
siê z odsiecz¹ Hitlerowi okr¹¿one-
mu w Berlinie.

26-28.04.1945 I: Ty - w Murnau. Ja -jako dowódca stra¿y przedniej
G³ówne Wasze zmartwienie to dyskusje, 26pp, oko³o 800 ludzi z artyleri¹ bez

oczekiwanie wolnoœci, fasowanie amunicji, dniem i noc¹ naciera³em
paczek UNRA. przeciw oddzia³om n-pla pancernym

i zmotoryzowanym, a¿eby przebiæ
siê z okr¹¿enia, bo niewola równa-
³a siê okrutnej œmierci. Przez ca³y
czas bombardowany przez samolo-
ty i artyleriê straci³em oko³o 360
zabitych, nie wiem, ilu rannych.
Wnocy z 27/28 zosta³em ciê¿ko
ranny. 28.04. wydarliœmy siê
z okr¹¿enia. Pu³k nasz w chwili
forsowania Nysy 16.04.45 I: liczy³
2500 ¿o³nierzy. Po wyjœciu z okr¹-
¿enia by³o 672. Mia³em w swoim
batalionie 34 oficerów. Pozosta³o
3, reszta zabici i ranni.

8.05.19451: ~-œwiêtowaliœcie My-jeszczeod8do 11.05.451:
zwyciêstwo nad III Rzesz¹. toczyliœmy dalej ciê¿kie boje z for-

macjami SS, które odmówi³y kapi-
tulacji i usi³owa³y przedrzeæ siê do
strefy amerykañskiej Ca³a 2 Armia
WP w tej czêœci wojny ju¿ "po woj-
nie" straci³a 1202 zabitych, nie li-

cz¹c rannych.
Prosi³eœ, a¿ebym jako ¿o³nierz wypowiedzia³ siê. Pozwoli³em wiêc sobie

przytoczyæ kilka moich gorzkich refleksji. Oto losy polskich oficerów: tych
w niewoli - za drutami oflagów i tych na wolnoœci. A wydaje mi siê, ¿e i jedni,

i drudzy jednakowo nienawidzili wrogów: tych brunatnych i tych czerwonych,
niczym nie ró¿ni¹cych siê w swoich zamiarach i metodach postêpowania z Po-

lakami, a zw³aszcza z oficerami...
Oczywiœcie, tak siê z³o¿y³o, ¿e w korpusie oficerów naszych po klêsce

wrzeœnia powsta³y dwa œwiaty: tych za drutami oflagów i tych na " wolnoœci".

Tvch za drutami otlaf!ów, tysi¹ce nieszczêœliwych inteligentnych oficeró~ z¿e-
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ra³a przykra niewola, przymusowa bezczynnoœæ polityczno-wojskowa. Ale nikt

z nich nie musia³ siê ukrywaæ ze swoimi kwalifikacjami naukowymi, stopniem
wojskowym. (Im wy¿szy stopieñ wojskowy tym lepiej, a przeciwnie "na wol-

noœci "...). W zasadzie na co dzieñ istnia³o wzglêdne bezpieczeñstwo osobiste.
Teoretyczn¹ ochronê stanowi³a Konwencja Genewska. Na tzw. "wolnoœci"
posiadanie cenzusu naukowego, stopnia wojskowego - oficerskiego, a nie daj

Bo¿e do tego "dra¿liwego" nazwiska, jak Zamojski, Lubecki, Jagie³³o itp.,
by³o przestêpstwem, które uprawnia³o do bezkarnych szykan, nawet do mor-

derstwa... Ochrony nie by³o ¿adnej ani przed gestapo, ani przed KGB. Nikt
z nas nie mia³ ¿adnych praw, gdy natomiast ka¿dy przedstawiciel okupanta
by³ wszechw³adny. Oto przyk³ad: 15.04.451: po rozpoczêciu ostatniej tzw. "wiel-
kiej bitwy o Berlin " oficerowie informacji naszego pu³ku dowiedzieli siê, ¿e

kpt. Jan Hrynkiewicz, mój kolega i przyjaciel, nale¿a³ do Armii Krajowej.

Najzwyczajniej zabrali go ze stanowiska dowodzenia kompanii, odprowadzili
100 m do lasu i zastrzelili. (A przecie¿ w ka¿dej chwili móg³ zgin¹æ od pocisku

wroga). Dowiedzieliœmy siê o tym fakcie póŸniej W 1960 roku, przegl¹daj¹c
dokumenty naszej dywizji w CA~ znalaz³em dokument, ¿e kpt. Jan Hrynkie-
wicz wyrokiem s¹dowym zosta³ skazany na karê œmierci. 1fj;rok zatwierdzi³

genera³ Karol Œwierczewski dnia 8.05.19451: A wiêc w dniu zwyciêstwa! Czy
jesteœ w stanie zrozumieæ bezsens tej okrutnej fikcji?

Obojêtnie, jakimi oczyma patrzeæ bêdziemy na okupacyjny los: Wasz czy
nasz, jedno z pewnoœci¹ jest wspólne: by³a to wielka, okrutna tragedia dla
Was i dla nas, której w ¿aden sposób porównaæ siê nie da... Ka¿dy z nas ma

racjê ze swojego punktu widzenia, a w dodatku nikt z nas nie mia³ zdecydowa-
nego wp³ywu nawet na wybór kolei swojego losu w czasie tych ponurych 2077

dni okupacji!
Bardzo przepraszam, jeœli u¿y³em jakichœ niefortunnych sformu³owañ czy

porównañ.. .
£¹czê serdeczne pozdrowienia i uca³owania

(Leon)

Szczerze mówi¹c ¿a³owa³em, po wys³aniu, ¿e napisa³em ten list. Chyba
zbyt gorzko "wywnêtrzy³em" siê, przedstawiaj¹c tragiczne ró¿nice pomiêdzy
niewol¹ "za drutami oflagów" a niewol¹ "na wolnoœci" w okresie okupacji
hitlerowsko-sowieckiej. Zauwa¿y³em, ¿e Andrzej by³ bardzo ura¿ony po prze-
czytaniu mojego "zdania", o które kilkakrotnie prosil. Szybko jednak zapo-
mnieliœmyo nieporozumieniu, przyjaŸñ i za¿y³oœæ nasza wróci³y do "normy"...
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Autor Regionalizmu kaszubskiego (Poznañ 1950) nale¿a³ do postaci, któ-
re odegra³y wielk¹ rolê w dziejach kaszubsko-pomorskich, a zw³aszcza nauki
i ruchu kaszubskiego!. Jako badacz dziejów i kultury Kaszubów oraz Pomo-
rza by³ on jednoczeœnie dzia³aczem spo³ecznym, zaanga¿owanym (niekiedy
zbyt jednostronnie) publicyst¹ i polonist¹, a tak¿e redaktorem i bibliofilem2.
Próbowa³ te¿ swoich si³ w poezji3, Pod koniec ¿ycia opublikowa³ fragmenty
w³asnej spuœcizny - swoje dzienniki-wspomnienia z lat wojny oraz wiersze
i korespondencjê w³asn¹ z ks. Bernardem Sycht¹, a tak¿e zgromadzone w pry-
watnym archiwum listy M³odokaszubów - Aleksandra Majkowskiego z sio-

str¹ Franciszk¹ oraz z ks. Leonem Heykem4.

l ¯yciorys A. Bukowskiego w oprac. J. Borzyszkowskiego zob. S³ownik biograficz-
ny Pomorza Nadwiœlañskiego, Suplement I, pod red. Z. Nowaka, Gdañsk 1998, s. 47-49.
Tam¿e dokumentacja-bibliografia, sygnalizuj¹ca inne opracowania o A. Bukowskim.

2 Zob. Bibliografia publikacji pro! dr Andrzeja Bukowskiego, oprac. D. Latra,
B. Szczêch, "Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego UG. Prace Historyczno-Li-
terackie", 1986, nr lO-lI, s. 31-79.

3 A. Bukowski, Sercem po ugorze. Wiersze obozowe, Gdañsk - Toruñ 1989; ten¿e,

Za drutami oflagów, Warszawa 1983.
4 A. Bukowski, Korespondencja literata i lekarza Aleksandra Majkowskiego z mi-

strzem krawieckim W³adys³awem Berkanem z lat 1902-1929, "Rocznik Gdañski", 1993,
z. 1; ten¿e, Listy Aleksandra Majkowskiego do siostry Franciszki z lat 1910-1918, tam¿e,
1991, z. 2; ten¿e, Listy Leona Heykego z lat 1911-1939, tam¿e, 1993, z. 2; ten¿e, Moja
korespondencja z m³odokaszubamiz lat 1936-1948, tam¿e, 1989, z. 2.
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Bêd¹c wszechstronnym badaczem dziejów kaszubsko-pomorskich oraz
redaktorem kilku czasopism regionalnych o charakterze spo³eczno-kultural-
nym i naukowym, tak przed, jak i po wojnie, zgromadzi³ w swoich zbiorach
wiele unikatowych dokumentów archiwalnych, rêkopisów wybitnych twór-
ców i fragmenty spuœcizn naj wybitniej szych dzia³aczy, o czym by³o od dawna
wiadome, dziêki powo³ywaniu siê na nie choæby w Regionalizmie kaszubskim
i innych opracowaniach.

Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e o bogactwie zgromadzonych przezeñ cassubia-
nów kr¹¿y³y od dziesi¹tków lat przeró¿ne opowieœci, wrêcz mity. Utrwala³a
i uwiarygodnia³aje postawa w³aœciciela, niechêtnie, bardzo sporadycznie udo-
stêpniaj¹cego swoje zbiory innym badaczom w ostatnich latach ¿ycia. Wiele
bliskich Profesorowi osób wtajemniczonych zosta³o w jego zabiegi o przeka-
zanie ca³oœci spuœcizny - biblioteki i rêkopisów - do jednej ze znacz¹cych

instytucji naukowych Gdañska, gromadz¹cych cassubiana i pomeranica. Zwy-
kle wskazywano Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, Uniwersytet Gdañski lub Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Pod koniec
¿ycia sam A. Bukowskijednoznacznie wskazywa³ Uniwersytet Gdañski, któ-
rego bibliotekarze zapocz¹tkowali pracê nad inwentaryzacj¹ jego zbiorów,
zw³aszcza ksiêgozbioru obejmuj¹cego twórczoœæ kaszubskich pisarzy i poetów.

Niespodziewana œmieræ w³aœciciela przerwa³a prowadzone przezeñ per-
traktacje i spowodowa³a, ¿e o losach spuœcizny Profesora zadecydowali spad-
kobiercy - dzieci, synowie Andrzej i Jacek oraz córka Mi³os³awa, tak¿e pro-

fesor Uniwersytetu Gdañskiego. Mimo ¿e syn Jacek i córka Mi³os³awa zdobyli
wykszta³cenie humanistyczne (socjologia i filologia - Andrzej jest ekonomi-

st¹), ¿adne z dzieci nie by³o zainteresowane przejêciem ca³ego ojcowskiego
dziedzictwa na w³asnoœæ. Wykonawczyni woli rodzeñstwa - Mi³os³awa Bu-

kowska-Schielmann -likwiduj¹c bibliotekê i archiwum ojca zadba³a, by jego
spuœcizna w ca³oœci trafi³a do instytucji, o której myœla³ Profesor. Jest to Bi-
blioteka G³ówna Uniwersytetu Gdañskiego w Sopocie. Tylko to, czego bi-
blioteka uniwersytecka nie zabra³a, trafi³o gdzie indziej. Znamienne jednak
jest to, ¿e poza krêgiem nowych w³aœcicieli choæby czêœci spuœcizny A. Bu-
kowskiego znalaz³a siê Biblioteka Gdañska PAN - najbogatsza ksi¹¿nica na

Pomorzu Gdañskim, gromadz¹ca po II wojnie systematycznie cassubiana i po-
meranika. Wziê³o siê to mo¿e st¹d, i¿ jej pracownicy nie spodziewali siê nad-
zwyczajnoœci w zbiorach Profesora. Tym czasem jest ich sporo. Z tego¿ skar-
bu Biblioteka Gdañska otrzyma³a w darze akta hipoteczne dotycz¹ce
Ceynowów ze S³awoszyna.
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Ksi¹¿ki i czasopisma

Ksiêgozbiór A. Bukowskiego trafi³ do kilku instytucji, przede wszystkim
uczelni pomorskich, z których pierwszeñstwo wyboru, jak ju¿ podkreœli³em,
uzyska³a Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Gdañskiego. Ksi¹¿nica uniwersy-
tecka przejê³a 314 rzadkich ksi¹¿ek, g³ównie cassubiana i pomeranica, w tym
wiele unikatowych druków. Do tych ostatnich zaliczyæ mo¿na pierwsze ka-
szubskie ksi¹¿ki F. Ceynowy, H. Derdowskiego, M³odokaszubów itp. wydaw-
nictw w jêzyku polskim pomorskich pisarzy czy dzia³aczy w rodzaju Ignace-
go £yskowskiego i historyków pelpliñskich. Bardzo bogat¹ tego ksiêgozbioru
czêœæ stanowi¹ ksi¹¿ki pomorskie, zw³aszcza historyczne, w jêzyku niemiec-
kim, wydane w XIX i XX wieku. Ksi¹¿nica uniwersytecka wzbogaci³a siê te¿
o liczne kaszubsko-pomorskie wydawnictwa z 20-lecia miêdzywojennego oraz
prawie najnowsze ksi¹¿ki, zw³aszcza Wydawnictwa Morskiego i sygnowane
pieczêci¹ Œwiêtope³ka Wielkiego, czyli z oficyny Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Gdañsku. A. Bukowski gromadzi³ te¿ dzie³a jêzykoznawców,

etnografów, pomorskie ksiêgi jubileuszowe, jednodniówki, mowy pogrzebo-
we, biografie, przewodniki turystyczne itp.

Spoœród czasopism warto wymieniæ takie tYtu³y, jak: "Dru¿ba", "Gryf',
"Gryf Kaszubski", "Biuletyn Pomorski", "Kleka", "Kaszuby", "Zabory", "Ko-
ciewie", "Mestwin", ró¿ne pomorskie "Mitteilungen...", "Niwa Pomorska",
"Czytelnia Pielgrzyma", "Zrzesz Kaszebskó", "Pomerania", "Baltische Stu-
dien", "Unser Pommerland", "Slavia Occidentalis". Ponadto do Sopotu trafi-
³o kilkanaœcie map i kilka zbiorów drzeworytów i widokówek sprzed 1939 roku.
Niektóre ksi¹¿ki Profesora wzbogacone s¹ o jego uwagi - glossy, listy i wycinki

prasowe (np. F. Neureitera Kaschubische Anthologie). Te trafi³y do zbiorów
specjalnych, o których w przypadku spuœcizny A. Bukowskiego trzeba stwier-
dziæ, i¿ to naj cenniej sza jej cz¹stka. St¹d o niej dalej osobno i szczegó³owo.

Spora porcja ksi¹¿ek z biblioteki A. Bukowskiego, jakich nie zabra³a gdañ-
ska ksi¹¿nica uniwersytecka, trafi³a do ksi¹¿nicy Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w S³upsku. S¹ to poza beletrystyk¹ roczniki niemieckich czasopism pomor-
skich oraz wydawnictwa poœwiêcone historii Pomorza Nadwiœlañskiego i Za-
chodniego, w tym liczne monografie miast, zbiory bajek i legend, a tak¿e
bardzo rzadkie dziœ ksi¹¿ki kaszubskie i pomorskie z 20-lecia miêdzywojen-
nego. W sumie jest to oko³o 100 ksi¹¿ek i kilka tytu³ów - kompletów prawie
czasopism - wiele roczników.

Trzecim, trochê symbolicznym odbiorc¹ ksi¹¿ek A. Bukowskiego jest Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie,
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a czwartym w takim¿ wymiarze Instytut Kaszubski w Gdañsku. Pierwsze prze-
jê³o m.in. ksi¹¿ki dawnych i wspó³czesnych pisarzy kaszubsko-pomorskich,
drugi nieco wydawnictw z 20-lecia miêdzywojennego. Warto podkreœliæ, i¿
A. Bukowski gromadzi³ niektóre tytu³y, ksi¹¿ki czy nawet kompletne roczni-
ki unikatowych czasopism w dwóch lub trzech egzemplarzach.

Pojedynczymi egzemplarzami lub nielicznymi zbiorami ksi¹¿ek M. Bu-
kowska uszczêœliwi³a tak¿e prywatne zbiory ludzi ze œrodowiska uczelniane-
go czy muzealnego, z którymi Profesor utrzymywa³ kontakty. Kilka ksi¹¿ek
A. Bukowskiego, których nie chcieli zabraæ bibliotekarze uczelni, trafi³o tak-
¿e do antykwariatu.

Rêkopisy i archiwalia

To w³aœnie o rêkopisach i archiwaliach przechowywanych przez A. Bukow-
skiego kr¹¿y³y wspomniane legendy. M. Bukowska-Schielrnann przekaza³a je
w komplecie, w XXXII kartonach, do zbiorów specjalnych Biblioteki G³ównej
UG w Sopocie. Na podstawie sporz¹dzonego w trakcie przekazywania wykazu,
bardzo powierzchownego inwentarza z 15 IV 1997 r., mo¿na zaprezentowaæ bo-
gactwo tego zbioru. Karton I, zatytu³owany "Cenne zbiory rêkopiœmienne", za-
wiera 14 pozycji, które tu na zasadzie egzemplifikacji przytaczam w komplecie.

"Karton I: Cenne zbiory rêkopiœmienne.
1. Jedna koperta Ze zbiorów w: Fia³ka,' wymienionych jest 13 pozycji

rêkopisów.
2. KopertaAkta" Vistuli" 1933, materia³y oryginalne Towarzystwa Mu-

zeum Kaszubsko - Pomorskiego.

3. Ma³a koperta Zg³oszenia na Zjazd 1912, orygina³y listów, podpisy,
2-3 pisma Krêckiego (?).

4. Rêkopis (ze zbiorów W. Fia³ka) Derdowski, "Oracje po¿egnalne ".
5. 23 zeszyty notatek i zbiorów prasowych Po ks. pra³acie A. Mañkow-

skim z Biblioteki Koœciñskich, dot. lat 1895-1900 + 1 zeszycik Bibliografia
ks. Mañkowskiego + 2 zeszyty Spó³ki ~dawniczej w Koœcierzynie (wewn¹trz
kartki z zasadami pisowni).

6. 3 koperty Notatki ks. A. Mañkowskiego, ze zbiorów w: Fia³ka.
7. Akta" Gryfa " z lat 1909-1914 [rozpoznania rêk¹ Mamy].

8. Korespondencja Redakcji" Gryfa" 1931-33.
9. Akta dot. Towarzystwa "Stra¿" w Koœcierzynie z 19067:

10. Statut (dot. Wejherowa?) rêkopiœmienny + niezidentyfikowane xero.
11. Materia³y zwi¹zane z Muzeum Kaszubsko-Pomorskim w Sopocie 1913-14.



357

12. Autograf mapy wykonany przez B. Sychtê.
13. Rêkopisy "Zrzeszeñców" (m.in. Trepczyk).
14. Rêkopis Regulaminu Ko³a Gdañskiego ZRK 1931 + protokó³ posie-

dzeñ Zarz¹du " Gryfa " 1931 + Kalendarz dla Ludu Kaszubskiego za 1930 rok.

Maszynopis L. Roppla z poprawkami autora o jantarze".

Jak widaæ, mog¹ tu byæ tak¿e poszukiwane przez lata bezcenne 23 zeszy-
ty notatek i wycinków prasowych ks. Alfonsa Mañkowskiego, do których nie
mia³ dostêpu autor jego bibliografii, ks. Henryk Mross5. Stanowi³yby one uzu-
pe³nienie zbioru, bêd¹cego w³asnoœci¹ Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie.
Jako ca³oœæ godne s¹ osobnego inwentarza i opracowania. S³u¿yæ mog¹ rze-
szom historyków i innych humanistów, tak¿e jêzykoznawcom i genealogom.
Pewnym nieporozumieniem, b³êdem jest stwierdzenie, i¿ pochodz¹ one z Bi-

blioteki Koœciñskich, gdy¿ Koœciñski Konstanty, do którego jeszcze wrócimy,
zmar³ wczeœniej ni¿ ich twórca i w³aœciciel ks. A. Mañkowski, zamordowany
w 1940 roku w Stutthofie. W¹tpliwoœci budzi te¿ przypisanie 3 kopert "N otat-
ki Ks. A. Mañkowskiego", do "zbiorów W. Fia³ka". Odwrotnie by byæ mog³o,
ale nie, jak podano. Trzeba tu z góry i na pocz¹tku zaznaczyæ, i¿ zbiór ten
bêdzie dopiero przedmiotem bibliotecznego opracowania, co ponoæ potrwaæ
mo¿e kilka lat. Tym bardziej oczekiwaæ nale¿y, ¿e ostateczny inwentarz rêko-
pisów i archiwaliów ze zbiorów A. Bukowskiego wolny bêdzie od tego rodza-
ju (byæ mo¿e, ¿e nawet "profesorskich") pomy³ek, b³êdnych informacji co do
pierwotnego pochodzenia poszczególnych dokumentów. Wed³ug mojej orien-
tacji mamy w tym kartonie do czynienia z 23 zeszytami K. Koœciñskiego,
które mog³y trafiæ do A. Bukowskiego ze spuœcizny ks. A. Mañkowskiego.
Poza tym s¹ owe trzy koperty notatek samego ks. Mañkowskiego, uzupe³nia-
j¹ce dekomplet pelpliñski. Zbiór materia³ów K. Koœciñskiego jest równie bez-
cenny jak materia³y samego ks. A. Mañkowskiego. Zawiera on multum wypi-
sów z zaginionych lub niedostêpnych Ÿróde³ prywatnych i koœcielnych, jak

te¿ przede wszystkim rzadkie, tematycznie zgromadzone, wycinki prasowe
z gazet i czasopism polskich, ale i niemieckich schy³ku XIX wieku.

Kolejne kartony rêkopisów i dokumentów zatytu³owane zosta³y: II: Maj-
kowski; III: tak¿e rêkopisy, pojedyncze, zawarte w teczkach (1. Heyke, 2. Sê-
dzicki, 3. Karnowski, 4. Ró¯ne, m.in. Krêckiego); IV: Materia³y ró¿ne (w ocenie

5 H. Mross, Bibliografia prac drukowanych ks. pra³ata Alfonsa Mañkowskiego, "Stu-
dia Pelnliñskie". t. 5.1974 (druk 1976), s. 245-268
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Ojca wa¿ne), m.in. rêkopisy i listy Z. Mocarskiego, W. Pniewskiego, J. M. Pa-
lêdzkiego (wspomnienia), B. Milskiego, J. Dembieñskiego (wspomnienia),
"Rodowody rodzin pomorskich" oprac. przez B. Bi~liñskiego itp. itd.; V: Ber-
nard Sychta; VI: "Teka Pomorska" (Korespondencje, materia³y redakcyjne);
VII: Materia³y do Antologii poezji Kaszub oraz poezji Pomorza; VIII: Foto-
grafie, filmy, taœmy magnetofonowe dot. zas³u¿onych ludzi Pomorza, pisarzy
kaszubskich ...; IX: Czasopisma pomorskie i kaszubskie (w tym autografy) -
teczki materia³owe dot. m.in. "Gazety Toruñskiej", "Pomorza", "Pielgrzyma",
"Nadwiœlanina", "Przyjaciela Ludu", Zrzeszy Kaszubskiej"; Xa i Xb: Wiek
XIX na Pomorzu (do 1907); XIa: Biogramy (w tym maszynopisy opracowa-
nych tekstów, projekty nowych dzie³ biograficznych); XIb: Biogramy (teczki
materia³ów dot. naj ciekawszych postaci z historii i kultury Kaszubów i Pomo-
rza XIX i XX w.); XII: Derdowski; XIII: Problematyka kaszubska; XIV: Pra-
ce dawne (autorskie A. Bukowskiego, w tym teksty audycji radiowych z lat
30-tych z oryginalnymi materia³ami); XV: Korespondencja (z lat 30. i 40.,
w tym recenzje wydawnicze, "Pobyt we Lwowie"); XVI: Prace planowane
(l. Literatura kaszubska t. 1-3, 2. Pieœñ narodowej chwa³y, 3. Szkice gdañ-
skie, 4. S³ownik literatury Pomorza 1920-39); XVII: Literatura na Pomorzu i
o Pomorzu wiek XIX i 20-lecie miêdzywojenne. Marynistyka. Literatura gdañ-
ska i o Gdañsku; XVIII: Idea³y pozytywistyczne w piœmiennictwie pomor-
skim; XIX: Folklor, sztuka ludowa, teatr amatorski; XX: Piaseczno - kó³ka

rolnicze, Kraziewicz; XXI; Waplewo; XXII: Wybicki. Bêdomin; XXIII: Pa-
miêtnikarstwo pomorskie. Dembiñski; XXIV: Chopin w Gdañsku; XXV:
Koœcierzyna; XXVI: Za drutami; XXVII: Ró¿ne - dot. ¿ycia (w tym "Dwu-
g³os listów z lat drugiej wojny œwiatowej". Ewa Bukowska - Andrzej Bukow-
ski. 2 tomy oprawnych w p³ótno maszynopisów); XXVIII: Materia³y do ¿y-
ciorysu; XXIX: Dyplomy, odznaczenia, legitymacje; XXX: Wyk³ady (Notatki
ze studiów, Wyk³ady, seminaria ...; Wykaz prac magisterskich); XXXI: Histo-
ria WSP, walka o Uniwersytet. Zak³ad Kaszuboznawczy; XXXII: Dzia³alnoœæ
spo³eczna (l. "Rocznik Gdañski". Tak¿e 50- i 60-lecie. 2. "Instytut Ba³tycki"
(tak¿e do r. 1950 + lata osiemdziesi¹te). 3. Towarzystwo Literackie im. Ada-
ma Mickiewicza. 4. Obchody Roku Mickiewiczowskiego i Roku Koperni-
kowskiego. 5. Stowarzyszenie "Wis³a-Odra" i Biuletyn Pomorze Gdañskie.

Osobn¹ czêœæ tych zbiorów A. Bukowskiego stanowi¹jego s³ynne KARTO-
TEKI - jedna szafka, specjalnie skonstruowana do kartek katalogowych, wype³-

niona kartkami z has³ami autorskimi i rzeczowymi oraz 4 kartony uzupe³nieñ,
w tym wypisy Ÿród³owe z XIX- i XX-wiecznej prasy. Przywo³any wykaz koñczy:
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"Uwaga:
1. Najwiêkszy objêtoœciowo karton: Florian Ceynowa (kopie maszyno-

pisu monografii przekazanej do druku w GTN, która ze wzglêdu na stan zdro-
wia Ojca nie by³a zadowalaj¹co opracowana [nie wykorzysta³ wszystkich zbie-
ranych przez siebie od wielu lat Ÿróde³] oraz materia³y, not., fot.) przekazujê
prof. Józefowi Borzyszkowskiemu, który podejmie pracê nad pe³n¹ monogra-

fi¹ autorstwa A. B i J. B.
2. Karton z materia³ami dot. kultury i literatury Wielkopolski XIX wie-

ku oraz dot. J. Kraszewskiego przekazujê prof. Janowi Dacie".
Pragnê dodaæ, i¿ do moich r¹k, dziêki ¿yczliwoœci Mi³os³awy, trafi³o te¿

kilka teczek z makulatury, zawieraj¹cych materia³y dotycz¹ce ruchu kaszub-
skiego i dzia³alnoœci Andrzeja Bukowskiego w ZK-P, a do Instytutu Kaszub-
skiego kilka pami¹tek w rodzaju statuetki Nagrody Remusa, miniatury Po-

mnika J. Wybickiego itp.
Koñcz¹c tê prezentacjê, trzeba dodaæ dwie dalsze uwagi:
10 Wiele materia³ów, fiszek rzeczowych, maszynopisów sporz¹dzonych

zosta³o przez Ewê Bukowsk¹ - ¿onê Andrzeja - przez lata wspólnego ¿ycia

bezimienn¹ wspó³pracownicê Profesora.
20 Równie wiele fiszek, zw³aszcza wypisów z prasy pomorskiej, sporz¹-

dzili wspó³pracuj¹cy z A. Bukowskim w ramach tzw. problemów wêz³owych
bibliotekarze, zw³aszcza gdañscy i toruñscy.

Ka¿dy z kartonów zebranych materia³ów to osobna historia dotycz¹ca
bohaterów i ludzi sporz¹dzaj¹cych o nich notatki, pisz¹cych ró¿ne teksty. A. Bu-
kowski zgromadzi³ tak wiele dziêki w³asnej pracy, pomocy najbli¿szych -

rodziny (obok ¿ony tak¿e dzieci sporz¹dza³y np. wycinki prasowe) oraz wspó³-
pracowników na uczelni, w redakcjach i ró¿nych instytucjach publicznych.
Wa¿ne by³o te¿ to, ¿e Profesor z regu³y mia³ w swoim zak³adzie lub otoczeniu
etatowych wspó³pracowników, asystentów-pomocników gromadz¹cych dlañ
materia³y, przeprowadzaj¹cych kwerendy. Sporo materia³ów-pomocy w tej
materii uzyska³ tak¿e od studentów, zw³aszcza licznych zastêpów ze studiów
zaocznych. W jego bibliotece-archiwum znalaz³o siê tak¿e nieco materia³ów
nale¿¹cych kiedyœ do instytucji pañstwowych czy koœcielnych. Materia³y do-
tycz¹ce Wiosny Ludów i Ligi Polskiej Narodowej na Pomorzu ze spuœcizny
W. Fia³ka przekazane zosta³y do Ksi¹¿nicy Miejskiej im. Miko³aja Kopernika

w Toruniu.
Wiemy, i¿ A. Bukowski w swoich planach i marzeniach pieœci³ od lat

projekty biografii wybitnych Kaszubów, zw³aszcza F. Ceynowy i H. Derdow-



skiego. Poza Ceynow¹ inne postacie zosta³y przezeñ "rozpoznane" raczej frag-
mentarycznie. Jednak¿e nowy autor ka¿dej z biografii ojców regionalizmu
kaszubskiego (Ceynowa, Derdowski) czy M³odokaszubów (Majkowski, Kar-
nowski, Heyke, Sêdzicki, Gulgowski, Lorentz) winien skorzystaæ tak¿e ze
spuœcizny A. Bukowskiego.

Szkoda, ¿e na opracowanie szczegó³owego inwentarza zaprezentowane-
go tu zbioru poczekaæ trzeba bêdzie do XXI wieku. Inwentarz ten mo¿e stano-
wiæ integraln¹ cz¹stkê swoistej biografii A. Bukowskiego, na któr¹ obok ¿y-
ciorysu i wspomnieñ z³o¿yæ siê winna przede wszystkim bibliografia jego prac
publikowanych drukiem i szczegó³owy inwentarz spuœcizny rêkopiœmiennej.
Mam nadziejê, ¿e do powstania tego¿ tomu przyczyni siê tak¿e Instytut Ka-
szubski, a mo¿e jeszcze bardziej Zak³ad Historii Literatury i Kultury Pomorza

Instytutu Filologii Polskiej UG, który otrzyma³ wszystkie prace magisterskie
(ponad 200) napisane pod kierownictwem A. Bukowskiego, którego wycho-
wankiem i nastêpc¹ na stanowisku kierownika Zak³adu jest profesor Jerzy

Samp.
W ostatnich naszych rozmowach Profesor bardzo czêsto powraca³ do pro-

jektu ksiêgi - monografii XIX albo XX wieku na Pomorzu. W jego spuœciŸnie

znajdujemy osobn¹ teczkê, zatytu³owan¹ "Wiek XIX". Ten projekt, nadal w
pe³ni aktualny i bardzo mi bliski, zas³uguje, jak s¹dzê, na wspó³dzia³anie kil-
ku autorów. Ale, byæ mo¿e, jeden z nas zrobi to szybciej i lepiej.

Andrzej Bukowski by³ postaci¹, która wspó³stanowi³a przez lata o rze-
czywistoœci niejednego œrodowiska, zw³aszcza ludzi nauki i regionalistów,
nie tylko z krêgu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które wspó³tworzy³,
a z czasem prawie opuœci³. Mimo kontrowersyjnoœci jego decyzji politycz-
nych, wynikaj¹cych st¹d ró¿nych dzia³añ i publikacji, jego dorobek naukowy
stanowi wa¿ne osi¹gniêcie humanistyki pomorskiej. Z kolei jego spuœcizna,
jako cenna cz¹stka ogólnopomorskiego dziedzictwa kultury duchowej, miej-
my nadziej ê, rych³o opracowana i ju¿ dziœ udostêpniana badaczom, przyczyni
siê wkrótce do wzbogacenia historiografii pomorskiej.



Eugeniusz S. Kruszewski
Jeœli chcecie byæ mê¿ami, dzielni Polacy, nie pozwólcie, by ród

polski (Polonorum genius) by³ }!Yzyskiwany przez Niemców...

(Jan Ostroróg, XV wiek)

Daniel Chodowiecki w skandynawskich leksykonach

W czasach, w których kszta³towa³a siê œwiadomoœæ narodowa, budzi³a siê
ona w zatargach z Niemcami na terytorium polskim. Tradycja wieków œred-

nich pojmowa³a gens jako pokolenie, szczep, plemiê z³¹czone wspólnym po-
chodzeniem, natomiast natio mog³a ogarniaæ mieszkañców jednego pañstwa
zwi¹zanych wspóln¹ tradycj¹ i d¹¿eniami, choæ ró¿nego urodzenia i jêzyka.

Polski dyplomata, W³och Kallimach (1437-1496), mówi³ papie¿owi In-
nocentemu VIII w 1490 r., ¿e "na tak ogromnym obszarze ziem jednakowy
jest lud i naród (gens et nation)"l. Problemy jednak zaczê³y powstawaæ z cza-
sem, gdy jedne narody podporz¹dkowywa³y sobie inne oraz ustanawiano oby-

watelstwo pañstwowe.
W osiemnastym stuleciu narodowoœæ uto¿samiano z przynale¿noœci¹ pañ-

stwow¹, ale wówczas pañstwo polskie chyli³o siê ku upadkowi, a póŸniej, jak
wiadomo, przez przesz³o jedno stulecie nie by³o podmiotem w stosunkach

miêdzynarodowych. W takim po³o¿eniu poczucie przynale¿noœci narodowej
Polaków, ich spuœciznê artystyczn¹ i naukow¹, czy te¿ wyra¿on¹ przez nich
wolê - czêsto nie respektowano. Jednym z ekstremalnych przyk³adów mani-
pulacji jest Miko³aj Kopernik, którego za wszelk¹ cenê chciano zniemczyæ.
Dodajmy, ¿e w Danii polskoœæ Kopernika podkreœla³ jeden sprawiedliwy, hi-

storyk Troels Frederik Troels-Lund (1840-1921).

S. Kot, Œwiadomoœæ narodowa w Polsce wieku XV-XVII, Lwów 1938, s. 21
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Wielki pionier europejskiej jednoœci po II wojnie œwiatowej - JózefH. Re-

tinger (1888-1960) - budzi³ narodowe sumienie i przypomina³ udzia³ naszych

rodaków w rozwoju cywilizacji i kultury œwiata. W swym studium wykaza³
na licznych przyk³adach przyw³aszczanie przez obcych dorobku Polaków osia-

d³ych poza granicami ojczyzny2.
Rodowodem i przynale¿noœci¹ narodow¹ Daniela Miko³aja Chodowiec-

kiego (* 16.10.1726 w Gdañsku, +7.02.1801 w Berlinie) zajmowano siê ju¿
dawniej. Od ubieg³ego stulecia zwalczano te¿ przyw³aszczanie sobie naszego

rodaka przez Niemców. Wychodz¹c z za³o¿enia obiektywnego prymatu kryte-
rium przynale¿noœci narodowej nad subiektywnym, boje historyczne i inte-
lektualne o polskoœæ Chodowieckiego prowadzili m.in. Aleksander Kraushar

(1843-1931) i Adolf Nowaczyñski (1876-1944)3.
*

Warto wiêc zajrzeæ, co na temat Chodowieckiego maj¹ do powiedzenia
autorzy i redaktorzy skandynawskich leksykonów - od najbardziej rozpo-

wszechnionego duñskiego Salmonesens Konversations Leksikon z 1916 r.

poprzez szwedzk¹ i norwesk¹ wielk¹ encyklopediê powszechn¹ a¿ do naj-

nowszej duñskiej z 1996 r.
Duñski autor, A. Holck, podkreœla w Salmonesens, ¿e Chodowiecki przez

utrwalenie w swojej sztuce ¿ycia pruskiej i berliñskiej ludnoœci zajmuje szcze-

gólne miejsce w osiemnastowiecznej sztuce niemieckiej4. Autor wspomina
tak¿e o podró¿y artysty do Gdañska podjêtej w celu odwiedzenia matki
w 1773 r.; przypomnijmy - do miasta nale¿¹cego wówczas do Polski. Kolej-

na informacja dotyczy Dziennika z tej podró¿y, który przechowywano w ber-
liñskiej Akademii Sztuk Piêknych5. Autor informuje równie¿ o zwi¹zkach Cho-

dowieckiego z Dani¹. Chodzi tu o wykonane przez artystê ilustracje do
zbiorowego wydania dzie³ pisarza i dramaturga Johannesa Ewalda (1743-1781).

2 J. H. Retinger, PQlacy w cywilizacjach œwiata dQ kQñca wieku XIX. Warszawa

1937 (II wyd. Gdañsk 1991).
3 A. Kraushar, Daniel ChQdQwiecki. JegQ sceny dziejQwepQIskie Qraz wizerunki

króló1ol{ WQdzów, dygnitarzy, uczQnych i typów ludQwych pQIskich rytQwane na schy³ku
XVIII wieku, Warszawa 1930.

4 SalmQnesens KQnversatiQns LeksikQn, Kobenhavn 1916, Bd.IV.
5 VQn Berlin nach Danzig eine Kunstlerfahrt im Jahre 1773 VQn Daniel ChQdQwiec-

ki. 108 Lichtdrucke nach den Originalen in der Akademie der Ku':!ste in Berlin mit
erliiuterndem Text und einer Einfiihrung VQn W VQn Oetingen, Berlin (b.r.). Album zagi-
na³ Dodczas II wojny œwiatowej.



Jak podaje autor, Pañstwowe Muzeum Sztuki w Kopenhadze posiada w swo-
ich zbiorach oko³o 450 arkuszy rysunków Chodowieckiego.

W duñskim leksykonie Hagerupa z 1948 r. zamieszczono dwunastowier-
szowe has³o oraz wykonany przez mistrza rysunek Ksi¹¿e Prymas Podoski
w negli¿u porannym6. Autor, Otto Andrup, podaje, ¿e Chodowiecki jest nie-
mieckim malarzem, rytownikiem i rysownikiem oraz ilustratorem wielu sztuk
teatralnych wspomnianego wy¿ej J. Ewalda.

Szwedzki leksykon z 1961 r. poœwiêca doœæ du¿o miejsca naszemu roda-
kowi. Autor, Karl-Erik Steneberg, podaje, ¿e Chodowiecki jest niemieckim
malarzem i grafikiem urodzonym w Gdañsku i osiad³ym w Berlinie, gdzie
rozpocz¹³ swoj¹ karierê artystyczn¹? Wspomina on tak¿e o jego podró¿y do
Gdañska w 1773 r. oraz zwi¹zanym z ni¹ Dziennikiem, maj¹cym du¿¹ wartoœæ
artystyczn¹ i kulturowo-historyczn¹. Szpaltê ilustruje sztych z 1771 r. - Ro-

dzina Chodowieckiego. Jak podaje autor, artysta pozostawi³ 2075 rysunków,

które zosta³y wydane przez W.Engelmanna8.
W szwedzkim Bonniersie z 1963 r. Alce Bengtsson (?) podaje, ¿e Chodo-

wieckijestniemieckim artyst¹ urodzonym w Gdañsku, który od 1743 r. osiad³
w Berlinie. Wspomina co prawda o jego podró¿y w 1773 r. do Gdañska, ale
poza tym nic wiêcej9. Zamieszczono jednak sztych Wizyta w domu gdañskie-
go kupca Gerdesa z 1773 r.

W krótkim haœle leksykon Hirschsprunga okreœla Chodowieckiego jako
niemieckiego malarza, rysownika i grafika oraz ilustratora dzie³ Lessinga,
Goethego i Schillera!o. Redakcja pominê³a nie tylko zwi¹zki artysty z Dani¹,
ale tak¿e podró¿e do Gdañska i zwi¹zany z tym Dziennik.

Norweska wielka encyklopedia powszechna z 1982 r. poœwiêca Chodo-
wieckiemu czternaœcie wierszy ilustrowanych grafik¹ z 1764 r. - Trzy damy

przy oknie!!. Podobnie jak w poprzednich dzie³ach, Chodowiecki uchodzi za

niemieckiego malarza, rytownika i rysownika. Autorzyoceniaj¹jego spuœci-
znê na ponad 2000 arkuszy rysunków i grafik wraz z ilustracjami do pism

6 Hagernps illustrierte konversations lebikon, Kobenhavn 1948, Bd. II.
7 Svensk uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan, Malmo 1961,

Bd.VI.
8 W. Engelmann, Daniel Chodowiecki 's Siimtliche Kupferstiche, Leipzig 1857. Prze-

druk anastyczny, Berlin 1926.
9 Bonniers Lexikon, Stockholm 1963, Bd. III.
10 Hirschsprnngs konversations lebikon, Kobenhavn 1967, Bd. I.
11 Aschehoug og Gyldendals stare norske lebikon, 2.utg., Oslo 1982.
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Goethego, Schillera i Lessinga. Redakcja wspomina tak¿e o podró¿y artysty

do Gdañska w 1773 r., ale ani s³owem o Dzienniku.
W leksykonie sztuki Fogtdala z 1989 r. poœwiêcono Chodowieckiemu, "nie-

mieckiemu malarzowi, rytownikowi i rysownikowi", dwadzieœcia wierszyl2.
Autor noty biograficznej podkreœla, ¿e artysta czerpa³ inspiracje z dzie³ francu-
skiego malarza i rysownika Jean Antoine Watteau (1684-1721) oraz malarza,
grafika i dekoratora, Franc;:ois Boucher'a (1703-1770). Autor podaje równie¿, ¿e
Chodowiecki w swoim dorobku pozostawi³ ponad 2000 arkuszy, w tym 170 po-

jedynczych prac oraz liczne ilustracje do ksi¹¿ek (w tym J.W.Goethego, Cier-

pienia m³odego Wertera i J. EwaldaDzie³ zbioro11Ych, wyd. w latach 1780-87)13.
W encyklopedii Lademanna z 1995 r. redakcja poœwiêci³a Chodowiec-

kiemu szeœæ wierszy. Tutaj tak¿e przedstawiono go jako niemieckiego mala-
rza, rysownika i grafika, który ilustrowa³ ksi¹¿ki Lessinga, Goethego i Schil-

leral4. Danii i Polski zupe³nie nie wspomniano.
W nordyckim leksykonie Chodowiecki wystêpuje jako niemiecki ilustra-

tor, który mia³ kontakty z Dani¹ i dostarcza³ rysunki do dzie³ J.EwaldaI5. Re-
dakcja stwierdza w siedmiowierszowej nocie biograficznej, ¿e artysta pozo-

stawi³ od 2000 do 3000 sztychów! 6.
Wielka encyklopedia szwedzka z 1990 r., z odpowiedzialnym redaktorem

dzia³u Sidney Grahn i UlfCederlof, poœwiêci³a Chodowieckiemu, "niemieckiemu
malarzowi i grafikowi", dziewiêciowierszow¹ notê. Pominiêto tu miejsce uro-
dzenia i zgonu naszego mistrza. Autor podkreœla natomiast, ¿e jego twórczoœæ
artystyczna ukazuje niemieckie ¿ycie codzienne w drugiej pol. XVIII wieku!7.

W nowej duñskiej wielkiej encyklopedii z 1996 r. Chodowieckiemu po-
œwiêcono piêtnaœcie wierszyl8. Dla redakcji noty biograficznej jest on nie-

mieckim malarzem, rysownikiem i grafikiem pochodzenia polskiego.

12 Fogtdals kunstlebikon, Kobenhavn 1989, Bd. III.
13 D. Chodowiecki wykona³ ilustracje do powieœci i sztuk teatralnych kilkudziesiêciu

pisarzy, w tym prócz wymienionych - Cervantesa, Diderota, Erazma, Krasickiego, Pesta-
lozziego i Shakespeara oraz dzie³ naukowych - J. B. Basedowa, J. F. B1umenbacha,

G. F. Hoffmanna, J. C. Lavatera i kilku innych oraz mapê Polski 1770.
14 Lademann, Kobenhavn 1995, Bd. IV.
15 Nordisk konversations lebikon, Kobenhavn 1973, Bd. II.
16 D. Chodowiecki w dorobku swym pozostawi³ liczne obrazy (zachowa³o siê ok. 30),

ok. 4000 rysunków i ok. 2000 rycin, wykonanych przewa¿nie technik¹ akwaforty.
17 Nationalencyklopedin, H6ganiis 1990, Bd. IV.
18 Den stare danske Encyklopedi, Kobenhavn 1996, Bd. IV.



Charakterystyczne, ¿e autorzy artyku³ów wzglêdnie not biograficznych
podaj¹ ró¿ne szczegó³y dotycz¹ce jego dzie³ sztuki, pozycji w kulturze arty-
stycznej Niemiec, ale ca³kowicie pomijaj¹ jego rodowód oraz liczne dzie³a
w jego twórczoœci mówi¹ce nie tylko o dobrej znajomoœci historii Polski, ale
tak¿e duchowym przywi¹zaniu do swego narodu.

Jak widzimy, wybrane, lecz reprezentatywne dla Skandynawii leksykony,
wykazuj¹ zadziwiaj¹c¹jednostronnoœæ, zaliczaj¹c Chodowieckiego do Niem-
ców. Jedyn¹ subteln¹ zmianê zauwa¿amy dopiero w 1996 r. w duñskiej ency-
klopedii, gdzie dodano - "pochodzenia polskiego". Odnosi siê wra¿enie, ¿e

autorzy bezkrytycznie korzystali ze Ÿróde³ oraz jednostronnie powielali po-
gl¹dy niemieckiej nauki historycznej. Niestety, nie ogranicza siê to tylko do
tego wypadku, ale obejmuje szersz¹ gamê zagadnieñ dotycz¹cych Polski i Po-

laków. A przecie¿ biografowie Chodowieckiego, tacy jak Frieda, Kammerer,
Oettingen, Schottmi.iller, uwzglêdniaj¹ polskie pochodzenie artysty.

Dla redakcji francuskiej "Nouvelle Biographie Generale...", która poda-
je: "Chodowiecki (Daniel Nicolas), peintre et graveur polon ais, ne a Dan-
zig, le 16 octobre 1726, mort a Berlin, le 7 fevrier 1801...", jak widaæ, pol-
skoœæ Chodowieckiego nie stanowi³a problemu19.

*

W literaturze niemieckiej na ogó³ przemilczano informacje o dzie³ach
polskich w twórczoœci artystycznej Chodowieckiego, w tym sztychów do³¹-
czonych do berliñskich kalendarzyków (Historisch-genealogischer Kalender)
na rok 1796 i 1797, chc¹c zapewne u³atwiæ jego adaptacjê dla siebie2°. Bêdzie
to zrozumia³e, gdy siê weŸmie pod uwagê, ¿e kalendarzyk z 1796 r. zawiera³
prócz sztychów przedstawiaj¹cych sceny z historii Polski i portretów wybit-
nych Polaków (m.in. Miko³aja Kopernika, Tadeusza Koœciuszki, Jana Sobie-
skiego, W³adys³awa IV, Stanis³awa Leszczyñskiego, Stanis³awa Augusta i Pia-
sta), tak¿e dok³adn¹ mapê Polski z oznaczeniem dzielnic sprzed 1772 r.
i unikalny plan Warszawy. W 1797 r., gdy terytorium Polski wesz³o w posia-
danie zaborców, Chodowiecki odtworzy³ takie sceny historyczne, jak œmieræ
Kazimierza Wielkiego na polowaniu w 1376 r., wezwanie Konrada Mazo-
wieckiego na pojedynek króla Jana Olbrachta, zamach Zborowskiego na kasz-

19 Nouvelle Biographie Generale depuis les temps plus recules jousqu 'a 1850-60.
Copenhague 1964 (reprint wyd. franc. 1855, T. IX).

20 A Nowaczvñski. Pamfletv. Warszawa 1929, s. 246-250.
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telana Wapowskiego, Colloqium Charitativum w Toruniu z 1645 r. i epizody z
¿ycia króla Stanis³awa Leszczyñskiego. Nadto s¹ tam kolorowe ryciny przed-
stawiaj¹ce polskie mundury wojskowe oraz postaci szlachcica, mieszczanina
i ch³opa21.

Co wiêcej, w 1796 r., a wiêc po trzecim rozbiorze, z polecenia w³adz
pruskich wydano historyczno-genealogiczny kalendarz i anonimowy (Chodo-
wiecki?), obszerny i obiektywny zarys historii Polski, dodany do obu kalen-

darzy.
Fanatyzm niemiecki doszed³ jednak do zenitu w 1926 r., gdy Gdañsk ob-

chodzi³ 200-lecie urodzin arcymistrza grafiki. Wówczas to z Chodowieckiego
bezceremonialnie zrobiono Niemca i Berliñczyka, którego tak "liczny mate-
ria³ artystyczny, jaki pozosta³ po nim - posiada niemiecki charakter"22.

Œwiadectwo polskoœci w jego twórczoœci artystycznej oraz list Chodo-
wieckiego do ksiê¿nej Christiany Hohenlohe-Kirschberg (ne von Solm) z 1793,
w którym pisa³: ,,2 ojca jestem Polakiem, potomkiem dzielnego narodu, który
wkrótce przestanie istnieæ" i list do Józefa £êskiego, profesora Uniwersytetu
Jagielloñskiego z 1796 r. - ,ja sobie zaszczyt czyniê byæ prawdziwym Pola-

kiem, chocia¿em w Niemczech osiad³" nie przyjêto do wiadomoœci, a ówcze-
sny dyrektor Archiwum Miejskiego w Gdañsku nawet zakwestionowa³ jego
istnienie23.

Przypomnijmy Wiktora Gomulickiego, który w 1900 r. w poemacie Pieœñ
o Gdañsku tak napisa³ o s³awnym rodaku:

I Chodowiecki w mi³ym Gdañsku
Ma swego rylca dzie³ wystawê.
Miasto uczci³o go po pañsku
O swego dziecka dbaj¹c s³awê.
Jest tam robota jego wszystka.
Lecz brak ma³ego w wieñcu listka.
Nie listka - listu. W owym liœcie
Rêk¹ sw¹ skreœli³ Chodowiecki
Œwiadectwo jako oczywiœcie
Ród jego polski, nie niemiecki

21 Kraushar, op. cit.
22 "Warszawianka" nr 283 z 17.10.1926.
23 Nowaczyñski, op. cit.; orygina³ listu jest przechowywany w Bibliotece Jagielloñ-

skiej, sygn. rkps BJ 1141 IV; cyt. Za: G. Danielewicz, Portrety dawnych Gdañszczan,
Gdañsk 1994, s. 222-223.
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"Imiê me - zastrzeg³ - krzywda splami
Kto zechce ³¹czyæ mnie z Niemcami ".

Bior¹c pod uwagê, ¿e "za Polaków uwa¿amy osoby ukszta³towane przez
kulturê i tradycjê polsk¹ w œrodowisku polskim w kraju, a tak¿e poza jego
granicami, chyba ¿e wyraŸnie siê od tego faktu dystansowa³y, a tak¿e osoby
nale¿¹ce ju¿ do obcych kultur, je¿eli by³y pochodzenia polskiego i wyraŸnie
siê do tego pochodzenia przyznawa³y" - Chodowiecki nale¿y bez w¹tpienia

do naszego narodu. Podobnie zreszt¹ jak s³awny mistrz rzeŸby, Bertel Thor-
valdsen (1768-1844), który przez czterdzieœci lat przebywa³ we W³oszech i tam
uzyska³ sukces artystyczny, nale¿y do narodu duñskiego.

*

Wiele obiektywnych przyczyn wp³ynê³o na fakt niedoceniania znaczenia
Polski jako elementu œwiatowej cywilizacji oraz niezrozumienia wzglêdnie
lekcewa¿enia przez cudzoziemców Polski i Polaków, ale nie mo¿na przejœæ
do porz¹dku dziennego nad sprzeniewierzeniem siê naukowemu powo³aniu

historyków.
W Polsce wydano w 1976 r. dzie³o ukazuj¹ce wk³ad Polaków do historii

i kultury œwiata, a w 1981 r. podobne, ale ograniczaj¹ce siê tylko do zachod-
niej Europy24. W obu pokazano Daniela Chodowieckiego jako Gdañszczani-
na i Polaka. Miejmy nadzieje, ¿e na zbli¿aj¹c¹ siê dwusetn¹ rocznicê œmierci
arcymistrza Chodowieckiego uka¿e siê biografia napisana w jêzyku obcym,
lecz ukazuj¹ca go w pe³nej chwale polskoœci.

Nieprzychylnie ustosunkowanych do nas historyków nie zabraknie
i w przysz³oœci, ale z drugiej strony chocia¿by najbardziej nam przychylni
musz¹ mieæ mo¿liwoœæ korzystania z odpowiednich Ÿróde³, by w³aœciwie opi-
saæ i oceniæ rolê Polaków w dziejach Europy i œwiata. W epoce integracji
Europy, bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem, staje przed nami bardzo istotne
zadanie - przybli¿enia naszych Ÿróde³ obcych pracownikom nauki. W dobie

informatyki, gdy masowe œrodki przekazu niemal z szybkoœci¹ œwiat³a rozpo-
wszechniaj¹ wszelkie informacje, w tym nieprawdê lub pó³prawdy, obejmu-
j¹c nimi ca³y œwiat, musimy uczyniæ wszystko, by Polska wesz³a do œwiado-
moœci rodziny europejskich narodów w oparciu o fakty poddane obiektywnej
ocenIe.

24 Wk³ad Polaków do kultury œwiata pod red. M. A. Kr¹pca, P. Tarasa, J. Turowskie-

go, Lublin 1976, s. 883; Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej. S³ownik
biograficzny pod red. K. Kwaœniewskiego, L. Trzeciakowskiego, Poznañ 1981, s. 504.





Friedhelm Hinze

I<orespondencejó Aleksandra Majkowsciego
z Friedricha lorentza

Pod datuma 30ego junego 1907 rokU matka s. p. dr-a Friedricha Lorentza
zapiseje w swojim dniownikU: "Timczasa Friedrich prowadzi z pewnim dr-a
Maykowscim [!] z Koscerzne mólechn¹ do³o¿n¹ wanoga (to je reza dló
przejamnosce). Jem haro ród, ¿e Friedrich poznajemniu sa z ucza³emi ledzmi.
Maykowsci dejade je Polaka e katoleka."

Jesz róz rok pozdnie, pod datuma 30ego julego 1908ego roku matka pi-
sze: "Friedrich z dr-a Maykowscim s¹ wejachóni do £ebe."

Czekawo, ze wlestach s. p. F. Lorentza do nowego znajómca z ucza³ech
wanogów znajdejeme pocwierdzenie faktu znajemnote ju od tego samego
1908ego rokU z Kartuz. Tu, pod datuma 17ego nowembra, chodzi o diapoziti-
we s³owiñscie kurzónci (po slowiñskU k~pownice, po niemiecku Rauchhaus-u)
z Gardna i jinsze Lorentza e Majkowsciego pospólno jinteresej¹ce sprawe.
Na jedni karce (pocztówce) napisó³ Lorentz kaszebscie zdanió greccimi lete-
rama. Z tego nie blós je widzec, ¿e chcó³ niechac, abe bele chto móg tekst
odczetac, ale jasno te¿ sa staje, jak belno sa miewali ucza³i drechowie pisz¹c
sobie w tacich "krejamnech" leterach, chteme blós le partner ucza³i odczetac

móg.
Wa¿na je korespondenceja nech ucza³ech ledzi i bez to, ze dowiadejeme

sa te¿ k¹sink o osobistech sprawach Lorentza, jakno o jego o¿enkU. Majkowsci
wiedno móg sa czec poinformowónim o wszelejacich nowszech planach
kaszebscich dokazów drecha, w slednech latach te¿ o postapkach jego Po-
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moranisches Worterbuch, kaszebsciego s³owarza. W slednech latach ¿ecego
pod materialnim wzglada sz³o Lorentzowi ju k¹sk lepie, bo móg z zop³ate
Prescie Akademije Nouk ¿ec, hec z bia³k¹ na urlopie w Berlinie abo hec w leka-
rzenim w Turindze. Ale i o Majkowscim dowiadejeme sa, ¿e bel filatelista
(abo marko wnika), ¿e nie wiedno bel zdrów, ze równo chwiero³. Be³ Lorentz
haro zainteresowóny postapka Majkowsciego romana ̄ece e przigóde Remu-
sa, abe móg nowe dlo niego weraze e rzeczenio w³¹czec do Pomoranisches
Worterbuch. Sledni lest Lorentza do Majkowsciego nosi daturo 8ego nowem-
bra 1936 rokU. Pisze o nonowszim stanie proc nad s³owarza: doszed do litere
N. Zapeteje Majkowsciego o konkretne kaszebscie s³owa, ciej mo w¹tplewosce
co do jich brzmienio i znaczenio. Wedaje sa, ¿e nen lest to bel ju nosiedni
Lorentza do Majkowsciego. Nieca³i rok póznie zamiar Lorentz, w bleze dwa
lata od noslednego Lorentzowego lestu umiar Majkowsci. ¯ece dwilch zas³u-
¿on ech dlo Kaszebów ledzi sa spe³nilo.

Jem te dbe, ¿e niemo dredziego cz³owieka, z chtemim Lorentz be tak
wiele korespondowo³ jak z Majkowscim. Mo¿na dokonac sa, ¿e mimo nie-
równote dbów abo pozdrzatków, konfeseji i norodnosce w ¿ecim te ch ucza³ech,
weszto³conech ledzi, abe podchwecec s³owo s. p. matki Lorentza, pisali do se
od samego zawarco znajemnote prawie do same smierce.

Dokumentacejó tech faktów ilestów Lorentza do Majkowsciego jest
w moim artikule, chterenje oddrukowóni w "Zeitschrift rur Slawistik", R. 33
(1988), s. 575 - 584 ós w dniownikU s. p. matki Lorentza (w spusceznie po

Lorentzu, znajdej¹ci sa w centralne archiwie Berlinscie Akademije Nóuk).
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Józef Borzyszkowski (Cezary Obracht-Prondzyñsl<i,
wspó³autor 6 artyku³ów),

Gdañs/( i Pomorze w X/X i XX wie/(u.
Studia z dziejów i ku/tury regionu.

Gdañsl< 1999, ss. 370, ilustracje

Problemy zwi¹zane z dziejami i kultur¹ Gdañska oraz Pomorza w XIX
i XX wieku wystêpuj¹ na stronicach wielu prac dotycz¹cych ¿ycia spo³eczno-
politycznego, gospodarczego i kultury regionu pomorskiego. Nie brakuje te¿
opracowañ podsumowuj¹cych i oceniaj¹cych dotychczasowy stan badañ, a za-
razem wskazuj¹cych zagadnienia i kierunki dalszej, naukowej penetracji. Do
tego rodzaju pozycji zaliczy³bym te¿ charakteryzowany, a przygotowany przez

Józefa Borzyszkowskiego przy wspó³udziale Cezarego Obracht-Prondzyñskie-
go tom studiów pt. Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku, stanowi¹cy" owoc...
wysi³ków naukowo-poznawczych" Autorów, a tak¿e bêd¹cy "swoistym doku-
mentem, pozwalaj¹cym w przysz³oœci lepiej odtworzyæ obraz spo³ecznoœci
Gdañska i regionu, jego ¿ycia spo³eczno - politycznego i roli w nim nauki

u schy³ku XXwieku"I.
Przedstawiany zbiór pe³niæ ma te¿ w zamierzeniu Autorów rolê inicjatora

"...dyskusji nie tylko historyków, ale byæ mo¿e tak¿e politologów i polityków,

1 J. Borzyszkowski, Gdañsk i Pomorze w X/X i XX wieku. Studia z dziejów i kultury
regionu, Gdañsk 1999, s. 6.
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zw³aszcza na szczeblu regionalnym "2. Tom zawiera teksty napisane w latach
1990-1997, w wiêkszoœci ju¿ publikowane na ³amach niskonak³adowych, spe-
cjalistycznych czasopism b¹dŸ wyg³aszane jako referaty na krajowych i miê-
dzynarodowych spotkaniach naukowych. Ich zbiorcze wydanie u³atwiæ ma
dotarcie owych trudno dostêpnych prac do szerszego ni¿ dot¹d grona osób
zainteresowanych poruszanymi tam problemami z dziejów Pomorza.

Zamieszczone w tomie prace przedstawione zosta³y w piêciu problemo-

wych rozdzia³ach, niejako "ods³onach", stanowi¹cych meritum, istotê regio-
nalnej, tj. pomorskiej w szerokim tego s³owa pojêciu, a kaszubskiej w rozu-
mieniu "ma³ej ojczyzny" tematyki.

I tak rozdzia³ pierwszy - Gdañski genius loci (s. 13-100) - obejmuje stu-

dia wskazuj¹ce na szczególn¹ pozycjê Gdañska w dziejach spo³ecznoœci po-
morsko-kaszubskiej, wynikaj¹c¹ m.in. z roli miasta jako regionalnego, ka-
szubsko-pomorskiego centrum gospodarczego, polityczno-administracyjnego
i kulturalnego3. Owo "wypracowane" w ci¹gu wieków pierwszoplanowe dla

spo³ecznoœci polsko-kaszubskiej znaczenie nadmot³awskiego grodu po II woj-
nie œwiatowej zosta³o niejako "przejête" i a posteriori "zaakceptowane" pr~ez
osiad³ych tu przesiedleñców z by³ych, polskich terenów wschodnich i przyby-
szów z innych ziem polskich4. W efekcie nast¹pi³ w Gdañsku nie tylko rozwój
myœli gospodarczej i spo³eczno-politycznej, lecz tak¿e bujny rozkwit nauki
resuscytowanej m.in. przez grono twórców i uczonych skupionych w "ma-
teczniku gdañskich naukowców", tj. w Gdañskim Towarzystwie Naukowym5.
Prócz wspomnianych wy¿ej studiów na szczególn¹ uwagê czytelników zas³u-
guje artyku³ poœwiêcony Aleksandrowi Majkowskiemu. I chocia¿ Autor za-
wê¿a w tytule zakres problematyki do gdañskich prze¿yæ i reminiscencji
A. Majkowskiego, to faktycznie liczba sygnalizowanych w tym¿e artykule za-
gadnieñ i wielu w¹tków spo³eczno-narodowej s³u¿by najwiêkszego chyba
"budziciela ludu kaszubskiego" i "orêdownika sprawy kaszubskiej" jest sto-
kroæ bogatsza. Czas te¿ po temu najwy¿szy, aby tak znacz¹ca w dziejach Po-
morza postaæ twórcy idei i ruchu m³odokaszubskiego doczeka³a siê wreszcie
rzetelnie opracowanej i pe³nej naukowej monografii.

2 Ibid., s. 7.
3 Ibid., s. 22.
4 Zob.: ibid., J. Borzyszkowski, Kaszubi a Gdañsk na przestrzeni dziejów, s. 15-28;

ibid.; ten¿e, Spiritus (Duch Gdañska), s. 29-51.
5 Ibid., ten¿e, Gdañskie Towarzystwo Naukowe - matecznik gdañskich naukowców,
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Charakteryzuj¹c pierwszy rozdzia³ omawianego zbioru studiów, chcia³-
bym tak¿e odnotowaæ moim zdaniem konieczny "zabieg" (mo¿e nawet nie-
œwiadomej?) demistyzacji przez Autora owego nadu¿ywanego w dzienni-
karsko-literackich krêgach i ju¿ quasi magicznego okreœlenia gdañskiej
rzeczywistoœci: "genius loci"... Z wywodów J. Borzyszkowskiego wynika
bowiem, i s³usznie, ¿e ów "tajemniczy" gdañski "duch miejsca" to rezultat
pragmatyzmu, zapobiegliwoœci i zmys³u politycznego gdañszczan oraz ... nie-

poœledniej umiejêtnoœci wyzyskania przez nich dogodnej, sprzyjaj¹cej
wszechstronnemu rozwojowi lokalizacji miasta: "nad Ba³tykiem, u ujœcia kró-
lowej polskich rzek - Wis³y". Dopiero "sprusaczenie" Gdañska w ci¹gu
XIX wieku przyæmi³o specyficzn¹ wielobarwnoœæ kulturow¹ miasta, a hitle-
rowskie "Gleichschaltung" po 1933 roku zniszczy³o j¹ zupe³nie. Doszukiwa-
nie siê tego magicznego czy mistycznego "genius loci" w dobie nam wspó³-
czesnej, to ju¿, jak s¹dzê - nieco sentymentalna, a nawet irracjonalna podró¿

w przesz³oœæ...
Rozdzia³ drugi - Pomorze i jego mieszkañcy w XIX i XX wieku (s.lOl-

161) to po czêœci owoc wspó³pracy naukowo-pisarskiej J. Borzyszkowskiego
i C. Obracht-Prondzyñskiego. I tu ka¿dy z ujêtych w rozdziale artyku³ów

porusza wa¿ki dla bli¿szego poznania dziejów spo³ecznoœci pomorskiej pro-
blem. S¹ to, ogólnie rzecz bior¹c, sprawy wi¹¿¹ce siê z zagadnieniami spo-
³eczno-narodowoœciowymi, obyczajowoœci¹ i kultur¹, dotykaj¹ce równie¿ tak
szczególnych kwestii, jak czynniki kszta³towania siê mentalnoœci Pomorzan
w XIX wieku czy rola tradycji szlachecko-ziemiañskiej w ¿yciu spo³ecznoœci
polskiej Prus Zachodnich w XIX w. Te w³aœnie studia pragnê specjalnie pole-
ciæ czytelnikom, jako ¿e poruszane w nich tematy do dzisiaj s¹ powodem
o¿ywionych dyskusji i sporów. Podkreœliæ te¿ nale¿y, i¿ Autorzy dostrzegaj¹
(choæ co prawda nie rozwijaj¹ go) niezwykle wa¿ny problem badawczy, ja-
kim jest wp³yw szerokich warstw ludnoœci niemieckiej Pomorza, tj. jej cywi-
lizacji, kultury, tradycji i obyczaju, na kszta³towanie siê "mentalnoœci pomor-
skiej". W tym¿e rozdziale zamieszczono równie¿ szkice o emigracji Kaszubów
"za chlebem" w XIX i XX wieku, o postawach pomorskiej inteligencji w prze-
³omowej dla Pomorza chwili jego powrotu w granice odrodzonej Rzeczypo-
spolitej, a tak¿e zwiêz³y rys ¿ycia spo³eczno-politycznego i kulturalnego w wo-

jewództwie pomorskim w okresie miêdzywojennym.
I oto mam przed sob¹ rozdzia³ trzeci pt. Nad Ba³tykiem. Pomorze miêdzy

Polsk¹ a Niemcami (s. 163-214). Jest to, jak s¹dzê, bardzo wartoœciowa, zaj-
muj¹ca partia tomu: tak z uwagi na rozwiniêcie w zamieszczonych w niej
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artyku³ach niektórych istotnych, a sygnalizowanych wczeœniej w¹tków dzie-
jowych, jak równie¿ formu³owanie nowych, interesuj¹cych postulatów ba-
dawczych. Generalizuj¹c, mo¿na powiedzieæ, i¿ wywo³ane tu zosta³y trzy za-
sadnicze kwestie - po pierwsze: koegzystencja, wzajemne oddzia³ywanie

i przenikanie cywilizacji i kultur- s³owiañskiej, tj. kaszubskiej i polskiej, oraz
niemieckiej. Po drugie: dramatyczne, szczególnie dla spo³ecznoœci kaszub-
sko-polskiej, zmagania z dominacj¹ niemieck¹. Wreszcie po trzecie: porów-
nanie jak¿e zbie¿nych losów dziejowych dwu etnosów - ³u¿yckiego i kaszub-

skiego. Autorzy sk³adaj¹cych siê na rozdzia³ studiów widz¹ obecnie
w kontekœcie "wygaszenia" Ÿróde³ pañstwowego konfliktu miêdzy Polsk¹
a Niemcami" mo¿liwoœæ "twórczej wspó³pracy" zantagonizowanych dot¹d na-
rodów - i to wspó³pracy nieoktrojowanej, lecz wyp³ywaj¹cej z "g³êbokiego

zrozumienia obcych kultur"6.
Regionalizm kaszubsko-pomorski (s. 215-272) to kolejny, czwarty ju¿ roz-

dzia³. Zawiera on aktualn¹ wyk³adniê szeroko pojmowanej idei "ruchu ka-
szubskiego", wyraziœciej ni¿ np. u Andrzeja Bukowskieg07 ujmowanej teraz
na rozleg³ym tle spo³eczno-politycznych dziejów Pomorza. Ma³o - samego

jedynie Pomorza, stanowi¹cego, co podkreœla³ C.Obracht-Prondzyñski, "in-
tegraln¹ czêœæ narodu i pañstwa polskiego"8. To w³aœnie w tym rozdziale
Autorzy, kreœl¹c obraz dziejów regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego,
pisz¹ o jego roli i znaczeniu w kszta³towaniu nie tylko pomorskiej, lecz tak¿e
ogólnopolskiej rzeczywistoœci ustrojowej9. Problem to niezwykle ciekawy,
skomplikowany i ... ci¹gle aktualny. Zgadzam siê w pe³ni ze stwierdzeniem,
"i¿ nie mo¿na zbudowaæ w istocie silnego spo³eczeñstwa obywatelskiego
w zbiorowoœci bez silnego poczucia to¿samoœci, zakorzenienia, identyfikacft"'lo.
Na Pomorzu o¿ywianie oraz kszta³towanie owego etosu jest jednym z zasad-
niczych kierunków dzia³ania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a tak¿e licz-

6 /bid., C. Obracht-Prondzyñski (wspó³autor), Si³y spo³eczne w walce o Pomorze.

Spojrzenie na wspó³czesne stosunki polsko-niemieckie z perspektywy Pomorza, s. 214.
7 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny, Po-

znañ1950.
8 J. Borzyszkowski, Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku , C. Obracht- Prondzyñ-

ski (wspó³autor), Specyficznoœæ regionalizmu kaszubsko-pomorskiego, s. 229.
9 Zob.: ibid., J. Borzyszkowski, Regionalny ruch kaszubsko-pomorski ijego dzia³a-

nie na rzecz reformy ustroju administracyjnego kraju w latach 1989-1993. s. 254-263,
a tak¿e: ibid., ten¿e, Kulturowe i etniczne aspekty polityki regionalnej, s. 264-272.

lo/bid.. s. 267.



nych pozarz¹dowych organizacji bêd¹cych "istotnym elementem spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego" i stanowi¹cych widomy przejaw jego narastaj¹cej, wie-
lokierunkowej aktywnoœci II.

I na koniec rozdzia³ pi¹ty, w ca³oœci pióra J. Borzyszkowskiego, przybli-
¿aj¹cy czytelnikowi szczególnie bliskie Autorowi, znane mu niekiedy z au-
topsji sprawy: Œwiat kaszubskich wartoœci (s. 273-361). Sk³adaj¹ce siê nañ
studia to barwne, ¿ywe obrazy, ukazuj¹ce nie tylko to, co dla ludu kaszubskie-
go by³o onegdaj œwiêtoœci¹, czy - jak kto woli - "istotnym elementem miej-

scowej tradycji spo³ecznej"; to równie¿ dokumenty apercepcji, rozumienia
i przetwarzania dziêki Bogu nadal ¿ywego w spo³ecznoœci kaszubskiej "tra-
dycyjnego systemu wartoœci".

Bardzo wa¿ne generalne spostrze¿enie J. Borzyszkowskiego na temat
przedstawianego zagadnienia g³osi: "Kaszubski [..j ruch regionalny, podob-
nie jak kaszubskie mity, rozwija³ siê oddolnie, samodzielnie, bez wiêkszych
wp³ywów, a na pewno bez wsparcia z zewn¹trz, zw³aszcza ze strony polskiej.
[..j Ruch kaszubski natomiast doœæ d³ugo, nawet nadal, musi zabiegaæ o ak-
ceptacjê ogólnopolsk¹...". I dalej: "Œwiat wyobraŸni zbiorowej Kaszubów
kszta³towa³o raczej samo ¿ycie, wydarzenia historyczne, a nie wielka literatu-
ra, w tym tak¿e romantyczna. Dominuje tu raczej œwiat wartoœci podstawo-
wych, takichjakjêzyk, ziemia, rodzina, wiara. A wiêc te cechy, które utrwala-
³y zwi¹zki z w³asn¹ grup¹, ma³¹ ojczyzn¹, i gwarantowa³y przetrwanie.
Ostatnim wielkim "metamitem" jest w³aœnie trwanie mimo wszystkich prze-
ciwnoœci, swoistego przekleñstwa historii - " trwanie" traktowane tutaj jako

zachowanie rodzinnej, grupowej solidarnoœci i to¿samoœci, a tak¿e samoœwia-

domoœci"12.
Odpowiadaj¹c na jedno z pytañ postawionych przez Autora studium, tj.

jak zachodz¹ce obecnie zmiany wp³ywaj¹ na "mentalnoœæ i grupow¹ zwar-
toœæ" kaszubskiej grupy etnicznej, czyli w ogóle na jej dalszy los, a maj¹c
przy tym na uwadze bogactwo istniej¹cych i czêœciowo przedstawionych w cha-
rakteryzowanym zbiorze studiów "spraw kaszubskich", œmia³o mo¿emy po-
wtórzyæ za Hieronimem Derdowskim - "Nigde do zgubi nie prziñdq Ka-

szube"'.

11 Zob.: ibid., J. Borzyszkowski, Podstawy ideowe regionalizmu kaszubsko-pomor-
skiego i ich aktualnoœæ w dzisiejszej Polsce, s. 244-253, oraz: ibid., ten¿e, Regionalny
ruch kaszubsko-pomorski, loc.cit.

12 Ibid.: ten¿e. Mitv Kaszubów. s. 340-361.



Koñcz¹c, pragnê zasygnalizowaæ drobne "potkniêcia" edytorskie: otó¿
Wydzia³ I Gdañskiego Towarzystwa Naukowego to Wydzia³ I Nauk Spo³ecz-
nych i Humanistycznych, a nie, jak podano na stronie 5, Wydzia³ I Nauk Histo-
rycznych i Spo³ecznych. Nie mia³ kaszubsko-pomorskiego rodowodu drukarz
i wydawca (z zawodu koszykarz) Józef Czy¿ewski (zob. s. 45). Jego rodzina
pochodz¹ca z Warszawskiego osiad³a na Pomorzu dopiero po upadku powsta-
nia listopadowego. Znany przywódca antyhitlerowskiej opozycji w Wolnym
Mieœcie Gdañsku nie nosi³ imienia Emil (zob. s. 47), lecz Erich (chodzi o Eri-
cha Brosta).



Marek Latoszek

Rodzina Pomors/(a pod red. J. Borzyszl<owskiego,
Nadba³tyckie Centrum Kultury i Instytut Kaszubski,

Gdañsk 1999, ss. 401

Doczekaliœmy siê kolejnego dzie³a naœwietlaj¹cego w sposób wielostron-
ny problematykê Pomorza i Kaszub. To ju¿ druga w tym roku syntetyczna
praca Józefa Borzyszkowskiego (tego¿: Gdañsk i Pomorze w XIX i XX wieku,

przy wspó³pracy Cezarego Obracht-Prondzyñskiego).
Recenzowana publikacja zawiera 26 tekstów, w tym 1 wprowadzaj¹cy

oraz zapis dyskusji. Ca³oœæ sk³ada siê z 4 czêœci, nie zawsze w pe³ni jednoli-
tych strukturalnie i tematycznie.

Redaktorowi ksi¹¿ki zawdziêczamy istotn¹ kategoryzacj ê pomorskich pa-
miêtników i wspomnieñ. Punktem wyjœcia jest kryterium chronologiczne.
Mo¿na by w jego ramach jeszcze wyraŸniej wyodrêbniæ pamiêtniki: okresu
miêdzywojennego, epoki PRL-u i okresu transformacji. Przegl¹d tych okre-
sów pod wzglêdem archiwów pamiêtnikarskich pozwala oceniæ, które z nich
s¹ reprezentowane przez odkryte ju¿ zbiory, które wymagaj¹ dalszych odkryæ
pamiêtnikarskich, a które warto napisaæ jeszcze ze wzglêdu na brak Ÿróde³.

Na to kryterium nak³adaj¹ siê kolejne dotycz¹ce podzia³u pamiêtników
w dwóch aspektach: pochodzenia œrodowiskowo-warstwowego autorów (re-
prezentowane przede wszystkim wspomnienia ziemian) oraz ich przynale¿-
noœci regionalnej (np.: interesuj¹ca relacja Waltera Starka - Niemca z Pomo-

rza itp.). W kontekœcie kryterium regionalnego, tu preferowanego, mo¿na
odczuwaæ pewien niedosyt zwi¹zany z brakiem wspomnieñ ludnoœci nap³y-
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dzy miasta Torunia. Bardzo wartoœciowe s¹ badania Zygmunta Szultki, uka-
zuj¹ce germanizacjê Kaszubów za poœrednictwem instytucji pañstwowych:
szko³y i koœcio³a ewangelickiego. W ramach metody historycznej przedsta-
wiona zosta³a analiza wypowiedzi pastorów, ciekawa, bo ukazuj¹ca ich uwi-
k³anie - z jednej strony byli oni "narzêdziem" owej polityki, z drugiej zaœ, ze
wzglêdu na swe duszpasterskie funkcje i stykanie siê bezpoœrednio z ludno-
œci¹, prze¿ywali ambiwalencjê postaw, ujawniaj¹c¹ siê tak¿e w zapisywaniu
ówczesnej historii. Interesuj¹ce jest ukazanie prawid³owoœci, w wyniku któ-
rej postêpuj¹ca germanizacja zaczê³a przynosiæ owoce wraz z reformami spo-
³eczno-ekonomicznymi. Odpornoœæ ludu stêpi³a siê wiêc na takiej samej za-
sadzie jak uprzednio warstw wy¿szych na Pomorzu. Zaobserwowa³em tu bardzo
ciekawy zwi¹zek miêdzy szacunkami liczbowymi Kaszubów a postaw¹ tych,
którzy je ustalali, bowiem ich opcja mia³a na nie wp³yw. W tym nurcie badañ
mieszcz¹ siê te¿ badania W³odzimierza Stêpiñskiego, który zastosowa³ meto-
dê historyczno-porównawcz¹, przedstawiaj¹c rody na Pomorzu Zachodnim w
kontekœcie procesów zachodz¹cych w Prusach. Podobnie jak w przypadku
niektórych poprzednich autorów zauwa¿amy tu problem przystosowywania
siê warstwy szlacheckiej w zwi¹zku z procesami modernizacyjnymi XIX wieku
i ekspansj¹ elit mieszczañskich.

Do interesuj¹cych tekstów, ale ju¿ w innym zestawie, zaliczy³bym referat
Grzegorza Berendta. Artyku³ wyró¿nia siê pozytywnie w porównaniu np. do
tekstów Ma³gorzaty Koczyk, W³odzimierza Jastrzêbskiego i Krzysztofa Jaku-
biaka. O ile w tych¿e referatach trudno rozró¿niæ miêdzy za³o¿on¹ tez¹ a pre-
zentowanymi ustaleniami, to w przypadku tekstu Berendta znaæ wyraŸny za-
mys³, zdolnoœæ do analizy i porz¹dkowania materia³u, korzystania z ró¿nych
Ÿróde³ w sposób uzupe³niaj¹cy i wieñczenia rozwa¿añ celnymi wnioskami.
Podstawowym zabiegiem metodologicznym jest tu rozró¿nienie dwóch kate-
gorii ¯ydów: reprezentantów zasiedzia³ych rodzin, uwa¿aj¹cych siê za Niem-
ców, i tzw. wschodnich ̄ ydów. Autor przeprowadza interesuj¹c¹ analizê po-
równawcz¹ obu kategorii w zakresie takich cech jak: odmiennoœci jêzykowe,
model rodziny, struktura zawodów, religijnoœæ, europejskoœæ itp.

Okres po shoah jest ju¿ mniej rozbudowany, choæ omawiane s¹ nadal
istotne kwestie: przemiany w strukturze zawodowej i asymilacja oraz ich wp³yw
na religijnoœæ. Grzegorz Berendt wyró¿nia ró¿ne kategorie ̄ydów w zale¿no-
œci od stosunku do religii, a tak¿e ze wzglêdu na Ÿród³o utrzymania. Nie otrzy-
mujemy jednak odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym na tak istotne, jak
np.: jakie by³y drogi ¿yciowe ̄ ydów z trzech wspomnianych kategorii - tych
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umiejscowionych w strukturze w³adzy PRL po 1945 r., tych z wolnych zawo-
dów i pozosta³ych.

Innym wyró¿niaj¹cym siê tekstem jest artyku³ Cezarego Obracht-Pron-
dzyñskiego. Autor omawia problem emigracji na Pomorzu w szerokim kon-
tekœcie historycznym, odnosz¹cym siê wspó³czeœnie do procesów globaliza-
cji. Przedstawiono tu kilka interesuj¹cych konceptualizacji dotycz¹cych tego
zjawiska. C.Obracht-Prondzyñski nie ogranicza siê do danych statystycznych,
ale zwraca uwagê tak¿e na inne Ÿród³a, zw³aszcza literaturê pamiêtnikarsko-
-wspomnieniow¹, badania genealogiczne rodów pomorskich itp. Temat omó-
wiony jest wszechstronnie - wywód logiczny, pojêciowo uporz¹dkowany, dobra

egzemplifikacja danymi. Artyku³ mo¿e pos³u¿yæ jako rama tematyczna do
dalszych badañ nad z³o¿onym i daleko niewyczerpanym problemem emigracji.

Do tego krêgu tematycznego zaliczy³bym jeszcze trzy referaty: Brunona
Synaka, Henryka Galusa i Bo¿eny Domaga³y. Brunon Synak dzieli siê intere-
suj¹c¹ refleksj¹ socjologiczn¹ na temat dualistycznej struktury to¿samoœci
Kaszubów i podstawowego dylematu zwi¹zanego z nabywaniem nowej et-
nicznoœci w kontekœcie rozró¿nienia miêdzy aktywnoœci¹ dzia³aczy kaszub-
sko-pomorskich a biernoœci¹ w swej przewadze zbiorowoœci kaszubskiej.
Henryk Galus stawia szereg bardzo ambitnych problemów i podejmuje próbê
konceptualizacji istotnych pojêæ z zakresu etnicznoœci. Z tego wzglêdu jest to
wa¿na praca tego uznanego badacza kaszubszczyzny i Pomorza. Jak s¹dzê,
autor sygnalizuje problemy do dalszego pog³êbienia w przysz³oœci, st¹d nie-
dosyt w wyczerpaniu wszystkich postawionych zagadnieñ i skrótowoœæ pew-
nych w¹tków. W moim odczuciu jest tu te¿ nieco za du¿o "relacyjnoœci". Arty-
ku³ Bo¿eny Domaga³y napisany pod za³o¿on¹ tezê o wielokulturowoœci, wed³ug
standardów europejskich, nie wnosi tu nic szczególnego.

W spomnienia Waltera Starka napisane s¹ w sposób interesuj¹cy, zwiê-
z³ym, rzeczowym jêzykiem, na którym nie ucierpia³y jednak bogate treœci.
Ciekawe, bo z perspektywy niemieckiej, poszukuj¹cej rzeczywistej wielokul-
turowoœci, nie zaœ wykorzystywania pretekstu do ukazania dominacji potê¿-
nego dziœ pañstwa. Mimo w¹t³ej bazy Ÿród³owej autor umiejêtnie pos³uguje
siê metod¹ historyczno-porównawcz¹, ukazuj¹c awans swojej rodziny - od

drobnego ch³opstwa i rzemios³a do klasy œredniej.
Tekst Tomasza Zakrzewskiego napisany równie¿ interesuj¹co, ale prawie

bez kontekstu historyczno-spo³ecznego. We wspomnianych trzech tekstach -

Ma³gorzaty Koczyk, W³odzimierza Jastrzêbskiego i Krzysztofa Jakubiaka-
daje siê zauwa¿yæ s³aboœæ w zakresie pos³ugiwania siê metod¹ i uogólnie-
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niem. Mamy tu przyk³ady faktograficznego opisu, stanowi¹ce co najwy¿ej
przyczynek do tematu. Najbardziej dojrza³ym z tych tekstów jest referat Krzysz-
tofa Jakubiaka ze wzglêdu na bogatszy materia³ i lepiej skonstruowany wywód.

Tekst Marii Wanatowicz jest o tyle zawieszony w pró¿ni, ¿e brak w nim
materia³u dotycz¹cego rodzin z innych regionów. Dotyczy to tak¿e referatu
Bo¿eny Beby, który nadto budzi zastrze¿enia ze wzglêdu na pominiêcie cha-
rakterystyki osób badanych oraz niedostatek metody i przyjêtej perspektywy.

Dwa inne teksty, Olgierda Sochackiego i Jana Kulasa, potrzebne, ale s³abo
koresponduj¹ z innymi. Referat Olgierda Sochackiego ukazuje rodzinê pomo-
rsk¹na tle polityki PRL wobec rodziny. Autor wydobywa funkcjonuj¹c¹ uprzed-
nio tezê o socjalistycznej rodzinie (do czego jej autorzy dzisiaj siê nie przyzna-
j¹). S¹ tu interesuj¹ce konstatacje. W ich œwietle okazuje siê np., ¿e "werbalne
popieranie" rodziny w latach 70. nie sz³o w parze z popraw¹ wska¿ników
materialnych i edukacyjnych. Z kolei Jan Kulas ukazuje problematykê proro-
dzinn¹ w dzia³alnoœci organizacji samorz¹dowych, g³ównie Rady dis Rodziny.

Teksty Anny Kwaœniewskiej i Jerzego Kuniewskiego ukazuj¹ tradycyjne
rzemios³a na Kaszubach: garncarstwo i kowalstwo. Anna Kwaœniewska przed-
stawia wielopokoleniowoœæ rodów garncarskich, pocz¹wszy od XIX wieku,
i przekszta³canie siê garncarstwa w rêkodzie³o specjalistyczne. Zjawisko uka-
zane w swoich momentach schy³kowych i momentach rozkwitu (zw³aszcza
na przyk³adzie rodzin Neclów i Adamczyków). W przeciwieñstwie do tego
kowalstwo jest mniej "uniwersalistyczne". Jerzy Kuniewski bazuje na w³a-
snych badaniach, pos³uguj¹c siê podobnie jak Anna Kwaœniewska metod¹
historyczno-porównawcz¹. W obu przypadkach mamy przewagê opisu fakto-
graficznego. Przyda³yby siê bardziej rozwiniête zakoñczenia.

Praca Ireny Zakidalskiej dotyczy ju¿ wspó³czesnoœci. Autorka prezentuje
w³asne badania socjologiczne w dwóch okresach: koñca lat 80. i pocz¹tku lat
90. Mamy tutaj do czynienia ze skrupulatnoœci¹ badaczki koncentruj¹cej siê
na najwa¿niejszych wskaŸnikach dotycz¹cych modelu rodziny, standardu
materialnego, tradycji zawodu itp. Specyfika rodziny rzemieœlniczej jest uka-
zana klarownie, natomiast nadal pozostaje otwarty problem relacji miêdzy
rzemios³em a klas¹ œredni¹. Omawiane badania maj¹ charakter monograficz-
ny, ponadto odniesione s¹ porównawczo do innych badañ socjologjcznych
(gdañskich i szczeciñskich), a tak¿e do danych GUS-u. Mimo pewnej lako-
nicznoœci jest to jeden z lepszych tekstów.

Ludwik Janiszewski ukazuje rodzinê ludzi morza jako szczególny typ
rodziny Domorskiei (do tego te¿ nawi¹za³ Olgierd Sochacki). Widzimy intere-



Marek Latoszek384

suj¹ce ustalenia dotycz¹ce cech kulturowych jako wyró¿nika od innych ty-
pów rodzin. Dwie kategorie zawodowe s¹ tu najbardziej reprezentatywne:
kategoria marynarzy i rybaków. Dodajmy, i¿ zawód rybaka nale¿a³ do nie-
dawna do jednego z najczêœciej wystêpuj¹cych na Kaszubach. Autor w œwie-
tle analizy porównawczej i historyczno-porównawczej przedstawia w sposób
ciekawy ró¿nicowanie siê standardów materialnych w zale¿noœci od "nowych
czynników", wystêpuj¹cych dopiero po transformacji, jak choæby zatrudnie-
nie siê u zagranicznych armatorów czy te¿ podejmowanie prywatnej inicjaty-
wy przez ¿ony osób p³ywaj¹cych.

Bardzo rozleg³y i wszechstronny materia³ zgromadzony w tym tomie sta-
nowi nowy, znacz¹cy etap w przechodzeniu od mitów i stereotypów do wszech-
stronnego rozpoznania badanej rzeczywistoœci. W niektórych przypadkach
nale¿a³oby jednak uwa¿aæ, aby, w oparciu o nie zawsze udokumentowane
teksty, nie ulec pokusie akceptacji za³o¿onych z góry tez, które mog³yby siê
staæ nowymi mitami.

Ksi¹¿ka Rodzina pomorska ukazuje, zgodnie z zamierzeniem redaktora,
portret zbiorowy rodziny i spo³eczeñstwa pomorskiego widzianego przez jej
pryzmat - stanowi niew¹tpliwie bardzo znacz¹c¹ pozycjê w badaniach histo-

ryczno-socjologicznych nad to¿samoœci¹ kulturow¹ Pomorza w kontekœcie
wielokulturowoœci i zmiany spo³ecznej wykraczaj¹cej poza okres transformacji.

Myœlê, ¿e praca wejdzie trwale do bibliografii, nie tylko regionalnej, i bê-
dzie poszukiwan¹ przez badaczy i czytelników pozycj¹.



Józef Borzyszkowsk

Œwiadectwa historii Pomorza.
Ksiêstwo Pomorskie 1140-1648.

Zeugnisse pommerscher Geschichte. Herzogtum
Pommern 1140-1648 pod red. K. Koz³owskiego

i M. Schoebla, Szczecin-Greifswald 1999, ss. 301.

W 1998 roku uroczystoœciom zakoñczenia Kongresu Pomorskiego
w Szczecinie towarzyszy³a zarówno sesja naukowa jak i wystawa ksi¹¿êcych
archiwaliów, zatytu³owana "Ducatus Pomeraniae", eksponowana w salach
zamkowych. Przypomina³a ona dzieje spo³eczeñstwa i pañstwa zachodniopo-
morskiego, którego byt zakoñczy³ siê 350 lat wczeœniej. Po œmierci ostatniego
z Gryfitów w 1637 r. Ksiêstwo Pomorskie, bêd¹ce przedmiotem miêdzynaro-
dowego konfliktu, zosta³o w 1648 r. podzielone miêdzy Brandenburgiê i Szwe-
cjê. St¹d rok 1648 przyjmuje siê w historiografii jako koniec pañstwa pomor-
skiego, którego w³adcy tytu³owali siê naj wczeœniej "dux cassuborum et

Pomeranorum".
Towarzysz¹ca schy³kowi Ksiêstwa Pomorskiego wojna trzydziestoletnia,

zakoñczona w 1648 r., pozostawi³a ogrom zniszczeñ, obejmuj¹cych tak¿e dobra
kultury. Mimo wszystko po Ksiêstwie Pomorskim pozosta³a do dziœ bogata
spuœcizna, miêdzy innymi archiwalna, przechowywana w archiwach niemiec-
kich i polskich, przede wszystkim w Gryfii i Szczecinie. Prezentacja jej naj-
ciekawszych fragmentów na wspomnianej wystawie "Ducatus Pomeraniae",
eksponowanej wówczas w Szczecinie, Ankiamie i Wo³ogoszczy, zaowoco-
wa³a po roku wspania³ym albumem, dokumentuj¹cym zarówno wspólne po-
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morskie dziedzictwo kultury, jak te¿ owocn¹ wspó³pracê pomorskich archi-
wów z RFN i RP.

Wydawcami albumu s¹ w rzeczywistoœci oba archiwa - gryfijskie i szcze-

ciñskie, których dyrektorzy s¹ g³ównymi sprawcami i redaktorami dzie³a.
Wyboru i opracowania prezentowanych dokumentów dokonali Rados³aw
Gaziñski, Jerzy Podra1ski i Uwe Rodig. Wszystkie teksty - autorskie redakto-

rów, wydawców i objaœniaj¹ce poszczególne dokumenty s¹ w dwóch wer-
sjach jêzykowych - polskiej i niemieckiej. (T³umaczenia s¹ dzie³em Bogdana

Frankiewicza i Jerzego Grzelaka). Pierwszeñstwo polskiego tekstu wynika
zapewne z faktu, i¿ koncepcja dzie³a narodzi³a siê w Szczecinie w zwi¹zku
z ow¹ 350. rocznic¹ i Kongresem Pomorskim, a ponadto pierwszorzêdnym
wydawc¹ jest Wydawnictwo Archiwum Pañstwowego w Szczecinie "Doku-
ment", którego dzia³alnoœæ zas³uguje na osobne omówienie.

Ca³oœæ albumu otwiera tekst Od Wydawcy, objaœniaj¹cy okolicznoœci na-
rodzin dzie³a. Zawiera on stwierdzenie: "Przedstawione dokumenty, dzie³a
sfragistyczne i kartograficzne pochodz¹ w 50 proc. ze zbiorów szczeciñskich
i w tej samej wielkoœci greifswa1dzkich. Zosta³y one opatrzone stosownymi
objaœnieniami naukowymi i wstêpem historyczno-archiwalnym. Wydawcy li-
cz¹, ¿e wiêkszoœæ reprodukowanyc,h materia³ów jest na tyle czytelna, i¿ mo¿e
byæ przydatna równie¿ w pracy naukowej". Potwierdzaj¹c tê nadziejê, trzeba
przywo³aæ autorów fotografii - Grzegorza Soleckiego i Jana Surudo ze Szcze-

cina oraz Marianne Wegner z Gryfii. Wydawcy stwierdzaj¹, i¿ prezentowane
"dokumenty stanowi¹ przys³owiowy wierzcho³ek góry lodowej pozosta³oœci
Ÿród³owych z dziejów Ksiêstwa Pomorskiego od po³owy XII do po³owy
XVII w.". Dotycz¹ one organizacji pañstwa, dynastii Gryfitów, stosunków za-
granicznych, dziejów koœcielnych, historii miast. Ozdob¹ s¹ wybrane dzie³a
kartograficzne i widoki miast pomorskich. Najstarsze dokumenty pochodz¹
z Gryfii; Szczecin dumny jest z akt archiwum dworu ksi¹¿êcego. Sponsorami
dzie³a s¹ w³adze Landu Mecklenburg- Vorpommem, Województwa Zachod-
niopomorskiego i Miasta Szczecina, a tak¿e Naczelna Dyrekcja Archiwów
Pañstwowych w Warszawie.

Obok reprodukcji, kolorowych ilustracji poszczególnych dokumentów,
napisanych lub drukowanych przed stuleciami po niemiecku i ³acinie, a tak¿e
po polsku (np. opisanie granicy polsko-pomorskiej z 19 lutego 1609 r. - s. 238-

239 oraz formu³a przysiêgi lennej sk³adanej ksi¹¿êtom szczeciñskim przez
szlachtê pomorsk¹ z ziemi 1êborsko-bytowskiej, s. 226-227) wa¿ne s¹ ich opi-
sy i dokumentacja archiwalna. U³atwiaj¹ one wczytanie siê (niekiedy
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koniecznie z lup¹ lub przy pomocy dobrego znawcy gotyckiego pisma) wory-
ginalne treœci dokumentów. Szczególnie interesuj¹ce dla czytelników nie bê-
d¹cych specjalistami jest wprowadzenie do czêœci albumowej, czyli tekst
K. Koz³owskiego i M. Schoebla, zatytu³owany Z dziejów Ksiêstwa Pomor-
skiego do 1648/1653. Koñcowa cezura 1653 wynika z faktu, i¿ po 1648 roku
minê³o jeszcze piêæ lat pertraktacji, zanim spadkobiercy Ksiêstwa - Szwecja

i Brandenburgia, ustalili ostateczny przebieg granicy. Szwecja otrzyma³a wów-
czas Pomorze Przednie ze Szczecinem, wyspy Rugiê, Wolin i Uznam, Zalew
Szczeciñski z Kamieniem Pomorskim i Goleniowem. Pomorze Tylne - bez
lenna lêborsko-bytowskiego, które wróci³o do Polski - przejê³a Brandenbur-

gia. Ten szwedzki w¹tek w dziejach Pomorza jest dziœ bardzo ¿ywy wœród
historyków i mieszkañców Pomorza Przedniego; prawie zapomniany po pol-
skiej stronie, nawet w Szczecinie.

Autorzy "minisyntezy" dziejów Ksiêstwa Pomorskiego ani razu nie u¿y-
waj¹ imienia Cassubia - Kaszubi, pisz¹c o pierwotnej ludnoœci pomorskiej,

o Pomorzanach, najczêœciej o ludnoœci s³owiañskiej. Pomijaj¹ tak¿e problemy

i zjawiska negatywne ze wspólnej, pomorskiej przesz³oœci polsko-niemieckiej
czy samego rodu Gryfitów. Akcentuj¹, zgodnie z jubileuszowym charakterem

wystawy, ich pozytywne dokonania, zw³aszcza w sferze kultury. Pisz¹: "Czas
œwietnoœci Ksiêstwa przypada na ostatnie stulecie jego istnienia. W tym to okre-

sie pañstwo Gryfitów sta³o siê wa¿nym oœrodkiem kultury i nauki w tej czêœci
Europy. Centrum intelektualnym okaza³ siê za³o¿ony w 14561: przez burmistrza

Greifswaldu Henryka Rubenowa tutejszy uniwersytet. Ponadto poza granicami
ksiêstwa znane by³o otwarte w 15411: Pedagogium Ksi¹¿êce. Do dyscyplin na-

uko11-Ych, które dwór ksi¹¿êcy otacza³ swoj¹ opiek¹, nale¿a³a historiografia. Jej
wybitnymi przedstawicielami byli wówczas Tomasz Kantzow (1505-1542), Paul

Friedeborn (1572-1637), Johann Micraelius (1597-1658), Daniel Cramer (1568-

1637). Zas³u¿on¹ s³aw¹ cieszy³a siê, opracowana przez Eilharda Lubinusa (1565-
1621) na polecenie ksiêcia Filipa II mapa Pomorza, 11-Ydana w 16181: Nale¿y
ona do najœwietniejszych ówczesnych europejskich dzie³ kartograficznych. Na
prawie dwa kolejne stulecia sta³a siê podstaw¹ opracowywania wszystkich in-

nych map regionu. Pomorskie drukarstwo prze¿ywa³o tak¿e w tym okresie swój
rozkwit, szczególnie za panowania ksiêcia Bogus³awa XIII. Powstawa³y tak¿e
wartoœciowe budowle - ksi¹¿êta zajmowali siê wznoszeniem swoich rezydencji

i 11-Yposa¿aniem w liczne dzie³a sztuki. W szczeciñskim zamku znajdowa³y siê
rysunki Cranacha, obrazy Dawida Redtela i widoki Henryka Kotego. W Wo³o-

goszczy goœcili angielscy aktorzy, prezentuj¹c sztuki teatralne. Pasj¹ Gryfitów
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nie by³a budowa pañstwa, lecz pa³acó~ Tak¹ ocenê prezentowali niektórzy przed-
stawiciele historiografii polskiej krótko po zakoñczeniu II wojny œwiatowej.
Porównywali przy tym ksi¹¿¹t pomorskich do ostatniego króla Rzeczypospoli-

tej szlacheckiej, Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, który wprawdzie nie po-
do³a³ zadaniu uratowania pañstwa przed rozbiorem, ale wniós³ trwa³y wk³ad
w rozwój kultury narodowej, i pozosta³o to trwa³ym dorobkiem jego panowania ".

W tej¿e opinii jest odrobina tak¿e krytyki. Zdanie: "Pasj¹ Gryfitów nie

by³a budowa pañstwa, lecz pa³aców" mo¿e mieæ tak¿e aspekt aktualnego prze-
s³ania historii dla wspó³czesnych polityków. Temu te¿ mia³ s³u¿yæ Kongres
Pomorski, o którym autorzy historycznego wstêpu zapomnieli, bo pamiêtaæ

nie musieli, choæ mogli.
Osobny tekst obu autorów - redaktorów albumu poœwiêcony jest archi-

wom. Zatytu³owany Z dziejów archiwaliów pomorskich przypomina burzliwe

losy historycznych dokumentów od ich narodzin po wspó³czesnoœæ. Przyoka-
zji przypomniane zosta³y postacie pomorskich archiwariuszy ksi¹¿êcych, wœród
których byli tak¿e kronikarze Pomorza, jak znany Tomasz Kantzow i inni

równie zas³u¿eni, a mniej znani w Polsce.
Podzia³om Pomorza ju¿ w przesz³oœci towarzyszy³y podzia³y i straty zbio-

rów archiwalnych - ksi¹¿êcych, miejskich, koœcielnych, a tak¿e prywatnych,

o których w albumie si³¹ faktu tematyki wystawy najmniej siê dowiadujemy.
Tym niemniej dzieje archiwaliów i archiwów Pomorza Zachodniego to bar-
dzo ciekawa cz¹stka historii ca³ego Pomorza. Ciekawy to fragment omawia-
nego wydawnictwa albumowego, z którym winni siê zapoznaæ nie tyle mo¿e

historycy co politycy, decyduj¹cy o funkcjonowaniu nauki i z histori¹zwi¹za-
nych instytucji w Rzeczypospolitej. Mo¿na bowiem dziœ stwierdziæ, i¿ w prze-

sz³oœci troska w³adz o stan archiwaliów pomorskich by³a czymœ oczywistym.
Dziœ wykazuj¹j¹ g³ównie archiwiœci - polscy w Szczecinie i niemieccy w Gry-

fii, gdy¿ tam w³aœnie zlokalizowane s¹ podstawowe czêœci archwialiów Po-

morza Zachodniego. Istniej¹cy podzia³ zasobu Ÿród³owego utrudnia badania,
ale te¿ mobilizuje do wspólnych przedsiêwziêæ polsko-niemieckich. Ich przy-

k³adem s¹ wspomniana wystawa i prezentowany album.
Lektura poszczególnych dokumentów, studiowanie map, widoków miast,

drzewa genealogicznego Gryfitów itp. dostarcza czytelnikowi wiele satysfak-

cji. W wielu dokumentach ksi¹¿êcych, tak¿e z XVII wieku, spotykamy pe³n¹
tytulaturê ksi¹¿¹t pomorskich, obejmuj¹c¹ Filipa Juliusza z Wo³ogoszczy czy
Filipa II i Bogus³awa XIV ze Szczecina, Pomorze, Kaszubów i Wendów, Ru-

giê i jeszcze wiêcej.
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Szkoda, ¿e autorzy albumu w swoich interesuj¹cych tekstach i opisach
poszczególnych dokumentów ani razu nie nawi¹zali do faktu i nie wspomnie-
li o to¿samoœci wspó³czesnych Kaszubów, œwiadomych swojej i ogólnopo-
morskiej przesz³oœci. Nieco pe³niejszy komentarz, dotycz¹cy prezentowanych
dokumentów, sygnalizuj¹cych zró¿nicowanie wewnêtrzne spo³eczeñstwa po-
morskiego, czêste konflikty stanów z domem panuj¹cym, zabiegaj¹cym o uzna-
nie potê¿nych i wielkich s¹siadów u³atwi³by zrozumienie przesz³oœci Pomo-
rza i szczególnej tragedii rodzimej ludnoœci - Pomorzan-Kaszubów, zwanych

w czêœci Wendami, a w póŸniejszych wiekach tak¿e S³owiñcami.
W tekstach polskich autorzy-t³umacze z regu³y stosuj¹polskie formy nazw

miast i ksiêstwa. Jedynie w przypadku Gryfii konsekwentnie (czy nie b³êd-
nie?) zawsze spotykamy tylko Greifswald. A szkoda, bo i podwójne nazew-
nictwo wynikaj¹ce z wielokulturowoœci Pomorza jest cz¹stk¹jego - naszego
wspólnego dziedzictwa. Uœwiadomieniu sobie tej wspólnoty i takiego¿ - tak-
¿e jêzykowego - bogactwa s³u¿yæ mo¿e prezentowany album zarówno w edu-
kacji indywidualnej jak i zbiorowej - w szko³ach i na uniwersytetach, nie
tylko pomorskich. Nie zaszkodzi bowiem i dziœ uœwiadomiæ sobie fakt, i¿
pierwszy pomorski uniwersytet w Gryfii za³o¿ony w XV wieku nale¿y do
naj starszych w Europie. Do koñca II wojny œwiatowej by³ on prawie jedynym
uniwersytetem na ca³ym wielkim Pomorzu, obok le¿¹cego na krañcu Prus
Wschodnich Królewca. Dziœ uniwersytetów œciœle pomorskich mamy cztery,
a z Olsztynem i Królewcem szeœæ. Wszêdzie winien trafiæ prezentowany al-
bum i s³u¿yæ tak studiom historycznym, jak i edukacji historycznej mieszkañ-
ców Pomorza.





Józef Borzyszkowski

Marta I<asperowicz, Jasieñ.
Z wêdrówel( po historii i literaturze regionu.

S³owo wstêpne - Jerzy Samp, Gdañsk 1998, ss.47

Jasieñ to dawniej jedna ze starych wsi podgdañskich, nazwane po nie-
miecku Nenkau, dziœ osiedle miejskie po³o¿one na trasie z Starego Miasta ku
Kartuzom, miêdzy Emaus a obwodnic¹. Uchodzi ono za jedno z piêkniej-
szych, gdy¿ poza star¹, jeszcze ma³o uporz¹dkowan¹ przed- i socjalistyczn¹
zabudow¹, obejmuje przede wszystkim ³adne domy-bloki i domki zbudowane
w ostatnich kilku latach przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ "Zakoniczyn". Tam
te¿ od lat kilkunastu dzia³a m³oda wspólnota parafialna przy budowanym ko-
œciele pod wezwaniem b³ogos³awionej Doroty z M¹tów. Tworzy siê wiêc nowa
spo³ecznoœæ lokalna, w której obok parafii-koœcio³a funkcjonuje szko³a, oœro-
dek zdrowia i widoczne z szosy niewielkie centrum us³ugowo-handlowe. Poza
zwart¹ zabudow¹ s¹ szczere pola i ugory, krajobraz wiejski, przypominaj¹cy
niedawn¹ przesz³oœæ tej czêœci miasta.

Wielu mieszkañców nowego osiedla zastanawiaj¹ i nadal dziwi¹ nazwy
ulic, przy których przysz³o im zamieszkaæ. A wszystkie one, choæ s¹ zwi¹zane
z prastar¹ tradycj¹ i kultur¹ kaszubsk¹, w sumie nadal dla wielu gdañszczan
niewiele znacz¹. Obok historyczno-literackich postaci - ksiê¿niczki Damroki
i Remusa - jesieñskim ulicom patronuj¹ Smêtek, Kraœniêta, Stolem, Rycerz

Blizbor, Raj Maryi i Rusa³ka Polnica. Sam, bêd¹c mieszkañcem tego osiedla,
z wdziêcznoœci¹ myœlê o jego twórcach i autorach nazewnictwa ulic. Uzupe³-
nieniem tel macy jest omówiona publikacja, przybli¿aj¹ca przesz³oœæ wsi,
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przedstawiaj¹ca patronów ulic osiedla, ich miejsce w kulturze i literaturze

kaszubskiej.
Ksi¹¿eczkajest niewielka, a sk³ada siê z trzech czêœci, poza S³owem wstêp-

nym J. Sampa podkreœlaj¹cego walory osiedla i ksi¹¿eczki, a tak¿e prezentu-
j¹cego autorkê publikacji. Autorka - M. Kasperowicz - jest m.in. redaktork¹

osiedlowego pisemka "Dzwonek Jasieñski", którego wysz³o ju¿ kilka nume-
rów, a w nich teksty sk³adaj¹ce siê na zawartoœæ publikacji. W cz. I Wêdrówki
po historii Jasienia, obejmuj¹cej dwa teksty, zaprezentowa³a króciuteñko dzieje
osady i onomastyczne zawi³oœci. W cz. II, najobszerniejszej, zatytu³owanej
Opowieœci o nazwach ulic, zawarte s¹ artykuliki prezentuj¹ce szeœciu patro-
nów jasieñskich ulic. Cz. III, Varia, zawiera teksty o jeziorze Jasieñ i historii
"Dzwonka" nie tyle Jasieñskiego co lwowskiego, do którego tradycji nawi¹-
zuje autorka. Ca³oœæ zamyka Bibliografia, w której cz. I stanowi¹ Materia³y
Ÿród³owe - teksty literackie i im podobne, a cz. II Opracowania (wybór), wœród

których sporo tekstów o podobnym charakterze jak w poprzednim dziale, czyli
tak¿e materia³ów Ÿród³owych. Generalnie ksi¹¿ka ta to cenne novum w pi-
œmiennictwie gdañskim, bardzo potrzebna i bardzo po¿yteczna. Autorka -
nauczycielka pochodz¹ca ze Stryja w s¹siedztwie Lwowa - zakorzeni³a siê

ju¿ doœæ mocno w tradycji i kulturze kaszubsko-pomorskiej. Swoj¹ prac¹ po-
pularyzatorsk¹ u³atwia zakorzenienie innym. W pe³ni podzielam opiniê J. Sam-
pa komplementuj¹cego autorkê i jej artyku³y w "Dzwonku Jasieñskim".

Wydanie osobnej ksi¹¿eczki, poœwiêconej niewielkiej wsi - osiedlu mia-

sta, to spore wydarzenie, tak¿e bibliograficzne. Wstêp profesorski i rozbudo-
wana konstrukcja i bibliografia zdradzaj¹ popularno-naukowe ambicje wy-
dawcy - autorki. Sympatyczna ok³adka z kartuszem herbowym Gdañska

i dewiz¹ "Nec temere, nec timide" pobudza apetyt, który jedynie w czêœci

zostaje zaspokojony.
Teksty autorki - artykuliki z "Dzwonka Jasieñskiego" - w wydaniu ksi¹¿-

kowym mog³y byæ przepracowane, uzupe³nione lub udokumentowane. Nie-
stety, nie ma nawet informacji, w jakich numerach "Dzwonka" zosta³y pier-
wotnie opublikowane. Natomiast w Bibliografii znajdujemy teksty innych
autorów z ³amów "Dzwonka", które, moim zdaniem, winny siê tak¿e znaleŸæ
w omawianej ksi¹¿ce, co jedynie wzbogaci³oby czytelnika i umocni³o autory-
tet autorki.

W ksi¹¿ce jest sporo ilustracji - rysunków mitycznych postaci, a tak¿e

strona tytu³owa ̄ iice i przigodii Remusa, stare foto koœcio³a w Kartuzach czy
Krêgów Kamiennych w Odrach oraz winiety "Dzwonka - Pisma dla ludu"



i "Chaty" ze Lwowa. Brak natomiast fotografii z samego Jasienia, a nawet
planu ulic, co szczególnie smuci i wyzwala myœl o potrzebie nowego, posze-
rzonego wydania. S¹dzê, ¿e sponsorzy - Urz¹d Miejski i Urz¹d Wojewódzki
(dziœ pewnie Marsza³kowski) - nie odmówi¹ w przysz³oœci pomocy finanso-
wej. Z kolei autorytety naukowe - konsultanci, na których powo³uje siê autor-

ka (m.in. prof. Edward Breza), nie bêd¹ ¿a³owali opinii merytorycznej, wzbo-
gacaj¹cej faktografi¹ i interpretacj¹ historycznych i jêzykowych faktów
z dziejów i wspó³czesnoœci Jasienia. Plusem tekstu autorskiego s¹ liczne cy-
taty, zw³aszcza poetyckie, dotycz¹ce obecnoœci partronów jasieñskich ulic
w dzie³ach pisarzy kaszubsko-pomorskich. S¹dzê, ¿e przy okazji nowego wy-
dania dzie³a warto im w³aœnie - autorom wspania³ych tekstów - poœwiêciæ

tak¿e s³ów, a mo¿e i zdañ kilka. W ten sposób bogatsza stanie siê autorska
oferta nie tylko dla mieszkañców Jasienia - poszerzenia wiedzy, znajomoœci

kultury i literatury; tym samym bogatsza stanie siê byæ mo¿e to¿samoœæ na-
szej wspólnoty lokalnej. W nowym wydaniu nie zawadzi nieco wiêcej historii
- samego Jasienia jak i okolicznych wsi - osiedli, wobec których, jak mówi

autorka (s. 12), Jasieñ staje siê lokalnym centrum. Oby tak by³o! Szanse s¹
spore, a wynikaj¹ choæby z faktu zlokalizowania w Jasieniu centrum parafii,
która m.in. utrzymuje bliskie kontakty z niemieckim stowarzyszeniem Adal-
bertus Werk, skupiaj¹cym by³ych gdañszczan wyznania katolickiego, spoty-
kaj¹cych siê od kilku lat na seminariach w Gdañsku, a przy okazji tak¿e w Ja-

stenIu.
Zaprezentowana ksi¹¿eczka stanowi cenn¹ pomoc w edukacji regional-

nej - szkolnej. Ju¿ dziœ korzystaj¹ z niej nauczyciele i dzieci szko³y w Jasie-
niu, z których czêœæ, podobnie jak ja, zakoñczy³o lekturê ksi¹¿eczki z wdziêcz-
noœci¹ dla autorki i uczuciem niedosytu. To drugie, dziêki dobremu pocz¹tkowi
i dobrej dalszej wspó³pracy z specjalistami, autorka ksi¹¿eczki mo¿e szybko
zminimalizowaæ; na pocz¹tek na ³amach "Dzwonka Jasieñskiego", a póŸniej
w poszerzonym wydaniu ksi¹¿eczki. Ma³e jest piêkne ponoæ samo w sobie.
Jednak tym bardziej wymaga, zw³aszcza jeœli uwzglêdnimy podtytu³ publika-
cji, zwiêkszonego wysi³ku, starannoœci i klarownoœci, która dla mniej zorien-
towanego w problematyce ni¿ autor S³owa wstêpnego czytelnika mo¿e nie

byæ klarowna.
Mieszkaj¹c zaledwie pó³ roku na osiedlu, mo¿e w³aœnie jako historyk,

wys³ucha³em szczególniej naj nowszych "historii", w tym dotycz¹cych same-
go nazewnictwa naszych ulic. Miêdzy innymi o przyczynie zamiany nazwy
jednej z nich - z kaszubskiego Purtka na rycerza Blizbora, który do dziœ dnia
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jest dla mnie postaci¹ ma³o znan¹ i daleko mniej sympatyczn¹ ni¿ zwyczajny
Purtk. ¯a³ujê, ¿e zaprzyjaŸnionym dzieciom nie jestem w stanie wiêcej opo-
wiedzieæ o krajobrazie Jasienia i okolicy, o losach strumyku, a i przysz³oœci
okolicznych wzgórz i lasków, byæ mo¿e gdzieœ tam ju¿ dziœ przewidzianych
do odejœcia w historiê, czego Jasieniowi wola³bym oszczêdziæ. Jednoczeœnie
chcia³bym go zbli¿yæ, nie tylko wydeptanymi na dziko stegnami, do Piecków-
-Migowa czy Matemblewa. S¹dzê, ¿e historia i literatura, a tak¿e jêzykoznaw-
stwo - najwa¿niejsze, przynajmniej od strony formalnej w omawianej ksi¹¿ce
- mog¹ w wiêkszym stopniu przyczyniæ siê do wzbogacenia ¿ycia, tradycji

i kultury lokalnej wspólnoty, któr¹ tworz¹ powoli, przy zaanga¿owaniu autor-
ki ksi¹¿eczki, mieszkañcy Jasienia. Ta publikacja to dziœ mo¿e precedens,
a mo¿e przede wszystkim dobry przyk³ad i wezwanie, tak¿e wobec nauczy-
cieli i uniwersyteckich humanistów. Autorka swoj¹ ksi¹¿eczkê dedykowa³a:
"Mi³oœnikom Kaszub i Pomorza gdziekolwiek s¹'! S¹dzê, i¿ doceni¹j¹ tak¿e
inni mieszkañcy ziemi kaszubsko-pomorskiej, nie tylko mi³oœnicy, ale przede
wszystkim gdañszczanie, zw³aszcza ci z Jasienia.



Witold Molik

Cezary Obracht-Prondzyñski,
Jan I(arnowsld {1886-1939J.

Pisarz, po/ityl( i kaszubsko-pomorsld
dzia³acz regionalny. Instytut Kaszubski w Gdañsku,

Gdañsk 1999, ss. 392 + 57 ilustr.

Opracowanie pe³nych naukowych biografii Floriana Ceynowy, Hieroni-
ma Derdowskiego, Jana Kamowskiego, Aleksandra Majkowskiego i innych
wybitnych dzia³aczy ruchu kaszubsko-pomorskiego postulowano niejedno-
krotnie na ró¿nych konferencjach naukowych i w publikacjach o tematyce
historiograficznej. Dot¹d nie doczekali siê oni jednak ca³oœciowych mono-
grafii. Bez prac biograficznych niemo¿liwe jest zaœ zrozumienie dziejów re-
gionalizmu kaszubsko-pomorskiego, poznanie jego ideologii oraz przyczyn
i dróg dynamicznego rozwoju.

Z du¿ym zadowoleniem powitaæ nale¿y zatem dzie³o Cezarego Obracht-
Prondzyñskiego, bêd¹ce prób¹ opracowania wyczerpuj¹cej biografii Jana
Kamowskiego, nazywanego "mózgiem ruchu kaszubskiego", "g³ównym ide-
ologiem" b¹dŸ "sumieniem regionalizmu kaszubskiego". Temu wybitnemu
dzia³aczowi, poecie i historykowi kaszubskiemu wczeœniej poœwiêcono co
prawda blisko czterdzieœci publikacji, ale przewa¿aj¹ wœród nich drobne arty-
ku³y oraz szkice biograficzne i wspomnieniowe. Ze wzglêdu na znaczenie w
dziejach literatury i ruchu kaszubskiego, rolê w pomorskiej polityce w pierw-
szych latach po odzyskaniu niepodleg³oœci oraz miejsce w elicie kulturalnej
Pomorza przed i po pierwszej wojnie œwiatowej zas³ugiwa³ on niew¹tpliwie
na pe³n¹ naukow¹ biografiê w pierwszej kolejnoœci.

Ju¿ na wstêpie wypada podkreœliæ, ¿e otrzymaliœmy ksi¹¿kê dojrza³¹, wy-
ró¿niaj¹c¹ siê przemyœlan¹ koncepcj¹, starannym opracowaniem i gruntown¹
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podstaw¹ Ÿrod³ow¹. Autor wykorzysta³ sumiennie znajduj¹c¹ siê w zbiorach
prywatnych (Feliksa Marsza³kowskiego w Karuzach, Mieczys³awa Karnowskie-
go w Chojnicach i Józefa Borzyszkowskiego w Gdañsku) bogat¹ spuœciznê rê-

kopiœrnienn¹Jana Kamowskiego, materia³y dotycz¹ce jego edukacji gimnazjalnej
i uniwersyteckiej oraz kariery prawniczej, które przechowuj ¹ Archiwa Pañstwo-
we w Bydgoszczy i Toruniu. Siêgn¹³ do licznych Ÿróde³ drukowanych: wspo-
mnieñ, opublikowanych listów i czasopism, których by³ on twórc¹, redaktorem
b¹dŸ wspó³pracownikiem. Wnikliwej analizie podda³ wydan¹ w 1982 roku au-
tobiografiê J. Karnowskiego pt. Moja droga kaszubska oraz jego utwory literac-
kie, artyku³y publicystyczne i prace o tematyce historycznej.

C. Obracht-Prondzyñski postawi³ sobie za cel przedstawienie ¿ycia i dzia-
³alnoœci Jana Karnowskiego, a tak¿e mo¿liwie dok³adne zrekonstruowanie
jego portretu intelektualnego, uwzglêdniaj¹cego w równym stopniu wszyst-
kie dzie³a literackie, prace historyczne i artyku³y publicystyczne, które wy-
sz³y spod jego pióra. Zastosowa³ chronologiczno-rzeczowy uk³ad treœci, naj-
bardziej odpowiedni w monografiach o charakterze biograficznym. S³usznie
nie ograniczy³ siê tylko do pog³êbionej analizy myœli i pogl¹dów J. Kamow-
skiego, ale ukaza³ te¿ kontekst kulturowy, w którym przysz³o mu ¿yæ, tworzyæ
i prowadziæ dzia³alnoœæ publiczn¹.

Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, szeœciu rozdzia³ów, zakoñczenia, aneksu
i obszernej bibliografii. We wstêpie autor ukazuje zwiêŸle osi¹gniêcia i braki
biografiStyki kaszubskiej, wyjaœnia za³o¿enia pracy oraz omawia publikacje
poœwiêcone Janowi Kamowskiemu, zwracaj¹c uwagê, ¿e nie doceniono w nich
jego udzia³u w ró¿nych inicjatywach spo³ecznych oraz zbyt ma³o miejsca po-
œwiêcono jego ambicjom, aspiracjom i dzia³alnoœci politycznej. Nastêpnie
w piêciu rozdzia³ach stara siê mo¿liwie dok³adnie ukazaæ drogê ¿yciow¹ Jana
Karnowskiego. Zachowuj¹c porz¹dek chronologiczny, charakteryzuje w nich
wielokulturowe œrodowisko spo³eczne, w którym wyrós³ poeta z Czarnowa,
proces ksztahowania siê jego œwiadomoœci kaszubskiej i pomorskiej, prze-
bieg nauki w pelpliñskim Collegium Marianum, gimnazjum chojnickim, Se-
minarium Duchownym w Pelplinie oraz studiów uniwersyteckich we Frybur-
gu Bryzgowijskim i Wroc³awiu, jak i jego losy w czasie pierwszej wojny
œwiatowej, pobyt w Poznaniu i udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
roku, powrót na Pomorze i pracê na stanowisku Naczelnika Wydzia³u Bezpie-
czeñstwa Publicznego Urzêdu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu, dzia-
³alnoœæ spo³eczno-polityczn¹ w tym czasie, twórczoœæ literack¹ i publicystyczn¹
w okresie piastowania stanowiska Naczelnika Sadu Okregowego w Choini-
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cach, gdzie przez dziesiêæ lat umiejêtnie ³¹czy³ obowi¹zki zawodowe z dzia-
³alnoœci¹ spo³eczn¹ i twórczoœci¹ naukowo-literack¹, oraz schy³ek ¿ycia wy-

pe³niony twórcz¹ prac¹ pisarsk¹...
W trakcie lektury ksi¹¿ki zwraca uwagê d¹¿enie autora do jak najdok³ad-

niejszego odtworzenia kolejnych okresów ¿ycia Jana Kamowskiego oraz
wszechstronnego wyjaœnienia ewolucji jego pogl¹dów i przyczyn szybkie-
go zakoñczenia kariery politycznej. W przeciwieñstwie do wielu innych auto-
rów ró¿nych biografii, ograniczaj¹cych siê do podawania suchych faktów,
C. Obracht-Prondzyñski szeroko i wnikliwie omawia przebieg edukacji szkol-
nej, uniwersyteckiej i filomackiej poety z Czarnowa, s³usznie zak³adaj¹c, ¿e
by³ to okres zasadniczy dla uksztahowania siê jego opcji ideowych i wyboru
przysz³ej drogi ¿yciowej. W dalszych rozwa¿aniach znacznie wzbogaca do-
tychczasow¹ wiedzê o karierze zawodowej i dzia³alnoœci spo³eczno-politycz-
nej J. Kamowskiego, a tak¿e o wk³adzie, jaki wniós³ on w rozwój ideologii
m³odokaszubskiej i kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego. Du¿ym osi¹-
gniêciem badawczym autora jest tak¿e odnalezienie i wnikliwe wykorzysta-
nie nieznanych dot¹d utworów i artyku³ów publicystycznych J. Kamowskie-
go, w tym zw³aszcza publikacji z lat dwudziestych, ukazuj¹cychjego stosunek
do powojennej rzeczywistoœci i toczonych wówczas sporów politycznych. Pod-
kreœlaj¹c walory poznawcze recenzowanej pracy, nale¿y zarazem stwierdziæ,
¿e niektóre okresy ¿ycia poety z Czarnowa móg³ autor opisaæ bardziej wy-
czerpuj¹co. I tak, omawiaj¹c okres nauki w Chojnicach (1904-1907), ukaza³
g³ównie jego "edukacjê filomack¹". Niewiele natomiast dowiadujemy siê z te-
go fragmentu ksi¹¿ki o samym przebiegu nauki póŸniejszego lidera ruchu ka-
szubsko-pomorskiego w chojnickim gimnazjum, nie otrzymujemy odpowie-
dzi na pytanie: czy i jaki wp³yw wywarli nañ tamtejsi nauczyciele, którym po
latach poœwiêci³ osobny artyku³. Wydaje siê, ¿e autor nie doceni³ roli neokla-

sycznego gimnazjum w ksztahowaniu formacji intelektualnej przedstawicieli
polskiej inteligencji na ziemiach pod panowaniem pruskim.

W ostatnim rozdziale pt. ¯ycie z ide¹ autor podj¹³ udan¹ próbê zrekon-
struowania portretu intelektualnego Jana Kamowskiego. Wykorzystuj¹c umie-

jêtnie wypowiedzi autobiograficzne, utwory literackie, artyku³y publicystycz-
ne i prace o tematyce historycznej wykaza³, ¿e g³ówne idee poety z Czarnowa,
choæ przybiera³y ró¿ne formy wyrazu, stanowi³y w jego twórczoœci integraln¹
ca³oœæ. Pisarstwo Kamowskiego wyró¿nia³o siê wieloma walorami: wyj¹tko-
w¹ jasnoœci¹ myœlenia, konsekwencj¹ w przedstawianiu pogl¹dów, umiejêt-
noœci¹ ujmowania kwestii regionalnych w kategoriach historycznych i spo-
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³ecznych, a tak¿e rzetelnoœci¹ i umiarem w ferowaniu ocen. Rozdzia³ ten pod-
nosi wartoœæ ksi¹¿ki, jej przydatnoœæ w dalszych badaniach nad dziejami re-

gionalizmu kaszubsko-pomorskiego.
Uznanie nale¿y siê Cezaremu Obracht-Prondzyñskiemu tak¿e za stronê

edytorsk¹ pracy. Jest ona napisana ³adnym, logicznym jêzykiem, ³¹cz¹cym
dyscyplinê naukowego wyk³adu z zaanga¿owaniem m³odego, realizuj¹cego
wa¿ny temat badacza oraz z temperamentem pojawiaj¹cym siê we w³aœci-
wych miejscach. Rozwa¿ania autora znakomicie uzupe³niaj¹ starannie i traf-
nie dobrane ilustracje. Lekturê ksi¹¿ki u³atwiaj¹ nadto: dok³adne kalendarium
¿ycia Jana Karnowskiego i licz¹cy 308 pozycji wykaz jego prac (wydanych za
¿ycia i po 1945 roku). Szkoda, ¿e nie zawiera ona tak¿e obszerniejszego stresz-
czenia w jêzyku niemieckim, które z pewnoœci¹ przyczyni³oby siê do szerszej
. . ..

Jej recepCJI.

W konkluzji wypada podkreœliæ, ¿e oceniana praca stanowi du¿e osi¹-
gniêcie badawcze Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, mo¿e s³u¿yæ za wzór
dla dalszych podobnych opracowañ i zajmie z pewnoœci¹ trwa³e miejsce w

pomorskiej historiografii.



Cezary Obracht-Prondzyñski

Omówienia i noty bibliograficzne dotycz¹ce
innych wydawnictwo Kaszubach

B. Rusinek, Z. Szczurek, Dzieje konspiracji niepodleg³oœciowej na Po-
morzu Gdañskim w latach 1945-1956, wyd. Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Po-
litycznych Zarz¹d G³ówny w Gdañsku, Gdañsk 1999

Faktem jest, ¿e historia Pomorza po roku 1945 znana jest nadal bardzo
wyrywkowo. Istnieje wci¹¿ wiele nie odkrytych i nie opisanych kart, do któ-
rych z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y opór spo³eczeñstwa pomorskiego przeciwko in-

stalowaniu nowej w³adzy i jej polityce.
Taki a nie inny stan wiedzy jest w oczywisty sposób spowodowany ogra-

niczeniami w badaniach, jakie mia³y miejsce jeszcze do niedawna (i które
istniej¹ nadal, np. w postaci niemo¿noœci dotarcia do wa¿nych Ÿróde³ pol-
skich, nie mówi¹c ju¿ o sowieckich). Od kilku lat historycy staraj¹ siê nadro-
biæ stracony czas - organizowane s¹ konferencje i seminaria poœwiêcone po-
szczególnym zagadnieniom, w tym tak¿e powojennym losom konspiracji
pomorskiej. Cenne s¹ nieliczne wci¹¿ publikacje traktuj¹ce o tych sprawach.
Kilka lat temu ukaza³y siê takie ksi¹¿ki, jak Polacy z Pomorza Gdañskiego
w ZSRR - internowani, jeñcy wojenni i wiêŸniowie obozów pracy przymuso-
wej (Gdañsk 1991), Powojenne losy konspiracji na Pomorzu (Toruñ 1995)
czy Konspiracyjne organizacje niepodleg³oœciowe dzia³aj¹ce na Pomorzu
Gdañskim w latach 1945-1955 w œwietle akt by³ego Wojskowego S¹du Rejo-
nowego w Gdañsku (Gdañsk 1994). Tê ostatni¹ Ÿród³ow¹ pozycjê opracowa³o
dwóch autorów: Bogdan Rusinek i Zbigniew Szczurek, a wyda³ Zwi¹zek By-
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³ych WiêŸniów Politycznych w Gdañsku. Ci sami autorzy, przy wsparciu tej
samej organizacji wydali drug¹, podobn¹ ksi¹¿kê pt. Dzieje konspiracji nie-
podleg³oœciowej na Pomorzu Gdañskim w latach 1945-1956. Jest ona znacz-
nie obszerniejsza od poprzedniej, bo liczy ponad 500 stron. O ile tamta zawie-
ra³a w zasadzie wypisy z akt s¹dowych, o tyle najnowsza, zawieraj¹ca tak¿e
takie wypisy, ma bardziej charakter opracowania monograficznego. Podstaw¹
Ÿród³ow¹ by³y akta Rejonowego S¹du Wojskowego w Gdañsku, ale autorzy
siêgnêli tak¿e do innych Ÿróde³, w tym do relacji osób zaanga¿owanych w dzia-
³alnoœæ konspiracyjn¹. G³ównym celem publikacji tej ksi¹¿ki, jak napisano
we wstêpie, by³o "uchronienie przed zapomnieniem prawdy o tych czasach
i ludziach walcz¹cych czêsto z nara¿eniem ¿ycia o niepodleg³oœæ Polski".

Autorzy zaczêli od naszkicowania ogólnej sytuacji w Polsce po wkrocze-
niu Armii Czerwonej. Osobno potraktowali przy tym rolê aparatu represji
w zwalczaniu konspiracji niepodleg³oœciowej oraz uwzglêdnili specyfikê Po-
morza. Obszar ich zainteresowania to województwo gdañskie w granicach
z roku 1950. W kolejnej czêœci zawarli opis konspiracji niepodleg³oœciowej
na Pomorzu po 1945 r. oraz pokazali, jak zmienia³a siê sytuacja z roku na rok
(tu analiza kolejnych lat - swoiste kalendarium pomorskiej konspiracji).

Wszystkie organizacje, jakie uda³o im siê zidentyfikowaæ, poklasyfIkowali w
zale¿noœci od rodowodu organizacji oraz zasiêgu dzia³ania. W tym miejscu
warto podaæ, ¿e autorzy ustalili, i¿ dzia³a³o tu blisko 100 organizacji (podaj¹
ich spis alfabetyczny), skupiaj¹cych minimum kilka tysiêcy osób zaanga¿o-
wanych w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, z czego ponad 800 zosta³o skazanych.
Liczba tajest minimalna, bo ustalona na podstawie akt z jednego Ÿród³a s¹do-
wego (np. akta S¹du Marynarki Wojennej w Gdyni, bardzo wa¿nego i aktyw-
nego na Pomorzu, zosta³y zniszczone).

Autorzy podali ponadto spis alfabetyczny nazwisk i pseudonimów do-
wódców organizacji niepodleg³oœciowych oraz spis cz³onków tych¿e organi-
zacji wraz z ich przynale¿noœci¹ organizacyjn¹. Jednak najwa¿niejsz¹ czêœci¹
jest wykaz organizacji - zajmuje on ³¹cznie ponad 350 stron! Przy ka¿dej

organizacji podaje siê krótki opis jej rozwoju oraz przedstawione zostaj¹ ad-
notacje i wypisy z akt s¹dowych. Zawarte s¹ w nich wyroki, jakie otrzymywa-
li uczestnicy konspiracji, przebieg procesów, Ÿród³a, z jakich korzystano, oraz
nazwiska oficerów bezpieczeñstwa, sêdziów i prokuratorów uczestnicz¹cych
w procesie (na koñcu zamieszczono indeksy tych¿e osób wraz z adnotacj¹,
w jakim mieœcie dzia³a³y). Umieszczenie tych nazwisk mog³oby byæ kontro-
wersyjne, bo wielu z nich jeszcze ¿yje, gdyby nie fakt, ¿e bardzo rzadko zda-




