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Ukaza³a ona du¿¹ rolê amatorskiego ruchu muzycznego (zw³aszcza chórów) w œro-
dowisku nie tylko niemieckim, ale i polskim, a tak¿e Pomorze jako konsumenta
licznych muzycznych imprez artystycznych, choæ w sumie ¿ycie prowincji pomor-
skich, pozbawionych sta³ych i g³oœnych zespo³ów filharmonicznych czy sta³ych
stabilnych zespo³ów operowych, dalekie by³o od osi¹gniêæ w tej mierze wielkich
miast niemieckich - Drezna, Lipska, Monachium czy Hamburga. Pionierskie opra-

cowanie ewolucji œrodowisk artystycznych na Pomorzu, osi¹gniêæ architektury,
rzeŸby i malarstwa, ukaza³o tendencje artystyczne epoki, wskaza³o na du¿¹ rolê
pañstwa pruskiego jako mecenasa, zw³aszcza architektury monumentalnej i rzeŸ-
by (budowa szeregu reprezentacyjnych gmachów u¿ytecznoœci publicznej - bu-
dynków s¹dów, administracji, poczty, dworców kolej owych)2 I . Budowano w stylu

eklektycznym, g³ównie w koñcu XIX w., w których to dzia³aniach nie brak by³o
osi¹gniêæ artystycznych godnych uwagi, co mocno podkreœli³ ostatnio B. Mans-
feld22 . Nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ wielkie miasta regionu sporo zyska³y w proce-
sach rozbudowy miasta, jego rozwoju urz¹dzeñ komunalnych, sieci komunikacyjnej,
terenów rekreacyjnych i sportowych.

Je¿eli spojrzymy na prowincje pomorskie jako na pewn¹ ca³oœæ w koñcu wieku,
ich architekturê, gusta plastyczne czy szerzon¹ ideologiê, to powiemy, i¿ podobnie
jak w innych czêœciach Prus, obraz kultury oficjalnej i widocznej w ¿yciu codzien-
nym kszta³towa³ wilhelminizm, a nie pr¹dy nowatorskie: istnia³a przepaœæ miêdzy
modernizmem prze³omu wieków w sztuce i literaturze, a gustami w³adz i gustami
mieszczañskiej publicznoœci. Kultura niemiecka epoki wilhelmiñskiej by³a jednak
niezwykle zró¿nicowana i obok panuj¹cych silnych tendencji konformistycznych
wykazywa³a tak¿e istnienie w¹tków nowatorskich (jak Jugendstil w sztuce, eks-
presjonizm i inne kierunki nowatorskie po roku 1900).

W epoce wilhelmiñskiej by³y jednak przez czas d³ugi kontynuowane najgorsze
w¹tki sztuki stosowanej epoki "Griinderzeit" okreœlanej niekiedy jako styl bezstylo-
woœci. Wilhelminizm to by³y tak¿e akcenty agresywnego optymizmu kulturowego,
opartego na nacjonalistycznych przes³ankach: istota wilhelmizmu to integryzm kul-
tury na p³aszczyŸnie ogólnoniemieckiego nacjonalizmu co mo¿e najpe³niej wyra¿a-

³y w¹tki ideologiczne "pangermañskich" oper Wagnera.
Stwierdzaj¹c to wszystko, nie mo¿na jednak negowaæ szeregu udanych realiza-

cji urbanistycznych i architektonicznych w wielu miastach Pomorza, zw³aszcza

21 Por. ujêcie ca³oœciowe dziejów sztuki i architektury Pomorza XIX w. pióra Bogus³awa Mansfelda

(w druku).
22 Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ styl epoki wilhelmiñskiej, przejawiaj¹cy siê zarówno w historycyŸ-

mie architektury, monumentalnej rzeŸbie (pomniki), a zw³aszcza a stylu wnêtrz mieszczañskich,
spotka³ siê wielokrotnie z ostrymi ocenami historyków kultury. E. Friedel, Kulturgeschichte der
Neuzeit, Miinchen 1960, s. 1302, krytykowa³ fa³szywy monumentalizm w architekturze i rzeŸ-
bie, sztukê blichtru w ¿yciu codziennym, fa³szywy, p³ytki romantyzm, brzydotê wnêtrz miesz-
kalnych tej epoki: ..Dies f'iihrt uns zu einem der HauJJtzuJle des Zeizalters: der Lust am Unechten ".
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w Szczecinie i Gdañsku. W architekturze dominowa³ eklektyzm, a w budynkach
urzêdowych i koœcielnych neogotyk. Nie nale¿y tak¿e dla pe³noœci obrazu zapo-
mnieæ o du¿ej roli prowincjonalnych snobizmów odwo³uj¹cych siê nie tylko do wielkiej
literatury i klasycznej muzyki, ale i do "nowinek" artystycznych, naturalizmu i mo-
dernizmu, o roli antyku w gimnazjalnej dydaktyce tej epoki, o wielkiej popularyzacji
w ca³ym spo³eczeñstwie klasycznej literatury romantyzmu niemieckiego, twórczo-

œci Goethego, Schillera, ale i Heinego.
Inaczej nieco by³o z kultur¹ polskich œrodowisk, które grawitowa³y a¿ po pierw-

sz¹ wojnê œwiatow¹ nade wszystko w tradycji romantyzmu i pozytywizmu (ale
wi¹zanego silnie z rol¹ religii), dobrze wspó³graj¹cego z tendencjami pracy orga-
nicznej i realizmu politycznego, prowadz¹cego naprzód do konserwatyzmu katolic-
kiego, a potem do koncepcji narodowej demokracji. Polski modernizm, krakowska
secesja czy neoromantyzm, nawet pisarze zwi¹zani z zaborem pruskim, jak Stani-
s³aw Przybyszewski, nie znajdowali na Pomorzu szerszego odzewu. To dopiero
lata przed 1914 r. przynios³y pewne w¹tki modernizmu, g³ównie w formie neoro-
mantyzmu patriotycznego. Ideologia socjalistyczna znajdowa³a na polskim Pomo-

rzu niewielki rezonans. Nie pojawi³ siê zupe³nie radykalizm ch³opski znajduj¹cy
w zaborze austriackim tak silny oddŸwiêk w literaturze.

W okresie lat 1848-1914 kultura niemiecka nale¿a³a do przoduj¹cych w Euro-
pie. Niemieckie uniwersytety, nauka, dziennikarstwo, literatura i muzyka odgrywa-
³y powa¿n¹ rolê, w ogromnej mierze wp³ywa³y tak¿e na spo³eczeñstwo polskie pod
rz¹dami pruskimi. Nie zmienia to faktu, i¿ prowincje pomorskie w tym rozwoju
kultury umys³owej bra³y doœæ skromny udzia³. Zacznijmy od stwierdzenia, i¿ na
ca³ym tym rozleg³ym terytorium od Tyl¿y po Szczecin i Stralsund nie by³o ¿adnego
wa¿nego oœrodka kultury niemieckiej na miarê Drezna czy Kolonii, nie mówi¹c ju¿
o Monachium, Frankfurcie n. Menem czy Hamburgu. Jedynie Królewiec uzyska³

pozycjê ponadregionaln¹. Berlin sw¹ bliskoœci¹ móg³ oddzia³ywaæ mocniej jedynie
na kulturê Pomorza Zachodniego. Brakowa³o wiêc silnych oœrodków nauki i szkol-

nictwa wy¿szego, brakowa³o silnych oœrodków ¿ycia artystycznego, literackiego
czy teatralnego. Nieliczne wybitne jednostki wywodz¹ce siê z Pomorza kariery

robi³y z regu³y w Berlinie, Monachium czy Hamburgu.
Je¿eli spojrzymy dla odmiany na obraz kultury oœrodków polskiego ¿ycia naro-

dowego, to stwierdzimy sytuacjê analogiczn¹ - wysi³ki œrodowiska toruñskiego,
pewne inicjatywy grudzi¹dzkie, olsztyñskie czy gdañskie nie zmieniaj¹ faktu, i¿
têtno kultury polskiej na Pomorzu by³o o wiele s³absze ni¿ w Poznaniu, nie mówi¹c
o Krakowie czy Warszawie. W drugiej po³owie XIX w. je¿eli upowszechnienie
oœwiaty stwarza³o mo¿liwoœci dostêpu do elitarnej kultury umys³owej szerszym
krêgom spo³ecznym, to na odmianê pewna centralizacja ¿ycia umys³owego w Pru-
sach (si³a przyci¹gania metropolii berliñskiej!) zubo¿a³a mniejsze oœrodki prowin-
cjonalne. Je¿eli chodzi o prowincje pomorskie, to nale¿y podkreœliæ, i¿ Szczecin,
choæ by³ du¿ym oœrodkiem portowo-przemys³owym, nie uzyska³ znaczniejszej po-
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zycji na mapie oœrodków kultury niemieckiej w drugiej po³owie XIX w. Znaczenie
uniwersytetu w Greisfwaldzie tak¿e raczej nie wykracza³o poza ramy prowincji.
Wiêksz¹ rolê odgrywa³ Królewiec jako rzeczywisty g³ówny oœrodek kultury i nauki
na obszarze Pomorza Wschodniego i niezaprzeczalna stolica kulturalna prowincji,
która wobec oddalenia od g³ównych centrów kultury niemieckiej, tradycyjnie za-
chowa³a wiêksz¹ niezale¿noœæ opart¹ o rolê miejscowego uniwersytetu, jak i œcis³e
wiêzy z godn¹ uwagi kulturaln¹ elit¹ ziemiañstwa Prus Wschodnich. Takiej roli,
mimo minionej œwietnoœci, nie móg³ odgrywaæ Gdañsk, choæ oko³o roku 1900 pod-
jêto kroki dla podniesienia jego roli jako stolicy prowincji. Wszystkie prowincje
pomorskie wykazywa³y siê za to dynamicznym rozwojem lokalnych inicjatyw kul-
turalnych i naukowych. Nast¹pi³ na Pomorzu rozkwit tak charakterystycznych dla
œrodowisk niemieckich stowarzyszeñ oœwiatowych, muzycznych, teatralnych, na-
ukowych i sportowych. Z pewnym opóŸnieniem i trudnoœciami trend ten obj¹³ tak-
¿e Warmiê i Mazury. Istniej¹ce niewielkie grupy ludzi w³adaj¹cych zawodowo
piórem ogniskowa³y siêjednak niemal wy³¹cznie wokó³ oœrodków wydawniczych
prasy codziennej i czasopism (Królewiec, Szczecin, Gdañsk, Toruñ i szereg mniej-
szych oœrodków). Stwierdzaj¹c powy¿sze ograniczenia ram, w których toczy³o siê
¿ycie umys³owe ówczesnego Pomorza, nie mo¿na zapomnieæ o fakcie, i¿ nowo-
czesne oœrodki komunikacji spo³ecznej, które zyska³y sobie ogromne na znaczeniu
(jak rozwój ksiêgarñ, bibliotek, prasa, kolejnictwo i poczta), powodowa³y, i¿ rós³
dynamicznie kr¹g konsumentów wartoœci kulturalnych wy¿szego rzêdu. Rozsze-
rza³o siê czytelnictwo ksi¹¿ek, czasopism i gazet, rós³ poziom wykszta³cenia ludno-
œci i jej ambicje, co dotyczy³o zw³aszcza œrodowiska wiejskiego, a póŸniej
i robotniczego. Tak wiêc mniej twórczy charakter œrodowisk kultury na Pomorzu
nie wyklucza³ pog³êbienia siê w przekroju spo³ecznym zainteresowañ kultur¹ umy-
s³ow¹. Prowincjonalne elity Pomorza ¿y³y w dynamicznie rozwijaj¹cej siê Europie
drugiej po³owy XIX w., jednak¿e nieraz nowe pr¹dy kulturalne dociera³y na Pomo-
rze z czasowym opóŸnieniem. Zagadnienia ideologiczne, które odegra³y du¿¹ rolê
w krêgach wykszta³conego mieszczañstwa, nie mia³y wiêkszego wp³ywu na pru-
skie ziemiañstwo, które pozostawa³o g³ównie w tradycji postaw ³¹cz¹cych prote-
stantyzm (neopietyzm) z prusk¹ mentalnoœci¹.

Szko³a pruska, zw³aszcza szko³a œrednia, stawa³a siê w epoce wilhelmiñskiej
w coraz wiêkszej mierze szko³¹ niemieck¹, a nie prusk¹: do tradycyjnych w¹tków
mentalnoœci poddanego i przywi¹zania do dynastii Hohenzoilerów dochodzi³y co-

raz wyraŸniej nurty wielkomocarstwowego szowinizmu, gloryfikacja wojny (wi-
doczne po roku 1871), a nade wszystko ogólnoniemiecki nacjonalizm. W³aœnie na
p³aszczyŸnie szkolnej i koœcielnej prowadzona by³a w du¿ej mierze walka z polsko-
œci¹, stanowi¹ca dla pruskiego protestantyzmu tzw. walkê o kulturê, co ³¹czy³o
pewne postawy liberalne, antykoœcielne (ale tylko wobec Koœcio³a katolickiego)
z nurtem nacjonalizmu i z prusk¹ racj¹ stanu. Je¿eli szko³a elementarna pruska
i œrednia by³y narzêdziami pañstwowej indoktrynacji, budowa³y mentalnoœæ "pod-
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danego", to nale¿y jednak pamiêtaæ i o tym, i¿ klasyczne gimnazjum pruskie wy-
puszcza³o tak¿e rzesze prawdziwych humanistów wychowanych na dorobku anty-
ku. Na odmianê zepchniêcie w podziemie mo¿liwoœci nauki jêzyka polskiego,
literatury i historii zaowocowa³y pod koniec wieku rozbudow¹ polskiego "podzie-
mia oœwiatowego", zarówno w formie tajnego samokszta³cenia siê m³odzie¿y
(zwi¹zki filomatów), jak i poprzez tajne nauczanie. Inaczej rzecz siê mia³a na nie-
mieckich uniwersytetach, gdzie obowi¹zywa³a formalnie zasada wolnoœci badañ

naukowych i nauczania uniwersyteckiego. St¹d, je¿eli gimnazjum pruskie by³o szko³¹
konserwatywnych elit, to uniwersytety dawa³y szersze mo¿liwoœci pewnego plu-
ralizmu œwiatopogl¹dowego. Warto dodaæ, i¿ z wyj¹tkiem mo¿e Prus Wschodnich,
które mia³y ciesz¹cy siê renom¹ uniwersytet królewiecki, czêœci elit pomorskich,
a zw³aszcza Polacy, studiowa³a raczej daleko od Prus - w Monachium, Freiburgu,

Heidelbergu, Lipsku. Elity niemieckie jednak czêœciej w Berlinie, Wroc³awiu, Bonn.
Sytuacja œrodowisk zwi¹zanych z kultur¹ polsk¹ by³a zawsze o wiele trudniej-

sza: brak nie tylko poparcia w³adz, ale i ich zdecydowanie z regu³y wrogie stanowi-
sko decydowa³y o ograniczonych mo¿liwoœciach, tak¿e finansowych, polskiego
spo³eczeñstwa w dziedzinie kultury. Najwa¿niejszym problemem, k³ad¹cym siê cie-
niem na erze konstytucyjnej prusko-niemieckiej, by³ fakt, i¿ nie mog³y istnieæ legal-
nie polskie szko³y, ¿e krêpowano dzia³alnoœæ polskich stowarzyszeñ, imprez
teatralnych, wszelkich w gruncie rzeczy dzia³añ, które wi¹za³y siê z wykorzysta-
niem dorobku kultury polskiej. Stale trzeba przypominaæ fakt, wydawa³oby siê zu-
pe³nie aberacyjny w pañstwie praworz¹dnym, i¿ œcigano w ró¿ny sposób nauczanie
i rozpowszechnianie jêzyka polskiego, polskiej historii i polskiej literatury piêknej 23 .

Nie mia³ w³aœciwie, nawet w Prusach Zachodnich, ¿adnych szans polski teatr za-
wodowy, najwy¿ej zdarza³y siê sporadycznie wystêpy przyjezdnych trup teatral-
nych. Mimo tych wszystkich trudnoœci, choæ prowincjonalne w swej twórczoœci
œciœle artystycznej, œrodowiska polskie na Pomorzu utrzymywa³y ze sporym suk-
cesem ¿ywotnoœæ jêzyka polskiego i rozpowszechnia³y ogólnopolskie tradycje kul-
turalne. Wystarczy tu wskazaæ na sukcesy polskiego czasopiœmiennictwa i to nie
tylko w Prusach Zachodnich, ale i Wschodnich. Na szczególne tak¿e podkreœlenie
zas³uguje dzia³alnoœæ Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które promieniowa³o
na ca³e Pomorze W schodnie24 . Dla œrodowisk kulturalnych polskich niew¹tpliwie
Toruñ odegra³ g³ówn¹ rolê. Obok Torunia wspomnieæ nale¿y Che³mno, Pelplin,
Grudzi¹dz i Gdañsk, a dla Mazur i Warmii - od koñca wieku - E³k, Olsztyn, Szczy t-

!3 Por. ogólnie piêkna rozprawa J. Szewsa, Filomaci pomorscy: tajne zwi¹zki m³odzie¿y polskiej na
Pomorzu gdañskim w latach 1830-1920, Warszawa 1992; tego¿, Jêzyk polski w szkolnictwie
œrednim Pomorza Gdañskiego w latach 1815-1920, Gdañsk 1975.

14 Por. Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975, pod red. M. Biskupa, t. l. Toruñ
1977; por. tak¿e J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich w latach 1848-
1920, Gdañsk 1986 i B. WoŸniczka-Paruzel, Polski ruch 11Ydawniczy w Prusach Zachodnich
IJ³JJ³_/O'J P..ñhn "'Jnfp~J Tnn1ñ lQQl
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no. Kontakty i impulsy kulturalne p³ynê³y g³ównie z Poznania. Mniej znacz¹ce by³y
kontakty z Galicj¹ czy Warszaw¹: tamtejsze polskie elity przez d³ugi czas nie inte-
resowa³y siê Pomorzem. Zwa¿ywszy niewielkie mo¿liwoœci spo³ecznego dzia³a-
nia, pozbawionego solidnej podstawy finansowej, dokonania tego okresu dla
utrzymania polskiej œwiadomoœci kulturalnej, odrodzenia siê tak¿e œwiadomoœci
kulturalnej Kaszubów i rozwój kaszubskiej literatury piêknej, mo¿na uznaæ za istot-
ny element bilansu epoki.

Z dziejami polskoœci na tych terytoriach wi¹¿e siê w specyficzny sposób walka
pañstwa pruskiego z Koœcio³em katolickim. Koœció³ katolicki pozostawa³ ostoj¹
polskoœci, broni¹c praw ludnoœci do jej rodzimego jêzyka w ¿yciu koœcielnym. Na-
le¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ zw³aszcza przez koñcem XIX w. ksiê¿a stanowili w Prusach
Zachodnich zasadniczy element polskiej inteligencji, bowiem stosunkowo powoli
ros³a liczebnie polska inteligencja miejska (g³ównie lekarze, prawnicy, dziennika-
rze), a ziemiañstwo polskie w okresie tym traci³o swe pozycje z po³owy XIX wie-
ku25 . Polityka koœcielna pruska powa¿nie utrudni³a dzia³alnoœæ Koœcio³a katolickiego
na Pomorzu, jednak¿e równoczeœnie umocni³a utwierdzenie w Prusach Zachod-
nich stereotypu Polaka - katolika, ³¹cz¹c w cieniu Koœcio³a i jego kleru narastanie

silnego narodowo-religijnego oporu przeciw w³adzy pruskiej. Uderzaj¹cym zjawi-
skiem na prze³omie XIX/XX w., by³ rozwój polskich aspiracji narodowych na War-
mii i na Mazurach. Warmia, generalnie katolicka, mia³a w swej tradycji przynale¿noœæ
do roku 1772 do Rzeczypospolitej, a jej katolickie oblicze u³atwia³o narodowe wp³ywy
polskie p³yn¹ce z Torunia czy Poznania. Sytuacja Mazurów pruskich by³a bardziej
skomplikowana, co unaoczni³ póŸniejszy bieg wydarzeñ: ewangelicyzm Mazurów
i wielowiekowe trwanie w ramach pañstwa pruskiego powodowa³y, i¿ je¿eli nie
procesy germanizacyjne, to trendy lojalnoœci wobec pañstwa pruskiego czêsto prze-
wa¿a³y nad tradycyjnym trwaniem przy jêzyku macierzystym26 .

W 1914 r., przed epok¹ trudnych lat wojennych, spo³eczeñstwo prowincji pru-
skich na Pomorzu, œrodowiska niemieckie, polskie, kaszubskie czy litewskie, pozo-
stawa³y w stosunkowo stabilnych sytuacjach spo³eczno-gospodarczych. Je¿eli
sytuacja pewnych ubo¿szych grup ludnoœci miejskiej i wiejskiej by³a nadal trudna,
to przecie¿ - jako ca³oœæ - prowincje pruskie ze swoj¹ infrastruktur¹ gospodarki,

komunikacji, kultury materialnej i umys³owej, osi¹gnê³y stosunkowo wysokie stan-
dardy cywilizacyjne, je¿eli chcielibyœmy porównywaæ tê sytuacjê z po³o¿eniem lud-
noœci ówczesnej kongresówki czy austriackiej Galicji.

25 Poza wy¿ej cytowanymi rozprawami J. Borzyszkowskiego por. zw³aszcza S. Wierzchos³awski,

Elity polskiego ruchu narodowego w Poznañskim i w Prusach Zachodnich w latach 1859-1914,
Toruñ 1992; tego¿,1gnacy£yskowski 1820-1886. Polityk i publicysta. Pierwszy prezes Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu, Toruñ 2000.

26 Poza licznymi rozprawami Janusza Jasiñskiego por. G. Jasiñski, Mazurzy w drugiej po³owie
XIX wieku. Kszta³towanie .\"ie œwiadomoœci narodowej. Olsztvn 1994.
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Memoria³ gen. dyw. leona Berbeckiego, dowódcy Okrêgu

Korpusu nr VIII w Toruniu z dnia 13 czerwca 1927 r.

W zespole akt Wydzia³u Wojskowego Komisariatu Generalnego Rzeczypospo-
litej Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsku, chronionym do niedawna w Centralnym
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w Warszawie, ostatnio w³¹czo-
nym do zbiorów Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, natrafiono na interesuj¹cy
memoria³ z 13 czerwca 1927 r., opracowany z rozkazu gen. dyw. Leona Berbec-
kiegol i przezeñ podpisany, a zawieraj¹cy stosunkowo obszern¹ charakterystykê
stosunków spo³ecznych, gospodarczych i politycznych na ziemi kaszubskiej w koñ-
cu pierwszego dziesiêciolecia Polski niepodleg³ej.

Memoria³ ów przygotowany przez dowództwo OK nr VIII w Toruniu w opar-
ciu o "w³asne informacje i spostrze¿enia"2 mia³ unaoczniæ Ministerstwu Spraw

Berbecki Leon Piotr, ur. 25 VII 1875 r. w KalinowszczyŸnie ko³o Lublina. Syn powstañca
z 1863 r., gen. dyw. (od I V 1923 r.), in¿ynier; w latach 1914-1917 w Legionach dow. p.p.;
nastêpnie w Polskiej Sile Zbrojnej (polnische Wehrmacht). W okresie miêdzyw()jennym kolej-
no: dow. OG "Pomorze", zast. dow. OK nr VIII w Toruniu (1921-1923), dow. OK nr III
w Grodnie (1923-1926) od po³owy 1926 r. do 15 XI 1918 r. dow. OK nr VIII w Toruniu, od
16 XI 1928 r. inspektor armii, od 1933 r. prezes LOPP. W 1939 r. przen. w stan spoczynku
z awansem na gen. broni. W latach 1939- I 94 I internowany w Rumunii, nast. wydany Niem-
com i wiêziony w oflagu Di:isel. Po wojnie, w 1946 r. powróci³ do kraju. Zm. 23 III 1963 r.
w Gliwicach. Zob.: Encyklopedia Wojskowa (red. O. Laskowski), Warszawa 1931, t. I, s. 259;
W Lipiñski, Walka zbrojna o niepodleg³oœæ Polski 1905-1918, Warszawa 1935; T. Kryska-
Karski, S. ¯urakowski, Genera³owie Polski niepodleg³ej, Warszawa 1991, s. 23; H. P. Kosk,
Generalicja polska. Popularny s³ownik biograficzny, Pruszków 1998, t. I, (A-L), s. 56.
Zob.: Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Akta Wydzia³u Wojskowego Komisariatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsku (dalej - AP Gd., WW KGRP), sygn. I
259 nr 1653, s. 49-69; DOK nr VIII w Toruniu obejmowa³o prawie ca³e województwo pomorskie

(bez powiatu dzia³dowskiego), pó³nocno-wschodni¹ czêœæ województwa poznañskiego (powia-
ty: Inowroc³aw, Mogilno, ¯nin, W¹growiec, Chodzie¿, Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin) oraz pó³-
nocno zachodni¹ czêœæ województwa warszawskiego (powiaty: Rypin, Lipno, W³oc³awek,
Nieszawa). Ogó³em DOK nr VIII obejmowa³o 7,7% powierzchni Rzeczypospolitej, a pod wzglê-
dem narodowoœciowym zalicza³o siê do okrêgów najbardziej polskich, gdy¿ a¿ 80,5% jego miesz-
kañców by³o Polakami. Zob. W. Rezmer, Mniejszoœci narodowe w Wojsku Polskim w okresie
miêdzywojennym ze szczególnym uwzglêdnieniem Dowództwa Okrêgu Korpusu nr VIII w Toru-
niu, [w:] Mniejszoœci narodowe i ~znaniowe w województwie pomorskim w okresie miêdzywo-
jennym (1920-1939). Zbiór studiów pod red. M. Wojciechowskiego, Toruñ 1991, s. 118-119.
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Wojskowych rozmiar "zaniedbañ" w kszta³towaniu "œwiadomoœci narodowej" na
Kaszubach, przyczyny wspomnianej sytuacji, a tak¿e wskazaæ zagro¿enie, jakie
dla strony polskiej stwarza³a na tym terenie wszechstronna, ofensywna dzia³alnoœæ
niemieckich s³u¿b specjalnych3 wyzyskuj¹cych owe "zaniedbania" w przeciwpol-
skiej propagandzie maj¹cej na celu os³abienie ,jednoœci narodowej" i "zwartoœci

terytorialnej Rzeczypospolitej".
Tak g³êbokie zainteresowanie przez polskie w³adze wojskowe przedstawionymi

w owym memoriale problemami nie by³o oczywiœcie dzie³em przypadku, lecz wyni-
ka³o "...zfaktu, ¿e wojsko odgrywaj¹ce w Polsce miêdzywojennej szczególn¹
rolê polityczn¹ [..j ingerowa³o bardzo mocno w rozmaite sfery ¿ycia publicz-
nego, staraj¹c siê dostosowaæ je do w³asnych kryteriów interesów pañstwa "4 .

Z drugiej strony, z uwagi na swoje po³o¿enie geopolityczne i strategiczne (po-
granicze polsko-niemieckie) DOK nr VIII nale¿a³o do tych obszarów, jakie znajdo-
wa³y siê w strefie szczególnego zagro¿enia penetracj¹ niemieckich s³u¿b specjalnych,
penetracj¹ po³¹czon¹ z prowadzon¹ przez nie wœród ludnoœci niemieckiej tych te-
renów jawn¹ i zakonspirowan¹ propagand¹ irredentystyczn¹ stawiaj¹c¹ sobie za
cel ostateczny doprowadzenie do zmiany powojennego status quo.

Koniecznoœæ przeciwdzia³ania wspomnianym wy¿ej akcjom, jak te¿ przeciw-
stawiania siê próbom ograniczania wp³ywów rz¹dowych na Pomorzu (rozumia-
nym jako "os³abianie interesów pañstwa") podejmowanym tu przez stronnictwa
i partie opozycyjne, by³o powodem zrazu okazjonalnych, a od pocz¹tku lat 30. sys-
tematycznych prac taktyczno-operacyjnych polskich s³u¿b informacyjno-wywia-
dowczych podleg³ych m.in. DOK nr VIII5 . W ich wyniku powstawa³y szczegó³owe,
miesiêczne oraz "zbiorcze" - roczne raporty narodowoœciowo-polityczne dotycz¹-

ce m.in. rozlicznych przejawów ¿ycia spo³eczno-organizacyj no-politycznego, a na-
wet religijnego na Pomorzu. Wzmo¿on¹ uwagê zwracano przy tym na dzia³alnoœæ
zwi¹zków i organizacji mniejszoœci niemieckiej. Bacznie obserwowano równie¿
nastroje polskich mieszkañców Pomorza6.

Zob.: H. Kopczyk, Niemiecka dzia³alnoœæ ~iadowcza na Pomorzu 1920-1933, Gdañsk 1970,
s.105-144; Memoria³..., s. 5-6,13-15; H. Æwiêk, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s. 15-20,
28-30,43-54, 64-120, 134; Materia³y niezbêdne do opracowania memoria³u zgromadzi³ kierowa-
ny ówczeœnie przez mjr. Stanis³awa Saleckiego Referat Narodowoœciowy Samodzielnego Refera-
tu Informacyjnego DOK nr VIII w Toruniu; zob. te¿: R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza
w latach 1920-1939, Warszawa-Poznañ- Toruñ 1983, s. 111-113.
Zob.: W. Rezmer, Mniejszoœci narodowe w Wojsku Polskim...,s. 116; Obszerniej zob.: P. Stawec-
ki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981; ten¿e, Nastêpcy Komendanta. Wojsko
a polityka wewnêtrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 1969; zob. te¿:
R. Wapiñski, op. cit., s. 72 i n, 132 i n; zob. te¿: Pamiêtniki genera³a broni Leona Berbeckiego,
Katowice 1959, s. 199-208.
W. Rezmer, op. cit., s. 120-121.
Dla przyk³adu podajê w Aneksie fragment Raportu Narodowoœciowo-Politycznego za styczeñ
1922 r., opracowanego dla potrzeb Oddzia³u II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez
Referat Informacyjny Sztabu Dowództwa Okrêgu Generalnego "Pomorze", a dotycz¹cy sytuacj i
spo³eczno-gospodarczej na Kaszubach, zob. str. 21-22.
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W memoriale gen. L. Berbeckiego znalaz³y odzwierciedlenie niemal wszystkie,
przedstawione wy¿ej kwestie. Genera³ zwraca tak¿e uwagê na "szereg zasadni-
czych b³êdów", do jakich dosz³o na Pomorzu m.in. wskutek niew³aœciwej polityki
personalnej prowadzonej na tym terenie przez w³adze odrodzonej Rzeczypospoli-
tej7. Wreszcie wskazuje œrodki i sposoby do jakich, jego zdaniem, siêgn¹æ winien
rz¹d, realizuj¹c na Pomorzu, na ziemi kaszubskiej program "zespolenia duchowego
Kaszub z reszt¹ Polski"8 .

Publikowany dokument liczy 21 paginowanych stron maszynopisu formatu A4
ijest egzemplarzem (kopi¹), jaki gen. L. Berbecki przes³a³ do Sekcji II. Politycznej
Departamentu II. Wojskowego Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w WM Gdañsku. I

Orygina³ memoria³u, jak ju¿ podano, przeznaczony by³ dla Ministerstwa Spraw
Wojskowych, a konkretnie dla Oddzia³u II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Jedn¹ z kopii przekazano równie¿ wojewodzie pomorskiemu Kazimierzowi M³o-
dzianowskiemu9 . .

Tekst dokumentu:

DOWÓDZTWO OKREGUKORPUSUNR VIII
Potrzeby Pomorza Kaszubskiego

Toruñ, dnia 13 czerwca 1927 roku.

WSTEP

Szereg okolicznoœci sk³ada siê na to, ¿e Pomorze Kaszubskie, zaniedbywane
systematycznie w ci¹gu lat przez miarodajne czynniki rz¹dowe, nie zosta³o dot¹d,
w sposób zadawalaj¹cy z e s p o lon e z reszt¹ Polski.

Zbytecznym jest dowodziæ nies³ychanej wa¿noœci tej po³aci kraju, ju¿ nie tylko
dla zagadnienia obrony granic, ale w ogóle dla pañstwowoœci polskiej. Tymczasem
tu w³aœnie na Pomorzu Kaszubskim pojawiaj¹ siê od kilku lat, coraz oryginalniejsze
pomys³y, zmierzaj¹ce do jednego celu... r o z l u Ÿ n i e n i a œcis³ych wiêzów
z Rzecz¹pospolit¹.

-
7 Zob.: Memoria³..., s. 16-17.
8 Ibidem, s. 20-21.
9 P³k Kazimierz M³odzianowski, by³y minister spraw wewnêtrznych w rz¹dzie Kazimierza Bartla,

stanowisko wojewody pomorskiego obj¹³ 12 XII 1926 r. i sprawowa³ je do 1928 r. "Pu³kownik
M³odzianowski - wspomina³ po latach K. B¹czkowski - cz³owiek reprezentacyjny i inteligentny,

by³ jednym spoœród tych wojewodów sanacyjnych, którzy pragnêli pogodziæ interesy swoich
mocodawców z tradycyjnymi interesami miejscowej ludnoœci. O ile pamiêtam, nie pozostawi³ na
Pomorzu z³ych wspomnieñ". Cyt. za: R. Wapiñski, ̄ycie polityczne Pomorza w latach 1920-
1939... , s. 133-134.
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W pó³nocnych powiatach Pomorza organizowano przecie¿ przed laty ró¿ne
zrzeszenia i bractwa o wyraŸnie odœrodkowych tendencjach, tu w roku 1925/26
rodzi³y siê projekty nieokreœlonego bli¿ej tworu politycznego, który mia³ byæ fede-
rowany raz z Polsk¹, to znów z Gdañskiem" .

Ca³¹ grozê po³o¿enia ujawni³y dopiero wypadki majoweb. Tych kilkanaœcie dni
maja, prze¿ytych wœród niezwyk³ego podniecenia, mo¿liwoœæ najbardziej skompli-
kowanych powik³añ na terenie wewnêtrznym Polski, da³y sposobnoœæ wydobycia
na œwiat³o dzienne, tego co nurtowa³o w spo³eczeñstwie. Tu w³aœnie na Kaszu-
bach podnios³y siê pierwsze g³osy, wo³aj¹ce o...powrót do Niemiec. Rzucone przez
Z.L.Nar.C has³o uniezale¿nienia siê od przeklêtej Warszawy i idea naj szerzej pod-
jêtej autonomii terytorialnej, zdawa³y siê opanowaæ wszechw³adnie - zreszt¹ pa-

triotycznie nawet nastrojone jednostkid.
Wynikiem tych nastrojów by³a delegacja Kaszubów u p. Wojewody", która

przedstawi³a niedorzeczne i niezgodne z zasadami pañstwowoœci postulaty, a twórca
projektu autonomii dr OSSOWSkif (Z.L.Nar.) t³umacz~³ swe postepki. konieczno-

. Autorowi memoria³u chodzi tu najprawdopodobniej o inspirowane przez dzia³aj¹ce z terenu WM

Gdañska niemieckie s³u¿by specjalne akcje rewizjonistyczne, które w opiniach polskiego kontr-
wywiadu i cywilnych w³adz bezpieczeñstwa doprowadziæ mia³y do wybuchu 29 IX 1925 r.
zbrojnej irredenty i oderwania od Rzeczypospolitej pó³nocnych powiatów województwa po-
morskiego. "Powstanie" mia³o rozpocz¹æ uderzenie na polskie instytucje i urzêdy, które zamie-
rzano zlikwidowaæ i restytuowaæ administracjê prusk¹ lub wprowadziæ gdañsk¹. "Doniesienia te
- pisze Roman Wapiñski - nale¿a³oby traktowaæ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹, gdy¿ pracownicy
s³u¿b specjalnych sk³onni byli zawsze zbyt dos³ownie traktowaæ wypowiedzi i oceniaæ ja na
równi z czynami". Zob.: R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza w latach 1920-1939..., s. 111- 113;
H. Kopczyk, Niemiecka dzia³alnoœæ J.1oYWiadowcza... , s. 58-62.

b "Wypadki majowe" - dokonany w dniach 12-14 V 1926 r. przez Józefa Pi³sudskiego zamach stanu.
c Zwi¹zek Ludowo-Narodowy.
d Jedn¹ z form przeciwstawienia siê organizatorom "rewolucji majowej" by³ wysuniêty przez niektó-

rych lokalnych dzia³aczy ZLN, m.in. przez Paw³a Ossowskiego, Wojciecha Jacobsona i Macieja
Miel¿yñskiego, postulat objêcia Pomorza specjaln¹ ustaw¹ autonomiczn¹. Pod koniec maja 1926 r.
akcja propagandowa na rzecz "pomorskiej autonomii" zosta³a przez ZLN wyciszona. D¹¿enia
autonomiczne pomorskich liderów ZLN potêpi³ te¿ Roman Dmowski, uwa¿aj¹c, ¿e gdy" rozbijemy
Polskê na autonomiczne ziemie - to j¹ rych³o zlikwidujemy". Zob.: R. Wapiñski, op. cit., s. 125-127.

c To jest u Kazimierza M³odzianowskiego, który 12 X 1926 r. obj¹³ funkcjê wojewody pom. po

Stanis³awie Wachowiaku pe³ni¹cym tê funkcjê od 24 X 1924 r. do 12 X 1926 r.
r Ossowski Pawe³ (1872-1939), filomata pomorski, prawnik, dzia³acz Narodowej Demokracji. Ur.

9 XII w Œliwicach pow. tucholski. Pierwszy (1920-1922) starosta che³miñski, wiceprezes Zarz¹-
du Woj. ZLN, senator RP (od 1928 r.). Jak podaje R. Wapiñski, P. Ossowski "bra³...aktywny
udzia³ we wszystkich przedsiêwziêciach maj¹cych na celu obronê Pomorza przed zakusami rewi-
zjonizmu niemieckiego. P. Ossowski nale¿a³ [stwierdza dalej R. Wapiñski] do grona dzia³aczy
przewra¿liwionych na pewne ujemne skutki unifikacji ziem polskich dla ¿ycia spo³eczno-politycz-
nego Pomorza. W sposób... drastyczny da³o to o sobie znaæ po zamachu majo³\Ym J. Pi³sudskiego.
By³ bardzo aktywnym organizatorem oporu przeciw temu zamachowi. [..j ³\Ysun¹³ postulat przy-
wrócenia autonomii by³ej dzielnicy pru.\"kiej [..j w celu spopularyzowania tego projektu i organi-
zacji si³ potêpiaj¹cych zamach stanu O.\"sowski we wrzeœniu 19261: doprowadzi³ do utworzenia
efemerycznej organizacji pod nazw¹ Zwi¹zek Pomorski. W czasie jej zebrania konstytucyjnego
8 IX ... stwierdzi³, ¿e "z³o, które siê wkrad³o na Pomorze, datuje mniej wiêcej od czasów unifikacji,
ti. od 1921/21. !!dzie to lekkomvœlnie zaczeto nasza dzielnicê uJJodabniaæ do reszty Polski". Po
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œci!l odwrócenia uwagi Kaszubów od zgubnych. ale mile Qrzvimowanych Qroiek-
tów niemieckichg.

Nie ulega w¹tpliwoœci - wbrew odmiennym pozorom, ¿e ci¹¿enie ku Niemcom

wœród ludnoœci pogranicznej, zw³aszcza powiatów Pomorza Kaszubskiego, jest doœæ
silne, co prawda nie da siê zaprzeczyæ, ¿e stan ten jest w du¿ej mierze wynikiem
dobrze zorganizowanej, celowej i systematycznej propagandy niemieckiej, uprawianej
z du¿ym nak³adem energii i œrodków fmansowych, nie mnie_i_iednakz naciskiem stwier-
dziæ nale¿y. ¿e Ÿróde³ ..z³a" szukaæ trzeba w wewnetrzno-Qolitycznych momentach.

Czy jest to rzecz¹ przypadku, ¿e tu w³aœnie na tym niebezpiecznym odcinku -

tak niezwykle silnie podkreœlana jest t. zw. "dzielnicowoœæ", która nigdzie nie przy-
biera form tak namiêtnej walki, jak na Kaszubach? Jest to bezprzecznieh robota
niemiecka, co zreszt¹ udowodni³y uzyskane w roku 1924 dokumenty z "Heimats-
dienstu" w Gdañsku - ale zarazem podnieœæ nale¿y, ¿e du¿¹ czêœæ "zas³ug" w tym

kierunku przypisaæ siê godzi polskiemu t. zw. obozowi narodowemu.
Zbli¿aj¹ siê wybory do sejmu...; . Niemcy czyni¹ ju¿ dziœ - wed³ug wypróbo-

wanych metod - przygotowania do tej "walnej" rozprawy o losy Pomorza. W umy-

s³ach niemieckich majaczy widmo "zwyciêstwa", odniesionego na Górnym Œl¹skui ,
dobrze to rozumiej¹, ¿e podobne "zwyciêstwo" na Pomorzu - dostarczy im silnych

atutów w partii, jak¹ zamierzaj ¹ rozegraæ na forum miêdzynarodowym. Kierunek
przygotowywanej k o n s p i r a c y j n i e akcji i agitacji wyborczej wskazuj¹-
cichym szeptem podawane na razie zaufanym - pog³oski, ¿e wybory do sejmu - to

p l e b i s c Y t l u d n o œ c i, który ostatecznie zadecyduje o przynale¿noœci
Pomorza... a te podszepty znajd¹ niew¹tpliwie du¿o naiwnych.

Niemcom zale¿y na podtrzymaniu na terenie Pomorza niezadowolenia, roz-
dŸwiêku miêdzy Warszaw¹, a tutejszym spo³eczeñstwem, powtarzaj¹c czêste g³o-
sypolskiej prasy opozycyjnej, przypominaj¹c tej "znêkanej" ludnoœci, ¿e zbawienie
czeka j¹ tylko za kordonem... .

Czy nie nadto wymownym jest fakt, ¿e w Starogardzie na bankiecie wydanym
na czeœæ nowego starosty - radni miejscy P o l a c y zaczêli œpiewaæ... "Deutsch-

land, Deutschland fiber alles..." lub, ¿e w powiecie chojnickim polskie dzieci pod
naciskiem rodziców odmówi³y udzia³u w polskim œpiewie koœcielnym - a wœród

opornych znalaz³y siê dzieci 5-ciu u r z ê d n i k ó w p a ñ s t w o w y c h.~

wybuchu wojny zosta³ aresztowany przez Niemców, a nastêpnie rozstrzelany 28 IX 1939 r.
w masowej egzekucji w Barbarce pod Toruniem. Zob. R. Wapiñski, Ossowski Pawe³ (1878-
1939)... [w:] S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego (dalej SBPN), t. III (L-P), Gdañsk
1997, s. 367-368.

g Wszystkie znajduj¹ce siê w publikowanym tekœcie dokumentu podkreœlenia oraz wyrazy wyró¿-
nione drukiem rozstawnym wystêpuj¹ równie¿ w oryginale.

h W oryginale - "bezpiecznie".
i Chodzi o wybory do sejmu, jakie odby³y siê 4 III 1928 r.
j Autor memoria³u wspomina tu o wyborach do Sejmu Œl¹skiego w 1922 r., kiedy to stronnictwa

niemieckie zdoby³y 22% ogó³u g³osów.
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Ten - istotnie i bez przesady groŸny stan rzeczy - wymaga podjêcia energicz-
nej kontrakcji, opartej na szczegó³owej analizie przyczyn istniej¹cego z³a.

Charakterystyka Pomorza Kaszubskiego

Al Obszar i ludnoœæ:
Pomorze Kaszubskie stanowi¹ powiaty: morski, wejherowski, kartuski, zachod-

nia czêœæ powiatu koœcierskiego i pó³nocna chojnickiego. Do Kaszub nale¿¹ rów-
nie¿: pó³nocno-zachodni pas obszaru Wolnego Miasta Gdañska, po³udniowo-
zachodnia czêœæ powiatu bytowskiego i pasy pogranicza s³upskiego i lêborskiego

w granicach Rzeszy.
Z uwagi na ró¿nice w ukszta³towaniu powierzchni ziemi i po³¹czone z tym ró¿-

nice warunków gospodarczych - przyjêto dzieliæ Kaszuby na pó³nocne, œrednie

i po³udniowe.
Kaszuby Pó³nocne: (pow. morski i wejherowski) posiadaj¹ urodzajn¹ ziemiê,

ma³o lasów i w porównaniu z reszt¹ Kaszub - minimaln¹ iloœæ jezior (37). S¹ to

najbogatsze powiaty Kaszub.
Kaszuby œrednie ze stolic¹ Kartuzy - charakteryzuje piaszczysta i nieurodzajna

gleba, du¿o stosunkowo lasów i obfitoœæ jezior (389). Najubo¿sze to po³udniowe
Kaszuby (puszcza kaszubska) ma³o ziemi urodzajnej, s³abe zaludnienie i brak dróg
komunikacyjnych sprawi³y, ¿e tu w tym zapad³ym zak¹tku - naj³atwiej zachowa³y

siê cechy staro¿ytnej kaszubskiej kultury.
Ogólna liczba Kaszubów wynosi oko³o 150.000 g³ów. Dok³adnej cyfry nie mo¿-

na ustaliæ z tego powodu, ¿e wiêkszoœæ Kaszubów podaje jako jêzyk ojczysty pol-
ski, jedynie wiêcej uœwiadomieni podaj¹ siê za Kaszubów.

Sk¹d wziê³a siê nazwa Kaszuby - nie zdo³ano dot¹d bezspornie ustaliæ. Faktem
jest, ¿e Kaszubów znano w Polsce od wieków - wspomina o nich D³ugosz i Górnickik .

Do XVIII wieku nie by³o te¿ w¹tpliwoœci co do przynale¿noœci gwary kaszub-

skiej do jêzyka polskiego. Znany niemiecki uczony Barghausl wyraŸnie stwierdza,
¿e "...die Kassuben oder richtiger Kaschuben (nach polnischer Aussprache)nen-
nen sich selbst Kaschebi, ein Volk von lechischer Abkunft, des sen Mundart nur

unbedeutend von der polnischen sprache abweicht".

k Zob. J. D³ugosz, Roczniki czyli kroniki s³awnego królestwa polskiego (red. J. D¹browski), ksiêga I
i II, Warszawa 1961, ks. I, s. 93, 178-179, 233, 205-207, ks. II, s. 381; zob. te¿: D. Pandowska,
Kaszuby wœród nazw Pomorza w XIII w., Gdañsk 1993, s. 138-141.

I Przypuszczalnie chodzi o królewieckiego historyka A. Backhausa b¹dŸ te¿ o prof. Hermana Broc-

khausa (28 I 1806-5 I 1877), cenionego jêzykoznawcê i historyka, redaktora Allgemeine Ency-
klopiidie der Wissenschaften und Kiinste Jana Samuela Erscha i Jana Gotfryda Grubera, syna
znanego lipskiego ksiêgarza i wydawcy Friedricha Arnolda Brockhausa. Por.: Brockhaus Hand-
buch des Wi.\"sens in vier Biinden, Bd. II, F-K, Leipzig (F.A. Brockhaus) 1923, s. 609; Zob. te¿:
Der Grosse Brockhaus, Bd.lI, Ber -C z, F.A. Brockhaus, Wiesbaden 1953, s. 355.
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Dopiero w po³owie XIX wieku, dla celów politycznych usi³owali Niemcy wyod-
rêbniæ narodowoœæ kaszubsk¹ - w nakazanych i przeprowadzanych odt¹d spisach

pos³uguj¹ siêju¿ prawie stale rubryk¹: jêzyk kaszubski' .
Rezultaty tej akcji, jak stwierdzaj¹ urzêdowe dokumenty - by³y nik³e - wszyst-

kie niemal zainteresowane czynniki urzêdowe donosz¹, ¿e "...œcis³e wydzielenie
dialektów s³owiañskich jest trudne do wykonania" (1850 r.)m.

Dalsze usi³owania Niemców w tym kierunku - daj¹ pewne rezultaty -ludnoœæ

zaczyna przyznawaæ siê do jêzyka kaszubskiego, jako ojczystego -poni¿sza tabel-
ka dowodzi jednak, jaki na tle tego panowa³ zamêt i ¿e ustalenie iloœci Kaszubów

jest prawie niemo¿liwe:

Dziœ w okresie niezawodnej walki o Pomorze - obserwujemy to samo zjawi-

sko. Niemcy przy ka¿dej sposobnoœci, a specjalnie w swej prasie, podkreœlaj¹ od-
rêbnoœæ narodow¹ Kaszubów, staraj¹c siê pozyskaæ sympatiê tej ludnoœci.
Z przykroœci¹ dodaæ nale¿y, ¿e z widocznym skutkiem pomagaj¹ Niemcom w tej
robocie i polskie czynniki polityczne, podtrzymuj¹c dzielnicowoœæ Kaszubów.

³ Prof. Gerard Labuda tak oto wyjaœnia wspomnian¹ kwestiê: "Rz¹dy zaborcze ~korzystywaly
ka¿d¹ okazjê do rozbicia polskiej jednoœci narodowej w granicach swoich pañstw. Na terenie
Galicji tak¹ mo¿liwoœæ dawa³a rz¹dowi austriackiemu »kwestia ruska«, na terenie zaboru Prl/-
skiego teoria »rozwodnionej« polskoœci Œl¹zaków, Mazurów i Warmiaków. Z chwil¹ rozbudzenia
siê œwiadomoœci narodowej Kaszubów, rz¹d prl/ski stara³ siê za wszelk¹ cenê zastosowaæ tê teoriê
równie¿ i do nich. W tym celu nale¿a³o rozbudzaæ i utwierdzaæ wszystkie cechy wskazuj¹ce na
odrêbnoœæ Kaszubów w stosunku do Polaków. Na pierwsze miejsce w³adze prl/skie od razu
~sunêly, ewentualnie ~korzystaly dyskusjê nad jêzykiem kaszubskim, wprowadzaj¹c do spisów
narodowoœcio~ch odpowiedni¹ n/brykê", zob.: G. Labuda, "Sprawa kaszubska" w per.\'pekty-
wie historii, "Pomorze Gdañskie", nr 18, Kaszuby, Gdañsk 1988, s.151-152; ten¿e, Kaszubi i ich
dzieje, Gdañsk 1996, s. 47-48, 276-278.

m Ustalenie na jaki dokument z 1850 r. powohlie siê autor jest niemo¿liwe.
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Charakterystycznym zjawiskiem dla Kaszub jest brak inteligencji. Dawna szlachta
kaszubska b¹dŸ zniemcza³a, b¹dŸ sprzedawszy Niemcom maj¹tki, przenios³a siê
do miast. W ten sposób a¿ do ostatnich czasów ogó³ ludnoœci stanowili rolnicy
œredni - ma³o i bezrolni (gburzy i ch³opi) znikomy procent drobnego kupiectwa

i rzemieœlnicy. Dopiero polskie zak³ady naukowe wydaj¹najm³odsze pokolenie przy-

sz³ej rodzimej inteligencji.
Kaszuba cechuje przede wszystkim siln~ materializm oraz co znamienne id¹ca

z tym w parze - g³êboka religijnoœæ. Brak tradycji narodowych i rozwiniêty mate-
rializm spowodowa³y, ¿e po unormowaniu siê stosunków, po okresie wojen za cza-
sów panowania pruskiego, ludnoœæ pod ~~em ko~œci materialn~ch i dobrob~tu.
¿~czliwie ustosunkowa³a sie do rzadu Druskiel!o.

Tê cechê ludnoœci kaszubskiej podkreœlaj¹jeszcze dziœ Niemcy, ¿a³uj¹c pew-
nie, ¿e dziêki nierozwa¿nej polityce, stracili ten cenny dla nich szmat ziemi. Znany
dzia³acz niemiecki dr Kru1ln z Tczewa pisze: "Kaszubi pó³s³owiañski mieszany lud,
przyznaje siê do polskoœci, gdy mu siê schlebia i otacza materialn¹ opiek¹, mo¿e
jednak byæ inaczej (...) wen es ihm schlecht geht und sich dann die Handlungsfre-
iheit in nationaler Hinsicht dadurch sichert. dass es seine besondere kassubische
Nationalitat betont",

Maj¹c bogate doœwiadczenie Niemcy wiedz¹, ¿e im gorzej w Polsce bêdzie
Kaszubom - tem ³atwiej bêd¹ mogli ich pozyskaæ. Czy znana ju¿ niemiecka akcja
kredytowa dla rolnictwa, rzemios³a, handlu i przemys³u niemieckiego na terenie
Pomorza - na tle tych rozwa¿añ nie stanowi niebezpieczeñstwa powa¿nego dla
interesów pañstwa? Dobrobyt Niemców za kordonem, a specjalnie u nas, stanowi
jedn¹ z przyczyn ujawnianej niechêci Kaszubów do Polski.

Przedwojenna polityka niemiecka doceniaj¹c w mniejszym czy wiêkszym stop-
niu ten zasadniczy rys charakteru ludu kaszubskiego - przeliczy³a siêje¿eli chodzi-

³o o religiê i jêzyk.
G³êboko religijny, lubi¹cy swobodê Kaszub - dotkliwie odczu³ wszystkie anty-

polskie zarz¹dzenia, które godzi³y w jego swobodê, a nade wszystko religiê. Anty-
polska polityka rz¹du niemieckiego, u¿ywaj¹ca do walki z polskoœci¹ wszystkich
urz¹dzeñ: urzêdów, szko³y, koœcio³a i wyró¿niaj¹ca Niemców - przybyszów na
niekorzyœæ ludnoœci miejscowej, ustawy ograniczaj¹ce nabywanie w³asnoœci - spra-

wi³y, ¿e lojalni Kaszubowie zamieniali siêna nieprzejednanych wrogów niemczy-
zny - walka religijna by³a niew¹tpliwie bezpoœrednim i zasadniczym powodem
obudzenia siê uœwiadomienia narodowego. Polskoœæ i wiara katolicka by³y dla

Dr Maks KroII, ur. 12 I 1891 r. w Tczewie, g³ówny udzia³owiec koncernu wydawniczego nacjona-
listycznych: "Dirschauer Zeitung" a nastêpnie "Pomerelier Tageblatt", by³y oficer niemiecki,
dzia³acz Deutschtumsbundu i Deutsche Vereinigung, pose³ do Sejmu Œl¹skiego, w latach 1927-
1934 redaktor "Kattowitzer Zeitung", zob.: T. Kowalak, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939,
Warszawa-³971, s. 106-108.
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Kaszuba jednym - on mia³ "polsk¹" wiarê, chodzi³ do "polskiego" koœcio³a i tej

polskiej wiary broni³ do ostatnich si³.
To przywi¹zanie do religii sprawia, ¿e ksi¹dz odgrywa na Kaszubach decyduj¹-

c¹ rolê w ¿yciu spo³eczno-politycznym, co ksi¹dz powie na ambonie to jest praw-
d¹, bo to S³owo Bo¿e.

Na jeden szczegó³ nale¿y jednak zwróciæ uwagê - zlanie pojêæ katolicyzmu

i polskoœci spowodowa³o, ¿e Kaszub w Niemcu-katoliku nie widzia³ obcoplemieñ-
ca, gdy¿ posiada³ on "polsk¹" wiarê. Tym te¿ t³umaczyæ nale¿y, ¿e w roku 1925/26
tak kwit³y wszystkie niemiecko-katolickie towarzystwa na Kaszubach, jednocz¹c
pod egid¹ Niemców i Polaków.

Z g³êbok¹ religijnoœci¹ ³¹cz¹ siê u Kaszuba pierwotne, przyrodzone silne przy-
wi¹zanie do swej mowy, co umo¿liwi³o mu nie tylko utrz~maæ narodowoœæ ~
uœwiadomienia narodowego, ale nadto wynarodowiæ przybyszów - osadników nie-

mieckich.
Pod wzglêdem uœwiadomienia narodowego, przedstawia siê obecnie stan rze-

czy bez porównania korzystniej, ale jednoczeœnie jak to wy¿ej wspomniano pod
wp³ywem szeregu okolicznoœci - wzmaga siê poczucie odrêbnoœci kaszubskiej.

Przed laty ch³op wiejski nie k³ad³ nigdy nacisku na to, ¿e jest Kaszub¹, by³ on tylko
"polski cz³owiek" w odniesieniu do Niemca. Podkreœlanie odrêbnoœci kaszubskiej,
wywo³ane b³êdami administracji pañstwowej (o których mowa bêdzie ni¿ej), oraz
agitacj¹ niemieck¹ - uwa¿aæ nale¿y za niepo¿¹dany dla pañstwa objaw.

Zagadnienia natury ogólnopañstwowej zdaj¹ siê mniej interesowaæ Kaszuba,
politykowaæ nie lubi, w zasadzie nie dowierza nikomu i trudno daje siê przekonaæ;
nacisk k³adzie zawsze na zajmuj¹ce go sprawy natury gospodarczej.

Dot¹d przechowuje siê u Kaszubów wielkie uznanie dla wzorowych niemiec-
kich porz¹dków, Polskê wyobra¿ali sobie jako coœ doskonalszego, a szczególnie
wierzyli, ¿e powstanie Polski bêdzie równoznaczne z podniesieniem ich dobrobytu
- tymczasem spotka³ na ogó³ Kaszubów zawód, rozczarowanie i tem te¿ t³uma-
czyæ nale¿y fakt, ¿e agitacja niemiecka osi¹ga realne wyniki. Obecnie Gest) zmia-

na na lepsze.

BI Stosunki gospodarcze:
Al G³ównym zajêciem ludnoœci Pomorza Kaszubskiego jest rolnictwo. Wielk¹

w³asnoœæ reprezentuj¹ nieliczni ziemianie Polacy, dzier¿awcy domen oraz prze-
wa¿nie Niemcy. Najliczniejsz¹jest grupa œrednich rolników tzw. "gburów", tj. w³a-
œcicieli 30-40 morgowych gospodarstw. Procentowo silny jest równie¿ element
robotniczy na roli tzw. ch³opi kaszubscy.

Piaszczyste i nieurodzajne grunta, niesprzyjaj¹ce warunki klimatyczne, ogólne
trudnoœci gospodarcze, z jakimi pañstwo polskie zmaga³o siê w ci¹gu oœmiu lat-
sprawi³y, ¿e po³o¿enie rolnika na Pomorzu Kaszubskim jest trudniejsze, ni¿ na resz-
cie Pomorza.
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o ma³ej wydajnoœci ziemi œwiadczy fakt, ¿e podatek gruntowy z ha na terenie
Kaszub by³ ju¿ przed wojn¹ znacznie ni¿szy od wymiaru w innych powiatach i tak:

w powiecie Puck wynosi³ on 5,58 rok., Koœcierzyna 3,90 rok., Wejherowo 3,61 rok.,
Chojnice 3,39 rok., Kartuzy 3,21 rok., na wioskach nadwiœlañskich dochodzi³ nato-

miast do 45 mk. z ha.
Mimo ciê¿kich warunków - potrafi³ gbur kaszubski utrzymaæ siê gospodarczo

i nieurodzajne piaski doprowadziæ do pewnej kultury, dziêki wytrwa³ej pracy, przy
u¿yciu nawozów sztucznych i maszyn rolniczych.

Postulaty ludnoœci rolniczej Pomorza Kaszubskiego dotycz¹ obecnie dwu kwe-
stii: kred.YtY rolnicze i podatki.

Pod wp³ywem ogólnych warunków gospodarczych, ludnoœæ rolnicza w wyso-
kim stopniu zubo¿a³a, nie mog¹c z bie¿¹cych dochodów pokrywaæ kosztów utrzy-
mania, nie mówi¹c ju¿ o jakichkolwiek wydatkach na inwestycje. Udzielane przez
ró¿ne instytucje prywatne b¹dŸ pañstwowe, kredyty by³y za drogie, z drugiej stro-
ny nie potrafi³y zaspokoiæ najwa¿niej szych w tym kierunku potrzeb ogó³u rolników.

W okresie najwiêkszych trudnoœci gospodarczych w Polsce, rzucili Niemcy dla
rolników swoich krocie tysiêcy dolarów i guldenów holenderskich i w czasie kiedy
rolnik-Polak, boryka³ siê w walce z przeciwnoœciami - jego s¹siad Niemiec, mia³

gotówki pod dostatkiem, zakupywa³ nawóz sztuczny, p³aci³ zobowi¹zania i gospo-
darstwo swe ulepsza³.

Drug¹ bol¹czk¹ ludnoœci rolniczej - podnoszon¹ przy ka¿dej sposobnoœci, to sprawa

podatków. Ogó³ ludnoœci uwa¿a, ¿e polityka podatkowa rz¹du obliczona jest na wydo-
bycie maximum œwiadczeñ od ludnoœci, bez uwzglêdnienia trudnych warunków klima-
tycznych. Jeden z rolników tak ujmuje t¹ kwestiê: "Czy¿by Rz¹d nie móg³ nam udzieliæ
ulg przy p³aceniu podatków i mia³ wzgl¹d przy opóŸnianiu, zw³aszcza gdy przy naj-
póŸniejszej wioœnie w Polsce, tak¿e tenniny póŸniejsze byæ powinny. Do œci¹ganych
procentów rz¹dowych potrafi¹ siê banki i kupcy dostosowaæ, ale czy (my) rolnicy
potrafimy je p³aciæ, kiedy klimat do przepisanych tenninów siê nie dostosuje...".

Pozytywne rozwi¹zanie obu powy¿szych kwestii przez przydzielenie organiza-
cjom rolniczym za poœrednictwem jakiegokolwiek banku pañstwowego - QQpQ.:

wiednich kred~tów, z drugiej zaœ strony uwzglêdnienie ¿yczeñ ludnoœci w sprawie
ul~ podatko~ch, stanowiæ bêd¹ najrealniejszy œrodek zjednania Kaszubów dla

pañstwowoœci polskiej.
BI Jednym z aktualnych zagadnieñ dla ludnoœci rolniczej Kaszub, specjalnie ma³o

i bezrolnej, to sprawa parcelac_ii i osadnictwa. Wszystko co dot¹d w tej sprawie
zrobiono - spotyka siê z uzasadnionym potêpieniem ze strony zainteresowanej ludnoœci.

Oczekuj¹c przy³¹czenia do Polski, ludnoœæ Kaszub spodziewa³a siê, ¿e znienawi-
dzeni Niemcy zostan¹ zaraz wypêdzeni, ¿e ka¿dy Kaszub bêdzie móg³ nabyæ wiêk-
sze gospodarstwo, wydzielone z dóbr Niemców i w krótkim czasie polepszyæ sw¹
dolê. Wiêcej pochopni przewa¿nie ma³orolni ch³opi, z których k~dy prawie posiada³
swój dom, posprzedawali swe nieruchomoœci, licz¹c siê z tem, ¿e za uzyskane pieni¹-
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dze dostan¹ ziemiê, a przy pomocy kredytów pañstwowych zagospodaruj¹ siê. Sta³o
siê inaczej - pieni¹dz straci³ wartoœæ, ziemi nie kupiono, Niemcy pozostali, a nadto
wyczekuj¹cemu na ziemiê Kaszubowi - narzucono osadników z innych dzielnic.

Suche wykonywanie litery prawa, brak inicjatywy w miejscowych stosunkach
i warunkach - spowodowa³y w krótkim czasie, ¿e przybywaj¹cy tu osadnik - sta³

siê œmiertelnym wrogiem miejscowej ludnoœci, podniecanej zreszt¹ w tym kierun-
ku bardzo umiejêtnie przez Niemców, dla których ten polski ch³op z Kongresówki,
czy Ma³opolski jest niebezpiecznym ze wzglêdów politycznych.

Przybywaj¹cy z innych dzielnic osadnicy, to na ogó³ ludzie, którzy przychodzili
po to, by "robiæ interes" - innych wzglêdów ogó³ przybyszów nie mia³ na oku.
Rzuceni bezmyœlnie w obce warunki klimatyczne, na nieurodzajny grunt, otoczeni
nie¿yczliwie ustosunkowan¹ do siebie ludnoœci¹ - ma³o przygotowani technicznie
do walki z przyrod¹ - gospodarz¹ fatalnie, co ¿ywsze oœrodki doprowadzili do
ruiny, a sami wiod¹ nêdzny ¿ywot, z³orzecz¹c równie¿ swoim "dobroczyñcom".

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wprowadzenie osadników z innych dzielnic, by³o i jest
konieczne. Nap³ywowy element winien jednak byæ pod ka¿dym wzglêdem bez
zarzutu, a nadto otoczony opiek¹ materialn¹, tak, by w tych trudnych warunkach

móg³ utrzymaæ siê na poziomie otaczaj¹cej go kultury.
Fakty handlu osadami nie powinny absolutnie mieæ wiêcej miejsca.
Postulaty ludnoœci kaszubskiej odnoœnie reformy rolnej i osadnictwa zmierzaj¹ do:
al rozparcelowanie niemieckich maj¹tków, bl przydzia³u ziemi w pierwszym

rzêdzie ludnoœci miejscowej, ci dostarczenie tej ludnoœci odpowiednich œrodków
materialnych do zagospodarowania siê, dl zwrócenie uwagi na odpowiednie przy-
gotowanie osadników z innych dzielnic tam, gdzie rozmieszczenie ich jest z wy-

¿szych wzglêdów konieczne.
W³aœciwa nasza administracja zrobi³a w sprawie osadnictwa szereg zasadni-

czych b³êdów, naprawienie których, dokonaæ siê mo¿e jedynie przez naj dalej id¹ce
uwzglêdnienie postulatów miejscowej ludnoœci.

CI Dalsze wysi³ki miarodajnych czynników winny zmierzaæ do: al utworzenia
szkolnictwa zawodowego dla rolników, bl zorganizowanie planowej akcji dla pod-
niesienia dochodowoœci gospodarstw przez: 1. rozwiniêcie w osadach w³oœciañ-
skich ogrodnictwa, warzywnictwa, hodowli itd., prowadzonych dot¹d bardzo
nieumiejêtnie, 2. przez zorganizowanie zbytu dla powy¿szych dzia³ów.

Realizacja tych postulatów nie przedstawia zbyt powa¿nych trudnoœci, nale¿y
tylko rzuciæ odpowiedni¹ inicjatywê samorz¹dom i odnoœnym organizacjom zawo-

dowym, dopilnowuj¹c wykonania.
Kwestia podniesienia dobrobytu ludnoœci kaszubskiej wobec niew¹tpliwych

celowych wysi³ków niemczyzny do zdobycia równie¿ t¹ drog¹ wp³ywów na lud-
noœæ - jest dla pañstwowoœci polskiej - zagadnieniem du¿ej wagi.

Przemys³u we w³aœciwym s³owa tego znaczeniu prawie nie ma. Poza tartaka-
mi, cegielniami - nie istniej¹ powa¿niejsze fabryki, czy wytwórnie. Podobnie jak
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nie mo¿na mówiæ o handlu w wiêkszych rozmiarach. G³ównym artyku³em "eks-
portu" do Gdañska, Warszawy i innych miast Polski - s¹ ryby.

S³aby rozwój przemys³u i handlu - poza innymi przyczynami spowodowany jest
w pewnej mierze - niedogodnoœciami komunikacyjnymi. Linie kolejowe na Kaszu-

bach bieg³y z zachodu (Berlin) na wschód, obecnie konieczne s¹ dogodne i krótsze
po³¹czenia z pó³nocy na po³udnie.

Budowa linii Gdynia- Bydgoszczjestjednym z zasadniczych postulatów, wy-
suwanych zgodnie przez wszystkie sfery gospodarcze. Piln¹ równie¿ jest sprawa
najkrótszego po³¹czenia Po³czyno - Strzebielino.

Brak dogodnych komunikacji, du¿e odleg³oœci od Ÿróde³ podstawowych prze-
mys³ów (wêgiel, ¿elazo itd.) utrzymuje niestosunkow¹o, du¿¹ dro¿yznê na ca³ym
Pomorzu Kaszubskim, utrudniaj¹c przez to mo¿liwoœci powstawania powa¿nych
przedsiêbiorstw przemys³owych, które nie wytrzyma³yby konkurencji oœrodków,
znajduj¹cych siê w korzystniejszych warunkach.

Kwestia uprzemys³owienia Pomorza Kaszubskiego jest o tyle wa¯n¹, ¿e po-
wstanie kilkunastu wiêkszych przedsiêbiorstw z³agodzi³oby klêskê bezrobocia, pod-
nios³oby dobrobyt tych warstw ludnoœci, które ongiœ emigrowa³y do Niemiec, a dziœ
zmuszone s¹ biedowaæ w kraju.

CI Stosunki polityczne:
Nurtuj¹ce na Kaszubach nastroje charakteryzuj¹ najjaskrawiej zgodn¹ opiniê

licznych dzia³aczy, którzy stwierdzaj¹, ¿e za przy³¹czeniem czterech powiatów
kaszubskich do Gdañska (?) z warunkiem wyrzucenia wszystkich "Antków" -

opowiedzia³oby siê niew¹tpliwie oko³o 90% ludnoœci.
Ten groŸny stan rzeczy jest wynikiem szeregu okolicznoœci, z których jako za-

sadnicze wymieniæ nale¿y:
al propagandê niemieck¹,
bl omawiane uprzednio niedomagania ¿ycia gospodarczego,
cI b³êdy administracji pañstwowej,
dl szkodliw¹ dzia³alnoœæ pewnych stronnictw politycznych.

Al Propaganda niemiecka:
Na pierwszy plan w tej dzia³alnoœci wysuwa siê- akcja utrwalania stanu 1;1osia-

dania niemieckie~o. Promotorem tej akcji na ziemi kaszubskiej jak zreszt¹ i pozo-
sta³ej czê-œci Pomorza i w Poznañskiem jest "Vereinigung der deutschen
Abgeordneten im Sejm u. Senat", spadkobierca rozwi¹zanego za dzia³alnoœæ prze-

ciwpañstwow¹ "Deutschtumsbundu"p.

o Tak w oryginale.
p Deutschtumsbund rur Wahrung der Minderheitsrechte (Niemiecki Zwi¹zek Ochrony Praw Mniej-

szoœci Narodowych). Do czasu rozwi¹zania go w 1923 r. przez w³adze RP dzia³a³ na ziemiach
bv³e!!o zaboru Druskie!!o. !!ruDuiac Niemców bez wz!!ledu na ich orientacie Dolitvczna. Jak msze
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Bezpoœrednio dzia³aj¹ tu biura sejmowe w Chojnicach i Tczewie. Akcja ta usi-
³uje zredukowaæ do minimum b¹dŸ sam¹ likwidacjê w³asnoœci niemieckiej, b¹dŸ
te¿ unicestwiæ jej skutki, przez dostarczenie wyw³aszczonym przy pomocy fundu-
szu Hassbacha innych obiektów.

Dalej bardzo niekorzystnym objawem propagandy niemieckiej na ziemiach ka-
szubskich jest akc_ia po¿yczkowa, któr¹ zainicjowa³o w po³owie 1925 r. kilka_ban-
ków niemieckich z Gdañska. Banki te, w czasie krytycznego po³o¿enia materialnego
Pañstwa i w czasie zamierzonej sanacji skarbu przez silne ograniczenia finansowe,
rzuci³y wielk¹ masê pieniêdzy w postaci d³ugoterminowych po¿yczek hipotecz-
nych na gospodarstwa rolne i na nieruchomoœci miejskie.

Wreszcie na marginesie tzw. propagandy materialnej zale¿y zanotowaæ fakt
rozdzielania hojn¹ rêk¹ zapomóg pod najrozmaitsz¹postaci¹, przez oddzia³" Vere-
inigung der deutschen Abgeordneten im Sejm u. Senat" - "Wohlfahrtsbund".

Wszystkie te trzy objawy propagandy materialnej, stosowane zreszt¹ w innych
czêœciach b. dzielnicy pruskiej z mniejszym lub wiêkszym natê¿eniem maj¹ to do
siebie, ¿e podsycaj¹ stale niezadowolenie z obecnych stosunków gospodarczych
w Polsce, ¿e wykazuj¹ sta³¹ "opiekê" niemieck¹ i zainteresowanie losem "pod-
upad³ej" tubylczej ludnoœci, ¿e przeciwstawia stosunkom gospodarczym w Polsce
odmienne po³o¿enie ¿ycia gospodarczego w Niemczech, co w erze ograniczeñ
finansowych na ka¿dym polu staje siê niezmiernie wa¿kim argumentem w rêku

strony przeciwnej.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e propaganda inspirowana i op³acana jest przez rz¹d nie-

miecki.
Bardziej ró¿norodne s¹ objawy propagandy w zakresie moralnym.
Nale¿y tu przede wszystkim wskazaæ na intensywn¹ pracê domoros³ych agitato-

rów, którzy rekrutuj¹ siê spoœród Niemców - obywateli polskich. Zwa¿ywszy, ¿e

olbrzymia wiêkszoœæ wielkich w³aœcicieli rolnych jest niemieck¹, uznaæ siê musi i¿
agitacja wychodz¹ca z tych Ÿróde³ stosunkowo bardzo wp³ywowych i znaj¹cych
bardzo dobrze stosunki miejscowe jest szczególnie niebezpieczn¹. Agitatorzy ci przy
ka¿dej sposobnoœci usim_ia zohydziæ w³adze i urzed~ polskie i na ka¿d~ kroku ~ka-
zaæ bezsensownoœæ zarzadzeñ. badŸ chwie_inoœæ i niezaradnoœæ ich postanowieñ.

Wielcy w³aœciciele ziemscy, obywatele polscy narodowoœci niemieckiej, celem
wytworzenia silniejszych oœrodków niemieckich, sprowadzaj¹ i osadzaj¹ na wsi~

Andrzej Ajnenkiel, "Deutschtumsbund 11Ykazywa³~raŸn¹ tendencjê przekszta³cenia siê nie tylko
w oficjaln¹ reprezentacjê wszystkich Niemców w Polsce, ale zarazem, korzystaj¹c w tym zakresie
z dyskretnej pomocy Rzeszy, w organ uzurpuj¹cy sobie prawa pañstwowe. Z tego te¿ powodu
zosta³ rozwi¹zany przez w³adze (..j po czym nast¹pi³o przekszta³cenie go w Zrzeszenie Niemieckie
w Sejmie i Senacie" (Deutsche Vereinigung im Sejm und Senat rur Posen, Netzgau und Pomerellen
zwane te¿ Vereinigung der deutschen Abgeordneten im Sejm und Senat). Zob.:A. Ajnenkiel, Par-
lamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 191-192; J. Holzer, Mozaika polityczna
DruJ!ie; Rzeczypospolite;, Warszawa 1974, s. 274-282.
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polskiej robotników i oficjalistów Niemców, z wyraŸnym celem przeprowadzenia
celowej polityki ludnoœciowej, w sensie tendencji niemieckiej, oraz celem wzmo¿e-

nia agitacji przeciwpolskiej.
Najniebezpieczniejsz¹ form¹ propagandy niemieckiej dla oderwania korytarza

pomorskiego, jest rozniecenie i podtrz~m~anie separatYstycznego ruchu narodo-

wego Kaszubów.
Poniewa¿ traktat wersalski przyzna³ Rzeczypospolitej miêdzy innymi.tak¿e zie-

mie kaszubskie, jako niezaprzeczalnie polskie przeto akcja propagandowa Niem-
ców zd¹¿a tak¿e i w tym kierunku, by argument polskoœci Kaszub tak wœród nich

samych, jako te¿ zagranic¹ "naukowo" poderwaæ.
Wykorzystuj¹c rozbudzenie w drugiej po³owie dziewiêtnastego wieku kaszub-

skiego ruchu narodowego przez nielicznych dzia³aczy (Cejnowa, Ramu³t, póŸniej
Majkowski') usi³uj¹ Niemcy ruch ten podtrzymaæ wzglêdnie rozwin¹æ, a to celem
odseparowania Kaszubów od narodu polskiego, co b~³ob~ pierwsz~m krokiem do
rewind~kac_ii powiatów kaszubskich.

Dla celów propagandy wyda³ równie¿ rz¹d niemiecki na pograniczu bardzo
ostre zarz¹dzenia jak najenergiczniejszego i mo¿liwie ¿yczliwego traktowania tych
mieszkañców, którzy na podstawie umowy o ma³ym ruchu granicznym przechodz¹
graniczne placówki niemieckie.

Ceynowa Florian Stanis³aw (1817-1881) - "pierwszy budziciel ludu kaszubskiego(:..) podj¹³
próbê zainicjowania autentycznego ruchu kaszubskiego jako ruchu spo³ecznego na wzór istniej¹-
cego wówczas w ca³ej Europie. Celem mia³o byæ zachowanie w³asnych cech ludowej (ch³opskiej)
kultury kaszubskiej i obudzenie dziêki nim s³owiañskiej œwiadomoœci mieszkañców Pomorza
z myœl¹ o obronie narodowej i walce z germanizacj¹ ". Zob.: C. Obracht-Prondzyñski, Specyficz-
noœæ regionalizmu kaszubsko-pomorskiego (w:] J. Borzyszkowski (wspó³autor C. Obracht-
Prondzyñski), Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów kultury i regionu, Gdañsk
1999, S. 224; zob. te¿: G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje..., S. 30-41; A. Bukowski, Ceynowa
(Cejnowa, Cenówa) Florian Stanis³aw (1817-1881), lekarz, folklorysta, jêzykoznawca i dzia³acz
kaszubski (w:] SBPN, t. I (A-F), Gdañsk 1992, s.199-201; Ramu³t Stefan (1859-1913), jêzyko-
znawca i etnograf, autor wydanego w Krakowie w 1893 r. S³ownika jêzyka pomorskiego czyli
kaszubskiego oraz Statystyki ludnoœci kaszubskiej, Kraków 1899. Ukazanie siê S³ownika... wzbu-
dzi³o ostr¹" ...polemikê naukow¹ i publicystyczn¹ o silnym zabarwieniu emocjonalno-patriotycz-
nym". S. Ramu³towi zarzucano m.in., i¿ "...z takiego s³ownika [..j cieszyæ siê mog¹ jedynie
Niemcy" wyzyskuj¹cy jego ustalenia w celu os³abienia polskiej wspólnoty narodowej. Zob.:
J. Treder, Ramu³t Stefan (1859-1913), jêzykoznawca i etnograf, (w:] SBPN, t. IV (R-¯), Gdañsk
1997, S. 37-38; A. Romanow, Problematyka kaszubska na ³amach prasy polskiej w Gdañsku
w latach 1891-1920, "Acta Cassubiana", t. 1, Gdañsk 1999, S. 15-16; Majkowski Aleksander
(1876-1938), twórca ruchu m³odokaszubskiego, lekarz, pisarz, dzia³acz spo³eczno-narodowy,
red. i wyd. "Gryfa" - pisma dla spraw kaszubskich, o "...pierwszorzêdnym znaczeniu w walce
o utrzymanie polskoœci i kultywowanie kultury kaszubskiej". Zob.: J. Borzyszkowski, D. Tusk,
MajkowskiAleksander (1876-1938}... ,(w:] SBPN, t. III (L-P), Gdañsk 1997, S. 144-146; J. Bo-
rzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938), pisarz i \1.Ybitny dzia³acz spo³eczno-politycz-
ny, twórca ruchu m³odokaszubskiego, (w:] Zas³u¿eni ludzie Pomorza Nadwiœlañskiego z okresu
zaboru pruskiego, Gdañsk 1979, S. 118-122; A. Romanow, Gdañska prasa polska 1891-1920,
Warszawa 1994.
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Charakterystycznym atoli jest, ¿e tej wyszukanej grzecznoœci nie stosuj¹Niem-
cy w odniesieniu do osób, które cz):nnie zaanga¿owane s¹ w polskiej pracy poli-
tyczno-spo³ecznej. Podejrzani o "udzia³" w polskich przedstawieniach teatralnych,
ko³ach œpiewu itd. s¹ wyraŸnie szykanowani przez posterunki niemieckie, przy
czym Niemcy nie kryj¹ wcale powodów - wobec zainteresowanych - gorszego

obchodzenia siê z nimi.
Je¿eli w koñcu wska¿e (siê) na propagandê niemieck¹ za odebraniem korytarza

przez rozmaite, a bardzo liczne zwi¹zki niemieckie, jak np. Ostbund, Schutzbund,
rozmaite zwi¹zki przysposobienia woj skowego, jak Stahlhelm, Wehrwolf, Jungdeut-
scher arden i inne, je¿eli w dalszym ci¹gu weŸmie siê pod uwagê akcjê niemal ca³ej
prasy niemieckiej, nie zezwalaj¹cej na uœpienie opinii publicznej i nawo³uj¹c¹ do od-
wetu przez oderwanie korytarza, to zestawiaj¹c te wszystkie przejawy dzia³alnoœci
agitacyjnej Niemiec - otrz):mam): w najogólnie_js~m zarYsie ca³oksztah tej akcji,
która zmierzaj¹c do rewindykacji Pomorza bardzo ujemnie oddzia³ywa na nastroje
Kaszubów i ich nieprzychylnie usposabia do pañstwowoœci polskiej.

BI Administracja:
Z chwil¹ przejêcia Pomorza przez w³adze polskie nale¿a³o czym prêdzej zmon-

towaæ polski aparat administracyjny. Miejscowych ludzi nie starczy³o, mimo i¿ znacz-
n¹ iloœæ stanowisk obsadzono jednostkami, do s³u¿by pañstwowej
nieprzygotowanymi. Od pierwszych dni po przejêciu - p³ynê³y na Pomorze zastê-

py rutynowanych urzêdników z innych dzielnic polski, zajmuj¹c odpowiedzialne
i kierownicze stanowiska we wszystkich dzia³ach administracji pañstwowej.

Ogólne podówczas trudnoœci nie pozwala³y na staranny dobór ludzi, w rezulta-
cie na Pomorze dosta³o siê szereg jednostek najmniej odpowiednich do pracy na

tym terenie.
Nieznajomoœæ terenu, ludzi, dotychczasowych warunków, niezrozumienie psy-

chozy ludnoœci tubylczej - u nap³ywowych urzêdników musia³y wywo³aæ konflikty,
czêste nieporozumienia - w wypadkach zaœ jaskrawego lekcewa¿enia uczuæ reli-
gijnych, czy te¿ dra¿nienia ambicji - potêgowa³y rosn¹ce z ka¿dym miesi¹cem

oburzenie na "przybyszów".
Niezawodnie i Niemcy skutecznie pracowali nad tym, by przesadzaj¹c s³abe

strony przybyszów - d~skred'y!owaæ l2añstwowoœæ l2olska.
Ju¿ w roku 1921 wytworzy³ siê taki stan rzeczy, i¿ w Kartuzach rozlepiono

wyroki œmierci przybyszom, gdyby w 24 godz. nie opuœcili terenu miasta. Specjal-
nie zorganizowane biuro niemieckie w Wejherowie, "Aka" - podnieca³o ludnoœæ

Kaszub przeciw rodakom z innych dzielnic.
W ci¹gu oœmiu lat, a specjalnie ostatnich czasów zmieni³o siê niew¹tpliwie du¿o

na lepsze, niemniej jednak i obecnie nie jest wszystko pod tym wzglêdem w porz¹dku.
Poza "przybyszami" pozostaje do dnia dzisiejszego na stanowiskach du¿o b.(by-

³ych) urzêdników (Polaków), którzy swym zachowaniem siê wywo³uj¹ rozgory-
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czenie wœród patriotycznie usposobionej ludnoœci. Ludnoœæ ta, pomna czasów nie-
woli, nie mo¿e zrozumieæ jak mog¹ byæ polskimi urzednikami ludzie. o¿enieni z Niem-
kami, posy³aj¹cy swe dzieci do szkó³ niemieckich, uczêszczaj¹cy na zabawy
niemieckie i w ogóle pozostaj¹cy z Niemcami w za¿y³ych stosunkach.

Powa¿ne braki wykazuje administracja szkolna, pozostaj¹ca dot¹d nieomal
wy³¹cznie w rêkach zdecydowanych przeciwników obecnego Rz¹du. Zgodnie z na-
kazami opozycyjnych partii politycznych, wychowawcy m³odego pokolenia zaszcze-
piaj¹ w umys³y dzieci - nieufnoœæ do w³adz naczelnych w pañstwie, Polskê

przedstawiaj¹jako domenê ró¿nych komunistów, masonów czy socjalistów, którzy
kraj ci¹gle na zgubê prowadz¹. Przyk³adów tej szkodliwej "pracy wychowawczej"
mo¿na by przytaczaæ dziesi¹tki. Interes pañstwa wymaga utrzymania na Pomorzu
- systemu wychowawczego na linii ogólno- narodowej, jednocz¹cej i godz¹cej
przeciwieñstwa miêdzydzielnicowe. Dokonaæ tego mog¹ jednak ludzie - wy¿ej

ceni¹cy interes pañstwa od interesu partii.
¯yczenia ludnoœci Kaszub wyra¿aj¹ siê w nastêpuj¹cych postulatach:
al niezw³ocznego zwolnienia wzglêdnie przeniesienia w g³¹b kraju urzêdników

pañstwowych spokrewnionych z Niemcami, b¹dŸ te¿ jeszcze Niemców po-

pieraj¹cych;
bl zast¹pienia nieodpowiednich "przybyszów" ludŸmi miej scowymi, wzglêdnie

z braku tych¿e, wzorowymi i œwiadomymi swego pos³annictwa urzêdnikami
z innych dzielnic.

W interesie pañstwa le¿y, (aby) stan urzêdniczy na Kaszubach przedstawia³ siê
pod ka¿dym wzglêdem bez zarzutu, przy czym co nale¿y podkreœliæ - urzêdnicy
nie chc¹cy siê podporz¹dkowaæ linii politycznej Rz¹du - winni byæ jako szkodnicy

usuwanI.

CI Stronnictwa polityczne:
Jest rzecz¹ niezmiernie trudn¹ naszkicowaæ zupe³nie zgodnie z rzeczywistoœci¹

uk³ad si³ politycznych w obszarze zamieszka³ym przez Kaszubów, a to dlatego, ¿e
tak si³y zorganizowanych stronnictw, a tak¿e ich sympatycy podlegaj¹ rozmaitym
wp³ywom i wahaniom. Z tego te¿ powodu operowanie cyframi absolutnymi jest
niemo¿liwe.

W przybli¿eniu jednak przytoczone poni¿ej dane odzwierciedlaj¹ istotny stan

rzeczy.
Obszar kaszubski wchodzi w sk³ad pó³nocnego okrêgu wyborczego wojewódz-

twa pomorskiego, a na okrêg ten sk³adaj¹ siê powiaty: Puck, Wejherowo, Kartuzy,
Koœcierzyna, Starogard, Tczew i Gniew.

W okrêgu tym ruch patriotyczno-polityczny jest stosunkowo o¿ywiony, daleko
¿ywszy ni¿ w innych pomorskich okrêgach wyborczych. Zrozumienie i poparcie
znajduj¹ przede wszystkim te stronnictwa, które na pierwszym miejscu stawiaj¹
kwestie gospodarcze. Mieszkañcy na ogó³ nie id¹ na lep hase³ demagogicznych,
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potrafi¹ byæ wiernymi stronnictwu, które zdoby³o ich zaufanie, lecz gdy zostan¹
zawiedzeni, odsuwaj¹ siê od sprawców zawodu na zawsze.

Wœród ludnoœci przewa¿aj¹procentowo rolnicy, gospodarze posiadaj¹cy po kil-
kadziesi¹t morgów oraz tzw. cha³upnicy, posiadaj¹cy dom i do 10 morgów ziemi.
Ostatni ¿yj¹ w niezmiernie trudnych warunkach, bowiem nieurodzaj na ziemia wy-
¿ywiæ ich nie mo¿e, a pracy brak (dawniej wyje¿d¿ali masowo na roboty sezonowe
i do kopalñ w Niemczech). Wszyscy oni jedyn¹ mo¿liwoœæ poprawy swej doli
widz¹ w reformie rolnej - i dlatego w przewa¿nej sile id¹, a w przysz³oœci zapewne

wszyscy pójd¹ do szeregów PSL "Piast". Ale i œredni gospodarze posiadaj¹cy do
100 morgów gruntu widz¹ w PSL "Piast" jedynego rzecznika swych interesów
. . ..
1 pOpIeraj¹je.

Drugi z rzêdu najsilniejszy liczebnie czynnik - robotnicy (przewa¿nie rolni i

leœni) niewykwalifikowani do niedawna w olbrzymiej wiêkszoœci za poœrednictwem
Zwi¹zku Zawodowego PolskiegoS ulegali wp³ywom NPR. Obecnie jednak NPR
liczyæ mo¿e tylko na czêœæ cz³onków - mniej wiêcej po³owê - reszta bowiem

w d¹¿eniu do w³asnej zagrody znalaz³a siê w objêciach PSL "Piast", czêœæ prze-
sz³a do grup radykalniejszych (PPS - Polska Partia Socjalistyczna). Robotnicy

zgrupowani oko³o PPS stanowi¹ oko³o 15-20% ogólnej ich iloœci.
Pozosta³a czêœæ spo³eczeñstwa polskiego rozpada siê na nastêpuj¹ce grupy

(oko³o 30% ogó³u ludnoœci):
drobnomieszczañska (kupcy i rêkodzielnicy),

robotnicy przemys³owi,
pracownicy pañstwowi,
posiadaj¹cych (w³aœcicieli ziemskich, gospodarstw
wielkich, wielkich kupców i przemys³owców).

Drobne mieszczañstwo jest rozbite. Sympatiami swoimi darzy ZLN - Zwi¹zek
Ludowo-Narodowy, ChD - Chrzeœcijañsk¹ Demokracjê oraz Stan Œredni!, kom-

binacjê utworzon¹ przez PSL "Piast" dla pozyskania wyborców miejskich.
Robotnicy przemys³owi, których nieznaczna iloœæ jest politycznie zorganizowa-

na, grawituj¹ do PPS. Nieliczni sympatyzuj¹ z NPR i ChD. Pracownicy pañstwo-
wi grupuj¹ siê z sympatiami swoimi oko³o NPR, ZLN, PPS, i ChD, a znaczny ich
procent jest bez orientacji i kierunku politycznego.

Grupa posiadaj¹cych czêœciowo zasila szeregi ChD, czêœciowo ZLN. Na pod-
stawie powy¿szych danych, oraz opieraj¹c siê na ich ¿ywotnoœci i ruchliwoœci,
któr¹ na terenie kaszubskim wykazuj¹ - uk³ad si³ politycznych w pó³nocnym okrê-

gu wyborczym cyfrowo przedstawia siê nastêpuj¹co:

Chodzi o Zjednoczenie Zawodowe Polskie, wspó³pracuj¹ce œciœle z Narodow¹ Parti¹ Robotnicz¹
i bêd¹ce faktycznie jej zapleczem spo³ecznym. Zob.: R. Wapiñski, ¯ycie polityczne Pomorza... ,
s. 56 i n., 79 i n., 92 i n., 106 i n., 115 i n., 129 i n., 137 in.

Zwiazek Stanu Œrednie!!o.
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Jeœli si³ê naj silniej szego stronnictwa okreœlimy przez cyfrê 10 dla PSL "Piast",
to inne stronnictwa w stosunku do niego wyrazi siê cyframi: 8 dla NPR Prawicy,
6 dla Niemców, 5 dla ZLN, 4 dla PPS, 4 dla ChNu, 2 dla ChD, O dla NPR Lewicy.

Spoœród wszystkich ugrupowañ politycznych - naj silniej na opiniê Kaszub od-

dzia³ywa - stosunkowo s³aby ZLN, a to dziêki temu, ¿e ca³a prasa prowincjonalna
("Dziennik Pomorski" - Chojnice, "Gazeta Kaszubska" - Wejherowo, "Gazeta
Kartuska" - Kartuzy, "Pomorzanin" - Koœcierzyna, "Gazeta Gdyñska" - Gdynia)

- znajduje siê w rêkach ZLN. Duchowieñstwo Kaszub popiera równie¿ silnie t¹
partiê, co wobec znanych wp³ywów duchowieñstwa - decyduje o jej istotnej sile.

Dzia³alnoœæ ZLN na terenie Kaszub oceniæ nale¿y jako niezwykle dla pañstwo-
woœci polskiej szkodliw¹. Wszystkie organy ZLN - prowadz¹ perfidn¹ i brutaln¹
w œrodkach walkê z Rz¹dem, poni¿aj¹c stale autorytet najwy¿szych w³adz. Akcja
wiecowa uzupe³nia t¹ antypañstwow¹ "pracê" organów prasowychw. Do niskich
celów partyjnych u¿ywa siê k³amstw, oszczerstw pod adresem rz¹dowych czynni-
ków, byle znienawidzonych przeciwników "ubiæ" - nawet kosztem interesu pañstwa.

Motorem akcji separatystycznej - tak na rêkê Niemców id¹cej jest równie¿ ZLN.
Przeciwdzia³anie antypañstwowej dzia³alnoœci ZLN mo¿liwe jest przez realn¹

pracê Rz¹du nad podniesieniem dobrobytu ludnoœci oraz odpowiedni¹pracê oœwia-
tow¹ - do czego nadawa³by siê umiarkowany, dobrze redagowany w duchu kato-

lickim tygodnik.
Dzia³alnoœæ innych stronnictw politycznych aczkolwiek budzi równie¿ pewne

zastrze¿enia - musi byæ uwa¿ana za dodatni¹ w porównaniu z ZLN.

ZAKOÑCZENIE I WNIOSKI

Mimo oznak znacznej poprawy nastrojów u ludnoœci Kaszub w ostatnich mie-
si¹cach - sytuacja nie jest w zupe³noœci opanowan¹. Zespolenie duchowe Kaszub
z reszt¹ Polski musi byæ w interesie pañstwa dokonane i to w sposób, który raz na

zawsze uniemo¿liwi jakiekolwiek wy³omy czy to ze strony zewnêtrznych wrogów,

czy te¿ destrukcyjnych czynników wewn¹trz kraju.
Realny program morski, dba³oœæ o rozwój polskiego Wybrze¿a, stworzenie na-

rodowej floty - œwiadcz¹ o tym, ¿e pierwsz¹ czêœæ programu naprawy - Rz¹d

wykonuje racjonalnie.
Poza wybrze¿em samym nale¿y podj¹æ wysi³ki w kierunku zaspokojenia po-

trzeb i ¿yczeñ ludnoœci pozosta³ych powiatów kaszubskich.
W tym celu nale¿y: al podnieœæ dobrobvt ludnoœci - zagadnienie to jest œciœle co

prawda zwi¹zane z ogólnym po³o¿eniem ekonomicznym pañstwa - nie mniej j ed-

Stronnictwo Chrzeœcijañsko-Narodowe.
Bli¿ej zob.: W. Pepliñski, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej J 920- J 939. System funk.
l;jonowania i oblicze spo³eczno-polityczne prasy polskiej, Gdañsk 1987, s. 88-110.
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nak, powiêkszenie kredytu dla rolnictwa, ulgi podatkowe (tenniny), stworzenie wa-
runków rozwoju przemys³u, racjonalna refonna rolna, która by zaspokoi³a odczu-
wany tu g³ód ziemi - to jeden z zasadniczych, a czêœciowo mo¿liwych do
zrealizowania œrodków, zmierzaj¹cych do zadowolenia ludnoœci i przywi¹zania jej

do pañstwowoœci polskiej.
bl us1:1rawniæ administracje, przez usuniêcie z niej elementów sympatyzuj¹cych

z Niemcami, wprowadzenie na tym terenie typu wzorowego urzêdnika obywatela.
Sprawiedliwoœæ i s³usznoœæ musz¹ byæ kamieniami wêgielnymi wszelkich zarz¹-
dzeñ w³adz. Wychowanie m³odego pokolenia winno byæ powierzone ludziom, któ-
rzy m³odzie¿ t¹ naucz¹ kochaæ kraj, szanowaæ w³adze i poœwiêcaæ siê dla pañstwa.

Nauczycieli i ich zwierzchników - buduj¹cych dziœ ró¿ne "Wielkie Polski"x
nale¿y usun¹æ - jako wyraŸnych szkodników.

ci zorganizowaæ odpowiedni¹ propagandê pañstwow¹, która z jednej strony
przeciwstawi siê skutecznie propagandzie niemieckiej, z drugiej strony parali¿o-

waæ bêdzie niepoczytaln¹ robotê pewnych ¿ywio³ów politycznych.

(•ród³a: w³asne informacje i spostrze¿enia.)
Dowódca O.K. VIII

Leon Berbecki
Gen. dyw.

Rozdzielnik

1. ego
1. ego

1. ego
1. ego

1/ Ministerstwo Spraw Wojskowych, Sztab Gen., Oddzia³ II, Warszawa
2/ Pan Wojewoda Pomorski w Toruniu
3/ Gen. Kom. Rzeczypospolitej Polskiej na WM Gdañsk

Wydzia³ Wojskowy - Ref. Informacyjny

4/ Posterunek Oficerski Nr 1 w Grudzi¹dzu

(Pieczêæ pod³u¿na)

Komisariat Generalny Rzpltej Polskiej
na w. m. GdañskY

Departament II. Wojskowy
Sekcja II. Polityczna

wp³ynê³o dnia 23. VI. 1927
L.357fT.D./27; za³. . /.; obieg

x Obóz Wielkiej Polski - pozaparlamentarna organizacja powsta³a z inicjatywy Romana Dmow-
skiego 4 XII 1926 r. w Poznaniu, której zadaniem mia³a byæ koncentracja ugrupowañ prawicowo-
narodowych w obliczu przemian zachodz¹cych na arenie politycznej Polski po przewrocie
majowym. Zob.: R. Wapiñski, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wroc³aw, Warszawa, Kraków,
Gdañsk 1980, s. 262 i n.; ten¿e, Roman Dmowski, Lublin 1989, s. 329-341; A. Ajnenkiel, Polska
po przewrocie majo~m. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939, Warszawa 1980, s. 52-58.

y Tak w oryginalnym odcisku pieczêci.
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ANEKS

Grudzi¹dz, 10 II 1922 r.
Do Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Sztab Generalny. Oddzia³ II - Warszawa,

Raport narodowoœciowo - polityczny za styczeñ 1922 r.

Cz. III - Kaszub~:

Po³o¿enie ludu na Kaszubach staje siê coraz gorsze. Lud tam jest biedny i te¿
przed wojn¹ wêdrowa³y liczne rzesze Kaszubów na obczyznê. Obecnie Kaszub
pozostaje w domu, lecz wskutek bezrobocia cierpi biedê.

Przez pewien czas z powodu robót przy budowie kolei Gdynia - Kokoszki
i Czersk - Liniewo ludnoœæ powiatów wejherowskiego i koœcierskiego mia³a zajê-
cie i doœæ znaczny zarobek. Obecnie budowê kolejki Gdynia - Kokoszki ukoñczo-

no, a roboty na drugiej linii przerwano z powodu b³êdnej gospodarki, wskutek czego
liczne rodziny pozosta³y bez pracy.

Stosunki te wymagaj¹ szybkiej i gruntownej naprawy. Nale¿a³oby wp³yn¹æ na
rz¹d, aby pomóg³ do uruchomienia licznych prywatnych przedsiêbiorstw, które maj¹
wszelkie szanse rozwoju, bior¹c pod uwagê, ¿e kraj tenjest szczodrze zaopatrzony
w rozmaite bogactwa naturalne.

Tak np. mo¿na by uruchomiæ cegielnie, fabryki kafli, rybo³ówstwo na jeziorze
RadziñskimA etc.

Dotychczas g³odny Kaszub milczy, lecz ju¿ s³ychaæ pomruk niezadowolenia.
Wielkie niezadowolenie wywo³uje równie¿ wœród Kaszubów zachowanie stacjo-
nuj¹cych tam wojsk, wchodz¹cych w sk³ad Dowództwa Wybrze¿a Morskiego,
skargi na te oddzia³y dotycz¹ przewa¿nie niep³acenia za kwatery, kradzie¿y, nisz-
czenia publicznych gmachów, zanieczyszczania szkó³ etc. Wynikaj¹ce z powodu
tego nieporozumienia wywo³uj¹ nieufnoœæ do wojska, a osobniki wrogo usposobio-
ne do pañstwa wykorzystuj¹ to, w kierunku szerzenia agitacji antypañstwowej
i separatystycznej.

Powy¿sze fakty trafiaj¹ siê na terenie podleg³ym Dowództwu Wybrze¿a Mor-
skiego, co utrudnia ingerencjê tutejszego DOKB w kierunku zlikwidowania tych
spraw. W ka¿dym razie dziêki staraniom tutejszego Oddzia³u II sprawy te s¹ ³ago-
dzone w ten sposób, ¿e przygotowane przez prasê miejscow¹ artyku³y w tej mate-
rii najczêœciej j¹trz¹ce - zwykle nie ukazuj¹ siê, lecz s¹ przedk³adane miarodajnym

czynnikom.

A Tak w oryginale. Zapewne chodzi o Jeziora Raduñskie.
B Ti. Dowództwa Okrellli Kornusu Nr VIII.
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G³ównym zatrudnieniem i œrodkiem zarobkowani¹ Kaszubów na Wybrze¿u jest
rybo³ówstwo, a jedynym naturalnym oœrodkiem tego rybo³ówstwa morskiego po-
zostaje dotychczas Gdañsk.

Nie mo¿na dziwiæ siê, ¿e rybak sprzedaje rybê do Gdañska, bo podczas wiêk-
szych po³owów tylko Gdañsk jest w stanie przerobiæ tak¹ iloœæ ryb, jak¹ po³awia
rybak i tylko w Gdañsku mo¿e znaleŸæ bawe³nê, sieci i inne artyku³y zawodowe.
Zreszt¹ czêsto nawet Gdañsk nie jest w stanie przerobiæ wszystk¹ rybê i dosta-

tecznie zaopatrzyæ rybaków.
Departament Rolnictwa by³ej Dzielnicy Pruskiej w ci¹gu roku bie¿¹cego czyni³

usilne starania, ¿eby uregulowaæ tê kwestiê. Wiêc po pierwsze, wówczas gdy ist-
nia³ ogólny zakaz wywozu, d¹¿y³ do tego, ¿eby rybakowi wolno by³o wywoziæ do

Gdañska pewn¹ czêœæ po³owu.
Poza tym za pomoc¹ Morskiego Urzêdu Rybackiego dostarcza³ rybakom i prze-

mys³owcom materia³y pêdne, smo³ê i skórê w potrzebnych iloœciach.
Wreszcie wszelkimi sposobami popiera³ rozwój przemys³u rybnego. Akcyjne

Towarzystwo "Ryba³t" otrzyma³o grunta, na które reflektowa³o, otrzyma³o dewizy
zagraniczne w postaci drzewa eksportowego itd.

Niestety, Towarzystwo to nie potrafi³o wykorzystaæ nadzwyczaj pomyœlnej ko-
niunktury i nale¿ycie nie rozwinê³o siê mimo pomocy Ministerstwa by³ej Dzielnicy

Pruskiej.
Ministerstwo by³ej Dzielnicy Pruskiej - Departament Rolnictwa, prowadzi te-

raz uk³ady z nowym Towarzystwem "Hel", które maj¹c zapewniony udzia³ Nor-
wegczykówC, zamierza urz¹dziæ fabrykê konserw na wielk¹ skalê na pó³wyspie
Hel. Wobec tego, ¿e powstanie takiej fabryki, pierwszej w Polsce, mo¿e œwietnie
przyczyniæ siê do ekonomicznego rozwoju naszego rybo³ówstwa i stworzy zdrowe
centrum rybo³ówstwa morskiego na polskim wybrze¿u - Ministerstwo obieca³o

wydzier¿awiæ odpowiednie grunta i okazaæ wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc Towarzystwu.
Obecnie maj¹ obie firmy w myœl propozycji Ministerstwa by³ej Dzielnicy Pruskiej
z³¹czyæ siê celem skoordynowania swej pracy na Wybrze¿uD .

c Tak w oryginale.
D Orygina³ zamieszczonego w aneksie dokumentu zob.: AP Gd., WW KGRP, sygn. 1259/ 1503,

s.22-23.
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DZIE£O NOWATORSI(IE

1. Co zapowiada tytu³?
Wedle dobrego zwyczaju najlepiej zacz¹æ od tytu³u. Otó¿ na pierwszy rzut oka

widaæ, ¿e tytu³ polski sugeruje treœci inne ni¿ tytu³ niemiecki, s¹ one jakby nieprze-
t³umaczalne w dos³ownym brzmieniu I .

Tytu³ niemiecki zapowiada bardziej ogóln¹, niejako paraleln¹ liniê wyk³adu, ju¿
to jako pomorskie dzieje Kaszub, ju¿ to kaszubskie dzieje Pomorza, a œciœlej kon-
kretyzuj¹c, ju¿ to jako dzieje Pomorza w dziejach Kaszubów.

W pierwszym podejœciu osi¹ wyk³adu czynimy Kaszubów jako podmiot wyk³a-
du, w drugim zaœ dzieje wszystkich Pomorzan, z Kaszubami jako jednym ze wspó³-
czynników. Tytu³ polski zawiera jasno sprecyzow~n¹ myœl przewodni¹: chodzi
o Pomorze, które jest ma³¹ ojczyzn¹ Kaszubów, zak³adaj¹c przy tym z góry, ¿e
samo pojêcie "ma³a ojczyzna" nabra³o ju¿ w terminologii historiograficznej i socjo-
logicznej zarówno specyficznego jak i symbolicznego znaczenia, jako ojczyzna wy-
tworzona w obrêbie wspólnot spo³ecznej i kulturowej, niekiedy nawet etnicznej.

We wspó³czesnej Polsce niewiele ju¿ jest takich "wspólnot" siêgaj¹cych swo-
imi korzeniami do œredniowiecza, natomiast wytworzy³o siê kilka wspólnot regio-
nalnych, które dbaj¹ o utrzymanie swej to¿samoœci. Przyk³adowo mo¿na tutaj
wymieniæ Gómoœl¹zaków i Górali: rozproszyli siê po œwiecie autentyczni Mazurzy
i Warmiacy, a odzyskaliby swoj¹ to¿samoœæ £emkowie, gdyby uda³o siê im powró-
ciæ w ojczyste strony. Na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej zachowa³y siê
lokalne przedstawicielstwa mniejszoœci narodowych: Litwini, Bia³orusini i Ukraiñ-
cy, roztopili siê w polskoœci Ormianie, Karaimi i Tatarzy. Na tym tle wspólnota
kulturowa Kaszubów wyodrêbnienia siêjako najbardziej wyrazista. O jej trwa³oœci
i specyficznoœci, tak w przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci, decyduje kry te-

Tym nowatorskim dzie³em jest praca zbiorowa polsko-niemiecka: Pomorze - ma³a ojczyzna
Kaszubów (Historia i wspó³czesnoœæ) / Kaschubische-Pomersche Haimat (Geschichte und Ge-
genwart), redakcja: Józef Borzyszkowski i Dietmar Albrecht, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, Instytut Kaszubski, Ostsee-Akademie, Gdañsk - Liibeck 2000, ss. 807. Poniewa¿
wszystkie teksty s¹ publikowane symultanie w jêzyku niemieckim i polskim, faktyczn¹ objêtoœæ
nale¿y podzieliæ przez dwa. co te¿ nale¿y uwzgledniæ w odbiorze cytatów.
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riumjêzykowe. Obojêtnie bowiem, czy uczeni zakwalifikuj¹ "mowê kaszubsk¹"
jako narzecze lub dialekt jêzyka polskiego, czy jako ogniwo poœrednie miêdzy pol-
szczyzn¹ i po³abszczyzn¹ czy wreszcie jako jêzyk w lingwistycznym rozumieniu,
jedno jest pewne, w przeci¹gu póhora wieku z biernej i zró¿nicowanej wewnêtrz-
nie gwary wytworzy³a siê aktywnie samorodna literatura, skodyfikowane s³ownic-
two, gramatyka i w koñcowym etapie jêzyk obrzêdowy i szkolny. Jak dobrze wiemy,

na pocz¹tku zawsze jest s³owo2.
W œwiadomoœci samych Kaszubów, jako rozpoznawanie i jako wynik obiek-

tywnych procesów historycznych, wytworzy³o siê przekonanie, i¿ maj¹ oni dwie
ojczyzny, a mianowicie swoj¹ w³asn¹, ma³¹, regionaln¹, miejsce ich zamieszkania

oraz Polskê jako ich "wielk¹ ojczyznê"3.
Przed historykami otwiera siê wiêc donios³e pole badawcze, jak w ci¹gu dzie-

jów rozgrywaj¹cych siê w obrêbie "ma³ej ojczyzny" podobnie jak w wielu innych
wspólnotach regionalnych naszego kraju, ros³y i dojrzewa³y procesy integracyjne,
w³¹czaj¹ce historyczne Pomorze w obrêb wspólnoty ogólnopolskiej. Ale historycy,
zajmuj¹cy siê badaniem tych procesów, nie powinni traciæ z pola widzenia faktu
wyjœciowego, ¿e zanim dosz³o na dzisiejszych Kaszubach do wytworzenia owego
dualistycznego pojêcia ojczyzny "ma³ej" (kaszubskiej) i "wielkiej" (ogólnopolskiej),
Kaszubi - Pomorzanie mieli najpierw tak¿e swoj¹"wielk¹" ojczyznê, rozpoœciera-
j¹c¹ siê na pó³noc od Noteci, a¿ po brzegi Bahyku, miêdzy doln¹ Odr¹ i doln¹
Wis³¹, symbolicznie od Szczecina a¿ po Gdañsk, która w ci¹gu wielowiekowych
przemian politycznych i kulturowych zredukowa³a siê do jej dzisiejszego rozmiaru
geograficzno-politycznego4. Tu jest drugi, równie wa¿ny, co ten pierwszy, cel i za-

danie badawcze.
Dotychczasowe (do niedawna) próby udzielenia odpowiedzi na te dwa pytania

nie by³y zadowalaj¹ce. O dziwo, najwiêcej infonnacji o cofaniu siê kaszubszczy-
zny (³¹cznie z po³abszczyzn¹) pod naporem gennanizacji w literaturze polskiej

przynosi tom IV Wilhelma Bogus³awskiego Dziejów S³owiañszczyzny pó³noc-
no-zachodniej a¿ do wynarodowienia S³owian zaodrzañskich5. Notabene ten
tak rzadki w bibliotekach tom zas³ugiwa³by na reedycjê. Natomiast dwie znane
syntezy dziejów kaszubskich, Friedricha Lorentza i Aleksandra Majkowskiego,
przyprawiaj¹ nas o rozczarowanie. Ta pierwsza (Geschichte der Kaschuben,
1926) zajmowa³a siê g³ownie szerzeniem siê niemczyzny na ca³ym Pomorzu, z Ka-

2 Krótk¹ i nieco skrócon¹ wersjê charakterystyki niniejszego dzie³a Redakcja "Pomeranii" og³osi³a pt.
Na pocz¹tku zawsze jest s³owo, 200 l, nr 4, s. 26-30. Obecna wersja zosta³a od nowa opracowana.

3 Na tê ³¹cznoœæ jêzykow¹ i kulturow¹ kaszubszczyzny z polszczyzn¹ szczególny nacisk k³ad³
zawsze Bernard Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, Warszawa 1967, s.
XXVI. Zob. te¿ przypis 20.

4 Uzasadniam obszerniej ten pogl¹d w moich rozprawach Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996, s. 80 i n.
5 Zob. W. Bogus³awski, Dzieje S³owiañszczyzny pó³nocno-zachodniej a¿ do wynarodowienia S³o-

wian zaodrzañskich. t. IV. Poznañ 1900.
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szubami jako t³em, natomiast druga (Historia Kaszubów, 1938), wprawdzie wy-
sunê³a nazwê Kaszubów do tytu³u, ale w du¿ym stopniu rozmija³a siê z ich dzieja-
mi, a czasy nowo¿ytne, w³¹cznie z XIX wiekiem potraktowa³a niezwykle pobie¿nie6 .
Pierwsz¹ rzeteln¹ wiedzê o Kaszubach przynios³a praca zbiorowa Kaszubi - kul-

tura ludowa i jêzyk? .
Ten deficyt badawczy z czasów przed I i II wojn¹ œwiatow¹ zacz¹³ siê korzyst-

nie zamieniaæ w profit na skutek wielkich zmian w krajobrazie politycznym i kultu-
rowym Pomorza po 1945 roku, zrazu niesprzyjaj¹cy lub nawet hamuj¹cy
zainteresowania dla kaszubskiej przesz³oœci Pomorza, w miarê postêpuj¹cej demo-
kracji i liberalizacji ¿ycia naukowego, zw³aszcza po 1956 roku, przyniós³ i na tym
polu korzystnie zmiany. Uwidoczni³y siê one przede wszystkim w poszerzeniu "fron-
tu" badawczego w trzech nowych oœrodkach akademickich: w Toruniu, Gdañsku
i Szczecinie, a ostatnio równie¿ w Olsztynie, kontynuuj¹cych zacz¹tki takich badañ
Ÿród³owych okresu miêdzywojennego w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. £atwo
o tym przekonaæ siê, siêgaj¹c do bibliografii tych prac og³aszanej systematycznie
w toruñskich "Zapiskach Historycznych"g .

W tym miejscu muszê samokrytycznie powiedzieæ, ¿e w redagowanych przeze
mnie tomach wielkiej syntezy Historia Pomorza tematyka kaszubska pojawi³a siê
doœæ incydentalnie i, u¿yjmy tu znowu tego okreœlenia, "deficytowo". Dzia³a³y tu
dwa czynniki. Synteza ta by³a pisana z punktu widzenia integracji "ziem odzyska-
nych" z Macierz¹ oraz nie bez nacisku autocenzury w sprawach kaszubskich
(o czym da³oby siê wiele napisaæ). Mo•lla jednak obiektywnie stwierdziæ, ¿e dziêki
doborowi znakomitych autorów stan naszej wiedzy o dziejach Pomorza, jako pod-
stawowego przedmiotu wyk³adu, znalaz³ (i w dalszym ci¹gu znajduje) wielokrotne
jej pomno¿enie w stosunku do stanu poprzedzaj¹cego9 .

Nie mo¿e byæ natomiast ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e w ostatnich czasach dwa oœrodki
pomorzoznawcze: Toruñ i Gdañsk wnios³y do tych badañ najwiêcej, a mianowicie
Toruñ w kierunku "pomorzoznawczym", a Gdañsk "kaszuboznawczym". Œwiad-
czy o tym niezbicie dzie³o, które mamy tu przed sob¹, a tak¿e o czym te¿ warto
tutaj wspomnieæ, poprzedzaj¹ca je o rok praca zbiorowa trzech autorów: Józefa
Borzyszkowskiego, Jana Mordawskiego i Jerzego Tredera Historia, geografia,
jêzyk i piœmiennictwo Kaszubów'o. We wszystkich rozdzia³ach, sk³adaj¹cych siê~

6 Zob. F. Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin 1936; A. Majkowski, Historia Kaszubów,
Gdynia 1938, wyd. 2, Gdañsk 1991.

7 A. Fischer, T. Lehr-Sp³awiñski, F. Lorentz, Kaszubi - kultura ludowa i jêzyk, Toruñ 1934.
8 Autorem tych bibliograficznych zestawieñ jest od wielu lat Henryk Baranowski.
9 Historia Pomorza, t. I-III, pod red. G. Labudy, Poznañ 1969-2001, w druku t. II, cz. 3 (1648-1815).
10 J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia, jêzyk i piœmiennictwo Kaszubów

(tytu³ i treœæ tak¿e w jêzyktl kaszubskim), Gdañsk 1999. Wa¿ne materia³y uzupe³niaj¹ce znajduj¹ siê
te¿ w dwu nastêpnych ksi¹¿kach: Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX wieku, pod red J. Borzysz-
kowskiego, Gdañsk 200 I oraz J. Borzyszkowski, Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku, Gdañsk 1999.
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na te dwie syntezy, nie ma nic z improwizacji. Zosta³y w nich zaprezentowane,
zarówno z punktu widzenia metodologicznego, jak i faktograficznego, rezultaty kil-
kudziesiêciu lat wytê¿onej pracy badawczej.

W szczególnoœci nale¿y pogratulowaæ pomys³u opublikowania Pomorza jako
ma³ej ojczyzny Kaszubów w wersji polskiej i niemieckiej. Z westchnieniem ulgi
mo¿na bêdzie powiedzieæ, ¿e nareszcie badacze i historycy niemieccy, którzy ze
zrozumia³ej potrzeby zajmuj¹ siê dziejami tej krainy, najczêœciej nie znaj¹c anijêzy-
ka polskiego, ani tym bardziej odnoœnych prac pomorzoznawczych, bêd¹ mogli
pogl¹dami, nie zadowalaj¹c siê przygodnymi i wyrywkowymi recenzjami i t³uma-
czeniami polskich artyku³ów w "Acta Poloniae Historica" itp.

Inna rzecz, ¿e nie trudno zauwa¿yæ, i¿ udzia³ niemieckich historyków w oma-
wianym dziale jest wiêcej ni¿ skromny, i to pod ka¿dym wzglêdem, ale w tym
wypadku nale¿y na tle ca³oœci okreœliæ ten brakjako typowy"Schonheistfechler".
Wa¿y przede wszystkim aktywny udzia³ niemieckiej redakcji w uporz¹dkowaniu
treœci ksi¹¿ki czytelnikom i niemieckiemu. To wielka zas³uga Dietmara Albrechta.

2. Pierwsza naukowa synteza
Przechodz¹c do charakterystyki dzie³a i stawiaj¹c sobie pytanie, w jakim stop-

niu realizuje ono zapowiedŸ zawart¹ w tytule, odpowiedzieæ ³atwo: po raz pierwszy
w naszej literaturze zebrano tutaj w syntetycznym ujêciu i w przystêpnej formie
przedstawiono kaszubski w¹tek w dziejach Pomorza od œredniowiecza a¿ po wspó³-
czesnoœæ, we wszystkich podstawowych jego aspektach (historia polityczna i spo-
³eczno-ekonomiczna, socjologia, onomastyka, piœmiennictwo, jêzyk, kultura ludowa,
doskona³y zestaw literatury przedmiotu); co najwy¿ej, mo¿na by jeszcze upomnieæ
siê o przegl¹d stanu badañ i informacjê o bibliografii kaszuboznawczej (na wzór
W. Pniewskiego)ll.

Poniewa¿ swego czasu zastanawia³em siê Jak pisaæ syntezê historii Kaszu-
bów? mogê w tym miejscu ograniczyæ siê do stwierdzenia, ¿e Pomorze jako
ma³a ojczyzna Kaszubów w maksymalnym i osi¹galnym stopniu realizuje zaryso-
wany tam jej model. Jest to wiêc pierwsza naukowa synteza, pokazuj¹ca udzia³
Kaszubów w tworzeniu historii Pomorza 12 .

Omawiane jego dzie³o zaczyna siê dobrym zwyczajem od Wstêpu dwu jego
inicjatorów i redaktorów, Dietmara Albrechta i Józefa Borzyszkowskiego. W tym
pierwszym prezentuj¹cym zgrzebn¹ przesz³oœæ Kaszubów w œwietle obserwacji
dokonanych przez przygodnych podró¿ników niemieckich podczas ich podró¿y z za-

Nale¿y tu wymieniæ kolejno jego nastêpuj¹ce publikacje: W. Pniewski, Bibliografia kaszubsko-
pomorska w zakresie jêzyka ijêzykoznawstwa. "Rocznik Gdañski", t. l, 1927, s. 83-116; ten¿e,
Uzupe³nienie bibliografii kaszubsko-pomorskiej w zakresiejêzyka ijêzykoznawstwa, tam¿e, t. 2-3,
1929, s. 123-151. Zob. te¿ K. Kossak-G³ówczewski, Bibliografia literatury piêknej w jêzyku
kaszubskim. S³owo wstêpne. Gdañsk 1992.
G. Labuda. Ka.\'zubi i ich s. 199-226.
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chodu na wschód i z Królewca za zachód, pobrzmiewa sporo tonów nostalgicz-
nych i reminiscencji kojarz¹cych siê nadal ju¿ to z tytu³em znanej ksi¹¿ki o " nie-
znanym ludzie w Niemczech ", z legendarn¹ postaci¹ Remusa, a obecnie przede
wszystkim ze znan¹ epopej¹ Giintera Grassa w jego trylogii, rozpoczynaj¹cej siê
od symbolicznego Blaszanego Bêbenka. Podsumowanie jest utrzymane w tonie
bardziej zbli¿onym do trosk wspólnych obu spo³ecznoœciom.

"Na zranionych terytoriach naszego stulecia - pisze Dietmar Albrecht -

ludzie odkrywaj¹ sw¹ w³asn¹ i szczególn¹ to¿samoœæ. Ci, którzy po drugiej
wojnie (œwiatowej) utracili ma³¹ i wielk¹ ojczyznê, odkrywaj¹ pamiêæ regio-
nu, w którym zostali przyjêci - w Bukowinie lub w Spiszu, we Lwowie lub

w Brodach, na Wo³yniu lub Podolu, w Wilnie lub nad rzek¹ Neveiis, w kraju
nad Niemnem lub wokó³ Królewca, na Œl¹sku lub na Pomorzu. - Poznaæ

jakieœ miejsce znaczy poznaæ jego przesz³oœæ. Ka¿dy cz³owiek ¿yj¹cy na da-
nej ziemi znajduje siê pod wp³ywem panuj¹cej na niej kultury duchowej
i materialnej, która go kszta³tuje. ¯adna wojna nie jest w stanie zatrzeæ tej
pamiêci. Tak odczuwana œwiadomoœæ czasu i przestrzeni wyp³ywa z uspo-
³ecznienia indywidualnego i zbiorowego oraz z inteligencji i stanowi prze-
s³ankê powstania œwiadomoœci regionalnej. (..) Œwiadomoœæ regionalna
niweluje poczucie ni¿szoœci. Swoje si³y czerpie z dziedzictwa danego teryto-
rium. Pomaga ludziom zapuœciæ korzenie, osiedliæ siê, czuæ siê jak u siebie
w domu. Wzmacnia demokracjê lokaln¹, samorz¹dnoœæ, wra¿liwoœæ na ota-
czaj¹cy œwiat. To¿samoœæ regionalna urzeczywistnia i zapewnia prawa gru-
pom etnicznym i mniejszoœciom. Dostosowuje demokracjê do najró¿niejszej
œwiadomoœci i do najró¿niejszych doœwiadczeñ oraz wspiera polityczn¹ i kul-
turow¹ wspó³pracê i partnerstwo. To¿samoœæ i œwiadomoœæ regionalna two-
rz¹ wraz z suwerennoœci¹ narodow¹ i terytorialn¹ wzajemnie zazêbiaj¹c¹
siê uk³adankê jednostek lokalnych i regionalnych. Uk³adanka ta pomaga
na nowo odkryæ Europê w jej regionalnych i lodcieniach" (s. 23).

Autor drugiego Wstêpu, aprobuj¹c, jak siê zdaje te nieco górnolotne, ale doœæ
ogólne uzasadnienia podjêtej wspólnie pracy, w bardziej konkretnych s³owach okre-
œla historyczne pod³o¿e i doœwiadczenia przebytej drogi i z tych doœwiadczeñ. Pro-
ces historyczny jest zawsze jeden, ale w jego tworzeniu zaanga¿owanych by³ wiele
wspó³czynników i ka¿dy z nich wymaga ocenia i docenia. W ogólnym dialogu
polsko-niemieckim doœæ rzadko dostrzegano i doceniano rolê wspó³czynnika po-

morsko-kaszubskiego.
"Pomorzanie i Kaszubi - przypomina wiêc Józef Borzyszkowski - w przesz³o-

œci wielekroæ byli dzielni, ¿yli w ró¿nych œwiatach i organizmach pañstwowych.
Po wa¿nym dla wspó³czesnoœci XIX wieku, po pierwszej wojnie (œwiatowej)
nast¹pi³ kolejny podzia³ Pomorza i Kaszub. Kraj ten i spo³ecznoœæ kaszubska
znalaz³y siê w trzech organizmach - pañstwach, podzielone miedzy Polskê,

Niemcv i Wolne Miasto Gdañsk. W RzeczVlJoslJolitej, w jej trudnych realiach
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narodowoœciowo-politycznych i spo³eczno-gospodarczych, stanowili Kaszubi
cz¹stkê rodz¹cego siê wœród Polaków mitu Morza i Pomorza. Mit ten by³ obecny
tak¿e wœród Niemców - mieszkañców prowincji Pommern, ale w innym, przy-

rodniczo-germañskim wydaniu, tylko ze œladami Kaszubów w dawnej s³owiañ-
sko-wendyjskiej, œredniowiecznej przesz³oœci tej ziemi. II wojna œwiatowa, czasy
hitleryzmu stanowi¹ dla Kaszubów i Pomorza okres ogniowej, piekielno-czyœæ-
cowej próby. Niespotykane dot¹d tragedie, eksterminacja i wypêdzenie Ka-
szubów i Polaków przez Niemców, czas ideologii nazizmu i rz¹dów
hitlerowsko-niemieckiej rasy panów nad œwiatem pomorskim i s³owiañskim
zakoñczy³y siê tragedi¹ tak¿e ca³ego Pomorza oraz ucieczkami i wysiedlenia-
mi Pomorzan-Niemców, a tak¿e bardziej z niemczyzn¹ uto¿samiaj¹cych siê
Kosznajdrów i innych. (.oJ Nowa trudna czêsto i d³ugo nadal tragiczna rzeczy-
wistoœæ po 1945 1: zawiera w sobie, po wiekach zawê¿ania przestrzeni kaszub-
skiego œwiata na ziemi pomorskiej, powrót Kaszubów na zachodnio-pomorskie
dziedziczy, zagospodarowywanie ich na nowo wraz z niedobitkami dawnych
mieszkañców, którzy przetrwali kataklizm wojny i 1945 rok, deklaruj¹c wów-
czas swoje zwi¹zki z polskoœci¹, jak i tymi którzy niedawno utracili swoje ma³e
ojczyzny na wschodnich kresach Rzeczypospolitej" (s. 37).

Powrót na dawne ziemie by³ równoznaczny z powrotem do przesz³oœci. Do tej
pory w tych powrotach tak po niemiecko- jak i po polsko-kaszubskiej stronie domi-
nowa³y dwa spojrzenia, najczêœciej kontynuuj¹ce odziedziczone sprzed roku 1945
stanowiska. Ostateczne uznanie przez zjednoczone Niemcy nowej granicy polsko-
niemieckiej najpierw cz¹stkowo w roku 1950 w Zgorzelcu, a nastêpnie w ca³ej
pe³ni w roku 1970, w Warszawie, otworzy³o zaproszenie z obu stron do nowego
spojrzenia na tê sam¹ przesz³oœæ, aby wydobyæ z niej nie tylko to, co do tej pory
dzieli³o, lecz tak¿e, co by³o wspólnym dorobkiem d³ugoletniego s¹siedztwa. Je¿eli
ma to byæ nowe spojrzenie, to warto sobie postawiæ pytanie, jak¹ wizjê przesz³oœci
chcielibyœmy przekazaæ naszym partnerom, tak z polskiej, jak i niemieckiej strony,
aby od tej pory ka¿da z nich w tym duchu formu³owa³a swoje na tê przesz³oœæ
pogl¹dy, zgodnie z prawd¹ historyczn¹, krytycznie i samokrytyczne.

Józef Borzyszkowski nawi¹zuj¹c do sprzyjaj¹cego klimatu dotychczasowych
spotkañ tak o tym pisze:

" W klimacie tych refleksji i wspomnianych spotkañ narodzi³a siê idea i kon-
cepcja prezentowanej tu ksi¹¿ki. Przede wszystkim chodzi w niej w pokazanie
historii i wspó³czesnoœci Kaszubów w kontekœcie dziejów i stanu obecnego
ca³ego Pomorza. Ca³e bowiem Pomorze od Ba³tyku do Noteci nad doln¹ Odr¹
i Wis³¹, to pierwotna Kaszubia - ojczyzna duchowa wspó³czesnych Kaszubó».;

stanowi¹ca w przesz³oœci i dziœ ziemie wielkich przeznaczeñ. Jako kraj pogra-
nicza i spotkania morza i l¹du, ludzi ró¿nych kultuI; przede wszystkim œwiata
s³owiañskiego i germañskiego, by³a samodzielnym podmiotem dziejów i przed-
miotem rywalizacji politycznych potê¿niejszych s¹siadów - pañstw: polskiego
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i niemieckich, a tak¿e Skandynawów. (.j Efektem tych procesów by³ fakt, i¿
ju¿ w po³owie XIX wieku o Kaszubach pisano jako o »ostatkach S³owian na
po³udniowym brzegu Ba³tyku«. D³ugo te¿ bito w pismach na alarm »Kaszubi
gin¹«, lub pisano: »Von einem unbekannten Volk in Deutschland«" (s. 33).

Tymczasem Kaszubi ani myœl¹ "gin¹æ". S¹ bezsprzecznie jedn¹ z najlepiej
zorganizowan¹ i œwiadom¹ swoich d¹¿eñ kulturowych grup¹ etniczn¹ w Polsce.
Tote¿ w pe³ni nale¿y siê podpisaæ pod drugim zdaniem Józefa Borzyszkowskiego:

"Dobrze by by³o, gdyby za przyczyn¹ niniejszej ksi¹¿ki jej Czytelnicy,
a dziêki nim wszyscy Pomorzanie i na Pomorzu mieszkaj¹cy dawniej i dziœ
lepiej zrozumieli nie tylko fenomen trwania i specyfiki Kaszubów. Chodzi te¿
o zrozumienie wewnêtrznego zró¿nicowania od kilu wieków i dzisiaj wszyst-
kich Pomorzan, którymi czuj¹ siê zarówno Niemcy, jak i Polacy" (s. 41).

I tutaj od razu jedna wa¿na dodatkowa informacja:
"Wielk¹ historiê i wielkie problemy ma³ej spo³ecznoœci kaszubskiej w po-

morskich i europejskich dziejach oraz jej wspó³czesnoœæ ukazujemy tu i pró-
bujemy nimi zainteresowaæ Czytelnika za poœrednictwem autorów ró¿nych
dyscyplin humanistycznych. (.j W za³o¿eniach poszczególne fragmenty mia-
³y byæ wspólnym dzie³em uczonych niemieckich i polskich. Niestety okaza³o
siê, i¿ dysproporcje miêdzy nauka niemieck¹ a polsk¹, dotycz¹ce problema-
tyki kaszubsko-pomorskiej, ¿e zrozumia³ych po czêœci wzglêdów, s¹ tak wiel-
kie, i¿ gros artyku³ów musieli napisaæ sami Kaszubi, reprezentuj¹cy polsk¹
tradycjê narodow¹. Jest to sk¹din¹d swoisty walor prezentowanej ksi¹¿ki,
której koncepcja wypracowana zosta³a w czasie kilku d³ugich gor¹cych sym-
pozjów i dyskusji, a ostateczna wersja realizacyjna przyjêta przez ca³y nie-

miecko-polski zespó³ autorsko-redakcyjny" (s. 35).
Rozczytawszy siê w omawianym dziele, bêdziemy sprawdzali, czy i w jakim

stopniu uda³o siê za³o¿ony cel osi¹gn¹æ. Z istoty rzeczy zatrzymamy siê d³u¿ej tylko

przy niektórych, poruszaj¹c zagadnienia zasadniczej wagi.
Nie pomylimy siê zapewne zbyt wiele, gdy ju¿ tutaj powiemy, ¿e dla wielu history-

ków niemieckich, interesuj¹cych siê dziejami Pomorza g³ównym Ÿród³em wiedzy
o Kaszubach jest zawsze jeszcze cenna synteza Friedricha Lorentza, Geschichte
der Kaschuben.( 1926), znakomitego jêzykoznawcy i etnografa, ale mimo wszystko
amatora w dziedzinie historii. To te¿ powinni oni z uwag¹ przestudiowaæ trzy rozdzia³y
o miejscu Kaszubów w starszej historii Pomorza autorstwa Zygmunta Szu1tki: Ka-
szubi w spo³ecznoœci Pomorza. G³ówne linie rozwoju (s. 47-115), Kaszubi za-
chodniopomorscy pod w³adz¹ elektorów brandenburskich i królów pruskich
od 1466 do 1806 (s. 235-257) oraz Prusy Królewskie (Zachodnie) 1466-1806
(s. 259-286). W œwietle jego wywodów, uwzglêdniaj¹cych postêp badañ ostatnich
kilkudziesiêciu lat, a opartych w du¿ej mierze na w³asnych badaniach archiwalnych,
wyraziœcie rysuje siê nie tylko iloœciowy wzrost wiedzy faktograficznej, lecz tak¿e
poszerzenie horyzontu badawczego, s³abo dot¹d rozpoznanego przez starsz¹ histo-
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riografiê (stosunki spo³eczno-gospodarczego, kultura materialna i duchowa, jêzyk
i piœmiennictwo, onomastyka, ustrój polityczny i samorz¹dowy itp.).

W "g³ównych liniach rozwoju" Zygmunt Szultka opowiedzia³ siê za pogl¹dem,
i¿ nazw¹ narzucon¹ krainie miêdzy Odr¹ i Wis³¹jest nomenklatura: Pomorze, a w œlad
za tym: Pomorzanie przez s¹siadów z Wielkopolski, gdzie w X wieku mieœci³o siê
centrum ówczesnego pañstwa piastowskiego. Natomiast nazw¹ rodzim¹ dla ca³ej
tej krainy by³a nomenklatura: Kaszuby, a w œlad za tym nazwa ludu: Kaszubi,
z g³ównym oœrodkiem w dorzeczu rzeki Parsêty, z dwoma naczelnymi grodami
w Ko³obrzegu i Bia³ogardzie. O oœrodkowym znaczeniu Ko³obrzegu œwiadczy fakt,
i¿ w³aœnie tutaj w roku 1000 osadzono siedzibê biskupstwa podleg³ego bezpoœred-
nio metropolii w GnieŸnie. Z istoty rzeczy w GnieŸnie mieœci³ siê te¿ oœrodek naz-
wotwórczy dla ca³ej krainy" wzd³u¿ morza" (longum mare w regeœcie dokumentu
oblacyjnego Dagome iudex). Dopiero po wcieleniu ziemi Wieletów do pañstwa
pomorskiego w okresie misji chrystianizacyjnej œw. Ottona z Bambergu nazwa
"Kaszuby" mog³a incydentalnie przenosiæ siê na zachód od Odry. Wbrew roz-
powszechnionemu przez Aleksandra Majkowskiego w jego Historii Kaszubów
mniemaniu, w co uwierzyli niektórzy nasi literaci, tzw. "Velecja" nigdy nie stanowi³a
czêœci sk³adowej rodzimych Kaszub. W póŸniejszych czasach wyznacznikiem za-
siêgu przestrzennego Kaszub by³a mowa kaszubska.

S³usznie Zygmunt Szultka przypisa³ wielkie znaczenie podzia³om koœcielnym, die-
cezjalnym i archidiakonalnym Pomorza. Jeszcze w roku 1124, gdy w przeddzieñ misji
Ottona z Bambergu pod przewodnictwem legata papieskiego Idziego z Tuskulum
deliberowano nad organizacj¹ diecezjaln¹ Pomorza Zachodniego, uznawano za rzecz
oczywist¹, ¿e podobnie jak w roku 1000, diecezja ta znajdzie siê w granicach metro-
polii gnieŸnieñskiej!3. Nie przes¹dzono tej kwestii w roku 1140, gdy ówczesna die-

cezja woliñska pod pastora³em biskupa Wojciecha otrzyma³a przywilej protekcyjny
Stolicy Apostolskiej (niczym nie ró¿ni¹cy siê od analogicznego przywileju z roku 1148
dla biskupstwa w³oc³awskiego). Nic siê w jej sytuacji prywatnej od roku 1124 nie
zmieni³o. Nast¹pi³o to dopiero w roku 1160, gdy ówczesny arcybiskup magdeburski
Wichman, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e przedodrzañska po³aæ ksiêstwa zachodniopo-
morskiego podlega³a ongiœ jurysdykcji biskupów brandenburskich i hawelberskich,
wyst¹pi³ do Stolicy Apostolskiej z ¿¹daniem podporz¹dkowania ca³ej ówczesnej die-
cezji woliñskiej metropolii magdeburskiej. Z analogicznym ¿¹daniem zg³osili swoje
prawa do tej¿e diecezji arcybiskupi gnieŸnieñscy. Dopiero wtedy papie¿e, nie chc¹c
zapewne rozstrzygaæ, czyje uprawnienia zwierzchnicze s¹ bardziej uzasadnione, wydali
wyrok, "salomonowy", aby biskupstwo woliñskie poddaæ bezpoœrednio zwierzchnic-
twu papieskiemu. Gniezno utrzymywa³o swoj¹jurysdykcjê metropolitaln¹ na terenie

13 Wiêcej na ten temat: G. Labuda, Zamierzenia organizacji diecezjalnej na Pomorzu w roku 1123
(przed misj¹ chrystianizacyjn¹ biskupa Ottona z Bambergi), [w:] Instantia est mater doctrinae.
Ksiêga pami¹tkowa ku czci pro! W³adys³awa Filipowiaka, Szczecin 2001, s. 327-340.
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archidiakonatu s³upskiego (a¿ do pocz¹tków XIX wieku). Jak wiadomo, biskupstwo
woliñskie (od roku 1176 z siedzib¹ w Kamieniu) zosta³o opanowane przez kler nie-
miecki i pocz¹wszy od czasów biskupa Hermana von Gleichen (1251-1289) zaczê³o
wywieraæ coraz bardziej znacz¹cy wp³yw na germanizacjê ludnoœci s³owiañskiej.

Równie donios³e miejsce w dziejach kaszubszczyzny wyznacza Zygmunt Szult-
ka" kolonizacji niemieckiej i na prawie niemieckim ", poczynaj¹c od XIII wieku:
"By³a to prawdziwa rewolucja spo³eczno-ekonomiczna i ustrojowo-prawna"
(s. 57), w pozytywnym tego s³owa znaczeniu. Ale zaraz s³usznie dodaje: "Ocena
kolonizacji niemieckiej z punktu widzenia ludnoœci kaszubskiej nie mo¿e byæ
jednoznaczna. Z jednej strony przynios³a jej poprawê bytu i postêp cywiliza-
cyjny, z drugiej jednak zapocz¹tkowa³a dynamiczny proces jej germanizacji,
zw³aszcza na Pomorzu Zachodnim" (s. 59). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e popierana
przez ksi¹¿¹t z dynastii Gryfitów, przez sprowadzone i obdarowane przez nich
niemieckie rody rycerskie, a tak¿e instytucje koœcielne (biskupi, kapitu³y, zakony)
by³y sprawcami tych przemian narodowoœciowych i jêzykowych, przybieraj¹cych
ju¿ niekiedy w œredniowieczu wyraŸne oznaki dyskryminacji ludnoœci s³owiañskiej,
zw³aszcza w miastach (zakaz przyjmowania "wendyjskiej" do cechów). Ju¿ na
prze³omie œredniowiecza i czasów nowo¿ytnych na ca³ej przedodrzañskiej (na zachód
od Parsêty) i zaodrzañskiej po³aci tego ksiêstwa mowa kaszubska wymar³a prawie
doszczêtnie. W mniejszym stopniu dotyczy³o to Pomorza Wschodniego (S³awieñsko-
S³upskiego i Gdañskiego), o czym jeszcze osobno trzeba bêdzie wspomnieæ 14.

Prawdziwie nale¿y ¿a³owaæ, ¿e w partnerskim rozdziale o tej kolonizacji autorst-
wa Ilse Gudden-Liidecke, Pommersch-Kaschubische Siedlungsgeschichte (s. 158-
185) nie skorzystano z szansy nakreœlenia obrazu tej kolonizacji bardziej
odpowiadaj¹cego obcemu stanowi wiedzy o tym osadnictwie. Ma ten rozdzia³ cha-
rakter sprawozdawczy, a jego zakoñczenie przybra³o wyraz nieco felietonowy, nie
odpowiadaj¹cy powadze ca³ego dzie³a. Dramatycznego po ka¿dym wzglêdem "trans-
feru" ludnoœci niemieckiej z obecnych Kaszub nie mo¿na bowiem "za³atwiaæ" obraz-
kowym cytatem niemieckiego przesiedleñca Wilhelma Jaeckela w marcu 1945 roku.

Nie odpowiada równie¿ powadze dzie³a krótka charakterystyka stosunków, jaka
wytworzy³y siê na pograniczu pomorskim po roku 1919: "Pierwsza wojna œwia-
towa zakoñczy³a wiek XIX i rozpoczê³a tragiczny wiek xx. Nast¹pi³ koniec
d³ugiego okresu pokojowego rozwoju. Traktat wersalski, ustalaj¹c granicê
pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami, tak¿e na Pomorzu, postawi³ przed mieszkañca-

14 W odniesieniu do Pomorza Zachodniego kwestie te przedstawi³ J..M. Piskorski, Kolonizacja

wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w pocz¹tkach XlV wieku, na tle procesów osadniczych
w œredniowiecznej Europie, Poznañ 1990 (tutaj obszerna literatura). W doniesieniu do Pomorza
krzy¿ackiego sprawy te zosta³y omówione w pracy M. Biskupa i G. Labudy, Dzieje Zakonu
Krzy¿ackiego w Pru.fach. Gospodarka - Spo³eczeñstwo - Pañstwo - Ideologia, Gdañsk 1986,
s. 189 i n., 288 i n. (tutaj odnoœna literatura).
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mi tych ziem problemy ludzkie niemo¿liwe do rozwi¹zania. Tak zwany »Polski
kory ta rz « nie by³ ju¿ obszarem ³¹cz¹cym Pomorze Gdañskie z Gdañskiem.
Z niemieckiego punktu widzenia by³ raczej œcian¹, któr¹ od Bo¿ego Pola
przebyæ mo¿na by³o jedynie za zas³oniêtymi oknami poci¹gów. Granica dzieli³a
nierzadko gospodarstwa. Mieszkañcom Pomorza po niemieckiej stronie nie
wolno by³o mówiæ po polsku, zaœ po polskiej stronie zabrania³o siê przyzna-
wania do niemieckoœci" (s. 181).

Otó¿ przez osiem lat: 1928-1936 jako uczeñ gimnazjalny, jeŸdzi³em poci¹gami
na trasie Bo¿e Pole - Strzebielino - Gdynia - Gdañsk - miêdzy Luzinem a Wejhe-

rowem i niejednokrotnie obserwowa³em te poci¹gi tranzytowe na stacji w Wejhe-
rowie. Widzia³em ich pasa¿erów stoj¹cych w oknach i przygl¹daj¹cych siê
z sympatycznym zaciekawieniem ruchowi na stacji. Je¿eli niekiedy okna by³y
zas³oniête firankami, to odnosi³o siê wra¿enie, i¿ w godzinach rannych
i przedpo³udniowych os³ania³y one jad¹cych od s³oñca. Nie wiem, czy zakaz taki
istnia³ (warto to zbadaæ), ale zadajê sobie pytanie, kto na trasie ponad 40-kilome-
trowej mia³by kontrolowaæ skutecznoœæ tego zakazu. Natomiast nieprawdziwa jest
wiadomoœæ, jakoby "po stronie polskiej zabrania³o siê przyznawania do nie-
mieckoœci ". Zarówno w miejscach prywatnych, jak i publicznych stale s³ysza³o
siê mowê niemieck¹, a w niektórych domach kaszubskich, zw³aszcza w okresie
dwudziestolecia, nale¿a³o do dobrego tonu prowadziæ salonow¹ rozmowê w jêzyku
niemieckim. Nie obci¹¿ajmy zatem stosunków polskich dodatkowymi kamieniami,
skoro tych udokumentowanych jest i tak bardzo du¿o.

Wracaj¹c od tego ekskursu w czasy najnowsze, bêd¹ce przedmiotem zatroska-
nia Autorki omawianego rozdzia³u, do dalszego ci¹gu Zygmunta Szultki charaktery-
styki tych stosunków, to na krótko zatrzymamy siêjeszcze przy jego ocenie reformacji
na Pomorzu. Wiadomo, ¿e wyznanie luterañskie zyska³o szerokie uznanie
w pó³nocnych prowincjach Niemiec, a tak¿e na Pomorzu Zachodnim i w Prusach
Królewskich, szczególnie w miastach i wœród tutejszego rycerstwa i szlachty ka-
szubskiej. W spierali j¹ zw³aszcza ksi¹¿êta zachodniopomorscy: "Ksi¹¿êta ci, zaœ od
roku 1648/53 elektorzy brandenburscy i królowie pruscy, nie mieli zrozumie-
nia dla potrzeb jêzykowych ludnoœci kaszubskiej w nowym Koœciele. Jeszcze
wa¿niejsze by³o, ¿e podobne, czêsto niechêtnie, a nawet wrogie stanowisko
wobec jêzyka s³owiañskiego jako jêzyka liturgicznego (koœcielnego)
reprezentowa³y w³adze zachodniopomorskiego Koœcio³a ewangelickiego. Nie
dostarcza³y one ludnoœci kaszubskiej ksi¹¿ek religijnych w jej, lub w jêzyku
polskim, doœæ dobrze przez ni¹ zrozumia³ym, nie dba³y o kszta³cenie kleru ze
znajomoœci¹ jêzyków s³owiañskich itd. W rezultacie Reformacja na Pomorzu
Zachodnim nie sta³a siê o¿ywczym impulsem ruchu umys³owego Kaszubów -
jak na £u¿ycach czy w Prusach Ksi¹¿êcych - nie wprowadzili te¿ jêzyka Ka-

szubów do liturgii koœcielnej, ani nie wynios³a do rangi jêzyka pisanego" (s. 65).
W tocz¹cym siê dialogu by³by tu po¿¹dany g³os strony niemieckiej.
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Temat ten Szultka dr¹¿y i rozwija szerzej w rozdzia³ach omawiaj¹cych bytowa-
nie Kaszubów pod panowaniem brandenburskim do roku 1806 (s. 69-73,234 i n.),
a tak¿e pod w³adz¹ Rzeczypospolitej a¿ do rozbiorów i ponownie w XIX wieku
"w jednym pañstwie" pruskim (s. 79-105). Wrócimy jeszcze do tego tematu.

Tutaj trzeba jeszcze zwróciæ uwagê na dwa rozdzia³y poœwiêcone dziejom Po-
morza w œredniowieczu, w opracowaniu Klemensa Bruskiego, Dzieje Pomorza
Nadwiœlañskiego (Gdañskiego) do 1466 roku (s. 187-213) i Barbary Popielas-
Szultki, Zarys dziejów Pomorza Zachodniego w œredniowieczu. W obu wypad-
kach jest to zarys podrêcznikowy dobrze spe³niaj¹cy swoje zadanie w ujêciu
tradycyjnym, wytyczonym w du¿ym stopniu przez Historiê Pomorza, opracowan¹
w Zak³adzie Historii Pomorza IH PAN (pod moj¹ redakcj¹), w perspektywie syn-
tetycznej dziejów Polski. Natomiast w perspektywie bêd¹cej przedmiotem tej syn-
tezy mo¿na by rozwa¿aæ celowoœæ ³¹cznego potraktowania obu tych ksiêstw we
wspólnym ujêciu ich dziejów. I tak w okresie od X do schy³ku XIII wieku s¹ to
dzieje dwu rodzimych ksiêstw kaszubskich pozostaj¹cych w zmiennym z punktu
widzenia prawno-politycznego stosunku do pañstwa piastowskiego, który w koñ-
cowym swym etapie na nadodrzañskim Pomorzu Zachodnim ewoluowa³ w kie-
runku podporz¹dkowania siê Rzeszy niemieckiej i jej w³adców, natomiast na Pomorzu
Nadwiœlañskim znalaz³ swój kres w krótkotrwa³ym epizodzie pe³nej integracji
w jednym wspólnym ksiêstwie (pañstwie wielkopolsko-pomorskim w latach 1295-
1308). G³ównym nurtem dziejów obu ksiêstw pomorskich w XIV i XV wieku by³o
podporz¹dkowanie siê wp³ywom politycznym i kulturalnym niemczyzny, reprezen-
towanej przez margrabiów brandenburskich w po³aci zachodniej i przez Zakon
Krzy¿acki w po³aci wschodniej. W czêœci zakoñczy³o siê to prawie ca³kowit¹
germanizacj¹, natomiast Zakon Krzy¿acki wprawdzie nie uprawia³ œwiadomej po-
lityki germanizacyjnej, nie maj¹c rodzimego zaplecza narodowego w Prusach i na
Pomorzu Nadwiœlañskim, popiera³ kolonizacjê nap³ywow¹ z g³êbi Niemiec do
zak³adanych na prawie che³miñskim wsi i miast. Stawiaj¹c na pierwszym miejscu
cele gospodarcze i fiskalne nie zamyka³ granic pod nap³ywem ludnoœci mazurskiej
na opustosza³e po wielkich wojnach wewnêtrznych z buntuj¹c¹ siê ludnoœci¹
jaæwiesk¹ na swe leœne pogranicza.

Najbardziej wydajne dla kaszubskiej syntezy dziejów Pomorza s¹ dwa rozdzia³y,
ju¿ poprzednio sygnalizowane, a mianowicie Zygmunta Szultki o Kaszubach za-
chodnio-i wschodniopomorskich (na terenie tzw. Prus Królewskich) w okresie 1466-
1806 i ich dalszy ci¹g w opracowaniu Józefa Borzyszkowskiego, Kaszubi
i Pomorze w XIX i XX wieku. Fundament wiedzy ogólnej o tym okresie ich dzie-
jów znajduje siê w tomach II i III Historii Pomorza (1466-1815), w których brakuj¹ce
dot¹d ogniwo: historiê Pomorza Zachodniego pod panowaniem brandenbursko-
pruskim w okresie 1648-1815 Z. Szultka wype³ni³ w du¿ym stopniu sam (ten tom
znajduje siê w druku). Ukaza³ siê te¿ t. IV cz. I, pod red. Stanis³awa Slamonowi-
cza, obejmuj¹cy lata 1850-1918.
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W syntezie tej tak jak w poprzednich tomach dzieje ludnoœci kaszubskiej wtopi³y
siê w dzieje ca³ej spo³ecznoœci pomorskiej. Natomiast w rozdzia³ach Szultki i Bo-
rzyszkowskiego omawianego dzie³a wy³oni³y siê one w tej ca³oœci w osobny nurt
na tle ogólnym. Obaj autorzy korzystaj¹ tutaj w pe³ni ze swojej wiedzy, nabytej
w toku wieloletnich poszukiwañ Ÿród³owych w archiwach krajowych i zagranicz-
nych, g³ównie niemieckich, a tak¿e skandynawskich.

Nie wdaj¹c siê tutaj znowu w rozpatrywanie tematów szczegó³owych, pole-
cam zainteresowanym stronice poœwiêcone rugowaniu jêzyka kaszubskiego ze szkó³
powszechnych i ze zbiorów luterañskich na tzw. brandenbursko-pruskim "Pomo-
rzu Tylnym" (Hinterpommem) w ziemi s³awieñskiej, s³upskiej i bytowsko-lêbor-
skiej, w czym szczególn¹ rolê pe³nili superintendenci s³upscy (s. 243-249 - tutaj

wymowna mapa koœcio³ów ewangelickich z polskim jêzykiem liturgicznym w XVI-
XIX w.) Nieco lepszy los sprzyja³ ludnoœci w powiatach bytowskim i lêborskim,
które przez krótki czas po r. 1637 znalaz³y siê w granicach Prus Królewskich, a po
ponownym przejœciu pod panowanie brandenburskie zachowa³y status terytorium
lennego Korony'5 .

O wiele lepiej mia³a siê kaszubszczyzna w starostwach pó³nocnych Prus
Królewskich, przede wszystkim za czasów krzy¿ackich, a nastêpnie po r. 1466
w granicach Rzeczypospolitej.. Niew¹tpliwa w tym by³a zas³uga kleru znajduj¹cego
siê w jurysdykcji diecezji w³oc³awskiej. Wprawdzie jêzykiem sakralnym by³a ³acina,
a jêzykiem obrzêdowym polszczyzna, a kaszubszczyzna jêzykiem ludowym, to
Koœció³ w jednym i drugim okresie nie uprawia³ w parafiach przymusowej "poloni-
zacji". W sumie: "Koœció³ katolicki oraz polskie w³adze pañstwowe ludnoœæ
kaszubsk¹ traktowa³y i uto¿samia³y z Polakami ze wzglêdu na podobieñstwo
jej jêzyka ojczystego z polszczyzn¹. Jêzyk polski by³ jêzykiem nauczania
koœcielnego i szkolnego. Poniewa¿ Kaszubi go rozumieli, wiêc przeciwko tej
praktyce nie protestowali" (s. 269). Mo¿na tutaj dodaæ, ¿e równie¿ obrady sej-
mików i sesje s¹dowe protokó³owa³y swoje uchwa³y w jêzyku polskim, którym
szlachta kaszubska dobrze w³ada³a. Ten stan rzeczy uleg³ zasadniczej zmianie po
zaborze Pomorza przez Prusy w r. 1772.

Dla XIX wieku charakterystyczne s¹ dwa procesy, zarówno w swoim aspek-
cie spo³eczno-gospodarczym, jak i narodowoœciowym, a tak¿e geograficznym.
W pierwszym wypadku chodzi o uw³aszczenie ludnoœci folwarczno-pañszczyŸnia-
nej, w drugim zaœ o wytworzenie siê rodzimej œwiadomoœci ogólnonarodowej, pol-
skiej oraz w³asnej regionalnej kaszubskiej. Wprawdzie oba te procesy zosta³y
w dotychczasowej literaturze dobrze rozpoznane i opracowane (ostatnio przez
Bogdana Wachowiaka w Historii Pomorza, t. III) w ujêciu ogólnopolskim (tj.
w³¹cznie z Prusami Wschodnimi), to w zarysie przedstawionym przez Józefa Bo-

15 Zob. Inwentarze starostwa bytowskiego i lêborskiego z XVII i XVIII w., wyd. G. Labuda, "Fontes

Towarzystwa Naukowe~o w Toruniu", t. 46, Toruñ 1959 (wstêp).
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rzyszkowskiego (w œcis³ym nawi¹zaniu do jego wczeœniejszych studiów) wyekspo-
nowany zosta³ udzia³ ludnoœci kaszubskiej w obu tych procesach, w ca³ej ich
z³o¿onoœci organizacyjnej i kulturowej (s. 287-371).

Zmianom pozytywnym (samorz¹d miejski i wiejski, ten ostatni szczególnie od r.
1850, rozwój szkolnictwa powszechnego i œredniego, o¿ywienie wymiany towaro-
wo-pieniê¿nej miêdzy wsi¹ i miastem, zniesienie przymusu cechowego itd.)
towarzyszy³y te¿ rozmaite zjawiska negatywne (obok "uw³aszczonych" mnóstwo
"wyw³aszczonych", migracje wewnêtrzne ze wsi i miast, migracje zewnêtrzne "za
chlebem" itp.) W sumie jednak aktywa zaczê³y przewa¿aæ nad pasywami.

Wraz z Wiosn¹ Ludów obudzi³y siê d¹¿enia narodowe i sprzecznoœci klasowe
i ideologiczne, szczególnie dynamiczne w wielonarodowoœciowych monarchiach
wschodnioniemieckich, Habsburgów i Hohenzollernów. W ruchu tym po raz pierw-
szy aktywnie wyst¹pili Kaszubi, zrazu poprzez powoli wykszta³caj¹c¹ siê inteligen-
cj ê kaszubsk¹, reprezentowan¹ najpierw doœæ symbolicznie przez Floriana Ceynowê,
a nastêpnie przez dynamiczniej rozwijaj¹cy siê ruch m³odokaszubski.

W pañstwie pruskim po zwyciêstwie nad Austri¹ (1866) i Francj¹(1870/l87l),
w jednocz¹cych siê politycznie Niemczech nasilaj¹cy siê nacjonalizm niemiecki
zareagowa³ otwart¹ polityk¹ germanizacyjn¹ na rosn¹c¹ w spo³eczeñstwie pol-
skim œwiadomoœæ narodow¹. Szczególnie ostre formy przybra³a ona w walce
z jêzykiem polskim zarówno w szko³ach, jak i w Koœciele ("Kulturkampf', Komis-
ja Kolonizacyjna itp.) Charakteryzuj¹c efekty tej polityki, Józef Borzyszkowski
s³usznie podkreœli³, ¿e polityka ta wywo³a³a skutek wrêcz przeciwny od zamierzo-
nego - mianowicie wzrost œwiadomoœci narodowej nie tylko pod wzglêdemjakoœ-

ciowym (organizowanie instytucji ¿ycia narodowego), lecz przede wszystkim
iloœciowym (w³¹cznie siê do tego ruchu mieszczañstwa i w³oœciañstwa). Efekty
tego odrodzenia znalaz³y swój statystyczny wyraz w urzêdowych spisach ludnoœci,
jak i te¿ podczas wyborów do parlamentów Prus i Rzeszy. Dziêki nim mo¿liwe
sta³o siê w³¹czenie Pomorza Nadwiœlañskiego (bez Gdañska) do odradzaj¹cego
siê pañstwa polskiego w latach 1918-1920.

Na tle tych ogólnych procesów Józef Borzyszkowski nakreœli³ wprawn¹ rêk¹
udzia³ spo³ecznoœci kaszubskiej w tych zmaganiach. Z tego zarysu wy³ania siê nie
tylko du¿y udzia³ duchowieñstwa w torowaniu drogi do niepodleg³oœci, lecz tak¿e
ideowych przodowników, zrzeszonych w momencie prze³omowym w "polskich
Radach Ludowych ". Nie ukrywa on jednak rozczarowañ, jakich spo³ecznoœæ ta
dozna³a ju¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci. Oprócz ogólnego obni¿enia poziomu ¿ycia
wskutek ciê¿arów wywo³anych wojn¹ (m.in. dewaluacja pieni¹dza), nag³e przer-
wanie powi¹zañ gospodarczych z now¹ zagranic¹, w tym równie¿ z Gdañskiem,
nie najlepiej uk³ada³o siê wspó³¿ycie z now¹ polsk¹ administracj¹ i biurokracj¹

nap³ywowej warstwy urzêdniczej.
Nowe perspektywy otworzy³y siê z chwil¹ sformu³owania programu polityki

morskiej i jej realizacji (port w Gdyni. zacz¹tki marynarski wojennej i handlowej,
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reorganizacja rybo³ówstwa, budowa magistrali wêglowej, ³¹cz¹cej Œl¹sk z Gdyni¹,
z pominiêciem Gdañska). Nie brakowa³o jednak poczynañ negatywnych, zw³aszcza
gdy po przewrocie majowym w roku 1926 rz¹dy w regionie znalaz³y siê w rêkach
sanacyjnych administratorów na poziomie wojewódzkim i powiatowym. Nie wdaj¹c
siê w omawianie szczegó³ów, po czêœci ju¿ jako œwiadek historii mogê poœwiad-
czyæ, i¿ zarys stosunków na Kaszubach w latach miêdzywojennych, nakreœlony
przez Józefa Borzyszkowskiego odznacza siê wszechstronnoœci¹ i realizmem ujê-
cia (s. 371-427). Dotyczy to równie¿ okresu okupacji hitlerowskiej.

Cenn¹ innowacj¹ omawianego dzie³a jest wprowadzenie kraty historii czasu
teraŸniejszego. W sposób syntetyczny opisa³ go Cezary Obracht-Prondzyñski
w rozdziale: Regionalny ruch kaszubsko-pomorski po II wojnie œwiatowej
(s. 463-503). Wielu z nas znowu by³o ju¿ to czynnymi, ju¿ to biernymi œwiadkami
historii. W du¿ym stopniu powtórzy³a siê nieufnoœæ w³adz w stosunku do spo³ecznoœci
kaszubskiej, ale w tej nowej fazie w formach o wiele bardziej drastycznych. Dla
nowych w³adz: gehenna Piaœnicy, przymusowe lub wymuszone wysiedlenia, ofiary
Stutthof fu, ruch partyzancki spod znaku "Gryfa" rozwijaj¹cy siê w warunkach
o ile¿ bardziej trudnych ni¿ w Generalnym Gubernatorstwie, nie by³y wystarczaj¹cymi
dowodami dochowania przez Kaszubów wiernoœci Rzeczypospolitej.

"Po pierwszych kilkunastu miesi¹cach wzglêdnej swobody - s³usznie
zauwa¿a Obracht-Prondzyñski - od momentu aktów przemocy, zw³aszcza
w trakcie akcji weryfikacyjnej, nasta³ czas œwiadomej i zorganizowanej ak-
cji ograniczania wszelkich niezale¿nych od zideologizowanej w³adzy inicja-
tyw spo³ecznych, politycznych i gospodarczych. Polityka w³adz stalinowskich
w szczególny sposób uderza³a tak¿e w œrodowisko kaszubskie. Kaszubi byli
zsy³ani do pracy w batalionach robotniczych w kopalniach. Nie wolno im
by³o s³u¿yæ w marynarce wojennej, ani te¿ pracowaæ w zawodzie marynarza.
Ofiar¹ akcji przeciw »ku³akom« pad³o wielu kaszubskich gburów. Wreszcie
ca³y aparat komunistycznej podwa¿a³ tradycyjny system wartoœci spo³ecznoœci
kaszubskiej" (s. 463). Warto by³o w tym kontekœcie wspomnieæ o "czystkach"
zarz¹dzonych w kadrze oficerskiej marynarki, których ofiar¹ pad³ m.in. kontradmira³
W³odzimierz Steyer, dowódca Marynarki Wojennej w latach 1947-1950.

Prze³om nast¹pi³, jak wiadomo, w roku 1956. Z faktów przytoczonych przez
autora widaæ, ¿e œrodowisko kaszubskie w Trójmieœcie dobrze przygotowa³o siê do
oczekiwanych zmian i uzyska³o zgodê od w³adz partyjnych na zorganizowanie Zr-

zeszenia Kaszubskiego jako g³ównego reprezentanta spo³ecznoœci kaszubskiej.
Kaszubsk¹ myœl zrzeszeniow¹ zaczê³y oznajmiaæ "Kaszebe", dwutygodnik, re-
dagowany przez Tadeusza Bolduana i Stanis³awa Pestkê.

Jak wiadomo, nast¹pi³o potem mnóstwo pomniejszych i wiêkszych za³omów
i prze³omów, najwiêkszy w latach 1980-1981 i 1989-1990, ale w obliczu zreferowa-
nych faktów nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e od roku 1956 ruch kaszubski, reprezentowany
nhecnie w rnzmaitvch formach sDo³ecznvch i naukowych (Zrzeszenie Kaszubsko-
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Pomorskie, Instytut Kaszubski, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej, miesiêcznik "Pomerania", inne organy prasowe itp.) znajduje siê na fali

wstêpuj¹cej. Mo¿e najlepszym podsumowaniem tych wysi³ków ca³ego spo³eczeñstwa
kaszubskiego s¹ s³owa papie¿a Jana Paw³a II z dnia 11 VI 1987 w Gdyni: "Zwra-
cam siê do potomków pras³owiañskich, lechickich Pomorzan, do drogich ...
Kaszubó~ którzy do dzisiaj zachowali swoj¹ etniczn¹ to¿samoœæ i swoj¹ mowê
o s³owiañskim rdzeniu. Wiem, ¿e Kaszubi zawsze byli i zawsze pozostaj¹ wierni
Koœcio³owi. Tu, na Kaszubach, w okresie Reformacji i w okresie rozbiorów,
obrona katolicyzmu ³¹czy³a siê z obron¹ polskoœci (..j Strze¿cie tych wartoœci
i tego dziedzictwa, które stanowi¹ o Waszej to¿samoœci ".

Nale¿y siê w ca³ej pe³ni zgodziæ z konkluzj¹ tej cennej rozprawy C. Obracht-
-Prondzyñskiego: "Praca wykonana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
w minionych 40 latach jego istnienia, skoncentrowana na budowaniu
to¿samoœci regionalnej Pomorza, jest imponuj¹ca. Podkreœlenie tego dorob-
ku oraz wytyczeniu kierunków dzia³añ na przysz³oœæ s³u¿y³y wielkie przed-
siêwziêcia, maj¹ce manifestowaæ tak¿e to¿samoœæ Kaszubów i Kociewiaków,
czyli II Kongres Kaszubski w 1992 I: oraz Kongres Kociewski w 1994 I: Temu
s³u¿y³ tak¿e Kongres Pomorski w 1997 r., który swym zasiêgiem obj¹³ ca³y
region. Pomorze - pograniczny region nad Ba³tykiem, szczyc¹cy siê wielk¹,
choæ czasami tragiczn¹ histori¹, zachowa³ mimo wszystkich nawa³nic dzie-
jowych swoj¹ specyfikê i odrêbnoœæ. Dokona³o siê to w du¿ej mierze dziêki
aktywnoœci ca³ego ruchu regionalnego, którego niew¹tpliwym liderem od 40

lat jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie" (s. 501).
O wspó³czesnoœci napisa³ znakomity sonda¿ socjologiczny Brunon Synak.

W syntetycznym zarysie ukaza³ trzy g³ówne kierunki wychodzenia spo³ecznoœci
kaszubskiej z wiekowego wegetowania feudalno-pañszczyŸnianego na wsi i czelad-
niczego w mieœcie. Najpierw by³ wiêc etap uw³aszczonej samorz¹dnoœci, a nastêpnie
zmiany zachodz¹ce pod wp³ywem ostatnich wielkich przemian w okresie (niech
mi tak bêdzie wolno to nazwaæ) tzw. nierelanego socjalizmu, którego zreszt¹ bynaj-
mniej nie nale¿y uto¿samiaæ ze "straconym czasem". Do tego wreszcie dosz³y
poszukiwania i tworzenie w³asnych instytucji i stowarzyszeñ, s³owem wypracowanie
w³asnej drogi ku przysz³oœci w duchu "solidarnoœci". Wszystkie te kolejno po sobie
nastêpuj¹ce fazy rozwojowe Brunon Synak uj¹³ pod trzema has³ami: zintegrowanie
siê Kaszubów jako "regionalnej grupy etnicznej "; nieprzemijaj¹cej i podstawowej
roli j êzyka kaszubskiego jako czynnika decyduj¹cego o trwa³oœci tej grupy; wytwo-
rzeniu siê obrêbie tej grupy etnicznej swojego "systemu wartoœci" 16.

16 W tym samym polu badawczym obraca siê te¿ druga analiza socjologiczna pt. Kaszubi. Mono-
grafia socjologiczna, praca zbiorowa pod red. M. Latoszka, Rzeszów 1990 (z bogatym zesta-

wem literatury).
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Warto zamkn¹æ ten rozdzia³ moich rozwa¿añ nad t¹ czêœci¹ dzie³a w³asnym
podsumowaniem profesora Brunona Synaka, celnie trafiaj¹cym w istotê dokona-
nych osi¹gniêæ: "Konkluduj¹c mo¿emy powiedzieæ, ¿e spo³ecznoœæ kaszubska
koñca XX wieku podlega wa¿nym przeobra¿eniom œwiadomoœciowym w sfe-
rze kulturowo-etnicznej. Zasadniczy proces tych zmian polega na przecho-
dzeniu Kaszubów od biernego, bezrefleksyjnego trwania przy w³asnej kulturze
i jej wartoœciach - do coraz bardziej aktywnego poszukiwania i pog³êbiania

to¿samoœci grupowej: od etnicznoœci tradycyjnej opartej na zasiedzia³oœci,
»przyjêciu do wiadomoœci«, przynale¿noœci grupowej i bezw³adnym
podporz¹dkowaniu siê narzuconemu stereotypowi - do »nowej etnicznoœ-

ci«, wyra¿aj¹cej siê w coraz bardziej pozytywnym wizerunku grupowym,
w intencjonalnym wyborach i œwiadomym rozumieniu w³asnej odrêbnoœci.
Procesy te nie nosz¹ znamion etnocentryzmu czy separatyzmu. Przeciwnie,
spo³ecznoœæ kaszubsko-pomorska jest dziœ znacznie bardziej otwarta na in-
nych, ni¿ kiedykolwiek" (s. 539).

Jak widaæ, proces przemian od plemienia poprzez krótki okres w³asnej pañst-
wowoœci, a potem wielowiekowej zapaœci i podlegania wp³ywom zewnêtrznym,
z jednej strony germanizacyjnym, z drugiej polonizacyjnym, doprowadzi³ w koñcu
do odzyskania to¿samoœci najpierw jêzykowej i kulturowej, a nastêpnie organiza-
cyjnej samorz¹dowej w obrêbie" wielkiej ojczyzny", jednak¿e ze wszystkimi cechami
w³asnego systemu wartoœci w obrêbie regionalnej "ma³ej ojczyzny". Jak s¹dzê,
warto by³o podj¹æ tak wszechstronn¹ analizê historyczno-socjologiczn¹ tych pro-
cesów, aby lepiej zrozumieæ to, co siê- ko³o nas dzieje i zjakimi posagiem ideowym
wchodzimy w nadchodz¹ce stulecie i tysi¹cleciel7.

3. Uzupe³nienia kulturoznawcze i lingwistyczne
Wa¿ne miejsce w omawianej syntezie zajmuj¹ te¿ rozdzia³y poœwiêcone kultu-

rze duchowej i jêzykowej, choæ z istoty rzeczy maj¹ one przewa¿nie charakter
sprawozdawczy. Szczególnie cenny pod tym wzglêdem jest rozdzia³ o jêzyku, na-
zwiskach kaszubskich i etymologiach miejscowoœci opracowany przez Edwarda
Brezê (s. 549-617), tudzie¿ równie¿ instruktywny zarys rozwoju rodzimej literatury
kaszubskiej opracowany ze znawstwem przez Jerzego Sampa (s. 653-699).

Nie maj¹c ¿adnych zastrze¿eñ merytorycznych wobec obu tych opracowañ,
mo¿na by tylko zwróciæ uwagê na potrzebê wydobycia z analizowanego materia³u
tematyki mog¹cej zainteresowaæ przede wszystkim czytelnika niemieckiego. Od-
czuwa siê np. brak pog³êbienia tematyki zapo¿yczeñ niemieckich w mowie ka-
szubskiej. Na podstawie pionierskiej pracy Friedhelma Hinze, Worterbuch und
Lautlehre der kar kaschubischen Lehworter im PomoranischenlKaschubi-

Zob. H. Skorowski, Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Warszawa 1990.
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schen (Berlin 1956) E. Breza pisze: " Wbrew powszechnemu mniemaniu o wie-
lkiej iloœci s³ów niemieckich w kaszubszczyŸnie iloœæ tê oszacowa³ F Hinze
na 5 proc. ca³ego zasobu ", co w porównaniu z polszczyzn¹ wykazuj¹c¹ tylko
3 proc. zapo¿yczeñ, istotnie potwierdza powy¿sz¹ opiniê (s. 573). W tym wypadku
istota rzeczy tkwi nie w stosunkach iloœciowych, lecz jakoœciowych, to jest rze-
czowych. I wtedy zapewne oka¿e siê, ¿e najwiêksza iloœæ zapo¿yczeñ przypada na
okres zaborów i dotyczy podstawowych nieraz pojêæ z zakresu kultury materialnej
i spo³eczno-politycznej, w tym tak¿e terminologii prawno-administracyjnej. Wp³yw
polityki uw³aszczeniowej i samorz¹dowej pañstwa pruskiego przemawia na ko-
rzyœæ niemieckich wp³ywów kulturowych, co warto zauwa¿yæ. Inna rzecz, ¿e po
odzyskaniu niepodleg³oœci zanik lub odp³yw tej terminologii jest widoczny, co wyni-
ka z porównania s³owników Lorentza i Sychty. W ka¿dym razie warto raz jeszcze
pochyliæ siê nad t¹ kwesti¹. Interesuj¹ca by³aby te¿ odpowiedŸ, czy ijakodbija siê
obraz Niemca w piœmiennictwie kaszubskim (w porównaniu z analogicznymi usta-
leniami Kurta Lucka w odniesieniu do literatury polskiej w ca³oœci)18.

Wa¿nym uzupe³nieniem do tej sfery ¿ycia ludnoœci kaszubskiej jest rozdzia³
o Kulturze ludowej Kaszub i Pomorza, w opracowaniu Anny Kwaœniewskiej
i Tadeusza Sadkowskiego, w którym z istoty rzeczy g³ównym przedmiotem analizy
jest kultura, ogólne wyró¿nienie w niej "zapo¿yczeñ" zewnêtrznych, zw³aszcza

niemieckich, jest osobnym przedsiêwziêciem badawczym.

4. Brak drugiego spojrzenia
Temat ten móg³ byæ wdziêcznym polem uprawy dla autorów niemieckich,

uczestnicz¹cych wspó³twórczo w omawianym dziele. Niestety, jak to ju¿ stwier-
dzono na wstêpie, ich udzia³ wypad³ wiêcej ni¿ skromnie. Tote¿ z wdziêcznoœci¹
trzeba odnotowaæ informacyjny szkic Friedemanna Kluge, który wpisa³ siê do
dyskusji nad "ma³¹ ojczyzn¹" Kaszubów, artyku³em pod tytu³em Badacze jêzyka
kaszubskiego (s. 619-652). Omówi³ w nim starannie, ale raczej encyklopedycznie
wszystkich znaczniejszych znawców kaszubszczyzny, którzy pozostawili trwa³y
œlad w dyskusji nad "statusem" jêzyka kaszubskiego (Mrongowiusz, Ceynowa,
Ramu³t, Lorentz, Baudoin de Courtenay, Nitsch, Biskupski, Briickner, Rudnicki,
Lehr-Sp³awiñski, Sychta, Stieber i twórczy zespó³, jak pisze autor, uczonych dam:

Popowska- Taborska, Topoliñska, Zieniukowa, Rzetelska-Feleszko, Majowa
i Handke). Zarejestrowani zostali tylko niektórzy powojenni mêscy badacze: Rein-
hold Olesch, Friedhelm Hinze, Edward Breza, Jerzy Treder. W s³abym stopniu
zosta³ uwzglêdniony dorobek badawczy ostatnich rozpoznañ, w tym szczególnie
Zygmunta Szultki.

18 Der Mythos vom Deutschen in der polnischen Volksiiberlieferung und Literatur, Poznañ 1938.
Zob. tak¿e G. Rhode, Das Bild des Deutsches im polnischen Roman des J 9. Und beginnenden 20.
Jahrhunderts und das polnnische National gejiihl, "Ostdeutsche Wissenschaft", Bd. 8, 1960,
s. 327-366.
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W rezultacie na tym odcinku wspó³dzia³ania autorów powsta³ du¿y deficyt, który
bêdzie czeka³ na uzupe³nieniel9 .

5. Konkluzje
W dialogu polsko-niemieckim, w tym tak¿e przy udziale badaczy kaszubszczy-

zny, odziedziczyliœmy pewn¹ swoist¹ tradycjê, w której znacz¹c¹ rolê odgrywa³a
teza o m³odoœci cywilizacyjnej S³owian w stosunku do Gennanów. Id¹c tym torem
badacze niemieccy maksymalizowali jej wp³yw, dowodz¹c wy¿szoœæ kultury nie-
mieckiej, minimalizowali zaœ autonomiczn¹ kulturê S³owian. Natomiast badacze
s³owiañscy, w tym tak¿e polscy, wychodz¹c z za³o¿enia przeciwnego, minimalizo-
wali wp³yw kultury niemieckiej, dowartoœciowuj¹c kulturê rodzim¹. Takie apriory-
czne za³o¿enia nie mog¹ doprowadziæ do oddania ka¿dej kulturze tego, co jest jej
w³asnym dorobkiem. Po roku 2000, w obliczu jednocz¹cej siê kulturowo Europy,
nasta³ odpowiedni czas, aby ka¿demu oddaæ co jego (suum cuique), zgodnie
z historyczn¹ rzeczywistoœci¹.

W œród doœæ licznych wypowiedzi pamiêtnikarzy i podró¿ników niemieckich,
stykaj¹cych siê z Kaszubami, warto na zakoñczenie przytoczyæ opiniê Ludwika
Rhesy z r. 1813, któr¹ w swoim Wstêpie przypomnia³ Dietmar Albrecht: "Po-
miêdzy Starogardem a Chojnicami jest oko³o mil piekielnych piasków i pust-
kowi (..j. Mo¿na przejechaæ dwie, trzy mile nie napotkawszy ¿adnej wsi. (..j
Pustkowia te zamieszkuj¹ Kaszubi, plemiê wendyjskie. Mówi¹ jêzykiem po-
dobnym do polskiego. Krój ich twarzy uderzaj¹co ró¿ni siê od Prusaków,
podobnie jak ich ubiór. Wygl¹daj¹, jak malowane œwi¹tki ze straganu
z tandet¹. Poniewa¿ s¹ katolikami, na ich twarzy wyczytaæ mo¿na g³upotê
(Einfaltj i jaskraw¹ bigoteriê. Nie udaje siê im ukryæ pewnej dozy tchórzli-
woœci i nienawiœci wobec Niemców. Z boku i z ukryt¹ nieufnoœci¹ spogl¹daj¹
na obcego, który pyta o drogê i zachowuj¹ siê tak jakby nie rozumieli Niem-
ca. Ponadto wœród ich obwieszonych maryjnymi obrazami œcian panuje bie-
da. Ani œladu niemieckiej dba³oœci o piêkno, ¿adnego krzes³a w domu, ¿adnego
drzewa owocowego w ogrodzie" (s. 17-19).

Ten konterfekt Kaszubów, zamieszkuj¹cych pustkowia miêdzy Starogardem
a Chojnicami, trudno uznaæ za typowy dla Kaszubów w innych okolicach. Je¿eli

19 W tym przedmiocie na uwagê zas³uguje cenna monografia Marianne Wannow, Kaszubi - Die
Kaschuben. Przewodnik œladami podró¿y badawczej rosyjskiego uczonego Alekvandra Hilferdin-
ga latem 1856 roku, Gdañsk 1999, zaopatrzona "pos³owiem traktuj¹cym o ma³ej ojczyŸnie Ka-
szubów, rozwoju ich œwiadomoœci regionalnej oraz ochrony praw ich ma³ej ojczyzny w du¿ym
regionie ". Cennym uzupe³nieniem dla tego dyskursu polsko-kaszubsko-niemieckiego jest te¿
druga praca zbiorowa: Pañstwo i spo³eczeñstwo na Pomorzu Zachodnim do roku 1945, pod red.
naukow¹ W³odzimierza Stêpiñskiego, Szczecin 1997. W tej monografii na uwagê zas³uguje artyku³
C. Obracht-Prondzyñskiego, Pañstwo pruskie i Rzesza Wilhelmiñska w opinii Kaszubów do
lo,nrn"'J{" 111-1'0)


