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WALCZ - miasto powiatowe w woj. zachodnio-pomorskim.
Sarno miasto, a zw³aszcza jego okolica zamieszkana by³a licznie przez Polaków.

Chyba dlatego, ¿e kiedy w roku 1823 otwarto tu katolickie progimnazjum, uczono
w nim tak¿e jêzyka polskiego. W roku 1855 szko³a otrzyma³a status gimnazjum.
Jêzyk polski traktowany by³ przez w³adze rz¹dowe po macoszemu. Np. w latach
1852-1860 uczyli go bezp³atnie katecheci gimnazjalni. By³ wiêc w zasadzie przed-
miotem nadobowi¹zkowym. W roku 1886 zupe³nie przestano go uczyæ z powodu
braku nauczycieli. Zamkniêto te¿ w 1893 r. polsk¹ bibliotekê uczniowsk¹ (zgodnie
z zaleceniem w³adz berliñskich, które podobne zalecenie wys³a³y do wszystkich po-
morskich gimnazjów). W roku 1893 podj¹³ siê nauczania jêzyka polskiego prefekt
ks. August Hanke, po nim uczy³ W³adys³aw Lange. By³a to swoista "partyzantka"
dydaktyczna, która nie mieœci³a siê w pojêciu szko³y przestrzegaj¹cej pruskiego po-
rz¹dku. Tymczasem dyrektorem gimnazjum by³ Polak - Antoni Lowiñski, a¿ 54

lata! (1866-1920). Mo¿e dlatego uczono tu polskiego do roku 1920.

WEJHEROWO - miasto powiatowe w woj. pomorskim.
Miasto za³o¿one dopiero w po³owie XVII wieku przez Jakuba Wejhera, który

ufundowa³ tak¿e koœció³ parafialny i koœció³ franciszkanów-reformatów p. w. œw. Anny,
a wreszcie s³awn¹ Kalwariê Wejherowsk¹. przy koœciele reformatów dzia³a³a szko³a
od po³owy XVII wieku do skasowania klasztoru w 1847 r. Od pocz¹tku znajdowa³a
siê ona pod zwierzchnictwem Kongregacji de Propagande Fide w Rzymie, a przy-
gotowaæ mia³a uczniów do szko³y wy¿szego stopnia w Szotlandzie lub na ksiê¿y w
Hosianum w Braniewie czy Seminarium Duchownym w Che³mnie.

W roku 1857 otwarto w Wejherowie progimnazjum, przekszta³cone w 1861 r. w
gimnazjum. Do roku 1870 jêzyk polski by³ przedmiotem obowi¹zkowym, póŸniej
fakultatywnym. W gimnazjum uczono polskiego z podrêczników Cegielskiego, £u-
kaszewicza (Rys dziejów piœmiennictwa), Popliñskiego. Na lekcjach analizowano
(przyk³adowo) teksty - Klonowica, Krasickiego, Niemcewicza, Malczewskiego,

Mickiewicza, S³owackiego, Krasiñskiego. Jak we wszystkich gimnazjach, otwarta
tu by³a biblioteka uczniowska, któr¹ za³o¿y³ profesor gimnazjalny Stanis³aw Maroñski.

PINCZYN- wieœ (gm. Zblewo, pow. starogardzki) w woj. pomorskim.
Wymieniam tê wieœ - poza oœrodkami gimnazjalnymi, gdy¿ odegra³a ona w swo-

im czasie niebagateln¹rolê w kszta³towaniu póŸniejszej polskiej inteligencji. W po-
cz¹tku XX wieku tutejszy wikariusz (póŸniejszy proboszcz) ks. Stanis³aw Hoffmann
zorganizowa³ "szko³ê" odpowiadaj¹c¹ programowi czterech -piêciu klas gimnazjal-
nych. Przygotowanych przez siebie uczniów z rodzin ch³opskich kierowa³ do szkó³
œrednich w Pelplinie, Chojnicach, Starogardzie. Rozbudowa³ program nauczania o za-
jêcia praktyczne - ksiêgowoœæ, stenografiê, a zw³aszcza jêzyk polski. Warto wpisaæ

tê wioskê na zapomnian¹ mapê geografii ¿ycia umys³owego Pomorza.
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JANUSZ JASIÑSKI

PRZYCZVNI<I DO WIOSNY LUDÓW W BYTOWIE

Temat rewolucji lat 1848-1849 na Pomorzu Zachodnim, pomimo cennej roz-
prawy Jerzego Wiœmiewskiego', kilku artyku³ów W³odzimierza Stêpiñskiego2,
du¿ego rozdzia³u w Historii Pomorza (1996)3 oraz kilkustronicowych fragmen-
tów w wiêkszoœci monografii powiatowych, daleki jest od wyczerpania.

Rewolucji w Bytowie stosunkowo sporo uwagi poœwiêci³ JózefLindmajer4 . Nie-
mniej istniej¹ce materia³y Ÿród³owe pozwalaj¹problem ten w dalszym ci¹gu d¹¿yæ.

Z powodu klêski g³odu wiosn¹ 1847 r. dosz³o na Pomorzu Zachodnim do licznych
zaburzeñ i wyst¹pieñ zrozpaczonego proletariatu, znacznie gwa³towniejszych ni¿
w s¹siedztwie Prusach Zachodnich czy Wschodnich. Nie wolny by³ od nich tak¿e
Bytów5 . Ich dok³adny opis przynios³a skarga zegarmistrza Freyschmidta podpisana
wraz z nim przez 11 osób, a skierowana do prezesa rejencji koszaliñskiej.

"Otó¿ [pisa³ Freyschmidt] równie¿ w naszym powiecie nast¹pi³y zaburze-
nia. Ale to, co sta³o siê 21 kwietnia 18471:6, nie by³o naœladowaniem niepo-
kojów w stolicy Prus, lub w innych wiêkszych i mniejszych miastach, lecz
wynik³o z naszych w³asnych powodów, tzn. wskutek nadmiernie wysokich
cen za œrodki ¿ywnoœciowe, ¿¹danych przez sprzedawców. W mieœcie mamy
tylko 1 ¿andarma i 1 pomocnika policyjnego.

I J. Wiœnewski, Wiosna Ludów na Pomorzu Zachodnim, [w:] Pomorze na progu dziejów najnow-

szych, pod red. T. Cieœlaka przy wspó³udziale G. Labudy i S. Hoszowskiego, Warszawa 1961,
s.131-179.

2 W. Stepiñski, Liberal-demokratische Opposition im Jahre 1848, [w:] Revolutioniire Demokra-
ten in Deutschland und Polen im Vormiirz und wiihrend der Revolution 1848/49, Leipzig Bd. 2,
1989, s. 135-166; ten¿e, Opozycja liberalna i demokratyczna w Szczecinie w 1848 i na pocz¹tku
1849 r., "Materia³y Zachodnio-Pomorskie", t. 33, 1987, s. 255-327, Szczecin w latach 1806-
1870 na drodze do kapitalizmu, [w:] Dzieje Szczecina, t. 3,1806-1945., pod red. B. Wachwiaka,
Szczecin 1994, s. 278 (o latach 1848-1849 w ró¿nych miejscach).

3 J. Jasiñski, Historia Pomorza, t. 3, cz. 2. Przy wspó³udziale Z. Szultki, pod red. G. Labudy,
Poznañ 1996, s. 271-361.

4 J. Lindmajer, Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i spo³eczno-gospodarczych Pru.\"

(1845-1918), [w:] Historia Bytowa, pod red. Z. Szultki, Bytów 1998, s. 157-162.
5 M. Wehrmann, Geschichte von Pommern, Bd. 2, Gotha 1921, s. 298; J. Lindmajer, op. cit., s. 159.
6 Warto zwórciæ uwagê na to, ¿e tego samego dnia, 21 kwietnia 1847 r. mia³y miejsce zajœcia na tle

g³odowym w drugim mieœcie kaszubskim, Lêborku (Archiwum Pañstwowe w Koszalinie - dalej
AP Koszalin - Rejencja koszaliñska, Wydz. I. nr 2880. Magistrat Lêborka z 22 IV 1847 R.).
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Do obowi¹zku w³adz miejskich nale¿a³a troska o zaspokojenie najwa¿-
niejszych potrzeb ¿yciowych mieszkañców, a nie wdra¿enie œledztwa, doko-
nywanie aresztowañ i stosowanie ró¿nych represji, wskutek czego cierpi¹
niewinni ludzie. W wydarzeniach z 21 kwietnia 1847 I: magistrat widzi tylko
za³amanie prawa, podburzanie przeciwko istniej¹cemu porz¹dkowi publicz-
nemu, a nawet zachêcanie do zbrodniczych poczynañ, do napadania na sprze-
dawców i do rabunku obcej w³asnoœci. Je¿eli jednak s¹ to wykroczenia
przeciwko prawu, to nie podlegaj¹ one kompensacji magistratu, gdy¿ maj¹
charakter przestêpstw kryminalnych. O ile magistrat chce byæ tu sêdzi¹, bê-
dzie to znaczy³o, ¿e nie orientuje siê w swoich uprawnieniach i obowi¹z-
kach, bo w tej sytuacji "nie mo¿e on wydaæ ¿adnego prawomocnego
orzeczenia" (er kann keinen rechtsgiiltigen Spruch fiillen). Potwierdza brak
jego kompensacji wymierzenie kary ch³osty (korperliche Ziichtigung), za-
miast kary w formie bezp³atnej pracy. Tymczasem z formalnego punktu wi-
dzenia, wydarzenia z 21 kwietnia 1847 r. maj¹ rzeczywiœcie charakter
przestêpstwa kryminalnego, a tym samym podlegaj¹ orzecznictwu s¹dów anie
magistratu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e król postanowi³ przed laty, i¿ zwrot "za³a-
twiæ policyjnie" (polizeilich abmachen) oznacza, ¿e nawet najmniejsze na-
ruszenie w³asnoœci nale¿y do kompetencji s¹dów, a nie do w³adzy
wykonawczej. Zreszt¹ niech magistrat poczyta gazety berliñskie, a dowie
siê, jak w tego rodzaju wypadkach winno siê postêpowaæ? .

Powodem wyst¹pieñ ludnoœci by³a wielka nêdza, któr¹ niedawno zajmo-
wa³ siê Zjednoczony Sejm Stanowy. "Ów stan klêski jest specjalnie dokucz-
liwy w tej okolicy" (in dieser Gegend vorzugsweise driickend), na co wskazuje
chocia¿by fakt udzielenia przez króla materialnej pomocy naszemu powia-
towi. Pomoc ta oczywiœcie nie mog³a zaspokoiæ wszystkich potrzeb, œrodki
¿ywnoœciowe s¹ nadal drogie a zarobki niskie, ludzi ogarnia rozpacz, "wsku-
tek czego ³atwo jest zboczyæ z drogi œcis³ego prawa ". Prosty cz³owiek zdaje
sobie sprawê z tego, ¿e nie mo¿e liczyæ tylko na siebie, ¿e ratunek dla swojej
egzystencji znajdzie jedynie w nabyciu ziemniaków. W tej sytuacji, gdy nê-
dzarz nie ma znik¹d pomocy, odwo³uje siê do przemocy, ale tylko w tym celu,
aby nie umrzeæ. W tego rodzaju po³o¿eniu znaleŸli siê robotnicy 21 kwietnia
1847 I: Za korzec ziemniaków ¿¹dano a¿ 20 groszy srebrnych, co odpowia-
da mniej wiêcej zarobkowi ca³ego tygodnia, a niektórzy ch³opi ¿¹dali jesz-
cze wiêcej Tak wiêc ekscesy w Bytowie zrodzi³y siê z g³odu, wynik³y niejako
z natury rzeczy. W sumie jednak bardzo szybko zapanowa³ spokój i nie do-
sz³o do dalszych zaburzeñ. By³ to spontaniczny wybuch rozpaczy, którym
nikt nie dyrygowa³. Niestety, magistrat post¹pi³ wbrew prawu. W innych mia-

AP Koszalin - Rejencja koszaliñska, Wydz"
i towarzyszy z 10 V 1847 T.

nr 2880. Skarga zegarmistrza Freyschmidta
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stach og³asza siê w takich wypadkach publicznie ostrze¿enia. Tymczasem
magistrat najpierw zatrzyma³ tumultantów w areszcie na 24 godziny, a na-
stêpnie 4 maja 1947 r. skaza³ 10 osób na 14 uderzeñ kijem a niektórych
dodatkowo poci¹gn¹³ do pracy karnej8 ".

Magistrat, wezwany przez prezesa rejencji koszaliñskiej do ustosunkowania
siê wobec tej skargi, odpowiedzia³ krótko, ¿e by³ uprawniony do wydania takich
wyroków, dziêki czemu wykroczenia siê nie powtórzy³y. Jest rzecz¹ wiadom¹, ¿e
ludzie boj¹ siê w³adzy i kary9. Jednak¿e rejencja nie zatwierdzi³a wyroku magi-
stratu, lecz zgodnie ze skarg¹ Freyschmidta przekaza³a ca³¹ sprawê do rozpatrze-
nia s¹dowi bytowskiemu wiejsko-miejskiemu (Land - und Stadtgericht). Œledztwo

rozpoczête w czerwcu 1847 r. ci¹gnê³o siê bardzo d³ugo, wreszcie po rewolucji
marcowej zosta³o umorzone.

Po rewolucji marcowej w Berlinie dochodzi³o do pewnych niepokojów na wsi
i w powiecie bytowskim, ale stosunkowo w mniejszym zakresie ni¿ w s¹siednich
okolicach. W prawyborach do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego w Berlinie
zwyciê¿ali reprezentanci ubo¿szych warstw spo³ecznych, ale pos³em zosta³ za-
stêpca landrata Winterfeldt, cz³owiek bez wyraŸnego oblicza i bez wykszta³ce-
nia 10. W ci¹gu ca³ego roku 1848 Bytów nie odznacza³ siê ani wiêkszymi
zaburzeniami, ani te¿ ruchliwszym ¿yciem politycznym. Pomijaj¹c ju¿ S³upsk, zna-
ny z wprost ¿ywio³owej dzia³alnoœci demokratycznej Lothara Buchera i Ludwiga
Bauera oraz utworzonego przez nich Zwi¹zku Ludowego (Volksverein) 1 I , to tak-

¿e w innym mieœcie kaszubskim, Lêborku wyst¹pi³y zaburzenia na tle ekonomicz-
nym i zrodzi³y siê radykalne nurty polityczne. Wydawano tam demokratyczny
"Lauenburger Volksbote" energicznie protestowano przeciw rozwi¹zaniu przez
króla Zgromadzenia Narodowego w Berlinie w listopadzie 1848 r.12 Podobnie
by³o w Bobolicach 13 , w okolicach £eby, w Tuchomiu 14 i w innych miejscowo-

œciach. W³aœnie od nich odbija³ siê wzglêdnym spokojem Bytów. Sytuacja ulega³a
niespodziewanej zmianie w maju 1949 r.

8 Ibidem.
9 Ibidem, magistrat Bytowa z 22 V 1847 r. (tu wprowadzam autopoprawkê do Historii Pomorza,

t. III, cz. 2, s. 275. Nie s¹d, lecz magistrat skaza³ uczestników tumultu z 21 IV 1847 r.).
10 J. Lindmajer, op. cit., s. 160.
II J. Wiœniewski, op. cit., s. 153-156, 161-162; J. Lindmajer, Wepoce kapitalistycznej i industrializa-

cji (1807-1918), [w:] Historia Slupska, pr. zbiorowa pod red. S. Gierszewskiego, Poznañ 1981,
s. 311-314; R. Ibeken, Lothar Bucher (1817-1892), [w:] Pommern des 19. Und 20. Jahrhunderts,
Stettin 1936, s. 172-177; F. Gebauer, Lothar Buche³: Vom Steuerverweiger zum Mitarbeiter Bi-
smarcks, Berlin 1988, s. 47-119; Geheimes Staatsaechiv. Preussischer, Kulturbesitz (dalej GStAPK),
Abt. Merseburg, Rep. 77, Tit. 502, Nr I, Bd. 3, Rejencja koszaliñska z 22 XI 1848 r.

12 J. Wiœniewski, op. cit., s. 145-168; GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 77, Tit. 502, Nr I, Bd. 3,

Rejencja koszaliñska z 16 XI 1848 r.; AP Koszalin, Rejencja koszaliñska, nr 2880. Magistrat
w Lêborku z 25 III 1849 r.

13 AP Koszalin, Rejencja koszaliñska, nr 2880. Magistrat w Bobolicach z 28 VIII 1848 r.
14 Ibidem, Rejencja koszaliñska. Akcesja 16/44. Rentmistrz domeny w Bytowie z 3 XI 1848 r.

o ekscesach w Tuchomiu.
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Oto grupa demokratów, wœród nich szlachcic Griebel z Bytowa, asesor Wie-
sner z Bobolic, znany - wed³ug okreœlenia rejencji koszaliñskiej - ze swojej z³oœli-

woœci oraz komisarz sprawiedliwoœci Pachur, nawo³ywali do za³o¿enia w Bytowie
Towarzystwa Czytelniczego (Leseverein). Rozesz³a siê pog³oska, ¿e na zebranie
organizacyjne maj¹ przybyæ wspomniani ju¿ znani radyka³owie ze S³upska, Lothar
Buchar i Ludwig Bauer, wczeœniej pos³owie rozwi¹zanej 27 kwietnia 1849 r. II izby
sejmu pruskiego. Jednak¿e wieœci o ich przyjeŸdzie nie potwierdzi³y siê. Nato-
miast zj awili siê inni demokraci, szlachcic Scheunemann ze Œwi¹tkowa w powie-
cie bytowskim, emeryt Fischer oraz szlachcic Grawitz'5. Partia reakcyjna,
zaniepokojona planowanym zebraniem demokratów i ich "obrzydliwymi knowa-
niami" (verabscheunungswiirdige Wiihlereien), których mia³ przyjmowaæ w zjeŸ-
dzie Borhardta ¿ydowski kupiec Naumann, ju¿ wczeœniej podburza³a przeciw nim
robotnikówl6. Pocz¹tkowo podobno chcia³a tylko rozpêdziæ "wichrzycieli", póŸ-
niej jednak wziê³y górê emocje, wskutek czego dosz³o do gwa³tów ³¹cznie z potur-
bowaniem szlachcica Griebela. Najbardziej winny okaza³ siê - jak to póŸniej
udowodni³o œledztwo - policjant Bauer, który wiedz¹c o zamierzeniach reakcji, nie

podj¹³ œrodków zapobiegawczych 17. W tumulcie uczestniczy³y 23 osoby, spoœród
nich s¹d uzna³ 14 winnych, z czym nie chcia³ siê zgodziæ bytowski prokurator. Gdy
s¹d apelacyjny w Koszalinie zmieni³ kwalifikacjê oskar¿enia, ca³y proces musia³
zostaæ odroczony. Oskar¿eni, po przes³uchaniach, pozostali tymczasowo na wol-
noœci. To podobno mia³o ich sk³oniæ do dalszych wykroczeñ 18.

Na pocz¹tku lipca zapanowa³a znowu straszna dro¿yzna. Brakowa³o przede
wszystkim chleba. Zaczê³y siê szerzyæ plotki, ¿e zbo¿e wykupywane jest dla celów
spekulacyjnych, w czym g³ówn¹ rolê mia³ odgrywaæ Naumann, sympatyzuj¹cy z de-
mokratami (dodajmy tu, i¿ ̄ ydzi rzeczywiœcie popierali demokratów, poniewa¿ par-
tia ta walczy³a o ich emancypacjê i równouprawnienie ju¿ w okresie Vormiirz).

Ceny ̄ yta niespodziewanie 7 lipca podskoczy³y z 20 groszy srebrnych na l ta-
lar, 5 groszy srebrnych za jeden korzec. Tego samego dnia robotnik Miiller i kra-
wiec Liidtke zabronili Naumannowi i Moj¿eszowi Sternowi czyniæ zakupów zbo¿a
dla celów spekulacyjnych, o czym bezzw³ocznie zosta³ powiadomiony landat by-
towski, policjant i magistrat'9. Burmistrz Volkner, niepomny niepewnej sytuacji,
zleci³ swoje obowi¹zki zastêpcy Nitschowi i sekretarzowi Minderowi, a sam wy-
jecha³ w sprawach prywatnych w okolice Cz³uchowa do szlachcica Finke. PóŸ-
niej t³umaczy³ siê, i¿ nie przypuszcza³, aby mog³o dojœæ do ekscesów2o .

Rejencja koszaliñska z 23 V 1849 I
Landrat bytowski z 14 IX 1851 r.

7 VII 1849 f.

15 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 77, Tit. 502, Nr 3, Bd. I
16 AP Koszalin, Rejencja koszaliñska, Wydz. I, nr 2880 -

Pommerscher Volksbote (S³upsk), 1849, nr 12 z 12 V.
17 Ibidem. Landrat bytowski z 14 IX 1851 r.
18 Ibidem, prokurator bytowski z 12 III 1850 r.
19 Ibidem, protokó³ sporz¹dzony w magistracie bytowskim
20 Thir!"m
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Tymczasem w niedzielê 8 lipca, ju¿ po nabo¿eñstwie w godzinach popo³udnio-
wych zaczê³y siê gromadziæ na rynku Bytowa t³umy bezrobotnych i wyra¿aæ okrzy-
kami swój gniew z powodu wzrastaj¹cej dro¿yzny zbo¿a oraz obwiniaæ za tê
sytuacjê kupca Naumanna. Do jego domu pierwszy wkroczy³ robotnik Gostomski,
który za¿¹da³, aby Naumann sprzedawa³ ¿yto po 20 groszy srebrnych za korzec.
Kupiec odmówi³, wówczas t³um zaj¹³ wobec niego groŸn¹ postawê. Zast¹pili dro-
gê robotnikom policjant i kilku "dobrze myœl¹cych" mieszkañców. Krzyki i k³ótnie
trwa³y parê godzin. Z czasem do t³umu do³¹czy³y ¿ony i pod ich wp³ywem mê¿-
czyŸni wtargnêli do domu. Dopiero wówczas zjawi³ siê zastêpca burmistrza Nitsch
oraz 3 O-osobowa gwardia obywatelska z 4 podoficerami, gwardziœci byli Ÿle uzbro-
jeni, wœród tumulantów dostrzegali swoich znajomych, przy czym liczbowo robot-
nicy mieli nad nimi przewagê prawie dziesiêciokrotnie. Ostatecznie wiêc w³adze
nie zdecydowa³y siê rozpraszaæ wzburzonych nêdzarzy. Po zapadniêciu zmroku
t³um z Gostomskim na czele wybi³ szyby, wy³ama³ drzwi i zacz¹³ demolowaæ miesz-
kanie Naumanna, m.in. zerwano i spalono firanki na podwórzu. Po tych eksce-
sach znowu za¿¹dali, aby Naumann sprzedawa³ im Ÿyto po 20 groszy srebrnych za
korzec, czemu ów kategorycznie siê sprzeciwi³. Nitsch, obawiaj¹c siê, ¿e dojdzie
do otwartego rabunku, obieca³ robotnikom, ¿e nastêpnego dnia on sam bêdzie
sprzedawa³ zbo¿e Naumanna. Robotnicy ust¹pili, ale nieufni, wystawili na rogat-
kach miasta stra¿e, aby nikt po kryjomu nie wywozi³ zbo¿a noc¹.

Nitsch s¹dzi³, ¿e gniew i determinacja robotników na drugi dzieñ min¹³. Okaza-
³o siêjednak, ¿e ju¿ tego samego rana za¿¹dali, aby zastêpca burmistrza dotrzyma³
swojej obietnicy. Rad nierad zacz¹³ inkasowaæ 20 groszy srebrnych za korzec
¿yta, przy dalszym sprzeciwie N aumanna. Czynnoœæ tê przerwa³a dopiero zdecy-
dowana interwencja landrata, gdy ju¿ wyniesiono z magazynu 78 korcy ¿yta. Nitsch,
sprzedaj¹c zbo¿e, skrzêtnie zapisywa³ nazwiska kupuj¹cych i ostrzega³, ¿e jest to
sprzeda¿ wymuszona, bezprawna. Wœród nieco zamo¿niejszej czêœci spo³eczeñ-
stwa Bytowa zapanowa³a panika. W petycji do rejencji oskar¿ono magistrat o bez-
karnoœæ, o brak ochrony mienia mieszkañców, a nawet o nara¿enie ich osobistego
bezpieczeñstwa. Petycjê podpisa³o 20 osób, wœród nich szynkarz Lentz i rolnik
Trabant21 . Na razie jednak w³adze Bytowa, obawiaj¹c siê powa¿niejszej rewolty,
nie odwa¿y³y siê przeprowadziæ aresztowañ22 . Ba³y siê tym bardziej, i¿ by³y prze-
konane o istnieniu wœród robotników tajnego zwi¹zku (Verbindung), maj¹cego ³¹cz-
noœæ z innymi miejscowoœciami. Natomiast stra¿ obywatelska oœwiadczy³a, ¿e nie
ma ochoty traciæ zdrowia i mienia w interesie "demokratycznych ¯ydów", którzy
opowiadali siê za now¹ wolnoœci¹23 . W tej sytuacji potencjalnego zagro¿enia ze
strony miejskiej biedoty, wys³ano kurierów do Chojnic, Szczecinka i S³upska z proœb¹

21 Ibidem, petycja 20 mieszkañców Bytowa z 9 VII 1849 r.
22 Ibidem, landrat bytowski z 9 VII 1849 r.
23 Ibidem, landrat bytowski z 10 VII 1849 r.
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o pomoc wojskow¹24. Chojnice odpowiedzia³y z uwagi na zbli¿aj¹ce siê wybory,
nie mog¹ pozbywaæ siê jedynego szwadronu huzarów. Równie¿ Szczecinek od-
mówil. Tymczasem partia demokratyczna - jak donosi³ landrat - widz¹c, ¿e tu-

multanci znajduj¹ siê na wolnoœci, szydzi³a z w³adzy, z jej s³aboœci i stawa³a siê
coraz zuchwalsza, nie ustawa³a obawa przed dalszymi niepokojami. Taka sytu-
acja, pe³na niepewnoœci i strachu istnia³a przez ca³y lipiec 1849 r5 . Wreszcie
4 sierpnia przyby³ 50-osobowy oddzia³ ze S³upska i aresztowa³ 92 osoby, zarówno
te, które uczestniczy³y zarówno te, które uczestniczy³y w zamieszkach majowych,

jak i lipcowych26.
Kilka dni póŸniej magistrat Bytowa zastanawia³ siê, czy ju¿ mo¿na odes³aæ

wojsko do S³upska. Przewa¿y³ pogl¹d, ¿e wœród pracuj¹cej klasy panuje w dal-
szym ci¹gu "obojêtnoœæ dla prawnego porz¹dku i spokoju ". Ponadto stania³o
przekonanie o zawi¹zaniu siê tajnej organizacji robotniczej, wskutek, czego - s¹-

dzono - bezpieczeñstwo klas posiadaj¹cychjest nadal zagro¿one. Wprawdzie g³ów-
ni przywódcy zaburzeñ zostali aresztowani, to jednak z ró¿nych strono dochodz¹
wieœci, - stwierdzono w magistracie - ¿e "zamiar uwolnienia uwiêzionych nie
zosta³ zaniechany". Wreszcie nastroje wœród stra¿y obywatelskiej nie gwaran-
towa³y energicznej interwencji z jej strony w razie wybuchu nowych zamieszek27 .
Ostatecznie wojsko powróci³o do S³upska dopiero 2 wrzeœnia 1849 r.

Œledztwo aresztowanych 92 osób trwa³o d³ugo.. Winnych skazano na okres od
1-6 miesiêcy. Za uwiêzionymi zaczê³y siê wstawiaæ miejscowe w³adze, tak¿e pa-
stor Fischer. Landrat bytowski pisa³ o nich: "robotnicy rzeczywiœcie wierzyli, i¿
wbrew prawu nie pope³nili ¿adnego czynu. Ich nêdza przy tak d³ugo wystê-
puj¹cej klêsce g³odu by³a olbrzymia. Ponadto s¹dzili, ¿e Naumann, skupia-
j¹c zbo¿e, celowo podnosi jego cenê. A przecie¿ nic nie posiadali do ¿ycia,
zmusili przeto kupca do sprzeda¿y zbo¿a po rzekomo cenach zakupu "28.
W ca³ej korespondencji w sprawie Naumanna brakuje jednak informacji, czy rze-
czywiœcie Naumann gromadzi³ ¿yto w celach spekulacyjnych i jak dalece chcia³
podnieœæ jego cenê. Bo jednak pog³oska, ¿e wyœrubowa³ cenê a¿ do l tal., 5 srebr-

nych groszy za l korzec ¿yta mia³a raczej charakter prowokacji politycznej prze-
ciwko ¯ydowi sympatyzuj¹cemu z ugrupowaniami demokratycznymi. Owe iunctim
pomiêdzy wydarzeniami majowymi i lipcowymi dostrzega³ sêdzia bytowski29 .
Ostatecznie król skróci³ karê wiêzienia 70 osobom mniej wiêcej o po³owê czasu,
g³ównie tym, którzy wydarli siê do magazynu Naumanna i "kupowali" ¿yto po
wyznaczonej przez siebie cenie. Król nie skorzysta³ z prawa ³aski wobec

24 AP Koszalin, Rejencja koszaliñska. Biuro Prezydium, nr 136O, landrat bytowski z 13 VII 1849 r
25 Ibidem. Rejencja koszaliñska, Wydz. I, nr 2880, landrat bytowski z 23 VII 1849 r.
26 Ibidem, landrat bytowski z 14 IX 1851 r.
21 Ibidem, magistrat Bytowa z 9 VIII 1849 r.
28 Ibidem, landrat bytowski z 14 IX 1851 r.
29 Ibidem, sêdzia bytowski z 1O VIII 1849 r.
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Gostomskiego. Z 22-osobowej grupy uczestnicz¹cej w rozpêdzeniu demokratów,
Fryderyk Wilhelm IV zmniejszy³ karê 10 osobom z 4-3 miesiêcy do 4-3 tygodni
wiêzienia3O .

Jakie wnioski siê tu nasuwaj¹?
W Bytowie nast¹pi³ splot konfliktów ekonomicznych i politycznych. Niew¹tpli-

wie w maju 1849 r. partia konserwatywna zwana powszechnie reakcyjn¹, wyko-
rzystuj¹c tradycyjn¹ wiernoœæ ni¿szych warstw spo³ecznych do monarchy, którzy
wierzyli w jego sprawiedliwoœæ i dobroæ, a ponadto odwo³uj¹c siê zadawnionych
odczuæ antysemickich, (tym bardziej, ¿e Naumann popiera³ demokratów, wrogów
króla) potrafi³a skutecznie rozko³ysaæ nastroje regalistyczne, tym razem skiero-
wane przeciwko "wiechrzycielom", symbolizowanym w Bytowie przez ¿ydow-
skiego kupca. Podobnie ataki ludu przeciwko demokratom mia³y miejsce
15 paŸdziernika 1848 r. w Elbl¹gu, a 16 paŸdziernika tego¿ roku w Gdañsku. Iro-
nia losu polega³a na tym, ¿e gniew proletariatu kierowa³ siê przeciwko swoim
obroñcom, a nie przeciw rzeczywistym sprawcom ich nieszczêœæ, na które mia³a
wp³yw oczywiœcie tak¿e sytuacja obiektywna, tzn. klêska nieurodzaju. Wydaje siê
jednak, ¿e wyst¹pienia biedaków w Bytowie wymknê³y siê spod kontroli prowo-
katorów. Wtedy to demokraci, widz¹c, ¿e póŸniejsze represje uderzy³y w nie-
szczêsnych nêdzarzy, zaczêli ich broniæ i pozyskiwaæ wœród nich wp³ywy, co tak
bardzo zaniepokoi³o w³adze bytowskie i dlatego przez kilka tygodni zwleka³y z
odes³aniem wojska do S³upska.

30 Ibidem, sêdzia bytowski z 12 XII 1853 f.
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FRANCISZI<A MAJI<OWSI<A 1882-1967
Dzia³aczl<a I<aszubsl<a

i twórczyni wejherowsl<iej szl<o³y haftu

I<aszubsl<iego

Si³¹ motoryczn¹ ka¿dej inicjatywy spo³ecznej jest dynamiczna dzia³alnoœæ jed-
nostek. Równie¿ rozwój kaszubskiego ruchu regionalnego opiera³ siê g³ównie na
pracy jednostek aktywnych '. Wiele z nich doczeka³o siê ju¿ mniej lub bardziej

naukowych opracowañ. Wci¹¿ jednak brakuje chocia¿by artyku³ów poœwiêco-
nych "mniejszego formatu" dzia³aczom kaszubskiego ruchu regionalnego. Ponie-
k¹d jest to zrozumia³e, bo po có¿ pisaæ o mniej zas³u¿onych, skoro jeszcze nie
wszyscy" wielcy" doczekali siê monografii. Niemniej jednak myœlê, ¿e warto za-
j¹æ siê i tymi mniej znanymi, którzy równie¿ uczestniczyli w realizacji idei kaszub-
skiego ruchu regionalnego. Do tej grupy dzia³aczy nale¿a³a niew¹tpliwie siostra
Aleksandra Majkowskiego - Franciszka. By³a ona osob¹ niezwykle zaanga¿owa-

n¹ w sprawy ruchu kaszubskiego, chocia¿ bezpoœrednio nie wp³ywa³a na jego
rozwój; przede wszystkim realizowa³a za³o¿enia programowe najpierw M³odoka-
szubów, a póŸniej zrzeszeñców.

Jej dzia³alnoœæ w tym kierunku opiera³a siê g³ównie na gromadzeniu zabytków
kultury ludowej Kaszubów oraz propagowaniu tej kultury w spo³eczeñstwie po-
morskim.

¯ycie Franciszki Majkowskiej nie by³o dot¹d przedmiotem szczegó³owych opraco-
wañ. Jej biogramy napisali Bogus³aw Breza w S³owniku Biograficznym Pomorza
Nadwiœlañskiego2 oraz Ró¿a Ostrowska i Izabella Trojanowska w Bedekerze
Kaszubskim3, Wspomina o niej, przy okazji omawiania haftu kaszubskiego, Tadeusz
Bolduan w Nowym Bedekerze Kaszubskim4. Równie¿ z tego samego powodu pisa³

1 C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski
dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999, s. 9.

2 B. Breza, Franciszka Majkowska [w:] S³ownik Bigraficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, pod red.
S. Gierszewskiego (dalej cyt.: SBPN), t. 3, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1997, s. 143-144.

3 R. Ostrowska, l. Trojanowska, Bedeker Kaszubski, Gdañsk 1974, s. 258.
4 T. Bolduan, No~ Bedeker Kaszubski, Gdañsk 1997, s. 119-120.
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o niej Wojciech B³aszkowski5, Andrzej Bukowski6, Franciszek Kwidziñski7,
Franciszek Mamuszka8, Bernard Rezmer9 oraz Norbert Maczulis, który ponadto
wspomina o jej pracy w Referacie Kultury i Sztuki w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Kartuzachlo. Wzmianki na temat Majkowskiej mo¿na odnaleŸæ równie¿
w pracach poœwiêconych Aleksandrowi Majkowskiemu. Tak jest w przypadku
wspomnianej pracy A. Bukowskiego, ale tak¿e monografii J. Borzyszkowskiego,
Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920 oraz pracy zbiorowej
pod redakcj¹ tego¿ autora ̄ ycie i twórczoœæ Aleksandra Majkowskiegol'. General-
nie jednak w historiografii poœwiêconej regionalizmowi kaszubskiemu nie zajmowano
siê szczegó³owo osob¹ Franciszki Majkowskiej, która bêd¹c hafciark¹ kaszubsk¹,
zosta³a twórczyni¹jednej ze szkó³ haftu kaszubskiego orazjedn¹z inicjatorekpowstania
Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (MPiMK-P).

Artyku³ mój nie wyczerpuje tematu, bowiem tylko w sposób fragmentaryczny
zajê³am siê ¿yciem prywatnym Franciszki Majkowskiej i nie do koñca te¿ uda³o mi
siê zbadaæ wszystkie zagadnienia dotycz¹ce jej ¿ycia zawodowego. Dlatego te¿
tekst ten mo¿e staæ siêjedynie przyczynkiem do powstania szerszej biografii po-

œwiêconej Majkowskiej.
* * *

Franciszka Majkowska 12 urodzi³a siê 9 paŸdziernika 1882 roku w Koœcierzy-

nie!3. Ojciec jej, Jan Majkowski (1844-1919), utraciwszy gospodarstwo wZduno-
wicach, w powiecie kartuskim, przyby³ do Koœcierzyny, gdzie zosta³ woŸnic¹
miejskim. Matka Franciszki, Józefina z Basków (1858-1937), pochodzi³a z bogatej
rodziny gburskiej, osiad³ej od 1722 r. w Lubianie pod Koœcierzyn¹'4.

5 W. B³aszkowski, Hafty regionalne na Pomorzu Gdañskim, Gdañsk 1983, s. 36-37.
6 A. Bukowski, Regionalizm Kaszubski, Poznañ 1950, s. 223, 252, 254, 268, 280, 368.
7 F. Kwidziñski, Kaszubskie stroje ludowe, Kartuzy 1998, s. 7.
8 F. Mamuszka, Sopot - szkice z dziejów, Gdañsk 1975, s. 94-95; ten¿e, Bedeker sopocki, Gdañsk

1981, s. 142.
9 F. Rezmer, Jak haftowaæ po kaszubsku, Gdañsk 1982, s. 11-12.
10 N. Maczulis, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Kartuzy 1992, s. 9; ten¿e, Kartuzy z dziejów

miasta i powiatu. Kartuzy 1998, s. 75; ten¿e, 50 lat Muzeum Kaszubskiego, "Kaszubskie Zeszy-
ty Muzealne" Kartuzy, z. 5, 1997, s. 46.

II J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdañsk 1986; ̄ycie
i twórczoœæ Aleksandra Majkowskiego. Materia³y z konferencji naukowej, Wejherowo 4 X 1996,
pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1997.

12 Nazwisko Majkowski wed³ug badañ Edwarda Brezy powsta³o od mieszczañskiego i ch³opskie-
go Majk, które pochodzi od nazwiska Maj (Maj, Majk, Majkowski); E. Breza, O nazwisku
Majkowski, "Gdañskie Zeszyty Humanistyczne", 26/1979, s. 117-121.

13 W ¿yciorysach w³asnych, które Franciszka Majkowska (F.M.) pisa³a po 1945 roku, podawa³a
onajako rok urodzenia 1887, wed³ug Edmunda Kamiñskiego, osobiœcie znaj¹cego Majkowsk¹,
by³o to spowodowane "chêci¹ odm³odzenia siê" w celu uzyskania pracy; Muzeum Piœmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (dalej cyt.: MPiMK-P), Spuœcizna Alek-
sandra Majkowskiego (dalej cyt.: Sp. A.M.). ¯yciorys w³asny Franciszki Majkowskiej.

14 MPiMK-P., Sp. A.M. Dokumenty rodzinne i osobiste, t. 24-25; T. Bolduan, ̄ ycie i dzielo
Aleksandara Maikowskief!o (refleksie), "Pomerania", 1976, nr 4, s. 17-21; J. Borzyszkowski,
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Franciszka uczêszcza³a do szko³y Maryi Panny Anielskiej w Koœcierzyniel5,
która w okresie gdy Majkowska pobiera³a nauki (ok. 1900 r.), mia³a miano œwiec-
kiej Wy¿szej Katolickiej Prywatnej Szko³y ̄ eñskiej 16.

W latach 1910-1912 Majkowska pracowa³a w charakterze nauczycielki jêzyka
niemieckiego w Warszawie i £odzi 17. W Warszawie pracowa³a u pp. Bronowskich,
zaœ naj prawdopodobniej od paŸdziernika 1911 r. w £odzi u pp. Œwierczew-
skich 18 Andrzej Bukowski twierdzi³, i¿ w tym okresie przypuszczalnie prowadzi³a

ona dom swoim pracodawcom 19. Najprawdopodobniej jednak Majkowska, bêd¹c
guwernantk¹, czasami zajmowa³a siê te¿ pracami domowymi2O.

W swoim ¿yciorysie Majkowska pisa³a, ¿e podczas pobytu w Warszawie i £o-
dzi uczêszcza³a na wyk³ady z zakresu historii i literatury polskiej21. Jaros³aw Ru-
sak podaje, ¿e by³y to wyk³ady na Uniwersytecie Warszawskim, co by³o bardzo
prawdopodobne22. Natomiast w £odzi Franciszka Majkowska mog³a uczêszczaæ
na wyk³ady organizowane przez jedno z licznie dzia³aj¹cych tam w tym okresie

spo³ecznych Stowarzyszeñ Oœwiatowo-Kulturalnych23.

Inteligencja. .., s. 124-125; ten¿e, Majkowski Aleksander, [w:] SBPN, t. 3, pod red. Z. Nowaka,
Gdañsk 1997, s. 144-146.

15 MPiMK-P, Sp. A.M., ¯yciorys w³asny F.M.
16 A. Liedtke, Zak/ad Najœw. Malji Panny Anielskiej w Koœcierzynie wobec ustawy o klasztorach z 31

maja 1875 (przyczynek do dziejów., KulturkampJu "w diecezji che/miñskiej), Koœcierzyna 1936, s. 27.
17 W swoim ̄ yciorysie Majkowska pisa³a: ,,(...) przyjê³am posadê nauczycielki jêzyka niemiec-

kiego w Warszawie i £odzi. Równoczeœnie uczêszcza³am tam¿e przez dwa lata na wyk/ady (...) ";
MPiMK-P., Sp. F.M., Dokumenty osobiste, t. nr 24; Sp. A.M., ¯yciorys w³asny F.M.

18 A. Bukowski, Listy Aleksandra Majkowskiego do siostry Franciszki z lat 1910-1918, "Rocznik

Gdañski" 1991,nr2,s. 147-214.
19 Ibidem, s. 162.
20 MPiMK-P., Sp. A.M., Listy do rodziny, list A. Majkowskiego do Franciszki z 27 maja 1911 r.,

t. 21: ,,(...) Dziwi mnie tylko, ¿e pañstwo B³:[onowscy] Tobie nie p³ac¹ ¿adnych [zas³ug] skoro
im [prasujesz]. Albo czy nie masz u nich ¿adnej roboty? (...)"; w nawiasach przypuszczalne
znaczenie s³ów ma³o czytelnych, nadane przez autorkê artyku³u.

21 MPiMK-P., Sp. A. M., ¯yciorys w³asny F.M.
22 Uniwersytet jednak w okresie, w którym Majkowska przebywa³a w Warszawie, tj. w latach

1910-11, funkcjonowa³ jako rosyjski Uniwersytet Cesarski, zaœ od 1915 r. wznowi³ dzia³alnoœæ
jako uniwersytet polski. Na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Cesarskiego nie
by³o samodzielnych katedr historii Polski i filologii polskiej. Mog³a jednak Majkowska uczestni-
czyæ w wyk³adach z zakresu literatury polskiej, które by³y prowadzone przez naukowców
z katedry filologii s³owiañskiej. Miano tam wyk³adaæ jêzyk polski i historiê literatury polskiej. N a
wyk³ady z historii byæ mo¿e uczêszcza³a Franciszka do wyk³adowców rosyjskich oraz tych,
którzy nie bêd¹c wcale Rojsanami, "s³u¯yli" Rosji. Tylko tacy bowiem naukowcy zajmowali
w tym czasie katedry historyczne (historii literatury powszechnej, historii literatury rosyjskiej
i historii Rosji). Byæ mo¿e te¿ uczêszcza³a Franciszka na wyk³ady Towarzystwa Kursów Nauko-
wych, które powsta³o w .J 905 r. na bazie tzw. "Uniwersytetu Lataj¹cego" i dzia³a³o do 1918 r.,
w którym zosta³o przekszta³cone w Woln¹ Wszechnicê Polsk¹; J. Rusak, Franciszka Majkowska
ijej spuœcizna w zbiorach wejherowskiego Muzeum, [w:] ¯ycie i twórczoœæ..., s.171-177; B: Su-
chodolski, Historia Nauki Polskiej, Warszawa 1987, t. IV (1863-1918), s. 361-489.

23 Jedn¹ z takich organizacji by³o za³o¿one w grudniu 1905 r., przez ³ódzkie œrodowisko inteli-

genckie, Towarzystwo Krzewienia Oœwiaty (TKO), które w swoim programie zak³ada³o walkê
z analfabetyzmem, rozwój czytelnictwa oraz rozwój wy¿szego szkolnictwa. W tym celu po-
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W 1912 roku Majkowska zdecydowa³a siê na powrót w rodzinne strony. Przy-
czyn¹ wyjazdu z Warszawy najprawdopodobniej by³ajej trudna sytuacja finanso-
wa. W przeciwieñstwie bowiem do Aleksandra, na którego wykszta³cenie, w du¿ej
mierze, ³o¿yli zamo¿niejsi krewni, a tak¿e che³miñskie Towarzystwo Pomocy Na-
ukowej24, Franciszce nikt nie "fundowa³" pobytu w Warszawie. Na wyjazd Maj-
kowskiej z Warszawy wp³ynê³y te¿ nie najlepsze stosunki z pracodawcami.
Wywnioskowaæ to mo¿na z listu Aleksandra do siostry z 27 maja 1911 r., w któ-
rym Majkowski prosi³ Franciszkê, aby ta "wyjawi³a" przed nim swoje zdanie na

temat pracodawców25.
Posadê w £odzi natomiast Majkowska by³a zmuszona opuœciæ w 1912 r. ze

wzglêdu na z³y stan zdrowia26.

Dzia³aczka kaszubskiego ruchu regionalnego
W 1912 r., po powrocie z £odzi, podjê-³aMajkowska pracê- w redakcji "Gryfa".

Byæ mo¿e wspó³pracowa³a z redakcj¹ tego czasopisma ju¿ w 1910 r., czego do-
wodem jest list ks. Kamila Kantaka do niej z lutego 1910 r.:

wo³ano przy TKO Sekcjê Nauczania Analfabetów Doros³ych, Sekcjê Biblioteczn¹ i Sekcjê Uni-
wersyteck¹. Przedstawiciele Sekcji Uniwersyteckiej, której kierownikiem by³ dr M. Kaufman,
utworzyli Uniwersytet Powszechny TKO. By³a to placówka organizuj¹ca wyk³ady, które mia-
³y zachêciæ s³uchaczy do podejmowania samodzielnych studiów, wskazuj¹c podstawowe pro-
blemy, metody pracy i literaturê. Zajêcia, które organizatorzy Uniwersytetu Powszechnego
nazywali "wyk³adami systematycznymi z ró¿nych dziedzin wiedzy" zosta³y przez w³adze
carskie zlikwidowane w koñcu 1907 r. Próbowano je zast¹piæ odczytami popularnonaukowy-
mi, które Uniwersytet organizowa³ ju¿ od pocz¹tku 1906 do 1914 r. Byæ mo¿e tych w³aœnie
wyk³adów by³a s³uchaczk¹ Franciszka Majkowska, przebywaj¹c w £odzi; R. Rosin, £ódŸ. dzie-
je miasta, £ódŸ 1988, t. 1, s. 508-536.

24 A. Bukowski, Oblicze spoleczne twórcy ruchu mlodokaszubskiego, "Przegl¹d Zach." 1950,
nr 5/6, s. 438.

25 W omawianym liœcie Aleksander pisa³: ,,(...) Napisz mi. proszê. obszernie. jaki nvój stosunek do
pañstwa BI:. a nie zatajaj nic. bo przecie¿ nie masz powodu komedji odgrywaæ. Znam œwiat i
wiem jak to w nim jest. wiêc wiedzialem z góry. ¿e tak powiesz. jak¿eœ pisala, mianowicie. ¿e
;.szczêœliwym mo¿na byæ tylko w domu. ,. (...) Bo je¿elibyœ miala Ÿle. to przecie¿ Ciê nikt nie

trzyma. ani nie jesteœ zaprzedana, tylko mo¿esz ka¿dej chwili do domu przyjechaæ. a ja bym
wypatrzyl Ci co innego (..1'; MPiMK-P., Sp. A. M., Listy A. Majkowskiego do rodziny.

26 O z³ym stanie zdrowia Franciszki podczas jej pracy w £odzi pisa³ Aleksander do siostry w liœcie
z 22 stycznia 1912 r.: .,Moja najdro¿sza! Z przera¿eniem odbieram dzisiaj list p. Œwierczewskie-
go. ¿eœ tak dalece zaniemogla. ¿e musi.\"z le¿eæ w ló¿ku. Nie ma wiêc innej rady, jak ¿e przyjadê po
Ciebie. Pisalem te¿ w tym sensie do p. Œwierczewskiego. którymi tak¿eprzybycieproponowal. CZJ'Œ
mo¿e sobie mój ostatni list wziêla do serca? Nie myœlalem. ¿eœ tak dalece zdenerwowana, ale daj
spokój wszelkim niedorzecznym myœlom. a pomyœl, ¿e przecie¿ masz rodzinê. która Ciebie kocha.
Mama zawsze o Tobie wspominala. a w ostatnim czasie miala sny-jak mówi - zle. B¹dŸ spokojna

wiêc i z niczego sobie nic nie rób. Ja po Ciebie przyjadê. a najpó¿niej w czwartek i oczywiœcie za-
biorê Ciê do domu. ~poczniesz, przyjdziesz do zdrowia. Mo¿esz byæ u mnie w Sopocie. tyle dla nas
jeszcze starczy. Swoj¹ drog¹ rodzice dostali nareszcie swoj¹ hipotekê. wiêc bez troski ¿yæ sobie mog¹,
a z pocz¹tku przez kilka tygodni, a¿ nie przyjdziesz zupelnie do sil. u nich siedzieæ mo¿esz. A potem
przyjdziesz do mnie do Sopot, gdziedal.\"ze sprawy obmyœlimy. 1)Ilko bacz. ¿ebyœ wnet przyszla do
sil, co byœ tê podró¿ do domu zrobiæ ze mn¹ mogla (...)"; A. Bukowski, Listy..., list 9.
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,,(,,) Zaœ praca Pani [",ja administratora - to nazwa obojêtna-polegaæ
bêdzie 1) na korekcie, 2) na za³atwianiu korespondencyi 3) na administra-
cji ["j Dobrze wiesz, ¿e kogo innego nie ma i ¿e [Pani sama poda³a -

K,M,j. Potem nie widzê rozs¹dnego powodu dlaczego byœ mia³a komu in-
nemu dawaæ zarobek (,,) "27,
Ponadto zosta³a ona te¿ zaanga¿owana w prace przy organizacji Muzeum

Kaszubskiego w Sopocie, które M³odokaszubi pragnêli za³o¿yæ od pocz¹tku swo-
jej dzia³alnoœci,

Eksponaty do muzeum wyszukiwa³, zbiera³ lub wykupywa³ Majkowski wspól-
nie z siostr¹, je¿d¿¹c po ca³ych Kaszubach, Ponadto pod kierunkiem Majkowskiej
przy Muzeum funkcjonowa³a szkó³ka haftu kaszubskiego. Dzia³alnoœæ ta jednak
zosta³a zakoñczona, gdy Majkowski zosta³ powo³any do wojska niemieckiego,
w sierpniu 1914 r,28 Franciszka wówczas wspólnie z Helen¹ i Leokadi¹ Belako-
wicz zaopiekowa³a siê zbiorami muzealnymi zgromadzonymi w sopockim muzeum.
Eksponaty zosta³y spakowane i zabezpieczone w mieszkaniu Majkowskiego, mu-
zeum zamkniête, Majkowska zaœ wyjecha³a z Sopotu do rodzinnej Koœcierzyny29.

Podczas wojny utrzymywa³a siê g³ównie ze sprzeda¿y haftów oraz dziêki po-
mocy finansowej otrzymywanej od Aleksandra, który przysy³a³ pieni¹dze zarów-
no jej,jak i rodzicom3O.

Franciszka nie pozostawa³a d³u¿na swemu bratu imimo pobytu w Koœcierzynie
dba³a o jego "sopockie gospodarstwo", za³atwia³a jego sprawy finansowe31 oraz
zajmowa³a siê zbiorami muzealnymi w Sopocie, Ponadto przysy³a³a mu na front
paczki z odzie¿¹, ¿ywnoœci¹ i ksi¹¿kami oraz prowadzi³a z nim szerok¹ koresponden-
cjê, pamiêtaj¹c o tym, ¿e listy Majkowskiego maj¹ byæ rodzajem jego dziennika32.
W ci¹¿ te¿ zajmowa³a siê problemami Kaszub, które powierza³jej Aleksander, bêd¹cy
na froncie, Zajmowa³a siê sprawami M³odokaszubów i Towarzystwa Muzealnego33 ,

a Fragment nieczyteiny.
27 MPiMK-P., Sp. F.M., Kor. pryw., List Kamila Kantaka do F. M., t. 20.
28 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdañsku i o Gdañsku, [w:] ¯ycie i twórczoœæ...,

s.33.
29 Ibidem, s. 268; MPiMK-P., Sp. F.M, Kor. pryw., t. 20.
30 A. Bukowski, Listy..., list 13,4 X 1914 r.: ,,(...) Razem z pieniêdzmi, jakie pos³a³em do Rodzi-

ców i dla Ciebie by³o 25 mI:, i to na Twoje osobiste wydatki (..) "; list 24,27 VIII 1916 r.: ,,(..)
Tak samo pieni¹dze dla Rodziców i dla Ciebie bêdê przysy³a³(..) ", list 34, 29 X 1916 r. ,,(..)
Piszê dzisiaj krótko, bo chodzi tylko o podzia³ pieniêdzy, które w kilku dniach na Twoje rêce
pójd¹ (..) Pieni¹dze, których jest razem 170,00 marek, podziel tak: Dla Rodziców: 100,-marek
Dla Ciebie 20.- marek na dzier¿awê 50.- marek (..) ".

31 A. Bukowski, Listy.. ., list 45 z 18 I 1917 r.: ,,( ..) Zdajê Ci z ca³ym zaufaniem gospodarzenie
z memi pieniêdzmi i wiem, ¿e moje interesy bêdziesz najlepiej warowa³a(..) ".

32 Ibidem, list 24 z 27 VIII 1916 r.: ,,(..) Z pola bêdê Ci pisywa³ bardzo regularnie i proszê Ciê,
abyœ te li.\'ty chowa³a, maj¹ one byæ rodzajem dziennika (..) ".

33 A. Bukowski, Listy..., list 48 do Franciszki z 27 V 1917 r., w którym Aleksander pisa³: " (..) We-

zmê atoli urlop, je¿eli w sprawie œp. Janty-Po³czyñskiego oka¿e siê potrzebnym. Odebra³em dzisiaj
bowiem uwiadomienie od s¹du w¹growickiego - urzêdowo, ¿e na Towarzystwo M³odokaszubów le-
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Od pocz¹tku wojny próbowa³a te¿ Majkowska znaleŸæ pracê. Odpowiada³a,
miêdzy innymi, na ró¿ne anonse czêsto przysy³ane jej przez zaprzyjaŸnionego z ro-
dzin¹ Majkowskich, ks. Kamila Kantaka34. Próbowa³a zatrudniæ siêjako pracow-
nik ksiêgami. Chcia³a w koñcu byæ gospodyni¹ domow¹. Posadê tê radzi³ jej te¿
przyj¹æ ks. Kantak35. Wszystko jednak wskazuje na to, ¿e Majkowska nie dosta³a
pracy jako gospodyni, gdy¿ nadal mieszka³a u rodziców36 i utrzymywa³a siê ze
sprzeda¿y haftów oraz z pieniêdzy, które przysy³a³jej Aleksander. Zaoszczêdzone
kwoty lokowa³a w papierach wartoœciowych3? i nadal szuka³a pracy.

Mia³a nawet propozycjê pracy z Biura Rady Narodowej w Poznaniu, oferta ta
jednak nie zosta³a sfinalizowana38. Ostatecznie jednak uda³o jej siê zdobyæ zatrudnienie.

gowalten zacny czlowiek 10 tysiêcy marek. (..j Otó¿jak Ci wiadomo, ijakmi Kamilpisal, on sam
[Kamil]ju¿ poczynil kroki, aby tê sumê wprost przez ~konawców testamentu przelano na towa-
rzystwo muzealne nasze. Jestem, prawda za tym, a¿eby tow. muzealne z tej sumy odebralo lwi¹ czêœæ,
albo nawet wszystko, ale ~raŸnej woli testora nie trzeba siê sprzeciwiaæ, aby póŸniej nie bylo nie-
mi³ych - a w naszych stosunkach nieuniknionych - nastêpstw. S¹dzê wiêc, ¿e czlonkowie towarzy-
stwa powinni formalne odbyæ zebranie, zglosiæ po legat i zdecydowaæ, co z nim uczyniæ. To jest m.[ oim]
zd.[aniem] najprostsza droga. W tym celu trzeba przede wszystkim poszukaæ aktów Tow. Mlodo-
kaszubó»: usta~ i spisy czlonków, protokó³y zebrañ i œciœle pod³ug ustaw zwolaæ zebranie albo
i wiêcej zebrañ. Akta albo s¹ w moim mieszkaniu w Sopocie, albo u panien Belakowieczówien. Co
z pieniêdzmi robiæ, o tym winno rozstrzygn¹æ podlug ustaw zebranie. Nie jestem za tym, abyobec-
nie te pieni¹dze ~dawano. Ale s¹dzê, ¿e trzeba Tow. Muzeum tyle zaraz daæ, aby swoje dlugi po-
placilo, a po wtóre ewentualnie daæ najakie ~dawnictwo ju¿ podczas wojny, dla okazania znaku
¿ycia. Natomiast mam pewne powa¿ne w¹tpliwoœci co do natychmiastowego przelania legatu na TOl-\(
Muzealne. I to z powodu, ¿e Tow. muzealne ma du¿o takich czlonków, którzy pracê jego naukowa
popieraj¹, ale niedziel¹zapatrywañfundamentalnych naszych na sprawêpomorsk¹. Istnieje u mnie
obawa, ¿e gdyby siê rozchodzi³o o zasadnicze kwestie, mogliby nas przeg³osowaæ i pieni¹dze u¯)Jæ
na cele nam wprost przeciwne. Natomiast Tol-\( Mlodokaszubów ma bardzo malo czlonków i my Mlo-
dokaszubi mamy w nim wiêkszoœæ zawsze. Najlepiej by mo¿e bylo, ¿eby Tow.M.k. siê obowi¹zalo
uchwal¹, z legatu wspieraæ Tow. muzealne z prawem odwolania ka¿dego czasu subwencji. -Je¿eli
z Kamilem w tej sprawie korespondujesz, to proszê zakomunikuj jemu to moje zapatrywanie na cal¹
rzecz; Natomiast w liœcie 52 z 27 V 1917 r. Majkowski pisa³:" (..j W ka¿dym razie sprawê spadku
co do Muzeum podczas mego urlopu poczyniê kroki aby to zalatwiæ i ~obra¿am sobie, ¿eby Ciebie
jako kustosza tego Muzeum ustaliæ z pewnym miesiêcznym dochodem. Co o tym my.rlisz ? (..r'.

34 Ibidem:" (..) Anonsu je¿eli nie zu¿yjesz, daj Helusi, mo¿e siê przyda (..) ".
3S MPiMK-P, Sp. F.M., Listy F. M., t. nr 18, list z 12 XI 1916 r.: ,,(..) Stosownie do anonsu

umieszczonego w Dzienniku Poznañskim, pozwalam sobie podaæ zgloszenie. A¿ do ~buchu
wojny prowadzilam dom swoimu bratu lekarzowi w Sopocie. Poniewa¿ zaci¹gniêto go do wojska
zwinêlam tamtejsze gospodarstwo i przebywam obecnie u rodziców w Koœc. [ierzynie] Mniemam,
¿e odpowiadalabym ¿yczeniom ~ra¿onym wogloszeniu. Ewentualnych informacyi w razie potrze-
by mo¿e udzieliæ ks. dr Kantak, Poznañ, Seminaryjna 2. Proszê przyj¹æ ~razy glêbokiego szacunku.

36 Œwiadczy o tym dalsza korespondencja kierowana do Franciszki, na adres koœcierski.
37 A. Bukowski, Listy..., list 49 z 5 III 19 I 7 r.: "(..) Twoje finansowe transakcje u Kukowskiego

najzupelniej pochwalam. Rób jak w danych okolicznoœciach uwa¿asz za najlepsze. Na radzie
Kamila zreszt¹ zawsze polegaæ mo¿esz (..) ".

38 MP i MK-P, Sp. FoM., Kor. urz., listy z 17 stycznia i 23 marca 1918 r., t. 19: ,,(..) Zwracamy

siê do Szan. Pani z uprzejmym zapytaniem czy bylaby gotowa przyj¹æ sekretarjat Rady Narodo-
wej do spraw oœwiatowych w Prusach Królewskich, którego siedzib¹ bêdzie Gdañsk (..) "; list
z 23 11119 I 8 r. ,,(o.) W uprzejmej mej odpowiedzi na zg³oszenie Pañskie z dn. 22 stycznia b.³:,
donosimy, ¿e sprawa wiadomego sekretarjatu utknêla na razie w martwym punkcie i w najbli¿-
szym czasie nie mo¿e byæ za³atwion¹ (o..) ".
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Otó¿ wbrew opinii brata, a za wyraŸn¹ rad¹ ks. Kantaka, Majkowska przyjê³a posadê
prywatnej sekretarki, u znanego historyka Pomorza, ks. Paw³a Czap1ewskiego, pro-
boszcza parafii w Szynychu w powiecie grudzi¹dzkim39. Praca jej" (..j polega³a na
korespondencji, korekcie druków, przepisywaniu materia³ów historycznych,
spisaniu Katalogu biblioteki, uporz¹dkowaniu akt - w ogóle zastêpstwie w pra-

cach piœmiennych (..j "4°. Miesiêczne wynagrodzenie, jakie gwarantowa³ jej ks.
Czaplewski wynosi³o 36 marek "prócz tego wolne utrzymanie przy jednym stole
oraz pranie "41 . U ks. Czap1ewskiego Majkowska najprawdopodobniej pracowa³a

do 1920 r., gdy¿ wtedy to zaczê³a pracê w biurze Delegacji Polskiej Miêdzynarodowej
Komisji Granicznej, której A. Majkowski by³ wicekomisarzem42. Pracê w Podkomisji
Granicznej Pó³nocnej zakoñczy³a Majkowska 20 sierpnia 1920 r.43

Nie zdo³a³am ustaliæ, gdzie Franciszka Majkowska pracowa³a od sierpnia 1920 r.
do sierpnia 1921 r. Wiadomo, ¿e mieszka³a wówczas w Dobrzewinie (pow. mor-
ski)44 i utrzymywa³a siê ze sprzeda¿y haftów oraz doskonali³a swe umiejêtnoœci

hafciarskie, dziêki którym otrzymywa³a propozycje pracy45.
Po wojnie, niestety, Muzeum w Sopocie, który od 1920 r. by³ czêœci¹ Wolnego

Miasta Gdañska, nie zosta³o ju¿ otwarte. Mimo to Majkowska, jak i wielu dzia³aczy
kaszubskich, nie przesta³a myœleæ o Muzeum, które dawa³oby œwiadectwo kultury

39 Aleksander wyraŸnie odradza³ siostrze przyjêcie posady prywatnej sekretarki, o czym pisa³
w liœcie do niej z 2 maja 1918 r.: ,,(..) Co do Twej posady, to radzi³bym Ci, nie przyjmowaæ
urzêdu prywatnej sekretarki, kiedy to ju¿ przy jakiej instytucji (...) "; A. Bukowski, Lis!)'...,
list 56 z 2 V 1918r.; Natomiast ks. Kantak by³ przychylny temu pomys³owi, co teŸ wyrazi³
w liœcie do Franciszki z 4 czerwca tegoŸ roku, pisz¹c: ,,(..) Wobec tego ¿e nic lepszego siê nie
trafia, radzi³bym jednak miejsce sekretarki przyj¹æ (..) "; MP i MK-P. Sp. F. M., Kor. pryw.,
t. 19, list ks. Kantaka do F. M., 4 VI 1918 r.; w swoim Ÿyciorysie z 1930 r., Franciszka pisa³a,
Ÿe u ks. Czaplewskiego pracowa³a podczas wojny, co wskazywa³oby na to, Ÿe przepracowa³a
u niego ca³¹ wojnê, z zachowanej korespondencji wynika jednak, Ÿe podjê³a tê pracê dopiero
pod koniec wojny; MP i MK-P, Sp. F.M., ¯yciorys w³asny.

40 MP i MK-P., Sp. F. M., Kor. pryw., t. 20, t. I, listy ks. P. Czaplewskiego do F. Majkowskiej, 1918 r.
41 Ibidem.
42 MP i MK-P., Sp. F.M., Dokumenty osobiste, t. 24; J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski

w Gdañsku..., s. 36.
43 MPiMK-P., Sp. F.M., Dokumenty osobiste, t. 19., k. 49, œwiadectwo pracy wystawione przez

Komisarza Rz¹du Polski dla wytkniêcia Granicy polsko-niemieckiej, 26 stycznia 1921 r., t. 24;
Kor. urz., list z 28 VII 1920 r., którego nadawc¹ jest Podkomisja Graniczna Pó³nocna ,,(..)
Wobec koñcz¹cych siê prac Podkomi.\"ji Granicznej Pó³nocnej, donoszê, ¿e jej czynnoœæ koñczy
siê z dniem 20-go sierpnia bl: Z dniem 20-go sierpnia zwalniam Szan. Pani¹ z obowi¹zków.
Gdyby sprawy Komisji wymaga³y mo¿e przed³u¿enia pracy Jejjeszcze o dni kilka, w swym czasie
o tê dalsz¹ kilkudniow¹ pracê jeszcze poproszê (..) ".

44 Wynika to z korespondencji, która w tym okresie by³a kierowana na adres dobrzewiñski;

MPiMK-P., Sp. F.M., Kor. urz., t. 19.
45 MP i MK-P, Sp. F.M., Kor. UTz., t. 19, k. 24, list z 11 VIII 1921 r. od Kuratora Okrêgu Szkol-

nego Poznañskiego nastêpuj¹cej treœci: ,,(..) Proszê Szanown¹ Pani¹ uprzejmie o zg³oszenie siê
do dyrekcji a) Szko³y zdobnictwa artystycznego Poznañ-Rybaki- Dyrektor Prof Pautch lub b)
Szko³y artystyczno-przemys³owej Toruñ - Dyrektor Ulatowski Nie wiem, jakiemu dzia³owi chce
siê Pani poœwiêciæ; nie mogê wiêc udzieliæ szczegó³owej rady. Proszê niech Pani w listach do
dyrekcji wymienionych zak³adów napisze o tem dok³adnie a rady Pani udziel¹ (..) ".~
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kaszubskiej46. W roku 1922 brat jej Aleksander zorganizowa³ sta³¹, choæ niewielk¹
ekspozycjê zbiorów sopockich w Kartuzach47. Jak siê mo¿na domyœlaæ, Majkow-
ska zapewne s³u¿y³a mu pomoc¹ w tym przedsiêwziêciu, bowiem to ona przez lata
wojny opiekowa³a siê tymi zbiorami. Ponadto Majkowska propagowa³a kulturê ka-
szubsk¹ poprzez organizowanie wystaw, uczestnictwo w komisjach oceniaj¹cych
pracê twórców ludowych oraz dzia³anie w ró¯nych Towarzystwach skupiaj¹cych

ludzi zainteresowanych spraw¹ kaszubsk¹.
W 1925 r. Majkowska wspó³organizowa³a "Pierwsz¹ pomorsk¹ wystawê rol-

nictwa i przemys³u w Grudzi¹dzu", która trwa³a od 26 czerwca do 6 lipca. Na
wystawie tej swoje wyroby wystawili przedsiêbiorcy z ponad 18 miejscowoœci
z woj. pomorskiego, miêdzy innymi: z Brodnicy, Che³mna, Chehn¿y, Chojnic, Dzia³-

dowa, Golubia, Koœcierzyny, Lubawy i W¹brze¯na48.
W 1935 r. zorganizowa³a te¿ Majkowska wystawê haftów kaszubskich w Do-

mu Spo³ecznym w Toruniu. Wystawa czynna by³a od 15 grudnia i obejrzeæ na niej
mo¿na by³o oraz zakupiæ: makatki, poduszki, torebki i lalki w oryginalnych strojach
kaszubskich49. Wystawa ta cieszy³a siê te¿ du¿ym zainteresowaniem5°.

W latach 1935-1939 by³a Majkowska wspó³twórczyni¹ kolejnej sta³ej wysta-
wy o tematyce kaszubskiej, która mieœci³a siê w domu jej brata Aleksandra, po-
mys³odawcy wystawy. Eksponaty, które mo¿na by³o ogl¹daæ na tej wystawie
pochodzi³y ze zbiorów dawnego Muzeum w Sopocie. Wystawa zosta³a zamkniêta
w 1939 r., a eksponaty czêœciowo zniszczone na skutek dzia³añ wojennych51.

Marzenie o powstaniu Muzeum Kaszubskiego spe³ni³o siê czêœciowo w 1936 r.,
wtedy bowiem powsta³o Muzeum Miejskie w Gdyni, miêdzy innymi z dzia³em etno-
graficznym, w którym gromadzono zbiory kaszubskie. Dzia³ ten po 1945 r. nie zosta³
ju¿ odtworzony, zaœ jego zbiory prawdopodobnie przeniesiono do Kartuz, gdzie powo-
³ano Muzeum Kaszubskie, w czym Majkowska równie¿ mia³a swój poœredni udzia³52.

46 Historia Wejherowa, pod redo Jo Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998, So 3120
47 N. Maczulis, 50 lat Muzeum Kaszubskiego, Kartuzy 1997, So 330
48 MPiMK-P, Spo F.Mo, Dis, t. 33
49 MPiMK-Po Spo F.M., Wycinki prasowe [bez tytu³ów gazet miejsc i dat wydania], to 270

Koro pryw, to 20, tom I, list do Franciszki z 25 II 1936 ro od po Janiny Gronieckiej z Grudzi¹dza,
w którym ta pisa³a: " ('0) Niestety. nie mia³am okazji. aby nawi¹zaæ z Pani¹ kontakt osobisty
z okazji wystawy haftów kaszubskich w Toruniuo Proszê mi przeto wybaczyæ. ¿e [. o o] trudziæ bêdê
Pani¹pisaniem listu i prosiæ o kilka potrzebnych mi do prelekcji radjowej informacjioMianowicie
chodzi³oby mi o wiadomoœci. od jak dawna Szanowna Pani kieruje hafciarsk¹ prac¹ i w jakich to
siê odbywa warunkach ? a nastêpnie czy ma Pani du¿o zamówieñ i czy takie zamówienie mo¿na
uskuteczniæ li.\"townieo O ile Pani dopisze czas i ochota. bardzo prosi³abym o mo¿liwie wyczerpuj¹ce
dane na temat owej pracy na terenie kaszubskim ijej pewnych rezultatówo Mam nadziejê. ¿e uda mi
siê wybraæ osobiœcie z wizyt¹ do Szanownej Pani w celu obejrzenia tych przepiêknych haftów (,,)"0

51 MPiMK-Po, Sp. FoM, Wycinki prasowe dotycz¹ce FoMo, to 270
52 MPiMK-Po, Spo FoMo, koro pryWo, to 20, tom II; Dzieje Gdyni, pod redo Ro Wapiñskiego, Gdynia

1987, s. 182; por. Gdynia o Sylwetki ludzio Oœwiata i naukao Literatura i Kultura, pod redo
Ao Bukowskiego. Gdañsk 1979. So 147; poro N. Maczulis, 50 lat Muzeum o o o, s. 330
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Muzeum w Kartuzach oficjalnie zosta³o otwarte 1 maja 1947 r. Zanimjednak
to nast¹pi³o, Zarz¹d Powiatowego Komitetu do spraw Kultury, którego cz³onkami
byli: Aleksander Arendt, Wiktor Hirsch, Henryk Kotowski, Leopold Kosiñski i Fran-
ciszka Majkowska,53 zwróci³ siê do Franciszka Tredera, który od 1932 r. groma-
dzi³ eksponaty kultury kaszubskiej, z propozycj¹ podjêcia starañ w kierunku
zorganizowania muzeum. N a siedzibê zaproponowano Trederowi dom przy ul. Ko-
œcierskiej54 oraz kilkanaœcie eksponatów55. Treder przyj¹³ propozycjê Komitetu
i zorganizowa³, tak¿e przy wspó³udziale Majkowskiej, wystawê sztuki ludowej, która
by³a czynna od 26 sierpnia do 15 paŸdziernika 1945 r.56 Wystawê zwiedzi³o 485
osób, które mog³y nañ zobaczyæ g³ównie wyroby ceramiczne, hafty oraz meble
zdobione ornamentyk¹ kaszubsk¹57.

Na tym jednak nie skoñczy³a siê wspó³praca Majkowskiej z Muzeum Kaszubskim
w Kartuzach, bowiem prowadzi³a ona te¿ Szko³ê Haftu dzia³aj¹c¹ przy Muzeum.

53 Treder jako przedstawicieli Powiatowego Komitetu dis Kultury w Kartuzach wymienia: "dr Ko-

towskiego, FI: Majkowsk¹, Ogórka, Kosiñskiego (...) "; F. Treder, Pamiêtnik w muzeum spisa-
ny, "Kaszubskie Zeszyty Muzealne"1993, z. I, s. 39; por. N. Maczulis, Kartuzy. Z dziejów
miasta i powiatu, Kartuzy 1998, s. 75.

54 Budynek przy ul. Koœcierskiej I (obecnie równie¿ zajmowany przez Muzeum), jak wynika ze
wspomnieñ F. Tredera, zosta³ przeznaczony na siedzibê Muzeum tu¿ po wojnie, wiêc jak
mo¿na siê domyœlaæ w 1945 r. Wynika to równie¿ z dalszej czêœci wspomnieñ F. Tredera,
w której autor pisa³: "Po dwuletniej mordêdze doczeka³em siê pomocy zaoferowanej przez
KW PPR za poœrednictwem wojewódzkiego 1f5ldzia³u Kultury. Z uwt!gi na to, ¿e jako osoba
prywatna nie mog³em pobieraæ dotacji pieniê¿nych kierownik 1f5ldzia³u Kultury pro! Kowalski
poradzi³ mi, ¿eby powo³aæ organ spo³eczny, kompetentny do pobierania i przekazywania pomo-
cy finansowej. I tak powsta³o Towarzystwo Mi³oœników Muzeum Kaszubskiego (..)" - Towa-
rzystwo to powsta³o w 1947 r. Na podstawie sprawozdania z dzia³alnoœci w miesi¹cu lutym
1946 r. Referatu Kultury i Sztuki, mo¿na wnioskowaæ, ¿e Muzeum musia³o oddaæ budynek
Urzêdowi Bezpieczeñstwa Publicznego: "Przygotowania do zamierzonej 1f5lstawy Obrazów
i Pami¹tek Polskich w Muzeum kaszubskim stanê³y na martwym punkcie ze wzglêdu na prze-
prowadzkê muzeum, spowodowan¹ dzia³aniem si³y ~szej - w tym ~padku koniecznoœci¹
odst¹pienia ca³ego gmachu (wraz z lokalami wystawo~mi) na rzecz Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publ.(..) ". Muzeum "powróci³o" do swego budynku w maju 1947 r. na proœbê Towarzystwa
Mi³oœników Muzeum. Natomiast N. Maczulis, obecny dyrektor Muzeum i badacz historii tego
regionu, podaje w swych pracach, ¿e budynek ten na cele Muzeum zosta³ przekazany dopiero
w 1947 r.; zob.: N. Maczulis, Kartuzy..., s. 75-76; por.: N. Maczulis, Zamiast zakoñczenia-
kontynuacja myœli i zamierzeñ autora Pamiêtnika w Muzeum spisanego, "Kaszubskie Zeszyty
Muzealne" 1993, z. I, s. 78-79; N. Maczulis, 50 lat Muzeum..., s. 44-50.

ss F. Treder, op. cit., s. 39-40.
56 N. Maczulis w swym artykule, 50 lat Muzeum Kaszubskiego, podaje, ¿e pierwsza wystawa

sztuki ludowej Kaszub by³a zorganizowana w 1949 r. Natomiast z zachowanych w spuœciŸnie
F. M. dokumentów oraz z pamiêtnika F. Tredera wynika, ¿e pierwsza wystawa kaszubskiej
sztuki ludowej, odby³a siê jeszcze przed oficjalnym otwarciem Muzeum kartuskiego, tj. przed
I V 1947 r.; zob.: N. Maczulis, 50 lat Muzeum Kaszubskiego, "Kaszubskie Zeszyty Muzealne",
z. 5,1997, s. 127; por.: MP i MK-P., Sp. F.M., D¯S, t. 33: Sprawozdanie z wystawy kaszub-
skiej sztuki ludowej w Kartuzach, sporz¹dzone przez Starostwo Powiatowe Kartuskie, Referat
Kultury i Sztuki, Kartuzy 18 X 1945 r.; F. Treder, op. cit., s. 39-40.

57 MP i MK-P., Sp. F.M., D¯S, t. 33: Sprawozdanie z wystawy kaszubskiej sztuki ludowej
w Kartuzach, sporz¹dzone przez Starostwo Powiatowe Kartuskie, Referat Kultury i Sztuki,
Kartuzy 18 X 1945 r.
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Ponadto Majkowska by³a tak¿e jednym z cz³onków Powiatowego Oœrodka
Krzewienia Kultury i Sztuki (POKKiS) w Kartuzach, które w maju 1947 r. prze-
kszta³ci³o siê w Towarzystwo Mi³oœników Muzeum Kaszubskiego im. dr. Alek-
sandra Majkowskiego z siedzib¹ w Gdañsku58.

Towarzystwo to mia³o za zadanie zbieranie funduszy na Muzeum, które jako
instytucja prywatna tych funduszy nie posiada³o.

Majkowska, mieszkaj¹c w Kartuzach w okresie powojennym, oprócz pracy
w Referacie Kultury i Sztuki oraz cz³onkostwa w POKKiS, nale¿a³a równie¿ do
Powiatowej Rady Narodowej (PRN), wspó³organizowa³a Teatr Ziemi Kaszub-
skiej w Kartuzach, Radê Pomocy Dzieciom i Starcom Kaszubskim z siedzib¹ w So-

pocie oraz Towarzystwo Mi³oœników Kultury Rodzimej "Welecja".
Majkowska zajmowa³a stanowisko zastêpcy kierownika w Referacie Kultury

i Sztuki dzia³aj¹cym przy Starostwie Powiatowym w Kartuzach59. Referat ten
obejmowa³ "sprawy zak³adania i nadzorowania teatrów, chórów, estrady i cyr-
ków. Sprawy ochrony muzealiów, galerii i zbiorów sztuki, zabezpieczenie
wykopalisk, popieranie szkó³ muzycznych i choreograficznych, studiów dra-
matycznych, sprawy zwi¹zane z fotografik¹ artystyczn¹, urz¹dzanie salo-
nów sztuki i wystaw popularnych "6°.

Jak wynika ze sprawozdañ Referatu, jego pracownicy odpowiedzialni byli za
wszystkie przedsiêwziêcia kulturalne w Kartuzach. Sprawozdania zawieraj¹ dane
o liczbie osób odwiedzaj¹cych Muzeum, liczbie granych przedstawieñ teatralnych
na deskach Teatru Ziemi Kaszubskiej oraz informacje o rozwoju zespo³u tanecz-

nego wystêpuj¹cego w strojach regionalnych, którym miêdzy innymi opiekowa³a
siê F. Majkowska. Zespó³ ten wystêpowa³ w 1946 r. miêdzy innymi na Miêdzyna-
rodowych Targach Gdañskich, w gdañskim oddziale Polskiego Radia oraz na wie-

lu uroczystoœciach lokalnych, takich jak do¿ynki organizowane przez parafiê
Gdynia-Cisowa w 1946 r.61 Pracownicy Referatu zajmowali siê równie¿ wspó³or-
ganizowaniem "wieczorów nowej ksi¹¿ki" oraz czuwali nad sporz¹dzeniem tzw.
spisu z natury "wszelkich zabytków znajduj¹cych siê w Koœciele Poklasztornym
w Kartuzach" , którego dokona³a Majkowska62.

Ponadto Referat Kultury i Sztuki powo³ywa³ ró¿nego rodzaju organizacje dzia-
³aj¹ce na rzecz kultury regionu. Jedn¹ z nich by³ Komitet "dla spraw martyrolo-
gicznych", który zorganizowa³ wystawê poœwiêcon¹ Martyrologii Polskiej. Na
wystawie tej znajdowa³y siê: ,,(...) lista ofiar bestialstwa hitle.[rowskiegoj,

58 MPiMK-P., Sp. F.M., T. zb., Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, t. 43.
59 MPiMK-P., Sp. F.M., T. zb., Referat Kultury i Sztuki w Kartuzach, t. 46: Sprawozdanie

z dzia³alnoœci Referatu Kultury i Sztuki za miesi¹c czerwiec 1946 r.
fiO MP i MK-P., Sp. F.M., T. zb., Referat Kultury i Sztuki, t. 46.
fil MPiMK-P., Sp. F.M., Kor. urz., t. 19; T. zb., Referat Kultury i Sztuki, t. 46.
fi2 MPiMK-P., Sp. F.M., T. zb., Referat Kultury i Sztuki, t. 46: Sprawozdania z dzia³alnoœci Re-

feratu Kultury i Sztuki za miesi¹c czerwiec 1946 r.
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fotografie mêczenników oraz wszelkiego rodzaju dowody i œlady zbrodni
jakie tylko na terenie zosta³y (..) "63.

Majkowska najprawdopodobniej by³a wspó³organizatork¹ tej wystawy oraz
nale¿a³a do tego Komitetu, gdy¿ to ona sporz¹dzi³a sprawozdanie zjego dzia³alno-
œci, niestety bez datacji64. Komitet ten oprócz zorganizowania wy¿ej wymienionej
wystawy" (...) zaj¹³ siê ochron¹ zabytków i wykonaniem pomników celu
ubezpieczenia miejsc KaŸni i uczczenia pamiêci pomordowanych. Wykona-
nych zosta³o 4 Krzy¿e na miejsce pomordowanych w Kaliskach i Bizewie.
Zosta³o wys³anych kilka tablic mart.[yrologicznych] do wojtów i so³tysów
w powiecie. Zorganizowana zosta³a pielgrzymka do miejsca zamordowanych
w Kaliskach (...) "65

Kolejn¹ organizacj¹, a w tym wypadku instytucj¹ dzia³aj¹c¹ przy Referacie, do
której powstania przyczyni³a siê Majkowska by³ Powiatowy Oœrodek Krzewienia
Kultury i Sztuki, dzia³aj¹cy na terenie powiatu kartuskiego z siedzib¹ w Kartu-
zach. Celem POKKiS by³o:

"budzenie i zaspakajanie ducho11-Ych potrzeb kulturalnych, w szczególnoœci
zaœ wszechstronne pog³êbianie znajomoœci dziejów regionu i roli, jak¹ ode-
gra³ w ca.³okszta³cie ¿ycia Narodu, roztaczanie opieki nad pami¹tkami kultu-
ry duchowej i materialnej (...), pielêgnowanie twórczoœci ludowej i popieranie
przemys³u ludowego, szerzenie zami³owania do czytelnictwa, œpiewu, muzyki,
sztuk piêknych i nauki (..) "66. Cele te POKKS chcia³ wprowadziæ w ¿ycie po-
przez: ,,(..) al skupienie zainteresowanych praca kulturaln¹ dzia³aczy polity-
cznych, spo³ecznych, gospodarczych i oœwiato11-Ych oraz inteligencji zawodowej
(..) ci organizowanie gminnych oœrodków pracy kulturalnej, dl zorganizowanie
i utrzymywanie: biblioteki i czytelni, pracowni naukowej, muzeum regionalne-
go, pracowni haftów kaszubskich, teatru, Domu Kultury (œwietlicy), el organi-
zowanie koncertów, wieczorów literackich, odczytów i wystaw, fi zak³adanie
i prowadzenie w terenie œwietlic i bibliotek ruchomych, gl inicjowanie wzglêdnie
opraco11-Ywanie i og³aszanie publikacyj poœwiêconych zarówno przesz³oœci
regionu, jak i wspó³czesnemu jego ¿yciu, hl organizowanie chóró11-\ zespo³ów
muzycznych, teatrów amatorskich, widowisk regionalnych, il organizowanie
i popieranie turystyki na swoim terenie, jl udzielanie fachowej pomocy instruk-
torskiej w organizowaniu imprez artystycznych i kulturalno-oœwiatowych,
ki tworzenie sk³adnic kostiumów, rekwizytów teatralnych, ksi¹¿ek i nut (..) "67.

63 MPiMK-P., Sp. F.M., D¯S, t. 34.
64 MPiMK-P., Sp. F.M., D¯S, t. 34, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komitetu dla spraw martyrolo-

gicznych, [b. d.].
65 Ibidem.
66 MPiMK-P., Sp. F.M., T. zb., Powiatowy Oœrodek Krzewienia Kultury i Sztuki w Kartuzach

(dalej cyt.: POKKiS), t. 45, Statut POKKiS w Kartuzach z 21 VIII 1945 r. podpisany przez
15 dzia³aczy kaszubskich w tym i F. Majkowsk¹.

67 Ibidem.
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Majkowska oprócz dzia³alnoœci w referacie kultury i stowarzyszeniach powo-
³anych przez referat dzia³a³a w Towarzystwie Mi³oœników Kultury Rodzimej "We-
lecja", którego by³a wspó³organizatork¹ oraz pe³ni³a funkcjê kierowniczki œwietlicy
prowadzonej przez Towarzystwo. Cele Towarzystwa by³y podobne do celów
POKKiS, tutaj równie¿ zak³adano ,,(..) rozpowszechnianie teatru ludowego
(...), konserwacjê zabytków historycznych (..) ". Odmiennoœci¹ natomiast by³o
propagowanie kaszubszczyzny na terenie Polski i poza jej granicami, podniesienie
poziomu ¿ycia umys³owego, spo³ecznego i gospodarczego ziemi rodzimej oraz zbie-
ranie eksponatów dla ju¿ istniej¹cego Muzeum Kaszubskiego. Cele miano realizo-
waæ podobnie jak w przypadku POKKiS poprzez: ,,(...) utworzenie ze swych
cz³onków zespo³ów: tañca, chóralno-muzycznego, literacko-naukowego,
biblioteki, kursu haftów kaszubskich, przedstawienia. wystêpy przez Radio,
imprezy propagandowo-dochodowe (...) "68.

W okresie intensywnej dzia³alnoœci Majkowskiej w Kartuzach, tj. w latach 1945-
1948, zosta³a ona równie¿ w³¹czona do zorganizowania Komitetu Pomocy Dzieciom
i Starcom Kaszubskim "Rada"69. Wed³ug statutu "Rady" Komitet ten z siedzib¹
w Sopocie (ul. Podgórna 21) dzia³aj¹cy do 1 VI 1947 r., istnia³ przede wszystkim
w celu zaopatrywania dzieci i starców, z ubogich rodzin kaszubskich, w ¿ywnoœæ
i odzie¿. Œrodki na realizacjê swych zadañ Komitet czerpa³ m.in. ze sk³adek swych
cz³onków oraz z darów sympatyków Komitetu i instytucji pañstwowych7O.

Majkowska w Komitecie tym dzia³a³a zgodnie z za³o¿eniami statutowymi "Rady"
przez rok. Natomiast w paŸdzierniku 1948 r. przenios³a siê z powodu bli¿ej nieusta-
lonych przyczyn do Bia³ogóry71. Tam pracowa³a najprawdopodobniej w oddziale
gdyñskiego "Caritasu", o czym œwiadczy korespondencja Zwi¹zku "Caritas" Die-
cezji Che³miñskiej Okrêg Morski w Gdyni, kierowana do Franciszki w okresie od
25 wrzeœnia 1948 r. do 22 lutego 1949 r.72 Nie zdo³ano ustaliæ, w jakim charakterze
pracowa³a Majkowska w Bia³ogórze, wiadomo jedynie, ¿e otrzymywa³a ona pensjê
w wysokoœci 5000-6000 z³. miesiêcznie 73 i zajmowa³a siê miêdzy innymi haftem 74.

68 Ibidemo
69 MPiMK-P., Spo F.M., Kor. prywo, to 20, tom II.
70 MPiMK-Po, Spo F.Mo, Koro urzo, Statut Komitetu Pomocy Dzieciom i Starcom Kaszubskim

"Rada",t.190
71 Wywiad z Eo Kamiñskim, Wejherowo dno 30 XII 1998 (nagranie w posiadaniu autorki).
72 MP i MK-Po, Sp. FoMo, Kor. urzo, t. 19.
73 Ibidem, list Kierownika Biura "Caritas-u" (podpis nieczyteIny) do Fo Mo z 25 IX 1948 r. "(.0.)

Jednoczeœnie pozwalamy sobie nadmieniæ, ¿e Zarz¹d nasz przewiduje dla Szanownej Pani pen-
sjê gotówkow¹ miesiêczn¹ od 5.000-60 000 z³o w pierwszych miesi¹cach. Nasza instytucja nie ma
mo¿noœci udzieliæ »y¿szego honorarium tymczasowo (..) "o

74 MP i MK-P., Spo F.M., Koro urzo, to 19, list dyrektora Okrêgu "Caritas" kso Go Bieliñskiego do
Franciszki z 22111949 r.: ,,(..) Niniejl"zym przesy³am herb Kso Biskupa Kowalskiego z poleceniem
»ykonania h¹/iu i to natychmiast tak, ¿e 40 marca na œw. Kazimierza, to jest na dzieñ imienin Jego
Ekscelencji Kso Biskupa Kowal.l"kiego, mo¿na by go wrêczyæo Ma to byæ serwetka na stó³ a zreszt¹
to ju¿ zdecyduje zmys³ artystyczny Panio Za³¹czonego dokumentu proszê nie zagubiæo Bli¿szych
informacji mo¿e udzieliæ po Mêczykowski, który w ubieg³ym roku »ykona³ herb w rze¿bie"o
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W okresie od stycznia 1949 r. do maja 1951 r. by³a zatrudniona przez Ligê
Kobiet w Wejherowie w charakterze kierowniczki œwietlicy, zaœ od 1 maja do
31 grudnia 1951 r. w charakterze instruktorki regionalizmu kaszubskiego 75.

W miêdzyczasie te¿ Majkowska otrzyma³a propozycjê pracy w Muzeum Kultur
Ludowych w Warszawie76. Wed³ug informacji E. Kamiñskiego Franciszka by³a
w Warszawie na rozmowach w sprawie tej pracy, z której jednak zrezygno-
wa³a 77.

Pracuj¹c przy Zarz¹dzie Ligi Kobiet w Wejherowie, Majkowska, miêdzy inny-
mi organizowa³a wystawy o tematyce regionalnej. Opiekowa³a siê ona równie¿
zespo³em artystycznym, dzia³aj¹cym przy LK. Zespó³ ten 2 wrzeœnia 1951 r. na
do¿ynkach w Rybnie, w czêœci artystycznej zagra³ "Œcinanie Kani".

W Lidze Kobiet Majkowska pracowa³a do 31 XII 1951 r., zaœ w 1952 r. podjê³a
pracê w Bibliotece Publicznej w Wejherowie, w której pracowa³a do 1 XI 1952 r.,
bêd¹c jednoczeœnie zatrudniona w Bibliotece Gminnej w Luzinie78.

Nie zdo³a³am ustaliæ jak d³ugo Majkowska pracowa³a w tej bibliotece, wiado-
mo jednak, ¿e opiekowa³a siê te¿ bibliotek¹ w Strzebielinie Morskim 79.

Na podstawie zachowanych dokumentów wiadomo te¿, ¿e w 1956 r. prowa-
dzi³a ona prace nad uporz¹dkowaniem i opracowaniem technicznym zbiorów sztuki
ludowej, których sama nie okreœli³a bli¿ej pod wzglêdem w³asnoœciowym oraz nad
opracowaniem antypodium ¿ukowskiego z Koœcio³a œw. Jana, które odkopiowa³a
w "autentycznej ich wielkoœci w latach przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹". Na
wykonanie tych prac otrzyma³a Franciszka stypendium od Ministerstwa Kultury
i Sztuki80.

W roku 1956 Majkowska zaczê³a równie¿ aktywn¹ dzia³alnoœæ w Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim, w którym dzia³a do koñca swojego ¿ycia.

75 Ibidem, Zaœwiadczenie o zatrudnieniu z dnia 9 VII 1952 r.
76 MP i MK-P., Sp. F.M., Kor. urz., list Jana ̄ o³na-Manugiewicza, dyrektora tego¿ Muzeum do

Franciszki z 22 IX 1950 r.: " (...) Wed³ug informacjijak¹ otrzyma³iœmy od ob. Cyry[³a] Serdyñ-
skiego w posiadaniu Pani znajduj¹ siê pewne zbiory etnograficzne. Muzeum Kultur Ludowych
jest zainteresowane t¹ spraw¹ i wyra¿a gotowoœæ ewentualnego ich przejêcia na warunkach,
które wymaga³yby bli¿szego omówienia. Ob. Serdyñski informowa³ równie¿, ¿e interesowa³aby
siê Pani prac¹ terenow¹ dla Muzeum lub prac¹ w samej instytucji. Sprawa ta równie¿ wymaga-
³aby omówienia i Muzeum w tym celu proponuje przyjazd Pani na nasz koszt".

77 MP i MK-P., Sp. F.M., Kor. urz., dopisek E. Kamiñskiego datowany na 13 VIII 1963 r., na liœcie

do F. M. z 22 IX 1950 r.:" W/g oœwiadczenia p. F7: Majk[owskiej]: ByJa i propozycja by³a zostaæ
w Wwie, ale p. F7: M. zrezygnowa³a (...) ".

78 MP i MK-P., Sp. F.M., T. zb., Biblioteki w Luzinie i Strzebielinie, t. 40, list Prezydium

Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie do F.M., z dnia 29 X 1952 r., cyt.: "Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej anga¿uje Ob. z dniem 1.XI.1952 7: do pracy na stanowisku Kie-
rownikaBib³ioteki Gminnej w L uzin ie w/g IX-tej g7:[uPY] upos[a¿enia]. Wszelkieagendydot.[ycz¹-
ce] prowadzenia biblioteki nale¿y przyj¹æ od Ob. Maszoty protokolarnie (...) ".

79 MP i MK-P., Sp. F.M., T. zb., Biblioteki w Luzinie i Strzebielinie, t. 40.
80 MP i MK-P., Sp. F.M., D¯S, t. 34: Sprawozdanie F.M. "z pracy dwumiesiêcznej, za otrzyma-

ne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki", 4 I 1957 r.
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Z ramienia Zrzeszenia zorganizowa³a ona ostatni w swoim ¿yciu kurs hafciar-

ski w 1957 r.
Zrzeszenie te¿ sta³o siê dla niej, jak i dla wielu dzia³aczy kaszubskich tego

okresu, organizacj¹ daj¹c¹ nadziejê na rozwój ruchu kaszubskiego oraz na po-
wstanie "nowego" Muzeum Kaszubskiego, które otwarto w Wejherowie, ju¿ po

jej œmierci w 1968 r., na bazie materia³ów zgromadzonych przez Majkowsk¹. Przy-
jê³o ono nazwê, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a jego

pierwszym dyrektorem by³ Pawe³ Labuda81.

Wejherowska szko³a haftu kaszubskiego
i twórczoœæ Franciszki Majkowskiej
Przygoda Majkowskiej z haftem zaczê³a siê, jak mo¿na przypuszczaæ, ju¿ w ko-

œcierskiej, przyklasztornej szkole dla panien. Na dobre jednak zwi¹za³a siê ona
z hafciarstwem w 1913 r., nied³ugo po powrocie na Kaszuby z £odzi.

Zosta³a ona w³¹czona do prac przy organizacji Muzeum Kaszubskiego w
Sopocie, w którym objê³a techniczne kierownictwo nad szkó³k¹ haftów kaszub-

skich. Opiekê nad szkó³k¹ oraz stronê organizacyjn¹ przej¹³ powo³any przez
A. Majkowskiego w dn. 14 lutego "Komitet dla popierania przemys³u domowego
na Kaszubach", którego cz³onkami zosta³y: Leokadia Belakowiczówna z Sopotu-
przewodnicz¹ca, Stanis³awa Pieczyñska - skarbniczka oraz Franciszka Majkow-
ska - kierowniczka techniczna. Pocz¹tkowo w szkó³ce kszta³ci³o siê 8, a w chwili
wybuchu I wojny œwiatowej, 14 dziewcz¹t kaszubskich82. Majkowska, podobnie
jak Teodora Gulgowska, wzory do swych haftów czerpa³a ze zdobnictwa ludowe-
go. Mia³a ona do tego okazjê podczas wspólnych z bratem Aleksandrem objaz-
dów Kaszub w celu zbierania eksponatów do Muzeum w Sopocie. Podobnie te¿
jak Gulgowska, Franciszka sama uk³ada³a kompozycje hafciarskie, w czym póŸ-
niej niew¹tpliwie pomóg³ jej kurs malarstwa u nieznanego z nazwiska artysty ma-
larza z Sopotu, na który uczêszcza³a w 1923 r.83

Jednak droga do znanej dzisiaj na Kaszubach wejherowskiej szko³y haftów
by³a bardzo d³uga, na co dowodem s¹ chocia¿by setki wykonanych przez Maj-
kowsk¹ i zachowanych do dzisiaj szkiców wzornictwa haftu kaszubskiego. Zanim
nadano nazwê stworzonemu przez ni¹ typowi haftu, zorganizowa³a i przeprowa-
dzi³a wiele kursów dla osób, które w sposób profesjonalny chcia³y zajmowaæ siê
tym rodzajem rêkodzie³a artystycznego. Pierwszy prowadzony przez ni¹ kurs ha-
ftu odby³ siê w szkó³ce haftu przy Muzeum w Sopocie, nie ma jednak ¿adnych

81 Historia Wejherowa 000' s. 516; E. Kamiñski, Geneza i dzia³alnoœæ Muzeum Piœmiennictw
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w W¹jherowie, "Pomerania"1971, nr 2, s. 27-43.

82 A. Bukowski, Regionalizm.. o, s. 268.
83 MPiMK-P., Sp. F.M., Dokumenty osobiste, ̄yciorys w³asny, t. 24.
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danych co do przebiegu tego kursu oraz jego zakoñczenia, bowiem zosta³ on prze-
rwany przez wojnê, a Franciszka musia³a powróciæ do Koœcierzyny.

Majkowska ca³y swój czas poœwiêca³a pracom hafciarskim, tworz¹c hafto-
wane upominki dla znajomych i przyjació³84 oraz przy pomocy haftów zarobku-

j¹cna¿ycie.
W 1926 r. otworzy³a ona Szkó³kê Przemys³u Domowego w Wejherowie, na

której prowadzenie otrzyma³a subwencjê w kwocie 1000 z³. od Ministerstwa Oœwia-
ty i Wyznañ Re1igijnych85.

Nie zachowa³y siê ¿adne dokumenty, poœwiadczaj¹ce charakter prowadzonej
przez Franciszkê Szkó³ki Przemys³u Domowego, w której jak mo¿na przypusz-
czaæ uczy³a ona przede wszystkim haftu. Szko³ê t¹ Majkowska prowadzi³a do
1928 r., wówczas bowiem podjê³a siê ona prowadzenia pracowni haftów kaszub-
skich przy Szkole Powszechnej w Gdyni86, która wówczas mieœci³a siê na ul. 10 lu-
tego87. Bêd¹c kierownikiem pracowni, szkoli³a hafciarki, organizowa³a wystawy
haftów, a tak¿e jako cz³onkini Towarzystwa Pracy Kobiet zainicjowa³a wykonywa-
nie lalek kaszubskich w osiemnastowiecznych strojach, rekonstruuj¹c w ten sposób
kaszubski strój 1udowy88. Lalki te zosta³y zakupione przez Muzeum Miasta Gdyni89.

Pracowniê Kaszubsk¹ Majkowska prowadzi³a przez kolejne dwa lata9°.
W 1930 r. na proœbê Aleksandra, Majkowska przenios³a siê do Kartuz, gdzie pro-
wadzi³a Towarzystwo Zrzeszenia Kaszubek (TZK)91 . We wrzeœniu 1932 r. Maj-
kowska podjê³a pracê w charakterze nieetatowej nauczycielki klasy VII, publicznej
szko³y w Kartuzach, pracuj¹c na tym stanowisku do 1934 r.92 Nie zdo³a³am usta-

84 MPiMK-P, Sp. F.M., Kor. pryw., t. 20, tom II, k. 104, korespondencja od znajomych Francisz-
ki z podziêkowaniami za hafty. Jednym z takich listów, jest list z 7 VI 1923 r. od B. Maciejew-
skiej (osoba bli¿ej nieznana), w którym ta pisa³a: "Droga Pani, kochana Panno Franiu, Proszê
bardzo wybaczyæ, ¿e dopiero dziœ do Pani piszê. Mia³am zamiar przed moim 'IJljazdem odwie-
dziæ Szan. Pañstw. ¿eby siê osobiœcie po¿egnaæ i p. Frani za tak mi³¹ niespodziankê podziêko-
waæ. Zachowam ten œliczny haft drogiej Panijako bardzo mi mi³¹ pami¹tkê (...)".

85 MP i MK-P, Sp. A. M., ¯yciorys F.M.
86 Ibidem; MPiMK-P, Sp. F.M., Kor. pryw., t. 20 tom 1, k. 47, list Haliny Dze¿ewskiej

z 15 X 1928 r., który jest zaadresowany nastêpuj¹co: Franciszka Majkowska, nauczycielka
robót kaszubskich, Gdynia Szko³a Powszechna.

87 W. Fr¹ckowiak, Szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce i oœwiata pozaszkolna w Gdyni okresu miêdzy-
wojennego (1918-1939), [w:] Gdynia. Sylwetki ludzi. Oœwiata i nauka. Literatura i kultura, pod
red. A. Bukowskiego, Gdañsk 1979, s. 207-208.

88 MPiMK-P., Sp. F.M., Dokumenty osobiste, ̄yciorys F.M., t. 24; F. Kwidziñski, Kaszubskie
stroje ludowe, Kartuzy 1998, s. 7.

89 W swoim ¿yciorysie F. Majkowska pisa³a: ,,(...) Lalki te zakupi³o Muzeum Etnograficzne mia.\'ta

Gdyni (...) ". Mia³a tu ona zapewne na myœli dzia³ etnograficzny w Muzeum Miejskim w Gdyni,
bowiem w mieœcie tym nigdy nie by³o Muzeum Etnograficznego; zob.: Gdyniao Sylwetki o o ., So 91-1920

90 MPiMK-P, Sp. Fo M., kor. urzo, kor. pryw, t.19-20.
91 MPiMK-Po, Sp. FoMo, Dokumenty osobiste, ¯yciorys F.M., to 24, ,,(..) Brat mój Alek.\'ander

mieszka³ wówczas w Kartuzach i zaproponowa³ mi wspó³pracê w dziedzinie Ludoznawstwa.
Sprowadzi³am siê wiêc do Kartuzo Prowadzi³am Towo Zrzeszenia Kaszubek (..) "o

92 MPiMK-P, Sp. Fo M., Dokumenty osobiste, to 240
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liæ, jaki by³ zakres jej obowi¹zków. Z tego okresu zachowa³o siêjedynie sprawoz-
danie Franciszki dotycz¹ce robót kobiecych prowadzonych przez ni¹ od wrzeœnia
1932 r., brak jednak daty koñcowej prac oraz miejsca ich wykonywania. Spra-
wozdanie mo¿e wiêc dotyczyæ zarówno pracy w tej szkole, jak i prac prowadzo-

nych w ramach wy¿ej wspomnianego Towarzystwa. Niemniej jednak, jak wynika
z tego sprawozdania, Majkowska prowadzi³a zajêcia z dziewczêtami kl. IV-VII

i tak jak iw poprzednich placówkach uczy³a haftu kaszubskiego93.
Jak ju¿ wspomnia³am, Majkowska w szkole w Kartuzach pracowa³a do 1934 r.

W latach 1935-1938 Majkowska naj prawdopodobniej zajmowa³a siê tak¿e prowa-
dzeniem kursów, bowiem korespondencja z tego czasu, do niej kierowana na ad-
res kartuski, dotyczy³a przede wszystkim haftów kaszubskich. I tak Pomorski
Zwi¹zek Teatrów Ludowych z Torunia w liœcie z dnia 27 VIII 1934 r. prosi³ ,,0 prze-
s³anie zamówionego ubioru kaszubskiego ¿eñskiego (...) wraz z rachun-
kiem"94. Siostra Maria Stanis³awa, urszulanka, w liœcie z 12 IV 1935 r. prosi³a
Majkowsk¹ ,,0 pozwolenie odrysowania kilku oryginalnych wzorów kaszub-
skich z - oraz o pewne informacje"95. Zaœ list z dnia 7 X 1935 r., którego
nadawc¹ by³o kierownictwo VII klasy Publicznej Szko³y Powszechnej w Gru-
dzi¹dzu, adresowany jest do Pani Majkowskiej, nauczycielki haftów kaszubskich
w Kartuzach96. W lutym 1936 r. Majkowska tymczasowo przebywa³a w Lulko-

wie, pow. toruñski97.
Korespondencja Franciszki Majkowskiej pozwala przypuszczaæ, ¿e w okresie

od 1935 r. do listopada 1938 r. prowadzi³a ona równie¿ kursy haftu, a w przerwach
miêdzy kolejnymi kursami zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ na rzecz kultury ludowej
oraz zarabia³a dodatkowo sprzeda¿¹ haftów98.

W listopadzie 1938 r., Franciszka Majkowska zorganizowa³a kolejny kurs ha-

ftu, na który zapisa³o siê 36 dziewcz¹t z Kartuz i z okolicy. Lekcje odbywa³y siê
codziennie, w grupach kilkuosobowych, przy czym w miarê trwania kursu liczba
jego uczestniczek zmniejsza³a siê. Ostatni zapis dotycz¹cy tego kursu pochodzi

z 6 IV 1939 r.99
W lipcu 1939 r. Majkowska otrzyma³a od Ministerstwa Wyznañ Religijnych

i Oœwiecenia Publicznego zawiadomienie o przyjêciu na Wakacyjny Instytut Sztu-
ki w Gdyni 100. Czy jednak bra³a ona udzia³ w zajêciach tego Instytutu nie zdo³a³am

ustaliæ.

f. zb.), Kursy haftów w Kartuzach i w Wejhe-

93 MPiMK-P. Sp. F.M., D¯S, t. 34, k. 3.
94 Kor.urz.,t.19,k.59.
95 Ibidem,k.169.
96 Ibidem, k. 19.
97 Ibidem, k. 61.
98 MPiMK-P. Sp. F.M., Kor. urz., t. 19.
99 MPiMK-P., Sp. F.M., Tematy zbiorcze (dalej:

rowie 1938-1957, t. 42.
\00 MPiMK-P Sn FM- Kor. urz.. t. 19.
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Nastêpne kursy prowadzi³a Majkowskaju¿ po II wojnie œwiatowej, w czasie
której mieszka³a w Kartuzach za miastem na ul. Wzgórze Wolnoœci, sk¹d wypro-
wadzi³a siê najprawdopodobniej w 1946 rlO³.

Po wojnie Majkowska prowadzi³a kursy przy powstaj¹cym Muzeum Kaszub-
skim w Kartuzach 102. W roku szkolnym 1947/48 zosta³a kierowniczk¹ pracowni
haftów przy Szkole Przysposobienia Krawiecko-BieliŸniarskiego w Kartuzach.
Z pracy w Szkole Krawieckiej w Kartuzach Majkowska napisa³a sprawozdanie,
z którego wynika, ¿e oprócz prac manualnych uczennice musia³y przyswajaæ "po-
dawan¹" przez Majkowsk¹ w formie wyk³adów i pogadanek wiedzê na temat
historii haftu kaszubskiego oraz przygotowywa³y krótkie przedstawienia na pod-
stawie ksi¹¿ki Majkowskiego ¯ycie i przygody Remusa oraz pozycji autorstwa
Hieronima Derdowskiego, O Panu Czorliñskim co do Pucka po sece lacho/.
Ten element nie wystêpuje we wczeœniejszych sprawozdaniach, co mo¿e wska-
zywaæ na to, ¿e Majkowska tych metod nauczania wczeœniej nie stosowa³a. Poza
tym program nauczania nie odbiega³ niczym od programów przedwojennych. Dziew-
czêta, tak jak i ich poprzedniczki z lat 1938/39, najpierw poznawa³y zasadnicze
elementy sztuki haftu, a na koniec kursu uczy³y siê wykroju, szycia i haftowania

stroju kaszubskiegol03.
Swój ostatni kurs haftu kaszubskiego prowadzi³a Majkowska, maj¹c 69 lat,

w 1957 r. w Wejherowie, dok¹d przeprowadzi³a siê w 1951 r. Kurs ten zosta³ zor-
ganizowany przez ni¹ sam¹ i wejherowski Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko- Pomor-
skiego oraz trwa³ od 1 IX 1957 r. do 30 X 1957 r.lO4 Jak wynika z zachowanej
dokumentacji Majkowska prowadzi³a lekcje haftu w lokalu wyznaczonym przez
ZKP przez 4 godziny tygodniowo, za co otrzymywa³a wynagrodzenie w wysoko-
œci 750 z³. miesiêcznie,05. Kurs ten jednak zosta³ przerwany z powodu choroby
Franciszki. Wed³ug dziennika prowadzonego przez Majkowsk¹, uczestniczy³y w nim
23 uczennice. Ponadto niektóre uczestniczki tego kursu potrafi³y ju¿ doskonale
haftowaæ, co wskazywa³oby na to, ¿e na kurs zapisa³y siê w celu poznania nowej
szko³y haftów - szko³y wejherowskiej, któr¹ póŸniej udoskonala³y.

Szko³a wejherowska, której prekursork¹ by³a Majkowska, charakteryzuje siê
wiêksz¹ intensywnoœci¹ kolorów, których podobnie jak w szkole ¿ukowskiej czy
wdzydzkiej jest siedem (¿ó³ty, czerwony, trzy niebieskie od b³êkitnego do granatu,~

101 MPiMK-Po, Spo FoMo, ̄yciorys FoMo, [bod.], ,,(...) Gdy Niemcy wkroczyli do Kartuz zamknêli

wspomniany zak³ad wystawy i wyrzucili mnie z mieszkania i przydzielili mi za miastem, na
Wzgórzu Wolnoœci, jeden ma³y pokój. /przed paru tygodniami wyprowadzi³am siê st¹d/ (.0.) ".

102 MPiMK-Po, Spo FoMo, Kor. urzo, to 19.
103 MP i MK-Po, Sp. FoMo, D¯S, to 340
104 Prywatne zbiory Ao Konkel; Zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu haftu kaszubskiego wystawio-

ne przez ZKP na nazwisko Anny Konkel, Wejherowo I XI 1957 r.
lOS Co Obracht-Prondzyñski podaje, ¿e by³ to klub ZKP nazywany "Paradnic¹", jest to jednak

raczej niemo¿liwe, gdy¿ jak sam podaje, "Paradnica" funkcjonowa³a dopiero od 1958 ro, zobo:
Historia Wejherowa .0., So 528; poro: MPiMK-Po, Sp. F.Mo, Kor. urzo, t. 190
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zielony i czarny) oraz przewag¹ kolorów ¿ó³tego i czerwonego nad pozosta³ymi,
a tak¿e wiêkszymi motywami i nowymi elementami takimi jak: aster, bez, chryzan-
tema, dalia, bez czy groszekl06. Kontynuatorkami tej szko³y s¹ Jadwiga Kreft i Anna
Konkel. Sztuka haftowania wzorem kaszubskim tej szko³y od roku 1957 zmieni³a siê
znacznie. Obecnie ka¿da z wy¿ej wymienionych osób, które reprezentuj¹ tê szko³ê,
haftuje odmiennie, swoim w³asnym stylem, zachowuj¹c jednak podstawowe ele-
menty haftu wejherowskiego, przekazanego im przez Franciszkê Majkowsk¹.

***

Twórczoœæ Majkowskiej to jednak nie tylko, choæ g³ównie, haft kaszubski. Fran-
ciszka bowiem próbowa³a te¿ swoich si³ w innych "sztukach" - malarstwie czy poezji.

Jak w wielu sprawach, tak i w tej dziedzinie du¿ym autorytetem dla Majkow-
skiej by³ jej brat, Aleksander i byæ mo¿e w³aœnie dlatego nie zachowa³y siê prawie
¿adne wiersze Franciszki. Majkowski bowiem by³ przeciwny, aby jego siostra zaj-
mowa³a siê poezj¹. Da³ temu wyraz w liœcie z 13 VI 1916 r., w którym pisa³ do
niej: ,,( ..) Jednego tylko nie mogê zrozumieæ: Te zwrotki na czele listu. Czy
maj¹ to byæ wiersze? Zaœ Ty - je¿eli chcesz - co mnie dziwi i trochê zatrwo¿a
- koniecznie siê na poezjê rzucaæ ija nie radzê wcale III) - to opanuj przede

wszystkim technikê (..) Obawiam siê tylko, ¿e pod wp³ywem K.[antaka] wdep-
nê³aœ znowu w sprawê, która Ci nerwy do ostatka roztarga i nie ma celu "107.

Rzeczywiœcie to za namow¹ ks. Kamila Kantaka 108, Franciszka próbowa³a pi-
saæ wiersze, mimo to najprawdopodobniej pos³ucha³a rad swego brata, gdy¿ w jej
spuœciŸnie znajduj¹ siê tylko dwa wiersze jej autorstwa.

Pierwszy datowany jest na 1913 r. i mimo ¿e Majkowska mia³a wówczas 31 lat,
wiersz jest zatytu³owany Mój Pogrzeb. Treœci¹ wiersza nie jest jednak uroczystoœæ
pogrzebowa, jak wskazywa³by na to jego tytu³, lecz próba ludzkiego przygotowania
do œmierci, która, jak przekonuje czytelnika autorka, zawsze przychodzi niespodzw"-
wanie. Wiersz ten, zachowany w rêkopisie jest trzyzwrotkowy o nierównej liczbie
wersów i zg³osek w wersie. Autorka zastosowa³a rym prosty jednak nie w ca³ym
wierszu, co zapewne nie by³o jej zamierzeniem lecz nieumiejêtnoœci¹l09.

Drugi utwór to wiersz napisany w jêzyku kaszubskim, niedatowany, zachowany
w dwóch nieco odmiennych rêkopiœmiennych fonnach, co, jak mo¿na przypusz-

106 R. Ostrowska, l. Trojanowska, Bedeker Kaszubski, Gdañsk 1974, s. 258; T. Bolduan, No»:y

Bedeker Kaszubski, Gdañsk 1997, s. 120; W. B³aszkowski, Hafty regionalne na Pomorzu
Gdañskim, Gdañsk 1983, s. 36-37.

107 A. Bukowski, Listy..., list 20.
108 MPiMK-P. Sp. F.M., Kor. pryw., t. 20, listy Kamila Kantaka do F.M., ,,(...) Co robi¹ Twoje

rozmaite pisma i teksty? Czy teraz zaprzesta³aœ pisaæ ?(...) ". W innym liœcie natomiast Kantak
pisa³: ,,(..) Bardzo jestem ciekaw Twoich tekstów kaszubskich i bardzo siê cieszê je¿eli mi je
przyœlesz (..) "; innym razem znowu: ,,(..) Niestety zbyt ciê¿kie nak³adasz na mnie ¿¹danie
¿eby poprawiæ tekst Twój pomorski. Przecie¿ja naprawdê po pomorsku wcale nie umiem (..) ".

109 MPiMK-P. Sp. F.M., Twórczoœæ F.M.: Poezja i wiersze, t. l.
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czaæ, by³o spowodowane d³u¿sz¹ prac¹ nad tym utworem. Wiersz tenjest zatytu³o-
wany Palny Kwiat. Tak jak w poprzednim wierszu, tak i w tym, Majkowska zasto-
sowa³a rym prosty, w tym jednak utworze, rym ten jest ju¿ doskonalszy, a zwrotki
zawieraj¹ jednakow¹ liczbê wersów mimo, ¿e o ró¿nej liczbie zg³osek11o. Jest to
zatem dowód, ¿e i w tym wypadku, Franciszka próbowa³a zastosowaæ siê do rady
brata, który pisa³, ¿e "wiersze ~magaj¹ koniecznie rymu ". Nie zachowa³y siê
¿adne "wiersze bia³e", o których pisa³ w swoich listach do Franciszki Aleksander.

Oprócz wierszy, próbowa³a te¿ Majkowska pisaæ pogadanki, czytanki, widowi-
ska i referaty. Prace te, pod wzglêdem tematycznym, mo¿na podzieliæ na dwie
grupy: l - teksty poœwiêcone sztuce ludowej i kaszubszczyŸnie; 2 - to opracowa-

nia o tematyce ogólnohistorycznej III.

Warty wzmiankowania jest tekst poœwiêcony sztuce ludowej Kaszub, zatytu³o-
wany Strój ludo~ na Kaszubach. Jest to tekst zachowany w fonnie maszyno-
pisu, datowany na 1963 r. Autorka omawia w nim historiê stroju ludowego na
terenie Kaszub, ze szczególnym uwzglêdnieniemjego losów w XX w., podkreœla-
j¹c przy tym swój wk³ad w próbê wskrzeszenia kaszubskiego stroju ludowego I 12.

Oprócz podejmowanych przez Franciszkê Majkowsk¹ wysi³ków w zakresie
pisania tekstów poetyckich, literackich i popularnych, próbowa³a te¿ ona realizo-
waæ swoje aspiracje artystyczne w malarstwie, do czego z kolei Majkowski sio-
strê serdecznie namawia³l13.

Franciszka rysowa³a g³ównie hafty oraz elementy flory krajobrazu kaszubskie-
go114, o czym Majkowski równie¿ przychylnie siê wyra¿aVIS. Rysunki wykony-
wa³a o³ówkiem b¹dŸ tuszem. Kopiowa³a portrety, a tak¿e herby miast kaszubskich.
Mia³a zaprojektowaæ exlibris biblioteki Muzeum Kaszubskiego w Sopocie, do cze-
go nak³ania³ Majkowsk¹ks. Kamil Kantaki 16.

110 Ibidem.
III Ibidem, t. 2-3, 5.
112 Ibidem, t. 4.
113 A. Bukowski, Listy..., list 19 z 27 V 1916 r.: ,,(:..) Ja s¹dzê, ¿e Twoja si³a by le¿a³a w malowni-

czym patrzeniu na œwiat i w rysowaniu i w malarstwie. I tej strony radzi³bym Ci siê trzymaæ
(...) "; w innych listach Majkowski tak¿e porusza tê tematykê, pisz¹c: " (:..) Zarazem wyœlê Ci
Ruskina po niemiecku pisan¹ ksi¹¿kê o sztuce (:..)".

114 MPiMK-P. Sp. F. M., nieopracowane materia³y etnograficzne. t. 1-4 (+ 1 rulon).
115 A. Bukowski, Listy..., list 22 z 10 VIII 1916 r., ,,(:..) Je¿eli pisa³em, abyœ do zimy 200 okazów

narysowa³a, to oczywiœcie nie chcê, abyœ znowu ca³¹ si³¹ pary pracowa³a. Te rysunki musz¹ byæ
zrobione z ochot¹ i g³ówna rzecz, ¿eby by³y dobre, tak bêd¹ mia³y wartoœæ trwa³¹. (:..) ".

116 MPiMK-P. Sp. F. M., Kor. pryw., t. 20. t. II, listy K. Kantaka do Franciszki z 1916 r.: ,,(...) Nie
wiem czy Ci ju¿ pisa³em kiedy o tem ¿e trzebabyobmyœliæ i ~rysowaæ exlibris dla biblioteki
i archiwum Muzeum pom.[orskiego] Exlibris (z ksi¹¿ek) to znak biblioteczny. Trzebaby trój-
barwny pewnie. Zreszt¹ ufam ca³kiem Twojej inwencji-mo¿e gryfa na ksi¹¿ce lub coœ podobne-
go (..)". W póŸniejszym liœcie z tego¿ roku ks. Kantak pisa³: ,,(...) Obrazki z Gryfem bardzo
³adne a ciekawszy dlatego bêdzie ten tr¹bi¹cy ruch m³odokaszubski. Tylko zdaje mi siê nie ze
wszystkiem odpowiadaj¹ idei exlibrisu. Na to ten Gryf z ksi¹¿kami jednak cokolwiek ma³o
organicznie po³¹czony. Zreszt¹ przecie¿ zupe³nie niepotrzebnie trzymaæ siê Gryfa, mo¿e i co
innego wymyœliæ. (:..) A wreszcie mo¿esz i z fantazji skomponowaæ (..)".
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Kontakty Franciszki Majkowskiej
ze œrodowiskiem dzia³aczy kaszubskich
Zachowana w spuœciŸnie Majkowskiej korespondencja pozwala na skonstru-

owanie listy najbli¿szych jej znajomych oraz tych, którzy mieli najej ¿ycie du¿y
wp³yw. Wœród korespondentów mamy takie nazwiska jak: Andrzej Bukowski,
ks. Pawe³ Czaplewski, ks. Franciszek Grucza, ks. Kamil Kantak, Jan Kamowski,
Janina i Marceli £ukowiczowie, Franciszek Treder czy Izabela Trojanowska (zob.
aneks). Najwiêcej listów jest od ks. Kamila Kantaka, który podobnie jak A. Maj-
kowski, odegra³ znacz¹c¹ rolê w ¿yciu Franciszki.

Ks. Kantak by³ przyjacielem rodziny Majkowskich, w której mówi³o siê nawet
o mi³oœci Franciszki do niego. A. Majkowski w liœcie do swej narzeczonej Alek-
sandry Komorowskiej (I v. Starzyñskiej) z 6 I 1920 r. pisa³: ,,(...) Niech droga
Pani nie powtórzy mych s³ów o Ks. K.[antaku] mej siostrze. Wiem, ¿e go ko-
cha - co na to poradziæ? (...)"117.

Ks. Kantak by³ niejako przewodnikiem Franciszki w jej samotnym ¿yciu. Do-
radza³ jej w sprawach zawodowych, utwierdza³ j¹ w umi³owaniu sztuki kaszub-
skiej, poleca³ stosown¹ dla niej literaturê, dyskutowa³ z ni¹ na tematy dotycz¹ce
sprawy kaszubskiej. Nie zapomnia³ te¿ o niej w trudnych dla Franciszki latach po
1945 r. Mieszkaj¹c w Bejrucie, wspiera³ j¹ nie tylko rad¹, ale i przysy³a³ liczne
paczki z odzie¿¹ oraz artyku³ami trudno dostêpnymi na polskim rynku 118.

Na podstawie zachowanych w spuœciŸnie Majkowskiej dokumentów, mo¿na

stwierdziæ, ¿e darz¹c ks. Kantaka du¿ym zaufaniem, niejednokrotnie korzysta³a
ona z jego rad, zw³aszcza w kwestiach zawodowych, czêsto przedk³adaj¹c je po-
nad zdanie swojego brata Aleksandra, który równie¿ odegra³ wa¿n¹ rolê w jej
¿yciu. Aleksander bowiem, doceniaj¹c jej zami³owanie do haftu i kultury regional-
nej, anga¿owa³ j¹ do wielu prowadzonych w tym zakresie przez siebie przedsiê-
wziêæ. Wielokrotnie te¿, zw³aszcza, ale nie tylko w okresie I wojny œwiatowej,
pomaga³ jej finansowo, mimo ¿e jego sytuacja materialna nie by³a najlepszal19.

Kontakty Franciszki ze œrodowiskiem dzia³aczy kaszubskich, do których grona
nale¿a³a, przejawia³y siê równie¿ w licznych spotkaniach s³u¿bowych i towarzy-
skich, w których bra³a udzia³. W jej spuœciŸnie zachowa³o siê ok. 80 zaproszeñ na
ró¿nego typu imprezy organizowane przez œrodowiska kaszubskie w latach
1935-1966. I tak bra³a ona udzia³ w Zjazdach Cz³onków Polskiej Akadem. [ickiej]
Korporacji "Cassubia", które odbywa³y siê w Kartuzach; uczestniczy³a w zjaz-
dach dzia³aczy kulturalno-spo³ecznych Ziemi Kaszubskiej oraz w wielu konferen-

117 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdañsku ..., s. 37.
118 MPiMK-P., Sp. F.M., Kor. pryw., t. 20.
119 Tajny list Starosty Powiatowego Kartuskiego do Wojewody Pomorskiego z dn. 25 VI 1937 r.

dot. sytuacji materialnej dr. Majkowskiego (zbiory w³asne autorki artyku³u); A. Bukowski,
Korespondencja literata i lekarza Aleksandra Majkowskiego z mistrzem krawieckim W³ady-
s³awem Berkanem, "Rocznik Gdañski"1993, z. I, s. 155-198.
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cjach poœwiêconych sprawom kaszubskim. By³a uczestniczk¹ wielu wystaw, kon-
certów i spotkañ organizowanych przez œrodowisko Kaszubów. Niejednokrotnie
te¿ sama by³a organizatork¹ imprez, w tym wystaw i spotkañ poœwiêconych kul-
turze kaszubskiej. W maju 1957 r. by³a matk¹ chrzestn¹ statku im. Floriana Cey-
nowy, wielokrotnie te¿ bra³a udzia³ w uroczystoœciach poœwiêconych pamiêci jej
brata Aleksandra.

By³a te¿ przez wspó³czesnych doceniana za swój wk³ad w rozwój kultury Ka-
szubów. Otrzymywa³a liczne podziêkowania i dyplomy uznania g³ównie za organi-
zowanie wystaw oraz za ca³okszta³t pracy kulturalno-oœwiatowej 12°. W 1930 r.
otrzyma³a od Prezydium Rady Ministrów pierwsze udokumentowane odznacze-
nie - Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, za którego wykonanie musia³a zap³aciæ, o czym do-

wiedzia³a siê listownie po odznaczeniu 121. Za sw¹ pracê spo³eczn¹ i nowatorskie
prace hafciarskie otrzyma³a w 1958 r. od Ministerstwa Kultury i Sztuki nagrodê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 1000 z³. 122 Tego samego roku Ministerstwo przyzna³o jej

stypendium w wysokoœci 1500 z³. na prowadzenie prac hafciarskich, z których
Majkowska wywi¹za³a siê, przesy³aj¹c do Ministerstwa swoje haftyl23. Te nagro-
dy pieniê¿ne by³y dla niej niezwykle wa¿nym uzupe³nieniem bud¿etu domowego,
który by³ bardzo skromny. Od 1952 r. stara³a siê ona o prawa do rentyl24.

Dziêki staraniom ZKP, w tym miêdzy innymi Izabelli Trojanowskiej, otrzyma³a
Majkowska w 1958 r. tzw. "rentê specjaln¹" w wysokoœci 1000 z³., co niew¹tpli-
wie znacznie poprawi³o jej sytuacjê materialn¹l25. Dzia³acze Zrzeszenia poczynili
te¿ starania w kierunku poprawienia warunków mieszkaniowych Majkowskiej,
dziêki czemu równie¿ w 1958 r. otrzyma³a przydzia³ na mieszkanie, które mia³o
zaplecze sanitarne. Bowiem od lipca 1951 r. Franciszka mieszka³a w domu przy
ul. Sobieskiego 258. Wówczas otrzyma³a przydzia³ na mieszkanie, na które sk³a-
da³ siê ,,1 pokój z prawem wspó³u¿ywania [ ]b kuchni, przedpokoju i ubika-
cji (...)"126. W 1958 r. dziêki zrzeszeñcom ta sytuacja uleg³a poprawie.

120 MPiMK-P., Sp. F. M., Kor. urz., t. 19, k. 28, 33, 50, 58, 80.
121 Ibidem, k. 83.
122 Ibidem, k. 39.
123 Ibidem, k. 40.
124 Mimo swojego wieku nie otrzymywa³a œwiadczeñ emerytalnych z tytu³u pracy zawodowej gdy¿:

,,(...) Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawo do renty uzale¿nionejest miêdzy innymi wa-
runkami od przebycia przez ubezpieczonego w ubezpieczeniu emerytalnym 60 miesiêcy sk³adko-
wych. Obyw. nie przed³o¿y³a do roszczenia o rentê starcz¹ ¿adnych dowodów pracy ani te¿
dowodów ubezpieczenia emerytalnego, za okres swego zatrudnienia do 19391: Zeznañ œwiad-
ków za okres okupacji Zak³ad nie uzna³, z tytu³u pracy po ")lzwoleniu podjêtej po ukoñczeniu
60 roku ¿ycia podlega³a Obyw. ubezpieczeniu jedynie chorobowemu i ~padkowemu, a nie by³a
ubezpieczona w pe³nym zakresie; MP i MK-P., Sp. F.M., Kor. urz., t. 19, k. III: Decyzja ZUS,
z lO XII 1952 r., o przyznaniu renty starczej F.M..

125 MPiMK-P., Sp. F.M., Kor. urz., t. 19, k. 104; Kor. pryw., t. 20/11, k.166.
b Fragment nieczyteIny.

126 MP i MK-P., Sp. F.M., Kor. urz., list Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie,
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z dnia 18 VII 1951 r., t. 19.
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Niewiele osób dziœ pamiêta Franciszkê Majkowsk¹, jedn¹ z nich jest Edmund
Kamiñski, który pozna³ Franciszkê, bêd¹c m³odym dzia³aczem Zrzeszenia. Najej

proœbê w 1958 r. porz¹dkowa³ jej prywatne archiwum, g³ównie korespondencjê.
Segregowa³ materia³y oraz rozszyfrowywa³ inicj a³y, którymi podpisywali siê nadaw-
cy listówl27. Dziêki tej pomocy to w³aœnie jemu i dwóm innym dzia³aczom kaszub-
skim, póŸniejszym wspó³za³o¿ycielom Muzeum wejherowskiego, Mironowi
£ukowiczowi i Janowi Trepczykowil28, Franciszka powierzy³a swoje zbiory, które
kilkanaœcie lat póŸniej, jako jej spuœcizna znalaz³y miejsce w Muzeum. Wczeœniej
by³y przechowywane przez Kamiñskiego, który w obawie przed ówczesnymi w³a-
dzami, a w porozumieniu ze wspó³za³o¿ycielami Muzeum, do jego otworzenia udo-

stêpni³ tylko czêœæ materia³ów po Franciszcel29.
Kamiñski wspomina Majkowsk¹jako osobê dumn¹, ambitn¹ i z wysokim po-

czuciem honoru, nielubi¹c¹prosiæ, zw³aszcza je¿eli chodzi³o o jej sprawy bytowe.
By³a te¿ osob¹ nader lubi¹c¹ rozmowy, zw³aszcza na tematy polityczne. Najbar-
dziej jednak paradoksalne w jej przypadku by³o to, ¿e ta, która kaszubszczyzn¹
zajmowa³a siê ca³e swoje doros³e ¿ycie, nie umia³a mówiæ po kaszubsku 13°.

Inaczej wspomina³a Majkowsk¹jedna z jej uczennic, Anna Konkel- hafciarka,
kontynuatorka wejherowskiej szko³y haftów, której prekursork¹ by³a Franciszka.
Anna Konkel pozna³a Majkowsk¹ na kursie haftów w Wejherowie w 1957 r., by³a
ju¿ wówczas doœwiadczon¹ hafciark¹, reprezentuj¹c¹ szko³ê puck¹. Zainteresowa-
na nowo powsta³¹ szko³¹ zapisa³a siê na kurs Majkowskiej, na której proœbêjeszcze
w 1957 r., przejê³a szko³ê haftu wejherowskiego, prowadz¹c kursy do 1997 r.

W udzielonym mi wywiadzie mówi³a o swojej nauczycielce jako o osobie szcze-
gólnie ceni¹cej uczciwoœæ ludzk¹, nieufnej i zamkniêtej w sobie, a jednoczeœnie
bardzo pogodnej. Mówi³a o niej, ¿e by³a wymagaj¹ca wobec swoich kursantek,
ale "nie gani³a tych, które nie radzi³y sobie z ig³¹ ". Raczej stara³a siê je zachê-
caæ. Du¿y nacisk k³ad³a na komponowanie wzorów haftu kaszubskiego na pod-

stawie stworzonych przez siebie motywówI3'.
Na ostatnim przeprowadzonym przez Majkowsk¹ kursie, oprócz jej kontynu-

atorki Anny Konkel, wœród najlepszych hafciarek by³a Ma³gorzata Albecka, która
zmar³a w 1992 r. oraz Jadwiga Kreft, mieszkaj¹ca do dziœ w Wejherowie. Nieste-
ty, ze wzglêdu na stan zdrowia p. Kreft nie mog³am przeprowadziæ z ni¹ rozmowy.

Majkowska by³a osob¹ bezgranicznie poœwiêcaj¹c¹ siê sprawie kaszubskiej,
zw³aszcza haftowi. By³a pogodna i nigdy siê na nic nie uskar¿a³a. Warto podkre-

127 Wywiad z E. Kamiñskim.
128 Jan Trepczyk (1907-1989), nauczyciel, poeta kaszubski, cz³onek Zrzeszenia Kaszubsko-Po-

morskiego
129 Historia Wejherowa ..., s. 516; E. Kamiñski, Geneza ..., s. 27-43. Wywiad z E. Kamiñskim.
130 Wywiad z E. Kamiñskim.
131 Wywiad z Ann¹ Konkel, Wejherowo dn. 31 XII 1998 r. (nagranie magnetofonowe w posiadaniu

autorki artyku³u).
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œliæ te¿ wagê przeprowadzonego przez ni¹ w 1957 r. kursu haftów w Wejherowie,
dziêki któremu zyska³a swoje nastêpczynie, które nie tylko kontynuowa³y jej dzie-
³o, ale przede wszystkimje rozwija³y.

Franciszka Majkowska zmar³a, maj¹c 85 lat, 19 sierpnia 1967 r. w szpitalu
powiatowym w !³awie, gdzie przebywa³a u swojej siostrzenicy, Miros³awy Kul-
czyñskiej. Trzy dni póŸniej zosta³a pochowana na cmentarzu rzymsko-katolickim
w Wejherowie, gdy¿ taka by³a jej ostatnia wola132. P³yta nagrobna na miejscu jej
spoczynku zosta³a ufundowana przez wejherowski oddzia³ Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, którego dzia³acze nie zapominaj¹ o nie strudzonej dzia³aczce

sprawy kaszubskiej.

132 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Œw. Leona Wielkiego w Wejherowie, Ksiêga Zgonów [1967]
1957-1971, s. 183, nr akt zgonu 46; Wywiad z E. Kamiñskim.
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ANEKS

Spis nadawców korespondencji kierowanej do Franciszki Majkowskiej
w latach 1910-1964

a) Nadawcy korespondencji urzêdowej:

Bank, Gdañsk
Biuro Parafialne, Gdynia-Cisowa
Biuro Rady Narodowej, Poznañ
Centrala Przemys³u Artystycznego, Kraków
Der B Jrgermeister der Stadt Karthaus, Kartuzy
Foto-Ryœ Studio Artystyczne, Gdañsk Wrzeszcz

General Agentur-Danzig
Gminna Biblioteka w Luzinie

Instytut Ba³tycki, Gdynia
"Kaszebe". Tygodnik Kaszubski
Komitet Obywatelski Fundacji Sztandaru 60 Kartuskiego Pu³ku Piechoty

Klub Artystów Wybrze¿a, Sopot
Ko³o Krajoznawcze przy PañstwoWyD1 Gimnazjum KrawIeckim w Sopocie
Ko³o M³odzie¿y Czerwonego Krzy¿a przy Gimnazjum Polskim w Gdañsku

Ko³o Przyjació³ Harcerzy, Kartuzy
Komitet Do¿ynkowy, Gdynia-Cisowa
Komitet Obchodu 600-lecia Miasta Bydgoszczy, Pomorska Wystawa...
Komitet Organizacyjny Zrzeszenia Kaszubskiego, Gdañsk
Komitet Pomocy Dzieciom i Starcom Kaszubskim "Rada", Sopot
Komitet Wystawy Kaszubskiej Sztuki Ludowej, Kartuzy
"Kultura i Sztuka". Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne, Warszawa
Kuratorium Okrêgu Szkolnego Poznañskiego, Poznañ

Liga Kobiet, Zarz¹d Powiatowy, Wejherowo
Liga Kobiet, Zarz¹d Wojewódzki, Gdañsk
Liga Morska i Kolonialna Okrêg Pomorski, Toruñ
Miêdzynarodowe Targi Gdañskie, Dzia³ Wystawowy, Gdañsk
Miêdzyszkolny Oœrodek Prac Pozalekcyjnych, Gdañsk
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Plastyki, Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, Warszawa
Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Warszawa

Muzeum Kaszubskie, Kartuzy
Muzeum Kultur Ludowych, Warszawa
Muzeum Œl¹skie, Katowice
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Kartuzy
Oœrodek Metodyczny Szkolenia Zawodowego, Gdañsk



FRANCISZKA MAJKOWSKA 1882-1967. 1':1,7

P³ocka Trzecia Dru¿yna Harcerska, P³ock
Podkomisja Graniczna Pó³nocna, Gdañsk Oliwa
Polskie Radio, Gdañsk
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Zarz¹d Okrêgowy w Toruniu
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroc³aw
Pomorski Zwi¹zek Teatrów Ludowych, Toruñ
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Wejherowo
Powiatowa Rada Kultury i Sztuki, Kartuzy
Powiatowy Dom Kultury, Wejherowo
Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ Wzajemnych. Oddzia³ Wojewódzki Gdañski, Kartuzy
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wejherowo
Prezydium Polskiej Akademickiej Korporacji "Cassubia"
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Kartuzy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wejherowo
Prezydium Rady Ministrów, Warszawa
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Gdañsk
Przewodnicz¹ca Kursu dla Wychowawczyñ i Przedszkolanek, Kwidzyn
Publiczna Szko³a Powszechna, Grudzi¹dz
S¹d Powiatowy, Gdynia
"Spo³em" Zwi¹zek Gosp. Spó³dzielni R.P. Spó³dz., Oddzia³ w Kartuzach
"Stanica". Zrzeszenie Regionalne Kaszubów. Ko³o Miejskie w Toruniu
Starostwo Powiatowe Kartuskie
Stocznia Gdañska
Szko³a Podstawowa w Nowej Karczmie
Œwietlica Wielobran¿owa Miêdzyspó³dzielniana w Tczewie
Teatr Kaszubski im. Jana Karnowskiego, Wejherowo
Teatr Ziemi Pomorskiej, Toruñ
Towarzystwo Kultury Rodzimej "Welecja", Kartuzy
Towarzystwo Mi³oœników Chojnic
Wojewódzki Dom Twórczoœci Ludowej, Gdañsk
Wystawa Dorobku Gospodarczego Wybrze¿a Gdañsk 1946, Gdañsk
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Oddzia³ w Gdañsku
Zak³adowy Dom Kultury Zarz¹d Portu Gdañsk/Gdynia, Gdynia
Zarz¹d Ko³a Polski Bia³y Krzy¿, Gdynia
Zarz¹d Miejski Miasta Kartuzy
Zarz¹d Obwodu Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, Kartuzy
Zarz¹d Powiatowy Stronnictwa Ludowego, Kartuzy
Zasadnicza Szko³a Samochodowa, Wejherowo
Zrzesz Kaszebsk6, Wejherowo
Zrzeszenie Kaszubskie Zarz¹d G³ówny, Gdañsk
Zrzeszenie Kaszubskie, Kartuzy
Zrzeszenie Kaszubskie, Wejherowo
Zwi¹zek "Caritas" Diecezji Che³miñskiej. Okrêg Morski, Gdynia
Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków i Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Sopot.
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b) Nadawcy korespondencji prywatnej

Banas Purwin Kazimierz
Bastian Alfons
Batowski Stanis³aw
Belakowicz Leokadia
Bieszk
Bistronowa Marta
Bizewska Stefania
B³aszkowski W.J.
Bobrówna N.
Buchniewicz Klara
Bukowski Andrzej
Burzyñska Helena
Czaplewski Pawe³
Czy¿ewska Anna
Drozdowscy
Drozdowska Helena
Dulny
Dutkiewicz Micha³
Dze¿ewska Halina
FirlusównaG.
Groniecka Janina
Grucza Franciszek
Hennebergowa Hanna
Heterówna Felicja
Janas Edmund
Je¿owa Kazimiera
Kaczkowska Zofia
Kantak Kamil
Kantakówna Maria
KamowskiJan
Klebba Józef
KlimkowaB.
Kochañski Wac³aw
Kociszewska Bogumi³a
KrK
Krêcka Helena
Kruger Gertruda
Kryojowska Waleria
Krzeciñski
Kuczyñscy

Kufft K.
Kufftowie K.B.
£ukowicz Marceli
£ukowicz Marceli i Janina
Maciejewska B.
Marsza³kowski Feliks
Marzec Piotr
Maszota Regina
May Fr. (anciszek]
Nowosadowa Maria
Pajenowicz
Pe³czyñski
Piotrowiczówna Wanda
Prosty Eugenia
R. Tosia
Richert Brunon
Ruchniewicz Klara
Ruszczykowska Zofia,
Ruszczykowska Stefania-Eligia
Ruszczykówna Hela
Scho³zowa Maria
ks. Steinke
SucheckiHubert
Szczêsny Bernard
Szetka Pawe³
Œwierczewski Wac³aw
Tittkan
Treder Franciszek
TrepczykJan
Trojanowska Izabella
Trzebiatowski Alfons
Urszulanka Maria Stan. (is³awa]
Wêdrychowska St. (anis³awa]
Wróblewska Halina
Wróblewska Teresa
Wróblewski Franciszek
Zegarski
Z³ochowski Fr.
¯ókowska Waleria
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LITERATURA I<ASZUBÓW
- JEJ ROZWÓJ HISTORYCZNY I STAN OBECNY

W przypadku literatury Kaszubów mamy najczêœciej do czynienia z dwoma jej
pojêciami o nieco odmiennym zakresie znaczeniowym. Pierwsze to "literatura ka-
szubska" jako pisana wy³¹cznie w jêzyku kaszubskim. Drugie to "literatura ka-
szubsko-pomorska" - pisana nie tylko przez Kaszubów, ale o Kaszubach i Pomorzu,

zarówno w jêzyku kaszubskim, jak i polskim, a mo¿e nawet niemieckim, ods³ania-
j¹ca kulturê duchow¹ tej spo³ecznoœci I . W niniejszym tekœcie chodzi o zaprezento-

wanie literatury kaszubskiej w owym wê¿szym znaczeniu, mo¿na by powiedzieæ
etniczno- j êzykowo- kulturowym.

Pojawienie siê, pocz¹tki piœmiennictwa kaszubskiego i dalszy rozwój literatury
kaszubskiej s¹ œciœle zwi¹zane z dziejami politycznymi Pomorza oraz spo³eczno-
gospodarczym i kulturowym rozwojem tej ziemi i jej mieszkañców, spoœród któ-
rych wyró¿niaj¹ce miejsce zajmuj¹ Kaszubi - od tysi¹clecia niejako rodzima ludnoœæ

tego¿ europejskiego regionu nad Ba³tykiem. Ju¿ w czasach œredniowiecza znaleŸli
siê oni w ró¿nych - w³asnych i obcych organizmach pañstwowych. Spowodowa³o

to, ¿e przede wszystkim ich wy¿sze warstwy uleg³y przez wieki germanizacji lub
totalnej polonizacji. Jêzyk rodzimy i kultura duchowa Kaszubów, jako resztek kie-
dyœ licznej rodziny S³owian nadba³tyckich, przetrwa³y do czasów najnowszych g³ów-
nie wœród ni¿szych warstw spo³ecznych, wœród tzw. ludu2. Jeszcze na pocz¹tku
XX wieku, jakby w œlad za uczonym rosyjskim Aleksandrem Hilferdingiem i jego
dzie³em Ostatki S³owian na ju¿nom bjeriegu Ba³tijskowo Morja (Petersburg
1862),3 napisano dwie znacz¹ce prace o charakterystycznych tytu³ach: Kaszubi

I Zob. L. B¹dkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdañsk 1959 i O wspó³czesnej literatu-
rze kaszubsko-pomorskiej, [w:] Pomorze Gdañskie, nr 4: Literatura ijêzyk, red. S. Gierszewski,
Gdañsk 1967, s. 47-73; F. Neureiter, Geschichte der Kaschubischen Literatul: Versuch einer
zusammenfassenden Darstellung, Miinchen 1978 i 1991 (t³um. M. Boduszyñska-Borowikowa,
Historia literatury kaszubskiej, Gdañsk, 1982); J. Samp, Literatura kaszubska, [w:] Pomorze-
ma³a ojczyzna Kaszubów. (Historia i wspó³czesnoœæ)/ Kaschubisch-pommersche Heimat (Ge-
schichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski i D. Albrecht, Gdañsk-Liibeck2000, s. 653-699.

2 Zob. has³o "Kaszubi" w encyklopediach oraz [w:] Pomorze. Ma³a ojczyzna Kaszubów, pod red.
J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1996.

3 Zob. A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udnioHYm HYbrze¿u Morza Ba³tyckiego, t³um. N Per-

czyñ ska, oprac. J. Treder, Gdañsk 1989.
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gin¹ i Von einem unbekannten Vo/ke in Deutsch/and4. Tymczasem by³ to ju¿

czas odrodzenia wspólnoty Kaszubów i znacz¹cego rozwoju literatury kaszubskiej.
Za naj starsze zabytki rêkopiœmienne kaszubszczyzny uchodz¹ tzw. Dutki brze-

skie z 1402 r. - zapisy ze sfery ¿ycia gospodarczego. Pocz¹tki piœmiennictwa
kaszubskiego, zwi¹zanego z tzw. wy¿sz¹ kultur¹ duchow¹, z religi¹, toruj¹cego
drogê literaturze kaszubskiej, stworzyli w XVI wieku pastorzy protestanccy z Po-
morza Zachodniego, autorzy tekstów i ksi¹g koœcielnych, których druki - zabytki

odkryto dla szerszego œwiata w XIX w.S W wieku XVII, w tym samym roku 1643,
wydany zosta³ Ma³y katechizm Micha³a Pontanusa (Mostnika, Briiqemanna) i po-
wsta³a w Gdañsku Tragedia o bogaczu i £azarzu ..., w której to w postaci sowi-
zdrzalskich intermediów zaistnia³a obokjêzyka polskiego kaszubszczyzna. Jest to
pierwszy ijeszcze d³ugo potem jedyny wypadek u¿ycia jêzyka kaszubskiego w dziele

literackim6 .
W pe³ni œwiadomym twórc¹ kaszubskiego jêzyka literackiego zosta³ w dobie

Wiosny Ludów dr med. Florian Ceynowa (1817-1881), miêdzy innymi wychowa-
nek Uniwersytetu Wroc³awskiego i dzia³acz tamtejszego Towarzystwa Literacko-
S³owiañskiego, w którym nawi¹za³ kontakty naukowe i pozna³ dzie³a równie¿ wiosn¹
ogarniêtych £u¿yczan, S³owaków, Czechów czy samych Polaków. Jego dwa pierw-
sze samodzielne opracowania, napisane w pe³ni po kaszubsku, to swoisty manifest
Kaszebji do P%chów, opublikowany na ³amach "Szko³y Narodowej" (Che³mno
1850, nr 1-11) i samodzielny druk, dzie³ko pt. Rozmowa Pó/ocha s Kaszeb¹, wy-
dane w Gdañsku w 1850 r. Pierwsze to tekst raczej publicystyczny, drugie to utwór
ju¿ w pe³ni literacki, oparty na dialogach, tryskaj¹cy humorem, kaszubsk¹ autoiro-
ni¹. Oba zawieraj¹ autorski program odrodzenia Kaszubów i kaszubszczyzny, za-

gro¿onych germanizacj¹. Te i inne prace "ojca regionalizmu kaszubskiego", jak
nazywa siê Ceynowê, stanowi¹ te¿ fundament literatury kaszubskiej? .

Przedstawicielem m³odszego od Ceynowy pokolenia œwiadomych swojej to¿-
samoœci Kaszubów i twórc¹ do dziœ ¿ywo przyjmowanych dzie³ literackich by³
zakorzeniony w twórczoœci Adama Mickiewicza, inspirowany przez Fritza Reute-
ra z Meklemburgii, dziennikarz i poeta Hieronim Derdowski (1850-1902). Zjego
epopei O Panu Czor/iñœcim co do Pufka po sece jacho! pochodzi wiersz uzna-
wany do dziœ za hymn kaszubski, zawieraj¹cy programowe dla wiêkszoœci Kaszu-
bów s³owa: "Ni ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub ni ma Po/œci" i "Nigdy
do zguby nie przyjd¹ Kaszuby". Poeta ten, kontynuuj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ dzien-

K. Koœciñski, Kaszubi gin¹, Poznañ 1908 i I. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutsch-
land. Ein Beitrag zur Volks - und Landeskunde der Kaschubei, Berlin 1911.

H. Popowska-Taborska, Czy¿by najdawniejszy zabytek kaszubski?, "Jêzyk Polski" 37, )958,
s. 346-351. Zob. te¿ tej¿e, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980.

Zob. Tragedyja o bogaczu i £azarzu ..., oprac. J. Treder, Gdañsk 1999.
Zob. F. Ceynowa, Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. l, Warszawa 1984; No~
Korbut. Bibliografia literatury polskiej, t. XIII, Warszawa 1970.
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nikarsk¹ i literack¹ od 1885 r. w Ameryce, wprowadzi³ literack¹ kaszubszczyznê
na arenê ogólnopolsk¹8 .

Z idei i dzie³ Ceynowy i Derdowskiego, zarazem z niemieckiego i europej skiego
romantyzmu, jak i polskiego pozytywizmu, czerpa³o inspiracje nastêpne pokolenie
dzia³aczy i pisarzy kaszubskich, którzy na pocz¹tku XX w. stworzyli ruch m³odo-
kaszubski. Jego inicjatorem i przywódc¹, zarazem najmakomitszym pisarzem, by³
dr med. Aleksander Majkowski (1876-1938). On to stworzy³ miêdzy innymi "Gry-
fa" - pierwsze w regionie polskie czasopismo spo³eczno-literackie, z podtytu³em

"Pismo dla spraw kaszubskich" (Koœcierzyna 1908) oraz naj cenniej sze arcydzie³o
kaszubskiej prozy - powieœæ ¯ece i przigode Remusa (Kartuzy 1930 - Toruñ

1938), przet³umaczone po II wojnie œwiatowej na jêzyk polski oraz niemiecki i fran-
cuski9 .

M³odokaszubi, wœród których do grona najwybitniejszych nale¿eli prawnik Jan
Kamowski (1886-1939) i ksi¹dz-katecheta Leon Heyke (1885-1939), s¹ autorami
licznych tomików poezji i dramatów, zarówno tragedii o historycznych treœciach,
jak i komedii bazuj¹cych na folklorze s³ownym, bêd¹cym g³ówn¹ inspiracj¹ tak¿e
dla takiej postacijak poeta i pisarz Franciszek Sêdzicki (1882-1957)10 . Tomik wierszy
Nowotni? spiewe oraz dramaty J. Kamowskiego oraz pierwsza jak dot¹d naj-
wspanialsza z powieœci kaszubskich - ¯ycie i przygody Remusa A. Majkowskie-

go, zarazem ich ideowy program rozwoju literatury i kultury, kaszubszczyzny
i Kaszubów, tak¿e w dziedzinie gospodarki i polityki pod has³em "co kaszubskie to
polskie", do dziœ w du¿ej mierze nie straci³y swoich wartoœci i aktualnoœci. By³y
wówczas wyrazem ofensywnej formy obrony i rozwoju, przeciwstawieniem ger-
manizacji i polonizacji w sensie zglajszachtowania. Nale¿¹ wci¹¿ do zrêbu najwy-
bitniej szych osi¹gniêæ na drodze rozwoju literatury kaszubskiej w XX wieku.

U pod³o¿a dokonañ M³odokaszubów, obok uwarunkowañ spo³eczno-politycz-
nych (podmiotowoœæ obywatelska ch³opstwa i narodziny inteligencji polskiej w Pru-
sach Zachodnich, w tym silnej grupy kaszubskiej) by³ rozwój badañ
kaszubomawczych z koñca XIX wieku. Szczególn¹ rolê odegra³y dzie³a jêzyko-
znawców, reprezentuj¹cych ró¿ne europejskie nacje. Najwiêkszy wp³yw mia³y
pomnikowe dzie³a Polaka z Krakowa Stefana Ramu³ta (1859-1913), autora S³ow-
nika jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego (t. I, Kraków 1893) i Statystyki
ludnoœci kaszubskiej (Kraków 1899), w których zawarta zosta³a idea odrêbnoœci

8 Nowy Korbut, t. XIII; A. Bukowski, Dzia³alnoœæ literacka i spo³eczna H. Derdowskiego w
Ameryce (1885-1902), Gdañsk 1961; S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 1, pod
red. S. Gierszewskiego, Gdañsk 1992.

9 ¯ycie i twórczoœæ Aleksandra Majkowskiego, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1997;

¯ycie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieœæ regionalna czy arcydzie³o europej-
skie, pod red. T. Linknera, S³upsk 1999.

'~_~.C³b. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch nauko11Y. spo³eczny i kulturalny. Monogrl!fia. historyczna, Poznañ 1950.
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jêzykowo-etnicznej Kaszubów uto¿samiaj¹cych siê z Polsk¹ i narodem polskim II .

Równie wielkie znaczenie mia³y liczne dzie³ajêzykoznawcze i prace etnograficz-
ne, a tak¿e zbiory tekstów kaszubskich dr. Friedricha Lorentza (1870-1936), który
jako Niemiec z Meklemburgii ca³e swoje doros³e ¿ycie poœwiêci³ badaniom ka-
szubszczyzny'2. By³ on w 1907 r., wraz z nauczycielem i etnografem Izydorem
Gulgowskim z Wdzydz (1874-1925, twórc¹ pierwszego skansenu w Rzeszy Nie-
mieckiej i na ziemiach polskich), za³o¿ycielem i liderem Verein fur Kaschubische
Volkskunde, zrzeszaj¹cego kaszubologów zarówno polskich, jak i niemieckich, pro-

muj¹cego tak¿e rozwój literatury kaszubskiej.
Spoœród M³odokaszubów wszystkie rodzaje i gatunki literackie, tak¿e krytykê

literatury kaszubskiej, w najwiêkszym zakresie uprawia³ przed i po 1920 r. J. Kar-
nowski, zwany "mózgiem M³odokaszubów" i "sumieniem regionalizmu kaszub-
skiego"13. Wœród jego wierszy, obok liryków mi³osnych, na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ te z lat I wojny, skierowane przeciw wojnie i upodleniu cz³owieka -

¿o³nierza. Szczególnym dokumentem jego drogi ¿yciowej i zarazem rozwoju litera-

tury kaszubskiej w XIX wieku i 20-leciu miêdzywojennym jest jego pamiêtnik
literacki pt. Moja droga kaszubskal4. Utwory M³odokaszubów, twórczych tak¿e
w 20-leciu miêdzywojennym, patronuj¹cych na ró¿ny sposób kolejnym pokoleniom
dzia³aczy i pisarzy, wznawiane by³y wiele razy po 1956 r.

Z licznego grona przedstawicieli ró¿nych œrodowisk pisarzy kaszubskich, jacy
zaistnieli dopiero w 20-leciu 1920-1939, szczególnego znaczenia nabra³a dzia³al-
noœæ spo³eczna, publicystyczna i twórczoœæ literacka tzw. zrzeszyñców - twórców

skupionych wokó³ wychodz¹cego w latach 30. w Kartuzach pisma "Zrzesz
Kaszebskó"15 . Najwiêksz¹ oryginalnoœci¹ na polu rozwoju literatury kaszubskiej
ju¿ wówczas, ale tak¿e po 1945 i 1956 r. wykazali siê Jan Trepczyk, Jan Rompski
i Aleksander Labuda oraz Stefan Bieszk - urodzony i ukszta³towany we Fryburgu
Badeñskim, gdzie jego rodzina do 1920 r. przebywa³a wraz z ojcem - profesorem

gimnazjalnym, Kaszub¹-Polonusem, na przymusowym zes³aniu'6. Na twórczoœæ
zrzeszyñców, a zw³aszcza S. Bieszka, (podobnie jak J. Trepczyka - nauczyciela

i mi³oœnika muzyki), autora wierszy (sonetów), dramatów i pieœni, spory wp³yw
mia³a, obok pisarzy i poetów polskich, literatura i kultura niemiecka. A. Labuda~

II Zob. Ca³e ¿ycie pod urokiem mo³-ty kaszubskiej, pod red. H. Horodyskiej, Warszawa 1995.
12 Zob. S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 3... i "Pomorskie studia dialektologicz-

no-onomastyczne", nr 3; Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziœ, Gdañsk 2000 - w ca³oœci

poœwiêcone F. Lorentzowi.
13 C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski

dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999.
14 Z rêkopisu oprac. i wstêpem opatrzy³ Józef Borzyszkowski, Gdañsk 1981.
15 W. Pepliñski, ., Zrzesz Kaszebsk6 ". Geneza i kszta³towanie siê oblicza spo³eczno-politycznego

(1933-1939), "Pomerania", 1992, nr 4; ten¿e, "Zrzesz Kaszebsk6" (1945-1947). Geneza, wzloty,
upadek, "Pomerania", 1992, nr 6. .'-

16 Biogramy tych pisarzy zob. S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego...
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zas³yn¹³ przede wszystkim j ako autor humorystycznych felietonów, aJ. Rompski
jako dramatopisarz. Jednak¿e najwiêkszym powodzeniem u pisarzy kaszubskich
cieszy³a siê poezja. Jest to zjawisko raczej typowe dla wszystkich literatur mniej-
szoœci kulturowo-etnicznych, regionalnych i narodowych. Osobnym zjawiskiem li-
terackim w kaszubszczyŸnie jest twórczoœæ Alojzego Budzisza (1874-1934),
przypomniana w latach 80. przez Jana Drze¿d¿onal7. Opowiadania - humoreski

A. Budzisza, pe³ne kaszubskiej autoironii, ukazuj¹ce œwiat Kaszubów miêdzy Pol-
sk¹ a Niemcami za czasów Polski szlacheckiej i panowania prusko-niemieckiego,
zyska³y mu niepisan¹ opiniê kaszubskiego Gombrowicza.

Dopiero w czwartym æwieræwieczu XX wieku, kiedy to po tragicznych do-
œwiadczeniach II wojny œwiatowej i polskiego komunizmu zaczê³a siê od lat 50.
odradzaæ i rozwijaæ w szerszym zakresie wraz z ruchem regionalnym literatura
kaszubska, obok dominuj¹cej wci¹¿ poezji, g³ównie przesyconej treœciami patrio-
tycznymi, stwierdziæ mo¿na tak¿e rozwój prozy - opowiadañ, felietonów, powieœci,

a nawet wspomnieñ niepozbawionych walorów literackich. Mo¿na powiedzieæ, i¿
w II po³owie XX wieku literatura kaszubska dobitniej zbli¿y³a siê do poziomu in-
nych literatur spo³ecznoœci etnicznych i narodowych, tych wspólnot s³owiañskich,
z którymi startowa³a w po³owie XIX wieku, zw³aszcza Serbów £u¿yckich. W 1950 r.
ukaza³o siê przywo³ane ju¿ w przypisach wa¿ne dzie³o z zakresu historii, zw³aszcza
literatury pt. Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, spo³eczny i kulturalny.
Monografia historyczna Andrzeja Bukowskiego (1911-1997). Ju¿ przed II woj-
n¹ by³ on aktywnym krytykiem i historykiem literatury kaszubskiej oraz kaszubsko-
pomorskiej. Po wojnie, bêd¹c profesorem historii literatury w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej i na Uniwersytecie Gdañskim, wypromowa³ spore grono nastêp-
ców, a wœród nich tak¿e pisarza kaszubsko i polskojêzycznego Jana Drze¿d¿ona
(1937-1992), autora miêdzy innymi takich ksi¹¿ek jak: Piêtno Smêtka. Z proble-
mów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939, Gdañsk 1973 i Wspó³-
czesna literatura kaszubska, Warszawa 1986. Wychowankiem A. Bukowskiego
jest tak¿e Jerzy Samp, profesor UG, autor m.in. ciekawego eseju i antologii ka-
szubskich wierszy pt. Poezja rodnej mowy, Gdañsk 1985.

Rozwojowi literatury kaszubskiej od jej pocz¹tków w okresie Wiosny Ludów,
ale zw³aszcza w II pol. XX wieku, sprzyja³ rozwój regionalnego ruchu kaszubskie-
go/kaszubsko-pomorskiego. Jego najwa¿niejszym podmiotem by³o i jest do dziœ
powsta³e w 1956 r. Zrzeszenie Kaszubskie, od 1964 r. - Kaszubsko-PomorskieI8.

Prowadzi ono w³asn¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i uprawia ró¿norakie fonny promo-
cji literatury kaszubskiej. Organizuje ono od lat 70. m.in. konkursy literackie oraz

17 Zob. A. Budzisz, Modra kraina, wybra³, spolszczy³ i opracowa³ J. Drze¿d¿on, Warszawa 1980

i Zemja kaszebskó, w wyborze i uk³adzie J. Drze¿d¿ona, Gdañsk 1982.
18 Zob. T. Bolduan, Nie dali siê z³amaæ. Spojrzenie na nich kaszubski 1939-1995, Gdañsk 1996 oraz

tego¿, No11Y bedeker kaszubski, Gdañsk 1997.
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doroczne zjazdy twórców literatury kaszubsko-pomorskiej we Wdzydzach i semi-
naria pisarzy kaszubskich odbywaj¹ce siê przez 20 lat w £¹czyñskiej Hucie, ostat-
nio w Wejherowie. Wœród twórców literatury kaszubskiej, zarazem dzia³aczy
regionalnych i organizatorów ¿ycia spo³eczno-kulturalnego i literackiego, zwi¹za-
nych ze Zrzeszeniem, wyró¿niæ trzeba jako poetê pisarza, ale przede wszystkim
edytora starych i nowych utworów kaszubskich, Leona Ropp1a (l? 12-1978). Jego
m³odszym koleg¹ by³ Jan Piepka (1926-200 I) - autor wspania³ych liryków kaszub-
skich i powieœci w jêzyku polskim, prezentuj¹cych losy Kaszubów w XX wieku.
Podobn¹ rolêj ak L. Roppel w jeszcze szerszym zakresie, tak¿e ideowo-programo-
wym, spe³ni³ wspó³twórca i czo³owy ideolog ZK-P, autor cennych powieœci pomor-
skich, pisz¹cy wy³¹cznie po polsku, Lech B¹dkowski (1920-1984), protektor wielu
debiutów kaszubskich i grona pisarzy - Kaszubów w Oddziale Gdañskim Zwi¹zku

Literatów Polskich w latach realsocjalizmu, zarazem autor pionierskiego swego
czasu opracowania Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdañsk 1959, którego
pierwsza biografia w opracowaniu Paw³a Zbierskiego przygotowywana jest do

druku.
W 1968 r., dziêki staraniom ZK-P, powsta³o jako instytucja pañstwowa pod

patronatem Zrzeszenia Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie. Tam te¿ zgromadzone zosta³y liczne spuœcizny literackie pisarzy
kaszubsko-pomorskich, po czêœci tak¿e ich ksiêgozbiory, a generalnie najbogatsza
biblioteka kaszubska. Od kilkunastu lat Muzeum szerzej prowadzi w³asn¹ dzia³al-
noœæ wydawniczo-promocyjn¹ i organizuje konkursy dla twórców literatury ka-

szubsko-pomorskiej 19.
Przez kilka dziesi¹tków lat przed i po 1945 r. silnym ogniwem ³¹cz¹cym trady-

cje literackie Derdowskiego i M³odokaszubów z now¹ rzeczywistoœci¹ ku1turowo-
literack¹ i kolejnymi pokoleniami jej twórców by³ ks. Bernard Sychta (1907-1982).
Jest to autor najpopu1amiejszych przed i po II wojnie dramatów, w tym Hanka sa
¿eni. Wesele kaszubskie, a przede wszystkim twórca pomnikowego dzie³a S³ow-
nik gwar kaszubskich na tle kultury ludowefo. S³ownik ten stanowi Ÿród³o
inspiracji tematycznych i jêzykowego bogactwa nie tylko dla najm³odszych poetów
i pisarzy kaszubskich, ale tak¿e dla badañ jêzykoznawców z ró¿nych œrodowisk

polskich i za granic¹21 .
Stan rozwoju literatury kaszubskiej na progu lat 70. XX w. dokumentuj¹ m.in.

dwa dzie³a Austriaka Ferdynanda Neureitera wydane w RFN. S¹ to: Kaschubi-

19 Zob. Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza. Materia³y z konferencji jubileuszowej, Wejhero-
wo 24 X 1998, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo-Gdañsk 2000.

20 Zob. H. Mross, Pracownicy naukowo-dydaktyczni ~¿szego Seminarium Duchownego, Pelplin
1939-1995; S³ownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997 i J. Wal kusz, Piastun s³owa - ks. Bernard

Sychta, Gdañsk 1997.
21 Zob. np. J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejhe-

rnwn lQQl
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sche Anthologie i Geschichte der kaschubischen Literatur. Pierwsze przyœpie-
szy³o wydanie polskiej antologii poezji kaszubskiej pt. Modra struna (Gdañsk 1973),
a drugie zosta³o przet³umaczone na jêzyk polski22 .

Lata 70. i 80., to czas wielu debiutów literackich i historyczno-literackich, miê-
dzy innymi, ale te¿ g³ównie, na ³amach miesiêcznika ZK-P "Pomerania", która
skupi³a pisarzy wszystkich pokoleñ. Z pokolenia starszego debiutowali w pe³ni na
jej ³amach m.in. JózefCejnowa, Antoni Pepliñski i Stefan Fikus23.

Najwiêkszym fenomenem "Pomeranii" i literatury kaszubskiej tych lat zosta³a
nazwana twórczoœæ póŸno debiutuj¹cej Anny £ajming z domu ̄ muda- Trzebiatow-
ska, urodzonej w 1904 r. Jej opowiadania i wspomnieniowa trylogia, napisane w jê-
zyku polskim z dialogami kaszubskimi, (jak i w pe³ni kaszubskie obrazki sceniczne),
prezentuj¹ce literack¹ dojrza³oœæ, perfekcjê myœlow¹ i niepowtarzalny nastrój, to
unikatowe zwierciad³o kaszubskich dziejów i mentalnoœci Kaszubów w I po³owie
XX W.24 Na prze³omie trzeciego i czwartego æwieræwiecza minionego stulecia
ujawni³a siê równie¿ osobna, niepowtarzalna twórczoœæ takich poetów - mistrzów

kaszubskiego s³owa, jak Alojzy N agel (1930-1997) i Stanis³aw Pestka (Jan Zbrzy-
ca), którego wiersze wyró¿niaj¹ siê erudycyj¹ i refleksyjnoœci¹, zdradzaj¹c g³êbiê
intelektu ich twórcy. Tak¿e poezja Nagla kontrastuje z dawn¹ tradycj¹, zw³aszcza
jego poczuciem wiêzi z innymi narodami s³owiañskimi, licznymi motywami ³u¿ycki-
mi, rosyjskimi i bia³oruskimi, a tak¿e pos³ugiwaniem siê bia³ym wierszem. Nie dziw
te¿, ¿e jego wiersze wyró¿niaj¹ siê równie¿ dziêki przek³adom na liczne jêzyki
s³owiañskie i inne, ³¹cznie z japoñskim. Nagel stworzy³ te¿ liczny zasób wierszy
i wspó³czesnych bajek dla najm³odszych. Nieco podobna jest twórczoœæ reprezen-
tanta m³odszego od Nagla pokolenia Stanis³awa Jankego, w którego dokonaniach
szczególnie znacz¹ca jest proza. Spoœród poetów mocnymi debiutami wyró¿nili siê
przed æwieræwieczem Krystyna Muza i Jan Walkusz25. Dziœ wœród najm³odszych
wyró¿niaj¹ siê tomiki Bo¿eny Szymañskiej i Tomasza Trzebiatowskiego. W 1996 r.
prywatna oficyna "Szos" z Gdyni wyda³a kolejn¹ antologiê Dzysdniowi proze
kaszebsczi - Derchoj królewiónko, zawieraj¹c¹ utwory kilkunastu autorów.

Twórców literatury kaszubskiej jest aktualnie kilkadziesi¹t, w tym ponad 20.
zaliczanych do m³odych. Ich twórczoœæ publikuj¹, poza oficyn¹ZK-P i Instytutem
Kaszubskim dzia³aj¹cym od 1996 r., tak¿e edytorzy prywatni, co stanowi nowe
zjawisko po 1990 r. Niema³e znaczenie ma rozwijaj¹ca siê bujnie po 1990 r. na
Kaszubach prasa lokalna, jak te¿ dzia³alnoœæ licznych zespo³ów folklorystycznych

22 F. Neureiter, Kaschubische Anthologie, Miinchen 1973; ten¿e, Geschichte der kaschubischen
Literatur, Miinchen 1979, wyd. 2, Miinchen 1991 - w t³umaczeniu A. Bodzuszyñskiej-Borowi-
kowe1Historia literatury kaszubskiej, Gdañsk 1982.

23 O. J. Ceynowie, A. Pepliñskim, S. Fikusie i innych twórcach literatury kaszubskiej zobacz
w pracach F. Neureitera oraz w Bedekerze kaszubskim R. Ostrowskiej i I. Trojanowskiej, wyd. 3,
Gdañsk 1979.

24 Zob. Dom s³owa Anny £ajming, pod red. J. Kêciñskiej, Gdañsk-Wejherowo 1999.
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czy organizowane przez ró¿ne œrodowiska konkursy recytatorskie i literackie, a tak¿e
przyznawane nagrody, choæby im. R. Wróblewskiego dla m³odych pisarzy kaszub-

skich.
Wartoœci artystyczne dzie³ wspó³czesnych, jak i dawnej literatury kaszubskiej,

s¹ bardzo zró¿nicowane. Nad walorami artystycznymi dominuj¹ najczêœciej wp³y-
wy ideologii, zrozumia³e chêci dowodzenia ¿ywotnoœci i specyfiki kaszubszczyzny,
tak¿e odrêbnoœci kulturowej Kaszubów, w tym przede wszystkim troska o zacho-
wanie i rozwój jêzyka kaszubskiego. Niestety, licznym publikacjom, zw³aszcza po-
ezji i wierszyków, od d³u¿szego czasu nie towarzyszy wspó³czesna krytyka literacka,
st¹d mo¿na mówiæ o dominacji twórczoœci niekoniecznie wy¿szego lotu.

Fenomenem ostatnich 10 lat XX w. s¹ pierwsze pe³ne t³umaczenia na jêzyk
kaszubski Nowego Testamentu i Psalmów oraz innych tekstów religijnych, g³ów-
nie autorstwa Eugeniusza Go³¹bka, wspieranego przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie26. S. Janke przet³umaczy³ te¿ na kaszubski Sonety krymskie
A. Mickiewicza, wydane przez Muzeum Piœmiennictwa w Wejherowie.

Rozwojowi literatury kaszubskiej sprzyjaj¹ szeroko zaprogramowane pocz¹tki
edukacji jêzyka kaszubskiego - od szko³y powszechnej po lektorat jêzyka kaszubskiego
na UG i w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Pelplinie, jak te¿ rosn¹ca powolut-
ku obecnoœæ kaszubszczyzny od kilkunastu lat w koœcio³ach i mediach. W warunkach

odzyskanej wolnoœci po 1990 r. os³ab³a jednak nie tylko krytyka literacka, wrêcz
mo¿e zanik³a, jak i powszechna kiedyœ troska o artystyczne wartoœci, formê kaszubskiej
prozy i poezji, ale te¿ dzia³ania na rzecz jej szerszej promocji w Polsce i œwiecie27.

Literatura kaszubska, jêzyk Kaszubów jest wci¹¿ podstawowym wyznaczni-
kiem wspólnoty kaszubskiej, œwiadectwem jej ci¹g³oœci i trwania w swojej ma³ej
pomorskiej ojczyŸnie na po³udniowym brzegu Ba³tyku28 . Znajduje to wyraz miêdzy

2S o ka¿dym z nich znajdziemy infonnacje m.in. w Historii literatury kaszubskiej F. Neureitera
i w No~m bedekerze kaszubskim T. Bolduana.

26 Najwiêksze dzie³o Swiête Pismiona Nowego Testameñtu, Na podstawie Biblii Tysi¹clecia skaszebi³
E. Go³¹bk, Gduñsk - Pelplin 1993, wydana wspólnie przez Zrzeszenie Kaszubsk(}-Pomorskie
i Wydawnictwo Diecezjalne "Bemardinum" w Pelplinie. W Pelplinie te¿ ju¿ w 1981 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka pt. Swiêti dzel desze: antologia kaszubskiej poezji religijnej, oprac. J. Walkusz i E. Puz-

drowski, Pelplin 1981.
27 Wyj¹tkiem s¹ skromne dzia³ania Instytutu Kaszubskiego, np. tomiki Pomorze i morze w poezji,

zebr. i opr. B. Arsoba i J. Borzyszkowski, Gdañsk - Szczecin 1998, czy tomik Splitter von
slavischen Gedichte. Okruchy poezji s/owniañskiej, Gdañsk 2000. .Instytut Kaszubski wyda³ te¿
w ostatnich latach szczególne dzie³o w zakresie prozy kaszubskiej - t. III Wspomnieñ ka.\"zub-
skiego gbura, sêdziwego dziœ Boles³awa Ja¿d¿ewskiego, Gdañsk 1999, w ca³oœci napisany w jê-
zyku kaszubskim, stanowi¹cy unikatowy utwór tak¿e o wartoœciach literackich, autora maj¹cego
w swoim dorobku ch³opskiego pisarza tak¿e inne utwory drzemi¹ce jeszcze w rêkopisie.

28 Zob.: G. Labuda, Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000; B. Syn ak, Kaszubska
to¿samoœæ. Ci¹g/oœæ i zmiana, Gdañsk 1998; Literatura kaszubska - ksi¹¿ka, twórca i biblioteka,
pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2000. Przyk³adem i owocem tej wspó³pracy jest dzie³o
przywo³ane w przypisie l: Pomorze - ma/a ojczyzna Kaszubów/ Kaschubisch - pommersche

Heimat.
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innymi w polityce samorz¹dów lokalnych, korzystaj¹cych z literatury kaszubskiej
zw³aszcza w promocji swoich gmin i programów ich rozwoju. Gorzej jest, gdy
potrzebne s¹ œrodki na wydawnictwa, gromadzenie zbiorów bibliotecznych, wspie-
ranie instytucji kultury i organizacji spo³eczno-kulturalnych.

Jeœli chodzi o zbiory literatury kaszubskiej, to w Polsce najbogatsze pod tym
wzglêdem, obok Muzeum Piœmiennictwa w Wejherowie, s¹ Biblioteka Gdañska
PAN i Biblioteka UG, jak równie¿ inne ksi¹¿nice Pomorza i Biblioteka Narodowa
w Warszawie (z tytu³u egzemplarza obowi¹zkowego). Poza Polsk¹ najwiêkszy
ksiêgozbiór kaszubski zgromadzi³ F. Neureiter w Austrii, przekazuj¹c go przed laty
Uniwersytetowi w Kolonii. W Niemczech najwiêcej dzie³ literatury i wydawnictw
kaszubsko-pomorskich posiada Biblioteka Instytutu Herdera w Marburgu. Nadal
najwiêksze znaczenie w dziedzinie tworzenia warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi
i promocji literatury kaszubskiej, jak i wzbogacenia nie tylko regionalnych ksiêgo-
zbiorów, ma kaszubsko-pomorski spo³eczny ruch regionalny, dzia³aj¹cy w Rzecz-
pospolitej, rozwijaj¹cy wspó³pracê z s¹siadami i z podobnymi wspólnotami
etniczno-kulturowymi w Europie.
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CZYNNII(I AI(TYWIZUJ¥CE ROZWÓJ

I<ASZUBSZCZYZNY LlTERACI(IEJ DZiŒ

1. Wiele ju¿ napisano na temat genezy i ewolucji odmiany pisanej kaszubsz-
czyzny i piœmiennictwa oraz o statusie kaszubszczyzny, o zakresie jej u¿ycia i stop-
niu standaryzacji czy wreszcie znajomoœci ca³ego kaszubskiego dorobku

literackiego.
1.1. Dla podejmowanego tu zadania przypomnieæ wszak¿e trzeba, ¿e kaszubski

jako jêzyk literacki nie jest wcale tak m³ody' , choæ jego pocz¹tki przypadaj¹ - jak
wiadomo - dopiero na po³owê XIX W., kiedy to jednoczeœnie z kilkoma niewielki-

mi, ale istotnymi tekstami wyst¹pi³ Florian Ceynowa, ujawniaj¹c w nich swój
pogl¹d na kaszubszczyznê, któr¹ zrównywa³ z innymi jêzykami, przypisuj¹c jej uni-
wersalne funkcje cywilizacyjne, a zatem nie traktowa³ jej jedynie jako odmianê
domow¹ wobec innej oficjalnej, tj. polskiej. U pod³o¿a takiego stanowiska leg³a
idea obrony przed germanizacj¹. U³o¿y³ od razu alfabet kaszubski i pisowniê, a tak¿e
gramatykê (ok. 1850?)2, choæ bêd¹ca w obiegu wydana zosta³a w 1879 r.3 On te¿
(s )tworzy³ s³owniczki, np. kaszubsko-niemieckie4 i da³ ró¿norodne próby piœmien-
nictwa w jêzyku kaszubskim wedle swego wzorca, opartego na macierzystej gwa-
rze s³awoszyñskiej narzecza ¿arnowieckiego.

1.2. Wiadomo, ¿e Ceynowa dzia³a³ w pojedynkê, podobnie zreszt¹jakjego na-
stêpca Hieronim Derdowski, którego poemat O Panu Czorliñscim co do Puc-
ka po sece lacho³ wyszed³ w 1880 r., a wiêc rok po ukazaniu siê gramatyki
Ceynowy i rok przed tego¿ œmierci¹. Niew¹tpliwie by³ od niego lepszym literatem,
który prac natury lingwistycznej nie pisa³, ale mia³ w tej materii doskona³e rozezna-

Bia³oruski rozwija siê w³aœciwie dopiero po 1917 r., a macedoñski w po³owie XX w. Zabytki
literackiego jêzyka litewskiego siêgaj¹XVI w., ale bardziej rozwin¹³ siê dopiero w XIX w., a pierw-
sza gramatyka autora rodzimego pochodzi z 1901 r.: P. Kriausaitis, Lietuvit{ kalbos gramatika;
por. A. Heinz, Dzieje jêzykoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, s. 272.
Nie mog³a odegraæ ¿adnej roli jako opublikowana dopiero niedawno, por.: F. Ceynowa, Kurze
Betrachtungen iiber die Ka/3ubische Sprache ais Entwaurt zur Grammatik, hrsg., eigeleitet und
kommentiert von A.D. Dulicenko und W. Lehfeldt, Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen 1998.
F. Ceynowa, Zares do Grammatikj Kasebsko-Slovjnskje Móve, Poznañ 1879.
W Petersburgu, gdzie je pos³a³, t³umaczono je na kaszubsko-rosyjskie, jak np. Sbornik osnovnych
slov kasubskago narecija, Petersburg 1861.
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nie5, wobec czego z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i niema³ym znawstwem wypowiada³ siê
na temat zakresu u¿ytkowania kaszubszczyzny i sposobu budowania jej odmiany
literackiej. Chocia¿ nierzadko do Ceynowy siê odwo³ywa³, dostrzegaj¹c rewolu-
cyjnoœæ i pionierskoœæ jego decyzji i dzia³añ, to reprezentowa³ pogl¹d ca³kowicie
przeciwny: kaszubszczyzna to tylko mowa domowa, która dodatkowo i fakulta-
tywnie mo¿e byæ œrodkiem literatury (podobnie jak tzw. plattdeutsch na obszarze
jêzykowym niemieckim), gdy w stosunkach oficjalnych Kaszubów obowi¹zywa³
jêzyk polski. T³umaczy to jego zdanie w tzw. hymnie kaszubskim: "polsko wiara,
polsko mowa nigde nie zadzinie"6 - i sens jego dwuwiersza z Czorliñsczego:

"Ale ma le mowê nasz¹ serdecznie kochejma/ I po polsku coroz lepi godac sê
starejma "; jest to te¿ spójne w treœci z g³oœnymjego dwuwersem: "Ni ma Kaszub
bez Polonii,/ A bez Kaszub Polœci ". Myœlenie to wyrasta³o z ówczesnego widze-
nia kaszubszczyzny jako "przejœcia z mazowieckiego dijalektu do wielkopol-
skiego "7 , za czym sz³a pisownia zgodna z polsk¹.

1.3. Opcjê Derdowskiego zrazu w ca³oœci przejêli i kontynuowali M³odoka-
szubi, m.in. u A. Majkowskiego widoczne to wyraŸnie w debiucie Jak
w Koscerznie koscelnygo obrele... (1897), m.in. w zbli¿onej pisowni. Odwo³y-
wali siê równie¿ do Ceynowy jako pioniera piœmiennictwa w jêzyku kaszubskim,
ale bli¿szy by³ im Derdowski, którego teksty m.in. wznawiali. St¹d i ich dewiza:
"Wszystko, co kaszubskie, to polskie" - bliska by³a wymienionym wy¿ej Derdow-

skiego. Dzia³ali ju¿ jako grupa ideowo-twórcza. Aby ze swym programem dotrzeæ
do spo³ecznoœci kaszubskiej, stworzyli swój organ "Gryf', który pe³niæ mia³ m.in.
funkcje edukacyjne wœród spo³ecznoœci Kaszub. Dopatrywaæ siê w tym czêœcio-
wo mo¿na naœladowania Derdowskiego, który widzia³ w tym - jako dziennikarz-

naturalny œrodek integracji i edukacji oraz sposób docierania do ziomków na emi-
gracji, ¿eby pomóc im tak u³o¿yæ sobie ¿ycie w nowych warunkach, m.in. przez
zachêtê do trzymania siê wartoœci wyniesionych z Polski.

1.4. Pierwsza organizacja kaszubska8, tj. Zrzeszenie Regionalne Kaszubów
(1929) powsta³a ju¿ pod naciskiem radykalniejszej i m³odszej grupy ideowo-arty-
stycznej, która zyska³a potem miano zrzeszeñców. Najostrzej wystêpowali oni

s Dowodz¹ tego bezsprzecznie przedmowy do Czorliñsczego (1880) czy Jaœka z Knieji (1885),
a tak¿e przypisy w tych i innych jego utworach.

6 E. Pryczkowski, O udoskonalenie hymnu, "Norda" 32/169 7.08.98, s. 8; ten¿e, O hymnie kaszub-
skim. Nasza mOwa, nasza wiara, "Norda" 26. 01. 2001 - proponuje zmianê, czemu s³usznie
przeciwstawi³ siê S. Janke, Poprawianie hymnu, "Pomerania", 2001, nr 3, s. 31.

7 W. Pol, Historyczny obszar Polski, Kraków 1869, s. 89. Dziêkujê prof. J. Borzyszkowskiemu za
wskazanie tej pozycji, której jednak Ceynowa i Derdowski mogli nie znaæ, gdy na pewno znali
K. W. Wójcickiego, Przys³owia kaszubskie, "Biblioteka Warszawska", Warszawa 1856, gdzie na
s. 106 czytamy: "mowa kaszubska jest tylko ma³ym odcieniem narzecza mazowieckiego ". Cey-
nowa tego pogl¹du nie podziela³.

8 F. Ceynowy pomys³ Towarzestwa rzemiasniczo-przemes1owegó (1866) blefem czy kamuf1azem?


