a
prezentacja dorobku piœmienniczego miejscowego, buczkowskiego oddzia³u ZK-P
„Krajniacy”, zawieraj¹ca poezjê, powieœæ historyczn¹, prace naukowe i popularno-
naukowe. Wa¿nym akcentem konferencji, w zwi¹zku z Miêdzynarodowym Rokiem
Lasu, by³y prezentacje dwóch nadleœnictw: ze Z³otowa i Lipki. Podczas dyskusji
prof. J. Borzyszkowski zg³osi³ postulat zorganizowania Kongresu Krajeñskiego,
ponadto wydania s³ownika biograficznego lub bedekera krajeñskiego oraz mono-
grafii Krajny. Podsumowaniem konferencji by³y podziêkowania dla laureatów
„Z³otego Buka”, og³oszenie wyników konkursu „Moja Matka Boska Radosna –
Moja Matka Boska Leœna” pod patronatem Nadleœniczego Nadleœnictwa Lipka
Janusza Grabowskiego oraz widowisko folklorystyczne „Krajniaków” – Jo bym
ty¿ chcia³a ch³opa.

W dniach 22–23 wrzeœnia 2011 r. wspólnie z Zak³adem Historii Jêzyka Pol-
skiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UG odby³a siê
konferencja naukowa nt. „Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza daw-
niej i dziœ”. Konferencja stanowi³a rozszerzenie problematyki sympozjum dialek-
tologiczno-onomastycznego, poœwiêconego pamiêci prof. Huberta Górnowicza
(1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdañskiego
oœrodka naukowego. Konferencja wzbudzi³a du¿e zainteresowanie œwiata nauki
i mediów. Szerzej na ten temat w osobnym sprawozdaniu.

W dniach 5–7 paŸdziernika 2011 r. na Uniwersytecie Wroc³awskim z okazji
jego 200-lecia odby³a siê jubileuszowa konferencja naukowa „Uniwersytet Wro-
c³awski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku”, podczas której na sesji plenar-
nej prof. Józef Borzyszkowski wyg³osi³ referat Florian Ceynowa i jego m³odoka-
szubscy nastêpcy (Jan Karnowski i Leon Heyke) a Uniwersytet Wroc³awski.
W trakcie konferencji narodzi³a siê idea ufundowania na jednym z budynków
UWr tablicy pamiêci Ceynowy. O szczegó³ach tego pomys³u dyskutowano wspólnie
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z dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Jerzym Harasimowiczem
i przedstawicielami Towarzystwa Mi³oœników Wroc³awia z udzia³em dr. Anatola
Omelaniuka, prezesa honorowego Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw
Kultury.

W zwi¹zku z obchodzonym Rokiem Ceynowy prezez Instytutu Kaszubskiego
ufundowa³ medalion ceramiczny Floriana Ceynowy, wykonany przez Jaros³awa
Stryjca, który stanowi formê nagrody-wyró¿nienia przyznawan¹ przez Zarz¹d In-
stytutu w Roku Ceynowy.

8 paŸdziernika 2011 r. w Gdyni odby³o siê III Seminarium Genealogiczne
„Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich”, które
zgromadzi³o liczn¹ rzeszê kaszubsko-pomorskich genealogów. Wszystkich zebra-
nych powita³a dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, wspó³organizatorka przedsiêwziê-
cia, Dagmara P³aza-Opacka, nastêpnie wyg³oszono cztery referaty. Jako pierwszy
g³os zabra³ kierownik seminarium dr Tomasz Rembalski, który wyg³osi³ referat
Prace genealogiczne Jana Karnowskiego. W swym wyst¹pieniu przedstawi³ ma³o
dot¹d znan¹ stronê zainteresowañ, wybitnego dzia³acza, pisarza, poety i regiona-
listy kaszubskiego Jana Karnowskigo (1886–1939). Jako drugi wyst¹pi³ dr Mi-
cha³ Targowski z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Przedstawi³ refe-
rat pt. Czarna ksiêga Dzia³owskich – zaginione Ÿród³o do badañ genealogicznych
nad szlacht¹ Prus Królewskich w XV–XVIII wieku. Odwo³uj¹c siê m.in. do badañ
Wojciecha Kêtrzyñskiego i Jacka Kowalkowskiego, omówi³ zawartoœæ bezcennego
dla pomorskich genealogów i historyków rêkopisu, napisanego przez szlachcica
z Ziemi Che³miñskiej Wawrzyñca Dzia³owskiego w XVIII wieku. Niestety, jak
stwierdzi³ referent, dzie³o to zaginê³o w czasie II wojny œwiatowej i do tego czasu
nie zosta³o og³oszone drukiem. Trzeci referat pt. Szlachta powiatu puckiego
w oparciu o materia³ metrykalny z XVII i XVIII wieku wyg³osi³a Anna Stachow-
ska z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, przedstawiaj¹c rezultat swoich
badañ nad indeksacj¹ ksi¹g metrykalnych. Wykaza³a, ¿e zbiorcze zestawienie za-
pisów metrykalnych, które wymaga wielomiesiêcznej ¿mudnej pracy, mo¿e do-
prowadziæ do osi¹gniêcia bardzo ciekawych wniosków, w tym przypadku na te-
mat szlachty kaszubskiej z powiatu puckiego. Ostatni z referatem Fora i bazy
genealogiczne, jako Ÿród³a pomocy w poszukiwaniach przodków wyst¹pili cz³on-
kowie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego Mariusz Momont i Janusz
Pawelczyk. Jako genealodzy-praktycy przedstawili w formie prezentacji mo¿li-
woœci, jakie w badaniach genealogicznych przynosi Internet. W podsumowaniu
referatów tradycyjnie znalaz³a siê dyskusja, w której bardzo chêtnie wziê³o udzia³
wielu uczestników seminarium. Podczas seminarium mo¿na by³o nabyæ wydaw-
nictwa o charakterze genealogicznym i przede wszystkim historycznym, które
wystawi³ Instytut Kaszubski, Muzeum Miasta Gdyni oraz Wydawnictwo „Jasne”
z Pruszcza Gdañskiego. Genealodzy-amatorzy to jedni z bardziej wiernych czytel-
ników publikacji historycznych, zw³aszcza o charakterze regionalnym. Wydawnic-
twa IK cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
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W dniach 12–14 paŸdziernika 2011 r. w S³upsku odby³a siê konferencja „Wiel-
kie Pomorze – kultura i sztuka”, nad którym sprawowali kierownictwo naukowe
dr Adela Kuik-Kalinowska i prof. dr hab. Daniel Kalinowski. W pierwszym dniu
konferencji odby³ siê spektakl muzyczny Na g³êbinie. Pomorska legenda pocz¹t-
ków. W kolejnych dwóch dniach wyst¹pi³o a¿ 18 prelegentów, w tym cz³onkowie
Instytutu Kaszubskiego: Józef Borzyszkowski Parafia a sztuka na Pomorzu, Jowita
Kêciñska-Kaczmarek Tradycja i inspiracje w widowiskach folklorystycznych na
Krajnie, Cezary Obracht-Prondzyñski Kultura pomorska czy pomorskie kultury?
Miêdzy s¹siedztwem a zderzeniem kultur na pograniczu, Tadeusz Linkner Izy-
dor Gulgowski jako etnograf i literat oraz Daniel Kalinowski Phillip Otto Runge
i romantyczna synteza sztuki. Ka¿dego dnia mia³y miejsce inscenizacje sztuk tea-
tralnych, prezentacje poezji i projekcje filmów. Organizatorami konferencji by³y:
Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w S³upsku, Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku, wspó³organizatorami: Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Starostwo
Powiatowe w S³upsku, Urz¹d Miejski w S³upsku i S³upski Oœrodek Kultury.

W dniach 21–23 paŸdziernika 2011 r. w Oœrodku Szkoleniowym Kaszub-
skiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie odby³o siê III Pomorskie Forum
Animatorów Kultury, którego Instytut Kaszubski, obok wspomnianego KUL-u
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, by³ organizatorem. Dwa pierwsze spotkania
animatorów kultury odby³y siê w latach 1999–2000, podczas których dyskutowano
o roli inteligencji, sposobach ratowania i upowszechniania kultury ludowej oraz
nastêpstwach reformy ustrojowej dla dzia³alnoœci kulturalnej. Po 11 latach prze-
rwy podjêto problematykê doskonalenia animatorów, niematerialnego dziedzic-
twa oraz poœwiêcon¹ wyzwaniom przysz³oœci. Pierwszego dnia, podczas sesji
„Kultura-Instytucje-Animatorzy”, wyg³oszono dwa referaty: Obecne i prognozo-
wane style ¿ycia mieszkañców obszarów wiejskich Pomorza a kultura – Piotra
Zbieranka z Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku oraz Czy i jak
chroniæ niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi? Dylematy zwi¹zane z ratyfi-
kacj¹ konwencji UNESCO – dr Anny Kwaœniewskiej z Instytutu Kaszubskiego
i Uniwersytetu Gdañskiego. Wieczorem odby³a siê projekcja filmu dokumental-
nego pt. ,,Koniec pieœni” w re¿. Piotra Borowskiego. Drugiego dnia, w sesji przed-
po³udniowej „II Sympozjum Wsi Pomorskiej”, mia³y miejsce cztery wyst¹pienia:
O uczestnictwie w kulturze lokalnej. Obraz z badañ polskich regionów – prof.
Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu; Ró¿norodnoœæ
kulturowa pomorskiej wsi, prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego z Instytutu
Kaszubskiego i Uniwersytetu Gdañskiego; Specyfika zarz¹dzania ludŸmi w insty-
tucji kultury, Stefana Muchy z Torunia oraz Wokó³ problemów uposa¿enia kultury
na wsi, Ireny Kulwikowskiej z Gminnego Oœrodka Kultury w Sierakowicach. Po
po³udniu mia³a miejsce debata i prezentacja lokalnych inicjatyw. Ostatniego dnia
forum, podczas sesji „Problemy doskonalenia animatorów”, g³os zabrali Ryszard
Konopka z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie z wyst¹pieniem Anima-
tor jako lider spo³ecznoœci lokalnej. Z doœwiadczeñ trenera animatorów kul-
tury oraz dr Wac³aw Idziak z Politechniki Koszaliñskiej, Wioski tematyczne jako
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metoda kreowania animatorów kultury i rozwoju wsi. Forum zakoñczy³a dyskusja
uczestników.

Dnia 26 paŸdziernika 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu odby³a siê uroczystoœæ 30-lecia oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Toruniu, podczas której prof. Józef Borzyszkowski wyst¹pi³ z oko-
licznoœciowym referatem Oddzia³ toruñski ZKP w mojej pamiêci. Z tej równie¿
okazji cz³onek Instytutu Kaszubskiego dr Kazimierz Przybyszewski zosta³ uho-
norowany najwy¿szym toruñskim wyró¿nieniem – medalem „Thorunium”, które na
jego rêce z³o¿y³ Prezydent Miasta Torunia Micha³ Zaleski. Imprezie towarzyszy³a
sprzeda¿ ksi¹¿ek o tematyce regionalnej. Swoje stoisko mia³ tak¿e nasz Instytut.

28 paŸdziernika 2011 r. w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku odby³o siê spo-
tkanie z parlamentarzystami kaszubskimi. Jego organizatorem by³ prezes Zarz¹du
G³ównego ZK-P £ukasz Grzêdzicki. Z ramienia Instytutu wziêli w nim udzia³
Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyñski i Stanis³aw Pestka.

W oparciu o tekst Floriana Ceynowy, 5 listopada 2011 r. na Uniwersytecie
Gdañskim w Gdañsku zosta³o przeprowadzone Jubileuszowe X Dyktando Ka-
szubskie, nad którym Instytut Kaszubski obj¹³ patronat.

W dniu 21 listopada 2011 r. w Wejherowie, w Roku Floriana Ceynowy, odby³a
siê konferencja naukowa pt. „Florian Ceynowa (1817–1881). Jego ¿ycie i dokona-
nia oraz rola wœród potomnych”. Jej organizatorami, obok Instytutu Kaszubskiego,
by³y: Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Uniwersytetu Gdañ-
skiego, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
oraz Gdañski Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W pierwszej czêœci
obrad referaty wyg³osili: prof. Zygmunt Szultka Dzieciñstwo i m³odoœæ F. Ceynowy
– miêdzy S³awoszynem i Gdañskiem a Moabitem i Bukowcem; prof. Miloš Øeznik
Czeskie kontakty Floriana Ceynowy; Anna Kwaœniewska Dr med. F. Ceynowa –
lekarz i ludoznawca, prof. Daniel Kalinowski Rozmowa na scenie. „Wileja No-
wigò Roku” i „Szczodraki” F. Ceynowy jako teksty dramatyczne; prof. Jerzy Tre-
der Florian Ceynowa a badania i rozwój jêzyka kaszubskiego. Po przerwie g³os
zabrali: prof. Józef Borzyszkowski Portret F. Ceynowy w pracach jego biografów
i nastêpców oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyñski Co z Ceynowy na dziœ i jutro?

Od pewnego czasu maj¹ miejsce cykliczne wyk³ady cz³onków oraz prezenta-
cje publikacji Instytutu Kaszubskiego w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. W przysz³ym, 2012 r. przewidziano wspólne
wydanie publikacji z serii Pro memoria, poœwiêconej Stefanowi Bieszkowi.

Cz³onkowie Instytutu wystêpowali tak¿e z okolicznoœciowymi referatami lub
prowadzili ró¿nego typu warsztaty. Przyk³adowo 14 wrzeœnia 2011 r. prof. Józef
Borzyszkowski wyg³osi³ referat o historii Kaszubów w XIX i XX wieku w gdyñ-
skim Oœrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. Referat ten by³ wyg³oszony w ra-
mach cyklu wyk³adów „O historii Kaszub”. Wczeœniej gdyñski oœrodek goœci³
dwóch innych cz³onków Instytutu Kaszubskiego – profesorów Klemensa Bru-
skiego i Zygmunta Szultkê.
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Do koñca listopada 2011 Instytut Kaszubski, samodzielnie lub we wspó³pra-
cy z ró¿nymi instytucjami, wyda³ 14 pozycji ksi¹¿kowych. S¹ to:
– „Acta Cassubiana”, t. 13, 2011,
– Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy. B³êdne ogniki Zachodu, t³um. M. Sacha,

wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Erika Blaszczyk, Im Irrlicht des Westens. Erinnerungen, Teil 2, oprac. M. Brandt,

wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod red. D. Kalinowskie-

go, S³upsk–Gdañsk 2011,
– Pawe³ Dzianisz, Œródziemnomorze pó³nocy, Gdañsk 2011,
– Anna £ajming, Czterolistna koniczyna / The four leafed cloved, t³um. B. Krbe-

chek, S. Frymark, wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Karsin i Gmina – wczoraj i dziœ, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2011,
– Wielkie Pomorze – to¿samoœæ i wielokulturowoœæ, red. A. Kuik-Kalinowska,

wyd. IK, AP w S³upsku, S³upsk-Gdañsk 2011,
– Jan Karnowski, Dramaty, opr. M. Cybulski, D. Kalinowski, C. Obracht-Pron-

dzyñski, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 6, Gdañsk 2011,
– Gerhard Jeske, Anio³ z Tr¹bk¹ i inne opowiadania. Gdañskie obrazy pamiêci

1938–1945, t³um. B. Kiebzak, oprac. M. Ossowski i J. Borzyszkowski, Gdañsk
2011,

– Pro memoria. Julian Rydzkowski (1891–1978), zebra³, oprac. i wstêpem opa-
trzy³ J. Borzyszkowski, wyd. IK, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Choj-
nicach i Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie, Gdañsk–Chojnice–Wejherowo 2011,

– Adela Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, wyd. IK,
AP w S³upsku, Gdañsk-S³upsk 2011,

– Pro memoria. Gerard Labuda (1916–2010), oprac. J. Borzyszkowski, wyd.
IK, MPiMK-P w Wejherowie, Gdañsk–Wejherowo 2011.

– Stanis³aw Pestka, W krainie chmurników, red. Bo¿ena Ugowska, Gdañsk 2011.

Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na rok 2012.

Wydawnictwom Instytutu Kaszubskiego towarzyszy³y promocje, prezenta-
cje i spotkania. W dniu 17 lutego 2011 r. w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku
odby³a siê promocja ksi¹¿ki Anny Kwaœniewskiej Badania etnologiczne na Ka-
szubach i Pomorzu w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osi¹gniêcia badawcze (Gdañsk
2010). Zgromadzonych goœci powita³ prezes Instytutu prof. Józef Borzyszkow-
ski, zapowiadaj¹c, i¿ odt¹d promocje wydawnictw Instytutu Kaszubskiego bêd¹
siê odbywaæ wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim O/Gd. Nastêpnie
g³os przej¹³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który wyg³osi³ laudacjê, przedsta-
wiaj¹c pokrótce ¿yciorys naukowy autorki. Podkreœli³, i¿ wielkie znaczenie przy
powstaniu tej ksi¹¿ki mia³o samodzielne zdobycie œrodków na badania i jej wyda-
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nie przez sam¹ autorkê. Omawiaj¹c ksi¹¿kê, stwierdzi³ m.in., ¿e „…zaintereso-
wanie œrodowiska etnologów skupione by³o na Kaszubach. Inne regiony Pomorza
by³y pod tym wzglêdem zaniedbane, co wykazuje w swej ksi¹¿ce autora i co po-
kazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia”. Po tym wyst¹pieniu Anna Kwaœniew-
ska przedstawi³a g³ówne za³o¿enia swojej pracy, po czym zaczêli zadawaæ pyta-
nia zebrani goœcie. Wyst¹pili m.in. Miros³aw Kuklik i Jerzy Gajewicz. Ten pierw-
szy zwróci³ uwagê na niedopracowanie ikonografii i jednoczeœnie bardzo dobre
materia³y opisowe. Prof. C. Obracht-Prondzyñski zachêci³ interlokutora do napi-
sania recenzji ksi¹¿ki. M. Kuklik zapyta³ równie¿ o Ÿród³o informacji na temat
osób wystêpuj¹cych w pracy, na co autorka odpowiedzia³a, ¿e pochodz¹ one g³ów-
nie ze spuœcizn i korespondencji.

Nastêpnie, 24 marca 2011 r. w Domu Kaszubskim w Gdañsku, zaprezento-
wano bardzo wa¿n¹ dla kultury kaszubskiej ksi¹¿kê Aleksandra Majkowskiego
¯ëcé i przigodë Remusa. Zviercad³o kaszubskji (Gdañsk 2010), która ukaza³a siê
w ramach serii wydawniczej Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 5. Jej opracowa-
nia dokona³ Jerzy Treder, on te¿ oraz Józef Borzyszkowski i Adela Kuik-Kali-
nowska napisali wstêp. Zebranych goœci, a szczególnie Stanis³awa Pestkê, dr Ma³-
gorzatê Klinkosz i dyr. Rados³awa Kamiñskiego oraz piêæ studentek kaszubistyki,
tradycyjnie przywita³ prof. J. Borzyszkowski. Wspomnia³ te¿ o planowanym to-
mie szóstym Biblioteki, w którym znajd¹ siê m.in. utwory Jana Karnowskiego.
Laudacjê tomu pi¹tego wyg³osi³ prof. C. Obracht-Prondzyñski, w której podkre-
œli³, ¿e od za³o¿enia Instytutu Kaszubskiego, jednym z jego celów by³a i jest kry-
tyczna publikacja literatury kaszubskiej, daj¹ca czytelnikowi nie tylko doznania
estetyczne, ale i te¿ wiedzê merytoryczn¹ o tej¿e literaturze. Kontynuuj¹c ten
w¹tek, stwierdzi³, i¿ wspomniana seria wydawnicza jest dzie³em pionierskim,
wymagaj¹cym wypracowania pewnych metod. Ka¿dy kolejny tom poprzedzony
jest wstêpem i jest recenzowany. Biblioteka Pisarzy Kaszubskich wydawana jest
wy³¹cznie „si³ami” Instytutu Kaszubskiego, gdzie znacz¹cy wk³ad w ka¿dy tom ma
przede wszystkim prof. Jerzy Treder, a ponadto prof. Daniel Kalinowski i dr Adela
Kuik-Kalinowska. Dotychczas na rynku zaistnia³o ju¿ kilka serii kaszubskiej lite-
ratury, ale mia³y one zdecydowanie inny charakter od obecnie promowanej.
W niedalekiej przysz³oœci planowane jest seminarium na temat Biblioteki…, pod-
czas którego bêd¹ dyskutowane problemy z ni¹ zwi¹zane. Jak stwierdzi³ nastêp-
nie prof. C. Obracht-Prondzyñski, „»Remus« doczeka³ w ostatnich 25 latach wie-
lu edycji, w³¹cznie z t³umaczeniem na jêzyki niemiecki i angielski, by³y te¿ próby
inscenizacji teatralnych, ale brakowa³o krytycznej jego edycji”. Na koniec zaœ
podkreœli³, ¿e „»Biblioteka Pisarzy Kaszubskich« tworzona jest na d³ugie lata”.
Po tym wyst¹pieniu g³os zabrali pozostali uczestnicy spotkania. Prof. Jerzy Treder,
który zaznaczy³, ¿e publikacja ma charakter wybitnie naukowy. Po raz pierwszy
w publikacji siêgniêto po rêkopis dzie³a Majkowskiego. Okaza³o siê, ¿e miêdzy
pierwodrukiem a rêkopisem istniej¹ spore ró¿nice, które zosta³y po raz pierwszy
uwzglêdnione w obecnej publikacji. Dr Adela Kuik-Kalinowska wspomina³a
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o obecnoœci dzie³a w realiach wspó³czesnego œwiata. Prof. J. Borzyszkowski sze-
rzej omówi³ „¿ycie i przygody” Aleksandra Majkowskiego. C. Obracht-Prondzyñ-
ski stwierdzi³, ¿e „o wartoœci dzie³a œwiadczy iloœæ t³umaczeñ i wydañ”, a tych
Remus ma ju¿ wiele. Wanda Lew-Kiedrowska wspomina³a o koniecznoœci obec-
noœci Remusa w szkole. Powiedzia³a te¿, ¿e „przyda³oby siê nowe t³umaczenie na
jêzyk polski, bo t³umaczenie Lecha B¹dkowskiego fragmentami bywa niepopraw-
ne”. Na co prof. J. Treder odpowiedzia³, i¿ „przek³ad B¹dkowskiego nie jest dosko-
na³y, ale jest dobry”. Na koniec C. Obracht-Prondzyñski stwierdzi³ „z punktu
widzenia edukacji przyda³by siê komiks o »Remusie«”.

Dnia 15 kwietnia 2011 r., podczas zebrania walnego cz³onków Instytutu,
o czym wspomniano, by³a promocja kolejnego 12. tomu rocznika „Acta Cassu-
biana”. Laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski.

Natomiast w S³upsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii D¹brow-
skiej, w dniu 20 kwietnia 2011 r. odby³a siê promocja II tomu Naszych korzeni.
Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich oraz 12. tomu rocznika
„Acta Cassubiana”, w której z ramienia Instytutu Kaszubskiego uczestniczyli
dr Tomasz Rembalski i prof. Daniel Kalinowski. Fragmenty ksi¹¿ki Nasze korze-
nie czytali aktorzy Teatru Rondo, a spotkanie uatrakcyjni³ wystêp zespo³u ka-
szubskiego dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w S³upsku.

Równie¿ w S³upsku odby³a siê promocja ksi¹¿ki Zbigniew Zielonka. Pisarz,
naukowiec i przyjaciel (S³upsk–Gdañsk 2011), której redaktorem jest prof. Daniel
Kalinowski. Spotkanie odby³o siê w Sali Rycerskiej Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
w S³upsku w dniu 12 maja 2011 r. W najnowszym dziele o ¿yciu i twórczoœci
Zbigniewa Zielonki, poza tekstami samego bohatera ksi¹¿ki, zamieszczono teksty
m.in. J. Borzyszkowskiego, Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek, Barbary Popielas-Szultki,
Zygmunta Szultki, Krystyny Kossakowskiej-Jarosz, Stanis³awa Pestki, Jerzego
D¹browy-Januszewskiego, Anatola Ulmana i innych.

Miejscem kolejnej promocji by³ budynek Wydzia³u Historycznego Uniwersy-
tetu Gdañskiego, gdzie 23 maja 2011 r. zaprezentowano ksi¹¿kê Z dziejów kultury
Pomorza XVIII–XX wieku, t. IV, pod red. J. Borzyszkowskiego i L. Molendow-
skiego (Gdañsk 2010). Laudacjê wyg³osi³ prof. Tadeusz Stegner. Praca jest pok³o-
siem badañ uczestników seminarium doktoranckiego, prowadzonego przez prof.
J. Borzyszkowskiego.

Pod koniec 2010 r., nak³adem Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku przy zna-
cz¹cym dofinansowaniu Rektora ds. Nauki i Dziekana Wydzia³u Historycznego
UG, ukaza³a siê ksi¹¿ka prof. Józefa Borzyszkowskiego Antropologia Kaszub
i Pomorza, z podtytu³em Badania – Kultura – ¯ycie codzienne. Jej oficjalna pro-
mocja odby³a siê w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” 9 czerwca 2011 r., podczas
której laudacjê wyg³osi³ jej recenzent – ks. prof. UG dr hab. Wojciech Bêben,
kierownik Zak³adu Etnologii Uniwersytetu Gdañskiego. Licznie zebranych goœci,
a w szczególnoœci profesorów Eugeniusza Koko i Tadeusza Stegnera, powita³
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, który podkreœli³, i¿ ksi¹¿ka mog³a siê ukazaæ
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dziêki wsparciu Uniwersytetu Gdañskiego. W swej wypowiedzi ks. prof. W. Bê-
ben podkreœli³, i¿ ksi¹¿ka odpowiada na pytanie „Co to znaczy byæ Kaszub¹, jaka
jest twoja kultura, jakie s¹ twoje zwyczaje? Co innego jest pisaæ o Kaszubach,
a co innego jest bycie Kaszub¹. Id¹c za s³owami Ludwika Stommy, ksi¹¿kê cha-
rakteryzuje »odszukiwanie i sklejanie« szkie³ek ró¿nych witra¿y rozsypanych po
œwiecie. Odpowiada ona na pytania: Kim byli i s¹ Krëbanie, kim byli i s¹ miesz-
kañcy Parchowa? Pomaga ludziom danego terenu szukaæ w³asnej to¿samoœci…”.
Prof. Józef Borzyszkowski du¿¹ czêœæ swego wyst¹pienia poœwiêci³ omówieniu
metod badañ, do których zaliczy³ równie¿ szperanie po domowych strychach.
Odniós³ siê te¿ do s³ów prof. Bêbna, mówi¹c o swym stosunku do Kaszub: „Ja
w tym œwiecie ¿yjê, tkwiê i rozumiem”. G³os zabra³ równie¿ prof. Tadeusz Ste-
gner, który podkreœli³ znaczenie zajmowania siê przez Instytut Kaszubski spra-
wami ¿ycia codziennego. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê, i¿ wci¹¿ brakuje badañ
nad obrzêdowoœci¹ ¿ycia religijnego w Polsce, np. jak wygl¹da³o przystêpowanie
dzieci do I Komunii Œw. na przestrzeni dziesiêcioleci.

Kilkanaœcie dni póŸniej, 27 czerwca 2011 r., równie¿ w Tawernie „Mestwin”
mia³a miejsce promocja dwuczêœciowych wspomnieñ Eryki Blaszczyk z Dort-
mundu pt. Kaszubskie brzozy. B³êdne ogniki Zachodu (Gdañsk 2011), t³um. Mag-
dalena Sacha, które ukaza³y siê w ramach nowej serii wydawniczej Stegnami po-
morskiego pogranicza. W 2007 r. na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki we Frank-
furcie nad Menem zaprezentowano, napisan¹ przez Erykê Blaszczyk, ksi¹¿kê pt.
Kaschubische Birken. Erinnerungen (Kaszubskie brzozy. Wspomnienia), obej-
muj¹c¹ lata II wojny œwiatowej i pocz¹tki Polski Ludowej (do 1957), która wzbu-
dzi³a spore zainteresowanie wœród odwiedzaj¹cych targi. Wieœæ o ksi¹¿ce szybko
dotar³a do Gdañska, do Instytutu Kaszubskiego, którego prezes prof. Józef Bo-
rzyszkowski nawi¹za³ kontakt z jej autork¹. Wówczas pozna³ marzenie pani Blasz-
czyk, aby ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona i wydana w Polsce, aby jej kaszubska
rodzina i grono polskich przyjació³ z lat m³odoœci mogli zapoznaæ siê z jej treœci¹.
Poniewa¿ lektura Kaschubische Birken czyni³a pewien niedosyt u czytelnika, który
z natury rzeczy chcia³by poznaæ dalsze losy autorki, Instytut Kaszubski zdecydo-
wa³ siê wydaæ ksi¹¿kê w nowej postaci, obejmuj¹cej równie¿ lata ¿ycia autorki
w Niemczech, tj. po 1957 r.. W ten sposób powsta³o nowe dzie³o pt. Kaszubskie
brzozy. B³êdne ogniki Zachodu – dwuczêœciowe wspomnienia Eryki Blaszczyk,
poprzedzone Wstêpem pióra Józefa Borzyszkowskiego. Jednoczeœnie, co zdarza
siê niecodziennie, Instytut Kaszubski wyda³ kontynuacjê wspomnieñ w jêzyku
niemieckim Im Irrlicht des Westens (B³êdne ogniki Zachodu). Podczas spotkania,
na którym zebra³o siê liczne grono rodziny i przyjació³ autorki oraz cz³onków
i sympatyków Instytutu, laudacjê wyg³osi³ prof. J. Borzyszkowski. G³os zabra³a
równie¿ wzruszona serdecznym przyjêciem ksi¹¿ki E. Blaszczyk, dziêkuj¹c wszyst-
kim zaanga¿owanym za pomoc w jej publikacji.

Po wakacjach, 8 wrzeœnia 2011 r. w Domu Kaszubskim w Gdañsku odby³o
siê spotkanie promocyjne, podczas którego zaprezentowano t³umaczenie na jêzyk
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angielski powieœci Anny £ajming Czterolistna koniczyna (The four leafed cloved)
(Gdañsk 2011). Przek³adu ksi¹¿ki dokonali Blanche Krbechek ze Stanów Zjedno-
czonych i Stanis³aw Frymark z Leœna, a wstêpem opatrzy³ prof. Józef Borzysz-
kowski. B. Krbechek podjê³a siê ze swoimi wspó³pracownikami w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie oraz na Kaszubach t³umaczenia kolejnych utworów Anny
£ajming – opowieœci Czerwone ró¿e i pierwszego tomu wspomnieñ Dzieciñstwo.
Wspomnienia Anny £ajming t³umaczy te¿ na jêzyk niemiecki dr Sabine Grabow-
ski z Niemiec.

Dnia 20 paŸdziernika 2011 r. w tym samym miejscu odby³a siê prezentacja
ksi¹¿ki The Kashubs. Past and Prezent, której redaktorami byli prof. Cezary Ob-
racht-Prondzyñski i dr Tomasz Wicherkiewicz, wspó³autorami zaœ prof. Józef
Borzyszkowski i prof. Jerzy Treder. Ksi¹¿ka, wydana przez presti¿owe miêdzyna-
rodowe wydawnictwo Peter Lang, zawiera podstawowe informacje o to¿samoœci,
kulturze, historii i jêzyku Kaszubów. Niew¹tpliwie dziêki tej ksi¹¿ce poszerzy siê
wiedza o Kaszubach w œwiecie anglojêzycznym.

Z chwil¹ œmierci prof. Gerarda Labudy w 2010 r. Instytut Kaszubski podej-
muje wysi³ki na rzecz nale¿ytego upamiêtnienia tego wybitnego uczonego i zna-
mienitego Kaszuby. Poza wydaniem wspomnianej ju¿ ksi¹¿ki z serii Pro memo-
ria, Instytut, wspólnie z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, bierze czynny udzia³
w dzia³aniach nad utworzeniem Biblioteki im. Prof. Gerarda Labudy w Wejhero-
wie. Szczególnie wa¿nym faktem mijaj¹cego roku jest ustanowienie przez Rodzinê
œp. Profesora „Nagrody im. Gerarda Labudy”. Zgodnie z przyjêtym regulaminem
(patrz aneks) Nagrodê bêdzie siê przyznawaæ nie rzadziej, ni¿ co trzy lata m³o-
dym uczonym (do 35 roku ¿ycia) za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo-
i pomorzoznawstwa. Zgodnie z tradycj¹ badawcz¹ Patrona Nagrody preferowane
bêd¹ prace prezentuj¹ce wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznaw-
cze oraz interdyscyplinarnoœæ, a ponadto napisane piêknym jêzykiem, cechuj¹ce
siê jasnoœci¹ wywodu i zrozumia³e dla czytelników spoza œwiata nauki. Zg³aszane
publikacje mog¹ mieæ charakter opracowañ: teoretycznych, metodologicznych, Ÿró-
d³owych. Mog¹ to byæ równie¿ podrêczniki akademickie oraz prace popularyzu-
j¹ce wiedzê o Kaszubach i Pomorzu. Nagrodê bêdzie przyznawaæ Kapitu³a, w sk³ad
której maj¹ wchodziæ trzy osoby wskazane przez Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego,
w tym obligatoryjnie Prezes Instytutu, który jednoczeœnie pe³ni rolê przewodni-
cz¹cego Kapitu³y oraz dwie osoby wskazane przez rodzinê prof. Gerarda Labudy.
W wypadku braku takiego wskazania osoby te wybierze Zarz¹d Instytutu Kaszub-
skiego, w tym co najmniej jedn¹ reprezentuj¹c¹ poznañskie œrodowisko naukowe.
Udzia³ w pracach Kapitu³y ma charakter honorowy. Po raz pierwszy nagroda ma
zostaæ przyznana w 2012 r., wiêc ju¿ teraz przyjmuje siê zg³oszenia kandydatów.

W realizacjê projektów Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku zaanga¿owany
by³ szereg partnerów, wspomagaj¹cych nas merytorycznie i materialnie. Wymieniæ
tu nale¿y: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego oddzia³y terenowe
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w Gdañsku, Gdyni, Wielkim Buczku, Bytowie, Chojnicach, Wierzchucinie, Szcze-
cinie i in., Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum Miasta
Gdyni, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Gdañski, Akademiê Pomorsk¹
w S³upsku, Uniwersytet Szczeciñski, Elbl¹sk¹ Uczelniê Humanistyczno-Ekono-
miczn¹, Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Gdañsku, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lêborku, Miejsk¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹ w Gdyni, Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ w Szczecinie, Bibliotekê G³ówn¹ Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego, Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Wejherowo im. A. Labudy
w Bolszewie, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Academiê Baltica w Lubece
oraz szereg samorz¹dów, od Urzêdu Marsza³kowskiego zaczynaj¹c, przez samo-
rz¹dy powiatowe a¿ po samorz¹dy miejskie i gminne.

W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom pry-
watnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2011. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowni-
ków oraz cz³onków stowarzyszenia.

Aneks

REGULAMIN
Nagrody Naukowej im. Prof. Gerarda Labudy

§ 1
1. Nagrodê Naukow¹ im. prof. Gerarda Labudy, zwan¹ dalej Nagrod¹, przyzna-

je siê nie rzadziej ni¿ co trzy lata m³odym uczonym za wybitne i twórcze
prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa.

2. Zgodnie z tradycj¹ badawcz¹ Patrona Nagrody preferowane bêd¹ prace pre-
zentuj¹ce wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz
interdyscyplinarnoœæ, a ponadto napisane piêknym jêzykiem, cechuj¹ce siê
jasnoœci¹ wywodu i zrozumia³e dla czytelników spoza œwiata nauki.

§ 2
1. Nagroda jest jedna i przyznawana jest tylko osobom indywidualnym. W wy-

j¹tkowych przypadkach mo¿e zostaæ przyznana za pracê zespo³ow¹, pod wa-
runkiem, ¿e wszyscy autorzy spe³niaj¹ regulaminowe kryteria.

2. Laureatem Nagrody mo¿e zostaæ badacz (lub zespó³ badaczy) w wieku do
35 lat.

3. Nagrodê przyznaje siê za pracê naukow¹ opublikowan¹ w ci¹gu ostatnich
trzech lat lub te¿ za cykl prac, z których ostatnia zosta³a wydana w ci¹gu
ostatnich trzech lat.
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4. Zg³aszane publikacje mog¹ mieæ tak¿e charakter opracowañ: teoretycznych,
metodologicznych, Ÿród³owych. Mog¹ to byæ równie¿ podrêczniki akademic-
kie oraz prace popularyzuj¹ce wiedzê o Kaszubach i Pomorzu.

5. W przypadku prac zespo³owych Nagroda jest dzielona równo pomiêdzy
autorów.

§ 3
1. Nagrodê przyznaje Kapitu³a, w której sk³ad wchodz¹:

a) Trzy osoby wskazane przez Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego, w tym obli-
gatoryjnie Prezes Instytutu, który jednoczeœnie pe³ni rolê przewodnicz¹-
cego Kapitu³y.

b) Dwie osoby wskazane przez rodzinê prof. G. Labudy.
c) W wypadku braku takiego wskazania osoby te wybiera Zarz¹d I.K.,

w tym co najmniej jedn¹ reprezentuj¹c¹ poznañskie œrodowisko naukowe.
2. Udzia³ w pracach Kapitu³y ma charakter honorowy.
3. Kapitu³a mo¿e powo³aæ recenzentów do oceny zg³oszonych wniosków.
4. Informacja o Nagrodzie i mo¿liwoœci zg³aszania kandydatur jest upowszech-

niania na stronie internetowej Instytutu Kaszubskiego, na ³amach prasy oraz
drog¹ listown¹ (pisma kierowane do instytucji naukowych zajmuj¹cych siê
badaniami kaszubo- i pomorzoznawczymi).

5. W og³oszeniu ka¿dorazowo podawany jest szczegó³owy harmonogram,
z uwzglêdnieniem terminu zg³aszania kandydatur, procedury recenzowania
oraz terminu wrêczenia Nagrody.

6. Kandydatów mog¹ zg³aszaæ zarówno osoby indywidualne (tak¿e cz³onkowie
Kapitu³y), jak i instytucje akademickie, organizacje pozarz¹dowe, w tym
towarzystwa naukowe, redakcje czasopism naukowych, muzea itp.

7. Zg³oszenia kandydatów dokonuje siê, przysy³aj¹c wype³niony formularz,
bêd¹cy za³¹cznikiem do niniejszego regulaminu. Do zg³oszenia nale¿y do³¹-
czyæ 3 egz. rekomendowanej pracy oraz jej wersjê elektroniczn¹.

8. Kapitu³a ma prawo nieprzyznania Nagrody w danym roku za ¿adn¹ ze zg³o-
szonych prac.

§ 4
1. Wysokoœæ Nagrody ka¿dorazowo okreœla Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego.
2. Osoba wyró¿niona otrzymuje tak¿e dyplom i medal pami¹tkowy.
3. Informacja o przyznaniu nagrody jest zamieszczana na stronie internetowej

Instytutu i w miarê mo¿noœci upowszechniana innymi œrodkami przekazu.

§ 5
1. Niniejszy Regulamin Nagrody, sformu³owany z udzia³em Rodziny Profesora

zosta³ zatwierdzony przez Zarz¹d Instytutu Kaszubskiego.
2. Zmiany w regulaminie przyjmuje siê na drodze uchwa³y i uchwala je Zarz¹d

Instytutu Kaszubskiego w g³osowaniu jawnym.
3. Zmiany uzyskuj¹ prawomocnoœæ w wyniku decyzji podjêtej wiêkszoœci¹ kwa-

lifikowan¹.
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Katja Rosenbaum
Ewelina Wanat

„Kaszubi – etniczna grupa miêdzy tradycj¹,
pañstwowoœci¹ a europejskim porz¹dkiem”.

Sprawozdanie z objazdu naukowego

W objeŸdzie naukowym zorganizowanym przez Katedrê Regionalnej Historii
Europejskiej Technicznego Uniwersytetu w Chemnitz w dniach 04-08.07.2010 r.
udzia³ wziêli studenci historii oraz europeistyki. Opiekê naukow¹ nad wyjazdem
sprawowali prof. Miloš Øezník oraz mgr Katja Rosenbaum. Objazd naukowy
poprzedzony zosta³ zajêciami merytorycznymi, odbywaj¹cymi siê w ramach æwi-
czeñ: Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944–1989 oraz seminarium: Ruchy etniczne
w Europie w XX wieku.

Celem objazdu naukowego by³a popularyzacja wiedzy o problematyce ka-
szubskiej wœród studentów poprzez ukazanie kaszubskoœci jako regionalizmu
i etnicznoœci – unikatowych w skali europejskiej. Szczególny nacisk zosta³ po³o-
¿ony na ukazanie historii Kaszub jako regionu, jego rozwoju i problematyki na tle
historii Polski i Pomorza.

Program objazdu zasiêgiem terytorialnym obejmowa³ obszar od Pomorza
Œrodkowego po Pomorze Gdañskie, natomiast zakres czasowy prezentowanych
zagadnieñ koncentrowa³ siê na wieku XX. Koordynatorzy za tematykê przewod-
ni¹ objazdu wybrali powstanie i ugruntowanie ruchu kaszubsko-pomorskiego, który
by³ wa¿nym czynnikiem umacniaj¹cym to¿samoœæ kaszubsk¹, w tym wzmacnia-
j¹cym polsk¹ identyfikacjê narodow¹ Kaszubów. Wœród poruszanych zagadnieñ
g³ówne miejsce zajmowa³ proces powstawania i ewolucji regionalnej spo³eczno-
œci od po³owy XIX wieku i postaci Floriana Ceynowy po wiek XX, poprzez ruch
m³odokaszubski i postaæ Aleksandra Majkowskiego po Zrzeszenie Kaszubko-Po-
morskie i regionalizm pomorski w czasach wspó³czesnych. Do omawianych za-
gadnieñ nale¿y do³¹czyæ kaszubski folklor, kulturê dnia codziennego oraz miej-
sce religii w ¿yciu Kaszubów.

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Kaszub koncen-
trowa³a siê na pobytach w oœrodkach muzealnych jak i pobytach krajoznawczych.
Walory przyrodnicze i kulturowe pó³nocnych Kaszub zaprezentowane zosta³y
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podczas pobytu w Pucku, Krokowej i okolicach Jeziora ¯arnowieckiego. ¯arno-
wiec zosta³ ponadto ukazany jako przyk³ad polityki regionalnej i europejskiej.

Rozwój urbanistyczny miast kaszubskich zosta³ przedstawiony na przyk³a-
dzie Gdyni. Omówione zosta³y przyczyny emigracji kaszubskiej do miast oraz ich
rola i znaczenie w kszta³towaniu kultury.

Gdañsk by³ jednym z wa¿niejszych punktów objazdu. Miasto zosta³o ukaza-
ne jako przyk³ad wielokulturowoœci Pomorza poprzez wp³ywy kultury niemiec-
kiej i polskiej, co mo¿na by³o dostrzec w architekturze czy uk³adzie przestrzen-
nym Gdañska. Zwiedzanie Katedry Oliwskiej oraz podziwianie sztuki sakralnej
w postaci p³yt nagrobnych, epitafiów, grobowca ksi¹¿¹t pomorskich stanowi³o
przyczynek do potwierdzenia tezy o pogranicznoœci kulturowej Kaszub.

Studenci mieli równie¿ okazjê odwiedziæ liczne miejsca pamiêci jak Pomnik
Ofiar Piaœnicy, gdzie znajduj¹ siê masowe groby kaszubskiej inteligencji, zamor-
dowanej w 1939 r. przez hitlerowców.

Uczestnicy objazdu odwiedzili liczne muzea, które pog³êbi³y ich wiedzê
w zakresie etnografii oraz rêkodzie³a kaszubskiej kultury materialnej i ¿ycia co-
dziennego. Takim przyk³adem by³o Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku,
gdzie studenci zwiedzili Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich oraz wystawy muzealne, na
które sk³ada³y siê ekspozycje ukazuj¹ce kulturê materialn¹ mieszkañców Pomo-
rza oraz osadników przyby³ych na te tereny po II wojnie œwiatowej.

Wa¿nym etapem objazdu by³ pobyt w Wejherowie. Zwiedzanie miasta oraz
Kalwarii Wejherowskiej z dyrektorem Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, Rados³awem Kamiñskim spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem
ze strony studentów. Wejherowo zwane duchow¹ stolic¹ Kaszub, z racji istniej¹-
cej przy mieœcie kalwarii, od wieków stanowi wa¿ny oœrodek kulturalno-religijny
regionu. Kalwaria Wejherowska wspólnie z zabudow¹ miejsk¹ Wejherowa i ze-
spo³em pa³acowo-parkowym tworzy jednolity kompleks o du¿ych walorach kra-
jobrazowo-przestrzennych. Uzasadnieniem wyboru Kalwarii Wejherowskiej jako
wa¿nego miejsca na mapie Kaszub by³a chêæ zapoznania uczestników objazdu
z problematyk¹ kaszubskiej religijnoœci.

Pobyt w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie poprzedzony zosta³ wyk³adem dyrektora muzeum na temat historii i przy-
sz³oœci muzeum. Uczestnicy objazdu mogli zapoznaæ siê z licznymi ekspozycja-
mi, do których np. nale¿y zbiór instrumentów muzycznych czy wystawa poœwiê-
cona Aleksandrowi Majkowskiemu.

Du¿ym zainteresowaniem wœród studentów cieszy³a siê wystawa muzealna
poœwiêcona twórczoœci i dzia³alnoœci Aleksandra Majkowskiego, co w znaczny
sposób przybli¿y³o studentom postaæ przywódcy ruchu m³odokaszubskiego, dzia-
³acza spo³eczno-politycznego, pisarza oraz kolekcjonera i fotografa. Uczestnicy
objazdu mieli okazjê zobaczyæ najwa¿niejsze dzie³a literackie Majkowskiego,
rêkopisy powieœci, w tym ¯ëcé i przigodë Remusa.
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Pograniczny i wielokulturowy charakter Kaszub najlepiej oddaje Gdañsk.
Pobyt w tym mieœcie mia³ na celu nie tylko ukazanie centrum kulturowego Kaszub,
ale by³ równie¿ okazj¹ do spotkania z prof. Józefem Borzyszkowskim w Tawernie
Kaszubskiej „Mestwin”, który przedstawi³ uczestnikom aktualny stan badañ ka-
szubskich. Spotkanie zosta³o po³¹czone z odkrywaniem walorów kaszubskiej kuchni
oraz prezentacj¹ wybranych dzie³ kaszubskiej literatury, przez co uczestnicy mogli
lepiej zrozumieæ rolê, jak¹ odgrywa jêzyk kaszubski we wzmacnianiu lokalnej
to¿samoœci.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspomnienie pobytu w Kaszubskim Parku
Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.
Uczestnicy objazdu zapoznani zostali z kaszubskim dziedzictwem materialnym,
uratowanym przed zniszczeniem, w postaci tradycyjnej architektury ludowej.

Podsumowuj¹c, nale¿y przyznaæ, ¿e podstawowe cele objazdu zosta³y spe³-
nione, nawet jeœli z powodów organizacyjnych oraz technicznych nie wszystkie
istotne dla omawiania problematyki kaszubskiej zagadnienia zosta³y przedstawione
czy poruszone w dyskusjach, to jednak warto by³o zapoznaæ studentów z walo-
rami kulturowymi i dydaktycznymi Kaszub. Ukazanie uczestnikom objazdu hi-
storii i kultury Kaszub pozwoli³o na lepsze zrozumienie charakteru i unikalnoœci
kaszubskiej kultury i historii oraz na umiejscowienie jej na tle europejskim.
Doœwiadczenie dnia ¿ycia codziennego i pamiêci kulturowej w po³¹czeniu z ak-
tywnoœci¹ kaszubskich instytucji wzbudzi³y du¿e zainteresowanie wœród uczest-
ników, co potwierdzaj¹ liczne pytania, komentarze i uwagi.
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El¿bieta Wroc³awska

Sprawozdanie z miêdzynarodowej konferencji
nt. „£u¿yczanie i inne mniejszoœci jêzykowe,

kulturowe i etniczne w Europie”,
Warszawa 10-11 III 2011 r.

Organizatorami konferencji by³y nastêpuj¹ce instytucje naukowe z Polski
i Niemiec: Instytut Slawistyki Zachodniej i Po³udniowej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Towarzystwo
Naukowe Warszawskie, Serbski institut z. t. Budyšin /Sorbisches Institut e.V.
Bautzen, Institut za sorabistiku Lipšæanskeje uniwersity / Institut für Sorabistik.
Universität Leipzig.

Na wstêpie konferencji przedstawiciele wspomnianych instytucji wyg³osili
mowy powitalne, w których podkreœlali potrzebê badañ mniejszoœci wspó³cze-
snej Europy i zwrócili uwagê na tradycje takich badañ w Polsce.

Celem konferencji by³o kontynuowanie dyskusji nad kultur¹ i funkcjonowa-
niem mniejszoœci w Europie, zapocz¹tkowanej podczas konferencji „Europejskie
mniejszoœci etniczne. £u¿yczanie jako mniejszoœæ wzorcowa”, Warszawa 2007,
której wyniki opublikowano w dwu kolejnych tomach „Zeszytów £u¿yckich” (XLI/
2007 i XLII/2008). Cykl konferencji rozpoczêty spotkaniem w 2007 r. zwi¹zany
jest z projektem badania typu idealnego mniejszoœci etnicznej (typ idealny to kon-
strukt abstrakcyjny, narzêdzie badawcze czêsto stosowane w socjologii), konstru-
owanego na podstawie funkcjonowania mniejszoœci ³u¿yckiej w Niemczech – jako
œrodowiska nazwanego przez niektórych badaczy „laboratorium spraw mniejszo-
œciowych”. Z propozycj¹ takiego projektu pozwalaj¹cego na jego kontynuacjê na
kolejnych konferencjach, wyst¹pi³a El¿bieta Wroc³awska, por. E. Wroc³awska,
£u¿yczanie – laboratorium spraw mniejszoœciowych, „Zeszyty £u¿yckie”, XLI,
s. 22-28.

Zorganizowana w 2011 roku konferencja „£u¿yczanie i inne mniejszoœci
jêzykowe, kulturowe i etniczne w Europie” pozwoli³a na dokonanie przegl¹du
najnowszych badañ dotycz¹cych kultury i funkcjonowania mniejszoœci ³u¿yckiej
i innych wybranych mniejszoœci w Europie.
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Podczas sesji plenarnej inauguruj¹cej konferencjê, po wprowadzaj¹cym re-
feracie El¿biety Wroc³awskiej, przypominaj¹cym g³ówne tezy projektu poœwiê-
conego badaniom typu idealnego mniejszoœci etnicznej, wyg³oszone zosta³y dwa
referaty przedstawiaj¹ce na podstawie analizy tekstów ca³¹ paletê problemów
wynikaj¹cych z kontaktu jêzyków mniejszoœci i jêzyków przewa¿aj¹cej wiêkszo-
œci: Hanny Popowskiej-Taborskiej, Staropolskie urzêdy, tytu³y i formy grzeczno-
œciowe w kaszubskim i dolno³u¿yckim przek³adzie „Pana Tadeusza” oraz Sonji
Wölke, Dot¹d nieznana siedemnastowieczna górno³u¿ycka agenda koœcielna
Martina Cichoriusa.

Pozosta³e referaty – autorów z Polski, Niemiec, a tak¿e z Bia³orusi, Chorwa-
cji, Czech i Ukrainy – wyg³oszono na szeœciu sesjach odbywaj¹cych siê w dwu
równoleg³ych sekcjach. Mimo interdyscyplinarnego charakteru konferencji sta-
rano siê w poszczególnych sesjach i sekcjach zachowaæ bloki tematyczne paralel-
nie wyg³aszanych referatów.

W sekcji 1. panowa³y tematy o charakterze ogólnym lub teoretycznym, doty-
cz¹ce teorii kultury i wp³ywów miêdzykulturowych, problematyki narodowoœcio-
wej, to¿samoœci narodowej, edukacji, historii kultury i historii politycznej. Znalaz³y
siê tu referat Ewy Siatkowskiej, Meandry kszta³towania poczucia to¿samoœci na-
rodowej £u¿yczan, w którym autorka przedstawi³a wiele faktów wp³ywaj¹cych na
os³abienie poczucia wspólnoty wœród £u¿yczan, mimo to £u¿yczanie zachowali
swoj¹ to¿samoœæ. Problem to¿samoœci grup mniejszoœciowych i odrêbnoœci kul-
turowych podjê³o te¿ szereg innych referentów: Natalia NiedŸwiecka omówi³a
Stosunek £u¿yczan do ojczyzny w œwietle badañ socjologicznych, na podstawie
w³asnych badañ empirycznych, opublikowanych w rozprawie doktorskiej. Miêdzy
innymi bada³a funkcjonowanie pojêæ „ma³ej ojczyzny” i „du¿ej ojczyzny”. Zauwa-
¿y³a te¿, i¿ badane osoby identyfikowa³y siê b¹dŸ jako £u¿yczanie, b¹dŸ Górni
£u¿yczanie lub Dolni £u¿yczanie. Nicole Do³owy-Rybiñska w swym referacie
podjê³a temat Jedna czy dwie kultury? Problemy i wyzwania dwukulturowych
i dwujêzycznych mniejszoœci (Bretoñczycy i £u¿yczanie). Autorka miêdzy innymi
zastanawia³a siê, czy mo¿liwe jest zachowanie ró¿nic jêzykowych i kulturowych
wewn¹trz mniejszoœci. Dotychczas g³ównie podnoszono problem relacji bretoñ-
sko-fancuskich i ³u¿ycko-niemieckich. Ma³gorzata Misiak wyg³osi³a referat na
temat: To¿samoœæ kulturowa £emków. W krêgu badañ nad mniejszoœciami
etnolingwistycznymi w Europie. Autorka zwróci³a m.in. uwagê na wybitn¹ rolê
jêzyka w zachowaniu kulturowo-etnicznej to¿samoœci £emków. Kamilla Doliñska
w referacie nt. Œl¹zacy a krajobraz etniczno-narodowy Polski przedstawi³a argu-
menty za okreœlaniem lub nieokreœlaniem Œl¹zaków jako grupy (mniejszoœci) et-
nicznej – na podstawie w³asnych badañ socjologicznych przeprowadzonych wœród
osób, które zadeklarowa³y narodowoœæ œl¹sk¹ w Spisie powszechnym w 2005 r.
Rafa³ Leszczyñski, badacz polsko-³u¿yckich kontaktów kulturalnych, tym razem
przedstawi³ temat Z mowy polskiej do serbskiej. Polska inspiracja do kultu cy-
rylometodejskiego na £u¿ycach Górnych. Jako s³abo znan¹ w Polsce sytuacjê
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etniczn¹ i kulturow¹ Basków ukaza³a Katarzyna Mirgos w wyst¹pieniu nt. Basko-
wie – lud z Atlantydy. Zwi¹zek poczucia odrêbnoœci etnicznej i sytuacji ekono-
micznej okreœlonej spo³ecznoœci podjê³a w swoim wyk³adzie Ines Kellerowa:
Etniski versus ekonomiski diskurs. Rewitalizacija serbskeje narodneje drasty
w Rogowje w boju pøeæiwo wotbagrowanju. Problem znaków to¿samoœci we wspó³-
czesnej muzyce popularnej £u¿yczan przedstawi³a Teresa Nowak w prezentowa-
nej pracy: £u¿ycka muzyka popularna – dawniej i dziœ.

Szereg referatów w sekcji 1. poœwiêconych by³o edukacji, metodologii w nau-
czaniu jêzyka i kultury mniejszoœciowej i jej rezultatom. Tekst Tadeusza Lewasz-
kiewicza, £u¿yczanie i inne mniejszoœci narodowe w Europie wobec problemu
koniecznej dwujêzycznoœci i trójjêzycznoœci (jêzyk mniejszoœci – jêzyk pañstwowy
– jêzyk angielski) zwróci³ uwagê na niebezpieczeñstwo, jakie niesie za sob¹ ko-
niecznoœæ dobrej znajomoœci trzech jêzyków wœród uczniów szkó³ mniejszoœcio-
wych. Ten wymóg jest nie do pokonania dla czêœci dzieci mniej zdolnych do na-
uki jêzyków. Dlatego w szko³ach mniejszoœciowych nale¿y k³aœæ nacisk na dobre
opanowanie jêzyka wiêkszoœci i angielskiego, natomiast nauczanie jêzyka mniej-
szoœci w szkole powinno siê, zdaniem autora, odbywaæ w mniejszym zakresie.

Zupe³nie inne podejœcie do nauki w szko³ach mniejszoœciowych charaktery-
zuje autorów zaanga¿owanych w prace nad wdra¿aniem programu „Witaj” na
£u¿ycach, polegaj¹cego na nauczaniu w pe³nej dwujêzycznoœci i dwukulturowo-
œci – ³u¿yckiej i niemieckiej – od przedszkola do koñca szko³y. O stosowanej tam
metodzie immersji mówi³a Jadwiga Kaulfürstowa w wyst¹pieniu Imersiwne serb-
skorìène kub³anje w pìstowarnjach Hornjeje a Delnjeje £užicy. Maria Elikow-
ska-Winklerowa w referacie Szko³a Jêzyka i Kultury Dolno³u¿yckiej przedstawi³a
ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ kierowanej przez siebie szko³y dla doros³ych
w Chociebu¿u.

Wœród referatów poœwiêconych problemom edukacji wyg³oszono te¿ dwa
dotycz¹ce sorabistyki uniwersyteckiej w Lipsku i we Lwowie. Emilia Deutsch
przedstawi³a: Wk³ad stypendystów sorabistyki lipskiej w rozwój tej dziedziny,
a Ludmila Vasil’eva omówi³a prace sorabistyczne opublikowane w Uniwersyte-
cie Lwowskim w XXI wieku.

Jedna z sesji sekcji 1. by³a poœwiêcona polityce mniejszoœciowej w Niem-
czech i w krajach s¹siednich oraz dzia³alnoœci politycznej £u¿yczan. Autorzy
z £u¿yc i z Polski wyg³osili nastêpuj¹ce referaty: Ludwig Elle, Porównanie poli-
tyki wobec mniejszoœci w pañstwach: Republice Federalnej Niemiec, Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Republice Czeskiej; Dietrich Scholze, Równouprawnienie Ser-
bo³u¿yczan w Saksonii; Jakub Sokó³, Wspó³czesna myœl o autonomii politycznej
Serbów £u¿yckich; Ma³gorzata Mieczkowska, Uwarunkowania i rozwój akcji prote-
stu wœród Serbo³u¿yczan.

Tematyka historyczna, której by³a poœwiêcona tak¿e jedna z sesji, ognisko-
wa³a siê wokó³ problemów z nieodleg³ej przesz³oœci, dotycz¹cych kontaktów ³u¿ycko-
-czeskich, ³u¿ycko-polskich i niemieckich. Autorzy z Czech, Polski i Niemiec
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wyg³osili nastêpuj¹ce referaty: Petr Kaleta, Adolf Èerný a jeho zájem o malé slo-
vanské národy a etnika, Piotr Pa³ys, Jurij Cyž jako Sekretarz Serbo³u¿yckiej Rady
Narodowej w latach 1945–1947, Krzysztof Stecki, £u¿yckie nieœmiertelniki.
Wojskowe znaki to¿samoœci z terenu £u¿yc, Markus Nowak, Serbo³u¿yczanie
w kontekœcie debaty o Ziemiach Odzyskanych.

W sekcji 2. przewa¿a³y referaty jêzykoznawcze i socjolingwistyczne, doty-
cz¹ce tworzenia jêzyków literackich, normy i normalizacji jêzyków mniejszo-
œciowych, omawiaj¹ce badania semantyki leksykalnej o charakterze symbolicznym
i wartoœciuj¹cym na materiale komputerowych korpusów leksykalnych. Marek Cy-
bulski w referacie nt. Normalizacja jêzyka kaszubskiego w przygotowywanym
nowym wydaniu dramatów Jana Karnowskiego, na podstawie prac nad tekstem
Jana Karnowskiego przedstawi³ szerszy problem, wi¹¿¹cy siê z dostosowywaniem
starszych tekstów autorów kaszubskich do wspó³czesnej normy kaszubskiego jê-
zyka literackiego. Taka jêzykowa redakcja tekstów wspomaga nauczanie literac-
kiej odmiany kaszubszczyzny w szko³ach. Ewa Rogowska-Cybulska zaprezento-
wa³a pracê nt. Rola turystyki w rozwoju poliwalencji gatunkowej kaszubszczyzny.
Równie¿ w tym wypadku chodzi³o o kaszubszczyznê literack¹. Autorka nie tylko
zwróci³a uwagê na wa¿ny problem kulturowy, ale tak¿e na metodê jego socjolin-
gwistycznego opisu.

Bo¿ena Itoya w swoim referacie Wokó³ normatywnoœci s³owników górno-
³u¿yckich przedstawi³a czêœæ w³asnych badañ dotycz¹cych problemu normatyw-
noœci s³owników górno³u¿yckich w odniesieniu do metodologii stosowanej w za-
kresie kodyfikacji w jêzyku polskim, czeskim i górno³u¿yckim. Renata Bura
w wyst¹pieniu nt. „£užiski serbski s³ownik” K.B. Pfula jako s³ownik odrodzeniowy
przedstawi³a porównanie metodologii i sposobu doboru leksyki do tego¿ s³owni-
ka z wydanym w latach 1834–1839 s³ownikiem Josefa Jungmnna (Slovník èesko-
-nìmecký).

Pozosta³e referaty najczêœciej dotyczy³y jêzyka i kultury lub jêzyka i to¿sa-
moœci, mo¿e tu te¿ nale¿y wspomnieæ temat opracowany przez Ma³gorzatê Mi-
lewsk¹-Stawiany, Repartycja sufiksów deminutywnych -k i -ik w jêzyku górno³u-
¿yckim, gdy¿ jest to kolejny fragment wiêkszej pracy autorki o tej czêœci s³owo-
twórstwa górno³u¿yckiego, która zachowa³a swój s³owiañski charakter i która nie
znajdowa³a siê dotychczas w krêgu szczegó³owych zainteresowañ autorów prac
jêzykoznawczych. M. Milewska-Stawiany wykorzysta³a w prezentowanej pracy
m.in. materia³y z powstaj¹cego górno³u¿yckiego komputerowego korpusu leksy-
kalnego. Materia³y z korpusów leksykalnych by³y wykorzystywane tak¿e przy
opracowaniu innych referatów. Dwa kolejne tematy z zakresu jêzyka i kultury
oparte by³y na oryginalnych za³o¿eniach metodologicznych. Milena Hebal-Jezier-
ska w wyst¹pieniu nt. Wizerunki kolokacyjne mniejszoœci romskiej w jêzyku cze-
skim i s³owackim wykorzysta³a korpusy jêzyka czeskiego i s³owackiego. Interesu-
j¹cy jêzykowy korpus komputerowy tworz¹ Danuta Roszko i Roman Roszko.
Pos³u¿yli siê nim w swoim referacie nt. „Najcenniejsze” s³owa litewskiej mniej-
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szoœci narodowej w Polsce. Eksperymentalny korpus litewskiej gwary puñskiej
w Polsce.

Znaczeniem rozmaitych elementów systemu jêzykowego w podtrzymywaniu
b¹dŸ rewitalizacji symbolicznej roli jêzyka mniejszoœci zajê³y siê autorki refera-
tów o jêzyku walijskim: Karolina Rosiak, U¿ycie deminutywów w kontekœcie pro-
cesu rewitalizacji wspó³czesnego jêzyka walijskiego, oraz Katarzyna Jêdrzejew-
ska-Pyszczak, Przezwiska jako wyznacznik walijskiej to¿samoœci. Podobnym wy-
znacznikiem to¿samoœci mog¹ byæ imiona. Magdalena Zió³kowska przedstawi³a
referat nt. Imiona staroobrzêdowców mieszkaj¹cych w Polsce jako Ÿród³o infor-
macji o zmianach zachodz¹cych w grupie.

Ocen¹ zmian w jêzyku staroobrzêdowców zajêli siê w swych wyst¹pieniach:
Dorota Paœko, Dynamika zmian w rosyjskiej gwarze staroobrzêdowców w oœrod-
ku suwalsko-augustowskim oraz Micha³ G³uszkowski, Czy gwara staroobrzêdow-
ców regionu suwalsko-augustowskiego jest wci¹¿ rosyjska?

W przedstawionych podczas konferencji socjolingwistycznych i socjologicz-
nych pracach na temat grup mniejszoœciowych, obok warunków ich funkcjono-
wania uwzglêdniano rolê i stan jêzyka badanych grup i na odwrót, prace na temat
jêzyków mniejszoœci zawiera³y uwagi na temat warunków ich funkcjonowania.
Cztery nastêpuj¹ce referaty dotyczy³y Polonii w Wilnie, na Ukrainie, w Chorwa-
cji i w Boœni: Ines Steger, Polska mniejszoœæ w Wilnie – jêzyk a to¿samoœæ (na
przyk³adzie badañ wœród 142 osób z trzech pokoleñ), Oksana Zakhutska, Polska
mniejszoœæ na Ukrainie. Przynale¿noœæ stanowa i jej przejawy w jêzyku, Barbara
Kry¿an-Stanojeviæ, Jêzyk polskiej mniejszoœci narodowej wobec innych jêzyków
mniejszoœciowych w Chorwacji, Helena Krasowska, Sytuacja socjolingwistyczna
górali bukowiñskich w Celinowacu (Boœnia i Hercegowina).

Czêœæ referatów dotyczy³a roli Koœcio³a i religii w kszta³towaniu jêzyka i œwia-
domoœci narodowej: Werner Mìškank, Wina – zas³užby – skomuŸenja. Ewangel-
ska cerkwja w serbskej Dolnej £užyce, Madlena Norberg, Projekt „Dolnoserbske
perikopy”, Jadwiga Zieniukowa (Warszawa), Z badañ nad jêzykiem tekstów re-
ligijnych Dolno³u¿yczan, ß ¢ ãå í ³ ÿ  Âîëêà âà, Ï îë³êà í ô åñ³éíàñöü ³ ïðàáëå ìû  ðýë³-
ã³éíàé òýðì ³ í à ëîã³³ íà ïðûêëàäçå Áåëàðóñ³ ³ Ëóæ û ö û (Wielowyznaniowosæ
i problemy terminologii religijnej na przyk³adzie Bia³orusi i £u¿yc). Analiza tek-
stów religijnych Tatarów by³a przedmiotem badañ Iwony Radziszewskiej, przed-
stawionych w referacie: Tatarzy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Kultura i reli-
gia na podstawie tatarskich manuskryptów religijnych.

Jedna z sesji konferencji by³a poœwiêcona tematyce literackiej. Przedstawiono
tam nowe interpretacje zagadnieñ z zakresu teorii literatur mniejszoœciowych oraz
roli literatury w kszta³towaniu to¿samoœci etnicznej/narodowej. Zaprezentowano
nastêpuj¹ce tematy: Daniel Kalinowski, Literatura kaszubska w perspektywie
postkolonialnej, Adela Kuik-Kalinowska, W stronê kaszubskiej to¿samoœci kulturo-
wej. Sonety Stefana Bieszka, Konrad W³odarz, Retoryka wybranych dzie³ lite-
ratury ³u¿yckiej XX wieku jako probierz transformacji to¿samoœciowej dyskursu
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narodowego w perspektywie analizy motywu drogi, Tomasz Derlatka, O potrzebie
uwzglêdniania w programach studiów slawistycznych literatury kaszubskiej i ser-
bo³u¿yckiej.

W podsumowaniu, na zakoñczeniu obrad podkreœlono, ¿e konferencja po-
zwoli³a na przedstawienie najnowszych – i jak siê okaza³o licznych – badañ doty-
cz¹cych spraw mniejszoœciowych w ró¿nych oœrodkach w Polsce i za granic¹, na
swobodn¹ wymianê doœwiadczeñ i dyskusjê dotycz¹c¹ istotnych problemów zwi¹-
zanych z funkcjonowaniem mniejszoœci europejskich. ̄ ywo dyskutowano nie tylko
podczas obrad, ale te¿ podczas wspólnej kolacji i przy kawie w przerwach obrad.
Wyg³oszono 53 referaty, a w dyskusjach po referatach prowadz¹cy obrady zano-
towali blisko 70 dyskutantów. Konferencja ukaza³a wieloaspektowoœæ i interdy-
scyplinarnoœæ problematyki mniejszoœciowej podejmowanej w badaniach nauko-
wych w wielu oœrodkach w Polsce i za granic¹. Referenci reprezentowali insty-
tuty i uniwersytety w Polsce w: Gdañsku, GnieŸnie, Katowicach, Krakowie, £odzi,
Opolu, Poznaniu, S³upsku, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Wroc³awiu i Warsza-
wie oraz za granic¹, placówki naukowe w: Berlinie, Budziszynie, Chociebu¿u,
Lipsku, Lwowie, Miñsku, Pradze, Zagrzebiu.

Wyg³oszone referaty maj¹ istotne znaczenie dla badañ typu idealnego mniej-
szoœci etnicznej. Z jednej strony europejskie mniejszoœci kulturowe i etniczne
funkcjonuj¹ w ró¿nym otoczeniu i ich funkcjonowanie zale¿y od uwarunkowañ
politycznych, kulturowych czy ekonomicznych, z drugiej jednak strony mo¿na
odnaleŸæ podobieñstwa w sposobie pielêgnowania odrêbnoœci wobec otaczaj¹cej
wiêkszoœci lub w poszukiwaniu sposobu wspó³¿ycia z wiêkszoœci¹.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e mimo du¿ego zró¿nicowania tematów podejmowanych
na konferencji, liczb¹ i zawartymi wartoœciami poznawczymi, jak te¿ zró¿nico-
waniem problemowym wyró¿nia³y siê referaty sorabistyczne i kaszubistyczne,
które okaza³y siê te¿ bardzo atrakcyjne dla s³uchaczy.

Artyku³y opracowane na podstawie referatów konferencji zostan¹ opubliko-
wane w dwu kolejnych tomach – XLV/2011 i XLVI/2012 – czasopisma „Zeszyty
£u¿yckie”.
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Jowita Kêciñska-Kaczmarek

Sprawozdanie z promocji ksi¹¿ki
Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel,

pod red. Daniela Kalinowskiego

12 maja 2011 roku w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w S³upsku mia³a miejsce
promocja niezwyk³ej publikacji Instytutu Kaszubskiego oraz Akademii Pomor-
skiej w S³upsku – Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel. Niezwyk³ej,
bo poœwiêconej postaci te¿ niezwyk³ej na pomorskiej ziemi. Zbigniew Zielonka
z urodzenia Wielkopolanin (urodzony w Poznaniu), zakochany w Œl¹sku i jego
niezwyk³ej, trudnej, skomplikowanej historii (któr¹ zna³ i rozumia³ jak niewielu),
po przybyciu na Pomorze zafascynowany Kaszubami, ich ziemi¹, jêzykiem, tra-
dycjami – poœwiêci³ im, ludziom tej ziemi liczne teksty i dzia³ania (wiceprezes
Instytutu Kaszubskiego poprzedniej kadencji, aktywny uczestnik spotkañ instytu-
towych). Dobrze wiêc, i¿ to tak¿e Instytut by³ (obok niezmordowanego w swych
przedsiêwziêciach profesora Daniela Kalinowskiego z AP w S³upsku) pomys³o-
dawc¹ i wspó³wydawc¹ tej pozycji.

Dobrze, i¿ w tytule w takiej w³aœnie, a nie innej kolejnoœci wymieniono –
pisarz, naukowiec, przyjaciel. Dobrze, bo wiem z licznych rozmów z laureatem,
i¿ w³aœnie sw¹ twórczoœæ literack¹ ceni³ (i chyba ceni?) najwy¿ej. Choæ w po-
wszechnej opinii zapewne bardziej jest naukowcem. A to, ¿e równie¿ przyjacie-
lem – dobrze wszyscy wiemy.

Wiemy, i¿ Zielonka to nie tylko pisarz, naukowiec, przyjaciel. To tak¿e, jak
czytamy w Bio-bibliografii opracowanej przez Alicjê Œwietlick¹ „prozaik, ese-
ista, historyk i krytyk literacki, autor tekstów publicystycznych i naukowych”.

To tak¿e, o czym nie wszyscy wiedz¹ – tak¿e geograf literatury – tej dzie-
dziny nauki, która wci¹¿ jeszcze czeka na swe wielkie wejœcie na salony nauki.
S¹dzê, wiem, i¿ jego nieprzeceniona Geografia ¿ycia literackiego polskiego krêgu
kulturowego na Œl¹sku d³ugo jeszcze bêdzie stanowi³a niezast¹pione kompendium
wiedzy nie tylko o Œl¹sku. Bêdzie ci¹g³ym naukowym wyrzutem sumienia, przy-
pominaj¹cym, ¿e ka¿dy z regionów powinien o tak¹ geografiê zabiegaæ, bo „kul-
tura regionalna to Ÿród³o wszelkiej kultury” (Œwietlicka).
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To o zas³ugach Jubilata dla nauki pomorskiej i polskiej, dla literatury, dla
instytucji, w których dzia³a³ i pracowa³, mówiono podczas promocji, na któr¹
przybyli liczni znajomi, przyjaciele, wychowankowie profesora – doktorzy i ma-
gistrowie, którzy wyszli spod jego „akademickiej” rêki. To o Nim jako pisarzu,
naukowcu, przyjacielu mówili przedstawiciele Akademii Pomorskiej, Instytutu,
znajomi, przyjaciele. Najwiêcej chyba jednak mówi o Nim wydana publikacja.

W S³owie wstêpnym redaktor tomu Daniel Kalinowski przypomina skrótowo
najwa¿niejsze wydarzenia z bogatego ¿yciorysu, osi¹gniêcia naukowe i literac-
kie, zawartoœæ publikacji.

Szerokim spojrzeniem ogarnia kaszubsk¹ stegnê Profesora Józef Borzysz-
kowski, który przypomina, i¿ „nie trzeba byæ Kaszub¹, by zostaæ cz³onkiem Insty-
tutu Kaszubskiego”, bo Instytut „skupia (...) ludzi o ró¿nym rodowodzie, uto¿sa-
miaj¹cych siê jednak z Kaszubami i Pomorzem, wspieraj¹cych idee i dzia³ania
ruchu kaszubsko-pomorskiego”. St¹d w tekœcie Borzyszkowskiego tak wiele œla-
dów i dowodów zwi¹zków Zielonki z Kaszubami i kaszubszczyzn¹ („rodzina Zie-
lonków (...) poprzez familiê matki bardzo mocno rozkoœcierzy³a siê na Pomo-
rzu”). St¹d te¿ wskazanie nie tylko na dorobek literacki i naukowy, ale i na liczne
dzia³ania, w tym aktywny udzia³ w Buczkowskich Konferencjach Naukowych.
Godzi siê tu uzupe³niæ tê informacjê i przypomnieæ, ¿e to w³aœnie Jubilat by³
pomys³odawc¹ i inicjatorem tych¿e konferencji i przez szereg lat bra³ w nich ak-
tywny udzia³, wyg³aszaj¹c referaty i wzbudzaj¹c podziw dla swej erudycji, swady,
inspiruj¹cej oryginalnoœci pogl¹dów. Borzyszkowski przypomina zas³ugi Zielonki
dotycz¹ce udzia³ i organizowania konferencji i spotkañ naukowych poœwiêco-
nych literaturze kaszubskiej (której jest znawc¹ i który, w opinii Jerzego Tredera,
powinien byæ autorem nowej historii literatury kaszubskiej, o potrzebie której
Zielonka czêsto mówi³); Derdowski, Majkowski, Heyke, szczególnie £ajming –
to niektóre nazwiska, jakim poœwiêci³ w swych wyst¹pieniach i tekstach najwiê-
cej uwagi. I wreszcie najwa¿niejsza z inicjatyw – Biblioteka Pisarzy Kaszubskich,
która „jest Ÿród³em szczególnej satysfakcji Profesora Z. Zielonki – kaszubsko-
-pomorskiego Stolema, nie tylko wœród s³upskich pisarzy i historyków literatury”.

Tyle o kaszubskich stegnach Jubilata.
Spoœród osiemnastu tekstów poœwiêconych Profesorowi, Jego twórczoœci lub

zwi¹zanych z Jego pracami i sposobem patrzenia na literaturê, naukê, dzia³alnoœæ
spo³eczn¹, wa¿ny wydaje siê tekst Anny Sobieckiej Na marginesie koncepcji
regionalizmu s³upskiego Zbigniewa Zielonki. Regionalizm, jego istota, jego wy-
znaczniki i znaczenie nie tylko dla piœmiennictwa, ale w ogóle kultury europej-
skiej, to ogromnie wa¿ne znaki ró¿norodnych dzia³añ Jubilata. Autorka przypo-
mina, i¿ dla Zielonki regionalizm „to nie tylko nasze korzenie – kultura ludowa,
z której my wszyscy (...). To po prostu filozofia bycia miêdzykulturowego, onto-
logii kultury, ¿ycia twórczego w kulturze”.

Znakomity jest niewielkich rozmiarów tekst Anatola Ulmana „kpiarza i saty-
ryka” (jak sam o sobie mówi), który poj¹³ wielkoœæ tego pisarza, bo „urzek³a mnie
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i wprowadzi³a w trwaj¹cy podziw polszczyzna Zbigniewa Zielonki, jêzyk rodem
z Sycyny i Czarnolasu, gêsty od piêkna, orzeŸwiaj¹cy niby wiatr od g³êbokiego
morza, trafiaj¹cy w sedno wa¿nych myœli o kraju”. Nie by³by Ulman sob¹, gdyby
nie podsumowa³ jednak swojej wypowiedzi gorzk¹ (a mo¿e tylko kpiarsk¹?) uwag¹:
„ale obaj s³uchaczy mamy g³uchych, œlepych na stare wartoœci”... Obecnoœæ wielu
goœci na promocji publikacji chyba jednak tej opinii przeczy?...

No i wspomnieniowy tekst Stanis³awa Pestki, kolegi uniwersyteckiego Zie-
lonki. Atmosfera uniwersyteckiego Poznania, nazwiska wyk³adowców – Roman
Pollak, Les³aw Eustachiewicz, W³adys³aw Kuraszkiewicz, Miko³aj Rudnicki,
Wac³aw Kubacki, Stanis³aw Urbañczyk... Oto z takiej szko³y wyszli ci studenci...
To Pestka przypomina te¿, ¿e profesor Pollak sugerowa³, i¿ nale¿y „stworzyæ for-
macjê kulturow¹ obejmuj¹c¹ swym zasiêgiem wszystkie centra twórczoœci lite-
rackiej w kraju; powsta³oby coœ na kszta³t panoramy ¿ycia literackiego, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem prowincji i regionów”. Jak ówczesny s³uchacz profesora
Pollaka wype³ni³ te postulaty – wiemy.

Zaskakuj¹ce, i¿ teksty, które poœwiêcone s¹ literackim dokonaniom Zielonki,
skupione s¹ na jednej powieœci. Genealogia rodów ch³opskich w „Ksiêdze henry-
kowskiej” Zbigniewa Zielonki – Iwony Maciejewskiej, „A czur! A czur! A kysz!
A kysz!...” W krêgu zaklêæ, ludowych obrzêdów i rycerskich obyczajów przedsta-
wionych na kartach Ksiêgi henrykowskiej Zbigniewa Zielonki Krystyny Krawiec-
-Z³otkowskiej, S³owo o Ksiêdze henrykowskiej Jadwigi Rusza³y, Kwadratowa mila
s³owiañska Jerzego D¹browy, Stylizacja archaiczna w Ksiêdze henrykowskiej
Zbigniewa Zielonki Urszuli Kêsikowej, Z literackiej galerii Zbigniewa Zielonki.
Kwiecik zwany Kik¹ (Ksiêga henrykowska) Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek – oto
imponuj¹cy zestaw tekstów poœwiêconych tej znakomitej powieœci.

A jednak... ¯al, i¿ tylko o tej jednej... Najznakomitsz¹ powieœci¹ Zielonki
jest misternie zbudowana z mnóstwa obrazów ówczesnych ziem polskich na tle
ca³ej œredniowiecznej Europy Ziemia wschodz¹ca. Powieœæ wci¹¿ niedoceniona
przez krytykê, przesz³a przecie¿ prawie niezauwa¿ona, a wypada³oby...

Wa¿ne i wa¿kie w swej wymowie historycznej s¹ teksty Barbary i Zygmunta
Szultków, wa¿ny wypisany m¹drymi s³owami Krystyny Heska-Kwasniewicz por-
tret Jubilata, w piêkny sposób wyra¿one podziêkowanie dla tekstów Zielonki po-
œwiêconych Œl¹skowi tekstem „Anio³ stró¿” Œl¹ska i Œl¹zaków – ksi¹dz Alojzy
Ficek na tle problemów epoki Krystyny Kossakowskiej-Jarosz. W potrzebê pod-
kreœlania roli mitu (jeden z ci¹g³ych postulatów Zielonki – MIT!!!) wpisuje siê
Jacka Lyszczyny Powrót w krainê mitu. No i dwa g³osy wspomnieniowe – S³awo-
mira Rzepczyñskiego – najpierw studenta Zielonki („zajêcia prowadzone przez
niego zapada³y w pamiêæ nie tylko poprzez ich tematykê i wymagania prowadz¹-
cego, ale tak¿e poprzez niebanaln¹ formê, która przekszta³ca³a siê czasem w swego
rodzaju pojedynek miêdzy nim a grup¹ studenck¹”), potem kolegi na s³upskiej
uczelni oraz oryginalny w swej formie tekst Daniela Kalinowskiego Na moim
papierze. Z kart dziennika.
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S¹ dwa wa¿ne zestawienia – Bibliografia prac Zbigniewa Zielonki (A. Œwie-
tlicka, B. Kozera, D. Kalinowski) oraz Magistranci prof. Zbigniewa Zielonki
(E. Rybak).

Wszystko to teksty wa¿ne, zaledwie zarysowuj¹ce to, co o Jubilacie powie-
dzieæ warto.

A jednak jest w publikacji coœ stokroæ wa¿niejszego od najpiêkniejszych
i najtrafniejszych wypowiedzi wielu wa¿nych i znacz¹cych. S¹ dwa teksty Zbi-
gniewa Zielonki. I te dwa teksty s¹ na tyle znakomite, ¿e dla nich samych warto
po publikacjê siêgn¹æ. Przede wszystkim swym niezawodnym, trafnym piórem,
erudycj¹, umiejêtnoœci¹ tropienia œladów naszej œredniowiecznej historii pokaza³
Zielonka w Rapsodzie i agitatorze, jakim warsztatem i wiedz¹ dysponuje. Jeœli
pisze, i¿ kronice tzw. Galla Anonima poœwiêcono mnóstwo tekstów, jeœli okazuje
siê, ¿e sam je wszystkie zanalizowa³ do g³êbi, to przyznaæ trzeba, i¿ jego tekst
pokaza³ (po tylu badaniach!!!) tê kronikê w nowym, fascynuj¹cym œwietle. Trzeba
ogromniej wiedzy historycznej, umiejêtnoœci œledzenia losów ówczesnych w³ad-
ców (ma³ych, wielkich), ich powi¹zañ rodzinnych, koligacji, zwi¹zków, by zna-
leŸæ to, czego nie dostrzegli przed nim inni, znakomici przecie¿ badacze. Po raz
kolejny wysokim piórem, precyzj¹ i logik¹ wywodów zadziwi³ nas wszystkich.
No i ten jêzyk, o którym pisa³ Ulman. Gêsty od piêkna, rodem z Sycyny i Czarno-
lasu. Nieprzypadkowo te dwa miejsca zosta³y przywo³ane. Kochanowski – o czym
ma³o kto wie, w pisarstwie Zielonki zajmuje miejsce szczególne. Ksi¹¿ka o „ojcu
poezji polskiej” autorstwa w³aœnie Zielonki przechodzi³a trudne drogi. W rezulta-
cie nie ukaza³a siê. Ogromna to szkoda nie tylko dla znawców poezji Kochanow-
skiego. Tak¿e – nie waham siê u¿yæ tego okreœlenia – dla kultury polskiej. Zaledwie
niewielkie fragmenty tej pozycji ukaza³y siê w czasopismach, a ju¿ sygnalizowa³y
rzecz now¹, dog³êbnie penetruj¹c¹ czasy Jana z Czarnolasu, jego œrodowisko
(a raczej œrodowiska), jego twórczoœæ i jej rodowód. Myœlê, ¿e Jubilat jeszcze do
tej pozycji wróci, bo warto i trzeba.

Wracaj¹c zaœ do publikacji Jemu poœwiêconej – dobrze, i¿ Instytut Kaszub-
ski i Akademia Pomorska zada³y sobie trud wydania tej pozycji. Uœwiadomi³a
ona, jak wielkie skarby na Pomorzu posiadamy i jak trzeba o nie dbaæ. Bo jestem
przekonana, i¿ o twórczoœci Zbigniewa Zielonki trzeba jeszcze napisaæ wiele, by
doceniæ to niezwyk³e pióro.
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Jowita Kêciñska-Kaczmarek

„»Stubarwna wstêga« piœmiennictwa
wspó³czesnej Krajny”

– XIV Buczkowska Konferencja Naukowa

10 wrzeœnia 2011 roku odby³a siê w Wielkim Buczku XIV Buczkowska Kon-
ferencja Naukowa, której organizatorami byli: Oddzia³ Buczkowski Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego „Krajniacy” z Buczka, Instytut Kaszubski w Gdañsku,
Zak³ad Antropologii i Literatury Kaszubsko-Pomorskiej Akademii Pomorskiej
w S³upsku.

Po raz pierwszy konferencja odbywa³a siê pod patronatem starosty z³otow-
skiego Ryszarda Go³awskiego i wójta gminy Lipka Przemys³awa Kurdzieki.

Ambitnym za³o¿eniem tej konferencji by³o pokazanie dorobku piœmienni-
czego wychodz¹cego w ró¿nych oœrodkach Krajny – regionu po³o¿onego na tere-
nie trzech województw, piêciu powiatów..., rozdzielonego przede wszystkim ad-
ministracyjnie, ale te¿ historycznie. Rok 1920 przyniós³ wyzwolenie nakielskiej
czêœci regionu, czêœæ zwana potem z³otowsk¹ pozosta³a w miêdzywojniu w grani-
cach Trzeciej Rzeszy, st¹d zupe³nie inna historia, dzia³ania i piœmiennictwo ów-
czesnej Krajny.

Podczas konferencji zaprezentowa³y swój dorobek piœmienniczy: Nak³o, Sê-
pólno, Wiêcbork, Z³otów, £ob¿enica, Cz³uchów. Referat wprowadzaj¹cy: Krajna
czêœci¹ Wielkiego Pomorza – piœmiennictwo krajeñskie z kaszubskiej perspekty-
wy zaprezentowa³ prof. Józef Borzyszkowski. Wyst¹pieniem podsumowuj¹cym
by³a prezentacja dorobku piœmienniczego miejscowego buczkowskiego oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Krajniacy” (poezja, powieœæ historyczna,
prace naukowe i popularnonaukowe). Wa¿nym akcentem konferencji by³y –
w zwi¹zku z Miêdzynarodowym Rokiem Lasu – prezentacje dwóch nadleœnictw
– ze Z³otowa i Lipki.

Przedstawiane pozycje piœmiennicze obejmowa³y ró¿ny zakres tematyczny.
Du¿¹ czêœæ stanowi³y piêknie wydane prace prezentuj¹ce przyrodê Krajny. Wa¿ny
postulat potrzeby zorganizowania Kongresu Krajeñskiego zg³osi³ prof. Borzysz-
kowski, drugim, równie wa¿nym by³a potrzeba wydania s³ownika biograficznego
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lub bedekera krajeñskiego, trzecim – opracowanie i wydanie monografii Krajny.
Mimo bogatego programu warto bêdzie do³¹czyæ do nastêpnych konferencji

kilka innych jeszcze oœrodków krajeñskich – Wyrzyska, Kamienia, Górki Klasz-
tornej. St¹d zarysowany zosta³ ju¿ zakres przysz³orocznego spotkania.

Podsumowaniem konferencji by³y: podziêkowania dla laureatów „Z³otego
Buka”, og³oszenie wyników konkursu „Moja Matka Boska Radosna – Moja Matka
Boska Leœna” (pod patronatem nadleœniczego Nadleœnictwa Lipka Janusza Gra-
bowskiego) oraz widowisko folklorystyczne „Krajniaków” – „Jo bym ty¿ chcia³a
ch³opa”.
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Tomasz Rembalski

Sprawozdanie z VI seminarium
„Z dziejów kultury Pomorza

XVIII–XX wieku”

W dniu 7 czerwca 2011 roku w sali Rady Wydzia³u Historycznego Uniwersy-
tetu Gdañskiego odby³o siê VI seminarium „Z dziejów kultury Pomorza XVIII–
–XX wieku”, którego organizatorami tradycyjnie by³y Pracownia Historii Pomo-
rza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu Historii UG oraz Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku. Tegoroczne, odbywaj¹ce siê w dwuletnim cyklu, seminarium sk³ada³o siê
z dwóch czêœci. Pierwsz¹, w której znalaz³y siê cztery referaty, otworzy³ i popro-
wadzi³ prof. dr hab. Eugeniusz Koko z Instytutu Historii UG. Pierwszy prelegent,
dr Tomasz Rembalski wyg³osi³ referat pt. Drobna szlachta kaszubska w XIX wieku
w œwietle historiografii, w którym przedstawi³ stan badañ i literaturê powsta³¹ na
ten temat zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim. Ze wzglêdu na ograniczony
czas autor w pewnych miejscach przedstawi³ jedynie zarys problematyki. Podkre-
œli³ przy tym, i¿ zagadnienie drobnej szlachty na Kaszubach, mimo znacznego
rozwoju badañ nad drobn¹ szlacht¹ w Polsce, w odniesieniu do tego terenu, wci¹¿
pozostaje domen¹ lokalnych badaczy regionalistów, a w pozapomorskich oœrod-
kach naukowych jest zagadnieniem niemal nieznanym. Kolejny referat z dziedziny
historii sztuki pt. Czarne suknie œlubne na Kaszubach – tradycyjne czy wyj¹tko-
we? wyg³osi³a mgr Weronika Panasewicz. Wyst¹pienie opar³a w du¿ej mierze na
pokazie multimedialnym ikonografii, jak¹ uda³o siê jej pozyskaæ podczas swoich
badañ naukowych. Trzeci referat, mgr. £ukasza Mielewczyka, nosi³ tytu³ O ¿yw-
noœci i ¿ywieniu przy biskupim stole i stole Collegium Marianum na prze³omie
XIX i XX wieku i poœwiêcony by³ stosunkowo s³abo udokumentowanych w Ÿród³ach
pisanych zagadnieniom ¿ywieniowym w stolicy biskupiej w Pelplinie. Pierwsz¹
czêœæ obrad zamknê³o wyst¹pienie mgr. Marka Wawrzynkowskiego pt. Cywile
a Wojsko Polskie na Pomorzu w dwudziestoleciu miêdzywojennym, w którym pre-
legent przedstawi³ skomplikowane, nie zawsze harmonijne, wzajemne oddzia³y-
wanie wojskowych i cywili w miêdzywojennym województwie pomorskim. Pewne
w¹tpliwoœci s³uchaczy wzbudzi³y tezy autora na temat ram terytorialnych, które
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wytyczy³ w swym wyst¹pieniu, które wynik³y z zastosowania przez autora po-
dzia³u Pomorza wed³ug administracji wojskowej, a nie pañstwowej.

Drug¹ czêœæ obrad poprowadzi³ dr Tomasz Rembalski. Z piêciu planowanych
wyst¹pieñ odby³y siê trzy. Ze wzglêdów osobistych, b¹dŸ s³u¿bowych na semina-
rium nie dotarli mgr Krzysztof Wirkus i mgr Przemys³aw Zachulski. Pierwszy
z nich mia³ wyg³osiæ referat Powojenne wyjazdy za Odrê w œwiadomoœci miesz-
kañców Piaszna w powiecie bytowskim. Mgr Zachulski mia³ przedstawiæ zarys
problematyki, który ma w przysz³oœci stanowiæ temat jego przysz³ej dysertacji
doktorskiej, referat pt. Akcja Katolicka na Pomorzu Gdañskim w dwudziestoleciu
miêdzywojennym.

Drug¹ czêœæ obrad otworzy³o wyst¹pienie mgr. Oskara Myszora pt. Polskoœæ
i kaszubskoœæ Pomorza na ³amach „Morza”. Zbyt szerokie za³o¿enia tematu,
a w zasadzie rozwlek³y wstêp, spowodowa³y, i¿ referent jedynie w czêœci przed-
stawi³ bardzo ciekawe zagadnienie to¿samoœci Pomorza na ³amach popularnego
przed wojn¹ periodyku „Morze”. Z podobnym problemem musia³ siê zmierzyæ
mgr Leszek Molendowski, który jako trzeci wyg³osi³ referat pt. Ksiê¿a Zmar-
twychwstañcy na Pomorzu Gdañskim w latach 1945–1989. Niemniej ów cenny,
bogaty w now¹ faktografiê referat to owoc wielomiesiêcznych kwerend archiwal-
nych, które autor prowadzi w ramach seminarium doktoranckiego, przygotowuj¹c
dysertacjê na temat dziejów zakonów mêskich na Pomorzu w XX wieku. Nale¿y
mieæ nadziejê, i¿ wersja do druku obu wyst¹pieñ pozbawiona bêdzie ju¿ tego typu
mankamentów. Jako drugi z referatem Lech B¹dkowski i jego œrodowisko a Soli-
darnoœæ wyst¹pi³ mgr Krzysztof Korda, przedstawiaj¹c dosyæ znany ju¿ temat
wybitnego dzia³acza Lecha B¹dkowskiego, lecz w nowym œwietle, w oparciu o nie-
publikowane dot¹d Ÿród³a.

Seminarium zakoñczy³a d³uga dyskusja z udzia³em profesorów Józefa Bo-
rzyszkowskiego i Eugeniusza Koko, podczas której skupiono siê zw³aszcza na
wyst¹pieniach Weroniki Panasewicz, £ukasza Mielewczyka i Marka Wawrzyn-
kowskiego, sugeruj¹c im podjêcie dodatkowych poszukiwañ w celu uzupe³nienia
treœci swoich przysz³ych artyku³ów, które, jak mamy nadziejê, uda siê wydaæ
w 2012 r. jako kolejny tom Z dziejów kultury Pomorza XVIII–XX wieku.
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Ma³gorzata Klinkosz

„Jêzykowy, literacki oraz kulturowy
obraz Pomorza dawniej i dziœ”

– konferencja pomorska

W dniach 22-23 wrzeœnia 2011 roku w budynku Wydzia³u Filologicznego
i Historycznego UG przy ul. Wita Stwosza 55 odby³a siê konferencja naukowa
nt.: „Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziœ” zorga-
nizowana przez Zak³ad Historii Jêzyka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdañskiego oraz Instytut Kaszubski.

Konferencja stanowi³a rozszerzenie problematyki sympozjum dialektologicz-
no-onomastycznego, poœwiêconego pamiêci Profesora Huberta Górnowicza (1922–
–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdañskiego oœrodka
naukowego. Sympozjum by³o organizowane cyklicznie w celu kontynuowania
i rozwijania badañ zainicjowanych przez Profesora, a jego koordynatork¹ by³a
Ró¿a Wosiak-Œliwa. W tym roku, wespó³ z Instytutem Kaszubskim, nadano mu
bardziej interdyscyplinarny charakter. Dyskutowano o zjawiskach jêzykowych
Pomorza dawniej i dziœ, wielojêzycznoœci Pomorza, bilingwizmie, hybrydach jê-
zykowych, nowych zjawiskach literackich, podwójnym nazewnictwie, wp³ywie
uregulowañ prawnych na zjawiska jêzykowe, zmianach spo³ecznych i sytuacji
jêzykowej, œwiadomoœci jêzykowej, presti¿u jêzyków i dialektów oraz o wp³ywie
edukacji na sytuacjê jêzykow¹. Kwestie jêzykowe rozwa¿ano z ró¿nych perspek-
tyw: filologicznej, literaturoznawczej, prawnej, spo³ecznej, kulturowej, antropo-
logicznej i edukacyjnej. Rozpoczynaj¹c konferencjê, prof. Józef Borzyszkowski
uzasadnia³ potrzebê refleksji nad zró¿nicowaniem etnicznym i wspólnot¹ kul-
turow¹ Pomorza, nakreœli³ historiê badañ dotycz¹c¹ dzisiejszej sytuacji Kaszu-
bów, mówi³ o ich pochodzeniu, to¿samoœci, integracji i wielorakoœci kulturowej.
Spotkanie przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych – jêzykoznawców, kul-
turoznawców, historyków i literaturoznawców oraz teatrologów, stworzy³o oka-
zjê do wieloaspektowego spojrzenia na kwestiê wspó³czesnego obrazu kulturo-
wego Pomorza.

W pierwszym dniu sesji obrady mia³y charakter plenarny, zaœ w drugim dniu
spotkania uczestnicy pracowali w dwóch sekcjach. Zasadniczy zr¹b problematyki
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wi¹¿¹cej siê z obrazem kulturowym zarysowali referenci w pierwszym dniu kon-
ferencji podczas sesji przedpo³udniowej. Charakter wprowadzaj¹cy mia³y wyst¹-
pienia prof. Józefa Borzyszkowskiego, prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego,
prof. Jadwigi Zieniukowej i prof. Witolda Mañczaka. Prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyñski wskaza³ na wielorakie przeobra¿enia sytuacji jêzykowej Pomorza, za-
chowanie przez nie specyfiki kulturowej, trwanie spo³ecznoœci kaszubskiej, ale
tak¿e funkcjonowanie na tym terenie ró¿nych mniejszoœci narodowych, podej-
mowanie prób rewitalizacji i upowszechnienia innych dialektów pomorskich, g³ów-
nie kociewskiego i borowiackiego, czemu tak¿e s³u¿¹ zabiegi wokó³ edukacji re-
gionalnej, publikowanie tekstów literackich, wydawanie czasopism, czy te¿ pro-
wadzenie badañ naukowych. Prof. Jadwiga Zieniukowa okreœli³a miejsca jêzyka
kaszubskiego w tekstach naukowych. Zwróci³a uwagê na prace badawcze zmierza-
j¹ce do przedstawienia jego wyró¿ników gramatycznych i leksykalnych. Warto-
œciowym fragmentem referatu by³a czêœæ poœwiêcona wewnêtrznemu zró¿nicowa-
niu kaszubszczyzny. Prof. Witold Mañczak wspomina³ o s³owiañskiej wspólno-
cie, do której nale¿eli Kaszubi, wskaza³ na ich genezê i wewnêtrzne zró¿nicowanie.
Szczegó³owa analiza, zw³aszcza jêzykowa, w sferze normalizacji kaszubszczy-
zny sta³a siê tematem referatu prof. Jerzego Tredera, który mówi³ o pogl¹dach
autora Kaszubskiego s³ownika normatywnego, Eugeniusza Go³¹bka; dr Tomasz
Wicherkiewicz poruszy³ kwestie europejskich jêzyków kolateralnych i dokona³
ich zestawienia z kaszubszczyzn¹. Dr Nicole Do³owy-Rybiñska dope³ni³a obrazu
swego przedmówcy w referacie sytuuj¹cym Kaszubów na tle innych mniejszoœci
jêzykowych Europy, z kolei prof. Maria Paj¹kowska-Kensik wskaza³a na relacje
miêdzy dialektem kociewskim a ideami regionalnymi. Katarzyna Sturmowska
w swoim wyk³adzie Wzianam se mantel na g³owa, czyli o frazeologii w dialekcie
kociewskim na podstawie nowych tekstów gwarowych, dope³ni³a ogólnego obrazu
dialektu. Tematem frazeologii w utworach Franciszka Fenikowskiego zajê³a siê
równie¿ prof. Urszula Kêsikowa. O ¿yciu codziennym gdañskiej mieszczki w XVII w.
mówi³a prof. Regina Paw³owska, natomiast Anna Sobiecka w niezwykle ciekawy
sposób zaprezentowa³a dzia³alnoœæ Pañstwowego Teatru Lalki „Têcza” w S³up-
sku, zajmuj¹c siê motywami pomorskimi w jego repertuarze. Jêzykowo-kulturo-
wemu obrazowi Pomorza, na podstawie sloganów promuj¹cych pomorskie marki
terytorialne, poœwiêcony by³ referat Beaty K³os.

Drugi dzieñ obrad zorganizowano w sekcjach. W pierwszej pojawi³y siê ró¿-
norodne tematy, prof. Edward Breza mówi³ o „staroœci” widzianej oczami kultu-
roznawcy i jêzykoznawcy. Podstawowym za³o¿eniom bilingwizmu poœwiêcone
by³y referaty prof. Danuty Stanulewicz, która wskaza³a na preferencje m³odzie¿y
wzglêdem jêzyka polskiego i kaszubskiego i dr Ma³gorzaty Klinkosz, która mó-
wi³a o kaszubskich chrematonimach, wskazuj¹c na ich poliwalentnoœæ kulturow¹.
W krêgu onomastycznym pozostawa³y referaty dr hab. Zenona Licy o antroponi-
mach w twórczoœci Hieronima Derdowskiego i prof. Krystyny Szczeœniak o na-
zwach w³asnych w bajkach Guentera Schiwego. Nazwiskom równym nazwom
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wsi pomorskich w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold
(1406–1528)” cz. V przyjrza³ siê dr Andrzej Chludziñski, natomiast dr Jaros³aw
Szuta przedstawi³ nazwy geograficzne w ksiêgach parafialnych Jeleñcza (XVI–
–XIX w.). Dr Ró¿a Wosiak-Œliwa mówi³a o potrawach i napojach kaszubskich
oraz ich nazwach. Tendencje nominacyjne we wspó³czesnym trójmiejskim na-
zewnictwie osiedli i budynków mieszkalnych by³y przedmiotem rozwa¿añ dr Ewy
Badydy. Niezwykle ciekawy okaza³ siê wyk³ad dr Lucyny Warda-Radys o inte-
riekcjach i ich sytuowaniu wzglêdem eufemizmów nazywaj¹cych narz¹dy p³ciowe
i procesy wydalania w kaszubszczyŸnie.

Tematykê dydaktyczn¹ reprezentowa³y dr Aneta Lewiñska i dr Justyna Po-
mierska w referacie o przys³owiach w elementarzach pomorskich, natomiast cie-
kawe etymologie ludowe omówi³a dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, wskazuj¹c
na ich udzia³ w tworzeniu obrazu historii Pomorza.

Czeœæ literack¹ rozpocz¹³ w odczycie prof. Tadeusz Linkner, który mówi³
o koœcierskich Kaszubach pod pruskim zaborem wedle korespondencji s³anej do
„Przyjaciela”, czasopisma ukazuj¹cego siê na Kaszubach. Cechy jêzykowe kaza-
nia ks. Stanis³awa Trebnica wyg³oszonego podczas mszy pogrzebowej Jakuba
Wejhera 22 marca 1657 r. by³y przedmiotem refleksji dr Izabelli Kêpki. Prof.
Daniel Kalinowski poruszy³ problem zbrutalizowanego liryzmu w Pomorskiej
prozie Daniela Odiji, natomiast dr hab. Marek Cybulski zaj¹³ siê zwrotami grzecz-
noœciowymi w kaszubskich dramatach Jana Karnowskiego. Wyg³oszonym pod-
czas konferencji referatom towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja. Powraca³o w niej
wiele w¹tków. Zabieraj¹cy g³os podkreœlali potrzebê wypracowania wspólnego
warsztatu naukowego w badaniu zjawisk jêzykowych, literackich i kulturowych
na Pomorzu.

Obrady zamknê³a debata o statusie jêzykowym kaszubszczyzny. Konferencja
wzbudzi³a du¿e zainteresowanie œwiata nauki i mediów. Pokaza³a kierunki inter-
dyscyplinarnych poszukiwañ w zakresie kaszubszczyzny, Kaszub i Pomorza, wska-
za³a perspektywy wspó³dzia³ania w tym zakresie ró¿nych œrodowisk badawczych.
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Kazimierz Koz³owski

Informacja o sesji naukowej
„Profesor Gerard Labuda (1916–2010)

– wybitny historyk, przyjaciel Szczecina”

W ramach Trzeciego Dnia Kaszubskiego, który odby³ siê w Szczecinie
14 maja 2011 r. w sali Anny Jagiellonki Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, zorganizo-
wana zosta³a sesja „Profesor Gerard Labuda (1916–2010) – wybitny historyk,
przyjaciel Szczecina”. Przygotowali j¹ cz³onkowie Instytutu Kaszubskiego zwi¹-
zani z Uniwersytetem Szczeciñskim i Archiwum Pañstwowym. Organizatorami
sesji byli Instytut Kaszubski w Gdañsku, Uniwersytet Szczeciñski, Archiwum
Pañstwowe i szczeciñski oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (g³ówny
organizator Trzeciego Dnia Kaszubskiego). Sesji towarzyszy³a przygotowana przez
Ksi¹¿nicê Pomorsk¹, a g³ównie przez Alicjê £ojko (sekretarz Zarz¹du Oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie) wystawa ksi¹¿ek i wa¿niej-
szych artyku³ów autorstwa prof. Labudy. W trakcie otwarcia sesji przypomnia-
³em, i¿ Gerard Labuda przez dziesi¹tki lat by³ filarem w procesie kszta³towania
kadr humanistycznych w naszym regionie, nauczycielem i przyjacielem g³ównie
historyków, w krêgu których posiada ogromny autorytet. Prof. Labuda, bêd¹c
Kaszub¹, wspiera³ nie tylko badania naukowe, ale równie¿ spo³eczny ruch œro-
dowiska kaszubskiego. Za zas³ugi dla naszego regionu zosta³ honorowym obywa-
telem Szczecina (5 lipca 2007 r.), a wczeœniej doktorem honoris causa Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego.

Uzasadnienie nadania honorowego obywatelstwa Szczecina przedstawi³ obec-
ny na sesji pierwszy wiceprezydent miasta Krzysztof Soska, mówi¹c m.in. o wiel-
kiej politycznej odwadze Gerarda Labudy w propagowaniu wartoœci demokra-
tycznych i wspieraniu ludzi, którzy nie tylko na polu nauki, ale tak¿e polityki, czy
szerzej – ¿ycia spo³ecznego, wspó³tworzyli humanistyczn¹ i demokratyczn¹ to¿-
samoœæ spo³eczeñstwa tak¿e w Szczecinie. Warto przypomnieæ, i¿ w uzasadnieniu
nadania honorowego obywatelstwa przedstawionego w porozumieniu z liderami
historyków szczeciñskich przez Stowarzyszenie „Czas–Przestrzeñ–To¿samoœæ”
stwierdzono: „Profesor Gerard Labuda swoje ¿ycie naukowe poœwiêci³ badaniom
losów S³owiañszczyzny Zachodniej oraz Szczecina i Pomorza Zachodniego. Pod
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jego redakcj¹ ukaza³y siê m.in. »Dzieje Szczecina« i »Historia Pomorza«. S¹ to
fundamentalne prace dla budowania to¿samoœci naszego regionu i miasta”. Dziêku-
j¹c prezydentowi Sosce za wyst¹pienie, przypomnia³em, i¿ prof. Labuda mia³ tak¿e
odwagê w dobie III Rzeczypospolitej broniæ tego dorobku naukowców szczeciñ-
skich z okresu Polski Ludowej, które zas³ugiwa³y na uznanie i trwa³¹ pamiêæ.

Nastêpnie odczyta³em obszerne fragmenty przygotowanego przez dyrektora
Instytutu Kaszubskiego prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego referatu Kaszub-
ska droga prof. Gerarda Labudy (1916–2010). Warto zwróciæ uwagê, i¿ prof.
Borzyszkowski w swym referacie po starannym omówieniu wyników badañ prof.
Labudy zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ histori¹ Kaszubów i kontaktami ze œro-
dowiskiem kaszubskim, konstatowa³: „Miejmy nadziejê, ¿e ziomkowie Profesora,
Kaszubi i Pomorzanie, od Szczecina do Gdañska, od Helu po Toruñ, nie zapomn¹
o Nim i Jego dzie³ach, Jego nauczaniu… Bêd¹ z nich, jak i z profesorskiego ksiê-
gozbioru, zawsze korzystaæ i Jego wspania³y dorobek historyka i obywatela kon-
tynuowaæ i wzbogacaæ!”.

Obszerny referat pt. Profesor Gerard Labuda – wielki autorytet, przyjaciel
Szczecina opracowa³ i wyg³osi³ prorektor Uniwersytetu Szczeciñskiego, znany
historyk Pomorza – prof. Edward W³odarczyk. Osnow¹ tego wyst¹pienia by³o
przypomnienie motywów, którymi kierowa³ siê Senat US, przyznaj¹c prof. Gerar-
dowi Labudzie 24 marca 2003 r. doktorat honoris causa oraz scharakteryzowa³
osobiste kontakty prof. Labudy ze œrodowiskiem szczeciñskim, prezentuj¹c syl-
wetki jego uczniów, wspó³pracowników i przyjació³. Prorektor przywo³a³ te¿ frag-
menty wniosku o nadanie Gerardowi Labudzie godnoœci doktora honoris causa,
który zosta³ opracowany przez promotora honorowego doktoratu, prof. W³odzi-
mierza Stêpiñskiego. Oto fragment tego uzasadnienia: „Nasza dzisiejsza uroczy-
stoœæ stwarza nam od dawna upragnion¹ mo¿liwoœæ wyra¿enia naszej wdziêczno-
œci i choæ w czêœci sp³acenia jak¿e wielkiego d³ugu, jaki wobec Gerarda Labudy
przez dziesiêciolecia zaci¹ga³o nasze œrodowisko humanistyczne, w tym zaœ szcze-
gólnie historyczne. D³ug ten sp³acamy swoimi dokonaniami i przebyt¹ ju¿ drog¹
ku naukowej i akademickiej samodzielnoœci”. Prof. W³odarczyk szczegó³owo ze-
bra³ informacje dotycz¹ce zarówno wielkich projektów badawczych, którymi kie-
rowa³ prof. G. Labuda w skali ponad 50-letniej aktywnoœci na rzecz Pomorza,
udzia³ w sesjach naukowych i kreowaniu donios³ych dla Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego i ca³ego œrodowiska wydarzeñ. Prorektor Uniwersytetu Szczeciñskiego
przypomnia³ te¿ o osobistych serdecznych kontaktach ze zmar³ym, wybitnym uczo-
nym.

W trakcie sesji prezes szczeciñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego z³o¿y³ na rêce wiceprezydenta Szczecina wniosek do Rady Miasta
o nadanie jednej z ulic miasta imienia Gerarda Labudy. Krzysztof Soska obieca³
solennie, ¿e taki wniosek przeka¿e na rêce przewodnicz¹cego Rady Miasta Jana
Stopery.
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Prezes Oddzia³u Szczeciñskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przed-
stawi³ te¿ informacjê o dzia³alnoœci Zrzeszenia i przygotowaniu w 2012 r. Czwar-
tego Dnia Kaszubskiego. Nastêpnie prof. Zygmunt Szultka z Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego i dr Pawe³ Gut z Archiwum Pañstwowego w Szczecinie zaprezentowali
plansze, które stanowi¹ czêœæ wystawy „Z kaszubsko-s³owiañskich i polskich lo-
sów Pomorza Zachodniego. ...et vivax phoenix e cineribus vi nova plenus resurre-
xit. Otwarcie tej wystawy zaplanowano w sierpniu 2011 r. w Sali Anny Jagiellonki
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, za³o¿ono te¿, i¿ bêdzie ona mia³a cha-
rakter objazdowy, m.in. we wrzeœniu tr. zostanie ona przeniesiona do Miêdzyna-
rodowego Domu Kultury w Miêdzyzdrojach.

Na zakoñczenie sesji przypomnia³em, i¿ pamiêæ o dorobku i zas³ugach prof.
Gerarda Labudy bêdzie towarzyszy³a aktywnoœci humanistów szczeciñskich
w ró¿nych obszarach ich dzia³ania. Materia³y z sesji zostan¹ wydane drukiem.
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Czêœæ V

Pro memoria
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Józef Borzyszkowski

Pro memoria Gerard Labuda (1916–2010)
– jeden z najwybitniejszych historyków polskich,

belny Kaszëba

Zmar³ w swoim poznañskim domu 1 paŸdziernika 2010 roku, do ostatnich
dni nie przerywaj¹c pracy twórczej, œwiadom, i¿ lata nasze przemijaj¹ jak tra-
wa…. W pi¹tek 8 paŸdziernika po¿egna³ go uroczyœcie Poznañ msz¹ œw. u ojców
dominikanów oraz ¿a³obnym posiedzeniem Senatu i Wydzia³u Historycznego
UAM. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich wa¿nych œrodowisk nau-
kowych z ró¿nych miast Polski, w tym reprezentanci PAN i PAU oraz Prezydenta
Rzeczypospolitej. W jego imieniu prof. Tomasz Na³êcz uhonorowa³ Zmar³ego
poœmiertnie Orderem Or³a Bia³ego. Wczesnym popo³udniem kondukt ¿a³obny
ruszy³ z Poznania na pó³noc, na rodzinne Kaszuby, gdzie Profesor wybra³ dla
siebie miejsce wiecznego spoczynku. Pod wieczór powitali go tam ziomkowie,
mieszkañcy wsi i okolicy, poczty sztandarowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go oraz przyjaciele i wielbiciele Jego wielkiej pracy wraz z gronem duchownych
Kaszëbów pod przewodnictwem J.E. ks. abpa Tadeusza Goc³owskiego, podobnie
jak Gerard Labuda, honorowego cz³onka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
i Instytutu Kaszubskiego.

Z przykoœcielnej kaplicy trumnê ze zw³okami Profesora uroczyœcie wprowa-
dzono do koœcio³a, gdzie liturgiê mszy ¿a³obnej wzbogaci³y œpiewy Chóru Mê-
skiego „Harmonia” z Wejherowa oraz Chóru „Lutnia” z Luzina. Ks. Arcybiskup
w serdecznej homilii przywo³a³ dokonania Profesora w nauce polskiej, a szcze-
gólnie jego zas³ugi dla Kaszubów i Pomorza.

Po mszy œw. odprawiono, zgodnie z prastarym kaszubskim zwyczajem, tzw.
pust¹ noc. ¯a³obne pieœni p³ynê³y z ust ogó³u zebranych pod przewodnictwem
œpiewaków z Luzina. Ogólne œpiewy przeplatane by³y minikoncertami chórów.
Chór Mêski „Harmonia” wykona³ miêdzy innymi pieœñ Jana Trepczyka pt. Kaszë-
bskô rodnô zemia, której s³owa zosta³y jakby napisane na tego rodzaju spotkanie.
Muzeum wejherowskie na dzieñ pogrzebu przygotowa³o okolicznoœciowy dru-
czek autorstwa Gra¿yny Wirkus, prezentuj¹cy ¿ycie i dzie³a Profesora oraz jego
szczególne wiêzi z Wejherowem i Kaszubami.
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W sobotê uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ ks. abp metropolita
gdañski, gen. Leszek S³awój G³ódŸ, a homiliê wyg³osi³ ks. prymas abp Henryk
Muszyñski, b. metropolita gnieŸnieñski, którego ze Zmar³ym i jego Rodzin¹ od
lat ³¹czy³y nie tylko naukowe wiêzi. Na zakoñczenie ceremonii w koœciele po¿e-
gna³ Profesora obecny na nabo¿eñstwie Premier Rzeczypospolitej Donald Tusk.

W kondukcie ¿a³obnym, odprowadzaj¹cym Profesora na luziñski cmentarz,
sz³y: orkiestra OSP w Luzinie, m³odzie¿ z jego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Wej-
herowie, poczty sztandarowe ZK-P i innych organizacji gminnych i powiatu, liczni
przedstawiciele œrodowisk naukowych, m.in. Poznania, Torunia, Gdañska, Szczeci-
na, a wœród nich rektorzy – UAM – prof. Bronis³aw Marciniak i UG – prof. Ber-
nard Lammek.

Trumnê ze zw³okami Profesora z³o¿ono na ¿a³obnym wozie, a na ostatnim
odcinku do grobu nieœli j¹ m³odzi dzia³acze ZK-P.

Po ceremoniach religijnych po¿egnali Profesora raz jeszcze: w imieniu œro-
dowiska naukowego J.M. UAM, prof. Bronis³aw Marciniak; w miôno Samorz¹-
dów – Gminy Luzino i Powiatu Wejherowskiego luziñski wójt, Jaros³aw Wejer,
a w imieniu œrodowiska ZK-P i Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski.
Na sam koniec w imieniu rodziny po¿egna³ Ojca prof. Adam Labuda, dziêkuj¹c
wszystkim za oddanie Zmar³emu ostatniej przys³ugi. Zaprosi³ te¿ wszystkich na
stypê do miejscowej restauracji, gdzie wielu zebranych dzieli³o siê swoimi reflek-
sjami i wspomnieniami. Ju¿ wówczas pada³y z ust przybyszy s³owa, i¿ nie spo-
dziewali siê tak wielkiego przywi¹zania Kaszubów do Profesora i sprawionego
mu iœcie królewskiego pogrzebu.

Wybór Luzina przez Profesora na miejsce wiecznego spoczynku stanowi wiel-
kie wyró¿nienie i zobowi¹zanie dla ca³ej lokalnej spo³ecznoœci i ogó³u Kaszu-
bów. Powszechnie niemal wiadomo, i¿ Profesor przeznaczy³ ca³¹ swoj¹ przebo-
gat¹ bibliotekê, a tak¿e archiwum dla Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie, ustanawiaj¹c – proponuj¹c Radê Naukow¹ tej jakby
nowej przy Muzeum instytucji. Rodzina, szanuj¹c ostatni¹ wolê Ojca, przekaza³a
ju¿ ca³¹ spuœciznê biblioteczno-rêkopiœmienn¹ do Muzeum wraz z bogactwem
przeró¿nych pami¹tek – dyplomów, zdjêæ, odznaczeñ itp. Symboliczn¹ czêœæ pa-
mi¹tkowych dokumentów przekazano do zbiorów UAM w Poznaniu, z którym
Zmar³y zwi¹zany by³ przez ca³e ¿ycie, bêd¹c tak¿e chlub¹ tej uczelni, Poznania
i Wielkopolski.

Tu¿ po œmierci Profesora i po pogrzebie ukaza³o siê multum nekrologów
i wspomnieñ. Wszystkie niemal media regionalne i ogólnopolskie przypomina³y
postaæ Profesora i po¿egna³y go jako koryfeusza nauki polskiej, znanego w Euro-
pie i œwiecie. Po¿egna³a go tak¿e „Pomerania”.

Wiosn¹ 2011 r. ukaza³a siê, nak³adem wydawnictwa „Czec” Renaty i Wojcie-
cha Kiedrowskich, okazjonalna publikacja, zatytu³owana W ho³dzie Wielkiemu
Kaszubie – Gerard Labuda (1916–2010), Kartuzy 2011. (Oddany Profesorowi
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G. Labudzie red. Wojciech Kiedrowski zmar³ 18 kwietnia 2011 r.; pochowany
zosta³ w Kartuzach).

W Poznaniu 10 grudnia 2010 r. odby³a siê konferencja naukowa, której orga-
nizatorami byli Polska Akademia Nauk – Oddzia³ w Poznaniu, Wydzia³ Histo-
ryczny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Polska Akademia Umiejêtnoœci,
a jej owocem jest wydawnictwo Pocz¹tki pañstwa i Koœcio³a polskiego
w badaniach Profesora Gerarda Labudy, Poznañ 2011.

Instytut Kaszubski na rocznicê œmierci Profesora przygotowa³ kolejny tom
w znanej ju¿ serii, poœwiêconej wybitnym Kaszubom – Pro memoria Gerard
Labuda (1916–2010). Zawiera on m.in. opracowania biograficzne oraz pe³n¹
dokumentacjê uroczystoœci pogrzebowych, liczne wspomnienia przyjació³ Wiel-
kiego Mistrza Gerarda, kilka z jego najwa¿niejszych tekstów dotycz¹cych historii
Kaszubów, a tak¿e okruchy z jego spuœcizny rêkopiœmiennej.

Non omnis moriar! Profesor Gerard Labuda ¿yje wœród nas, nie tylko w na-
szej pamiêci, dziêki swoim wspania³ym dzie³om i czynom, przekraczaj¹cym gra-
nicê œmierci… Do jego ostatnich trwa³ych dokonañ nale¿y ustanowiona z jego
inspiracji przez Rodzinê – czterech Synów i Córkê – Fundacja Nagrody Nauko-
wej im. Gerarda Labudy dla m³odych badaczy dziejów Kaszubów i Pomorza oraz
relacji polsko-niemieckich, któr¹ przyznawaæ bêdzie jury, powo³ane przez Insty-
tut Kaszubski i jego najbli¿szych.
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Józef Borzyszkowski

Jerzy Knyba (1932–2010)
– nauczyciel historii, etnograf

i spo³ecznik kaszubski

Profesor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Józefa Wybickiego w Koœcierzy-
nie, dr Jerzy Knyba, to wyj¹tkowa postaæ wœród nauczycieli szkó³ œrednich, jak
s¹dzê, nie tylko na Kaszubach. Jego wyj¹tkowoœæ jako nauczyciela historii i dy-
rektora szko³y polega³a miêdzy innymi na szczególnym umi³owaniu pracy zawo-
dowej, uczniów i regionu. Ju¿ w latach szeœædziesi¹tych minionego wieku, gdy
edukacja regionalna by³a niby niemo¿liwa, potrafi³ on wspaniale godziæ w na-
uczaniu przekazywanie wiedzy o dziejach tak ma³ej, jak i wielkiej ojczyzny –
Kaszub i Polski. Koœcierskie LO dziêki niemu wyró¿nia³o siê dzia³alnoœci¹ Szkol-
nego Ko³a Regionoznawczego, a wszyscy uczniowie prowadzili zeszyty wiedzy
o regionie, obejmuj¹ce dziedzinê zarówno historii, jak te¿ geografii i literatury
kaszubskiej. Dziêki zaanga¿owaniu – pasji zbierackiej Profesora i cz³onków Szkol-
nego Ko³a Regionoznawczego powsta³y w koœcierskim LO Izba Regionalna i Izba
Pamiêci Narodowej. Na bazie czêœci swoich i szkolnych zbiorów J. Knyba
w 1965 r. utworzy³ Izbê Regionaln¹ w Powiatowym Domu Kultury – pierwsz¹
tego rodzaju placówkê w województwie gdañskim. St¹d te¿ niema³e grono absol-
wentów LO w Koœcierzynie zasili³o w latach siedemdziesi¹tych szeregi cz³onków
Klubu Studenckiego „Pomorania”, wzmacniaj¹c karno koœcierzaków, absolwentów
Liceum Pedagogicznego, które w latach szeœædziesi¹tych doprowadzi³o do prze-
kszta³cenia Klubu M³odej Inteligencji „Pomorania” w Klub Studencki o tej¿e na-
zwie, niejednokrotnie w terenie uto¿samiony wówczas ze Zrzeszeniem Kaszubsko-
-Pomorskim, co by³o efektem miêdzy innymi klubowych wanóg po Kaszubach.

Prof. Jerzego Knybê pozna³em bêd¹c uczniem Liceum Pedagogicznego w la-
tach 1959–1964, dok¹d przychodzi³ on jako kawaler na nasze obiady w internato-
wej jadalni i gdzie pozna³ swoj¹ ¿onê Halinê z domu Skwierowsk¹, pracuj¹c¹
w sekretariacie naszego Liceum. Jej ojciec, podobnie jak ojcowie Jerzego Knyby
i mój, pochodzi³ z bliskiego mi Radunia w parafii Dziemiany, st¹d szczególnie
serdeczne nasze spotkania i wspomnienia w póŸniejszych latach, kiedy to po³¹czy³o
nas m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W Koœcierzynie bowiem J. Knyba
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nale¿a³ do grona najaktywniejszych dzia³aczy, obok dziœ tak¿e ju¿ œp. Kazimierza
Machewicza i Jana Machuta, których pracy miasto i powiat, spo³ecznoœæ zrzeszo-
na i Kaszuby, bardzo wiele zawdziêczaj¹.

Jerzy Knyba urodzi³ siê 10 wrzeœnia 1932 r. w Królewskiej Nowej Wsi pow.
W¹brzeŸno, jako drugi syn nauczyciela Bronis³awa i Wandy z domu Wilczyñ-
skiej, córki tamtejszego gospodarza, pielêgnuj¹cego tradycje szlacheckie. Ojciec
pracowa³ wówczas w Rzucewie, gdzie rok wczeœniej urodzi³ siê jego brat Roman.
Po œmierci ¿ony o¿eni³ siê ponownie z jej siostr¹ Mart¹, która urodzi³a dalszych
czworo rodzeñstwa Jerzego i Romana. Kolejne miejsca pracy – zamieszkania
Knybów, to Mieroszyno i Strzelno w pow. puckim. Do Strzelna trafili w czasie
wojny wysiedleni z Mieroszyna przez Niemców, osadzeni w domu ̄ aczków, któ-
rych wkrótce wywieziono do Generalnej Guberni. Ojciec Jerzego jako inwalida
wojenny z 1916 r. otrzyma³ pracê w charakterze woŸnego w Urzêdzie Gminy
w Strzelnie, gdzie przetrwali do koñca wojny.

W sierpniu 1945 r. Knybowie przeprowadzili siê do £ebcza, gdzie ojciec
zosta³ kierownikiem szko³y. St¹d Jerzy wraz ze starszym bratem poszli do Pañ-
stwowego Gimnazjum i Liceum w Pucku – dochodz¹c pocz¹tkowo pieszo 10 km
do szko³y, zanim uruchomiono kolej Krokowa-Puck. Tam do „ma³ej matury” by³
z nim w jednej klasie Roman Klebba z K³anina, który potem przeniós³ siê do
„Conradinum” w Gdañsku.

Po zdaniu matury w 1951 r. Jerzy uda³ siê na studia do Krakowa, co wówczas
i dziœ na kaszubskiej Nordzie by³o i jest rzadkoœci¹. Przed studiami objê³a go
jeszcze wakacyjna S³u¿ba Polsce, do której skierowano go z Wejherowa na Œl¹sk,
gdzie pracowa³ m.in. w Kopalni „Wanda-Lech”, a nastêpnie w Hucie „Pokój”
w Nowym Bytomiu.

Studia historyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim to po puckiej „Gamaji”
najwa¿niejszy okres m³odoœci Jerzego Knyby, jedynego wówczas Kaszuby na
ca³ym Wydziale Historyczno-Filologicznym krakowskiej Alma Mater. Pracê ma-
gistersk¹ na temat buntu Gdañska przeciw Stefanowi Batoremu w latach 1576–
–1578 napisa³ na seminarium prof. Kazimierza Lepszego. Korzysta³ wówczas
ze zbiorów g³ównie Biblioteki Gdañskiej PAN, dziêki ¿yczliwoœci prof. Mariana
Pelczara, zaprzyjaŸnionego z prof. K. Lepszym. Promotor zaproponowa³ mu po
studiach asystenturê, lecz Jerzy Knyba na inauguracjê nowego roku akademickiego
1955/56, po odbiór dyplomu najlepszego studenta roku – absolwenta, pojecha³
ju¿ jako nauczyciel historii Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Koœcierzynie, z którym
zwi¹za³ siê do koñca ¿ycia.

W koœcierskim LO Jerzy Knyba pracowa³ 40 lat – do 1995 roku. W tym
okresie przez 18 lat by³ zastêpc¹, a 12 dyrektorem szko³y, uzyskuj¹c najwy¿szy
stopieñ specjalizacji zawodowej – tytu³ Profesora Szko³y Œredniej. W latach 1972–
–1977 odby³ studia doktoranckie na UMK w Toruniu, gdzie na seminarium prof.
Jadwigi Klimaszewskiej przygotowa³ rozprawê pt. „Procesy rozwojowe trady-
cyjnego budownictwa na œrodkowych i po³udniowych Kaszubach od XVIII do
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pocz¹tku XX wieku”. W 1987 r. wyda³o j¹ gdañskie Wydawnictwo Morskie pt.
Budownictwo ludowe na Kaszubach. Klub „Pomorania” w 1990 r. przyzna³ mu
Medal Stolema jako autorowi tej¿e ksi¹¿ki i „orêdownikowi zanikaj¹cej kaszub-
skiej tradycji”. Warto pamiêtaæ, i¿ koœcierskie uczniowskie zeszyty „Mój region”
pozosta³y unikatem w skali Kaszub i Pomorza. Bez w¹tpienia tak¿e one zade-
cydowa³y o wyró¿nieniu J. Knyby ju¿ wczeœniej medalem „Zas³u¿ony Ziemi
Gdañskiej”.

Zajmuj¹c stanowisko nauczyciela i dyrektora Liceum, J. Knyba, tak w okre-
sie PRL, jak i III RP, by³ bowiem tak¿e dzia³aczem spo³ecznym i samorz¹dowym.
Przez 27 lat by³ cz³onkiem kolejnych rad powiatowych i miejskich, a w latach
1981–1988 przewodnicz¹cym Rady Narodowej Miasta i Gminy Koœcierzyna.
Nale¿a³ do wspó³inicjatorów budowy pomnika Józefa Wybickiego w Koœcierzynie.
Jest autorem publikacji Józef Wybicki – ¿ycie i dzia³alnoœæ patriotyczna. Wspó³-
pracowa³ z Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach. By³ aktywnym
uczestnikiem Zjazdów – Spotkañ Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we
Wdzydzach i wielu konferencji organizowanych przez ZK-P. Na koncie osi¹gniêæ
samorz¹dowych J. Knyba odnotowa³ m.in. wywalczenie decyzji w³adz wojewódz-
kich i centralnych o budowie nowego szpitala w Koœcierzynie w 1984 r., rozpo-
czêtej w nastêpnym, zakoñczonej w III RP. W 1987 r. rozpoczêto w Koœcierzynie
budowê oczyszczalni œcieków oraz wysypiska œmieci, co wówczas by³o wyj¹tko-
wym osi¹gniêciem miasta i gminy.

Jerzy Knyba, bêd¹c cz³onkiem PZPR i „Solidarnoœci” w 1980 r., w latach
nastêpnych by³ tym, który ³¹czy³ ludzi w pracy na rzecz miasta i regionu. Nale¿a³
równie¿ do tych, którzy budowali now¹ rzeczywistoœæ spo³eczno-samorz¹dow¹
po 1990 r. By³ wówczas m.in. wspó³twórc¹ wznowionego tygodnika „Gryf Koœ-
cierski”, z którego wycofa³ siê dwa lata póŸniej. W 1993 r. zosta³ zwyciêzc¹ kon-
kursu organizowanego przez „Nasz Tygodnik-Koœcierzyna” na najpopularniejsze-
go mieszkañca Koœcierzyny.

Jerzy Knyba, zajmuj¹c krytyczne stanowisko wobec „ró¿noœci” pierwszego
okresu odbudowy samorz¹dnoœci lokalnej, zosta³ w 1994 r. radnym miasta Koœ-
cierzyny. Skupi³ siê m.in. na renowacji starego ratusza i organizacji w nim –
w ramach programu 600-lecia miasta (1998) – kilku wystaw historycznych i utwo-
rzeniu Muzeum Regionalnego w Koœcierzynie, otwartego 17 lipca 2000 r.

W czasie g³ównych uroczystoœci 600-lecia Koœcierzyny 17 maja 1998 r. nadano
tytu³ Honorowego Obywatela Miasta znakomitemu koœcierzakowi, ks. abp. Hen-
rykowi Muszyñskiemu. (W 2001 r. ten¿e tytu³ otrzyma³ b. uczeñ J. Knyby, amba-
sador RP w RFN, Janusz Reiter). Jerzego Knybê – g³ównego pomys³odawcê ob-
chodów Minister Kultury i Sztuki uhonorowa³ odznak¹ „Zas³u¿onego Dzia³acza
Kultury”.

PóŸniej J. Knyba skupi³ siê na roli kronikarza miejskiego. Owocem jego
pracy jest zakoñczona w 2003 r. kronika Koœcierzyny, obejmuj¹ca lata 1945–
–2003. Jednak¿e g³ównym jego dzie³em pozostaje Muzeum – spe³nione marzenie
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¿ycia. W ratuszu koœcierskim w muzealnych salach ulokowano m.in. bezcenne
pami¹tki po Franciszku Sêdzickim i innych postaciach z dziejów miasta oraz ta-
blicê „Ekspozycja muzealna powsta³a dziêki osobistemu zaanga¿owaniu i wielo-
letnim staraniom dr. Jerzego Knyby!”. Dziœ Muzeum to nosi jego imiê!

Nie mniej wa¿nym dzie³em Jerzego Knyby s¹ jego Wspomnienia wpisane
w historii ma³ej ojczyzny – Kaszub, wydane przez Stowarzyszenie Oœwiatowców
Polskich, Toruñ 2006 w Roku Kaszubskim – jubileuszowym 50-lecia Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i ponownie w 2007.

Prof. Jerzy Knyba by³ wiele razy wspó³gospodarzem, a jako emeryt wielce
honorowym goœciem kolejnych zjazdów absolwentów LO w Koœcierzynie. St¹d
w naszym domu znajduj¹ siê dwa egzemplarze jego wspomnieñ. W pierwszym
cieszy m.in. dedykacja:

Pani Annie Borzyszkowskiej, ongiœ mojej przemi³ej uczennicy Wspomnienie
to dedykuje autor J. Knyba

Koœcierzyna 03.08.07.

W drugim czytamy nadto honoruj¹ce s³owa:
Panu Profesorowi dr hab. Józefowi Borzyszkowskiemu – wybitnemu bada-

czowi i znawcy historii i kultury Kaszubów i Pomorza Wspomnienia te dedykuje
autor J. Knyba

Koœcierzyna 12.10.2007.

Do drugiego egzemplarza do³¹czony zosta³ list:

Koœcierzyna 14.10.07.
Szanowny Panie Profesorze,
Stokrotne dziêki za przys³an¹ mi ksi¹¿kê „Edmund Jonas”. Czytam j¹ powoli

i z uwag¹. Cenna edycja. Chwa³a Panu za to!
W skromnym rewan¿u pragnê Panu ofiarowaæ moje „Wspomnienia”, ale

z pewnoœci¹ Pan zauwa¿y, ¿e pojawi³y siê nowe treœci w stosunku do pierwszego
wydania. Nie jest to drugie wydanie, jedynie pierwsze nieco uzupe³nione takimi
treœciami, które uj¹³bym, gdyby nast¹pi³o drugie wydanie. Wydawca zrobi³ mi
tylko prezent, drukuj¹c zaledwie kilka egzemplarzy. W zwi¹zku z tym mam proœbê
do Pana. Proszê o ocenê, która edycja jest lepsza i tê ocenê, by³bym bardzo wdziêcz-
ny, mi przekazaæ!

 Z góry dziêkujê!
£¹czê wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia z „Serca Kaszub” dla Pana

i „Familii”.
Jerzy Knyba

Oczywiœcie, i¿ tego samego dnia (14.10.07.), kiedy tê piêkn¹ przesy³kê otrzy-
ma³em – podziêkowa³em i gratulowa³em autorowi, wyra¿aj¹c moj¹ wdziêcznoœæ,
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zw³aszcza za to dzie³o – wspania³¹ dokumentacjê ¿ycia Profesora i Koœcierzyny,
w której spêdzi³em 5 lat i gdzie wyros³a moja ¿ona. Jej i moi nauczyciele tworzyli
grono bliskich przyjació³ Jerzego Knyby. Na kartach swoich wspomnieñ utrwali³
miêdzy innymi postaæ wychowawcy mojej klasy, prof. Tadeusza Pakiesera, na-
uczyciela geografii i PW, mê¿a naszej starszej, piêknej kole¿anki – Marysi Lor-
kówny z Wiela, a tak¿e naszego dyrektora, prof. Edwina Stosika – nauczyciela
fizyki, którego ¿ona równie¿ pochodzi³a z Wiela – z zacnej rodziny Jarz¹bków.
Na kartach jego wspomnieñ obecny jest równie¿ nasz profesor jêzyka polskiego –
Henryk Kaczorowski, ¿yj¹cy do dziœ w Ciechanowie, niezmiennie aktywny i twór-
czy, do niedawna czêsty goœæ w Gdañsku. Wœród jego najbli¿szych kolegów
i przyjació³ w LO byli Bronis³awa Niedzielska i dyr. – Mieczys³aw Charszla.
Oboje s¹ autorami równie ciekawych wspomnieñ.

Pierwsza by³a Bronis³awa Niedzielska, autorka ksi¹¿ki K³aniamy Ci siê, Koœ-
cierzyno, Toruñ 2004. Ta pionierska praca, wspania³y dokument, do dziœ budzi
i we mnie przeró¿ne wspomnienia, zwi¹zane tak¿e z postaci¹ Jerzego Knyby
i samej autorki oraz bliskich mi osób, np. naszej nauczycielki jêzyka rosyjskiego
i niezapomnianej wychowawczyni w internacie, prof. Zofii Goleniewicz. Egzem-
plarz wspomnieñ B. Niedzielskiej zawiera równie¿ mi³¹ dedykacjê i wiele mó-
wi¹cy list.

Koœcierzyna, 20.07.2004.
Szanowny Panie Profesorze!
Listem tym pragnê wyraziæ Panu Profesorowi serdeczne podziêkowanie za

udzielone mi wskazówki, uwagi i rady przed zakoñczeniem mojej ksi¹¿ki o Koœ-
cierzynie. 1 lipca znalaz³a siê w g³ównej ksiêgarni naszego miasta, a mo¿e i gdzie
indziej, nie jestem tego pewna. Jak s³ysza³am, rozchodzi siê dobrze, s¹dzê jednak,
¿e wiêkszoœæ czytelników czeka na zapowiedziane na 9 sierpnia Targi Ksi¹¿ki
Pomorskiej i Kaszubskiej, które odbêd¹ siê na Rynku koœcierskim. Mój wydawca
zg³osi³ te¿ ksi¹¿kê do konkursu podczas Targów, ja jednak nie liczê na ¿adn¹ nagrodê,
a dlaczego, zaraz wyt³umaczê. Ksi¹¿ka jest bardzo kolorowa, szata zewnêtrzna
bardzo siê podoba, równie¿ liczne kolorowe zdjêcia robi¹ dobre wra¿enie.

Ja jednak zainteresowana by³am przede wszystkim tekstem, przeczyta³am
ca³oœæ dok³adnie dwa razy, badaj¹c tekst – czy jest mój – czy zachowano mój styl
i sk³adniê oraz poprawnoœæ gramatyczn¹. Niestety, pod ka¿dym z wymienionych
wzglêdów znalaz³am sporo usterek i, co gorsza, cudze teksty. By³am bezgranicz-
nie rozczarowana, nie wiem, jak to nazwaæ, jak to przyj¹æ. Rozmawia³am o tym
wszystkim z wydawc¹, który pociesza³ mnie, ¿e wyjdzie „dodruk” poprawiony,
ale czy to jest uczciwe wobec czytelników pierwszego rzutu? Nie ma ju¿ dziœ za
grosz uczciwoœci! – O TEMPORA! O MORES !

Muszê te¿ przyznaæ, ¿e pominê³am w ksi¹¿ce wiele wymienionych przez Pana
Profesora nazwisk dawnych Koœcierzaków, bo ich po prostu nie zna³am lub wie-
dzia³am o nich zbyt ma³o.



509JERZY KNYBA (1932–2010) – NAUCZYCIEL HISTORII, ETNOGRAF...

Reasumuj¹c to wszystko, stwierdzam, ¿e ta ksi¹¿ka nie da³a mi satysfakcji
i raczej nie powinnam by³a wyraziæ zgody na napisanie jej.

Jedn¹ jeszcze tylko mam proœbê. Proszê Pana Profesora o surow¹ krytyczn¹
recenzjê.

Jeszcze raz dziêkujê za wszelk¹ udzielon¹ mi pomoc i mam nadziejê, ¿e wiêcej
nie nara¿ê Pana Profesora na czytanie podobnych „dzie³”.

Najmocniej przepraszam i serdecznie pozdrawiam.
Bronis³awa Niedzielska

Mimo tych braków, o których mowa w liœcie, ksi¹¿ka ta, podobnie jak póŸ-
niej wydane wspomnienia Jerzego Knyby, to fantastyczny dokument nie tylko dla
historyka.

Z kolei wspomnienia Mieczys³awa Charszli (1924–2006), który by³ dyr. LO
za czasów pracy B. Niedzielskiej i J. Knyby, nosz¹ tytu³ Wspomnienia i refleksje
nauczyciela Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Józefa Wybickiego w Koœcierzynie,
pod redakcj¹ Antoniego Starka (tak¿e wydawcy poprzednich ksi¹¿ek), firmowane
s¹ równie¿ przez Stowarzyszenie Oœwiatowców Polskich, Toruñ 2008. Ta trylo-
gia wspomnieniowa wyró¿nia Koœcierzynê i jej LO im. J. Wybickiego. Wszystkie
trzy ksi¹¿ki s¹ bogato ilustrowane, co podnosi ich wartoœæ dokumentacyjn¹.
Wyró¿nia siê tu ksi¹¿ka J. Knyby, obejmuj¹ca niemal ca³e Kaszuby. Nie znam
podobnego przypadku – drugiej takiej szko³y czy miasta, które by mog³y siê chlu-
biæ podobnymi dokumentami. A pamiêtaæ trzeba, ¿e tak¿e wspomniany wczeœniej
Jan Machut, równie¿ zwi¹zany z LO, tak¿e napisa³ i wyda³ za ¿ycia ciekaw¹ ksi¹¿kê
wspomnieniow¹ pt. Wdzydzkie opowieœci, Koœcierzyna – Wdzydze 2004.

Wspomnienia Jerzego Knyby, podobnie jak Bronis³awy Niedzielskiej, wzbo-
gacaj¹ nie tylko fotografie, ale tak¿e wiersze kaszubskich poetów. Na pocz¹tku
zamieœci³ on bliski mi wiersz ks. Leona Heyki Kaszëbsko, a na wewnêtrznej stro-
nie drugiej ok³adki ukochane Jana Piepki Mòje strónë, których ostatnia zwrotka –
tej¿e pieœni z muzyk¹ Jana Trepczyka – g³osi:

Mòje strónë,
Mòje strónë
Są nôlepszé z wszëstkich strón.
W mòjëch strónach,
w mòjëch strónach
chcôłbëm spòcząc, kiéj mdze zgón.

Jerzy Knyba zmar³ 21 paŸdziernika 2010 r. Osieroci³ ¿onê Halinê, dzieci
Adama i Lucynê-Markê oraz wnuki... Pochowany zosta³ w mòjëch strónach – na
cmentarzu koœcierskim, t³umnie po¿egnany przez mieszkañców miasta i wycho-
wanków koœcierskiego LO. Rada Miasta Koœcierzyny poœmiertnie nada³a mu ho-
norowe obywatelstwo, a jego imiê Muzeum.
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Stefan Fikus (1920–2010)
– pisarz kaszubski i dzia³acz spo³eczny

Stefan Fikus – z zawodu kolejarz, z powo³ania dokumentalista, poeta i pisarz
kaszubski, u¿ywaj¹cy pseudonimu Stach z Lãbòrga, urodzi³ siê 9 lutego 1920
roku w Luzinie. Zmar³ 5 paŸdziernika 2010 r. w Lêborku, gdzie zamieszka³ po
II wojnie œwiatowej i wspó³tworzy³ now¹ rzeczywistoœæ tego miasta, zakorzenia-
j¹c jego mieszkañców w tradycji kaszubsko-pomorskiej. Jego rodzice – Feliks
i Helena z domu Janeczek mieli w Luzinie niewielkie gospodarstwo, st¹d ojciec
szuka³ dodatkowego zarobku jako robotnik rolny i leœny, stolarz i dekarz. Matka
zajmowa³a siê domem i rosn¹c¹ gromadk¹ dzieci. Stefan by³ najstarszym wœród
dziesiêciorga rodzeñstwa, st¹d i jemu od najm³odszych lat przypisane by³y prze-
ró¿ne obowi¹zki. A gdy tylko ukoñczy³ luziñsk¹ szko³ê powszechn¹, tê sam¹ co
profesor Gerard Labuda, musia³ szukaæ pracy zarobkowej, by pomóc rodzicom.

W 1935 r. znalaz³ sta³¹ pracê w goœciciñskiej Fabryce Mebli i Krzese³, sk¹d
po pó³tora roku zosta³ zwolniony w ramach redukcji zatrudnienia. Znowu praco-
wa³ dorywczo u gospodarzy i rzemieœlników, dzia³aj¹c jednoczeœnie aktywnie
w organizacjach m³odzie¿owych, zw³aszcza w Katolickim Stowarzyszeniu M³o-
dzie¿y Mêskiej. W KSM nale¿a³ do kilku sekcji – teatralnej, pi³ki no¿nej, strze-
leckiej i muzycznej, zostaj¹c kapelmistrzem m³odzie¿owej orkiestry dêtej. Nie
dziw, ¿e zauroczy³a go wkrótce wojskowa orkiestra 16 Pu³ku U³anów Wielkopol-
skich z Bydgoszczy, koncertuj¹ca w Luzinie w ramach przeprowadzanych w oko-
licy manewrów Pomorskiej Brygady Kawalerii. St¹d wziê³a siê jego decyzja zg³o-
szenia siê 10 listopada 1938 r. na ochotnika do wojska w Bydgoszczy. Po ukoñ-
czeniu s³u¿by rekruckiej i 7 klasy szko³y powszechnej podpisa³, jako cz³onek
pu³kowej orkiestry, za zgod¹ ojca, kontrakt na 5 lat. Ta s³u¿ba wojskowa by³a dla
niego swoistym awansem ¿yciowym, o którym zadecydowa³y jego zdolnoœci –
zarówno muzyczne, jak i literackie. By³ bowiem ju¿ wówczas korespondentem
pu³kowym, pisz¹cym na ³amach biuletynu 16 PU£KU pt. „Komunikaty”. Gotowa³
siê do podjêcia nauki w szkole œredniej, co przekreœli³a wojna.
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Wybuch wojny zasta³ go w szpitalu bydgoskim, sk¹d nie móg³ dotrzeæ do
swojej jednostki. Zosta³ wiêc sanitariuszem w szpitalu polowym. Ju¿ 14 wrzeœnia
zosta³ aresztowany i osadzony w miejscowym obozie przejœciowym dla jeñców
i ludnoœci cywilnej, zlokalizowanym w koszarach. Stamt¹d 23 paŸdziernika trafi³
do obozu jenieckiego w Gross Born – Westfalenhoff, Stalagu II c Woldenberg.
Po tygodniu znalaz³ siê w transporcie do Pasewalk nad Odr¹, sk¹d skierowano go
na roboty przymusowe w maj¹tku Schlepkow, powiat Prenzlau, gdzie pracowa³
a¿ do zakoñczenia wojny.

Swoje prze¿ycia, obserwacje i refleksje z tego okresu utrwali³ w autobiogra-
ficznej opowieœci – oryginalnym tomie wspomnieñ, napisanych po kaszubsku
w gwarze luziñskiej, wydanych pt. Pojmañczicë przez Oficynê Wydawnicz¹
Oddzia³u Gdañskiego ZK-P, w opracowaniu Izabelli Trojanowskiej w 1981 r.
W trakcie pobytu w Schlepkow pozna³ swoj¹ ¿onê – Pelagiê Wronê, równie¿
zes³an¹ na roboty przymusowe. Ich œlub mia³ miejsce za zgod¹ rodziców i w³adz
niemieckich w 1940 r. W Schlepkow urodzili siê ich dwaj najstarsi synowie.

Po zakoñczeniu wojny Fikusowie wrócili do Luzina, gdzie Stefan pozostawi³
rodzinê, udaj¹c siê jeszcze wiosn¹ 1945 r. do Lêborka. Tam 16 czerwca 1945
podj¹³ pracê w PKP (najpierw jako manewrowy, potem konduktor i kierownik
oraz kontroler poci¹gów), gdzie przepracowa³ do emerytury w 1980 r. Znalaz³szy
w Lêborku pracê i mieszkanie, rych³o sprowadzi³ tam rodzinê, zamieszkuj¹c na
sta³e w domku przy ul. Kolejarzy 15. Ten¿e adres znany by³ jego bliskim, znajo-
mym i wspó³pracownikom, zw³aszcza ze œrodowiska spo³ecznoœci zrzeszonej, jak
i niejednej redakcji, do których Fikus wysy³a³ swoje wiersze, opowiadania, wspo-
mnienia, korespondencje. Znany by³ bowiem, nie tylko w œrodowisku kolejarzy
i zrzesziñców, jako mi³oœnik historii oraz poezji i kaszubszczyzny, pisarz, a tak¿e
malarz – amator. Pamiêtaæ trzeba, ¿e pracuj¹c, ukoñczy³ w 1965 r. Technikum
Kolejowe w Bydgoszczy, a wczeœniej kurs malarstwa i grafiki w Lêborku. Jego
pasj¹ by³o samokszta³cenie, zw³aszcza w zakresie spraw kaszubsko-pomorskich.

Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e tu¿ po wojnie próbowa³ on odrodziæ KSM
w Lêborku, a wkrótce w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W 1946 r. by³ uczestnikiem Kongresu Kaszubskiego w Wejherowie. Na dobre
z ruchem kaszubsko-pomorskim zwi¹za³ siê w latach szeœædziesi¹tych, bêd¹c
w 1971 r., jako cz³onek Oddzia³u Gdañskiego, za³o¿ycielem Ko³a w Lêborku,
wspomaganym m.in. przez Lecha B¹dkowskiego. W³adze PRL d³ugo nie chcia³y
uznaæ samodzielnego oddzia³u ZK-P w Lêborku, któremu S. Fikus przewodniczy³
od za³o¿enia w 1975 r. do 1985, kiedy to zosta³ jego honorowym prezesem. Od
pocz¹tku te¿ sumiennie uczestniczy³ w Spotkaniach Wdzydzkich i Seminariach
Kaszubskich w £¹czyñskiej Hucie. Wspó³pracowa³ te¿ blisko z Muzeum Piœmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie znajduj¹ siê rêko-
pisy i maszynopisy chyba wszystkich jego utworów literackich i prac wspomnie-
niowo-historycznych, pisanych po polsku i po kaszubsku.
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Stefan Fikus i lêborscy Kaszubi zaistnieli dobitnie na mapie kultury regionu
w okresie I Solidarnoœci. Wówczas to wystawiono tam w domu parafialnym przy
koœciele œw. Jakuba jego szopkê kaszubsk¹ pt. „Kaszëbskô Gwiôzdka z Lãborga”
(1981), a dwa lata póŸniej sztukê pasyjn¹ pt. „Za Judaszowe strzebniki”, wyre¿y-
serowane przez energicznego wielce i równie¿ zaanga¿owanego na rzecz rozwoju
kultury kaszubskiej franciszkanina o. Janusza Jêdryszka, uczestnika Seminariów
Kaszubskich w £¹czyñskiej Hucie i znanego rekolekcjonisty. Za „Gwiôzdkã
z Lãborga” zostali obaj wyróznieni Medalem Stolema w 1982 r. Za ich przyczyn¹
lêbor¿anie, zw³aszcza tamtejsi Kaszubi, zaczêli uczestniczyæ w pielgrzymkach do
Sianowa i Wejherowa oraz w innych ogólnokaszubskich wydarzeniach. Z jego
te¿ udzia³em upamiêtniano w koœciele œw. Jakuba w Lêborku Szczepana Gracza
i innych dzia³aczy polskich z terenu powiatu sprzed 1920, 1945 roku.

Z inicjatywy S. Fikusa narodzi³ siê w 1987 r. lêborski Konkurs Literacki im.
M. Stryjewskiego, którego niejednokrotnie by³ uczestnikiem i laureatem. St¹d on
sam, dziêki swojej twórczoœci literackiej, znalaz³ siê na kartach Historii literatury
kaszubskiej Ferdinanda Neureitera (Zob. F. Neureiter, Geschichte der kaschubi-
schen Literatur, wyd. II, München 1991, s. 254-256 oraz wyd. I z 1978 r. w t³uma-
czeniu M. Boduszyñskiej-Borowikowej, Historia literatury kaszubskiej, Gdañsk
1982, s. 256-257). Niejednokrotnie publikowa³ swoje teksty i pisano o nim na
kartach „Pomeranii”. Szczególnym dlañ Ÿród³em radoœci by³y wydania jego ko-
lejnych samodzielnych publikacji, z których najwa¿niejsze to:
– Pojmañczicë, Gdañsk 1981,
– Moje miasto, Wejherowo 1985,
– Historia wsi Luzina i okolic w latach 1871–1985, Gdañsk 1992 (ze wstêpem

prof. G. Labudy),
– Jak to przódë biwa³o, Gdañsk 1999,
– Tak te¿ biwa³o, Banino 2003,
– Tak bëm chcô³, Gdañsk 2010.

Wiele jego utworów ukaza³o siê na ³amach przeró¿nych antologii, m.in.
w tomie Kaszëbsczie kolãdë ë godowe spiewë, Gdañsk 1982. Pamiêtaæ trzeba o jego
œcis³ych zwi¹zkach ze Stowarzyszeniem PAX ju¿ od lat piêædziesi¹tych, którego
oddzia³u w Lêborku by³ prezesem od 1984 r. Z ramienia PAX-u by³ radnym Miej-
skiej Rady Narodowej w Lêborku w latach 1982–1984 i Wojewódzkiej Rady
Narodowej w S³upsku 1984–1988. Po przekszta³ceniu PAX w Civitas Christiana
w 1993 r. nadal przewodniczy³ oddzia³owi lêborskiemu, rezygnuj¹c z funkcji po
dwóch latach ze wzglêdu na wiek. Dziêki PAX-owi bywa³ od lat szeœædziesi¹tych
bardzo czêsto w Gdañsku czy Wejherowie, gdzie zaprzyjaŸni³ siê z takimi dzia³a-
czami kaszubskimi jak Leon Roppel i Klemens Derc oraz Edmund Kamiñski.
Przez wiele lat by³ korespondentem „S³owa Powszechnego”, gdzie publikowa³
tak¿e swoje teksty literackie. Znajdziemy je równie¿ na ³amach takich pism, jak
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„Sygna³y”, „WTK”, „Zielona Droga”, „Zorza”, „Gwiazda Morza”. Warto te¿ pamiê-
taæ, i¿ by³ on wspó³za³o¿ycielem Lêborskiego Bractwa Historycznego w 1994 r.,
publikuj¹c na ³amach jego „Biuletynu…”. Bractwo to w 1998 r. zosta³o wyró¿-
nione nagrod¹ „Pomeranii” – Skra Ormuzdowa. Sam S. Fikus by³ tak¹ skr¹ przede
wszystkim na terenie Lêborka, wpisuj¹c siê na dobre w dzieje i kulturê tego mia-
sta, co znalaz³o odbicie na kartach monografii Dzieje Lêborka, Gdañsk-Lêbork
2009.

Na temat dziejów ¿ycia i twórczoœci Stefana Fikusa napisano ju¿ sporo.
Powsta³a te¿ niejedna praca uczniowska czy licencjacka. Jego prace literackie
i obrazy, obok Muzeum w Wejherowie, znajdziemy w Bibliotece Gminnej w Lu-
zinie, a tak¿e w Muzeum w Lêborku i w wielu zbiorach prywatnych. Do dzie³
o charakterze cennych dokumentów historycznych nale¿¹ zebrane przezeñ relacje
uczestników i œwiadków Marszu Œmierci oraz wspomnienia luziñskich sybira-
ków. W dziedzinie historii by³ on w opinii G. Labudy „samoukiem w najlepszym
wydaniu”. Jego twórczoœæ literacka bliska jest poezji ludowej i takie¿ opowieœci.
Stanowi st¹d równie¿ cenne Ÿród³o historyczne i kulturoznawcze. Jego dokonania
jako lêborskiego Stolema by³y i s¹ cenione nie tylko w lokalnym œwiecie. Bez
w¹tpienia Stefan Fikus przyczyni³ siê wielce do rozs³awienia rodzinnego Luzina
i zakorzenienia nowych mieszkañców bliskiego mu Lêborka w kaszubskiej tra-
dycji i kulturze.

Do¿y³ sêdziwego wieku. Zmar³ 5 paŸdziernika 2010 r., kilka dni po œmierci
Gerarda Labudy. Po¿egnaliœmy go dwa dni póŸniej w koœciele, gdzie mszy œwiê-
tej koncelebrowanej przez 4 kap³anów przewodniczy³ ks. dziekan Jerzy Formela,
a kazanie ¿a³obne wyg³osi³ o. Janusz Jêdryszek z Koszalina – dziœ kustosz sanktu-
arium maryjnego na Œwiêtej Górze w Polanowie. ̄ egna³y go liczne zrzeszeniowe
stanice oraz zespo³y „Luzino” i „Ziemia Lêborska”. Obecnych by³o wielu samo-
rz¹dowców i dzia³aczy Zrzeszenia oraz Instytutu Kaszubskiego, a tak¿e m³odzie¿.
Na ³amach „Pomeranii” (2010, nr 11) Stacha z Lãbòrga po¿egna³a Regina Szczu-
paczyñska – dzielna kontynuatorka jego dobrej roboty w spo³ecznoœci zrzeszonej.
R. i P. !
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Roman Klebba (1932–2010)
– budowniczy statków, ¿eglarz,

nauczyciel i pamiêtnikarz

Kaszëba z K³anina, gdyñski budowniczy okrêtów, ¿eglarz i nauczyciel, dzia-
³acz ZK-P i dokumentalista jego dorobku, zmar³ 19 grudnia 2010 r. w gdyñskim
hospicjum, pochowany zosta³ na Cmentarzu Komunalnym w Ma³ym Kacku.

Choroba i œmieræ Romana by³a dla mnie wielkim zaskoczeniem. Jeszcze nie-
dawno by³ pe³en energii i nieustannie w ruchu, w spo³ecznym dzia³aniu i w domo-
wej pracy, pisz¹c swoje dzie³o ¿ycia – rodzinn¹ sagê – osobiste wspomnienia.
W drugi grudniowy czwartek niespodziewanie odebra³em w Instytucie Kaszub-
skim jego telefon… Dowiedzia³em siê, ¿e jest w Hospicjum, gdzie pod opiek¹ ks.
Andrzeja Milocha i zespo³u medyków czuje siê bardzo dobrze i… nied³ugo umrze!?
Dziêkuje za przyjaŸñ, ¿egna siê i informuje, i¿ w domu pod opiek¹ ¿ony zostawi³
maszynopisy swoich wspomnieñ, do których spisania swego czasu go namówi-
³em. Liczy na to, ¿e wraz z Teres¹ Hoppe zajmê siê ich dalszym losem… – By³em
w szoku. Wczeœniej bowiem nic nie wiedzia³em o jego chorobie, która postê-
powa³a w b³yskawicznym tempie. Pomyœla³em o odwiedzinach… Tymczasem
kilkanaœcie dni póŸniej dowiedzia³em siê, i¿ jest ju¿ po pogrzebie… Ze wzglêdu
na zbli¿aj¹ce siê œwiêta odby³ siê on w pewnym przyœpieszeniu.

Œmieræ Romana to nie tylko dla rodziny i Gdyni, dla przyjació³ i spo³ecznoœci
zrzeszonej strata niepowetowana. Jego dotychczasowe wspomnieniowo-historycz-
ne pisarstwo i wiedza zapowiada³y, i¿ mo¿emy oczekiwaæ jeszcze niejednej sagi,
jeszcze innej – bogatszej wersji wspomnieñ, ich nowych rozdzia³ów, obejmuj¹-
cych coraz nowe krêgi rodziny i przyjació³, wielkie postaci z dziejów kaszubsko-
-pomorskich XX wieku.

Wartoœæ niezwyk³a jego pisarstwa polega miêdzy innymi na tym, i¿ obejmuje
ono ró¿norodne bogactwo kulturowe naszej ziemi, zw³aszcza Nordy – dziedzic-
two ludzi ró¿nych etni i religii, prezentowane, co dziœ rzadko ma miejsce, tak¿e
w belackiej wersji kaszubszczyzny.

Roman by³ przyjacielem wielu, a w dzieciñstwie koleg¹ szkolnym miêdzy
innymi zmar³ego tego¿ 2010 r. w Koœcierzynie dr. Jerzego Knyby i dziesiêæ lat
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wczeœniej poety i pisarza Jana Piepki. Jego ¿ycie rozpoczê³o siê  18 kwietnia 1932 r.
w rodzinie k³aniñskiego so³tysa, Mariana i El¿biety z domu Joenk, w³aœcicieli
gospodarstwa. Dziadkowie ze strony ojca to tak¿e gospodarze, Antoni Klebba
z Mostów i Maria z Dominików, siostra biskupa Konstantyna. Rodzice matki to
odargowsko-pucki stolarz, Heinrich Joenk i Ida z domu Bia³ków z Odargowa,
korzeniami zwi¹zani z Gdañskiem. Roman, jako najstarszy z szeœciorga rodzeñ-
stwa, urodzi³ siê pod znakiem Barana, bêd¹cego uosobieniem walki, umi³owania
wolnoœci i … wielu innych zalet oraz drobnych przywar. Do tej¿e, znacznie bo-
gatszej, charakterystyki osobowoœci ludzi spod tego¿ znaku Roman bardzo wielk¹
przyk³ada³ wagê, staraj¹c siê byæ jej potwierdzeniem. Generalnie sprowadza³ j¹
do has³a „weŸ siê do roboty!.”

Pocz¹tki jego szkolnej nauki mia³y miejsce w rodzinnym K³aninie. Lata oku-
pacji spêdzi³ z rodzin¹ na poniewierce w Generalnej Guberni, sk¹d jego ojciec,
tu¿ po wyzwoleniu, zabrany zosta³ na Sybir. Rodzina szczêœliwie wróci³a do K³a-
nina, tak¿e schorowany ojciec z Rosji, który w 1947 r. zmar³. Roman by³ wów-
czas uczniem Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Pucku, sk¹d przeniós³
siê do Technikum Budowy Okrêtów „Conradinum” w Gdañsku. Stamt¹d w 1952
roku, po zdaniu matury, trafi³ do Stoczni Gdyñskiej im. Komuny Paryskiej, z któr¹
zwi¹za³ siê do koñca ¿ycia. Pracuj¹c, ukoñczy³ studia na Wydziale Budowy Okrê-
tów Politechniki Gdañskiej.

Od pocz¹tku pracy zawodowej Roman wyró¿nia³ siê aktywnoœci¹, pomys³o-
woœci¹ i solidarnoœci¹. By³ w gronie najlepszych konstruktorów i wspó³twórców
rozwoju  gdyñskiej stoczni oraz jej sukcesów. Jako zami³owany ¿eglarz, odwie-
dzaj¹c europejskie porty i  stocznie, podpatrywa³ ich osi¹gniêcia, wprowadza³
w Gdyni znacz¹ce innowacje. Miêdzy innymi by³ pionierem w zakresie wykorzy-
stania komputerów w przemyœle okrêtowym.

Jego ¿yciow¹ pasj¹ by³a praca i dzia³alnoœæ spo³eczna. W okresie pracy za-
wodowej przez wiele lat przewodniczy³ radzie oddzia³owej i dzia³a³ w spó³dzielni
mieszkaniowej. By³ spiritus movens wielu osi¹gniêæ Klubu Techniki i Racjonali-
zacji. Organizowa³ liczne rejsy szkoleniowo-wypoczynkowe. Dziesiêæ lat by³ dy-
rektorem przyzak³adowej Zasadniczej Szko³y i Technikum Budowy Okrêtów dla
Pracuj¹cych, ca³y czas pracuj¹c jako in¿ynier w stoczni. St¹d zapamiêtano go
jako wspania³ego budowniczego, nauczyciela i dzia³acza. Pisano o nim w prasie.
Na ³amach „G³osu Stoczniowca” (nr 1329), w ramach cyklu Stoczniowe rozmowy
o wszystkim, wywiad Marii Owicz z R. Klebb¹ zatytu³owany jest W trzech wcie-
leniach. Miros³aw Piepka, swój artyku³ o nim na ³amach „Wybrze¿a” zatytu³owa³
Umieæ przewidywaæ, co by³o odpowiedzi¹ na pytanie „Jak ¿yæ?”.

Roman potrafi³ te¿ wypoczywaæ. Poza rejsami jego pasj¹ by³o m.in. kon-
struowanie modeli jachtów, okrêtów i powozów, oraz rysunek i malarstwo. By³
bowiem tak¿e artyst¹ i fantast¹. A wypoczywa³ z rodzin¹ m.in. w stoczniowym
oœrodku wczasowym we Wie¿ycy lub w rodzinnych stronach. Jako kawaler bywa³
czêœciej w górach, sk¹d przywióz³ ¿onê Alicjê, rych³o skaszubia³¹, lwowiankê
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z urodzenia, pracuj¹c¹ tu w Fabryce Urz¹dzeñ Okrêtowych w Rumi. Dorobili siê
dwóch córek i syna, których osi¹gniêcia zawodowe i rodzinne w kraju i za granic¹
dodawa³y ojcu si³ i energii do spo³ecznej pracy. Z radoœci¹ odwiedza³ z ¿on¹ przy-
jació³ w ró¿nych zak¹tkach Europy i rodzinê córki mieszkaj¹c¹ w Strasburgu.

Jako stoczniowiec, a potem emeryt, dzia³a³ ze szczególn¹ pasj¹ w Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim, g³ównie w Oddziale Gdyñskim. Przyczyni³ siê do jego
reaktywacji i prezesowa³ mu w trudnych latach 1980–1983. (W tamtych i nastêp-
nych latach by³em bardzo blisko jego i oddzia³u dzia³añ miêdzy innymi za przy-
czyn¹ naszej œp. siostry Lidii Bemke, która przez kilka kadencji pe³ni³a funkcjê
skarbnika, uczestnicz¹c we wszystkich przedsiêwziêciach, nie tylko gdyñskiej
spo³ecznoœci zrzeszonej). PóŸniej Roman niemal bez przerwy pracowa³ w Zarz¹-
dzie Oddzia³u lub Komisji Rewizyjnej, a tak¿e pe³ni³ ró¿ne funkcje we w³adzach
naczelnych ZK-P.

Jako urodzony Kaszëba i krewniak ks. bpa Dominika by³ inicjatorem pierw-
szych mszy œw. z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim w Gdyni. Na zbli¿aj¹ce siê
czterdziestolecie ZK-P przygotowa³ wielk¹ niespodziankê. Pisa³ o niej w liœcie do
mnie z 25 paŸdziernika 1986 r. Oto on:
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Ze wstydem dziœ przyznajê, i¿ nie zdo³a³em spe³niæ wówczas jego proœby.
Wys³a³em jedynie podziêkowanie z przeprosinami i ksi¹¿kê O Kaszubach… St¹d
te¿ w jego ksi¹¿ce nie znajdujê fragmentu 1996 rok u Józka. – Moja wina!

Ksiêga ta ukaza³a siê pt. Naji karno czyli spojrzenie na 40 lat Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni, Gdynia – 1977 – Gdañsk. Jest to dzie³o nie-
zwyk³e. Najbardziej oryginalne ze wszystkich jubileuszowych opracowañ dzie-
jów poszczególnych oddzia³ów ZK-P. Autor nada³ mu bardzo osobisty charakter,
obj¹³ nim po trochu dzieje i ludzi ca³ego ZK-P, promuj¹c najbardziej gdynian.
W domowym egzemplarzu znajdujê zobowi¹zuj¹c¹ wielce dedykacjê: Lubotnymu
Józkowi Borzëszcë Przednikowi ë Królowi Kaszëbsczëmu

Roman Klebba

27 VI 1997

P.S. Bóg zaplac za Twöjô nônowszô ksi¹¿ka „Ksi¹dz Biskup Dominik – Droga do
œwiêtoœci”.
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W œrodku ksi¹¿ki znajdujemy miêdzy innymi kilka ¿yciorysów wielkich gdy-
nian z przesz³oœci i teraŸniejszoœci oraz kilka humorystycznych wierszyków
Romana, poœwiêconych dawnym i ówczesnym „królom Kaszëbów”, wœród któ-
rych znalaz³ siê prof. Gerard Labuda. Pod bogatym herbem z sow¹ m¹droœci
w centrum tarczy i z dewiz¹ Cicerona Nihil est veritatis luce dulcius [Nie ma nic
s³odszego nad œwiat³o prawdy!] czytamy:

Profesor Labuda mô strzód królów môl nalôżëty,
choc on w Poznaniu, o Kaszëbach ni mô zabëty.
Lat w lata on so jimô historëją Pomorza,
W ten ôrt dając prôwda dzëjów zëmi od morza.
Jego glowa ju snôżobiôlô jak u goląbka,
on wiedno przë kaszëbsciech grządkach.

(zob. op. cit., s. 37). Dziœ, gdy zarówno Profesor, jak i Roman znaleŸli siê ju¿ po
drugiej stronie ¿ycia, dzie³o Romana nabiera wci¹¿ coraz wiêkszej wartoœci.

W ostatnich latach ¿ycia Roman ze szczególn¹ pasj¹ studiowa³ dzie³a wspom-
nieniowe ludzi zwi¹zanych z Kaszubami, zw³aszcza Niemców takich jak graf
v. Krockow i innych z Nordy. Prowadzi³ korespondencjê z nimi i innymi Niemca-
mi, m.in. dr. Alfredem Cammannem, który w swoim ostatnim dziele o Kaszubach
sporo miejsca poœwiêci³ w³aœnie R. Klebbie. Z okazji przeró¿nych rocznic Roman
prezentowa³ sylwetki kaszubskich bohaterów w klubach gdañskiego ZK-P, przy-
gotowuj¹c siê do nich bardzo solidnie, nie stroni¹c od osobistych w¹tków i po-
ezji. Mówi³ o jêzyku kaszubskim – tak¿e po kaszubsku – oraz miêdzy innymi
o Alojzym Naglu i Antonim Abrahamie. Napisa³ w „Pomeranii”, przedrukowany
w „Wiadomoœciach Gdañskich” artyku³ pt. Miasto morzem i z morza ¿yj¹ce.
We Wspomnieniach kaszubskich sybiraków jest jego tekst pt. Syberia piêkna
i okrutna.

Przede wszystkim jednak skupi³ siê na pisaniu w³asnych wspomnieñ, a w³a-
œciwie sagi rodzinnej Klebbów i pokrewnych familii. Obejmuje ona m.in. rodzin-
ne pradzieje, szczêœliwe lata XX-lecia miêdzywojennego, okropieñstwa wojny –
wysiedlenie i tu³aczkê, ojcowski pobyt na Syberii i doœwiadczenia PRL. Jest tego
kilka tomów i kilkaset stron, wymagaj¹cych w niektórych czêœciach solidnego
opracowania – ca³oœæ dobrej roboty edytorskiej.

Dziêkujê rodzinie za spe³nienie ostatniej woli Romana i okazane mi zaufanie.
Przyczynimy siê w Instytucie Kaszubskim, – korzystaj¹c z pomocy Gdyni i drëchów
gdyñskich Romana, do w miarê ich pe³nego wydania. Jest to dzie³o bogate w fakty
i refleksje oraz liczne ilustracje, niejednokrotnie rysunki autora. Roman bowiem,
pisz¹c ow¹ sagê, niemal na bie¿¹co projektowa³ – rysowa³ jej szatê graficzn¹, co
chcielibyœmy równie¿ uszanowaæ.
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Studiuj¹c na gor¹co jego teksty, kreœlone przezeñ s³owem i o³ówkiem obrazy
przesz³oœci, pomyœla³em, ¿e oto jeszcze jeden kaszubski talent, który przez nie-
szczêœliwy los nie zajaœnia³ pe³en blasku – za ¿ycia Romana. Mam nadziejê, ¿e
stanie siê to teraz po jego œmierci – ju¿ wkrótce. By³ on bowiem i pozostanie
jednym z najbardziej twórczych i oryginalnych Kaszubów gdyñskich, którym
poœwiêcona jest zbiorowa praca pt. Gdyñscy Kaszubi, pod red. Jana Mordawskie-
go, Gdynia 2006, wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Gdyni
przy wspó³pracy z Instytutem Kaszubskim w wydawnictwie „Rost”. Na kartach
tej ksi¹¿ki napisano, i¿ by³ on tak¿e urodzonym gawêdziarzem. Jego gawêdy uka-
zywa³y siê miêdzy innymi na ³amach „Gdyñskiej Klëki”. By³ bez w¹tpienia bar-
dzo barwn¹ postaci¹, godn¹ osobnej biografii. Nale¿y do grona laureatów Medalu
Srebrna Tabakiera im. Antoniego Abrahama.
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Józef Borzyszkowski

Alfons Klejna (1935–2010)
– fotograf, dokumentalista i nauczyciel

Urodzi³ siê 3 lutego 1935 roku na Kaszubach we wsi Skrzeszewo, pow. Kar-
tuzy w rodzinie Leona i £ucji z Kujawskich, w³aœcicieli gospodarstwa rolnego, na
dawnym pograniczu kaszubsko-pomorskim i polsko-niemieckim. By³ jedynym
ch³opcem wœród piêciorga rodzeñstwa; jego siostry to: Stefania (1931), Monika
(1938), Helena (1941) i Teresa (1943). Wszystkie nadal mieszkaj¹ z rodzinami na
Kaszubach (Stê¿yca, Chocielewko k. Lêborka, Lêbork i Czarnówko Lêborskie).
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej przez dwa lata by³ uczniem Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Lêborku. Tam od kolegi Zygfryda Klimka, syna lêborsko-³ebskie-
go fotografa, zarazi³ siê pasj¹ fotografowania. Razem zg³osili siê do Liceum Sztuk
Plastycznych w Gdyni-Or³owie, gdzie w 1960 r. ukoñczyli klasê fotografii arty-
stycznej.

W tym czasie dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, dr Leon £uka,
szukaj¹c fotografa, zwróci³ uwagê na Alego Klejnê. Ali wyrazi³ gotowoœæ podjê-
cia pracy muzealnej, ale zaznaczy³, ¿e nie ma mieszkania. Dyr. £uka zaoferowa³
mu wówczas mieszkanie w odrestaurowanej Bramie Mariackiej, dziêki czemu
Ali zosta³ na 40 lat – do emerytury – kierownikiem muzealnej Pracowni Fotogra-
ficznej i dokumentalist¹ realizacji bogatego programu badañ terenowych tej insty-
tucji na Kaszubach i Pomorzu, a tak¿e wspó³twórc¹ jej wystaw, prezentowanych
w Gdañsku i w wielu muzeach regionu i kraju. Jego te¿ fotografie wzbogaca³y
publikacje naukowe archeologów gdañskich, jakie ukazywa³y siê w muzealnych
wydawnictwach i poza Gdañskiem.

W Muzeum tym zaprzyjaŸni³ siê m.in. z dyr. L. £uk¹, jego nastêpc¹ i wielo-
ma kolegami, a do najbli¿szych nale¿eli archeolodzy Dorota Rudnicka z Gdañska
i œp. Janusz Podgórski z Przywidza. Jego najbli¿sz¹ i niezawodn¹ wspó³pracow-
nic¹ i nastêpczyni¹ w Pracowni Fotograficznej, zlikwidowanej dopiero za czasów
dyr. Henryka Panera, by³a Gra¿yna Paj¹k-Goszczyñska.

Ali przez d³ugie lata 1970–2002 by³ jednoczeœnie nauczycielem fotografii
– technologii fotograficznej oraz sztuki artystycznej i estetyki w or³owskim
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Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych, lubianym przez uczniów i kolegów.
Szczególnie bliskie kontakty utrzymywa³ z kol. matematykiem – Eugeniuszem
Bartoszewiczem i Stanis³awem Stryjewskim, nauczycielem przedmiotów artystycz-
nych, a tak¿e Eugeniuszem Lademannem. Tam te¿ prowadzi³ Ko³o Numizma-
tyczne, gdy¿ numizmatyka obok fotografii by³a jego szczególn¹ pasj¹.

Pracuj¹c, ukoñczy³ studia historyczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañ-
sku, pisz¹c pracê magistersk¹ na seminarium prof. Wac³awa Odyñca. Pracuj¹c
w Muzeum Archeologicznym i w Or³owie, a tak¿e przez kilka lat w Muzeum
Stuthof, studiuj¹c, Ali uprawia³ dodatkowo fotografiê okazjonaln¹ z ¿ycia co-
dziennego w rodzinie i w terenie, dorabiaj¹c m.in. na uroczystoœciach koœcielnych
i familijnych. Szczególne wiêzi ³¹czy³y go z proboszczami Gniewa i Sianowa,
gdzie dokumentowa³ wszystkie doroczne i nadzwyczajne uroczystoœci i wydarze-
nia, ³¹cznie z uroczystoœciami komunijnymi. St¹d te¿ tak¿e proboszczowie s¹-
siednich parafii promowali us³ugi fotograficzne Alego.

Bêd¹c fotografem 19 listopada 1962 r. na weselu w domu Krausów w Leœnie
k. Kielna, sk¹d bra³ ¿onê Zygmunt Hewelt, pozna³ jego kuzynkê, Urszulê Halman
z Warzna, absolwentkê Technikum Gastronomicznego w Gdañsku, mieszkaj¹c¹
wówczas w Oliwie. W roku nastêpnym odby³ siê jego œlub z Urszul¹ w katedrze
oliwskiej. Nastêpne 14 lat „m³oda para” szczêœliwie prze¿y³a w mieszkaniu
w Bramie Mariackiej, gdzie ich rodzinê wspó³tworzy³y dzieci – córka Joanna
i syn Micha³. Kolejne mieszkanie zdobyli w spó³dzielczym bloku na Przymorzu,
by ostatecznie zapuœciæ korzenie w Dolnym Sopocie przy ul. Ba³tyckiej.

Aleksandra Szymañska-Bukowska w poœmiertnym wspomnieniu na ³amach
„Gdañskich Zeszytów Numizmatycznych”, grudzieñ 2010, m.in. napisa³a o Alim
tak:

„Gdziekolwiek pracowa³ i niezale¿nie dla kogo, by³ niestrudzony w swojej
pracy, a przy tym niezwykle rzetelny i niezawodny w wykonywaniu swoich obo-
wi¹zków s³u¿bowych. Ma³o kto, tak jak A. Klejna, godzi³ œwietnie pracê zawo-
dow¹ z swoimi pasjami i z ¿yciem rodzinnym. Pomimo tak wielu obowi¹zków
najbli¿sza Jego rodzina, ¿ona Urszula, córka Joanna z mê¿em, syn Micha³ i wnuki
Ania i Kuba byli dla Niego priorytetem”.

Ma³¿eñstwo Urszuli i Alego nale¿a³o do tych, gdzie obie strony wzajemnie
siê uzupe³niaj¹ i wspieraj¹. Ali, bêd¹c po trochu artyst¹, spo³ecznikiem i kolek-
cjonerem, szczêœliwie trafi³ na Urszulê, która z wiêksz¹ uwag¹ dba³a o sprawy
domowe, nie unikaj¹c ¿ycia spo³ecznego. W latach 1972–1980 z powodzeniem
prowadzi³a od chwili otwarcia kawiarniê „Literack¹” w siedzibie Zwi¹zku Litera-
tów Polskich przy ul. Mariackiej, o któr¹ zabiega³ m.in. Lech B¹dkowski, zaprzy-
jaŸniony od lat z Alim, ceni¹cy oboje Klejnów i ich zaanga¿owanie w ruchu kaszub-
sko-pomorskim, jak i wspieranie opozycji demokratycznej w Gdañsku. Urszula
po „Literackiej” w latach 1980–1984 prowadzi³a kawiarniê „Radunia”, zlokalizo-
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wan¹ naprzeciwko „¯aka”, a nastêpnie by³a wspó³w³aœcicielk¹ Galerii „Triada”
w Sopocie, zajmuj¹c siê dzia³em bi¿uterii, g³ównie z bursztynu. (Kole¿anka kiero-
wa³a dzia³em malarstwa). Z tego okresu w domu Klejnów i córki wisz¹ na œcianach
grafiki mistrza Ryszarda Stryjca, którymi obdarowali te¿ niejednego z przyjació³.

Córka Klejnów, Joanna, ukoñczywszy studia na Wydziale Handlu Zagranicz-
nego UG, zajê³a siê równie¿ handlem wyrobami z bursztynu. Rodzice kupili wów-
czas dla niej z okazji 18. urodzin w 1984 r. kamieniczkê nad Mot³aw¹. Do tego
zakupu zmobilizowa³a Alego Urszula, który jako Kaszuba z niechêci¹ podejmo-
wa³ wszelkie ryzyko i… kredyty. W zlokalizowanym w tej¿e kamieniczce sklepie
przez lata do emerytury wspiera³a córkê matka. Dziœ towarzysz¹ jej w³asne dzieci
– 16-letnia Anna i 10-letni Kuba. Ich tata pracuje w Baltex.

Syn Klejnów, Micha³, studiowa³ tak¿e handel zagraniczny, a w domu rodzi-
ców prowadzi Studio Sprzêtu Sportowego, we wspó³pracy z firm¹ angielsk¹; dziœ
koñczy studia psychologiczne.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿ycie Alego pod ka¿dym wzglêdem by³o szczêœliwe,
a ¿yciowe przedsiêwziêcia udane. Wêdruj¹c zawodowo i prywatnie po Kaszu-
bach, próbowa³ zakorzeniæ siê tak¿e poza ich stolic¹ – Gdañskiem, buduj¹c nieda-
leko dom letniskowy – najpierw w Osowej, potem w Tuchomiu. Jednak¿e zaan-
ga¿owanie w pracy, w Gdañsku i w g³êbokim terenie nie pozwoli³o na korzystanie
z dobrodziejstw letniska, którego rych³o siê pozbyli. Co kilka lat wyje¿d¿ali na
d³u¿sze wycieczki do krajów zachodniej i po³udniowej Europy. (M.in. Ali po
maturze córki ruszy³ z ni¹ do Grecji).

Znaj¹c Europê, Ali przede wszystkim jednak poznawa³ osobiœcie niemal
wszystkie zak¹tki Kaszub. Przez lata wspó³pracowa³ z autorami najlepszych prze-
wodników po regionie – mistrzami w tej dziedzinie – Franciszkiem Mamuszk¹
i Izabell¹ Trojanowsk¹. Ich przewodniki wzbogacaj¹ jego fotografiê, których pe³n¹
dokumentacjê przekaza³ przed laty do Muzeum Historycznego w Sopocie. Wspó³-
pracowa³ tak¿e z etnografami – dyr. Dzia³u Etnograficznego Muzeum Narodo-
wego w Oliwie, dr. Longinem Malickim i pracownikami Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach.

By³ g³ównym wspó³pracownikiem w zakresie ilustracji Oficyny Wydawniczej
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W jego pracowni powsta³a dokumentacja
fotograficzno-historyczna (reprodukcje) i wspó³czesna w terenie do wydanych
przez ZK-P monografii, choæby tych rodz¹cych siê z moim udzia³em – m.in. Kar-
sina, Brus, Wiela, Nadola, Lipusza i Dziemian; tak¿e do tomów wspomnieñ
i pamiêtników pomorskich i innych wydawnictw. Dziêki temu ros³y zasoby jego
prywatnego archiwum fotograficznego, uporz¹dkowanego wstêpnie przez twórcê,
ale czekaj¹cego na pe³n¹ inwentaryzacjê.

Bêd¹c cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Ali by³ nie tylko wspó³-
twórc¹ jego wydawnictw, ale te¿ wspó³pracownikiem zrzeszeniowego organu
„Pomerania” i dokumentalist¹ wszelkich uroczystoœci, zw³aszcza jubileuszowych.
Swojej pomocy nie odmawia³ nam w Instytucie Kaszubskim. Szczególnie jednak
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zwi¹za³a nas praca nad albumem Bo¿e Mêki – krzy¿e i kapliczki przydro¿ne na
Kaszubach.

Od lat przy ró¿nych okazjach, w niejednym miejscu by³a mowa o potrzebie
przygotowania i wydania takiego albumu. Wysuwano ró¿ne propozycje ze strony
fotografików i ku fotografikom skierowane, w których bra³em udzia³ jako poten-
cjalny wspó³autor czêœci s³ownej. Niestety, nie znalaz³ siê partner, który chcia³by
podj¹æ siê tej wielkiej roboty bez gwarancji nieosi¹galnych dla nas œrodków
finansowych. Podj¹³ siê jednak tego emeryt, Ali Klejna, który wspólnie z ¿on¹
Urszul¹ lub sam, kieruj¹c siê wskazaniami scenariusza mojego autorstwa, prze-
mierzy³ w ci¹gu kilku lat, w czasie wszystkich pór roku, drogi i stegny Kaszub,
docieraj¹c do obiektów po³o¿onych daleko od uczêszczanych szlaków, nieraz cze-
kaj¹c na stosown¹ porê dnia – w³aœciwe oœwietlenie. Stworzy³ w ten sposób oko³o
1500 kolorowych obrazów fotograficznych – dokumentacjê, jakiej nie opracowa-
li przed i po nim ludzie dysponuj¹cy sporymi œrodkami publicznymi. Tylko czêœæ
z nich znalaz³a siê w naszym wspólnym albumie pod przywo³anym tytu³em, wy-
danym przez Instytut Kaszubski we wspó³pracy z Wydawnictwem „Bernardinum”
w Pelplinie w 2004 r. Nie s¹dzê, bym przesadzi³, stwierdzaj¹c, ¿e ¿aden inny
region nie mo¿e siê do dziœ poszczyciæ podobnym dzie³em – podobn¹ artystycz-
no-historyczn¹ dokumentacj¹ tej czêœci naszego dziedzictwa kultury. Kolorowe
fotografie Alego wzbogacone s¹ w nim informacj¹ historyczn¹ i licznymi przy-
k³adami – fragmentami literatury kaszubsko-pomorskiej, poœwiêconymi konkret-
nym obiektom czy miejscowoœciom, wierszami lub fragmentami prozy, a nawet
pieœniami i starymi ilustracjami.

Promocja tego albumu, dokonana w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” z udzia-
³em J.E. ks. abpa metropolity gdañskiego, Tadeusza Goc³owskiego oraz artystów
– Haliny S³ojewskiej i Mariana Ko³odzieja, jak i duszpasterza œrodowisk twór-
czych, ks. dr. Krzysztofa Nieda³towskiego, by³a chwil¹ szczególnej satysfakcji
dla Alego. Podobnie by³o na V Targach Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej w Ko-
œcierzynie, gdzie Ali odebra³ I nagrodê za to dzie³o – statuetkê Remusa, bohatera
powieœci Aleksandra Majkowskiego ¯ëcé i przigodë Remusa. – Ca³e honorarium
dla autorów albumu to kilkadziesi¹t egzemplarzy, jakie otrzymali do swojej dys-
pozycji... S¹dzê, i¿ powstanie i wydanie tego dzie³a nale¿y do zjawisk wspó³cze-
œnie unikatowych. Ten¿e album sta³ siê swoistym ukoronowaniem zawodowo-
-artystyczno-spo³ecznikowskiej drogi Alfonsa Klejny.

Trzeba bowiem dodaæ, ¿e spo³ecznikostwo Alego nie ogranicza³o siê jedynie
do ZK-P. Podobnie funkcjonowa³ w oddzia³ach gdañskich, ogólnopolskich orga-
nizacji – Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i Polskiego Towarzystwa Ar-
cheologicznego, do których nale¿a³. W PTN dzia³a³ nie tylko jako fotograf i ko-
lekcjoner, ale te¿ jako rzeczoznawca i kronikarz. Na jego bezinteresown¹ czêsto
pomoc mog³a te¿ liczyæ Stacja Archeologiczna PAN w Gdañsku, Gdañskie Towa-
rzystwo Naukowe i… np. Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie, gdzie
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w swoim czasie tamtejszym Kaszubom królowa³ jego krewniak, Jan Walkusz,
ówczeœnie prezes Klubu Studentów Kaszubów, dziœ profesor historii na KUL-u.
On te¿ przewodniczy³ uroczystoœciom ¿a³obnym w czasie pogrzebu Alego w So-
pocie w koœciele œw. Jerzego i na Cmentarzu Komunalnym.

Alfons Klejna zmar³ 15 listopada 2010 r. Po¿egnali go cz³onkowie rodziny,
przyjaciele i koledzy z Muzeum Archeologicznego w Gdañsku i Zespo³u Szkó³
Plastycznych w Gdyni-Or³owie, s¹siedzi i drësze, tak¿e z ZK-P i Instytutu Ka-
szubskiego w Gdañsku. – Nie wszystek umar³!

W spuœciŸnie fotograficznej Alego – w jego domowym archiwum – w przy-
sz³oœci historycy, badacze dziejów nauki i kultury Gdañska i Pomorza, tak¿e etno-
grafowie i historycy sztuki, jak i inni humaniœci – studenci i uczeni, bêd¹ odnaj-
dywaæ bezcenne dokumenty – Ÿród³a do poznania prehistorii ziemi kaszubsko-
pomorskiej, jak i jej dziejów najnowszych XIX i XX wieku. W pamiêci bliskich,
przyjació³ i znajomych, pozostanie jako wspania³y cz³owiek, reprezentuj¹cy idea³
spo³ecznoœci tej ziemi – cz³owieka pracowitego, sumiennego i odpowiedzialnego,
¿yczliwego i pomocnego dla innych ludzi.

Za ¿ycia uhonorowano Alego raczej skromnie, bo m.in. w 1977 r. Minister-
stwo Kultury i Sportu odznaczeniami: Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury i Opieki
nad Zabytkami, a w 1978 r. otrzyma³ medal „Za Zas³ugi dla Gdañska”. Kilka lat
póŸniej otrzyma³ te¿ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1984) i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1992).
S¹dzê, i¿ na koniec mo¿na o nim powiedzieæ, i¿ by³ jednym z nieujawnionych
publicznie Stolemów – cz³owiekiem godnym uhonorowania symbolicznym ka-
szubskim noblem – Medalem Stolema.



526



SPIS TREŒCI

Czêœæ I
STUDIA I MATERIA£Y

Eugeniusz Gò³¹bk (Chwaszczëno / Chwaszczyno), Ò terminologii
bédowóny przez Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka ........................................  7

Justyna Pomierska (Gdañsk), Zbie¿noœci kaszubsko-cieszyñskie
w paremiografii ...........................................................................................  50

Lechos³aw Jocz (Lipsk), Wp³yw fonetyczny i fonologiczny jêzyka
niemieckiego na ³u¿ycczyznê i kaszubszczyznê w kontekœcie
s³owiañskim. Wybrane problemy w aspekcie porównawczym ...................  67

Zenon Lica (Gdañsk), Jêzykowa przesz³oœæ Pomorza utrwalona
w nazwiskach ..............................................................................................  84

Tadeusz Derlatka (Lipsk), O najwa¿niejszych zjawiskach w poezji kaszub-
skiej i serbo³u¿yckiej po roku 1989: próba ujêcia konfrontatywnego.........  92

Daniel Kalinowski (S³upsk), Remus teatralizowany. Z problemów insceni-
zacji i poetyki ............................................................................................  124

Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk (Gdañsk), Patrz¹c ku przysz³oœci?
Relacje z podró¿y w strony rodzinne potomków starych rodów
z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich .............................................  136

Roland Borchers (Berlin), Zbrodnie nazistowskie w powiecie
koœcierskim jesieni¹ 1939 roku .................................................................  153

Micha³ Hinc (Gdañsk), Ku³ak – synonim z³a. Polityka „klasowania wsi”
w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji ..........................................  179

Daniel Czerwiñski (Gdañsk), Funkcjonariusze Powiatowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego w Kartuzach w 1945 r. – próba
portretu zbiorowego ..................................................................................  190



INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII528

Kazimierz Ostrowski (Chojnice), Chojnickie czasopisma regionalne
po II wojnie œwiatowej ..............................................................................  213

Józef Borzyszkowski (Gdañsk), Nieco o renesansie i wspó³czesnoœci
samorz¹dnoœci na Pomorzu Gdañskim .....................................................  222

Kazimierz Koz³owski (Szczecin), Arcybiskup Kazimierz Majdañski
– budowniczy pomostów ..........................................................................  230

Krzysztof Rafa³ Prokop (Gliwice), Ma³opolska, Kraków i Uniwersytet
Jagielloñski w naukowej biografii Profesora Gerarda Labudy .................  243

Józef Borzyszkowski (Gdañsk), Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet
Szczeciñski – ich misja i nasze miejsce w regionie i œwiecie ...................  290

Jerzy Kuniewski (Gdañsk), Kobiety z Kaszub o przyjaŸni ................................  297

Anna £ubiñska (Gdañsk), Miêdzy nowoczesnoœci¹ a tradycj¹.
To¿samoœæ kaszubska a ponowoczesna indywidualizacja
w perspektywie badañ nad Klubem Studenckim „Pomorania” .................  308

Czêœæ II
MATERIA£Y ŹRÓD£OWE

Józef Borzyszkowski (Gdañsk), Trzy dokumenty dotycz¹ce dziejów ruchu
kaszubskiego po wojnie. Wprowadzenie ..................................................  331

Andrzej Bukowski, Sytuacja na Kaszubach [1946] ................................  334

Tadeusz Bolduan, Zasady naszego dzia³ania [1959] ...............................  338

Tadeusz Bolduan, Pro et contra [1960] ...................................................  343

Janina Kurowska (Wejherowo), Spuœcizna Lubomira Szopiñskiego
i jego rodziny w zbiorach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ......................................................  350

Czêœæ III
RECENZJE I OMÓWIENIA

W³odzimierz Stêpiñski, Marcel Wiwie, Das politische Schul – und
Erziehungssystem im 3. Reich, Ein Überblick über nationalsoziali-
stische Erziehungsorganisationen, Akademien und Ausleseschulen,
Hamburg 2010 ..........................................................................................  371



529INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII

Józef Borzyszkowski, Z³ota Ksiêga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu
Szczeciñskiego. 1984–2009, Gliwice 2009 ...............................................  379

Eugeniusz S. Kruszewski, Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz
Kaszubów w pracach G. L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera. Deutsche
Berichte über die Kaschuben im 19. Jahrhundert. Das Bild der
Kaschuben in den Abhandlungen von G. L. Lorek, W. Seidler
und F. Tetzner, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2009 ..........................  382

Jerzy Treder, Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska,
Gdañsk-S³upsk 2009
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Smêtka do Stolema.
Wokó³ literatury Kaszub, Gdañsk-S³upsk 2009 ........................................  386

Marek Cybulski, o. Adam Ryszard Sikora OFM, Teksty biblijne w naj-
starszych zabytkach piœmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.),
Poznañ 2009
o. Adam Ryszard Sikora OFM, Wpocz¹tku bylo Slowo... Najstarsze
kaszubskie teksty biblijne, Kartuzy 2009 ..................................................  390

Jan Daniluk, Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Profesor Rudolf
Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy, Gdynia 2010 ....................  393

W³odzimierz Stêpiñski, Choroba i œmieræ w perspektywie spo³ecznej
w XIII–XXI wieku, red. Dariusz K. Chojecki, Edward W³odarczyk,
Warszawa 2010 .........................................................................................  397

Tomasz Krzemiñski, Tajemnice codziennoœci. Kultura ludowa i jej pogra-
nicza od Kujaw do Ba³tyku (1850–1950), red. Hubert Czachowski,
Hanna M. £opatyñska, Toruñ 2010 ..........................................................  406

Józef Borzyszkowski, Hanna Popowska-Taborska, Z ró¿nych szuflad.
Prace wybrane, relacje, wspomnienia, Warszawa 2010 ...........................  409

W³adys³aw Szulist, F.K., Okroy, Dzieje klasztorów norbertañskich
w ¯ukowie, Toruñ 1951, ¯ukowo 2010.....................................................  412

Cezary Obracht-Prondzyñski, Marian Grzegorz Gerlich, „My prawdziwi
Górnoœl¹zacy...”. Studium etnologiczne, Warszawa 2010 ........................  417

Anna Kwaœniewska, Monika Mazurek, Jêzyk, przestrzeñ, pochodzenie.
Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk 2010 .........................................  424

Cezary Obracht-Prondzyñski, Tomasz Rembalski, Noty wydawnicze ..........  428



INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII530

Czêœæ IV
KRONIKA NAUKOWA

Tomasz Rembalski, Dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego w 2011 roku .............  459

Katja Rosenbaum, Ewelina Wanat, „Kaszubi – etniczna grupa
miêdzy tradycj¹, pañstwowoœci¹ a europejskim porz¹dkiem”.
Sprawozdanie z objazdu naukowego ........................................................  475

El¿bieta Wroc³awska, Sprawozdanie z miêdzynarodowej konferencji
nt. „£u¿yczanie i inne mniejszoœci jêzykowe, kulturowe i etniczne
w Europie” – Warszawa 10-11 III 2011 ....................................................  478

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Sprawozdanie z promocji ksi¹¿ki
Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec, przyjaciel, pod red.
Daniela Kalinowskiego .............................................................................  484

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, „»Stubarwna wstêga« piœmiennictwa
wspó³czesnej Krajny” – XIV Buczkowska Konferencja Naukowa ..........  488

Tomasz Rembalski, Sprawozdanie z VI seminarium „Z dziejów kultury
Pomorza XVIII–XX wieku” .....................................................................  490

Ma³gorzata Klinkosz, „Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza
dawniej i dziœ” – konferencja pomorska ...................................................  492

Kazimierz Koz³owski, Informacja o sesji naukowej „Profesor Gerard
Labuda (1916–2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina” ..............  495

Czêœæ V
PRO MEMORIA

Józef Borzyszkowski, Pro memoria Gerard Labuda (1916–2010) – jeden
z najwybitniejszych historyków polskich, belny Kaszëba ........................  501

Józef Borzyszkowski, Jerzy Knyba (1932–2010) – nauczyciel historii,
etnograf i spo³ecznik kaszubski ................................................................  504

Józef Borzyszkowski, Stefan Fikus (1920–2010) – pisarz kaszubski
i dzia³acz spo³eczny ..................................................................................  510

Józef Borzyszkowski, Roman Klebba (1932–2010) – budowniczy statków,
¿eglarz, nauczyciel i pamiêtnikarz ............................................................  514

Józef Borzyszkowski, Alfons Klejna (1935–2010) – fotograf,
dokumentalista i nauczyciel ......................................................................  521



531INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII

INHALTSVERZEICHNIS

Teil I
STUDIEN UND UNTERLAGEN

Eugeniusz Gò³¹bk (Chwaszczëno / Chwaszczyno), Über Terminologie,
die von Rada Jêzyka Kaszubskiego vorgeschlagen wird ..............................  7

Justyna Pomierska (Gdañsk), Die kaschubischen und teschener-schlesischen.
Übereinstimmungen in der Paremiograpfhie ..............................................  50

Lechos³aw Jocz (Lipsk), Die phonetische und phonologische Interferenz
des Deutschen auf die sorbischen und kaschubischen Dialekte im Kon-
text des Slavischen. Ausgewählte Themenbereiche im Vergleich ...............  67

Zenon Lica (Gdañsk), Die sprachliche Vergangenheit von Pommern fixiert
in Namen .....................................................................................................  84

Tadeusz Derlatka (Lipsk), Zu wichtigsten Phänomenen in der kaschubischen
und sorbischen Poesie nach 1989: Versuch einer konfrontativen
Darstellung ..................................................................................................  92

Daniel Kalinowski (S³upsk), Remus theatralisieren. Über Inszenierungs-
und Dichtungsprobleme ............................................................................  124

Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk (Gdañsk), Ein Blick in die Zukunft?
Die Reiseberichte über Heimatreisen von Nachkommen der alten
Adelsgeschlechter aus Hinterpommern und Ostpreußen ..........................  136

Roland Borchers (Berlin), NS-Verbrechen im Landkreis Berent
im Herbst 1939 ..........................................................................................  153

Micha³ Hinc (Gdañsk), Kulak – der Inbegriff des Bösen. Politik
der „Klassenteilung“ des Dorfes in der pommerschen Presse
während der Kollektivierung.....................................................................  179

Daniel Czerwiñski (Gdañsk), Funktionäre des Kreisamtes für öffentliche
Sicherheit in Karthaus im Jahre 1945 – eine Probe des Sammelporträts .....  190



INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII532

Kazimierz Ostrowski (Chojnice), Konitzer Regionalzeitschriften
nach dem 2. Weltkrieg ...............................................................................  213

Józef Borzyszkowski (Gdañsk), Von der Renaissance und Gegenwart
von der Selbstverwaltung in Pommerellen ................................................  222

Kazimierz Koz³owski (Szczecin), Erzbischof Kazimierz Majdañski
– ein Brückenbauer ...................................................................................  230

Krzysztof Rafa³ Prokop (Gliwice), Kleinpolen, Krakau und Jagiellonen-
Universität im wissenschaftlichen Lebenslauf von Professor
Gerard Labuda ..........................................................................................  243

Józef Borzyszkowski (Gdañsk), Danziger Universität und Stettiner
Universität – ihre Mission und unser Platz in der Region und Welt .........  290

Jerzy Kuniewski (Gdañsk), Die Frauen aus der Kaschubei über
Freundschaft ..............................................................................................  297

Anna £ubiñska (Gdañsk), Zwischen der Modernität und Tradition.
Kaschubische Identität und postmoderne Individualisierung aus
der Perspektive der Forschungen de Studenten-Klubs „Pomorania“ ........  308

Teil  II
QUELLENMATERIAL

Józef Borzyszkowski (Gdañsk), Drei Dokumente über Geschichte
der kaschubischen Bewegung nach dem Krieg. Einführung ....................  331

Andrzej Bukowski, Die Lage in Kaschuben [1946] ................................  334

Tadeusz Bolduan, Prinzipien unserer Tätigkeit [1959] ...........................  338

Tadeusz Bolduan, Pro et contra [1960] ...................................................  343

Janina Kurowska (Wejherowo), Inventar des archivalen Erbes von
der Familie Szopiñski aus Berent ..............................................................  350

Teil III
REZENSIONEN UND BESPRECHUNGEN

W³odzimierz Stêpiñski, Marcel Wiwie, Das politische Schul – und
Erziehungssystem im 3. Reich, Ein Überblick über nationalsoziali-
stische Erziehungsorganisationen, Akademien und Ausleseschulen,
Hamburg 2010 ..........................................................................................  371



533INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII

Józef Borzyszkowski, Z³ota Ksiêga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu
Szczeciñskiego. 1984–2009, Gliwice 2009 ...............................................  379

Eugeniusz S. Kruszewski, Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz
Kaszubów w pracach G. L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera. Deutsche
Berichte über die Kaschuben im 19. Jahrhundert. Das Bild der
Kaschuben in den Abhandlungen von G. L. Lorek, W. Seidler
und F. Tetzner, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2009 ..........................  382

Jerzy Treder, Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska,
Gdañsk-S³upsk 2009
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Smêtka do Stolema.
Wokó³ literatury Kaszub, Gdañsk-S³upsk 2009 ........................................  386

Marek Cybulski, o. Adam Ryszard Sikora OFM, Teksty biblijne w naj-
starszych zabytkach piœmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.),
Poznañ 2009
o. Adam Ryszard Sikora OFM, Wpocz¹tku bylo Slowo... Najstarsze
kaszubskie teksty biblijne, Kartuzy 2009 ..................................................  390

Jan Daniluk, Monika Tomkiewicz, Piotr Semków, Profesor Rudolf
Spanner 1895–1960. Naukowiec w III Rzeszy, Gdynia 2010 ....................  393

W³odzimierz Stêpiñski, Choroba i œmieræ w perspektywie spo³ecznej
w XIII–XXI wieku, red. Dariusz K. Chojecki, Edward W³odarczyk,
Warszawa 2010 .........................................................................................  397

Tomasz Krzemiñski, Tajemnice codziennoœci. Kultura ludowa i jej pogra-
nicza od Kujaw do Ba³tyku (1850–1950), red. Hubert Czachowski,
Hanna M. £opatyñska, Toruñ 2010 ..........................................................  406

Józef Borzyszkowski, Hanna Popowska-Taborska, Z ró¿nych szuflad.
Prace wybrane, relacje, wspomnienia, Warszawa 2010 ...........................  409

W³adys³aw Szulist, F.K., Okroy, Dzieje klasztorów norbertañskich
w ¯ukowie, Toruñ 1951, ¯ukowo 2010.....................................................  412

Cezary Obracht-Prondzyñski, Marian Grzegorz Gerlich, „My prawdziwi
Górnoœl¹zacy...”. Studium etnologiczne, Warszawa 2010 ........................  417

Anna Kwaœniewska, Monika Mazurek, Jêzyk, przestrzeñ, pochodzenie.
Analiza to¿samoœci kaszubskiej, Gdañsk 2010 .........................................  424

Cezary Obracht-Prondzyñski, Tomasz Rembalski, Herausgebernoten ..........  428



INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII534

Teil IV
WISSENSCHAFTLICHE KRONIK

Tomasz Rembalski, Tätigkeit des Kaschubischen Instituts im Jahre 2011 ........  459

Katja Rosenbaum, Ewelina Wanat, „Kaschuben – ethnische Gruppe
zwischen Tradition, Eigenstaatlichkeit und europäischer Ordnung“.
Bericht aus einer wissenschaftlichen Reise… ..........................................  475

El¿bieta Wroc³awska, Bericht aus der internationalen Konferenz „Lausitzer
und andere Sprach-, Kultur- und ethnische Minderheiten in Europa“,
– Warschau 10-11 III 2011 ........................................................................  478

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Bericht aus Buchpromotion Zbigniew
Zielonka. Pisarz, naukowiec, przyjaciel, unter der Redaktion
von Daniel Kalinowski ..............................................................................  484

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, „»Stubarwna wstêga« piœmiennictwa
wspó³czesnej Krajny” – 14. Wissenschaftliche Konferenz
in Buczek Wielki .......................................................................................  488

Tomasz Rembalski, Bericht aus dem 6. Seminar „Aus der Kulturgeschichte
von Pommern in 18-20 Jahrhundert” ........................................................  490

Ma³gorzata Klinkosz, „Das sprachliche, literarische und kulturelle Bild
von Pommern gestern und heute” –  Pommersche Konferenz ..................  492

Kazimierz Koz³owski, Daten zur wissenschaftlichen Tagung „Profesor
Gerard Labuda (1916–2010) – berühmter Historiker, ein Freund
von Stettin” ...............................................................................................  495

Teil V
PRO MEMORIA

Józef Borzyszkowski, Pro memoria Gerard Labuda (1916–2010)
– ein der berühmtesten polnischen Historiker, ein guter Kaschube ..........  501

Józef Borzyszkowski, Jerzy Knyba (1932–2010) – Geschichtelehrer,
Ethnograph und kaschubischer Mann des öffentlichen Lebens ................  504

Józef Borzyszkowski, Stefan Fikus (1920–2010) – ein kaschubischer
Schriftsteller und  Mann des öffentlichen Lebens .....................................  510

Józef Borzyszkowski, Roman Klebba (1932–2010) – Schiffbauer,
Segelsportler, Lehrer und Memoirenschreiber ..........................................  514

Józef Borzyszkowski, Alfons Klejna (1935–2010) – Fotograf, Dokumentar
und Lehrer .................................................................................................  521



535INSTYTUT KASZUBSKI – ACTA CASSUBIANA, TOM XIII



536


