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jednak odpowiada w jakimœ stopniu rzeczywistoœci, to po stu latach, z ca³¹pewnoœci¹
- wskutek refonn agrarnych przeprowadzonych przez pañstwo pruskie w pierwszej
po³owie XIX wieku - nale¿a³ onju¿ do przebrzmia³ych. Tê pozytywn¹ przemianê
warto zapisaæ na korzyœæ pañstwa pruskiego. Nie uleg³a natomiast zauwa¿ona
przez Rhesê zmiana w mentalnoœci Kaszubów. Wynikaj¹ca z tych refonn wiêksza
ich zamo¿noœæ i samorz¹dnoœæ, systematyczna alfabetyzacja i czytelnictwo,
przyczyni³y siê w wydatny sposób do rozbudzenia racjonalnej œwiadomoœci na-
rodowej. Biern¹ nienawiœæ do obcych zast¹pi³a aktywna akceptacja w³asnej war-

toœci i to¿samoœci kulturowej.
Obaj redaktorzy omawianego dzie³a: JózefBorzyszkowski i Dietmar Albrecht

dobrze zas³u¿yli siê "sprawie kaszubskiej" i nie tylko kaszubskiej, lecz tak¿e pol-
skiej i niemieckiej, pozyskuj¹c dlajego wydawniczej realizacji tak dobrany zespó³

badawczy.
Niech mi wiêc bêdzie wolno zakoñczyæ garœæ moich przygodnych uwag ³aciñsk¹

maksym¹: Per aspera ad astra - co w wolnej parafrazie mo¿na oddaæ s³owami -

Do gwiazd dociera siê strom¹ drog¹.





JANUSZ JASIÑSKI

I<ASZUBY A WARMIA

Wydane u schy³ku 2000 r. dwujêzyczne dzie³o Pomorze - ma³a ojczyzna Ka-
szubów (historia i wspó³czesnoœæ), pod redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego i Diet-
mara Albrechta, mo¿na œmia³o nazwaæ kompendium wiedzy o tym regionie. Jest to
ksi¹¿ka bêd¹ca nie tylko podsumowaniem wiedzy o ziemi kaszubskiej, ale jedno-
czeœnie wnosz¹ca wiele w¹tków nowatorskich. Mo¿na siê cieszyæ, ¿e ze stanowi-
skiem badaczy polskich zapozna siê obecnie bez trudu wielu czytelników
niemieckich.

Na pocz¹tku moje osobiste spostrze¿enie. W literaturze polskiej ostatnich dzie-

siêcioleci olbrzymi¹ karierê poczyni³o pojêcie "ma³a ojczyzna". Przyznajêjednak,
¿e nie bardzo mi siê ono podoba. Mo¿na bowiem mniemaæ, ¿e istnieje jedna ojczy-
zna, ta ma³a, a niezale¿nie od niej, ta druga, du¿a. Bardziej adekwatnym terminem
- wydaje mi siê - jest "bli¿sza ojczyzna", bo wchodzi ona w sk³ad ojczyzny szer-

szej, narodowej, jako jej region. Ale jest to problem wymagaj¹cy dalszej dyskusji.
Obecnie obserwujemy niezwykle silne i prê¿ne odrodzenie regionalnej kultury

i w ogóle spo³ecznej œwiadomoœci Kaszubów, co ze s³uszn¹ dum¹ stwierdza Józef
Borzyszkowski, dodaj¹c, ¿e jest to "przede wszystkim ich w³asn¹ zas³ug¹ "1 .
Jednoczeœnie przeciwstawia Kaszubom tragiczny los Mazurów i pruskich Litwi-
nów. Niejednokrotnie na ró¿nych spotkaniach kaszubskich wyp³ywa³a tak¿e spra-
wa polskich Warmiaków, których dzieje w ostatecznym rachunku potoczy³y siê
podobnie jak Mazurów i pruskich Litwinów.

Porównuj¹c kwestiê polsk¹ na Kaszubach i na Warmii, za punkt wyjœcia prze-
wa¿nie przyjmuje siê pierwsz¹ po³owê XIX wieku, kiedy to obydwa szczepy s³o-
wiañskie, znajduj¹ce siê od I rozbioru Polski pod panowaniem pruskim, poddane
zosta³y polityce germanizacyjnej za czasów nadprezydenta Theodora von Sch6na.
A pomimo to dawnej ludnoœci polskiej na Warmii ju¿ nie mamy, tymczasem lud
kaszubski rozwija siê w pe³nej krasie.

Jednak¿e punkt wyjœcia dla sprawy polskiej na Warmii, wbrew utartym pojê-
ciom, by³ znacznie mniej korzystny ni¿ na Kaszubach. Otó¿ Kaszubów by³o przy-

Pomorze - ma³a ojczyzna Kaszubów. (Historia i wspó³czesnoœæ)/Kaschubische-Pomersche Hei-
mat. (Geschichte und Gegenwart), pod red. J. Borzyszkowskiego, D. Albrechta, Gdañsk-Lubeka
2000. s. 37.
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najmniej dwa razy tyle, co polskich Warmiaków. Poza tym Kaszubi s¹siadowali
z polskimi Kociewiakami i innymi grupami ludnoœci polskiej, co ich si³¹ rzeczy
wzmacnia³o w oporze antyniemieckim czy antypruskim. Natomiast ludnoœæ pol-
skojêzyczna na po³udniowej Warmii (powiat olsztyñski i 1/3 powiatu reszelskiego)
spotyka³a siê w ¿yciu codziennym, publicznym, koœcielnym itd. z przewa¿aj¹cym
etnosem niemiecko-warmiñskim (powiat braniewski, lidzbarski, 2/3 powiatu re-
szelskiego). W Prusach Królewskich by³o znacznie wiêcej szlachty polskiej, ³¹cz-
nie z magnateri¹, ni¿ na Warmii. W tej ostatniej w rêkach szlachty, (w XVIII wieku
przewa¿nie polskiej lub spolonizowanej), znajdowa³o siê zaledwie 13 % ziemi, co
stanowi³o prawdziwy ewenement w skali ca³ej Rzeczypospolitej. Mimo ¿e War-
mia, podobnie jak Prusy Królewskie nale¿a³y od 1466 r. do Korony, jêzykiem urzê-
dowym biskupów, kapitu³y i proboszczów wanniñskich by³a ³acina, na drugim miejscu
niemiecki. Polskim w oficjalnej korespondencji pos³ugiwano siê wyj¹tkowo. Np.
wilkierze dla polskiej wsi Gietrzwa³d og³oszono najpierw po niemiecku, dopiero
póŸniej przet³umaczono na polski. Natomiast w Prusach Królewskich jêzyk polski
mia³ znacznie szersze zastosowanie, by wymieniæ kancelariê kaszubskiej Koœcie-
rzyny2 . Znacznie te¿ wiêkszy by³ udzia³ Prus Królewskich, ³¹cznie z Kaszubami,
w ¿yciu politycznym ca³ej Rzeczypospolitej, czego przyk³adem by³o uczestnictwo
w wyprawie wiedeñskiej Jana III Sobieskiego, czy w ostatnich latach przedrozbio-
rowych udzia³ w konfederacji barskiej. PóŸniej legenda wiedeñska odgrywa³a zna-
cz¹c¹ rolê w kszta³towaniu œwiadomoœci historycznej ludnoœci kaszubskiej.
Tymczasem Warmia swego wojska nie mia³a, przeto w wypadkach zagro¿enia
Polski organizowa³a tylko mod³y na jej intencjê, jak równie¿ za wszystkich polskich
królów. W sumie wiêc sytuacja polskoœci w Prusach Królewskich jeszcze przed
rokiem 1772 wygl¹da³a o wiele lepiej ni¿ na Warmii.

Po I rozbiorze nast¹pi³ exodus nielicznej szlachty polskiej z Warmii do Polski.
Równie¿ polscy ch³opi oraz mieszkañcy miasteczek, g³ównie z powodu wprowa-
dzonego obowi¹zku s³u¿by wojskowej, a tak¿e wiêkszych obci¹¿eñ podatkowych,
zbiegali do Polski. Na ich miejsce bardzo czêsto przybywa³a ludnoœæ niemiecko-
ewangelicka, wskutek czego stopniowo zmienia³a siê struktura etniczna spo³eczeñ-
stwa warmiñskiego na korzyœæ etnosu niemieckiego. Podobne procesy wystêpowa³y
i w Prusach Zachodnich, ale nie na tak¹ skalê. Bo i tutaj, chocia¿ szlachta polska
ulega³a mo¿e bardziej sprusaczeniu ni¿ zgermanizowaniu, a du¿a jej czêœæ zapada-
³a w letarg narodowy, to przecie¿ nie zanik³a, by po kilku dziesiêcioleciach, pod
wp³ywem powstania listopadowego rozbudziæ w sobie polskoœæ, a od lat 1846-1849
przyst¹piæ do czynnego ¿ycia narodowego. Podobne procesy obejmowa³y równie¿
ludnoœæ kaszubsk¹. W³aœnie w po³owie XIX wieku zaczê³a siê wœród niej budziæ
œwiadomoœæ kaszubsko-polska. Wymownym tego dowodem by³ ich ochotniczy

2 Pomorze..., s. 285.
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zaci¹g do oddzia³ów œpiesz¹cych na pomoc powstaniu styczniowemu. Od 1848 r.
zaczê³a siê kszta³towaæ w Prusach Zachodnich polska inteligencja, zaczê³y siê

ukazywaæ polskie czasopisma.
Tymczasem na Warmii zanik³a szlachta polska, nie wytworzy³a siê w³asna inte-

ligencja. Kto koñczy³ niemieckie gimnazjum, z regu³y odcina³ siê od polskich korze-
ni. W œrodku polskiej Warmii zacz¹³ dominowaæ Olsztyn. Niestety, rozrasta³ siê
g³ównie dziêki imigracji niemieckich ewangelików, a szukaj¹cy w nim pracy pobli-
scy polscy Warmiacy, bardzo szybko asymilowali siê w niemieckim otoczeniu.
Warmia polska mog³a za³o¿yæ "Gazetê Olsztyñsk¹" dopiero wówczas, gdy na ho-
ryzoncie polskiego ¿ycia publicznego pojawi³ siê nauczyciel z wykszta³ceniem œred-
nim, czyli polski inteligent, Jan Liszewski. Ale w zasadzie przeciwstawiaæ siê
naporowi germanizacji móg³ tylko polski lud wiejski i polski proletariat. Bo nigdy
nie wytworzy³a siê tu - mocno zaakcentujmy - rodzima inteligencja.

Ale przecie¿ - mo¿e ktoœ zaoponowaæ - istnieli na Warmii polscy ksiê¿a. Tak,

ale ich rola w odrodzeniu polskoœci by³a znikoma. Przede wszystkim przewa¿ali
ksiê¿a etnicznie niemieccy, wœród których, chocia¿ wielu z nich zajmowa³o w sto-
sunku do polskich parafian ¿yczliwe stanowisko, to jednak ¿aden z nich nie zwi¹za³
siê z ruchem polskim, jak np. Antoni Klingenberg czy Karol Richter w Prusach
Zachodnich. W Prusach Zachodnich korzystnie dla polskoœci oddzia³ywa³y œrednie
zak³ady szkolne na czele z gimnazjum che³miñskim i seminarium duchownym w Pel-
plinie. Nawet w seminarium nauczycielskim w Koœcierzynie i w gimnazjum w Wej-
herowie uczono jêzyka polskiego. Natomiast sytuacja na Warmii pod tym wzglêdem
przedstawia³a siê tak¿e znacznie gorzej. Np. w ogóle nie uczono po polsku ani
w Olsztynie, ani w Reszlu, czyli w miejscowoœciach, do których polskim rodzicom
naj³atwiej by³o wysy³aæ swe dzieci. Ksiê¿a warmiñscy podlegali antypolskiej presji
niemieckich biskupów i niemieckiej kurii fromborskiej. Dopiero w 1907 r. po raz
pierwszy ksi¹dz warmiñski, Walenty Barczewski, popar³ oficjalnie ruch polski, ale
i on ze wzglêdu na gwa³towny sprzeciw niemieckich konfratrów nie odwa¿y³ siê
jeszcze wystawiæ swojej kandydatury do Reichstagu z listy polskiej. Mo¿na jednak
powiedzieæ, ¿e g³ównie dziêki "Gazecie OLsztyñskiej" na prze³omie XIX/XX wie-
ku zawsze ponad 50% polskojêzycznych Warmiaków przyznawa³o siê do polskie-
go narodu.

Przysz³a I wojna œwiatowa. Warmia zosta³a powa¿nie zniszczona, a nastêpnie
odbudowana przy pomocy miast Rzeszy Niemieckiej. To budzi³o wdziêcznoœæ, a poza
tym rodzi³o siê braterstwo broni w odpieraniu inwazji rosyjskiej wœród niemieckich
i warmiñskich ¿o³nierzy. W czasie plebiscytu nast¹pi³a olbrzymia polaryzacja po-
staw narodowych. Znaczna mniejszoœæ opowiedzia³a siê za Polsk¹. Ale statystycz-
nych wyników g³osowania z 1920 r. nie mo¿na jednoznacznie okreœlaæ, ¿e œwiadczy³y
albo o niemieckoœci, albo polskoœci - jak to po dziœ dzieñ g³osi historiografia nie-

miecka. Du¿¹ czêœæ przestraszonych Polaków warmiñskich albo nie posz³a do
g³osowania, albo g³osowa³a na Prusy W schodnie. Bo jednak akt g³osowania w prak-
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tyce nie by³ tajny. Niemniej trzeba te¿ przyznaæ, ¿e pod wp³ywem potê¿nej agitacji
niemieckiej, w tym i Koœcio³a warmiñskiego, jakaœ czêœæ dotychczas polskich
Warmiaków, zmieni³a swoje poczucie narodowe. Inna rzecz, i¿ g³osowanie za pañ-
stwowoœci¹ niemieck¹ nie musia³o oznaczaæ opowiedzenia siê za narodem nie-
mieckim, zw³aszcza, gdy istnienie pañstwa polskiego wobec ofensywy Armii
Czerwonej by³o realnie zagro¿one.

Nast¹pi³ okres miêdzywojenny. Niewielka mniejszoœæ polsko-warmiñska zo-
sta³a poddana dalszej presji germanizacyjnej, id¹cej nie tylko od strony szko³y, woj-
ska, urzêdów, Koœcio³a, ale tak¿e ze strony organizacji spo³ecznych, politycznych
i kulturalnych oraz wskutek naturalnych procesów asymilacyjnych, wynikaj¹cych
g³ównie z kontaktów gospodarczych z ludnoœci¹ niemieck¹. Natomiast na Ka-
szubach mamy sytuacjê odwrotn¹. Dziêki pañstwu polskiemu nie tylko zosta³y
zahamowane procesy germanizacyjno-asymilacyjne, ale zaczê³a siê pog³êbiaæ i roz-
szerzaæ polska œwiadomoœæ narodowo-pañstwowa, pomimo czêstych zatargów
z now¹ administracj¹. Z dotychczasowych ró¿nic pomiêdzy sytuacj¹ ludnoœci pol-
sko-warmiñskiej i kaszubskiej, w³aœnie lata miêdzywojenne odegra³y bodaj¿e naj-
wa¿niejsz¹ rolê w budzeniu ducha polskiego wœród Kaszubów i odwrotnie, ducha
niemieckiego wœród polskich Warmiaków.

N a zakoñczenie jeszcze dwie uwagi. Dobrze, i¿ w omawianej monografii zosta³
uwzglêdniony problem ludnoœci ¿ydowskiej, ale szkoda, ¿e nazbyt pobie¿nie. Nie
wspomniano np., ¿e po I rozbiorze Polski, "tolerancyjny" król Fryderyk II wypêdzi³
z Prus Zachodnich do Polski 7 tysiêcy ¯ydów, o czym ju¿ w 1921 r. pisa³ Andrzej
Wojtkowski, a w 1995 r. przypomnia³ Hans-Jiirgen Bemolburg. I druga sprawa.
Nie mogê siê zgodziæ z twierdzeniem, ze Kaszubi spotykali siê z nacjonalizmem
i szowinizmem tak ze strony niemieckiej, jak i polskiej3 . Oczywiœcie by³y tarcia
pomiêdzy Kaszubami a dzia³aczami polskimi, a póŸniej polsk¹ administracj¹. Ale
nie mo¿na tych konfliktów przyrównywaæ chocia¿by do polityki germanizacyjnej
w³adz pruskich, czy ich pe³nego pogardy stosunku do "ciemnych Kaszubów". Po-
niewa¿ autor nie udowodni³ swojej tezy, równie¿ ja poprzestajê na swoim "veto".

W sumie jest to udane, bardzo potrzebne dzie³o, które z przyjemnoœci¹- wsta-
wiam na rega³ wœród moich cassubianów.

Pomorze..., s. 35,
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Wydawnictwa Ÿród³owe w historiografii polskiej, mimo licznych opinii o ich
wartoœciach i znaczeniu w badaniach naukowych, nie nale¿¹ do czêstych publika-
cji. Ze wzglêdu na unikatow¹ wartoœæ oryginalnych dokumentów, trudny do nich
dostêp, tak dla historyków profesjonalistów, jak i mi³oœników historii, decyduj¹ te¿
o przystêpnoœci i popularyzacji zasobów archiwalnych. Niezmiernie wa¿n¹ spra-
w¹, czêsto najtrudniejszym zadaniem, jest samo odczytanie oryginalnego doku-
mentu, a równie trudne jest zrozumienie jego treœci, czêsto znaczenia poszczegól-
nych s³ów, dziœ nieobecnych w mowie potocznej, w jêzyku polskim czy innym.
W przypadku ziem polskich, a zw³aszcza Pomorza, obok jêzyka polskiego s¹ to
zwykle ³acina i jêzyk niemiecki. St¹d ogromne znaczenie pracy edytorów Ÿróde³,
którymi zwykle s¹ doœwiadczeni historycy, korzystaj¹cy z pomocy innych kolegów,
tak¿e innych specjalnoœci naukowych, np. filologów.

Powszechnie znane s¹ takie wydawnictwa Ÿród³owe, jak kodeksy dokumen-
tów - przywilejów œredniowiecznych, dotycz¹ce poszczególnych ziem, instytucji

czy nawet osób. Z gruntu pomorskiego szczególnie cenimy dzie³o Maxa Perlbacha
Pommerelisches Urkundenbuch I .

W odniesieniu do czasów nowo¿ytnych podobn¹ wartoœæ maj¹ lustracje dóbr
królewskich. Ich wydawania w przypadku Pomorza Nadwiœlañskiego - Prus Za-

chodnich podj¹³ siêjako pierwszy ju¿ u schy³ku XIX wieku zas³u¿ony archiwista
berliñski Józef Paczkowski, póŸniej szy twórca archiwistyki polskiej. Jego pracê
kontynuowa³ po 1920 r. prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, ks. Alfons
Mañkowski. W 1938 r., w³aœnie w ich opracowaniu, jako tom 32 serii "Fontes",
ukaza³a siê ksiêga pt. Opis królewszczyzn w województwach che³miñskim, po-
morskim i malborskim w roku 1664. W po³owie lat 50. XX wieku prace edytor-

M. Perlbach. Pommerelisches Urkundenbuch. Danzig 1882.
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skie w odniesieniu do lustracji podjêto w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.
Ich efektem s¹ko1ejne tomy, ukazuj¹ce siê od 1959 r. w odniesieniu do poszczegól-
nych województw dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie lustracji Prus Królewskich
sta³o siê zadaniem Zak³adu Historii PomorzaIH PAN, a naj obszerniejszej z 1765 r.
samego kierownika Zak³adu - profesora Gerarda Labudy. Od 1961 r. w Gdañskim

Towarzystwie Naukowym ukaza³y siê kolejno cztery tomy, przygotowywane przez
profesora Stanis³awa Hoszowskiego, zredagowane przez profesora Leona ̄ ytko-
wicza2. Praca G. Labudy nad edycj¹ lustracji z 1765 r. zosta³a w pewnym momen-
cie przerwana, a dopiero po latach podjêto jej kontynuacjê w ramach toruñskiej
Pracowni Zak³adu Historii Pomorza. Zadanie to zaproponowano Jerzemu Dygda-
le - wydawcy tu omawianego tomu, któremu prof. G. Labuda przekaza³ tak¿e

swoje odpisy dokumentu i inne materia³y. Formalnie sprawê uregulowano dopiero
w 1983 r., a po kolejnej przerwie w pracy podjêto to zadanie w roku 1990. Dziesiêæ
lat póŸniej ukaza³a siê w Toruniu tu sygnalizowana cz. I t. I, obejmuj¹cego powiaty
pucki i mirachowski województwa pomorskiego. Ukazanie siê tego dzie³a stanowi
swoisty prze³om w procesie realizacji ambitnego planu IH PAN, przynajmniej w od-

niesieniu do Prus Królewskich.
Lustracja z 1765 r. jest najobszerniejsz¹i najbardziej szczegó³ow¹. Jej oryginal-

ne protokó³y, stanowi¹ce podstawê wydania, przechowywane s¹ w Archiwum
Akt Dawnych w Warszawie, w zespole Archiwum Skarbu Koronnego. Archiwal-
na ksiêga zatytu³owana jest na ok³adce: Lustracja starostw puckiego, mirachow-
skiego i parchowskiego w województwie pomorskim r: 1765. J. Dygda³a we
wstêpie pisze: "Naklejka ta mo¿e pochodziæ z drugiej po³owy XVIII w., choæ
znacznie bardziej prawdopodobnie jest jej datowanie na po³owê XIX w. "

PóŸniej, znacznie drobniejszym pismem uzupe³niono ten tytu³, dodaj¹c: "oraz in-

nych królewszczyzn ", a tak¿e bli¿ej okreœlono po³o¿enie tych starostw, dopisuj¹c:
"powiatach puckim i mirachowskim le¿¹cych ". Ostatecznie tytu³ wiêc brzmi:
Lustracja strostw puckiego, mirachowskiego i parchowskiego oraz innych
królewszczyzn w województwie pomorskim, powiatach puckim i mirachow-

skim le¿¹cych r: 17653.
Ten to tytu³ w pe³ni oddaje zawartoœæ dzie³a i wydaje mi siê, ¿e móg³by z powo-

dzeniem zaistnieæ na karcie tytu³owej omawianego wydawnictwa. S³owa, pojêcia
- powiat i starostwo znowu nabra³y wspó³czesnych treœci i znaczenia. Niekiedy
traktowane s¹ one jako synonimy. A co wa¿niejsze - historyczne nazwy konkret-

nychjednostek ró¿nej administracji ulegaj¹ pomieszaniu ze wspó³czesnymi. St¹d

Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdañsk 1961; Lustracja woje-
wództw malbor,\'kiego i che³miñskiego 1565, wyd, S. Hoszowski, Gdañsk 1961; Lustracja woje-
wództwa ma³borskiego i che³miñskiego 1570, wyd. S. Horszowski, Gdañsk 1962; Lustracja woje-
wództw Prus Królewskich 1624 z.fragmentem lustracji 1615, wyd. S. Hoszowski, Gdañsk 1967.

Op. cit., s. XXVIII-XXIX.
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tak wa¿na jest praca edytorska, autora opracowania - przygotowania dzie³a do

druku, w tym przypadku J. Dygda³y. Tê pracê szczególnie trzeba podkreœliæ. Przed-
mowa jego autorstwa i podpisy objaœniaj¹ce tekst Ÿród³owy, to efekt olbrzymiej
pracy - dodatkowych i szerokich studiów literatury.

Na szczególn¹ uwagê i wdziêcznoœæ czytelników, nie tylko amatorów, zas³ugu-
je sama Przedmowa, obejmuj¹ca prawie 40 stron druku. Autor przypomnia³ w niej
i objaœni³ podstawowe kwestie zwi¹zane z narodzinami dokumentu, jak i jego przy-
gotowaniem do druku. Obejmuje ona kolejno nastêpuj¹ce zagadnienia:

- Lustracje Prus Królewskich XVI - XVIII wieku i ich edycje,
- Prusy Królewskie na prze³omie czasów saskich i stanis³awowskich,
- Uchwalenie lustracji w 1764 roku,
- Osoby lustratorów,
- Przeprowadzenie lustracji województw pruskich w 1765 roku,
- Opis podstawy wydania lustracji powiatów puckiego i mirachowskiego,
- Metoda wydawnicza.

Do tego do³¹czone s¹ wykazy czêœciej wystêpuj¹cych w tekœcie Ÿród³owym
œwi¹t i skrótów oraz wykaz skrótów archiwalnych i bibliograficznych. Lektura
Przedmowy stanowi okazjê do pog³êbienia naszej znajomoœci historii, tak¿e specy-
fiki dziejów i ustroju Prus Królewskich, zw³aszcza i autonomii w ramach Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów.

Podstawow¹ czêœæ omawianego tomu stanowi¹ zapisy Ÿród³owe ilustracji, wzboga-
cone przypisami objaœniaj¹cymi fakty, osoby i nazwy. Ju¿ w spisie treœci lustracji
autor opracowania poda³ w nawiasach kwadratowych obecne nazwy miejscowoœci.
Choæ przy ich ustalaniu pos³ugiwa³ siê dawnymi i wspó³czesnymi urzêdowymi
wykazami, nie ustrzeg³ siê jednak od niedok³adnoœci. Np. w Lustracji starostwa
parchowskiego uwzglêdnione jest szczególnie mi bliskie pustkowie "Jab³uszek",
a w przypisie nr 357 czytamy: " Obecnie osiedla Jab³oñcz Wielki i Jab³oñcz Ma³y "4 .
- Sk¹d te arcyoryginalne - niespotykane dot¹d i nieznane mi nazwy siê wziê³y?

Nawet w literaturze i nazewnictwie niemieckim zachowana zosta³a stara forma Jab³u-
szek - nie od dziœ Du¿y i Ma³y, któr¹ pod wp³ywem regu³ jêzyka polskiego ija sam

próbowa³em nies³usznie prezentowaæ w postaci "Jab³uszko Du¿e" lub "Jab³uszko
Ma³e". Ów lustracyjny Jab³uszek, to dziœ Jab³uszek Du¿y, nadal nale¿¹cy do rodziny
wymienionej w 1765 r.5 Pozostaje pytanie kiedy i jakim sposobem ujawni³ siê Jab³uszek
Ma³y, bêd¹cy w³asnoœci¹ innej familii? Ale to ju¿ inna historia. Ciekawsz¹ mo¿e byæ
ta, która dotyczy w³aœcicieli - u¿ytkowników pustkowia. W dokumencie czytamy:

" To pustkowie trzyma urodzony Pawe³ Borzyszkowski. Reprodukowa³ przed nami
przywilej przez J. W Cicholewskiego, starostê naówczas parchowskiego, uro-

Op. cit., s. 178.
O historii Jab³uszka zob. [w:] Lipusz - Dziemiany. Monografia, pod red. J. Borzyszkowskiego,
Gdañsk 1999.
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dzonym Mateuszowi i Zofii Jab³uszkom Borzyszkowskim ma³¿onkom [i) ich
potomstwu wiecznemi czasy nadany, w lemañstwo obrócone, w Gdañsku
d. 6 paŸdziernika 1745 1:, na który aprobacji JKM nie pokaza³ "6. Istotna war-
toœæ tego zapisu dotyczy nie tyle sprawy czasu nadania - innego ni¿ mówi rodzinna

tradycja, ile przydomka posiedzicieli. Mamy tu bowiem ciekawy przyk³ad, kiedy to
od przydomka posesorów bierze siê nazwa miejscowoœci. Ten przydomek dot¹d nie
by³ odnotowany ani w tradycji rodzinnej, ani w pracach jêzykoznawców - tak¿e

najwybitniejszego eksperta w tej materii prof. Edwarda Brezy7. Tymczasem nieco
wczeœniej jego zapis ujawniono mi na podstawie ksi¹g metrykalnych, gdzie w parafii
Borzyszkowy by³ on odnotowany ju¿ w XVII w.8 Przywo³uj¹c ten szczegó³, chcê
podkreœliæ wagê publikacj i Ÿród³owej J. Dygda³y tak¿e dla badañ rodzinnych ijêzyko-
znawców9. Bez w¹tpienia najwiêcej z tej publikacji mog¹ skorzystaæ sami historycy,
badacze dziejów gospodarczych Prus Królewskich i Rzeczypospolitej (siêgaj¹cy zresz-
t¹ do lustracji w oryginale), a przede wszystkim autorzy popularnych monografii wsi,
gmin i powiatów. W tym ostatnim kontekœcie wa¿ne s¹ infoffi1acje dotycz¹ce miesz-
kañców poszczególnych wsi, ich nazwisk i zawodów, stanu budynków, op³aconych
czynszów i wykonywanych powinnoœci, a tak¿e samej tytulatury stanowej. Z mi³ym
zdziwieniem zauwa¿y³em, i¿ wielu dzier¿awców królewskich folwarków to ludzie
"uczciwi", a [dobrze] urodzeni s¹ rzadkoœci¹. Równie istotna jest mo¿liwoœæ ustale-
nia trwa³oœci osadnictwa, zamieszkiwania konkretnych wsi przez te same rodziny od
ponad 200 lat po dzieñ dzisiejszy.

Generalnie lustracja ukazuje stan zagospodarowania tej najbardziej chyba ka-
szubskiej czêœci Prus Królewskich. Daje te¿ mo¿liwoœæ porównania z przeprowa-
dzonym kilka lat póŸniej przez zaborcê Katastrem fryderycjañskim z 1772/73 r.
Oba te dokumenty zawieraj¹ sporo materia³u jêzykowego, niejako dodatkowych
infoffi1acji. Jeden spisany zosta³ generalnie po polsku, drugi po niemiecku, a ka¿dy
oddaje obraz regionu i jego mieszkañców, z których wielu mówi³o wówczas za-
pewne wy³¹cznie po kaszubsku. Kaszubizmów jêzykowych w lustracji, wbrew
mo¿liwym oczekiwaniom, jest mniej ni¿ w Katastrze, gdzie dotycz¹ one przede
wszystkim fonetycznego zapisu nazwisk. Zapewne zdecydowa³ tu fakt, i¿ lustrato-
rami byli ludzie miejscowi - Pomorzanie, Polonusi, a nie Niemcy.

6 Op. cit., s. 178-179.
7 E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdañsk 1986. Po jego opiniê o pocho-

dzeniu nazwy Jab³uszek [w:] Lipusz-Dziemiany..., s. 459.
8 Zob. Borzyszko1ry i Borzyszkowscy. Studia i materia³y do dziejów wsi i rodziny, pod red. J. Bo-

rzyszkowskiego, t. I - VI, Gdañsk - Lipusz 1992-1999. Poznanie kolejnego przydomka Bo-
rzyszkowskich zawdzieczam mgr. Leonowi Stoltmannowi z Bielefeid.

9 Zob. E. Breza, Toponimia powiatu koœcierskiego, Gdañsk 1978. Podobnie jak Jab³uszek swoj¹

nazwê otrzyma³o pustkowie Dywan, którego u¿ytkownikiem by³a "Agnieszka, niegdy utciwego
Micha³a Dywana ma³¿onka" a kolejnymi ich nastêpcy (Lustracja ... 1765, s. 179); Tu te¿ b³¹d
w przypisach. S¹siaduj¹ce z Jab³uszkmi i Dywanem Sominy Niemieckie to dziœ nie Sumin (jest
taki!) a Sominv. gmina Studzienice. pow. Bytów.
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Lektura Lustracji przyniesie niema³o satysfakcji tak¿e etnografom, zw³aszcza
badaczom dziejów budownictwa architektury i rozwoju zagospodarowania prze-
strzeni. Z trzech uwzglêdnionych w niej starostw najmniej mo¿e znane i obecne
w potocznej œwiadomoœci jest starostwo parchowskie, le¿¹ce tak¿e w ówczesnym
powiecie mirachowskim. Posesorami tej¿e dzier¿awy byli w XVIII wieku m.in.
przedstawiciele familii Szczepañskich, Solikowskich, Czapskich, Krokowskich,
Lubomirskich, Buchholtzów i Hy1zenów, w imieniu których ktoœ inny rezydowa³ na
miejscu lub wcale. St¹d te¿ zapewne stan parchowskiego pa³acu: "Gmach eks-
traordynaryjny, o 2 kondygnacjach, o 4 kominach murowanych. Pokojów
i okien w nim poddostatek, sam ca³y z gruntu do niczego, ile siê ca³y wali,
w pruski mur wystawiony. W którym bardzo niebezpiecznie rezydowaæ. Pod
nim sklepy 2 murowane, sklepione, jeden dobry, drugi reperacji potrzebuj¹-
cy. Przy tym pa³acu by³a kuchnia, która upad³a, pod ni¹ sklep murowany,
który z przychodu wcale jest zrujnowany. Ten pa³ac, ¿e siê ju¿ do reperacji
nie godzi, przeto do nowego ju¿ zwiezionego drzewa przesz³o sztuk 300 jest
na dziedziñcu sprowadzonego. To¿ drzewo ju¿ cieœla obrabia 10. Poza pa³a-
cem by³ tam folwark (dworek z altank¹ o 2 izbach i 3 + 2 alkierzykach,
dalszych izbach, komorach i kuchni), woziarka, stajenka, stajnia dla koni,
chlewik, owczarnia, gumna, stajnie dla byd³a i browar. Przy browarze stud-
nia z ¿urawiem, mniej potrzebna, gdy¿ woda w niej niedobra ". A dalej jeszcze
wieœ, lasy i granice. - Opisy lustracyjne s¹ nieraz na tyle dok³adne, ¿e ³atwo mo¿na

odtworzyæ obraz danej wsi, np. Parchowa, z wielk¹ dok³adnoœci¹. W sumie bardzo
dobrze siê sta³o, ¿e omawiana lustracja ujrza³a wreszcie œwiat³o dzienne. Czekanie
na kolejne czêœci i tomy, mam nadziejê nie bêdzie tak d³ugie, jak na cz. I.

Na marginesie pracy edytorskiej, szczegó³owo i zrozumiale ujawnionej przez
autora opracowania we wstêpie, mo¿na zg³osiæ jedn¹ zasadnicz¹ uwagê: pracy
i wspó³pracy redakcyjnej nigdy za wiele. Na bazie lektury przypisów mo¿na przy-
puszczaæ, i¿ edytor nie chodzi³ œladami lustratorów (sk¹din¹d wiadomo, ¿e suto
op³aconych). Dla pe³niejszego zrozumienia Ÿród³a ijego objaœnienia taka podró¿
studyjna wydaje siê wrêcz nieodzowna. Mo¿e przy kolejnych tomach bêdzie ona
mo¿liwa. Wêdruj¹c niejako za lustratorami od wsi do wsi, poprzez pustkowia i m³yny,
nie tylko lepiej mo¿na zrozumieæ i objaœniæ Ÿród³o, ale te¿ unikn¹æ wiele b³êdów
i zdobyæ bezcenne doœwiadczenia, poznaæ rzeczywistoœæ historyczn¹ i wspó³cze-
sn¹ z prezentowanym Ÿród³em in situ.

Cennym uzupe³nieniem, u³atwiaj¹cym korzystanie z lustracji, s¹ indeksy. Woma-
wianej czêœci mamy tylko "Indeks tenutariuszy i dzier¿awców dóbr królewskich
oraz urzêdników staroœciñskich i lustratorów". Dalsze indeksy, zapowiedziane
w Przedmowie, stanowiæ bêd¹ cz¹stkê ostatniego tomu, a ile tomów bêdzie, to

10 Op. cit., s. 154. Równie cenne, ciekawe, a mo¿e jeszcze ciekawsze, s¹ opisy innych obiektów, np.

zamku krzy¿ackiego w Pucku.
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oka¿e siê dopiero w trakcie przygotowania do druku ca³oœci. Elementem u³atwia-
j¹cym orientacjê w terenie i zawartoœci Lustracji s¹ do³¹czone do omawianego
dzie³a dwie mapy: "Królewszczyzny województwa pomorskiego powiatu miarchow-
skiego wed³ug lustracji 1765 r." i ... "Królewszczyzny... powiatu puckiego ...",
opracowane przez J. Dygda³ê i K. Mikulskiego. (Zaznaczona na pierwszej na po-
³udniu w pobli¿u Trzebunia "Tuszonka" - to Turzonka, uwzglêdniona i zapisana

prawid³owo w lustracji wœród nale¿¹cych do starostwa parchowskiego m³ynów.)
W sumie dziêki J. Dygdale i Towarzystwu Naukowemu w Toruniu oraz Uniwersy-
tetowi im. M. Kopemikajako wspó³wydawcy, a i patronuj¹cej ca³oœci PAN, otrzy-
maliœmy bardzo cenne dzie³o, którego wydanie dofinansowa³ KBN. Publikacjê do
druku opiniowali G. Labuda i A. Tomczak, którym autor - wydawca J. Dyga³a-

na koñcu przedmo\-ry wyrazi³ szczególnie podziêkowania, jak i prof. Franciszkowi
Pop³awskiemu, za konsultacje filologiczne. Prezentowana publikacja stanowi cen-
ne Ÿród³o do dziejów Kaszubów i Pomorza w XVIII w., u schy³ku Rzeczypospolitej

Szlacheckiej.
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Wiek XIX przyniós³ dynamiczny rozwój regionalnych i lokalnych towarzystw
historycznych w Niemczech. Zajmowa³y siê one gromadzeniem pami¹tek histo-
rycznych i ochron¹ zabytków oraz inspirowaniem i organizowaniem badañ nad
dziejami poszczególnych regionów. Przyczynia³y siê do integracji niemieckiego
spo³eczeñstwa, o¿ywia³y ¿ycie kulturalne w miastach i na prowincjach. Pozosta-
wi³y licz¹c¹ siê i w du¿ym stopniu wykorzystywan¹ do dzisiaj spuœciznê naukow¹.
We wschodnich prowincjach pañstwa pruskiego dzia³alnoœæ towarzystw historycz-
nych nabiera³a z up³ywem lat coraz wiêkszego znaczenia politycznego. O ile po-
cz¹tkowo badacze nale¿¹cy do owych towarzystw interesowali siê w szerokim
zakresie s³owiañskimi pocz¹tkami Pomorza oraz ¿yczliwie i z uznaniem odnosili siê
do dorobku dziejowego S³owian, to po zjednoczeniu Niemiec starali siê przede
wszystkim uwypuklaæ niemieckie zas³ugi dla rozwoju wschodnich prowincji i wy-
kazywaæ, ¿e stanowi¹ one integraln¹ czêœæ pañstwa pruskiego. Szczególnie w Po-
znañskiem i Prusach Zachodnich wa¿nym zadaniem towarzystw historycznych
sta³o siê tak¿e krzewienie i utrwalanie wœród czêœciowo nap³ywowej tutaj ludnoœci

niemieckiej œwiadomoœci to¿samoœci regionalnej.
Zas³uguj¹ca niew¹tpliwie na dok³adne zbadanie dzia³alnoœæ niemieckich towa-

rzystw historycznych we wschodnich prowincjach Prus w s³abym stopniu wzbu-
dza³a dot¹d zainteresowanie historyków. Niemieccy badacze poœwiêcali im g³ównie
okolicznoœciowe publikacje. Pe³nego opracowania w ksi¹¿ce Ma³gorzaty Niedziel-
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skiej doczeka³y siê jedynie dzieje towarzystw naukowych w Prusach Zachodnich I .
Poznañskiemu towarzystwu historycznemu (Historische Gesellschaft flir die Pro-
vinz Posen) poœwiêcono tylko kilka s³abo udokumentowanych artyku³ów 2. Nadal
czeka ono na swojego dziejopisa. Utworzone ju¿ w 1824 roku w Szczecinie Towa-
rzystwo Historii i Staro¿ytnoœci Pomorza (THiSP) by³o jednym z naj starszych i pod
wzglêdem liczby cz³onków jednym z najwiêkszych towarzystw historycznych
w Niemczech. Chocia¿ odegra³o wa¿n¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym, naukowym i kul-
turalnym miasta i prowincji pomorskiej, jego dzieje nie zosta³y wyczerpuj¹co zba-
dane i ukazane w osobnej monografii. Praca Macieja Szuka³y wype³nia zatem

dotkliwie odczuwan¹ lukê w historiografii.
Ju¿ na wstêpie wypada stwierdziæ, ¿e otrzymaliœmy ksi¹¿kê poprawnie

skonstruowan¹ i solidnie udokumentowan¹. Autor zastosowa³ tradycyjny, chrono-
logiczno-problemowy uk³ad treœci, chc¹c mo¿liwie przejrzyœcie ukazaæ dzieje
szczeciñskiego THiSP. Przeprowadzi³ szerok¹ kwerendê Ÿród³ow¹ w Archiwum
Pañstwowym w Szczecinie i Archiwum Krajowym w Gryfii; wykorzysta³ sumien-
nie sk³adaj¹cy siê z 194 jednostek zespó³ akt "Pomorskiego Towarzystwa History-
czno-Archeologicznego", niektóre spuœcizny (Hugona Lemckego, Martina
Wehn11annaitd.), drukowane sprawozdania roczne THiSP, wydawnictwa Ÿród³owe,
pisma urzêdowe, przeanalizowa³ zawartoœæ kilkuset roczników periodyków nau-
kowych ("Baltische Studien" i innych), siêgn¹³ do prasy szczeciñskiej i gryfijskiej
oraz kilku pamiêtników. Du¿e wra¿enie robi równie¿ licz¹ce kilkaset pozycji zesta-
wienie wykorzystanych w ksi¹¿ce opracowañ.

Przejrzysty uk³ad treœci sprawia, ¿e czytelnik ³atwo mo¿e znaleŸæ w ocenianej
pracy poszukiwane informacje. Sk³ada siê ona ze wstêpu wyjaœniaj¹cego za³o¿e-
nia rozprawy i zawieraj¹cego charakterystykê wykorzystanych Ÿróde³ oraz z czte-
rech rozdzia³ów i zakoñczenia. W pierwszym rozdziale autor charakteryzuje t³o
spo³eczne i intelektualne "ery towarzystw historycznych" w Niemczech, omawia
wp³yw przemian spo³eczno-politycznych oraz reform oœwiatowych na kszta³towa-
nie siê œwiadomoœci narodowej mieszkañców Prus i innych pañstw niemieckich
w koñcu XVIII i w pierwszych dziesiêcioleciach XIX wieku. Wykazuje tutaj, ¿e
szybki rozwój pod wzglêdem liczebnym towarzystw historycznych w dziewiêtna-
stowiecznych Niemczech nastêpowa³ w wyniku œwiadomego dzia³ania pañstwa
i warstw mieszczañskich. W rozdziale drugim opisuje powstanie i pierwsze lata

istnienia szczeciñskiego towarzystwa historycznego (1824-1831), krystalizowanie
siê celów jego dzia³alnoœci, rolê nadprezydenta Johanna Augusta Sacka i oœwieco-

M. Niedzielska, Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920,
Toruñ 1993.
Zob. m.in. M. Cygañski, Niemieckie towarzystwo historyczne w Poznañskim (1885-1945),
"Przegl¹d Zachodni" 1969, nr 5/6, s. 322-379; K. Malonowski, Niemieckie towarzystwo history-
czne w Poznaniu - dzia³alnoœæ w latach 1885-1919, "Przegl¹d Zachodni" 1990, nr 3, s. 1-18.
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nego mieszczañstwa w tym procesie. W rozdziale trzecim przedstawia dzieje to-
warzystwa w nastêpnym, zamkniêtym datami 1832-1871, okresie, w którym inte-
growa³o siê ono z innymi niemieckimi towarzystwami historycznymi i rozszerza³o
systematycznie swoj¹ dzia³alnoœæ, gromadz¹c tzw. staro¿ytnoœci, publikuj¹c tomy
wa¿nych Ÿróde³ do dziejów Pomorza, wydaj¹c od 1832 roku "Baltische Studien"
itd. Wreszcie w czwartym rozdziale omawia rozwój towarzystwa w okresie miê-
dzy zjednoczeniem Niemiec a zakoñczeniem pierwszej wojny œwiatowej. By³ to
okres najwiêkszej aktywnoœci jego cz³onków i wp³ywu na ewolucjê ich postaw
i pogl¹dów nacjonalistycznej szko³y pruskich historyków oraz rozkwitu dzia³alnoœci
wydawniczej. Staraniem szczeciñskiego THiSP ukaza³o siê wówczas szereg edy-
cji Ÿród³owych, a w 1887 r. rozpoczêto wydawanie "Monatsblatter" - miesiêczni-

ka zawieraj¹cego przyczynki i krótkie artyku³y z zakresu bogatej problematyki
dziejów Pomorza, znacznie powiêkszono zbiory archeologiczne i numizmatyczne.

Maciej Szuka³a z powodzeniem osi¹gn¹³ postawiony przed sob¹ cel badawczy.
Ukaza³ w swej ksi¹¿ce pe³ny (niezawieraj¹cy wiêkszych luk) obraz dziejów szczeciñ-
skiego Towarzystwa Historii Pomorza i Staro¿ytnoœci, jego genezê, etapy rozwoju,
ustrój, kierunki badañ, kontakty z innymi towarzystwami historycznymi, stosunki
z w³adzami administracyjnymi prowincji pomorskiej, formy dzia³alnoœci (edycje
Ÿród³owe, czasopisma, inne publikacje, poszerzanie zbiorów, prace nad katalogiem
zabytków, wycieczki itd.), zmiany w liczebnoœci i strukturze spo³ecznej cz³onków
oraz Ÿród³a dochodów i strukturê wydatków. Podj¹³ udan¹ próbê udowodnienia
postawionych we wstêpie (s. 12) tez badawczych. Wykaza³, ¿e powstanie towarzy-
stwa historycznego w Szczecinie, podobnie jak innych towarzystw historycznych
w Niemczech, by³o wyrazem emancypacji mieszczañstwa w dobie romantyzmu, i ¿e
wa¿n¹ rolê w jego rozwoju odegra³a miejscowa biurokracja. Wnikliwie omówi³ ewolu-
cjê szczeciñskiego i gryfijskiego œrodowiska historycznego pod wp³ywem czynników
politycznych i historiografii nacjonalistycznej, tzw. szko³y pruskiej. Ciekawie opisa³
te¿ polemikê w koñcu XIX wieku historyków pomorskich Ernsta Bernheima i Martina
Wehrmana z czo³owymi przedstawicielami niemieckiej historiografii powszechnej
deprecjonuj¹cymi badania w zakresie historii regionalnej. W trakcie lektury niektó-
rych czêœci ksi¹¿ki odczuwa siê jednak¿e du¿y niedosyt. Autor po³o¿y³ nacisk na
przedstawienie w niej jak najwiêcej ustalonych faktów, zaniedbuj¹c stronê
wyjaœniaj¹c¹. Uwaga ta dotyczy zw³aszcza podrozdzia³ów poœwiêconych cz³onkom
THiSP (s. 109-116, 178-187). W zamieszczonych w nich tabelach autor ukazuje
zmiany w liczebnoœci i strukturze spo³eczno-zawodowej cz³onków towarzystwa, ale
zmian tych wszechstronnie nie wyjaœnia. Szczególnie w ostatnich podrozdzia³ach
tabele zajmuj¹ wiêcej miejsca ni¿ sam tekst. Powinny byæ one raczej umieszczone
w aneksach.

W sumie uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka M. Szuka³y stanowi krok naprzód w badaniach
nad niemieckimi towarzystwami historycznymi w XIX i pierwszych dziesiêciole-
ciach XX wieku. Po opracowaniu dziejów towarzystw historycznych czynnych
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w Poznañskiem, Prusach Wschodnich i na Œl¹sku bêdzie mo¿na podj¹æ badania
problemowe i porównawcze nad kszta³towaniem siê œwiadomoœci historycznej nie-
mieckiej ludnoœci i kierunków rozwoju historiografii regionalnych we wschodnich
prowincjach monarchii Hohenzollernów.
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ŒMIERÆ I POI{UTA W DAWNYM I{SIÊS7WIE

POMORSlaM,
WYD. "ECO", POZNAÑ 2000, SS. 162, 52 ILUSTR.

Tematyka œmierci, tak czêsto oddalana od naszych myœli, poczynañ, jako kres
ziemskiej drogi, by³a od zawsze podejmowana w sferze kultury duchowej i mate-
rialnej cz³owieka. Z ni¹ zwi¹zane s¹ pewne modele zachowañ i obyczajów.

Tematem œmierci, szczególnie nag³ej, gwa³townej, niespodziewanej, zadanej z ze-
wn¹trz, jak i jej skutkami, zaj¹³ siê w swojej pracy W. £ysiak. Zakres terytorialny
i chronologiczny obejmuje Ksiêstwo Pomorskie, jak pisze autor: "od czasu jego
uformowania po po³owê XVII wieku ". Jednym ze skutków odebrania ¿ycia by³o
postawienie przez mordercê krzy¿a pokutnego, przy czym autor w swoim opraco-
waniu pod terminem "krzy¿ pokutny" rozumie wszystkie obiekty, czêsto o ró¿nych
kszta³tach, spe³niaj¹ce to zadanie.

Krzy¿e pokutne wystêpuj¹ na obszarze niemal ca³ej Europy "od pó³nocnych
W³och, po kraje skandynawskie i od Hiszpanii a¿ po Kaukaz." Tereny szcze-
gólnego ich nasilenia to po³udniowe Niemcy, Austria, Czechy. Dolny Œl¹sk jest
granic¹ wschodni¹ masowego ich wystêpowania. Ksi¹¿ka W. £ysiaka pozwala
stwierdziæ ich stan zachowania na Pomorzu Zachodnim, natomiast na Pomorzu
Wschodnim ju¿ nie wystêpuj¹.

Swoje badania autor opar³ na szerokiej bazie Ÿród³owej. Bada³ archiwa, w któ-
rych najbardziej cenne materia³y znalaz³ w archiwum krajowym w Greifswaldzie,
miejskim w Stralsundzie i parafialnym w Levenhagen. Obficie korzysta³ te¿ z lite-
ratury, g³ównie niemieckojêzycznej, ujmuj¹c szeroko temat i podsumowuj¹c do-
tychczasowe ustalenia.

Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, siedmiu rozdzia³ów, zakoñczenia, spisu wa¿niejszej
literatury, indeksów: miejscowoœci i osób. Oparta jest na uk³adzie problemowym.

Tematyce œmierci i j ej wizerunkowi w œredniowieczu poœwiêcony jest rozdzia³
pierwszy. Autor wychodzi od œredniowiecznych przedstawieñ œmierci, po motyw
..tañca œmierci" szerzej omówiony na przyk³adzie obrazu Rycerz na cmentarzu
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z ko³obrzeskiej katedry. Na tym wizerunku zmarli broni¹ dobrych ludzi (rycerza)
przed mocami z³a. Przyk³ad ten stanowi wyjœcie do tematyki dobrej, czyli uporz¹d-
kowanej, przygotowanej, i z³ej, gwa³townej, niespodziewanej œmierci.

Problematyce œmierci nag³ej poœwiêcony jest rozdzia³ drugi. Œmieræ nag³a doty-
czy ofiar zabójstwa, utoniêcia, uderzenia piorunem, zabitych w pojedynku, wypad-
ków przy pracy itd. Na przyk³adach odnosz¹cych siê do ró¿nych przestrzeni
czasowych i terytorialnych, autor przedstawia problematykê i zwyczaje z ni¹zwi¹-
zane. Ci, którzy odeszli œmierci¹ nag³¹, mog¹, oczekuj¹c zbawienia, nêkaæ ¿yj¹-
cych. Skazani na wieczne potêpienie, np. samobójcy, straceni, nie maj¹c prawa do
pogrzebu mog¹ siê mœciæ, st¹d przedstawiona jest w ksi¹¿ce ca³a gama metod
obrony przed nimi. Podobnie jak obrona przed wampirami. Niestety autor nie przy-
równa³ tych ostatnich do kaszubskich wieszczych, mimo ¿e podawa³ przyk³ady np.
z Go³czewa gm. Parchowo, Dêbicy Kaszubskiej itp. Podobnie sposoby obrony
przed nimi nie s¹ porównane z ludowymi zwyczajami kaszubskimi.

Rozdzia³ trzeci poœwiêcony jest umowom kompozycyjnym zawieranym pomiê-
dzy zabójc¹ b¹dŸ jego przedstawicielami a rodzin¹ - reprezentantami zamordowa-

nego. Istot¹ tych cywilno-prawnych umów by³o odst¹pienie od zemsty. Warunki
umów, z których naj starsza pomorska pochodzi z 1376 r. z Ko³obrzegu, by³y dla
zabójcy ciê¿kie i wielowarunkowe. Przyk³ady umów umieszczone w tekœcie po-
zwalaj¹przeœledziæ ich specyfikê, obci¹¿enia z nich wynikaj¹ce, a doprowadzaj¹-
ce nawet do utraty maj¹tku, sposób realizacji warunków, hierarchii spo³ecznej
mordercy i zamordowanego.

Na marginesie tych rozwa¿añ autor wspomina o s¹dach krowich, jako sposobie
rozstrzygania lokalnych sporów o mniejszym wymiarze, torturach, paleniu czarow-
nic i rodzajach wykonywanych kar, uznaj¹c za najbardziej haniebne powieszenie.
Jak wynika z treœci, "zawód" kata cieszy³ siê wysokim powa¿aniem.

Jednym z warunków umów kompozycyjnych by³y pielgrzymki pokutne. Temu
tematowi poœwiêci³ W. £ysiak rozdzia³ czwarty. Miejsca pielgrzymek wspominane
w pomorskich umowach kompozycyjnych to: Rzym, Compostella, Akwizgran,
Wilsnack. Szczególnym uznaniem cieszy³y siê, nie tylko ze wzglêdu na bliskoœæ, pomor-
skie miej sca s³yn¹ce cudami, opisane w pracy: Góra Che³mska ko³o Koszalina, Ro-
wokó³ - te o maczeniu ponadregionalnym -jak i lokalne, np. Œwiêta Góra k. Polanowa,

Kenz i Bodsted k. Barthi i in. Niektóre z tych miejsc, jak wspomina autor, s³ynê³y jako
miejsca kultu ju¿ w czasach przedchrzeœcijañskich. Pokutuj¹cy nie zawsze musia³
odbywaæ pielgrzymki - nieraz do kilku miejsc - osobiœcie. Móg³ wynaj¹æ zastêpcê.

Innym warunkiem umów kompozycyjnych by³o postawienie krzy¿a pokutnego.
W rozdziale pi¹tym W. £ysiak zawar³ katalog 33 istniej¹cych (21) i nieistniej¹cych
(12) takich obiektów, ujêtych chronologicmie. Najstarszy, usytuowany w Griittow,
zwi¹zany jest ze œmierci¹ ksiêcia Warcis³awa I w 1135 r. i prawdopodobnie pocho-
dzi z XII w. Najm³odszy, z Inoujœcia z 1635 r. 17 z nich znajdowa³o siê b¹dŸ znajdu-
je w zachodniej, dziœ niemieckiej czêœci Pomorza. 3 obiekty to kaplice, 1 nagrobna
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p³yta pokutna, 1 krzy¿ drewniany. Szkoda jednak, ¿e autor nie zawar³ wszystkich
informacji, np. inskrypcji, zdjêæ obiektów itd. przy ich opisach. Trudno te¿ zidenty-
fikowaæ z opisem fotografiê krzy¿a ze Steinhagen (s. 102).

Symbolice krzy¿a i zdobnictwa krzy¿y pokutnych poœwiêcony jest rozdzia³
szósty. Autor porównuje zdobnictwo krzy¿y z przedpro¿ami domów. Podstawo-
wym surowcem, aczkolwiek niejedynym, z którego wykonywano obiekty tego
typu jest wapieñ gotlandzki. Przywo¿ony by³ jako balast statków i doskonale
nadawa³ siê do obróbki. Jest to surowiec charakterystyczny dla wszystkich wy-
brze¿y Bahyku. W rozdziale omówione s¹ te¿ wzorce ikonograficzne i inskryp-
cje umieszczone na krzy¿ach. Bogactwo ikonograficzne i inskrypcyjne, ksztah
oraz wielkoœæ ró¿ni krzy¿e pomorskie od krzy¿y np. œl¹skich, czêsto z prostym
rytem narzêdzia zbrodni b¹dŸ zupe³nie g³adkich. Niestety, brak takiego porówna-
nia z obiektami tego typu z innych terenów. Autor stwierdza tylko, ¿e: "Na po-
morskich kamieniach pokutnych nie przedstawiano wprost narzêdzi zbrodni,
jak mia³o to miejsce np. na podobnych pomnikach na Œl¹sku. ".

W ostatnim, siódmym rozdziale W. L ysiak zaj¹³ siê problematyk¹ krzy¯y pokut-
nych i miejsc œmierci gwa³townej w œwiecie kultury ludowej. Czytelnik mo¿e do-
wiedzieæ siêo nazwach lokalnych obiektów, ³¹czeniu krzy¯y pokutnych z "grobami
Hunów", wiar¹ w ich rolê ochronn¹ przed kataklizmami, np. gradobiciem, ludo-
wym zwyczaju rzucania kamieni lub ga³êzi w miejscu œmierci nag³ej, podaniach,
legendach, pieœniach, balladach itp.

Krzy¿e pokutne nie by³y przedmiotem - jak podaje autor - zbyt wielkiej troski

i wiele z nich zaginê³o b¹dŸ zmieni³o swoj¹ funkcjê. K³óci siê to z pielêgnowan¹
przez katolików tradycj¹ utrzymywania i pielêgnowania krzy¯y przydro¿nych, ka-
pliczek itp. jako obiektów i miejsc zwi¹zanych z sacrum. Nasuwaj¹ siê pytania:
dlaczego tak siê wiêc dzia³o? Jak wielki by³ wp³yw protestantyzmu? Nowe wszak
stawiano tak¿e po wprowadzeniu reformacji. Na tego typu pytania nie znajdziemy
w pracy odpowiedzi.

Zaklinanie œmierci W. Lysiaka jest prac¹ podsumowuj¹c¹ dotychczasowy stan
badañ dotycz¹cy interesuj¹cego nas tematu. W recenzowanej pracy na uwagê
zas³uguje bogactwo opisów zdarzeñ stawiania obiektów, podañ, przekazów. Cenna
jest równie¿ dokumentacja fotograficzna, szczególnie zdjêcia archiwalne z pocz¹t-
ku XX W. , które mo¿na skonfrontowaæ ze stanem obecnym. Ksi¹¿ka zwraca
uwagê na z³o¿onoœæ problematyki z³ej œmierci i losy mordercy zwi¹zane z dalszym
¿yciem, jak i odpokutowania winy. Wykazuje ³¹cznoœæ kulturow¹ Pomorza z inny-
mi wybrze¿ami Bahyku.

Niepotrzebnie jednak autor zbyt czêsto przytacza te same przyk³ady, np. o obronie
przed zemst¹ zmar³ych œmierci¹ nag³¹, o czym ju¿ wspomnia³em, o grzebaniu prze-
stêpców w miejscu zakopywania padliny itp. Zwi¹zki Ksiêstwa Pomorskiego z Ka-
szubami s¹ bezsporne. Nie widaæ ich niestety wcale na przyk³adzie tej ksi¹¿ki,
szczególnie w rozdziale o kulturze ludowej.
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Brak te¿ pe³nej bibliografii, autor odsy³a po szczegó³owe infonnacje do przypi-
sów. Niew¹tpliwie pracê wzbogaci³aby te¿ mapa z rozmieszczeniem obiektów.

Podró¿uj¹cy po Pomorzu w XVI w. Samuel Kiechel pisa³ o okolicach Lêborka:
,,/ nie jest tu w okolicy bezpiecznie, zobaczyæ mo¿na liczne kamienne krzy¿e
i gromady kamieni pokryte drzewami, które s¹ oznak¹ po zabitych i pomor-
dowanych ". Jak liczne przetrwa³y do naszych czasów, b¹dŸ przetrwa³a o nich
pamiêæ, mówi ksi¹¿ka W. £ysiaka.
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Zainicjowane przez cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w £ebie
opracowanie dziejów tego miasta nabra³o realnych kszta³tów dziêki pracy i bada-
niom Zygmunta Szultki, który podszed³ do tego zadania z niezwyk³¹ rzetelnoœci¹.
Ju¿ na samym pocz¹tku napotka³ on trudnoœci merytoryczne, których powodem
" okaza³y siê nie tyle niedostatki podstawy Ÿród³owej doby œredniowiecza
i nowo¿ytnej, bo nad nimi odnoœnie do wieków œrednich ubolewali i bolej¹
wszyscy badacze subregionu lêborsko-bytowskiego, ile ich nadzwyczaj ma³a
wiarygodnoœæ "I, st¹d szkice maj¹ z za³o¿enia ch¹rakter przyczynkowy, maj¹cy
mobilizowaæ innych badaczy do wnikliwszej i bardziej krytycznej pracy nad na-
ukow¹ monografi¹ miasta. Dlatego te¿, jak napisa³ we wstêpie autor, ¿e s¹ szkice
przede wszystkim "prób¹ prezentacji wybranych, najbardziej z³o¿onych i kon-
trowersyjnych problemów historii miasta (..). Nie roszcz¹ pretensji do wy-
czerpania problematyki. "2

Owe wybrane zagadnienia to pocz¹tki miasta, stosunki z Wejherami, aspekt
translokacji miasta, stosunki koœcielne, powstanie i rozwój szkolnictwa. Ka¿demu
z tych tematów poœwieci³ autor osobny rozdzia³ zamykaj¹cy siê chronologicznie
w okresie od wieku XIV do pocz¹tku wieku XIX.

W rozdziale pierwszym, rozwa¿aj¹c uwarunkowania lokacji £eby, wyszed³
Szultka od analizy osadnictwa w dorzeczu £eby w okresie poprzedzaj¹cym za³o-
¿enie miasta i próby rekonstrukcji wielkoœci zaplecza spo³eczno-gospodarczego,
które decydowa³o przecie¿ o przysz³ym rozwoju miasta. Skoncentrowa³ siê jedno-
czeœnie na rozwa¿eniu kwestii czy miasto zosta³o za³o¿one na tzw. "surowym
korzeniu", czy te¿ obok istniej¹cej wczeœniej osady rybaków kaszubskich. Autor
pracy polemizuje z ustaleniami niemieckich historyków R. Cramera i F. Schultza-
wczeœniejszego badacza przesz³oœci ziemi lêborsko-bytowskiej.3 W przeciwieñ-

Z. Szultka, Szkice hi.\'taryczne a dawnej £ebie, Gdañsk - £eba 2000, s. 5.
Ibidem, s. 6.
R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Butaw, Konisgsberg 1858; F. Schultz, Ge.
schichte des Kreises Lauenburf! in Pammern. Lauenburg 1912.
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stwie do Cramera Szultka sk³ania siê wyraŸnie ku teorii Szultza. Sugeruje ona, i¿
wzd³u¿ koryta £eby, od wyp³ywu z jeziora £ebsko do morza, istnia³y jeœli nie dwie,
to przynajmniej jedna osada, obok której powsta³o miasto. Byæ mo¿e by³ to dawny
Koszczewiczyn, którego nazwê umieszczon¹ w odpisie pokoju toruñskiego i któr¹
to nazwê niektórzy badacze uto¿samiali z £eb¹. W tej kwestii Szultka obstaje
twardo przy ustaleniach Edwarda Brezy, który twierdzi, ¿e nie mo¿na w ¿aden
sposób odnosiæ nazwy Kostrzewiczyn do dawniejszej rzekomo nazwy £ebt. Szult-
ka porusza te¿ rolê rodziny Flemingów w rozwoju miasta. Byli oni zasadŸcami
i pierwszymi so³tysami miasta, potomkami rodu wielce zas³u¿onego w rozwoju
miast i osadnictwa wiejskiego w pañstwie zakonnym. Omawia przy tym autor
kwestiê lokacji miasta na prawie lubeckim, a nie stosowanym powszechnie przez
Zakon prawie che³miñskim (np. jak w przypadku lokowanego te¿ przez Krzy¿a-
ków s¹siedniego Lêborka). Prawo lubeckie wybrane dla granicznej £eby "mia³o
u³atwiæ jej integracjê z miastami - portami po³udniowego pobrze¿a Ba³tyku

oraz w³¹czenie siê w nurt morskiej wymiany handlowej ".5

Rozdzia³ drugi nosi tytu³: "Wejherowie, a miasto £eba czyli studium nad
fa³szerstwami dokumentów przez Wejherów". Jest to bodaj naj ciekawsza czêœæ
tej pracy ze wzglêdu na krytykê ustaleñ dotychczasowych badaczy tego proble-
mu, którzy, jak twierdzi Szultka, mimo i¿ dostrzegali z³o¿onoœæ kwestii uprawnieñ
Wejherów w £ebie, to "nie wyci¹gali z niej prawid³owych wniosków, gdy¿
bezkrytycznie przyjmowali zawarte w dokumentach treœci za prawdziwe ".6

Autor rozpoczyna rozdzia³ od analizy dokumentu rzekomo z 1353 roku, w któ-
rym Zakon okreœlaæ mia³ prawa, przywileje i obowi¹zki Wejherów wzglêdem £eby.
Stosuj¹c metodê porównawcz¹, Szultka wykazuje niew¹tpliwie, i¿ dyplom tenjest
ca³kowitym falsyfikatem, stworzonym prawdopodobnie w po³owie XVI wieku
w czasie sporu miêdzy Wejherami a ³ebianami. Sêdzi¹ w tej sprawie by³ ksi¹¿ê
Jan Fryderyk, wspomagany przez swych urzêdników. Wejherowie - Klaus i Er-

nest, zagro¿eni utrat¹nieprawnie nabytych dóbr i przywilejów w mieœcie, posunêli
siê wówczas do sfa³szowania dokumentów sporz¹dzonych pierwotnie w kancela-
rii zakonnej. Aby uprawdopodobniæ sfa³szowany dyplom z 1353 r. (z dat¹ 1373 r.),
Wejherowie musieli nieco zmieniæ tak¿e inny dokument z 1389 r. mówi¹cy miêdzy
innymi o powinnoœciach wzglêdem miasta na³o¿onych na Wejherów. Jako bezpo-
œredniego wykonawcê zleconych fa³szerstw Szultka wskazuje Jana Kutera - se-

kretarza i nauczyciela ze S³upska. Ernest Wejher, realizuj¹c przekazana mu przez
ojca - Klausa ideê uczynienia z £eby prywatnego miasta rodu Wejherów, nie

zawaha³ siê poleciæ Kuterowi fabrykacji dokumentów, tym bardziej, ¿e ukryciu tej

Patrz: E. Breza, Nazwy miast Pomorza Gdañskiego. pod red. H. Gómowicza, Z. Brockiego,
wyd. 2, Gdañsk 1999, s. 148.
Z. Szultka, op. cit., s. 26.
Ibidem, s. 41.
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mistyfikacji sprzyja³y okolicznoœci. Oto bowiem w 1558 r. miasto prze¿y³o kata-
stroficzn¹ powódŸ, na któr¹ Wejher móg³ zrzuciæ winê za znikniêcie oryginalnych
dokumentów i w procesach, tocz¹cych siê w latach 1560-1575, przedstawia³ wiêc
Wejher tylko owe sfabrykowane odpisy. Choæ, ju¿ wówczas, urzêdnicy ksi¹¿êcy
poddawali w w¹tpliwoœæ ich wiarygodnoœæ, to póŸniejsi badacze przesz³oœci mia-
sta przyjêli je za prawdziwe i st¹d, jak twierdzi Szultka, tak wiele w dziejach mia-
sta nieœcis³oœci czy wrêcz b³êdnych wniosków.

Z rz¹dami Wejherów w £ebie i powstawaniem ich nowej siedziby w dzisiej-
szym Nowêcinie wi¹¿e siê tak¿e kwestia translokacji miasta, któr¹ omówi³ autor
w rozdziale trzecim. I tym razem Szultka polemizuje z dotychczasowymi ustale-
niami badaczy okreœlaj¹cymi termin przeniesienia miasta na drugi brzeg rzeki na
lata 1570-1572/75. Stara siê on wykazaæ, ¿e przenosiny £eby by³y kilkudziesiêcio-
letnim procesem, intensyfikowanym nie tylko przyczynami naturalnymi - takimi

jak sztormy i zmiana biegu zapiaszczonego koryta rzeki, ale tak¿e przyczynami
natury ekonomiczno-politycznej. Zalicza do nich miêdzy innymi kupno przez Wej-
herów w 1568 r. folwarku Modersin (póŸniejszy Nowêcin) i przeniesienia tam
swojej siedziby, czy zalecenia translokacji poczynione przez wizytuj¹cego miasto
w 1575 r. ksiêcia Jana Fryderyka.

Kolejny rozdzia³ traktuje o koœcio³ach i stosunkach religijnych w mieœcie, ze
szczególnym uwzglêdnieniem rozwoju reformacji i zwi¹zanych z tym przekszta³-
ceñ w³asnoœciowych ³ebskich œwi¹tyñ. Wykorzystuj¹c akta miasta i archiwum
koœcio³a pw. Wniebowst¹pienia NMP w £ebie, odtwarza Szultka pocz¹tki parafii
³ebskiej, okolicznoœci budowy i upadku koœcio³a pw. œw. Miko³aja. Omawia te¿
pojawienie siê w mieœcie pierwszych protestantów oraz rozwój reformacji wspo-
magany okolicznoœci¹ przejœcia na protestantyzm ksi¹¿¹t zachodniopomorskich
i rodziny Wejherów. Osobnym problemem poruszonym w tym rozdziale s¹ oko-
licznoœci postawienia œwi¹tyni ewangelickiej, której budowê zarz¹dzono w 1589 r.

Z powstaniem nowego koœcio³a wi¹¿¹ siê pocz¹tki szkolnictwa w mieœcie
omówione w rozdziale ostatnim. Szultka poruszy³ w nim problemy fmansowe, loka-
lowe i kadrowe szko³y przykoœcielnej w XVII i XVIII wieku, odtworzone miêdzy
innymi na podstawie zachowanych w archiwach koœcielnych akt szkolnych, kroniki
autorstwa pastora Mahlendorffa, spisów wizytacji koœcielnych. Autor podkreœla
w tym miejscu kwestie znajomoœci jêzyka polskiego czy kaszubszczyzny przez
pastorów i nauczycieli. By³o to istotne dla zachowania to¿samoœci etnicznej ludnoœci
kaszubskiej zamieszka³ej w mieœcie i okolicy. Niestety, sta³e ograniczenie jêzyka
polskiego w liturgii i nauczaniu czynione przez w³adze i niektórych ³ebskich ducho-
wnych mia³o dla utrzymania znajomoœci polskiego wœród Kaszubów fatalne skutki.

Osobn¹ czêœæ ksi¹¿ki - niezwykle cenn¹ z punktu widzenia dalszych badañ -

stanowi edycja Ÿróde³ polsko- i niemieckojêzycznych, dotycz¹cych poruszanych
w szkicach problemów. Publikowane teksty (niemieckojêzyczne wraz z t³uma-
czeniem na jêzyk polski) pochodz¹ z zasobów Archiwum Pañstwowego w Szcze-
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cinie i Gdañsku, Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum w Greiswaldzie, archi-
wum koœcio³a w £ebie oraz czasopisma "Unser Pommerland". S¹ tam miêdzy
innymi protoko³y z przes³uchañ przez radê miejsk¹, zakres obowi¹zków nauczy-
cieli szko³y miejskiej, protoko³y z powo³ywania nauczycieli czy sprawozdania o
stanie szko³y i koœcio³a. S¹ te¿ dokumenty potwierdzaj¹ce u¿ywanie jêzyka pol-
skiego w przygotowaniach do konfirmacji czy w codziennym ¿yciu parafii. Opu-
blikowane materia³y Ÿród³owe dotycz¹ nie tylko bezpoœrednio £eby, ale i podleg³ych
jej koœcio³ów w Sarbsku i Szczenurzy.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e jest to pierwsza naukowa praca poœwiê-
cona £ebie. Oparta na dog³êbnej analizie materia³u Ÿród³owego obalaj¹ca wiele
dotychczasowych ustaleñ i daj¹ca jednoczeœnie pole do dyskusji. Nie wiadomo
jednak, czy jest to do koñca praca, jakiej oczekiwali ³ebianie. To ksi¹¿ka nie³atwa
w odbiorze dla laika bez rozeznania historycznego, naje¿ona fachowymi termina-
mi i polemik¹ sensu stricte naukow¹. Jeœli mia³aby trafiaæ do przeciêtnego czytel-
nika, to przyda³aby siê w niej choæby tablica genealogiczna Wejherów
z uwzglêdnieniem funkcji publicznych, jakie pe³nili oni nie tylko w £ebie. W obec-
nej formie poleciæ j¹ mo¿na raczej osobom z pewnym przygotowaniem historycz-
nym, tym bardziej, ¿e wiele w tej pozycji kwestii polemicznych.

Jest to jednak bez w¹tpienia kopalnia wiedzy o mieœcie i jego mieszkañcach,
przygotowana rzetelnie w oparciu o ró¿norodny, niewykorzystywany dot¹d mate-
ria³ Ÿród³owy.

Ilustrowanajest zdjêciami z wieku XX, które wi¹¿¹ niejako dawne dzieje mia-
sta z czasami wspó³czesnymi.
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Z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ przygotowanie przez Emi1iana Wiszkê mono-
grafii o prasie emigracji ukraiñskiej w Polsce w latach 1920-1939.

Zagadnienie to bowiem, jak dot¹d, nie by³o ca³oœciowo opracowane, a jego
brak dawa³ siê odczuæ tak w badaniach, jak i literaturze naukowej dotycz¹cej nie-
których aspektów szeroko rozumianego problemu dziejów emigracji oraz mniej-
szoœci narodowych w II Rzeczypospolitej.

Recenzowana ksi¹¿ka jest równie¿ "dope³nieniem" obrazu prasy ukazuj¹cej siê
na ziemiach Rzeczypospolitej w latach miêdzywojennych. Z tego punktu widzenia
stanowi ona wartoœciowy, poszerzaj¹cy dotychczasow¹ wiedzê wk³ad w dziedzinê
badañ historyczno-prasoznawczych nad dziejami prasy w Polsce w ogóle a dzieja-
mi prasy ukraiñskiej w szczególnoœci.

Praca Emi1iana Wiszki oparta jest na bogatej, skrupulatnie zebranej podstawie
archiwalno-Ÿród³owej. Sk³adaj¹ siê na ni¹ •ród³a archiwalne z oœrodków naukowo-
badawczych w kraju (g³ównie z Warszawy i Krakowa) oraz z zagranicy (przede
wszystkim z Kijowa, Lwowa, a tak¿e z Moskwy, Pary¿a i Pragi).

Drug¹, nie mniej istotn¹ grup¹ •róde³, jak¹ wyzyskano do opracowania tematu,
jest prasa ukraiñska wydawana w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej w latach
1920-1939. Niestety, mimo wnikliwej, iœcie benedyktyñskiej kwerendy, autorowi
nie uda³o siê odszukaæ 35 ze 164 charakteryzowanych tytu³ów ukraiñskich czaso-
pism emigracyjnych. W rozprawie nie przedstawiono ponadto kilku tytu³ów odkry-
tychju¿ w trakcie przygotowywania jej do druku!. Wiele te¿ roczników tej¿e prasy

I S¹ to: wydawany w Gdañsku "Ukrajinœkyj rewolucjoner", aleksandrowskie "Nasze ¿yttia'
czêstochowska "Kobza" i kaliskie "Ternystym szlachom".
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jest powa¿nie zdekompletowanych, a spora ich liczba to efemerydy, z których zbio-
rów zachowa³y siê niekiedy jedynie pojedyncze numery. O tym, jak s¹ rozproszone
i w jakim stanie przetrwa³y do dziœ zbiory ukraiñskiej prasy emigracyjnej, pisze
autor w ostatnim, III rozdziale swojej monografii2 .

Z autopsji jest mi wiadomym, ¿e niektóre instytucje (zw³aszcza te, znajduj¹ce
siê w Rosji), b¹dŸ kolekcjonerzy prywatni, do których E. Wiszka równie¿ dotar³,
nie daj¹ pe³nej gwarancji zachowania skompletowanych przez siebie materia³ów

badawczych o charakterze Ÿród³owym.
Tote¿ podjête przez E. Wiszkê prace w pewnych wypadkach by³y równie¿

badaniami niejako "ratunkowymi", zmierzaj¹cymi do utrwalenia œladów prasowo-
wydawniczej dzia³alnoœci ukraiñskich emigrantów w Polsce dla potomnych.

Zebranie wiadomoœci o owej dzia³alnoœci jest - co ju¿ podkreœla³em - dostrze-

galnym osi¹gniêciem autora w badaniach nad pras¹ ukraiñsk¹.
Pomocnymi w przygotowaniu tematu by³y te¿ wyzyskane szeroko Ÿród³a dru-

kowane i rêkopiœmienne, pamiêtniki, wspomnienia, jak równie¿ opracowania na-
ukowe, w tym 31 napisanych przez autora recenzowanej ksi¹¿ki.

Myœlê, ¿e E. Wiszka dosyæ konsekwentnie zrealizowa³ swoje zamierzenia ba-
dawcze i w znacznej mierze uda³o mu siê zrekonstruowaæ obraz emigracyjnej pra-
sy ukraiñskiej w Polsce w latach 1920-1939.

Dokona³ tego w swej pracy sk³adaj¹cej siê ze wstêpu, trzech rozdzia³ów i za-
koñczenia. W rozdziale pierwszym, zatytu³owanym Droga ukraiñskich si³ zbroj-
nych do obozów w Polsce (s. 18-28) autor nakreœli³ "...wydarzenia polityczne
i dzia³ania wojenne na Ukrainie bezpoœrednio przed internowaniem wojsk
Ukraiñskiej Republiki Ludowej w Polsce, tj. od listopada 1918 do listopada
1920 roku. Poznanie okresu Dyrektoriatu pozwala zrozumieæ okolicznoœci
formowania siê ukraiñskiej emigracji politycznej. Tu...omówiono te¿ historiê
poszczególnych ukraiñskich jednostek wojskowych - póŸniejszych wydaw-
ców prasy obozowej "3. Rozdzia³ drugi - Ukraiñska emigracja polityczna w Pol-

sce w latach 1919-1939 (s. 29-51) porusza problemy zwi¹zane z rozmieszczeniem,
statusem prawnym oraz warunkami ¿ycia i dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej ukra-
iñskiego wychodŸstwa politycznego - tak wojskowego, jak i cywilnego - w miê-

dzywojennej Polsce. Wreszcie rozdzia³ trzeci pt. Ogólna charakterystyka
ukraiñskiej prasy emigracyjnej wydawanej w Polsce w latach 1920-1939
(s. 52-110) jest zwartym przegl¹dem prasowo-wydawniczych dokonañ emigracji
ukraiñskiej. W rozdziale tym autor charakteryzuje równie¿ warunki rozwoju ukra-
iñskiej prasy emigracyjnej, jej oblicze polityczne, prezentuje poszczególne oœrodki
wydawnicze (dwadzieœcia miejscowoœci, w których ukazywa³y siê ukraiñskie pi-

Zob. E. Wi5zka, Prasa emigracji ukraiñskiej w Polsce 1920-1939, Toruñ 2001, 5.102-104.
Ibidem. 5. 9.
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sma)4, a tak¿e "...grupê twórców pism - redaktorów, autorów i wspó³pracow-

ników"s. Na uwagê zas³uguj¹ konstatacje autora dotycz¹ce stosunku tej¿e prasy
do pañstwa polskiego i do Rosji.

"Wœród ogó³u ukraiñskiej prasy wydawanej w Polsce, przewagê mia³y
pisma o ma³ej czêstotliwoœci ukazywania siê - miesiêczniki (32,6%), tygodni-

ki (18,4%) i dwutygodniki (14,5%). Tylko niewielki odsetek stanowi³y dzien-
niki (2,6%) i pisma wychodz¹ce kilka razy w tygodniu (1,6%). Znaczna grupa
pism (17,9%) ukazywa³a siê nieregularnie "6. Wysokoœæ nak³adów ukraiñskiej
prasy w Polsce waha³a siê od kilku egzemplarzy w wypadku gazet pisanych rêcz-
nie do 2000 egzemplarzy gazet drukowanych 7. Generalna, trafna konkluzja autora
sprowadza siê do stwierdzenia, i¿ "z perspektywy kilkudziesiêciu lat, jakie up³y-
nê³y od czasu ukazywania siê ukraiñskiej prasy emigracyjnej w miêdzywo-
jennej Polsce, mo¿na stwierdziæ, ¿e wype³ni³a ona swe zadania - informacyjne.

kompensacyjne, konsoliduj¹ce, ogniskuj¹ce ¿ycie emigrantów "8.
Pomocnymi w lekturze oraz wzbogacaj¹cymi zawartoœæ treœciow¹ monografii,

s¹ te¿ wykazy Ÿróde³ i opracowañ, indeksy: osób i nazw geograficznych, wykaz
skrótów, spis ilustracji, tabel i wykresów (s. 243-262 i 295-312), a tak¿e za³¹czony
materia³ ikonograficzny - mianowicie 38 winiet b¹dŸ stron tytu³owych niektórych

przedstawianych pism ukraiñskich. Na koñcu rozprawy zamieœci³ te¿ autor jej ob-
szerne, obcojêzyczne streszczenia (w jêzyku ukraiñskim i angielskim - s. 313-324).

Niezwykle cennymi dla badaczy historii prasy mniejszoœciowej w II Rzeczypo-
spolitej s¹ równie¿: Bibliografia adnotowana ukraiñskiej prasy emigracyjnej wyda-
wanej w Polsce w latach 1920-1939 (s. lll-242),jakrównie¿jej spisy-alfabetyczny,
chronologiczny i wed³ug miejsc wydawania, a tak¿e spis alfabetyczny prasy petlu-
rowskiej wydawanej w latach 1918-1920 (s. 263-294).

Autor niejednokrotnie daje czytelnikowi do zrozumienia, i¿ jego praca, której
rdzeñ stanowi "adnotowana bibliografia zawartoœci czasopism ukraiñskiej
emigracji politycznej wydawanych w Polsce w latach 1920-1939" - ma je

przybli¿yæ badaczom, umo¿liwiæ i u³atwiæ korzystanie z nich. Tymczasem wydaje
siê, i¿ da³ on czytelnikom o wiele wiêcej materia³u do przemyœleñ. Bowiem zawarte
w pracy informacje, i to zarówno w czêœci historyczno-opisowej jak i bibliografi-
czno-dokumentacyjnej, s¹ te¿ przydatnymi w badaniach ró¿norodnych nurtów
politycznych oraz wybranych aspektów rozlicznych przejawów ¿ycia spo³eczno-

4 Wspomniane oœrodki wydawnicze to: Aleksandrów Kujawski, Chrzanów, Czêstochowa, Gdañsk,

Jab³onna k. Warszawy, Kalisz, Kraków, Lwów, £añcut, £ódŸ, Pikulice, Piotrków Trybunalski,
Poznañ, Skalmierzyce Strza³kowo, Szczypiorno, Tarnów, Tuchola, Wadowice, Warszawa, zob.
ibidem, s. 81-96.

5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 101.
7 Ibidem, s. 109.
8 Thidem ~ 110
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organizacyjnego, kulturalnego, religijnego, a nawet gospodarczego emigracji ukra-

iñskiej.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ E. Wiszka konsekwentnie "przestrzega" w swojej pracy

merytorycznie, logicznie umotywowanego "podzia³u" spo³ecznoœci ukraiñskiej na
dwie (ró¿ni¹ce siê niekiedy tylko modalni e) grupy, tj. emigrantów oraz mniejszoœæ

ukraiñsk¹ w Polsce.
Owo - jak siê okazuje w trakcie lektury pracy - pozornie zawê¿one ujêcie

tematu, pozwoli³o jednakowo¿ na skupienie rozwa¿añ na problemach œciœle
wi¹¿¹cych siê z tematyk¹ recenzowanej ksi¹¿ki. Autor nakreœli³ te¿ ogóln¹ cha-
rakterystykê ukraiñskiej prasy mniejszoœciowej w Polsce, co pozwoli³o mu na "umiej-
scowienie" badanej przez siebie prasy ukraiñskich emigrantów w systemie prasy
ukraiñskiej funkcjonuj¹cej na ziemiach Rzeczypospolitej9 . Oczywiœcie, precyzuj¹c
œciœle zakres tematyczny swojej ksi¹¿ki, E. Wiszka nie u³atwi³ przez to sobie zada-
nia, bowiem dostrzeg³ i uwzglêdni³ tak¿e t³o historyczne, jakie tworzy³a dla prasy

emigracyjnej ówczesna rzeczywistoœæ polityczna.
Z punktu widzenia historii prasy, prócz "czêœci drugiej" monografii, która to

partia, przedstawiaj¹c i charakteryzuj¹c (jako adnotowana bibliografia) tytu³y ukra-

iñskiej prasy emigracyjnej, stanowi niejako zasadniczy "trzon" recenzowanej pra-
cy, doceniæ te¿ nale¿y ustalenia autora zawarte w rozdziale III. W nim to w³aœnie,
jakju¿ wspomniano, omówione zosta³y warunki rozwoju ukraiñskiej prasy emigra-
cyjnej, jej zadania i funkcje, wreszcie podstawy finansowe, problemy kolporta¿u
i wysokoœci nak³adu, a tak¿e oœrodki wydawnicze, w których prowadzono jej edy-
cjê. W tym te¿ rozdziale autor charakteryzuje wydawców i redaktorów tej¿e pra-
sy, pisz¹c o ich rodowodzie spo³ecznym, przygotowaniu zawodowym, sympatiach
politycznych. W niemniej wa¿nych rozdzia³ach I oraz II, E. Wiszka kreœli obraz
formowania siê, a tak¿e warunków ¿ycia organizacyjnego spo³ecznego zaplecza

ukraiñskiej prasy emigracyjnej.
Lektura pracy pozwala te¿ na wysuniêcie pod adresem autora pewnych kwe-

stii - i to raczej bardziej dyskusyjnych ni¿ krytycznych. S¹ to mianowicie pewne
niedostatki warsztatu historyka prasy, a mo¿e raczej brak niektórych elementów
specyficznych w warsztacie historyka prasy w porównaniu z warsztatem biblio-

grafa i historyka dziejów politycznych.
Myœlê tu o dysproporcji w badaniach zawartoœci przedstawianych czasopism

w zakresie jakoœciowym, tycz¹cym strony ideowej, typologicznej i literackiej pism,
czyli myœli publicystycznej, poziomu informacyjnego, stylu dziennikarskiego oraz
typów pism, a badaniami iloœciowymi, których zadaniemjest okreœlenie czêstotli-
woœci wystêpowania okreœlonej struktury tematycznej b¹dŸ rodzajowej w danym
piœmie. Przy czym chodzi mi tu wy³¹cznie o analizê iloœciow¹, jakoœciow¹ bowiem
autor stosowa³, koncentruj¹c siê na treœciach dominuj¹cych.

9 Ibidem, s. 98-102.
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Na zastosowanie innych metod badawczych maj¹cych na celu m.in. okreœlenie
zakresu wp³ywu charakteryzowanej prasy na jej odbiorców nie pozwoli³y autoro-

wi, jak s¹dzê, zachowane Ÿród³a.
Mimo, i¿ E. Wiszka dostrzega ów problem, to jednak moim zdaniem, wiêcej

miejsca nale¿a³o poœwiêciæ biografii twórców przedstawianej prasy, a szczególnie
ich postawie ideowo-politycznej, rzutuj¹cej przecie¿ m.in. na program, funkcje,

a tak¿e metody oddzia³ywania okreœlonego tytu³u.
Wyszczególnione wy¿ej drobne usterki warsztatowe, które ³atwo mo¿na usu-

n¹æ, nie podwa¿aj¹ ogólnej, bardzo pozytywnej oceny ksi¹¿ki Emiliana Wiszkijako

ca³oœci.
Autorowi uda³o siê bowiem nakreœliæ wyrazisty obraz ukraiñskiej prasy emi-

gracyjnej wydawanej w Polsce w latach 1920-1939. Uda³o siê mu równie¿ poka-
zaæ mechanizmjej funkcjonowania, specyfikê, a tak¿e wieloœæ funkcji, jakie pe³ni³a
wœród ukraiñskiego wychodŸstwa politycznego oraz ustaliæ precyzyjnie liczbê po-

dejmowanych inicjatyw prasowo-wydawniczych.
Recenzowana praca bêd¹ca wynikiem wieloletnich badañ ma dostrzegalne

walory poznawcze ijest te¿, zdaniem Mieczys³awa Wojciechowskiego", ...pierw-
sz¹ w polskiej historiografii w pe³ni udan¹ syntez¹ poœwiêcon¹ prasie ukra-

iñskiei w Polsce ".
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Na tle bogatej literatury dotycz¹cej fonetyki i fonologii, morfologii i leksyki ka-
szubskiej z niemal ca³kowitym brakiem badañ sk³adni kaszubskiej uznaæ nale¿y
studium Marka Cybulskiego za wa¿ne dla badañ nie tylko kaszubolgicznych, ale
te¿ polonistycznych i slawistycznych. Ma te¿ ta ksi¹¿ka pionierski charakter, odda-
je bowiem ca³oœciowe badania nad rekcj¹ czasowników w kaszubszczyŸnie. Pre-
zentuj¹ca siê dobrze merytorycznie i kompozycyjnie, dobrze œwiadcz¹c o badawczym
zaciêciu autora. Na pochwalê zas³uguje ostro¿noœæ w wyci¹ganiu wniosków, dyk-
towana m.in. tym, i¿ nie ma mo¿liwoœci porównañ z sytuacj¹ w polszczyŸnie, pod

tym wzglêdem kompleksowo niezbadan¹.
Ksi¹¿ka poza szczegó³owym spisem treœci, wstêpem zawiera obszerny rozdzia³

prezentuj¹cy badany materia³ czasownikowy, krótkie podsumowanie i zakoñcze-
nie, a zamyka j¹ indeks scharakteryzowanych czasowników. W stêp zawiera wa¿-
ne informacje i ustalenia, ukazuj¹ce rozeznanie autora w literaturze dotycz¹cej
rz¹du czasownika w ujêciu tradycyjnym i nowszym. Autor deklaruje postawê tra-
dycyjn¹, ujawniaj¹c¹ siê zreszt¹ju¿ w tytu³owym "rz¹d". Przedstawia potem krót-
ko podstawowe Ÿród³o materia³u, tj. wielki S³ownik gwar kaszubskich na tle
kultury ludowej B. Sychty i Ÿród³a porównawcze.

Zasadnicz¹ czêœæ pracy stanowi 6 rozdzia³ów swoistego s³ownika czasowni-
ków, podzielonego wed³ug "rz¹dzonych" przez nie przypadków: biernik, dope³niacz,
celownik lub biernik (dope³niacz), narzêdnik i bezokolicznik. Dalsze podzia³y w ich
obrêbie s¹ przejrzyste i logiczne. Ka¿dy rozdzia³ zaczyna siê zwart¹ prezentacj¹
ogólniejszych pogl¹dów badaczy, jak te¿ wyników okreœlonych badañ szczegó³o-
wych, natury synchronicznej lub diachronicznej.

Klasyfikacja w rozdzia³ach przebiega wedle ostrych podzia³ów dychotomicz-
nych, np. w opisie konstrukcji z biernikiem najpierw prymami e przechodnie wobec
wtórnych, a potem przechodnie prymarne na oznaczanie czynnoœci konkretnej
wzglêdem okreœlaj¹cych rezultat. Ni¿szy poziom ugrupowania wyznaczaj¹ mniej
ostre podzia³y semantyczne, np. na czasowniki konkretne, zmys³owo-umys³owe
itp. Kryterium morfologiczne (prefiksacja) zosta³o wyzyskane w klasyfikacji kon-
strukcji z czasownikami fazowymi.
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Klasyfikacja jest logiczna, spójna i wyczerpuj¹ca. Zosta³a podbudowana teore-
tycznie literatur¹, ale ostateczny jej kszta³t narzuci³ zebrany materia³. Brana w ca-
³oœci stanowi oryginalny twór autora. W ten sposób poœrednio i œwiadomie tworzy

on minis³owniczki czasowników synonimicznych, np. 'ko³ysania, usypiania' czy
'biæ, karaæ'. Ma³e te grupki czasowników autor opatruje celnymi komentarzami,

jak np. kulinarne.
Ksi¹¿ka jest poprawna od strony technicznej, np. szczegó³owy spis treœci, wy-

raŸnie oznakowane czêœci, krótko ujête tytu³y rozdzia³ów. Wszystko to umo¿liwia
³atwe dotarcie do okreœlonego miejsca pracy, a odnajdywanie w danej grupie se-
mantycznej czasownika z odpowiedni¹ rekcj¹ wydatnie u³atwia indeks czasowni-
ków. W tytule nale¿a³oby jednak koniecznie dodaæ: na materiale S³ownika
Sychty! Warto te¿ wiedzieæ, i¿ ksi¹¿ka jest znacznie skrócon¹ wersj¹ rozprawy
doktorskiej, opartej na analizie zawartoœci wszystkich hase³ czasownikowych w tym

S³owniku.
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Florian Ceynowa, Uwagi o kaszubszczyŸnie, opr. J. Treder, Ma³y zbiór
wyrazów kaszubskich, opr. H. Popowska- Taborska, Wejherowo-Rumia-
Pelplin 2001, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej oraz Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej "Bernardinum", ss. 207,
"Biblioteka Kaszubska", t. 2
Drugi tom "Biblioteki kaszubskiej" zawiera dwa krytycznie i wed³ug wszelkich
prawide³ edycji Ÿróde³ opracowane rê-kopisy F. Ceynowy z jego okresu kontaktów
z rosyjskim uczonym I. I. Sriezniewskim. Obrazuj¹ one nie tylko rodzenie siê- ka-
szubologicznych zainteresowañ u Ceynowy i jego pracê- nad rozpoznaniem feno-
menu kaszubszczyzny, ale tak¿e s¹ znakomitym Ÿród³em do poznaniu stanu wiedzy
o jê-zyku i kulturze Kaszubów w po³owie XIX w. Na szczególn¹ uwagê-, oprócz
samych tekstów Ÿród³owych, zas³uguj¹ wstêpy i uwagi edytorskie obydwu auto-
rów opracowania oraz ogólny tekst J. Tredera o kontaktach naukowych F. Ceyno-

wy z Rosjanami.

o harmonijny rozwój Pomorza Nadwiœlañskiego. Dyskusja okr¹g³ego
sto³u, red. J. Rachoñ, Gdañsk 2000, wyd. Gdañskie Towarzystwo Nauko-
we, ss. 181
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji "Dorobek nauki i perspektywy jej roz-
woju w województwie pomorskim" (9-10.06.2000). W czasie jej trwania odby-
³y siê trzy panele, których zapis znajduje siê w³aœnie w niniejszej pozycji. Pierwszy

panel poœwiêcono zagadnieniom strategicznym: "Wspó³praca miêdzynarodowa
i jej rola w rozwoju regionu pomorskiego - udzia³ regionu we wspó³pracy
miêdzynarodowej - wspó³praca regionów Europy - problemy, oczekiwania,

konieczne dzia³ania ". Drugi panel koncentrowa³ siê na zagadnieniach ochrony
œrodowiska i zdrowiu. Wreszcie podczas trzeciego dyskutowano o problemach
spo³ecznych (bezrobociu, oczekiwaniach wobec nauki i rozwoju szkolnictwa wy-

¿szego, problemach transferu technologii itd.).

"Przegl¹d Zachodni", 2001, nr 1, wyd. Instytut Zachodni w Pomaniu, ss. 277
Ten numer poznañskiego kwartalnika zosta³ poœwiêcony" Ojczyznom prywatnym ",

Oprócz artyku³ów poœwiêconych Wielkopolsce i Œl¹skowi s¹ tu tak¿e materia³y
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pomorskie. T. Astramowicz-Leyk przygotowa³a artyku³ pt. Wiktor Kulerski -¿ycie
na pograniczu dwóch kultuI; L. Ja¿d¿ewski napisa³ o Kaszubach w Wehrmachcie
1942-1945 w œwietle Ÿróde³, a C. Obracht-Prondzyñski opisa³ "Pomeraniê" jako
" kaszubsko-pomorskie zwierciad³o ".

Iwona Sagan, Miasto. Scena konfliktów i wspó³pracy. Rozwój miast w œwietle
koncepcji re¿imy miejskiego, Gdañsk 2000, wyd. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Gdañskiego, ss. 279
Ksi¹¿ka, na przyk³adzie Gdyni, analizuje "jak istotny wp³yw na kierunek rozwoju
konkretnego miasta ma lokalny uk³ad si³, aktywne na scenie miejskiej pod-
mioty, czy wreszcie pojedynczy ludzie - liderzy, animatorzy dzia³añ, lokalni

bohaterowie ". Pozycja ta wpisuje siê w coraz prê¿niejszy nurt geografii spo-
³ecznej, wykorzystuj¹cej metody i wyniki badañ tak¿e np. socjologii czy eko-
nomii. O atrakcyjnoœci Gdyni dla takich badañ nie trzeba przekonywaæ. Podobnie
jak o wa¿noœci opisu rozwoju tego¿ miasta nie tylko w ostatniej dekadzie. Na
ksi¹¿kê sk³ada siê szeœæ rozdzia³ów, liczne ryciny i tabele oraz bogaty wybór

literatury.

¯ycie dawnych Pomorzan, red. W. Lysiak, Poznañ-Bytów 2001, wyd.
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oraz Instytut Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej UAM, ss. 291
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, która odby³a siê
w Bytowie w paŸdzierniku 2000 r. (jak zapowiadaj¹ organizatorzy co dwa lata
maj¹ siê odbywaæ kolejne pod tym samym zbiorczym tytu³em). Zamieszczono tu
24 teksty o ró¿nym charakterze i zakresie tematycznym. S¹ wiêc artyku³y
poœwiêcone historii Pomorza (szczególnie Zachodniego) oraz Kaszub (od wcze-
snego œredniowiecza po wspó³czesnoœæ), teksty etnograficzne (np. o medycynie
ludowej, o stroju pyrzyckim czy czarownicach), artyku³y z zakresu historii sztuki,
muzealnictwa itd. Korzystanie z ksi¹¿ki u³atwiaj¹ indeksy osobowy i miejscowoœci.

Literatura kaszubska ksi¹¿ka, twórca i biblioteka, red. J. Borzyszkow-
ski, Gdañsk 2000, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 109
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z sesji, która odby³a siê w Luzinie w maju 1998 r. Sk³a-
daj¹ siê na ni¹, oprócz wstêpu, not o autorach oraz kilku zdjêæ, nastêpuj¹ce teksty:
G. Labudy, Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej,
W. Pepliñskiego, Aleksander Majkowski jako twórca " Gryfa" oraz Towarzy-
stwa M³odokaszubów (1908-1912), J. Borzyszkowskiego, Leon Roppel i Lech
B¹dkowski, a rozwój literatury i edukacji kaszubskiej po 1945 /:, G. Skotnic-
kiej, Rola baœni, legend i podañ kaszubskich w kszta³towaniu stosunku dzieci
i m³odzie¿y do ma³ej ojczyzny oraz A. ¯ubrysa, Rola biblioteki w promocji

regionu.
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Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczpospolitej
(1920-1939), Toruñ 2001, ss. 441, wyd. Wydawnictwo UMK
Unikalne w swym zamierzeniu i wykonaniu dzie³o jednego z naj wybitniej szych
obecnie biografistów pomorskich. Ksi¹¿ka opatrzona przedmow¹ J. Borzyszkow-
skiego zawiera blisko 120 biogramów osób, które wywar³y najwiêkszy wp³yw na
oblicze polityczne, gospodarcze i kulturowe stolicy województwa pomorskiego
w okresie miêdzywojennym. Bardzo wa¿ne jest opatrzenie ka¿dego z biogramów
not¹ bibliograficzn¹ oraz zdecydowanej wiêkszoœci tak¿e portretem.

Dorota Prasza³owicz, Stosunki polsko-niemieckie na obczyŸnie. Polscy i nie-
mieccy imigranci w Milwaukke, Wisconsin (USA) 1860-1920, Kraków 1999,
wyd. TAiWPN UNIVERSITAS, ss. 304
Ksi¹¿ka niniejsza poœwiêcona zosta³a skomplikowanym relacjom miêdzy imigran-
tami polskimi i niemieckimi na terenie USA. Autorka zaznacza, ¿e wbrew ste-
reotypowemu wyobra¿eniu w okresie rozbiorów przybywaj¹cy do USA emigranci
polscy, szczególnie z terenu zaboru pruskiego, mimo i¿ w "starym kraju" znaj-
dowali siê w ostrym konflikcie z Niemcami, nie osiedlali siê z dala od spo³eczno-
œci niemieckiej, ale wrêcz przeciwnie - wybierali najczêœciej ich s¹siedztwo.

Zwi¹zane to by³o z poczuciem bliskoœci kulturowej i cywilizacyjnej, tak wa¿nej
w nowym, obcym otoczeniu. Nie oznacza to, ¿e nie istnia³y konflikty miêdzy tymi
spo³ecznoœciami. Autorka dok³adnie w szeœciu kolejnych rozdzia³ach analizuje
takie problemy, jak np. bliskoœæ i spo³eczne dystanse, rozwój instytucji narodo-
wych i organizacji, problemy religijne (pomiêdzy katolikami a œrodowiskami pro-
testanckimi, ale tak¿e w obrêbie spo³ecznoœci katolickiej miêdzy Polakami
a Niemcami), obecnoœæ przedstawicieli obydwu nacji w ruchu lewicowym, wresz-
cie pog³osy I wojny œwiatowej w USA i jej wp³yw na stosunki miêdzygrupowe.
Ca³oœæ pracy uzupe³nia obszerna biografia i indeks osobowy. Nale¿y tylko ¿a³o-
waæ, ¿e autorka tak niewiele miejsca poœwiêci³a zró¿nicowaniu regionalnemu
imigrantów i nie zauwa¿y³a niemal zupe³nie problemu kaszubskiego (a akurat
w Milwaukke Kaszubów by³o sporo).

Pomorze Zachodnie w tysi¹cleciu, red. P. Bartnik, K. Koz³owski, Szcze-
cin 2000, wyd. Wydawnictwo Archiwum Pañstwowego "Dokument" w Szcze-

cinie, ss. 637
Przez kilka lat w Szczecinie staraniem Archiwum Pañstwowego, Kuratorium
Oœwiaty, oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Urzêdu Miejskie-
go ukazywa³y siê zeszyty z serii "Regiony w dziejach Polski", poœwiêcone naj-
ró¿niejszym zagadnieniom zwi¹zanym z histori¹ Pomorza Zachodniego. Mia³y
one nie tyle cel poznawczy czy naukowy, ile raczej popularyzatorski i edukacyj-
ny. Ka¿dy z dziewiêciu wydanych zeszytów by³ pok³osiem sesji popularnonauko-
wej (organizowano je w latach 1991-2000). Niniejsza publikacja zawiera wszystkie
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materia³y opublikowane w powy¿szej serii. Ich zgromadzenie w jednym miejscu
z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwi korzystanie nauczycielom i innym mi³oœnikom dziejów
tego regionu. W sumie opublikowano tu 53 teksty zgrupowane w trzy dzia³y:
Pomorze Zachodnie i Szczecin do po³owy XVII w., Od po³owy XVII wieku
do wiosny 1945 roku, Pomorze Zachodnie w Polsce (1945-2000). Z ca³¹
pewnoœci¹ dodatkow¹ atrakcj¹ ksi¹¿ki jest s³awna mapa Pomorza Zachodniego
Labinusa, któr¹ w du¿ym formacie zreprodukowano i do³¹czono do omawianej

POZYc.l1.

Kaziemierz Koz³owski, Miêdzy racj¹ stanu a stalinizmem. Pierwsze
dziesiêæ lat w³adzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955,
Warszawa-Szczecin 2000, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwo-
wych, Wydawnictwo Archiwum Pañstwowego "Dokument" w Szczecinie,

ss. 407
Praca niniejsza ma charakter Ÿród³owego studium kszta³towania siê powojennego
systemu w³adzy w uk³adzie regionalnym. Autor opar³ siê na bardzo bogatym i ró¿-
norodnym materiale Ÿród³owym, dziêki czemu otrzymaliœmy wyczerpuj¹c¹ mono-
grafiê dziejów Pomorza Zachodniego w pierwszej dekadzie powojennej. Ksi¹¿ka
sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów poœwiêconych takim problemom, jak: formowanie
siê w³adz polskich i zasiedlenie Pomorza Zachodniego (tu tak¿e rola Armii Czer-
wonej), walka miêdzy PPR a PSL, przejêcie pe³ni w³adze przez PZPR po 1948 r.,
kwestie kolektywizacji wsi i jej ekonomicznej eksploatacji, walka z Koœcio³em ka-
tolickim wreszcie ewolucja nastrojów spo³ecznych i dekompozycja systemu w³a-
dzy. Ca³oœæ uzupe³nia obszerna bibliografia i indeks nazwisk.

Zygmunt Szultka, Szkice historyczne o dawnej £ebie, Gdañsk-£eba 2000,
wyd. Instytut Kaszubski i Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w £ebie, ss. 160
£eba nie doczeka³a siê dotychczas polskiej monografii. Tymczasem dzieje tego
miasta kryj¹ w sobie wiele tajemnic i obfituj¹ w zdarzenia dramatyczne. Ksi¹¿ka
z. Szu1tki wiele z nich wyjaœnia i opisuje. Pierwszy rozdzia³ traktuje o pocz¹tkach
miasta £eby, które s¹ zwi¹zane z panowaniem krzy¿ackim na Pomorzu (cieka-
wym problememjest np. lokalizacja miasta, rola osadników i miejscowej ludnoœci
kaszubskiej, ustrój miasta, skutki tragicznych sztormów itd.). Tytu³ drugiego roz-
dzia³u sam mówi za siebie: Wejherowie, a miasto £eba, czyli studium nad fa³-
szerstwami dokumentów przez Wejherów. Rozdzia³ kolejny mówi o translokacji
miasta. Dwa ostatnie traktuj¹ zaœ o zmieniaj¹cych siê stosunkach wyznaniowych
i o ³ebskim koœciele oraz o pocz¹tkach szkolnictwa w £ebie. Ca³oœæ ksi¹¿ki uzu-
pe³niaj¹ bardzo interesuj¹ce Ÿród³a po1sko- i niemieckojêzyczne podane wanek-
sach (trzydzieœci dokumentów). W ksi¹¿ce zamieszczono ponadto kilkanaœcie
ilustracji, obrazuj¹cych £ebê w okresie przed 1945 r.
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Polacy i s¹siedzi - dystanse i przenikanie kultur, red. R. Wapiñski, cz. I,

Gdañsk 2000; cz. II, Gdañsk 2001, wyd. Wydawnictwo "STEPAN design",

ss. 300, 350
Obydwa tomy zawieraj¹ studia poœwiêcone relacjom kulturowym i politycznym miê-
dzy Polakami a ich s¹siadami. Skoncentrowano siê tu przede wszystkim na historii

najnowszej oraz okresie rozbiorowym. Wœród ³¹cznej liczby 35 artyku³ów kilka doty-

czy terenu Pomorza. Warto np. zwróciæ uwagê na teksty M. Hejgera Stosunki
narodowoœciowe na Pomorzu gdañskim po II wojnie œwiatowej (do 1956 !:) -
relacje miêdzygrupowe (cz. I), tego¿, Polacy wobec mniejszoœci narodowych na

Pomorzu Zachodnim po II wojnie œwiatowej (cz. II) czy M. Sta¿ewskiego, Kszta³-

towanie siê relacji polsko-niemieckich na Pomorzu po I wojnie œwiatowej (cz. I).

Józef Borzyszkowski, Z dziejów Koœcio³a katolickiego na Kaszubach i Po-
morzu w XIX i .xx wieku, Gdañsk-Pelplin 2000, wyd. Instytut Kaszubski
oraz Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej "Bernardinum", ss. 342

Ksi¹¿ka jest zbiorem 19 studiów poœwiêconych ró¿nym zagadnieniom zwi¹zanym
z histori¹ Koœcio³a katolickiego na Pomorzu w ostatnich dwóch stuleciach. Wszystkie
zamieszczone tu teksty by³y ju¿ publikowane, ale ich rozproszenie nie u³atwia³o
korzystania z nich. Dlatego te¿ zebrano je w jednym miejscu. Ksi¹¿kê podzielono
na dwie czêœci. Pierwsza zawiera teksty poœwiêcone dziejom Pelplina i diecezji
che³miñskiej (s¹ tu m.in. teksty o roli cystersów, o duchowieñstwie che³miñskim,
roli Pelplina jako oœrodka ¿ycia kulturalnego w XIX i na pocz¹tku XX wieku itd.).
W czêœci drugiej znalaz³y siê teksty okolicznoœciowe (poœwiêcone np. roli Spotkañ
Pelpliñskich czy Colloquiów Gdañskich), artyku³y omawiaj¹ce rolê kultu maryjne-
go czy sanktuariów pomorskich, kapliczkom i krzy¿om przydro¿nym, œw. Wojcie-
chowi oraz kaszubskim kolêdom itd. Ca³oœæ w znacz¹cym stopniu uzupe³niaj¹ liczne

ilustracje i zdjêcia.

Wojciech Skóra, Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie w latach
1925-139. Powstanie i dzia³alnoœæ, S³upsk 2001, wyd. Pomorska Akademia

Pedagogiczna w S³upsku, ss. 295
Pierwsza, oparta na szerokiej bazie materialnej, monografia tej wa¿nej placówki
dyplomatycznej w okresie miêdzywojennym. Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia-
³ów poœwiêconych rozwojowi organizacyjnemu konsulatu, opieki nad robotnikami
polskimi i polsk¹ mniejszoœci¹ narodow¹, dzia³alnoœci prasowej i propagandowej
oraz gospodarczej, wreszcie dzia³alnoœci wizowej i paszportowej oraz wywiadow-
czej. Zamieszczono tu tak¿e obszern¹ bibliografiê, indeksy nazwisk i miejscowoœci
oraz aneks zawieraj¹cy wykaz wszystkich pracowników konsulatu. Na ksi¹¿kê tê
warto zwróciæ uwagê tak¿e dlatego, ¿e szczegó³owo przedstawia ona politykê kon-
sulatu (a wiêc i w³adz polskich) wobec ludnoœci kaszubskiej na Pograniczu (w po-
wiatach bvtowskim i lêborskim).
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Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Wej-
herowo-Gdañsk 2000, wyd. Instytut Kaszubski i Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, ss. 149
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji towarzysz¹cej jubileuszowi 30-lecia Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Sk³ada siê z piêciu artyku-
³ów: B. Breza przedstawi³ losy muzeum wejherowskiego od jego powstania po
wspó³czesnoœæ (tekst ten uzupe³niaj¹ liczne ilustracje, tak¿e kolorowe oraz aneksy,
w których podano wykaz publikacji muzealnych i obsadê personaln¹ pracowni-
ków), M. WoŸniak napisa³ o roli muzeów Pomorza Nadwiœlañskiego w ochronie
dziedzictwa kulturowego naszego regionu, A. Konarska i J. Piotrowska przedsta-
wi³y historiê zbiorów muzealnych na Pomorzu Œrodkowym, J. Borzyszkowski na-
pisa³ artyku³ o roli muzeów i zbiorów muzealnych w pracy historyka Pomorza XIX
i XX wieku, a M. Schobel przedstawi³ wspó³pracê muzeów i archiwów pomor-
skich z obu stron Odry.

"Acta Cassubiana", t. 2, Gdañsk 2000, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 458
W pierwszej czêœci zawieraj¹cej studia i materia³y zamieszczono m.in. tekst
ks~ J. Perszona o zmierzchu kultury i religijnoœci ludowej na Kaszubach, dalej
artyku³ J. Tredera o pogl¹dach Jana Trepczyka na kaszubszczyznê oraz wa¿ny
tekst M. Babnis o Kaszubach w literaturze niemieckiej. Czêœæ druga to Pomor-
skie syntezy i refleksje uczonych. S¹ tu dwa teksty - S. Salmonowicza o lite-

raturze piêknej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1918 oraz
K. Nowosielskiego o literaturze, ma³ych ojczyznach i uniwersaliach. W czêœci
trzeciej opublikowano ró¿nego rodzaju materia³y Ÿród³owe, w tym reprint nie-
mieckojêzycznej rozprawy J. N. Baudouin de Coutrenay poœwiêconej "kwestii
kaszubskiej" (tak¿e w t³umaczeniu na jêzyk kaszubski, dokonanym ju¿ przed wie-
loma laty przez Jana Trepczyka, a dopracowanym i poprawionym przez J. Tre-
dera). Ca³oœæ uzupe³niaj¹ recenzje i omówienia, kronika naukowa oraz poœmiertne
wspomnienie o J~rgenie Mogensenie.

Losy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gry/Pomorski", red. J. Borzysz-
kowski, Gdañsk 2000, wyd. Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego i Instytut Kaszubski, ss. 149
Ksi¹¿ka zawiera materia³y ze zorganizowanej w maju 2000 r. konferencji poœwiê-
conej TOW "Gryf Pomorski". We Wstêpie J. Borzyszkowski przedstawi³ pokrót-
ce kontekst towarzysz¹cy konferencj i oraz powody, dla których zosta³a ona zwo³ana.
W kolejnych szeœciu tekstach przedstawiono specyfikê okupacji na Pomorzu oraz
funkcjonowanie Polskiego Pañstwa Podziemnego w tym regionie, Ÿród³a i stan
badañ dotycz¹cych Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", rozwój tej or-
ganizacji (do tego do³¹czono aneksy Ÿród³owe: Statut TOW Gryf Pomorski oraz
dwie wersje Deklaracji Ideowej), kontakty TOW "Gryf Pomorski" z Armi¹ Kraj 0-
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w¹ i ogólnopolskimi organizacjami konspiracyjnymi oraz portret zbiorowy przy-
wódców tej najwiêkszej pomorskiej organizacji konspiracyjnej. Ca³oœæ ksi¹¿ki koñ-
czy artyku³ M. Golona Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" wobec
Armii Czerwonej, a powojenne losy gryfowców (autor opar³ siê w nim tak¿e na
nieznanych dotychczas materia³ach zgromadzonych w archiwach rosyjskich).

Jacek Kotlica, Lech Bqdkowski - rzecznik Rzeczpospolitej (z notatek do

monografii), Pelplin-Gdañsk 2001, wyd. Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej
"Bernardinum" na zlecenie Towarzystwa Polska - Niderlandy, ss. 96
Niewielka ksia¿eczka zwieraj¹ca przede wszystkim liczne dokumenty i fotografie
zwi¹zane z twórczoœci¹ i aktywnoœci¹ obywatelsk¹ L. B¹dkowskiego, uzupe³nio-
ne o wypowiedzi bliskich B¹dkowskiemu osób o nim samym, wyci¹gi z biogra-
mów B¹dkowskiego, opublikowanych w s³ownikach, wy³owione w jego dzie³ach
aforyzmy i myœli itd. Z pewnoœci¹ interesuj¹ca pozycja dla wszystkich czuj¹cych
zwi¹zaek duchowy i intelektualny z B¹dkowskim oraz interesujacych siê najnow-
szymi dziejami i kulutur¹Pomorza.

Alina Panasiuk, Miasto i ludzie, Gdañsk 2000, wyd. Marpress, ss. 139
Zbiór piêtnastu opracowanych realcji i wspomnieñ osób, które by³y czynnie zaan-
ga¿owane w odbudowê Gdañska w latach 1945-1950. W relacjach tych znajduje
siê nie tylko sporo infonnacji biograficznych (ka¿d¹ opatrzono krótk¹ notk¹ o auto-
rze), ale tak¿e wiele materia³u faktograficznego dotycz¹cego ¿ycia codziennego
w pierwszych latach powojennych, tworzenia ró¿nego rodzaju instytucji, jak rów-
nie¿ meandrów ¿ycia politycznego i stosunków miêdzy ró¿nymi grupami przyby-
waj¹cej do Gdañska ludnoœci.

Józef Borzyszowski, Tam, gdze Kaszeb pocz¹tk... . Dzieje i wspó³czesnoœæ
wsi gminy Karsin, Gdañsk-Karsin 2001, wyd. Instytut Kaszubski w Gdañ-
sku, ss. 808
Ksi¹¿ka, oprócz Wstêpu dzieli siê niejako na dwie czêœci. Pierwsz¹ stanowi szeœæ
rozdzia³ów ogólnych, traktuj¹cych o bli¿szej i dalszej historii ca³ego obszaru tej
czêœci Kaszub, do której nale¿y gmina Karsin (po³o¿enie gminy, dzieje od czasów
naj dawniej szych po wspó³czesnoœæ, ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres
pruski, czasy II Rzeczpospolitej oraz II wojny œwiatowej). Czêœæ druga sk³ada siê
z dziesiêciu rozdzia³ów traktuj¹cych o poszczególnych wsiach, przy czym ka¿dy
z nich zachowuje swoj¹ specyfikê zwi¹zan¹ z odrêbnoœci¹ i wyj¹tkowoœci¹ losów
tych¿e wsi. Ka¿dy z tych rozdzia³ów zawiera mnóstwo ró¿nego rodzaju cytatów
z dokumentów oficjalnych (koœcielnych i pañstwowych), rodzinnych kronik, wspo-
mnieñ i relacji itd. Ca³oœæ dodatkowo ubogacaj¹ dziesi¹tki zdjêæ i ilustracji. Ksi¹¿-
kê koñczy rozdzia³ poœwiêcony ludziom gminy Karsin w XIX i XX wieku oraz
obszerna bibliorz.rafia.
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"Nasze Pomorze". Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w By-
towie, nr 2 za 2000 rok, Bytów 2001, wyd. Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skie, ss. 261
Drugi tom muzealnego pisma z Bytowa zawiera oprócz tekstu poœwiêconego wspó³-
twórcy muzeum R. Kukierowi tak¿e 16 artyku³ów z zakresu etnografii, muzealnic-
twa, historii, archeologii i socjologii. Warto zwróciæ uwagê np. na teksty
J. Kopyd³owskiego, Przemiany demograficzne na ziemi bytowskiej po 1945 1:,
T. Sadkowskiego, Czy" mur pruski" jest pruski? czy M. Kwaœkiewicza i T. Sie-
miñskiego o dawnych nekropoliach na ziemi bytowskiej. Czêœæ artyku³ów uzupe³-
niaj¹ ilustracje, a ca³oœæ niniejszego tomu dope³niaj¹ sprawozdanie z dzia³alnoœci
muzeum w 2000 r. oraz swoisty raptularz pt. Rozmaitoœci o kulturowym obliczu

miasta.

Marian Fryda, Gochy. Szkice do portretu, Lipnica 1999, wyd. Urz¹d Gminy
w Lipnicy, ss. 117
Niewielka ksi¹¿eczka bêd¹ca zbiorem 11 artyku³ów poœwiêconych czêœci po³u-
dniowych Kaszub okreœlanych mianem Gochów (autor w pierwszym tekœcie po-
dejmuje siê objaœnienia pochodzenia i znaczenia nazwy Gochy). Znajduj¹ siê tu
teksty dotycz¹ce zarówno historii zamierzch³ej (Gochy w pradziejach), okresowi
nowo¿ytnemu (W BrzeŸnie Szlacheckim po "potopie" szwedzkim), jak i dziejom
naj nowszym (s³awny epizod z "przesuwaniem granicy" w 1920 r.). Ca³oœæ uzupe³-

nia wstêp oraz bibliografia.

Nacjonalizm a to¿samoœæ narodowa w Europie Œrodkowo-Wschodniej
w XIX i XX w. Nationalismus und nationale ldentitiit in Ostmittleeuropa im
19 und 20 Jahrhundert, red. B. Linek, K. Struve, Marburg-Opole 2000,
wyd. Herder-Institut in Marburg, PIN Instytut Œl¹ski w Opolu, ss. 380
Ksi¹¿ka zawiera 20 tekstów poœwiêconych kwestiom stosunków miêdzyetnicz-
nych w Europie Œrodkowej oraz problemom kszta³towania siê to¿samoœci narodo-
wej w tej czêœci kontynentu. W odniesieniu do spraw pomorskich warto zwróciæ
uwagê na artyku³ P. Kosiñskiego, Problem to¿samoœci narodowej i regionalnej
w Prusach Zachodnich w latach 1914-1920.

Doœwiadczenie przesz³oœci. Niemcy w Europie Œrodkowo-Wschodniej
w historiografii po 1945 r. Erfahrungen der Vergangen h eit. Deutsche und
Ostmitteleuropa im Spigel der Historiographie nach 1945, red. J. Kloczow-
ski, W. Matwiejczyk, E. Miihle, Marburg-Lublin 2000, wyd. Herder-In-
stitut in Marburg oraz Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej w Lublinie,

ss. 250
W œród zamieszczonych tu trzynastu tekstów dla badaczy kwestii pomorskich szcze-
gólnie interesuj¹ce mog¹ byæ dwa niejako paralelne artyku³y J. Ma³³ka, Wielkie
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Pomorze (Pomorze Zachodnie, Prusy Zachodnie i Wschodnie) w historiogra-
fii po 1945 1: oraz J. Hackamanna, Ostpreussen und Westpreussen in der deut-
schen Historiograpfie na 1945.

"Zeszyty Kwidzyñskie", R. 1, 2000, nr 1, wyd. Towarzystwo Mi³oœni-
ków Ziemi Kwidzyñskiej, ss. 176
Nowe czasopismo regionalne, maj¹ce byæ zgodnie z deklaracjami wydawców rocz-
nikiem publikuj¹cym materia³y poœwiêcone historii i wspó³czesnoœci Powiœla. Pierw-
szy numer w ca³oœci poœwiêcono Plebiscytowi na Powiœlu w lipcu 1920 r. Z³o¿y³o
siê nañ siedem artyku³ów, poœwiêconych wprost sprawom plebiscytowym (np.
ciekawy artyku³ o kwidzyñskich znaczkach plebiscytowych), jak i teksty prezentu-
j¹ce dzieje poszczególnych instytucji (w tym przypadku banków ludowych w Sztu-
mie, Tychnowach i Kwidzynie) w okresie miêdzywojennym. Warto zwróciæ uwagê
tak¿e na ciekawy tekst poœwiêcony zwi¹zkom Jana Kasprowicza i Stefana ̄ e-
romskiego z Kwidzynem.

Benedykt Reszka, Czas z³a. Sowieckie bezprawie na kaszubskich Go-
chach, Gdañsk 2001, wyd. Oficyna "Czec", ss. 110
Ksi¹¿kajest efektem kilkuletnich poszukiwañ autora na terenie Gochów, obecnie
gm. Lipnica. Zamiarem by³o zestawienie wykazu osób przeœladowanych w najró¿-
niejszy sposób przez Armiê Czerwon¹. B. Reszka ustali³, ¿e w samej tylko parafii
Borowy M³yn, licz¹cej w 1945 r. ok. 1000 osób, aresztowano w pierwszych dniach
po przejœciu frontu 65 osób, z czego 36 wywieziono do ³agrów, 14 osób uciek³o,
a pozostali zostali zwolnieni. Wœród osób wywiezionych a¿ 13 umar³o. Do tego
trzeba dodaæ 7 osób, w tym 6 kobiet, które zosta³y zamordowane w momencie
wkroczenia Rosjan. Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów poœwiêconych wkro-
czeniu Sowietów, obozom pracy na Pomorzu, wywózkom, ¿yciu w obozach na
Uralu oraz powrotom. Najistotniejszy jest jednak aneks zawieraj¹cy imienne wy-
kazy osób z terenu parafii Borowy M³yn oraz (niekompletne) wykazy osób z s¹-
siednich parafii nara¿onych na szykany ze strony Armii Czerwonej. Ca³oœæ koñczy
bibliografia (dalece jednak niekompletna) oraz zdjêcia i reprodukcje unikalnych
dokumentów.

Ewa Kownacka, Dzieje i duszpasterstwo parafii Jastarnia, Jastarnia 2001,
wyd. Wydawnictwo MS, ss. 94
Kolejna interesuj¹ca publikacja dotycz¹ca dziejów koœcielnych na Kaszubach.
Ksi¹¿ka, oprócz wstêpu, zakoñczenia i wykazu literatury, sk³ada siê z czterech
rozdzia³ów: Powstanie i organizacja parafii, Koœció³ i inne obiekty parafial-
ne, Duchowieñstwo parafialne. Dzia³alnoœæ duszpasterska. Z pewnoœci¹
cennym uzupe³nieniem s¹ liczne tabele i zestawienia oraz zdjêcia czarno-bia³e
i kolorowe.
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Andrzej Czarnik, Gardna Wielka, S³upsk 2001, wyd. Pomorska Akade-
mia Pedagogiczna w S³upsku, Muzeum Pomorza Œrodkowego, Oddzia³ Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w S³upsku, ss. 202
Pozycja znanego s³upskiego profesora jest pierwsz¹ w jêzyku polskim monografi¹
jednej z najwiêkszych wsi na terenie Pomorza Œrodkowego. Sk³ada siê z dwunastu
rozdzia³ów omawiaj¹cych kolejno œrodowisko naturalne, losy Kaszubów znad je-
ziora Gardno, ¿ycie codzienne i pracê na roli i na wodzie, dzieje koœcielne i szkol-
nictwo oraz kres obecnoœci niemieckiej na tym terenie w 1945 r. Ale znalaz³y siê tu
tak¿e obszerne fragmenty poœwiêcone miejscowym podaniom i legendom oraz
pejza¿om (szczególnie autorstwa Maxa Pechsteina). Zreszt¹ strona graficzna za-
s³uguje na osobne zauwa¿enie, jako ¿e autor doda³ do ksi¹¿ki kilkadziesi¹t znako-
mitych zdjêæ obrazuj¹cych dawny wygl¹d wsi. Wreszcie bardzo trafnym zabiegiem
jest opublikowanie obszernego fragmentu w jêzyku niemieckim z przeznaczeniem
dla, jak to podkreœlono, czytelnika niemieckiego. W ten sposób ksi¹¿ka mo¿e wzbu-

dziæ zainteresowanie po obu stronach Odry.

Stanis³aw Lach, Polskie Stronnictwo Ludowe w konfrontacji z w³adz¹ ko-
munistyczn¹ na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, S³upsk 2001, wyd.
Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku, ss. 243
Pierwsza, wyczerpuj¹ca i oparta na bogatej bazie Ÿród³owej monografia dziejów
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim. Autor w rozdziale pierw-
szym rozpocz¹³ od prezentacji pocz¹tków dzia³alnoœci PSL w Polsce i na Pomo-
rzu. W nastêpnych piêciu rozdzia³ach pisze o rozwoju organizacyjnym PSL,
stosunku komunistów do tej partii, przebiegu referendum w 1946 oraz wyborów do
Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., wreszcie o koñcu niezale¿nego bytu PSL po
1947 r. Ca³oœæ zamyka obszerny wykaz Ÿróde³ i literatury oraz indeks nazwisk.

"Teki Gdañskie", t. 2, Gdañsk 2000, wyd. Oddzia³ Pomorski Katolic-
kiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", ss. 170
Drugi numer nowego pomorskiego pisma naukowego zawiera oprócz dzia³u re-
cenzji 13 artyku³ów pogrupowanych w cztery czêœci. W pierwszej "Z kart dziejów
Gdañska" uwagê zwracaj¹ dwa teksty J. Jel1onek, Fundacja i pierwotne upo-
sa¿enie opactwa cystersów w Pelplinie oraz P. T. Górskiego, Autarkizm gdañ-
ski w monarchii jagielloñskiej. Czêœæ druga nosi tytu³ "Gdañsk i Pomorze".
Znajduj¹ siê tu cztery teksty, z których warto wymieniæ artyku³ G. Baziura, Repre-
sje sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeñstwa wobec polskiego pod-
ziemia niepodleg³oœciowego w województwach: gdañskim i bydgoskim
w latach 1945-1948 oraz M. Parackiego, Ustanowienie diecezji gdañskiej
w 1925 roku. Dwie nastêpne czêœci to "Zwi¹zki Gd¹ñska z Ba³tykiem i Morzem
Pó³nocnym" (dwa teksty) oraz "Wspomnienia" (T. Szczud³owski, Zgor¹cych dni

sierpniowych ).
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"Rocznik Gdañski", 2000, z. 1 i 2, wyd. Gdañskie Towarzystwo Nauko-

we, ss. 203, 189
Kolejne zeszyty "Rocznika" przynosz¹jak zwykle wiele interesuj¹cego materia³u
dla badaczy interesuj¹cych siê Kaszubami i Pomorzem. W pierwszym warto zwró-
ciæ uwagê na artyku³y T. Radwan- Wiñskiej, Z badañ nad czytelnictwem literatu-
ry kaszubskiej, T. Maækowskiego, Prusy Królewskie w oczach szlacheckiej
opinii publicznej oraz W. Szulista, Kaszubi w Niemczech. W drugim interesuj¹-
ce s¹ teksty G. Baziura, Wp³yw stacjonuj¹cych jednostek Armii Radzieckiej
na sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ i ekonomiczn¹ województwa gdañskiego
w latach 1945-1947. Próba oceny historycznej oraz J. Borzyszkowskiego, Pro-
blemy ¿ycia codziennego gdañskiej rodziny robotniczej na prze³omie XIX
i XX w. Oprócz tego w ka¿dym z zeszytów znajduje siê obszerny dzia³ recenzji,
kronika naukowa oraz informacje o nowych publikacjach

Piotr Madajczyk, Niemcy polscy 1944-1989, Warszawa 2001, wyd. Ofi-
cyna Naukowa, ss. 371
Kolejna monografia podejmuj¹ca problem losów ludnoœci niemieckiej w Polsce
powojennej. Ksi¹¿ka, oprócz wstêpu, bibliografii, indeksów osobowego i miej-
scowoœci, sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów prezentuj¹cych losy Niemców
w kolejnych okresach: 1944-1947, 1948-1956, nastêpnie po PaŸdzierniku' 56,
w latach 60. i 70. oraz w okresie 1980-1989. Ciekawym zabiegiem stosowanym
przez autora jest przywo³ywanie w tekœcie i cytowanie ca³ych dokumentów ar-
chiwalnych, czêsto o unikatowym charakterze. Natomiast w¹tpliwoœci mo¿e
budziæ potraktowanie ca³ej ludnoœci rodzimej (w tym tak¿e osób posiadaj¹cych
któr¹œ z grup Niemieckiej Listy Narodowoœciowej) jak Niemców. Miêdzy inny-
mi z tego powodu wynik³y bardzo istotne potkniêcia przy prezentowaniu proble-
mu kaszubskiego.

Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk 2001, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetn Gdañskiego oraz Instytut

Kaszubski, ss. 234
Ksi¹¿ka zawiera materia³y z seminarium, które odby³o siê w paŸdzierniku 1999 r.
Zawiera, oprócz wstêpu redaktora tomu, dziesiêæ artyku³ów poœwiêconych m.
in. takim zagadnieniom, jak: relacje kaszubsko-niemieckie na pograniczu w XVIII
i XIX w., stosunki narodowoœciowe wœród kleru diecezji che³miñskiej, dzia³al-
noœæ Towarzystwa Sztuk Piêknych w Gdañsku, wizerunek Kaszubów w œwietle
sprawozdañ administracyjnych w okresie miêdzywojennym, stosunki pañstwo -

Koœció³ na Pomorzu, dzia³alnoœæ Franciszka Sêdzickiego czy te¿ rozwój kultury
kaszubskiej po 1945 r. Kilka z artyku³ów zosta³o opatrzonych ciekawymi ilustra-

C1ami.
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Regionalne budownictwo na Kaszubach jeziornych w XXI w., red. T. Chrza-
nowski, K. Mi³ejko, A. M. Szydlarska, Warszawa-Kartuzy 2001, wyd. Oœro-
dek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa instytucja Kultury oraz
Zarz¹d Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ss. 111
Praca zawiera materia³y z konferencji, która odby³a siê w paŸdzierniku 2000 r. nad
Jez. Ostrzyckim. Znalaz³y siê tu wyg³oszone referaty (poœwiêcone ochronie krajo-
brazu kulturowego na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, tradycjom
budownictwa regionalnego na Kaszubach, stanowi i przysz³oœci architektury re-
gionalnej) oraz obszerny zapis dyskusji, jaka toczy³a siê wokó³ kwestii poruszanych
w referatach. Niew¹tpliwie szczególnym walorem ksi¹¿ki s¹ liczne zdjêcia obra-
zuj¹ce dawne i obecne realizacje architektoniczne (opatrzone stosownym komen-
tarzem), a ponadto ró¿nego rodzaju szkice, projekty, plany i mapy. Ca³oœæ zosta³a
wydana w bardzo atrakcyjnej szacie graficznej.
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Ilekroæ razy schodzimy siê, aby mówiæ o nowej ksi¹¿ce wydanej przez m³ody,
licz¹cy zaledwie kilka lat Instytut Kaszubski, b³ogos³awimy tê chwilê, w której
myœl o Instytucie siê narodzi³a i te dni, w których przyobleka³a formy organizacyj-
ne. Dzisiaj za okreœleniem - Instytut Kaszubski stoj¹ ju¿ niezatarte dokonania:
ksi¹¿ki. Ale stoi te¿ realizacja programu za³o¿ycieli: wprowadzenie Kaszub do
Europy. Nie jako przedmiotu targów i walk politycznych, lecz podmiotu wspó³-

tworz¹cego wspólnotê europejsk¹.
Zacz¹³em od refleksji. Mo¿e dlatego, ¿e ksi¹¿ka; dla której dzisiaj siê zebrali-

œmy w Domu Kaszubskim, budzi w nas zadumê historiozoficzn¹.
Czytelnik tekstu Aleksandra Hilferdinga w 1856 roku z samego tytu³u odczyty-

wa³ katastroficzne jego przes³anie: Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u
Morza Ba³tyckiego. I im bardziej zag³êbia³ siê w tekst, tym wiêksze ogarnia³o go
przekonanie, ¿e uczony rosyjski pisze o ludzie umieraj¹cym, ¿e jest to ostatnie
œwiadectwo, jakie zd¹¿y³ us³yszeæ i zapisaæ ów uczony przed œmierci¹ umieraj¹ce-
go. Czytelnik roku 2000 popada w zdumienie: Ten lud ¿yje! I wcale nie myœli

umieraæ.
Lektura ksi¹¿ki pani Marianne Wannow, przekazuj¹cej informacje Hilferdinga

- Niemcom i Polakom naszego czasu, wywo³uje refleksjê dziejotwórcz¹: oto histo-
ria nie toczy siê po linii ci¹g³ej. Nie ma w niej nieugiêtych praw ¿ycia i œmierci,
¿adnych koniecznoœci historycznych, heglowskiej, marksistowskiej czy jakiejkol-
wiek proweniencji, s¹ za to dziwy na niebie i na ziemi, o których siê nie œni³o
filozofom dziejów. Przecie¿ ¿aden cud siê nie zdarzy³ miêdzy rokiem podró¿y Hil-
ferdinga a dzisiejszymi laty. Wprost przeciwnie - to dopiero od lat Hilferdingowej

podró¿y na Kaszuby zacz¹³ siê szeroki proces unarodowienia ludów, który w efek-
cie doprowadzi³ do powstania pañstw-narodów, przy tej zaœ okazji do gwa³tow-
nych, dot¹d nigdy i nigdzie nieznanych ideologii nacjonalistycznych, do wybuchów
nieopanowanego nacjonal-szowinizmu... Potem przysz³a w 1914 r. Wojna Œwiato-
wa zakoñczona dopiero w 1945 r. rozgromieniem pañstwa ludobójczego nazizmu.
Zapocz¹tkowana wówczas w Europie œrodkowej hegemonia komunizmu nie da-
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wa³a równie¿ ¿adnych szans na podmiotow¹ egzystencjê wszystkiego, co ma³e,
ale w³asne, co oryginalne, odrêbne, inne, wolne, autonomiczne... choæby tylko w my-
œleniu. To by³ drugi wielki walec, wyrównuj¹cy na zasadzie niszczenia wszystkie-
go, co próbowa³o rosn¹æ samoistnie.

A efekt? ... A dzieñ dzisiejszy?
Ca³a logika dziejów i ca³a logistyka tych, którym zdawa³o siê, ¿e je urz¹dzaj¹,

wziê³a w ³eb.
Druga refleksja przy lekturze tej ksi¹¿ki: Co to jest kultura?
Jak bardzo dalecy s¹ nam ci Kaszubi, których przedstawia Hilferding. Ich ubio-

ry, po¿ywienie, mieszkanie, ¿ycie codzienne, obrzêdowoœæ nawet... To wszystko
jest ju¿ pod piórem Hilferdinga skazane na œmieræ. I to umar³o rzeczywiœcie! A kul-
tura kaszubska ¿yje! I ma siê bardzo dobrze. ̄ eby nie powiedzieæ - tak dobrze

jakjeszcze nigdy. (Co nie znaczy, ¿e nie powinno byæ jeszcze lepiej, bo ten impera-
tyw: "zawsze lepiej!" ocala przed stagnacj¹). Kultura kaszubska ¿yje - bo ¿yj¹
Kaszubi! Œwiadomi tego, ¿e ¿yj¹. Nie - ¿e s¹ potomkami, spadkobiercami, powi-
nowatymi Kaszubów, z którymi rozmawia³ Hilferding, tylko ¿e s¹po prostu Kaszu-
bami. Jedn¹ z najbardziej zielonych ga³êzi drzewa s³owiañskiego. To prawda
- wiele soków z tej ga³êzi upuszczono, wiele liœci tych ga³¹zek nad³ebskich, o któ-
rych pisze Hilferding, rzeczywiœcie usch³o i opad³o - ale wiele ga³êzi pozosta³o, ba!

powiadaj¹ niektórzy, ¿e wyrastaj¹ w piêkny konar.
Z tymi konstatacjami zwi¹zana jest trzecia refleksja. Dotyczy ona charaktery-

styki narodów i ludów. Lubowali siê w takich charakterystykach ludzie ka¿dego
czasu, a w latach Hilferdinga i nastêpuj¹cych po nich rywalizowa³y opisy zacho-

wañ ludów z opisami anatomicznymi, stanowi³y wa¿ny atrybut naukowych odkryæ
i publicystycznych konstatacji. Hilferding podziela³ ówczesne pogl¹dy na zakres
badañ antropologicznych. Mo¿emy wiêc skonfrontowaæ jego s¹dy o Kaszubach
z naszymi obserwacjami. Konfrontacja powie nam: nie ma sta³ej, nieodmiennej
natury spo³ecznoœci narodowych i etnicznych. - To nie s¹ dzisiejsi Kaszubi! -

zawo³amy czytaj¹c charakterystykê Kaszubów kreœlon¹ piórem Hilferdinga.
Barwy tamtych Kaszubów (pocz¹wszy od ubiorów, skoñczywszy na obycza-

jach i œwiatopogl¹dzie) s¹ czarne.. Tu spalono i utopiono ostatni¹ czarownicê (cho-
cia¿ mo¿e dlatego o tym wiemy, bo ¿yli tu ludzie, co te fakty zapisali, podczas gdy
gdzieœ na bardziej niepiœmiennych kresach nie mia³ ich kto uwieczniæ). Tu ju¿ nie
tylko wed³ug Hilferdinga, lecz bli¿szego nam w czasie i umys³owoœci geografa
kultury - Edwarda Porêbowicza, kontynuatora teorii Taine' owskich, ekspresje i za-
chowania Kaszubów wyró¿nia³y siê szczególnym smêtkiem. Zreszt¹ sam Smêtek
tu siê upersonifikowa³ i sta³ siê nieod³¹cznym mieszkañcem tej smêtnej krainy.
A dzisiaj - w konfrontacji ze spostrze¿eniami dawnych, wybitnych przecie¿ auto-
rów? ... Kaszubi ju¿ nie zawsze p³acz¹, gdy siê upij¹, nie tañcz¹ swoich rodzimych
tañców jak na pogrzebie, trendy wspó³czesnej kultury masowej (i ludowej) nie
tylko polskiego krêgu kulturowego, nauczaj¹ ich inaczej piæ i ¿yæ, wypêdzaj¹ te¿
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z nich z³ego ducha - Smêtka. Podkreœlaj¹c z nieznan¹ im przedtem dum¹ sw¹

to¿samoœæ, staj¹ siê jednoczeœnie obywatelami coraz obszerniejszej "wsi", jak¹ siê
staje dzisiejszy, rozpoznawany przez wszystkich œwiat.

Nawet pierwiastek litu, tkwi¹cy niezale¿nie od ludzi w atmosferze, ustêpuje
powszechnym wzorcom kulturowym.

Czytaj¹c o tym, co czarne i zakryte mg³ami smêtku w krainie i ¿yciu naszych
przodków, odkrywamy odleg³oœæ od tamtych, b¹dŸ co b¹dŸ wcale nie tak odleg³ych
czasów.

Wszak dzisiaj Kaszuby nazywamy Szwajcari¹ - nie tylko ze wzglêdu na piêkne

krajobrazy...
Ani Hilferding, ani relacj onuj ¹ca jego tekst pani Wannow nie t³umacz¹ genezy

i zwi¹zku kultury kaszubskiej z innymi kulturami. W ka¿dym razie - z tego, co

uwieczni³ uczony petersburski, wy³ania siê specyficzny obraz tej kultury: Czy j¹
ukszta³towa³y wiatry od morza, czy fale poprzednich mieszkañców tych ziem i tych
przybyszów, którzy têdy przep³ywali, czy mo¿e nie ów synkretyzm, ale w³aœnie
zamkniêcie na zewnêtrzne wp³ywy, autarkia kulturowa wytworzy³a taki a nie inny
krajobraz kulturowy? ...

I jeszcze jedna refleksja - dotycz¹ca tym razem teorii kultury (która tak¿e jest

swoist¹ sum¹ zagadek); myœlê tu o teorii kulturotwórczej "mieszañców". Mie-
szañców krwi. Mieszañców jêzyka. Mieszañców kultur. Wreszcie mieszañców

zamieszkuj¹cych wspólny krajobraz geograficzny. Buduj¹cych wspólnotê pamiêci
tego krajobrazu ludzi ró¿nych etnosów, jêzyków, tradycji i dziejów. Oni wszyscy
wracaj¹ do pierwszej, najmniejszej ojczyzny. Czêsto jak wzajemnie zabijaj¹cy siê
wrogowie na miejsce zbrodni, ale nie tyle z powodu wyrzutów sumienia (chocia¿
kto to wie?), ile z têsknoty do tego samego krajobrazu, kulturowego i - zw³aszcza
- geograficznego.

Teoria mieszañców jest najczêœciej zwi¹zana z problemem Pogranicza. Ka¿de-
go Pogranicza. Co daj¹ Pogranicza? W Europie, niestety (nie tylko s³owiañsko-
niemieckiej , chocia¿ przede wszystkim), p³ynê³y z nich rzeki krwi, p³onê³y na nich
po¿ary nienawiœci. Ale Pogranicze mo¿e rodziæ tak¿e poczucie wspólnoty. Nie
tylko geograficzno-krajobrazowej. A ta wspólnota rodzi... Co mo¿e rodziæ? ... Piêkne
teksty! Obok klasycznych ju¿ tekstów Johanna Bobrowskiego, Horsta Bienke ro-
dzi taki tekst, jak ksi¹¿ka Pani N elly Marianne Wannowo

Proszê zwróciæ uwagê na pogranicze ju¿ w korelacji nazwisk i imion, uzupe³-
nionych w dedykacji ksi¹¿ki Pani Wannow imionami i nazwiskami Jej przodków,
przy czym imiona u¿ywane by³y na pewno czêœciej w polskiej formie: Johann Ja-
kob, Augusta Martha Stromski, Helene, Franz Brill, Franziska Zefiak, Anton, Jo-
hann, Josef Anton, Anna Charlotte Rutowski, Caroline Justine, Andreas Drewing,
Katharina Neubau. Ale oprócz pogranicza imion i nazwisk, czyli krwi, po stronie
ojca Autorki, Niemca Willy Rudolfa Alberta Wannow spod Sztumu, co najmniej od
po³owy XVI wieku bieg³o pogranicze - kulturowe i jêzykowe. Wszak Wannowie
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vel Wannusowie to kilka pokoleñ kaznodziei polskich w koœcio³ach luterañskich

Prus Królewskich i Ksi¹¿êcych.
Dzisiaj takie stwierdzenia nie s¹ ani prób¹ aneksji, ani oskar¿eniem o renega-

cjê. Dzisiaj pragniemy nimi odkrywaæ ³¹cz¹c¹ rolêjakkolwiek pojmowanego po-

gramcza.

Ksi¹¿kê Marianne Wannow zawdziêczamy wolnoœci. Tak pisze w Przedmo-
wie patron tej ksi¹¿ki Józef Borzyszkowski: ,Jest ona œwiadectwem wolnoœci -
zarówno Kaszubów, Polaków, jak i Niemców - od obci¹¿eñ nacjonalizmu,

od nadmiaru pamiêci o konfliktach i problemach przesz³oœci ".
Moglibyœmy to zdanie rozwin¹æ - wszak jest ona powrotem do pierwszego

fundamentalnego dzie³a o Kaszubach, które napisa³ uczony petersburskiego
uniwersytetu, urodzony w Polsce (w samej Warszawie!), pisz¹cy po rosyjsku,
czuj¹cy po polsku, a pochodz¹cy, jak wskazuje jego nazwisko, z rodziny nie-

mieckiej.
Tak¿e ksi¹¿ka Pani Wannow jest naszym wspólnym powrotem do Ÿróde³. Po-

chylamy siê w³aœnie dzisiaj nad nimi. Dwa tysi¹ce lat wspólnego chrzeœcijañstwa,
które powinno nas tylko ³¹czyæ. Tysi¹c lat polskiego chrzeœcijañstwa i polskiej
historii, której nie by³oby bez historii, z³ej i dobrej, Niemiec. Tysi¹c lat od pierwsze-
go biskupstwa tu na Pomorzu, w Ko³obrzegu. - Tysi¹c lat tego miasta, Gdañska,

wspólnoty tylu wspólnot!
Przywo³a³em Ÿród³owe i Ÿródlane dzie³o Aleksandra Hilferdinga, z którego wy-

p³ywa rzeka poznania Kaszub. To Ÿród³o - po tylu latach zapomnienia (!) odkryli,

oczyœcili, udostêpnili do picia Polakom i Kaszubom: Nina Perczyñska, Hanna Po-
powska- Taborska i Jerzy Treder.

Ilekroæ razy przywo³ywane bêdzie nazwisko i zas³ugi Hilferdinga, tylekroæ przy-
wo³ywane bêd¹ te nazwiska i zas³ugi tych, co je nosz¹.

Teraz wszak¿e dochodzi jeszcze jedno nazwisko!
Na jêzyk niemiecki prze³o¿ono jedynie fragmenty (co prawda naj istotniejsze)

dzie³a Hilferdinga i to a¿ w roku 1862, na ³amach czasopisma "Zeitschrift fiir slavi-
sche Literatur, Kunst und Wissenschaft" - a wiêc praktycznie w miejscu niedo-

stêpnym. Tote¿ tekst niemiecki Pani Marianne Wannow, chocia¿ nie jest
t³umaczeniem dzie³a Hilferdinga, stanowi znakomite przyswojenie we wspó³cze-
snej niemczyŸnie niemieckiemu czytelnikowi (a nie zapominajmy, ¿e niemieckim
czytelnikiem jest nie tylko Niemiec) rozpoznañ uczonego sprzed 150 lat.

Rozpoznania te nie s¹ tylko, jak siê okazuje, zapisem historycznym, czymœ w ro-
dzaju testamentu uczonego, jeszcze jednym œwiadectwem, które nauka zd¹¿y³a przy-
gotowaæ na ostatni¹ chwilê przed zatopieniem jednej z wielu europejskich Atlantyd
etniczno-kulturowych. Rozpoznanie to uœwiadomi czytelnika niemieckojêzycznego,
¿e w samym sercu Europy, w pobli¿u wspólnego morza ludów s³owiañskich, skandy-
nawskich, niemieckich ¿yje i oddycha ca³¹piersi¹jeden z najmniej szych, ale jak siê
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okaza³o - w konfrontacji z zapisem Hilferdinga - niezwykle ¿ywotny lud Kaszubów.

Im wiêcej Europejczycy wiedz¹ o sobie, tym mniej s¹ sobie obcy i wrodzy. I za to
czytelnik niemiecki winien odczuwaæ wdziêcznoœæ wobec swojej Autorki.

A za co my dziêkujemy Pani Wannow? Przede wszystkim za têjej wewnêtrzn¹
wolnoœæ - o której pisze JózefBorzyszkowski.

Bez wolnoœci nie ma mi³oœci. Wolnoœæ zrodzi³a mi³oœæ - bo z tym uczuciem

zosta³ napisany ten tekst... prawnika i dyplomaty. Oby zawsze prawo i dyplomacja
rodzi³y takie owoce.

Ale my wiemy, sk¹d siê wziê³o to uczucie pod piórem naszej wspania³ej Ro-
daczki; wszak spotkaliœmy siê w Gdañsku, w jej rodzinnym mieœcie. To jedno z naj-
piêkniejszych miast Europy mia³o staæ siê Ÿród³em eksplozji nienawiœci. Ten dynamit
nienawiœci rozbrajaj¹ takie pióra, jak to - prowadzone sercem i rêk¹ kobiety.

Dziêkujemy za niezwyk³y obiektywizm i spokój, za doskonale zrealizowan¹ za-
sadê sine ira et studio - przy problemie tak zapalnym, z tyloma nagromadzonymi

œrodkami wybuchowymi.
Wiêc tym bardziej za ten spokój dziêkujemy, który p³ynie w tej ksi¹¿ce fraz¹

informacyjn¹ i refleksyjn¹ - ponad przycich³ymi co prawda, lecz wewn¹trz ci¹gle

wzburzonymi pr¹dami wielowiekowych wrogoœci, k³amstw, pychy i g³upoty.
A wiêc dziêkujmy za m¹droœæ. Za m¹droœæ serca. Ale i za m¹droœæ p³yn¹c¹

z ogromnej wiedzy o przedstawianym przedmiocie:
Jednak ten spokój, zauwa¿my, ukryty w pozornie beznamiêtnej narracji nie jest

¿adnym unikiem przed odkrywaniem prawdy historycznej. Dyplomatycznym cho-
waniem g³owy w piasek niepamiêci. To spokój wielkiego oskar¿enia i g³êbokiej

przestrogi.
Jest w nim tak¿e wielki smutek. P³ynie on ju¿ z przekazu Hilferdingowego.

Tyle, ¿e pod piórem Pani Wannow ten smutek przestaje byæ smutkiem kapitulacji,
smutkiem korzenia siê przed histori¹.

Sama historyczna informacja w tekœcie Pani Wannow wywo³uje smutek. Z po-
wodu pychy i okrucieñstwa jednych, kapitulanctwa drugich, bezczynnoœci trzecich
i wielu dalszych wspó³uczestników tego wielkiego dramatu rozgrywanego na ziemi
Kaszubów. Jeszcze w siedemdziesi¹t lat po podró¿y Hilferdinga "M³odokaszubi
musieli z jednej strony polemizowaæ z tymi ziomkami, których poci¹ga³a bar-
dziej kultura niemiecka, z drugiej zaœ strony z tymi, którzy ich has³o prze-
wodnie rozumieli jakoby kaszubszczyzna mia³a w³asne miejsce obok
polszczyzny. Ostatecznie zaœ i z tymi, którzy uwa¿ali obydwie kultury - pol-
sk¹ i kaszubsk¹ - za mieszankê, której cechy pierwotne stopniowo siê zacie-

raj¹ i która objawia siê jako czêœæ ca³oœci o naturze polskiego ojczyŸnianego
ducha" (s. 370).

To tylko jedna z takich smutnych informacji. I pl¹cz¹ siê nam ju¿ informacje
(oczywiœcie nie z winy Autorki) o jakich represjach, jakich w³adz, w stosunku do
jakich dzia³aczy kaszubskich Autorka pisze...
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¯eby jednak nie by³o nieporozumienia: Autorka nie zrównuje rachunku krzywd

w imiê swoiœcie pojmowanej, czêsto przez "postnazistów" czy "postkomunistów",
historiozofii. Jej niezwyk³a roztropnoœæ (aby nie budziæ upiorów pamiêci) nie prze-
kreœla odwagi - nazywania rzeczy po imieniu.

Za tê odwagê tak¿e dziêkujemy. Bo tylko odwa¿na prawda wyzwala nas ku tej

wolnoœci, któr¹ tu przywo³ywaliœmy.
Ta prawda ka¿e nam - Niemcom i Polakom - zawo³aæ ze smutkiem: - Ile

czasu straciliœmy przez nienawiœæ! Ile czasu przeznaczonego nam, byœmy ziemiê
czynili szczêœliw¹, przeznaczyliœmy na jej dewastowanie i zatruwanie.

A ju¿ pisarz XII wieku pisa³: "Przecie¿ dla wszystkich œwiat stworzony...
Ptak z ptakiem siê kojarzy, niebo nieskoñczone os³ania przelot niezmiernej
zwykle gromady, zwierz ze zwierzem siê ³¹czy, ryby sobie krzywdy nie czyni¹,
co ¿ywo staraj¹ siê, aby wspólnie ¿yæ w bardzo wielkim poczcie i ubiegaj¹
siê o wspóln¹ obronê przez liczniejsze wspó³towarzystwo - sam tylko cz³o-

wiek, towarzystwo cz³owiecze, wyklucza towarzystwo drugich..."
Dziêkujemy Pani Wannow, ¿e do towarzystwa europejskiego wprowadza na

równych prawach Kaszubów. Upowszechniaj¹c bowiem w jêzyku niemieckim,
tak szeroko znanym, wiedzê o tym ludzie i traktuj¹c go jako dobre towarzystwo
Europejczyków, walczy o powszechn¹ podmiotowoœæ tych, co siê maj¹ ³aczyæ
w now¹ europejsk¹ wspólnotê. A ¿e to towarzystwo jest stosunkowo nieliczne?

"Cz³owiek nie jest roœlin¹ pastewn¹, której najwy¿sz¹ zalet¹ s¹ rozmiary
korzenia " - odpowiada wielki Europejczyk Denis Rougemont.

(Notabene - Ilu jest Kaszubów? To mo¿e nie najwa¿niejsze. Ale wa¿ne, bo
groŸne, przypominaj¹ce najgorsze czasy i tendencje, s¹ dane upowszechniane na
forum europejskim przez pana Pannow - o 4,5 tysi¹ca Kaszubów! I nikt przeciw

tej swoistej eksterminacji nie protestuje?!)
Tym bardziej dziêkujemy Pani Wannow za najcenniejszy dla nas wszystkich,

Polaków, Niemców, Kaszubów, Europejczyków XV rozdzia³ jej ksi¹¿ki zatytu³o-
wany Zachowanie praw kaszubskiej ojczyzny w wiêkszym regionie. Ten roz-
dzia³ winien ukazaæ siê w odrêbnej, samoistnej edycji. Trzeba by te¿ osobnego
omówienia tego rozdzia³u i rzetelnej, pog³êbionej dyskusji. Gdybym w tym miejscu
zaj¹³ siê nim, takjakna to zas³uguje, musia³bym zacz¹æ prezentacjê dokonania Pani

Wannow od nowa.
Tote¿ podziêkujê tutaj tylko za kilka wielkich zdañ.
Pisze Autorka, ¿e do osobistych praw pojedynczego cz³owieka mniejszoœci (jê-

zykowej) - "nale¿y u¿ywanie w³asnego jêzyka we wszystkich p³aszczyznach

¿ycia i prawo przekazywania tego jêzyka nastêpnym pokoleniom poprzez
wszystkie instytucje kszta³cenia na wszystkich poziomach edukacji (s. 383).
[...] Chodzi tu o wspieranie trwania jêzyka mniejszoœci na wszystkich pozio-
mach edukacji - od szko³y podstawowej po uniwersytet (s. 385). [...] Im le-
piej wiêkszoœæ pozna, im wiêcej dowie siê o sytuacji mniejszoœci, tym bardziej



303SEHR GEEHERTE FRAU GENERALKONSULlN MARIANNE W ANNOW!

zwiêbzy siê poziom poszanowania dla mniejszoœci, co ostatecznie prowadziæ
bêdzie do -j~j akce_vtacji _jako niezbedn~; czeœci ca³oœci " (s. 386). Podkreœli-

³em ten fragment zdania, gdy¿ mówi on o wielkiej rewolucji humanistycznej jaka
przechodzi przez Europê, a dokonuj¹j¹ umys³y tych Europejczyków, których ide-
ologia dominacji wepchnê³a w piek³o cierpieñ.

Poniewa¿ Autorka ³ych zdañ odnosi je tak¿e (i na przyk³adzie szczegó³owym)
do Kaszubów, wiêc dziêkujemy ponadto za zwrócenie raz jeszcze uwagi - po
naszych uczonych Edwardzie Brezie i Jerzym Trederze - na niebezpieczeñstwo

"utraty cech indywidualnych jêzyka kaszubskiego na tle innych jêzyków s³o-
wiañskich ".

Poruszaj¹c ¿ywy w Polsce problem reformy administracyjnej w relacji do gra-
nic i iloœci województw, formu³uje Autorka jeszcze jedno kapitalne zdanie: "Sytu-
acja w œrodkowej i wschodniej Europie jest zupe³nie odmienna od œrodkowego
zachodu Stanów Zjednoczonych, gdzie krainy mo¿na wyznaczaæ matema-
tycznie za pomoc¹ linijki. W Europie trzeba równie¿ dla przysz³oœci zacho-
waæ wartoœci, na których opieraj¹ siê regiony. " (s. 397).

Dziêkujê Pani Marianne Wannow osobiœcie za to zdanie, koresponduje ono
bowiem z powtarzan¹ przeze mnie definicj¹ Europy - jako ojczyzny regionów.

Powrót do prawdziwej Europy jest odwrotem od Europy pañstw-narodów. Powrót
do prawdziwej Europy jest powrotem do matki setek regionów, ludów ijêzyków.

W duchu tego pogl¹du odczytujemy ostatnie wielkie m¹droœci¹ zdanie tej m¹drej
ksi¹¿ki: "Kaszubi stanowi¹ cegie³kê w mozaice europejskiej wspólnoty naro-
dów i kultuI; która poprzez ró¿norodnoœæ staje siê bogatsza jako jednoœæ. "

Oto filozofia regionalizmu, niemaj¹ca nic wspólnego zjego zminimalizowanym,
prowincjonalnym traktowaniem. Jest to filozofia nowej-starej Europy. Filozofia,
któr¹ Autorka przedstawionej dzisiaj ksi¹¿ki wyznaje w jednoœci znajwiêkszymi
umys³ami wspó³czesnej Europy, jak choæby z przywo³anym ju¿ tutaj Denis Rouge-
montem - autorem s³awnego Listu do Europejczyków.

Naprzeciw tej filozofii stoi filozofia wielkich pañstw-narodów, filozofia, która
wywo³a³a w naszym wieku dwie wielkie wojny œwiatowe, sprowadzi³a œmieræ se-
tek milionów istot ludzkich, wyla³a oceany krwi i ³ez, zniszczy³a tyle piêkna, ile tylko
daæ mo¿e jego wieloœæ i ró¿norodnoœæ.

Skoro podziêkowaliœmy Pani Nelly Marianne Wannow za przekazanie niemiec-
kiemu czytelnikowi tekstu Hilferdingowego ijej w³asnych przemyœleñ zwi¹zanych
z ojczyzn¹ pomorsko-kaszubsk¹, czy¿ sprawiedliwoœæ nie domaga siê podziêko-
wania tym, którzy zainicjowali wydanie tej ksi¹¿ki w Polsce i pomogli w jej ukaza-
niu siê - przede wszystkim redaktorom tomu Pani Teresie Ciesielskiej i Józefowi

Borzyszkowskiemu, Instytutowi Kaszubskiemu i Wydawnictwu Diecezji Pelpliñ-
skiej "Bemardinum", którego zas³uga dla spraw literatury na Pomorzu ju¿ teraz, po
kilku latach dzia³alnoœci, uzyska³a rangê historyczn¹.
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Podziêkowaliœmy Pani Nelly Marianne Wannow za t³umacznie dla niemiecko-
jêzycznego czytelnika historycznego œwiadectwa Aleksandra Hilferdinga,jak wiêc
moglibyœmy nie podnieœæ zas³ugi t³umaczki ca³ej tej ksi¹¿ki na jêzyk polski - Pani
Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk. Równie niedoceniona,jak i nieprzecenio-
najest rola translatora w dziejach komunikacji miêdzyludzkiej. Przy naszych roz-
wa¿aniach rolê translatora zestawiæ mo¿na z rol¹ owej biblijnej go³êbicy
wypuszczonej z Arki Noego, która przynios³a jej mieszkañcom zielony listek z drze-
wa oliwnego. Ga³¹zki oliwne obu translacji przynosz¹ radosn¹ wieœæ, ¿e ustêpuj¹
wody potopu nienawiœci, a nad nasz¹ wspóln¹ ojczyzn¹ Europejczyków podnosi

siê têcza przymierza.

(S³owo wyg³oszone na promocji ksi¹¿ki Nelly Marianne Wannow Kaschuben!
Kaszuby, w Domu Kaszubskim w Gdañsku 20 listopada 2000 roku).

Ksi¹¿ka tak obszerna i bogata w ró¿norodne informacje, napisana nadto przez
autorkê niemieszkaj¹c¹ w Polsce i niezwi¹zan¹ profesjonalnie z badaniami histo-
rycznymi, korzystaj¹c¹ przy tym czêsto z informacji pochodz¹cych z drugiej rêki
(tak¿e polskiej), nie mo¿e byæ traktowanajako dzie³o ostatecznych ustaleñ i bezdy-
skusyjne (takowe zreszt¹ nigdzie nie istnieje). St¹d czytelnik mo¿e natrafiæ na in-
formacje budz¹ce w¹tpliwoœci, pobudzaj¹ce do twórczych dyskusji (za co tekstowi
chwa³a!), stawiaj¹ce znaki zapytania. Ze wzglêdu na charakter gatunkowy mojej
wypowiedzi - promocyjnej, nie podejmowa³em dyskusji i nie recenzowa³em dzie³a.
Ksi¹¿ka zaœ, tak godna laudacji, zas³uguje na szczegó³owe, specjalistyczne rozmo-
wy znawców problemów w niej zawartych. Poniewa¿ nale¿y spodziewaæ siê i ¿y-
czyæ sobie jej reedycji, wiêc wska¿ê tu faktograficzne tylko zapisy, które niejako

mechanicznie mo¿na sprostowaæ.
1. Kronika tzw. Mierzwy nie powsta³a w XI wieku! By³oby to bowiem naj starsze

dzie³o historiograficzne w Polsce, poprzedzaj¹ce Anonima zw. Gallem. Autor-
ka polska, z której korzysta p. Wannow powtarza dawno ju¿ odrzucone suge-
stie W. Kêtrzyñskiego, pierwszego wydawcy tej (nb. XIV -wiecznej) kroniki

(s. 345).
2. B³êdne, a raczej ró¿ne datowania œmierci ostatniego Gryfity (s. 346).
3. Prusy Królewskie nie przypad³y Polsce po Pokoju Toruñskim, one dopiero sta³y

siê "Prusami Królewskimi" w nowo powsta³ej nomenklaturze polityczno-admi-

nistracyjnej po podziale pañstwa krzy¿ackiego.
4. Pomorze Œrodkowe (tak je nazywa autorka, chocia¿ takiej nazwy nie by³o)

pozosta³o przy Brandenburgii, ale nie przy Prusach! (jak dopisano w uzu-

pe³nieniu).
(W ogóle rozdzia³ Dzieje Kaszub pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami niewiele po-
wie czytelnikom. którzy tych dziejów nie znaj¹ - tak bardzo jest skrótowo ujêty
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na s. 346 i ta sama sytuacja powtórzy siê przy przedstawieniu stosunków na
Pomorzu w czasie II wojny œwiatowej.

5. W 1475 roku nie wyszed³ ¿aden polski modlitewnik w druku. To data druku
pierwszych, krótkich tekstów polskich - trzech najwa¿niejszych modlitw, doda-

nych do wydrukowanych we Wroc³awiu ³aciñskich: Synodalia statuta epi-
scoporum Vratislaviensium.

6. Jan D³ugosz nie pisa³ swego dzie³a po polsku!
7. Herder pochodzi³ z pogranicza prusko-litewskiego, a czytamy mi³e sk¹din¹d

zdanie: "pisarz dzia³a³ najpierw w le¿¹cej w pobli¿u Rydze, a wiêc w kra-
inie o korzeniach staros³owiañskich" (s. 362).

8. Nie by³o Kaszubów-¯ydów (bo Kaszuba jest Kaszub¹ a ̄ yd ¯ydem), co naj-
wy¿ej mo¿na mówiæ o Pomorzanach ̄ ydach (jak Pomorzanach - Polakach,

Niemcach, Kaszubach, nawet ewentualnie Gdañszczanach, Kociewiakach, Men-
nonitach i innych mieszkañcach historycznego i wspó³czesnego Pomorza (s. 375).

9. Niejednoznacznie odczytujemy postulaty dotycz¹ce Kaszubskiego Uniwersy-
tetu, wg autorki ju¿ pracuj¹cego (s. 389-390), skoro przedtem pojawia siê po-
stulat powo³ania Kaszubskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (s. 389) - mowa

tu o dwu ró¿nych typach i statusach szkó³.
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DZIA£ALNOŒÆ
INSTYTUTU I<ASZUBSI<IEGO W 2001

W 2001 roku Zarz¹d Instytutu dzia³a³ w niezmienionym sk³adzie. Od stycznia
do listopada odby³y siê trzy Zebrania Zarz¹du Instytutu, podczas których m.in.
przyjêto trzech nowych cz³onków naszego stowarzyszenia (prof. dr hab. Andrzej
Ceynowa z Gdañska, prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski ze Szczecina). Obecnie
Instytut liczy 61 cz³onków.

Trzeba podkreœliæ, ¿e rok ten nale¿a³ do szczególnie trudnych, przede wszyst-
kim z powodu ograniczeñ finansowych - dotacja przyznana przez Sejmik Woje-

wództwa Pomorskiego by³a ni¿sza o jedn¹ trzeci¹ ni¿ w roku 2000, a Komitet
Badañ Naukowych odrzuci³ wszystkie zg³oszone przez nas wnioski wydawnicze.
Podobnie by³o np. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które mimo
podpisanej umowy nie przekaza³o œrodków na III Pomorskie Forum Animatorów
Kultury. Te i podobne decyzje spowodowa³y, ¿e z kilku projektów konferencyjnych
oraz wydawniczych musieliœmy siê wycofaæ.

W tej mizerii finansowej pocieszaj¹ce by³o natomiast sfinalizowanie urnowy
z Hermann Niermann Stiftung z Diisseldorfu, dziêki której Instytut otrzyma³ zna-
cz¹c¹ dotacjê na zakup wyposa¿enia i sprzêtu biurowego (wczeœniej uda³o siê
pozyskaæ du¿e œrodki z tej fundacji na remont Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej oraz na wyposa¿enie dla Kaszubskiego Uniwersytetu Lu-
dowego). Ponadto uzyskaliœmy wsparcie na nasze projekty od takich instytucji,
jak: Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, Zarz¹d Portu Gdynia S.A, Urz¹d
Miejski w Gdyni, Urzêdy Gminy w Karsinie i Lipce oraz od kilku firm i osób pry-
watnych (najwiêksza by³a dotacja z Banku Pocztowego S.A.) Dziêki temu oraz

dziêki spo³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków, Instytut móg³ kontynuowaæ swoj¹

pracê.

Dzia³alnoœæ statutowa
Instytut realizowa³ swoje statutowe cele, podobnie jak w latach poprzednich,

przez organizacjê konferencji, promocji, spotkañ dyskusyjnych itd. £¹cznie odby³o
siê ich w tym roku 14.
l. Spotkanie promocyjne ksi¹¿ki Pomorze. Ma³a ojczyzna Kaszubów (wspól-

nie z 7.n ZKP) - nciañ~k 903.2001
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2. Spotkanie etnografów kaszubskich (wspólnie z KUL) - Wie¿yca 23.02.2001

3. '"Kaschubisch-Schweriner Begegnug" (wspólnie z Landesverband Mec-
klenburg und Vorpommem "Kulturbund" e. V oraz Paneuropa Union Mec-
klenburgNorpommem) - Schwerin, 31.03-1.04.2001

4. Promocja ksi¹¿ek Z. Szultki, Szkice ³ebskie... oraz A. Romanowa, Gdañsk
nieznany..., Gdañsk 6.04.2001

5. KultUrelle ldentitiiten von Regionen aIs Basis une Beitragfiir kulturvolles Eu-
ropa (wspólnie z Landesverband Mecklenburg und Vorpommem "Kulturbund" e. V
oraz Fridrich- Ebert-Stiftung Mecklenburg/Vorpommem) - Schwerin 27-28.04.200 1.

~. Zbrodnie hitlerowskie na Pomorzu 1939-1945. Stan badañ i postulaty
badawcze (wspólnie z Muzeum Stuthoff, Zwi¹zkiem Przyjació³ Pomorza, Zrze-
szeniem Kaszubsko-Pomorskim) - Malbork 12.05.2001

/. Seminarium dla nauczycieli przy okazji kolejnego fina³u konkursu "Poezja rod-
nej mowe" - Chmielno 2.06.2001

~. Konferencja jubileuszowa: Zbigniew Zielonka - pisarz, krytyk, nauczyciel

i regionalista (wspólnie z MPŒ, Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w S³upsku oraz
PAP w S³upsku) - 12.07.2001

J. Ufundowanie i ods³oniêcie tablicy poœwiêconej Ryszardowi Stryjcowi oraz
organizacja wieczoru wspomnieñ o tym artyœcie - 8.07.2001

10. IV Krajeñska Konferencja Naukowa (wspólnie z oddzia³em ZKP w Bucz-
ku Wielkim) - Buczek Wielki, 22.09.2001

11. Spo³eczeñstwo ma³ych miast Pomorza Nadwiœlañskiego (wspólnie ze Szko³¹
Wy¿sz¹ im. Paw³a W³odkowica) - llawa, 18-19.10.2001

12. Wspó³organizacja spotkañ w ramach V Festiwalu Mniejszoœci Narodowych
i Grup Etnicznych, Gdañsk 20-22.10.2001

13. Jêzyki mniejszoœci i jêzyki regionalne (regiolekty). X Konferencja po-
œwiêcona pamiêci pro! Z. Stiebera (wspólnie z Instytutem Slawistyki PAN,
Towarzystwem Naukowym Warszawskim oraz Instytutem Filologii S³owiañ-
skiej Uniwersytetu Warszawskiego) - Warszawa 23-25.10.2001

14. Promocja ksi¹¿ki J. Borzyszkowskiego "Tam, gdze Kaszeb pocz¹tk... "

-Karsin,27.10.2001

fi

"

~

o

Dzia³alnoœæ wydawnicza
Oprócz dzia³alnoœci o charakterze konferencyjnym Instytut kontynuowa³ prace

wydawnicze. W 2001 r. nak³adem Instytut ukaza³y siê nastêpuj¹ce pozycje:
1. Józef Borzyszowski, Tam, gdze Kaszeb pocz¹tk... . Dzieje i wspó³czesnoœæ

wsi gminy Karsin, Gdañsk-Karsin 2001 (wydana przy wsparciu gminy Karsin)
2. Z dziejów kultury Pomorza w .xvIII-XX w., red. J. Borzyszkowski, Gdañsk

2001, wydana wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdañskiego
3. Ryszard Mielczarek, Budowa portu w Gdyni, Gdañsk 2001
Kilka nastêpnych pozycji znajdowa³o siê w druku.
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Kaszubski Fundusz Stypendialny
Sukcesem Instytutu jest tak¿e trwanie i rozwój KFS. Od wrzeœnia tego¿ roku

liczba przyznawanych stypendiów jeszcze wzros³a. Aktualnie otrzymuj¹je 34 oso-
by ze szkó³ œrednich i uczelni wy¿szych.

Wspó³praca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami
Od pocz¹tku Instytut stara siê rozwijaæ jak naj szersz¹ sieæ wspó³pracy. Przy

organizowaniu niemal ka¿dej naszej imprezy uczestnicz¹ inne podmioty, dziêki cze-
mu udaje siê minimalizowaæ koszty oraz zyskiwaæ coraz to nowe grona uczestni-
ków i sympatyków. Obok takich tradycyjnych ju¿ partnerów, jak ZKP, UG, KUL
czy MPiMK-P dosz³y jeszcze takie instytucje jak Muzeum Pomorza Œrodkowego
w S³upsku, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica, Instytut Slawistyki PAN i inne.

Instytut Kaszubski gromadzi tak¿e zbiory biblioteczne, prowadz¹c wymianê
wydawnictw z takimi instytucjami, jak Oœrodek Badañ im. W. Kêtrzyñskiego
w Olsztynie, Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku, Fundacja "Pograni-
cze" w Sejnach, Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony Œrowiska Kulturowego
w Gdañsku, MPiMK-P i innymi.

Wa¿ne miejsce w pracy Instytutu zajmuje tak¿e wymiana miêdzynarodowa.
W jej ramach prezes J. Borzyszkowski spêdzi³ ponad dwa tygodnie w Kanadzie
(Toronto, Edmonton oraz Kaszuby kanadyjskie),.a sekretarz C. Obracht-Pron-
dzyñski przez miesi¹c przebywa³ na stypendium w Instytucie Herdera w Marbur-
gu. Ponadto trzeba podkreœliæ, ¿e dobrze rozwijaj¹ca siê wspó³praca ze
stowarzyszeniem "Kulturbund" z Meklemburgii zosta³a sformalizowana poprzez
podpisane 8 czerwca porozumienie, którego stronami by³o tak¿e Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie oraz KUL. Byæ mo¿e z czasem dojdzie do podpisana podobnej
umowy o wspó³pracy z Akademi¹ ¯mudzk¹, której przedstawiciele goœcili w In-
stvtucie w czerwcu br.
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ŒP. LEON LUBECI<I (1911-2001)

W pierwszym roku trzeciego tysi¹clecia z grona cz³onków Instytutu Kaszub-
skiego odszed³ na wieczn¹ wachtê, na drug¹ stronê ¿ycia, nasz senior dr Leon
Lubecki. Zmar³ 31 sierpnia w Krakowie, gdzie mieszka³ od prawie pó³wiecza i tam
te¿ zosta³ pochowany. W dziejach kaszubsko-pomorskich XX wieku zapisa³ wa¿na
kartê dotycz¹c¹ historii i historiografii polskiej, obejmuj¹cej lata II wojny œwiato-
wej, okupacji hitlerowskiej na Kaszubach i Pomorzu, a przede wszystkim kaszub-
sko-pomorskiego ruchu oporu. Do ostatnich dni pe³en m³odzieñczego ducha i si³
twórczych, mimo s³aboœci cia³a, kruchoœci zmêczonego serca, uczestniczy³ w na-
szych zmaganiach o szacunek dla przesz³oœci, o prawdê w historii i w naszej histo-
rycznej pamiêci, o ograniczenie manipulacji historyczn¹ i ludzk¹ pamiêci¹ dotycz¹-
c¹najtragiczniejszych.lat XX wieku.

Leon Lubecki zmar³ w trakcie prac \yydawniczych nad ostatni¹ Jego i mo¿e
najwa¿niejsz¹ publikacj¹, zatytu³owan¹ Preparowanie dokumentów i fa³szowa-
nie niektórych epizodów historii Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Po-
morski ", Gdañsk 200 l. We wspólnym nekrologu Instytutu Kaszubskiego- i Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, zamieszczonym na redakcyjnej stronie tej ksi¹¿ki,
napisano o Nim:

,,(..) pierwszy badacz dziejów okupacji na Kaszubach i Pomorzu, autor
wielu pionierskich prac o ruchu oporu.

Œp. dr Leon Lubecki do ostatnich chwil swojego aktywnego ¿ycia publi-
kowa³ bardzo wa¿ne opracowania, oparte na bogatych materia³ach Ÿród³o-
wych. Jego ¿yciowa postawa, bezkompromisowoœæ w dochodzeniu i prezen-
towaniu prawdy, czego wyra,;;em jest niniejsza publikacja, budzi³a w naszym
œrodowisku najwy¿szy szacunek.

Czeœæ Jego pamiêci/(..)"
W Przedmowie do tekstu tej¿e publikacji L. Lubeckiego, zredagowanej w imieniu

wydawcy - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale i naszego Instytutu Kaszub-

skiego, który mia³ byæ wspó³wydawc¹, jak i w³asnym napisa³em:

"Tragiczne dzieje okupacji hitlerowskiej s¹ wci¹¿ cz¹stk¹ naszej wspó³.
czesnoœci, Jest to po czêœci zas³uga jej uczestników, utrwalaj¹cych swoje
wspomnienia, jak równie¿ badaczy - historyków. Szczególne zas³ugi w do-

kumentowaniu okupacyjnych wspomnieñ, zw³aszcza uczestników pomorskiego
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ruchu oporu, ma Fundacja Archiwum Pomorskie AK, któr¹ przed laty stwo-
rzy³a wraz z przyjació³mi profesor El¿bieta Zawacka. Jej autorytet i zaanga-
¿owanie to szczególny katalizator w bie¿¹cym procesie dokumentowania i ba-

dania okupacyjnej przesz³oœci.
Wœród najnowszych wydawnictw biblioteki fundacji, tak bardzo zwi¹za-

nej z imieniem El¿biety Zawackiej, jest tom ju¿ XXXI »Relacje cz³onków kon-
spiracji pomorskiej w latach 1939-1945«. (~boru dokona³a i opracowa³a:
El¿bieta Kwiatkowska-Dybaœ, Toruñ 2000). W realizacji ca³ego programu
fundacji zaanga¿owani s¹ tak¿e inni historycy, g³ównie z UMK w Toruniu
i Muzeum Stutthof w Sopocie.

Nowym i tragicznym zjawiskiem w dziejach badañ i pamiêci o hitlerowskiej
okupacji na Pomorzu jest dzia³alnoœæ tzw. Zespo³u ds. Upamiêtniania Etosu
Gryfa Pomorskiego. S¹dzê, i¿ fa³sze i oszustwa ludzi spod firmy" etos ", jak
i ich politycznych patronów spod znaku Zjednoczenia Chrzeœcijañsko Naro-
dowego w Gdañsku, dziêki badaniom Instytutu Pamiêci Narodowej i dzia³a-
niom s¹dów z powództwa cywilnego pokrzywdzonych osób, znajd¹ swój ¿a³o-
sny fina³. Natomiast nieodwracalne w skutkach s¹ znies³awienia tradycji TOW
" Gryf Pomorski" i jego czo³owych twórców; w tym samego za³o¿yciela Józefa
Dambka. Z tego, niestety, nie zdaj¹ sobie sprawy bratanek Józefa - Roman

i syn Alojzy, którzy ni st¹d ni zow¹d odkryli w sobie powo³anie historyczno-
prokuratorskie, kieruj¹c ostrze swej agresji tak¿e przeciwko dotychczasowym
badaczom pomorskiego ruchu oporu. Ze szczególn¹ zaciek³oœci¹ "etosowcy"
atakuj¹ jedynego ¿yj¹cego komendanta naczelnego TO W " Gryf Pomorski ",

AlekS'andra Arendta oraz redaktora Tadeusza Bolduana i dl: Leona Lubeckie-
go, którzy nale¿¹ do pionierów badaczy pomorskiego ruchu oporu.

12 maja 2000 roku Instytut Kaszubski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
w Gdañsku wspólnie z Fundacj¹ Archiwum Pomorskie AK w Toruniu i Mu-
zeum Stutthof zorganizowali w Ratuszu G³ównomiejskim w Gdañsku sesjê
naukow¹ poœwiêcon¹ dziejom TOW" Gryf Pomorski ". Sesja, która zgroma-
dzi³a liczne grono uczestników - badaczy i gryfowców; ale te¿ g³oœno i butnie

g³osz¹cych swoje racje etosowców, mia³a, w myœl organizatorów, przyczyniæ
siê do sprowadzenia dalekiej od merytorycznych problemów dyskusji - z ³am
chciwych na sensacje gazet - na p³aszczyznê badañ naukowych (owocem

sesji jest publikacja "Losy Tajnej Organizacji Wojskowej »Gryf Pomor-
ski« ", wydana przez Instytut Kaszubski i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).

Niestety, mimo nowych ustaleñ historyków" etosowcy" nie przerwali swo-
jej wielce ba³amutnej i szkodliwej, ubranej w chrzeœcijañsko-narodowe piór-
ka, dzia³alnoœci, któr¹ promuj¹ nadal niektórzy politycy ZChN-u, z jego prze-
wodnicz¹cym w Gdañsku, zarazem wicemarsza³kiem Samorz¹du Województwa
Pomorskiego, czy te¿ organ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pel-
pliñskiej " W Rodzinie ", wychodz¹cy w Chojnicach.
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Nieustannie zastanawia mnie nieodpowiedzialnoœæ i arogancja "etosow-
ców". Ich nieposzanowanie pracy historyków i ludzi, którzy mo¿e w dobrej
wierze snuj¹ nowe relacje, wspomnienia dalekie od rzeczywistoœci, a inspi-
rowani, podpisuj¹ ró¿nego rodzaju " oœwiadczenia ".

W próbê sprowadzania dyskusji z ³amów prasy na p³aszczyznê meryto-
rycznych rozwa¿añ, ale równie¿ w obronie swego dobrego imienia, zaanga-
¿owa³ siê tak¿e dr Leon Lubecki - kiedyœ pierwszy, dziœ bardzo sêdziwy ba-
dacz okupacyjno-gryfowskich dziejów Kaszubów i Pomorzan, mieszkaj¹cy
od pó³wiecza w Krakowie. Miêdzy innymi w "Acta Cassubiana" (t. I) ukaza-
³a siê w 1999 roku jego obszerna praca " Bestialstwo i okrucieñstwo a pa-
triotyzm i bezsi³a pomorskiego ruchu oporu w latach 1939-1945". Prostuj¹c
kolejne fa³sze "etosowców ", dr L. Lubecki opublikowa³ na ³amach " Pome-
ranii" (R. 2000, nr 3) nastêpny tekst zatytu³owany" Tragiczne wydarzenia
w Szymbarku ". Teraz ukazuje siê, nak³adem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, kolejne opracowanie dl: Lubeckiego "Preparowanie dokumentów
ifa³szowanie niektórych epizodów historii TOW »GP« "/

Wyra¿am nadziejê, i¿ niniejsza publikacja u³atwi dalsze badania prowa-
dzone przez Instytut Pamiêci Narodowej, a mniej zorientowanych w pomor-
skiej specyfice okupacji hitlerowskiej sk³oni do g³êbszych refleksji nad na-
szym wczoraj i dziœ oraz jutrem.

Na koniec dobitnie podkreœlam, i¿ opracowania dl: Leona Lubeckiego
oparte s¹ na ró¿norodnym materiale Ÿród³owym, a zw³aszcza na relacjach
samych uczestników pomorskiego ruchu oporu, utrwalonych w czasie, gdy
pamiêæ i okolicznoœci s³u¿y³y pe³niejszemu i wierniejszemu oddaniu realiów
konspiracji okupacyjnej. Cieszê siê, ¿e historycy w Warszawie, Toruniu,
Gdañsku i w Sopocie mog¹ korzystaæ z materia³ów zebranych przez
dl: L. Lubeckiego. Mam równie¿ nadziejê, ¿e prezentowana w niniejszej pu-
blikacji problematyka bêdzie czêœciej przedmiotem zainteresowania i badañ
historyków, ni¿ ludzi "¿¹dnych krwi" czy sensacji, nie tylko "etosowców".

Dziêkujê dl: L. Lubeckiemu za niniejsze opracowanie (..)"

Powtarzam tutaj te s³owa, gdy¿ podniesione w nich sprawy nadal s¹ "aktual-
ne", a bezkarna dzia³alnoœæ "etosowców", która mog³a skróciæ ¿ycie L. Lubeckie-
go i skraca je innym, wci¹¿ trwa. Trwa te¿ sprawa s¹dowa z powództwa Aleksan-
dra Arendta w S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku, gdzie rozpatrywana by³a te¿ druga
z powództwa Leona Lubeckiego. Tê drug¹, energicznie przyœpieszan¹ ¿ywotno-
œci¹ i dzia³alnoœci¹ powoda, zdawa³oby siê precedensow¹, mog¹c¹ u³atwiæ s¹do-
we rozpoznanie w kolejnych, przerwa³a niespodziewanie œmieræ poszkodowane-
go. Drugi powód Aleksander Arendt, g³ówny "atakowany", odwo³a³ siê ostatnio
do ludzi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i œrodków masowego przekazu "Li-
stem otwartym", zawieraj¹cym proœbê o przyœpieszenie dzia³añ wyjaœniaj¹cych
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okolicznoœci zabójs~wa przywódcy "Gryfa Pomorskiego" Józefa Dambka w Insty-
tucie Pamiêci Narodowej i rozpoznania s¹dowego dotycz¹cego oskar¿eñ skiero-
wanych przez "etosowców" w kierunku Jego osoby. Wszystko to ma œcis³y zwi¹zek
z ¿yciorysem - ¿yciem i dokonaniami œp. Leona Lubeckiego.

Koniec XX wieku, zarazem schy³ek ¿ycia L. Lubeckiego,jak i pocz¹tek III ty-
si¹clecia, okaza³y siê, wbrew nadziejom, równie trudne jak inne okresy naszej naj-
nowszej historii. To, co by³o Jego i nadal jest naszym udzia³em, przed laty nikomu
nie przysz³oby do g³owy. Zniewolenie z lat realnego socjalizmu w PRL-u, lub - jak
czêœciej mówi siê - komunizm, daje dziœ o sobie znaæ nieumiejêtnoœci¹ korzystania

z wolnoœci, brakiem odpowiedzialnoœci. W przypadku L. Lubeckiego mo¿na po-
wiedzieæ, i¿ by³ to cz³owiek zawsze wolny i odpowiedzialny. Z jednego i drugiego
wyp³ywa³y jego odwaga w zwalczeniu z³a i fa³szu, poczucie godnoœci i honor Ka-

szuby-Polaka, ¿o³nierza-obywatela, historyka.
W przywo³anej ksi¹¿ce - ostatniej jego publikacji - w pierwszych s³owach

stwierdzi³:
"Mam 90 lat. Mo¿e to ostatnia moja próba napisania publikacji, ale nie

mogê milczeæ. Wszystko g³êboko przemyœla³em. Ka¿dy epizod z historii TOW
GP dziwnie naœwietlany przez "Zespó³ ds. upamiêtnienia etosu TOW GP"
skonfrontowa³em z zapisami relacji autentycznych, powa¿nych œwiadków,
czo³owych dzia³aczy i cz³onków tej powszechnie znanej organizacji konspi-
racyjnej z lat okupacji hitlerowskiej. S³owa ich i opinie wypowiadane by³y
przed pó³-wiekiem i w niezmienionym stanie pozosta³y do dziœ w moich notat-
kach. Mam odwagê i chyba równie¿ prawo mówiæ prawdê...

W swoim opracowaniu "Bestialstwo, okrucieñstwo a patriotyzm i bezsi³a
pomorskiego ruchu oporu w latach 1939-1945", opublikowanym przez In-
stytut Kaszubski w "Acta Cassubiana" t. I (s. 65-123) napisa³em m.in.: »...a¿
dziw, ¿e ruch oporu w g¹szczu przeciwnoœci rodzi³ siê, rozwija³, walczy³ i osi¹-
ga³ w wielu wypadkach zamierzone efekty, bez przerwy rozbijany, a pomimo
to uparcie odradzaj¹cy siê z wiar¹ w ostateczny sukces. W takich bowiem
warunkach, wœród innych patriotycznych ugrupowañ, powsta³a TOW GP
Rozwija³a siê, boryka³a z przeciwnoœciami wewnêtrznymi, ulega³a ogromnej
przewadze œmiertelnego wroga, ale nie poddawa³a siê«.

Twórc¹, czo³owym dzia³aczem i prezesem tej du¿ej i powszechnej organi-
zacji konspiracyjnej w ka¿dej wsi kaszubskiej by³ nauczyciel z Kobyla, Jó-
zefDambek. Ten fanatyczny organizato1; pomimo ¿e pope³ni³ szereg b³êdów,
bez reszty by³ oddany swojemu "Gryfowi ". Ten szczery patriota zosta³ zdra-
dziecko zamordowany przez agenta gestapo w dniu 4 marca 1944 roku ko³o
wsi Sikorzyno.

Taki mniej wiêcej wizerunek TOW GP i Józefa Dambka przewija³ siê do
niedawna w czasie wieczornych pogawêdek wœród 60.-80. letnich Kaszu-
bów. Mrok minionych dziesi¹tków lat oraz przejœcie na wieczn¹ wartê niez./i-
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czonych tysiêcy œwiadków wydarzeñ z okresu okupacji hitlerowskiej przy-
æmi³y prawie ca³kowicie niektóre b³êdy konspiracyjnych dzia³aczy, zatar³y
niektóre niedopuszczalne czyny. Jeœli prosiæ BO-letniego kombatanta o wyja-
œnienie jakiegoœ epizodu z lat wojny, prawie zawsze otrzymamy odpowiedŸ:
"Ja ju¿ prawie nie pamiêtam... To by³o tak dawno..." Po co wiêc wymyœlaæ
bajeczki, ¿e prawie ka¿dy ówczesny dzieciak wszystko widzia³ i wiedzia³,
o czym rozmawiali przywódcy, a co najwa¿niejsze by³ zorientowany, kto by³
uczciwym konspiratorem, a kto szpiclem i zdrajc¹... W ten sposób powstaje
mo¿liwoœæ stworzenia zbyt ujemnego wizerunku spo³eczeñstwa kaszubskie-
go z lat okupacji, a przecie¿ powszechnie wiadomo, ¿e przewa¿aj¹c¹ czêœæ
naszych rodaków cechowa³ ogromny patriotyzm.

Uwa¿am, ¿e nie jest wskazane toczenie dyskusji na ³amach prasy codzien-
nej, na temat niektórych spornych epizodów sprzed 60 czy wiêcej lat. Nie
jest to korzystne dla ¿adnej ze stron, przy ró¿nych pogl¹dach, a zw³aszcza
przy braku wiarygodnych dokumentów. Doprowadziæ to mo¿e do sk³ócenia
szerokich mas spo³eczeñstwa, przyjmuj¹cych za prawdê prawie wszystko, co
podaje powszechnie czytana prasa. Miejscem na rzeczowe dyskusje, nawet
przy sprzecznych pogl¹dach, powinny byæ gabinety historyków, gdzie mo¿e
zrodziæ siê udowodniony uczciwy os¹d, publikowany w opracowaniach na-
ukowych dostêpnych i czytanych przez wê¿sze grona osób zainteresowanych.
Zmiany pogl¹dów na jakieœ analizowane epizody wydarzeñ historycznych
nie mog¹ byæ uwa¿ane za kapitulacjê czy tymczasowe wygodnictwo.

W pe³ni popieram zdanie Pana dr. C. Obracht- Prondzyñskiego, ¿e nie
mog¹ byæ tolerowane w dyskusjach argumenty osób, »których poziom aro-
gancji i pewnoœci siebie jest odwrotnie proporcjonalny do ich kompetencji
i wiedzy«(op. cit. s. 9-10).

W dalszej czêœci tekstu, przywo³uj¹c metody "etosowców" i swoje ¿yciowe

koleje, doœwiadczenia, napisa³:
" Wiêkszoœæ atakowanych przez "Zespó³" osób doczeka³a siê publicznej

(pisemnej) obrony ze strony uczciwych i obiektywnych dzia³aczy oraz publi-
cystów kaszubskich. W publikacjach "antyzespo³owych" - w obronie atako-
wanych - nie dostrze¿ono mojej skromnej osoby, równie¿ przez ,; Zespó³" za
jednego z g³ównych przestêpców; wed³ug ich werdyktu. Nie roszczê sobie
z tego tytu³u ¿adnych pretensji, gdy¿ dotychczas by³em zbyt ma³o aktywnym
i znanym cz³onkiem Instytutu Kaszubskiego.

Nie znalaz³em siê w gronie bronionych - spróbujê zrobiæ to sam.

Nauczy³o mnie tego ca³e moje trudne ¿ycie...
Kim jestem?
Zmuszon;v jestem szczegó³owo przedstawiæ siebie i dzieje zainteresowania

histori¹ TOW GP, a¿eby raz na zawsze wytr¹ciæ z r¹k "Zespo³u" "argumen-
ty", którymi usi³uj¹ "zgnoiæ" moje nazwisko.



318 JÓZEF BORZYSZKOWSKI

Pochodzê ze starej szlacheckiej kaszubskiej rodziny, notowanej na tere-
nie pó³nocnego Pomorza ju¿ w XIII w. (patrz E. Breza "Nazwiska Pomo-
rzan", s. 258) Urodzi³em siê w 1911 roku w Borowcu k. Lipusza. W 1932 roku
zda³em maturê w Pañstwowym Gimnazjum Klasycznym w Koœcierzynie.
W1935 roku ~jecha³em z Pomorza - mieszka³em i pracowa³em we Lwowie,
Przemyœlu i Krakowie. Ukoñczy³em studia akademickie, obroni³em doktorat.
Jako oficer WP bra³em udzia³ w wojnie obronnej w 1939 roku; unikn¹³em
niewoli. Od paŸdziernika 1939 do lipca 1944 by³em aktywnym oficerem SZP-
ZWZ-AK ps. "Gryf". Od lipca 1944 do marca 1953 s³u¿y³em w WP; bior¹c
udzia³ w walkach z Niemcami na stanowisku dowódcy batalionu. W pocz¹t-
kach 1953 roku zwolniono mnie z WP; poniewa¿ by³em bezpartyjny.

Jestem pu³kownikiem WP w stanie spoczynku. W czasie walk by³em trzy-
krotnie ranny, w tym jeden raz ciê¿ko. Jestem inwalid¹ wojennym I grupy,
kombatantem zweryfikowanym w 1992 roku. W uprawnieniach kombatanta
Urz¹d ds. Kombatantów zaliczy³ mi 7 lat i 1 O miesiêcy dzia³alnoœci bojowej,
w tym 4 lata i 9 miesiêcy w Armii Krajowej oraz 3 lata i 1 miesi¹c w WP.
W latach 1944-1952 by³em kilkadziesi¹t razy przes³uchiwany przez Informa-
cjê Wojskow¹ (Rosjan i Polaków), zawsze po kilka godzin - próbowano
wydusiæ ze mnie przyznanie siê, ¿e nale¿a³em do AK. Swoj¹ s³u¿bê w AK
ujawni³em dopiero w 1989 roku.

W czasie okupacji moja rodzina pozostawa³a na Pomorzu. Utraci³em z ni¹
wszelki kontakt. Za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ przed wrzeœniem 1939 hitlerow-
cy rozstrzelali mojego najstarszego brata Józefa (11.11.1939 w Chojnicach),
i brata mojej matki - Wiktora Turzyñskiego (16.10.1939 w Karpnie k. Lipu-
sza). Za odmowê podpisania zgody na Eindeutschung skonfiskowano ca³y
maj¹tek mojej rodzinie; rodziców, trzy siostry i najm³odszego brata - gry-
fowca - osadzono w obozie w Stutthofie i Potulicach. Ten sam los spotka³
drugiego brata mojej matki, brata ojca oraz piêciu kuzynów. £¹cznie, razem
z rozstrzelanymi, straci³em wskutek terroru hitlerowskiego 12 osób z najbli¿-

szej rodziny.
W latach 60. na zlecenie Wojskowego Instytutu Historycznego napisa³em

i opublikowa³em trzy ksi¹¿ki (na temat dzia³añ bojowych mojego pu³ku).
W grudniu 1959 r: otrzyma³em z WIH zlecenie i upowa¿nienie na zbieranie
dokumentów i wszelakich materia³ów dot. ruchu oporu na Pomorzu Gdañ-
skim. Pasjonowa³ mnie ten temat, gdy¿ du¿o s³ysza³em od mojej starszej sio-
stry, która prze¿y³a obóz i zna³a niektóre epizody TOW GP w rejonie Lipusza.

Wêdrowa³em po ca³ych Kaszubach, po Kociewiu i po po³udniowych tere-
nach Pomorza: poci¹gami, autobusami, samochodami, motocyklem, rowe-
rem, furmank¹ i pieszo. Uda³o mi siê pozyskaæ zaufanie by³ych cz³onków
ruchu oporu, gdy¿ wielu zna³o moj¹ rodzinê, a niektórzy byli moimi znajomy-
mi a nawet kolegami z czasów gimnazjalnych. Jeden przekazywa³ mnie dru-
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giemu. Spisa³em ogromn¹ liczbê notatek i relacji ¿yj¹cych jeszcze wówczas
czo³owych dzia³aczy ruchu oporu, w tym równie¿ TOW GP, np. ks. pp³k. Jó-
zefa Wryczy, Leona Kleinschmidta, Mariana Jankowskiego, Aleksandera
Arendta, Brunona i Rudolfa Bigusów, ks. Franciszka Gruczy, Stefana Gussa,
ks. Józefa Bruskiego (brat" Graba "), Leona Stefanowskiego, Augustyna
Westphala, Ludwiki Piaseckiej (siostra Refliñskiej), Gertrudy Medyñskiej
(primo voto Wojewska), Jana Szalewskiego, Alojzego Kiedrowicza i wielu,
wielu innych. Nikogo nie przes³uchiwa³em, nie sporz¹dza³em ¿adnych proto-
ko³ów, a tylko notatki". (Op. cit. s. 12-14.)

Ten szczególnego rodzaju "¿yciorys w³asny" œp. Leona Lubeckiego nie wymaga
dziœ powa¿niejszych uzupe³nieñ. Warto jedynie dodaæ, i¿ opuœciwszy nie ca³kiem
dobrowolnie wojsko pracowa³ do emerytury jako cywil-ekonomista w instytucjach
z wojskiem zwi¹zanych. Jego doktorat by³ z dziedziny ekonomii, a najwa¿niejszy ¿y-
ciowy dorobek - z historii. Cz¹stk¹ tego cennego dorobku jest tak¿e zgromadzone

przezeñ archiwum, dotycz¹ce dziejów ruchu oporu na Pomorzu. Dziêki jego solidno-
œci i ¿yczliwoœci jest ono dostêpne dla historyków, przynajmniej w Toruniu - Funda-
cja Archiwum Pomorskie AK i w Sopocie - dyrekcja Muzeum Stutthof, a tak¿e, jak

s¹dzê, w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Nasza wspó³praca
z lat dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego i solidarne zmagania z perfidn¹ kampani¹
oszczerstw i fa³szów "etosowców" przerodzi³y siê w przyjaŸñ. St¹d te¿ czêœæ swego
domowego archiwum za ¿ycia przekaza³ on na moje rêce, a Jego ̄ona Irena z domu
Przyby³owicz i córka Eleonora, wspieraj¹ce mê¿a i ojca w badawczo-naukowych
trudach, zapowiedzia³y przes³anie do Gdañska pozosta³ych materia³ów i dokumen-
tów Ÿród³owych. Jest to bezcenny materia³ tak do dziejów kaszubsko-pomorskiego
ruchu oporu, jak i do biografii twórcy tego archiwum - œp. L. Lubeckiego. Jedyny
syn Andrzej - dr fizyki j¹drowej mieszka w Karlsruhe.

Wspominaj¹c z wdziêcznoœci¹ Jego osobê i dokonania, pamiêtajmy te¿ o Jego
koœcierskich gimnazjalnych latach i o przyjaŸni ³¹cz¹cej Go z profesorem Andrze-
jem Bukowskim, szczególnym inspiratorem Jego historycznych opracowañ. Pa-
miêtajmy te¿ o portrecie A. Bukowskiego napisanym przez L. Lubeckiego, a opu-
blikowanym w "Actach Cassubiana" t. I.

Przykro, i¿ nasza obrona dobrego imienia konkretnych dzia³aczy Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, obejmuj¹ca wszystkich szkalowanych przez "etosow-
ców", spowodowa³a u L. Lubeckiego odczucie pominiêcia Jego osoby. Dziœ móg³-
by ktoœ z boku powiedzieæ, i¿ by³a to "b³ogos³awiona wina". Po trochu tej¿e to
winie zawdziêczamy powstanie ostatniej i mo¿e najwa¿niejszej publikacji w dorobku
naukowo-¿yciowym Leona Lubeckiego.

Ostatnia strona tej publikacji zawiera szczególnego rodzaju pos³owie - przes³a-
nie - przestrogê dla nas ¿yj¹cych i potomnych:

Po.~³owie ku uwadze cz³onkom ..Zes_vo³u ds. uvamietniania etosu TOW
Grv{ Pomorski ".



320 JÓZEF BORZYSZKOWSKI

"Porucznik Wojska Polskiego Józef Gierwszewski, s. Leona i Ewy z d. Pru-
skiej, urodzony 5;12./900 r. w Pr¹dzonie, pow. Chojnice, Komendant Na-
czelny TOW GPps. "Major Ryœ" - "Szulc" - "Gozdawa" - "Ordon" zosta³

niewinnie be$tialsko i skrytobójczo zamordowany z rozkazu Józefa Dambka
ps. "Lech" - "Jur" - "Kil" - "Falski" w czasie snu na prze³omie czerwca/

lipca 1943 roku. W 1960 roku zosta³ uroczyœcie zrehabilitowany przez spo³e-
czeñstwo kaszubskie i wiernych mu wspó³towarzyszy Gryfowców.

Ofiarny ochotnik i uczestnik w wielu krwawych zmaganiach podczas wojny
polsko-bolszewickiej w latach 1920-1921 oraz w czasie wojny obronn¹j
w 1939 r., dzia³acz konspiracyjny i partyzant ju¿ od paŸdziernika 1939 r.
zosta³ ekshumowany spod gruzów jego bunkra w leœnictwie Dywan k. Kali-
sza Kaszubskiego. W dniu 19.03.1960 r. przy uroczystym ceremoniale ko-
œcielnym zosta³ pochowany na cmentarzu przykoœcielnym w Borzyszkowach.
Uroczystego ods³oniêcia epitafium nagrobnego dokonano 19.09.1984 r.,
a w szko³ach w Borzyszkowach i w Che³m¿y umieszczono tablice pami¹tkowe.

A wiêc nie depczcie przesz³oœci o³tarzy,
Choæ sami chcecie doskonalsze wznieœæ.
Na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy,
A wy - winniœcie im czeœæ ...

(Leon Lubecki) '~

Sk³adaj¹c ho³d, oddaj¹c w przesz³oœci wielokrotnie czeœæ Józefowi Dambkowi
i Józefowi Gierszewskiemuoraz innym Gryfowcom, jak i "Ledzom Gryfa" - tym,

którzy ¿yj¹c niby na wolnoœci, nieustannie z nara¿eniem w³asnego ¿ycia chronili
"Gryfowców", ¿ywili i wspierali, czynimy to tak¿e dziœ i czyniæ bêdziemy w przy-
sz³oœci. Jednak¿e id¹c za przyk³adem Leona Lubeckiego, któremu dziœ sk³adamy
ho³d i wyra¿amy raz jeszcze wdziêcznoœæ, bêdziemy chroniæ tradycjê i etos TOW
"Gryf Pomorski" przed fa³szerzami, manipulantami i pseudopolitykami ... To bar-
dzo trudne zadanie, ale wspieraæ nas w tym, a tak¿e w dochodzeniu prawdy, bê-
dzie niew¹tpliwie duch Leona Lubeckiego! -NON OMNIS MORIAR!

\


