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KOWALKOWSCY

To przyk³ad, jak pasja poszukiwawcza jednego cz³owieka mo¿e doprowa-
dziæ do znakomitych rezultatów. Krzysztof Kowalkowski z Gdañska od szere-
gu ju¿ lat kompletuje materia³y do dziejów rodziny Kowalkowskich (ale nie
tylko51 ), publikuj¹c co jakiœ czas powielane broszury i rozsy³aj¹c je po rodzinie
i znajomych z proœb¹ o uzupe³nienia52. Niew¹tpliwie tak¿e jego zas³ug¹ jest
przypomnienie, ¿e autorem dwóch bardzo popularnych pieœni Kiedyœ o Jezu
chodzi³ po œwiecie oraz Pan Jezus ju¿ siê zbli¿a jest ks. Antoni Kowalkowski
(okazj¹ do tego naj stosowniej sz¹ by³y uroczystoœci lOO-lecia parafii w Rytlu,
gdzie by³ on budowniczym koœcio³a i pierwszym proboszczem)53 .

HOFFMANOWIE
W 1996 r. odby³ siê W Legb¹dzie - na "Niwkach" - pierwszy zjazd rodzi-

ny Hoffmanów, z którego tak¿e wywodzi siê wiele znakomitych postaci, np.
ks. Stanis³aw Hoffmann - pose³ na Sejm w czasach II Rzeczpospolitej czy

prof. Alfons Hofmann. Z tej okazji zosta³o przygotowane specjalne opraco-
wanie genealogiczne, które otrzyma³ ka¿dy uczestnik zjazdu54.

SZREDEROWIE

Szrederowie do jedna z najbardziej znanych kaszubskich rodzin na ziemi
bytowskiej, na co wp³ynê³y jej skomplikowane i tragiczne dzieje w okresie miê-
dzywojennym oraz w czasie okupacji. Tradycje rodowe s¹ kultywowane w spo-
sób szczególny przez nestora rodu - Stanis³awa Szroedera, "szkólnego" z K³¹cz-
na. I to w³aœnie w tym rodowym gnieŸdzie w czerwcu 2000 r. odby³ siê pierw-
szy zjazd Szrederów, na który przyby³o kilkaset osób tak z Polski, jak i z Nie-
miec. Zjazd by³ po³¹czony z uczczeniem pamiêci ks. Antoniego Pepliñskiego,
poety i twórcy wielu kaszubskich piosenek (jego matka by³a z d. Szreder)55.

51 K. Kowa1kowski, Rodzina Kurowskich, Gdañsk31.01.1999; E. i K. Kowa1kowscy,
Rodzina Guzowskich-Gusowskich, Gdañsk 31.01.1999; ci¿ sami, Rodzina Mi³ek,
31.01.1999.

52 K. Kowalkowski, Rodzina Kowalkowskich (z Malenina), wyd. ró¿ne. Zob. tak¿e
tego¿, Czy zawód lub powo³anie mog¹ byæ dziedziczne, "Pomerania", 1997, m 7-8, s. 54-58.

53 Ten¿e, Rytel. W stulecie parafii, Rytel 1999, s. 58.
54 Drzewo genealogiczne rodu Kajetana Ho/manna, £osiny-Lasek-Bydgoszcz-Czersk-

Warszawa 1996.
55 Rodzinny Zjazd Szroederó~ "Norda", 7.1.2000; J. Nitkowska- Wêglarz, Kochani

familianci, "Pomerania", 2000, m 7-8, s. 31-33.



PRZEWOSCY

Pierwszy zjazd tej rodziny odby³ siê w... maju 1923 r.! Po 75 latach
familianci w liczbie ponad stu osób spotkali siê w maju 1998 r. w Starogardzie
Gdañskim, z którym to miastem ród Przewoskich jest silnie zwi¹zany, przede
wszystkim ze wzglêdu na tradycje gospodarcze. Z okazji tego¿ zjazdu uczest-
nicy odwiedzili miejscowoœci zwi¹zane z dziejami rodu tak na Kociewiu, jak
i na Kaszubach. W koœciele w Lubichowie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹
poœwiêcon¹ ks. Klemensowi Rutendolf-Przewoskiemu56.

PIECHOWSCY

To rodzina o bardzo bogatej i dramatycznej historii, rozroœniêta nie tylko
na Pomorzu, ale i daleko poza nim. Od lat o rodzinie tej pisze Zofia Krato-
chwil, która Piechowskim poœwiêci³a szereg szkiców i prac genealogicznych
i biograficznych57. Obecnie w jakiejœ mierze jej pracê kontynuuje z pasj¹ m³ody
historyk, absolwent UMK, Tomasz Antoni von Piechowski. Trwaj¹ w rodzi-
nie prace przygotowawcze do przysz³ego zjazdu.

NETZEL-NECEL

To rodzina od pokoleñ zwi¹zana z pó³nocnymi Kaszubami, rodem z Ch³a-
powa, o bardzo silnych tradycjach rybackich. Wywodzi siê z niej znany ka-
szubski pisarz - Augustyn Necel. We wrzeœniu 1987 r. odby³o siê pierwsze

spotkanie rodzinne w Jastrzêbiej Górze. Powtórzono je w 1998 r. we W³ady-
s³awowie i z tej okazji wydano bardzo efektowny album rodzinny58.

56 II Zjazd rodu Rutendolf-przewoskich, "Goniec", Starogard Gdañski, 3.06.1998

(przedruk: Ksiêgapami¹tkowa Królewskiego Miasta Starogardu (1198-1998), t. II, red. J.
Borzyszkowski, Starogard Gd. 1999, s. 432-433).

57 Z. Kratochwil, Genealogia rodu Piechowskich, cz. 1, cz. 2/1-2: •ród³a, Toruñ

1977. Jest to pokaŸnych rozmiarów praca doktorska, obroniona na UMK pod kierunkiem prof.
J. Bieniaka. Do dziœ ¿aden inny ród kaszubsko-pomorski nie doczeka³ siê równie wyczerpuj¹cej
monografii. Z innych prac tej autorki zob. szczególnie: Sylwetki kap³anów z rodu Piechowskich,
"Studia Pelpliñskie", 1978, t. 9, s. 35-75; Na tropach pomorskiego rodu Piechowskich, "Pome-
rania", 1979, nr 6, s. 8-10; Drogi awansu drobnej szlachty pomorskiej w XVII-XVIII wieku (na
przyk³adzie rodu Piechowskich), "Rocznik Gdañski", 1984, z. 1, s. 89-121; Kwerenda i praca
badawcza nad genealogi¹ rodu Piechowskich oraz histori¹ niektórych klasztorów Zakonu
Augustianów i Kapucynó~ "Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne", t. 72, 1999, s. 9-21.

58 Netzel-Necel. ~dano z okazji 11 Spotkania Rodziny Netzlów - W³adys³awowo,

7.11.1998.



SPICZAK-BRZEZIÑSCY
To ród mocno zakorzeniony w historii Kaszub, szczególnie Gochów. Gro-

no osób, skupionych szczególnie wokó³ cz³uchowskiego oddzia³u Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, od kilku ju¿ lat organizuje regularne, odbywaj¹ce
siê co dwa lata, zjazdy rodzinne - przede wszystkim w Upi³ce (odby³o siê ich
dotychczas ju¿ szeœæ)59. Jeœli idzie o poznanie dziejów rodziny i najbli¿szej
okolicy, to najwiêksze zas³ugi po³o¿y³ tu historyk i nauczyciel Marian Fryda6O .

CZAPIEWSCY

Na pocz¹tku wrzeœnia 1995 r. z inicjatywy ks. Stanis³awa Czapiewskiego
SJ z Detroit w USA odby³ siê w Garczynie zjazd rodu Czapiewskich, w któ-
rym wziê³o udzia³ ponad 400 osób. Z tej okazji ukaza³o siê nie tylko szereg
informacji prasowych61 , ale wydano tak¿e bardzo interesuj¹ce wydawnictwo
okolicznoœciowe, dokumentuj¹ce dzieje rodzint2 . W piêæ lat póŸniej, w sierp-
niu 2000 r., odby³ siê drugi, równie liczny zjazd63 .

AUBRACHT-PR¥DZVÑSCV
Jeden z pierwszych zjazdów rodzin kaszubskich mia³ miejsce w 1987 r.

w Pr¹dzonie, gdzie zjechali siê cz³onkowie rodziny Pr¹dzyñskich z linii Au-
brachtów (Obrachtów)64. Inicjatorem, a mo¿e raczej sprawc¹ zjazdu, by³,
nie¿yj¹cy ju¿, Hans von Prondzyñski, mieszkaj¹cy wówczas w Irlandii i przez
lata zbieraj¹cy materia³y o dziejach rodziny65. Rodzina to mocno zakorze-
niona jest w dziejach ca³ego Pomorza, a poszczególnym jej przedstawicie-

59 Infonnacja od M. Frydy z Cz³uchowa. O czwartym zjeŸdzie zob. Zjazd rodziny
Spiczak-Brzeziñskich, "Pomerania", 1996, nr 10, s. 64-65.

60 Zob. M. Fryda, Szkice z dziejów rodu Spiczak-Brzeziñskich. Cz³uchów 1990.
61 Wposzukiwaniuprzodków, "Nasz Tygodnik Koœcierzyna", 10.09.1995; B. Kreja,

Sk¹d Czapiewskich ród, "Dziennik Ba³tycki", 23.09.1995; J. Borzyszkowski, Rodzinne
zjazdy. Czapiewscy. "Pomerania", 1996, nr 9, s. 16-18; S. Czapiewski, "Przejechaæ siê po
pokoleniach", tam¿e, s. 18-19.

62 Nad jeziorem Garczyñskim. pierwszy zjazd rodu Czapiewskich, Pomorze, wrze-
sieñ 1996 wraz z dodatkiem pt. Rodowód, zawieraj¹cym tablice genealogiczne Czapiew-

skich.
63 M. Pospieszna, Republika Czapiewskich, "Pomerania", 2000, nr 10, s. 30-36
64 M. T., Po 200 latach w Pr¹d zonie, "Pomerania", 1987, nr 9.
65 Zob. H. von Prondzyñski, Prondzyñski, Genealogisches Handbuch des Adels, Bd

104. 1993. s. 342-354.



10m poœwiêcono ju¿ sporo opracowañ biograficznych66 . Jednak dziejów ca-
³ego rodu wci¹¿ nie ma67 .

¯ACZKOWIE

Pierwszy zjazd rodziny ¯aczków, jednej z najbardziej znanych rodzin na
pó³nocnych Kaszubach, odby³ siê W Strzelnie we wrzeœniu 1995 r. Na zjeŸ-
dzie pojawi³o siê prawie 100 osób, wywodz¹cych siê od Marii i Juliusza ̄acz-
ków ze Strzelna68 .

SZUTENBERGOWIE

Z okazji 100 rocznicy urodzin Marianny Szutenberg w Dêbnicy Ka-
szubskiej odby³ siê w kwietniu 2000 r. zjazd rodziny Szutenberg. Przyby³o
nañ ok. 80 osób. Dzieje tej ga³êzi rodu Szutenbergów s¹ potwierdzeniem
losów kaszubskich po 1945 r., kiedy to wielu m³odych Kaszubów, w tym
przypadku z terenu œrodkowych Kaszub, wyruszy³o "na Zachód" w poszu-
kiwaniu szans na lepsze ¿ycie. Tak trafili w okolice Dêbnicy Kaszubskiej
pod S³upskiem69 .

4. Zakoñczenie

Przyk³adów podobnych przedsiêwziêæ mo¿na podawaæ wiêcej. Swoje zjaz-
dy rodzinne mieli tak¿e np. £ukowicze7O, Kiedrow'scy, Zaborowscy, Wenccy71 ,

66 Zob. tylko tytu³em przyk³adu A. Bukowski, £aszewska z Pr¹dzyñskich Klementy-

na (1822-1895), PSB, t. 18, 1973, s. 276-277; ten¿e, Pr¹dzyñski Juliusz (1818-1894),
PSB, t. 28, 1985, s. 406-407; S. Decowski, Pr¹dzyñski Juliusz (1818-1894), SBPN, t. 3,
Gdañsk 1997, s. 488; Z. Kaczmarek, Pr¹dzyñski Józef(1877-1942), tam¿e, s. 486-487; M.
Banaszak, Wpatrzony w wiekopomne czyny (Józef Pr¹dzyñski 1977-1942), [w:] Byli wœród
nas, red. F. Lenort, Poznañ 1978, s. 111-134.

67 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Aubracht-Pr¹dzyñscy z Pr¹d zony. Kartki z dziejów

kaszubskiego rodu, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Kociewie..., s. 66-76.
68 Zob. Spotkanie ¯aczków, "Pomerania", 1995, nr 11, s. 62; F. Marsza³ek, Wielki

zjazd rodzinny, "G³os Wybrze¿a", 9.10.1995.
69 J. D¹browa, Zjazd rodu Szutenbergów w Dêbnicy Kaszubskiej, "Pomemia",2000,

nr 5, s. 25-27; ten¿e, Szutenbergowie, "G³os Pomorza", 10.4.2000.
70 Relacjê z II Zjazdu £ukowiczów zob. B. Rud³owski, Rodzinne spotkania, "Nasz

Tygodnik Koœcierzyna", 5.08.1994.
71 W. Kiedrowska, I Zjazd Rodzinny, "Nasz Tygodnik Koœcierzyna", 5.11.1994, s. 13.
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Kot³owscy72 Hapkowie73 czy Pob³occy74. Zwi¹zek rodzinny posiadaj¹ Go-
³uñscy75. Istniej¹ mniej czy bardziej obszerne i wykonane profesjonalnie mo-
nografie i sagi rodzin Wannow76, Hapków77, Reszków78, Dekowskich79 itd.
Na tym tle, mimo wszystkich zauwa¿alnych niedoskona³oœci, pozycj¹ o wy-
j¹tkowym charakterze jest opracowanie H. Hamerskiego i R. Hamerskiej-Ry-
marz poœwiêcone dziejom ich rodzinyO . Ci¹gle powstaj¹ i s¹ przygotowywa-
ne nowe opracowania genealogiczne (np. o Piechowskich). Na osobn¹ uwagê
zas³uguje cykl artyku³ów na ³amach "Pomeranii" poœwiêcony poszczególnym
rodzinom, np. Mielewczykom81 , Muszalskim82, Grzêdzickim83 , Raszejom84,

72 O rodzinie Kot³owskich zob. ksi¹¿kê G. Czai, Po¿egnani ³zami, Bytów 1999, przy-

gotowan¹ z myœl¹ o uczestnikach rodzinnego zjazdu.
73 O rodzinie Hapków napisa³ broszurkê powielan¹ Teofil Cichosz, rodem z Szaden-

bergu ko³o Borzyszków, a obecnie mieszkaniec Berlina. Jest on zreszt¹ autorem szeregu
opracowañ o charakterze wspomnieniowym, biograficznym i popularnym, tak¿e poœwiê-

conych dziejom rodzinnym (np. Cichoszom, Borzyszkowskim itd.).
74 H. Pob³ocki, Zjazd Pob³ockich, "Pomerania", 1999, nr 2, s. 44-46.
75 W pe³ni zmitologizowan¹ i niemal fantastyczn¹ historiê rodu Go³uñskich-Go³u-

niów zawieraj¹ liczne listy, przes³ania i opracowania Edmunda Go³uñskiego (np. Krzyk
¿urawia nad jeziorem Go³uñ. Saga rodu Go³unió~ wyd. I, 1996, druk powielany).

76 R. Wannow, Geschichte der Familie Wannow, Gor1itz-Biesnitz 1928; M. Wannow,
Geschichte der Familie Wannowo Anschluss des Familienbuch Wannow der Justizrat Dl:
JUI: Richard Wannow, Zoppot, Elsenfe1d a. Main 1996, Zob. tak¿e J. Borzyszkowski, Hi-
storia pomorskiej rodziny Wanno~ "Pomerania", 1997, nr 4-5, S. 64-67.

77 T. Cichosz, Saga rodu Hapków z Gochów, Berlin 1993 (druk powielany).
78 B. Reszka, Zarys dziejów rodziny Reschke-Reszka od 17721:, Rumia 1993.
79 F. J. Dekowski, Historia rodziny Dekowskich (ga³¹Ÿ od Walentego) i niektórych

spokrewnionych od 17451:, St. Paul-en-Foret (Var) Provence, wrzesieñ 1995. Zob. tak¿e,
Historia rodziny Dekowskich, "Pomerania", 1997, nr 4-5, S. 95-96.

80 H. Hamerski, R. Hamerska-Rymarz, Rodowód Hamerskich. Potomstwo Wawrzyñ-

ca Hamerskiego z Gie³dona ko³o Brus oraz zarys spokrewnionych rodów Cysewskich,
Czarnowskich, Koliñskich, Ostrowskich, Pr¹dzyñskich i Leliwa Pruszaków, Pelplin 1998.

81 Z. S. Mie1ewczyk, Stare fotografie. Formy rzeczy ujawniaj¹ czasy, "Pomerania",

1996, nr 3, S. 17-22.
82 A. Muszalski, Dziadek w kolorze bleu. Dokumenty i fotografie, tam¿e, 1996, nr 7-

8, S. 17-23.
83 S. Janke, Ród Grzêdzickich, tam¿e, 1995, nr 4, S. 35-38; W. Kiedrowski, Grzêdzic-

cy, tam¿e, 2000, nr 7-8, S. 34-35.
84 J. Ka³dowski, Bracia Raszejowie, tam¿e, 1995, nr 5, S. 38-39; J. Borzyszkowski,

Rodzina pomorska. Raszejowie, tam¿e, 1997, nr 1, S. 23-24; S. Raszeja, Szkólny ze Staro-

gardu, tam¿e, s. 24-27.



Ankerom85, Meisnerom86, Tollikom87, Konkelom88, Pryczkowskim89, Kisz-
kisom9O, Radtkom91 , Lerchenfeldom92 itp. Wydaje siê, ¿e z czasem bêdzie
coraz wiêcej podobnych przedsiêwziêæ. Œwiadczyæ mo¿e o tym fakt, ¿e ka¿-
dego roku kolejne rodziny podejmuj¹ siê organizacji zjazdu czy choæby mniej-
szego spotkania, w czasie którego jest okazja do rozmów, wzajemnego pozna-
nia, ale tak¿e zg³êbiania dziejów w³asnej rodziny (a rok 2000 wyraŸnie sprzy-
ja takim inicjatywom). Jest to bardzo interesuj¹ce zjawisko, które wymaga ju¿
teraz pog³êbionych badañ i uwa¿nej obserwacji ze strony naukowców. Nie-
w¹tpliwie przyczynia siê ono tak¿e do wiêkszego zakorzenienia mieszkañców
w kulturze ich Ma³ej Ojczyzny.

85 Ankerowie to znana rodzina gdañskich ̄ydów, zajmuj¹cych niegdyœ znacz¹c¹
pozycjê w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym miasta. Zob. G. Berendt, Rodzina Ankerów,
tam¿e, 1997, nr 6, s. 36-38.

86 A. Kwaœniewska, Meisnerowie, tam¿e, 1997, nr 11-12, s. 28-34. Innej rodziny

Meissnerów dotyczy tekst G. Murawskiej, Meissnerowie. Kapitañskafamilia z Gdyni, tam¿e,

1999, nr 6, s. 53-57.
87 B. Bie1iñski, Saga Tollików, tam¿e, 1998, nr 4, s. 44-48.
88 C. Konko1, Rodowód, tam¿e, 1998, nr 11-12, s. 31-34.
89 E. Pryczkowski, Pryczkowscy ze St¹¿ek, tam¿e, 2000, nr 11, s. 38-40.
90 A. Kiszkis, Jak ryby w klanie, tam¿e, 1999, nr 7-8, s. 50-53.
91 W. Kiedrowski, Radtkowie z Dêbogórza, tam¿e, 2000, nr 10, s. 37-39.
92 J. D¹browa-Januszewski, Rozgrabiony - zniszczony, tam¿e, 2000, nr 6, s. 26-31.



Tomasz Antoni von Piechowski

Studium z dziejów kaszubsl<iej
rodziny Piechowsl<ich

Pani dr Zofii Kratochwil
z wyrazami szacunku
i wdziêcznoœci autor

Nigdze ju nie nalezesz dzys na swiece k¹tka, gdze be po nos Piechowsczich
nie bela pamni¹tka, mogê rzec, parafrazuj¹c s³owa Hieronima Derdowskiego,
po próbie zebrania informacji o moich bliskich i dalekich krewnych.

Nazwisko Piechowski pochodzi od wsi Piechowice (pierwotnie Damians
Damerow - Damianowa D¹browa), po³o¿onej w pobli¿u Koœcierzyny na Ka-

szubach. Natomiast nic wspólnego z dziejami rodziny nie maj¹ Piechowice w
okolicach Jeleniej Góry w Sudetach, gdy¿ do 1945 r. miejscowoœæ ta le¿a³a w
Niemczech i nazywa³a siê Petersdorf. Skoro nie ma drugiej miejscowoœci
"gniazdowej", która mog³aby daæ to samo nazwisko innej rodzinie, nie spo-
krewnionej z nasz¹, mo¿emy z pewnymi zastrze¿eniami przyj¹æ, ¿e wszyscy
Piechowscy pochodz¹ od wspólnego przodka2 .

l Por. Z. Kratochwil, Genealogia rodu Piechowskich. Praca doktorska pisana pod
kierunkiem doc. dra hab. J. Bieniaka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Miko³a-
ja Kopemikaw Toruniu, Toruñ 1977, s. 36-37 (maszynopis); S. Rospond, S³owniketymo-
logiczny miast i gmin PRL, Wroc³aw 1984, s. 287.

2 Za³o¿enie to mo¿e jednak byæ pewnym uproszczeniem, jeœli pierwotnym nazwi-

skiem oka¿¹ siê niektóre z przydomków, a nie nazwiska odmiejscowe zakoñczone na
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Przodek ten jest nam znany - by³ nim rycerz Miko³aj z Kosobud (Nico-

laus de Cossabude), który w dniu 1 kwietnia 1324 r. stawi³ siê wraz ze swoim,
nieznanym z imienia bratem przed komturem krzy¿ackim na zamku w Cz³u-
chowie. Dokonano tam zamiany dóbr Kosobudy, nale¿¹cych do obu braci, na
wieœ Damianowa D¹browa (Damians Damerow), która ju¿ wkrótce zmieni³a
nazwê na Piechowice (Pyochowitz)3. Jest to tak zwane okreœlenie patroni-
miczne (odojcowskie), a wiêc wskazuj¹ce na domniemanego za³o¿yciela wsi,
niej¹kiego Piecha (lub: Piocha) - dziœ powiedzielibyœmy: Piotra - który móg³

byæ ojcem Miko³aja i jego brata. Istnienia tej na po³y legendarnej postaci nie
da siê jednak udowodniæ na podstawie innych Ÿróde³, pozostañmy wiêc przy
stwierdzeniu, ¿e antenatem Piechowskich by³ Miko³aj z Kosobud oraz jego
"bezimienny" brat.

Dalsze wiadomoœci o przodkach rodziny z okresu krzy¿ackiego s¹ bardzo
sk¹pe, bowiem rycerze zakonni bardzo niechêtnie dopuszczali miejscowe ry-
cerstwo do piastowania urzêdów - woleli obsadzaæ je przybyszami, dlatego

informacje dotycz¹ce rodzimej elity prawie w ogóle siê nie zachowa³y.
W dniu 31 grudnia 1400 r. skarbnik wielkiego mistrza zanotowa³ w swo-

jej ksiêdze, ¿eby ,jednemu z panów z Piechowic" (" eyme panen von Pycho-
wicz") wyp³aciæ dwie grzywnt. Informacja ta œwiadczy z jednej strony o co
najmniej poprawnych relacjach przodków Piechowskich z ich w³adc¹ lennym,
tj. zakonem krzy¿ackim, z drugiej zaœ pozwala wysnuæ wniosek, ¿e ju¿ po
niespe³na 80 latach od osiedlenia siê we wsi jej w³aœciciele byli na tyle rozro-
dzeni, ¿e nale¿a³o mówiæ o ,jednym z panów z Piechowic", gdy¿ by³o ich ju¿
wówczas co najmniej kilku. Prawdopodobnie tu tkwi¹ korzenie podzia³u na
póŸniejsze linie rodzinne, z których ka¿da u¿ywa³a w³asnego, niepowtarzal-
nego przydomka dla odró¿nienia siê od licznych krewniaków nosz¹cych to
samo imiê i nazwisko.

Tradycja rodzinna przekaza³a nam, ¿e w 1521 r. poleg³ w ostatniej wojnie
z Krzy¿akami rycerz Miko³aj z Piechowic. Przekaz ten zas³uguje na wiarê,

,,-ski", które jeszcze w XVII w. wykazywa³y na Kaszubach tendencjê do pewnych wahañ.
Problem ten wymaga szczegó³owego rozpoznania, por. K. Mikulski, Drobna szlachta
kaszubska w XVI-XIX wieku, [w:] Kaszuby, Seria "Pomorze Gdañskie", nr 18, Gdañsk

1998, s. 93-99.
3 Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch. bearb. v. P. Panske, Danzig

1911, nr 4, 88 ([...] ufeyn ortgrentze by dem e Pyochowitzen wege [...] -zapis z 28.02.1382 r.).
4 Z Kratochwil- Genealovia s. 36-37.
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poniewa¿ kiedy kilka lat póŸniej - w dniu 21 czerwca 1526 r. - stawili siê w

Gdañsku przed królem Zygmuntem Starym liczni mieszkañcy Piechowic z
proœb¹ o potwierdzenie praw do posiadanej wsi, zawartych w przywileju zagi-
nionym w czasie wojennej zawieruchy, zjawi³a siê razem z nimi tak¿e wdowa
po Miko³aju - Jadwiga z jego ma³oletnim synem Maciejem. Fakt ten odnoto-
wany zosta³ w metryce koronnej, a wiêc bardzo miarodajnym Ÿródle5 .

Mimo braku bezpoœrednich przekazów filiacyjnych mo¿emy mieæ pew-
noœæ, ¿e miêdzy pierwszymi w³aœcicielami Piechowic a w³aœcicielami ¿yj¹cy-
mi w XVI stuleciu istnia³a ci¹g³oœæ biologiczna, poniewa¿ w przypadku ich
wymarcia dobra prawem puœciny przej¹³by zakon krzy¿acki, do czego jednak
nie dosz³o. Przy³¹czenie Pomorza Gdañskiego do Korony Polskiej po zakoñ-
czeniu wojny trzynastoletniej (1454-1466) oraz zwi¹zane z tym faktem upo-
wszechnienie siê prawa che³miñskiego, które nakazywa³o dzieliæ masê spad-
kow¹ w równych czêœciach pomiêdzy potomków p³ci mêskiej i ¿eñskiej, spo-
wodowa³o dalsze rozdrabnianie dóbr drobnej szlachty kaszubskiej, a co za
tym idzie jej ubo¿enie. Do tego faktu przyczyni³ siê tak¿e silny rozrost biolo-
giczny tej grupy spo³ecznej oraz ogromne zniszczenia wojenne6.

W 1582 r., kiedy to rozstrzygano spór graniczny pomiêdzy starostwem
koœcierskim a Piechowskimi, na wezwanie komisji królewskiej, która mia³a
rozstrzygn¹æ sprawê, stawi³o siê a¿ 10 cz³onków rodziny: Tomasz, £ukasz,
Marcin, Bart³omiej, Jakub, Pawe³, Szymon, drugi Marcin oraz Maciej z sy-
nem Wawrzyñcem (Lorencem), reprezentuj¹cy tak¿e swoje pozosta³e, ma³o-

letnie wówczas dzieci? . Z wieku XVI i stuleci nastêpnych znamy nastêpuj¹ce
przydomki Piechowskich: Bronk, Heine, Ko³at, N agniot, Pa¿¹tka, Proch, Rok,
Sieczka, Skoczek, Szczêka, Woj, ̄ uroch, ¯y³a, które mia³y zró¿nicowaæ licz-
n¹ gromadê szlachetnych panów z Piechowic. Niektóre z nich to niew¹tpliwie
przydomki osobiste, kaszubskie "r¹gad³a", okreœlaj¹ce pojedyncze osoby na

5 Tam¿e, s. 58; il. nr 3; Z. Kratochwil, H. I. Szumi³, Kwerenda i praca badawcza nad
genealogi¹ rodu Piechowskich oraz histori¹ niektórych klasztorów zakonu augustianów i
kapucynów, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne", 1999, t. 72, Aneks l (s. 12-13).

6 Z. Kratochwil, Genealogia..., s. 54-58; por. A. Czacharowski, Prawo che³miñskie
w ¿yciu stanów pañstwa krzy¿ackiego w Prusach (1233-1454) ze szczególnym uwzglêd-
nieniem ziemi che³miñskiej, [w:] Studia Culmensia Historico-Juridica czyli Ksiêga Pa-
mi¹tkowa 750-lecia Prawa Che³miñskiego, t. I, pod red. Z. Zdrójkowskiego, Toruñ 1990,

s. 158.
s. 59-637 Z. Kratochwil, Genealogia.
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podstawie charakterystycznych cech osobistych8. Pochodzenie innych nato-
miast nie jest do koñca jasne, zw³aszcza wtedy, gdy przydomek by³ dzielony z
innymi "szlachetnymi" rodzinami, powstaje bowiem pytanie o jego genezê i
drogê rozprzestrzeniania siê. W ci¹gu wieków wiêkszoœæ z tych przydomków
zanik³a; proces ten nasili³ siê zw³aszcza w okresie zaboru pruskiego, choæ nie-
które rodziny Piechowskie zachowa³y go a¿ do lat dwudziestych obecnego stu-

lecia, jak np. Skoczek-Piechowscy z b. Królestwa Polskieg09. Przyczyna tego
stanu rzeczy jest doœæ oczywista: po opuszczeniu rodzinnego gniazda nie by³o
ju¿ potrzeby ró¿nicowania siê od innych krewnych o tym samym nazwisku.

Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e opisanie tak bardzo licznego rodu jak Piechow-
scy, przekracza ramy niniejszego artyku³u. Zreszt¹ moim celem jest jedynie
zasygnalizowanie pewnych problemów, a nie pisanie monografii rodzinnej,
tym bardziej ¿e zrobi³ to w doskona³y sposób ju¿ ktoœ innylo.

W okresie I Rzeczypospolitej (1466-1772) Piechowscy nie piastowali wy-
sokich urzêdów, choæ uczestniczyli w ¿yciu politycznym Prus Królewskich. Jedn¹
z wybitniejszych postaci tego okresu by³ niew¹tpliwie biskup sufragan przemy-
ski - Micha³ ¯uroch-Piechowski z Piechowic (1662-1723), którego potê¿ne

epitafium mo¿emy dziœ podziwiaæ w katedrze ³aciñskiej w Przemyœlu!!.
Kiedy mowa o szlachcie kaszubskiej, niepodobna pomin¹æ kwestii wik-

torii wiedeñskiej w 1683 r. Tak siê sk³ada, ¿e w opublikowanym spisie uczest-
ników wyprawy odnotowany zosta³ imiennie £ukasz Piechowski, choæ nie ma

8 Por. E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej. Uniwersytet Gdañ-

ski, Rozprawy i Monografie, 64, Gdañsk 1986, s. 37-39, 95, 118, 156, 164-165, 174, 182-
183, 195-198, 206, 227, 238 oraz tego¿, Piechowscy i ich przydomki szlacheckie, "Pome-
rania", 1992, nr 5, s. 37-38.

9 Ta linia rodu u¿ywa³a pisowni nazwiska "z Kosbut Skoczek-Piechowski", nawi¹zu-

j¹cej z jednej strony do pochodzenia z pomorskich Kosobud, z drugiej zaœ do legendy o
pochodzeniu protoplasty Piechowskich z Niemiec (£u¿yce lub Miœnia), por. Z. Krato-
chwil, Genealogia..., s. 40-53; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej
informacyi o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851, s. 182 oraz Dodatek II do Spisu
szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1854, s. 37.

10 Z. Kratochwil, Genealogia..., passim; wykaz pozosta³ych prac tej autorki dotycz¹-

cych Piechowskich znajdzie czytelnik w artykule H. I. Szumi³, Bibliografia podmiotowa
dr Zofii Kratochwil, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne", 1999, t. 72, s. 467-472.

II Z. Kratochwil, Piechowski Micha³ Stanis³aw h. Leliwa (1662-1723), Polski S³ow-

nik Biograficzny (dalej: PSB), t. 26, Wroc³aw 1981, s. 49-49; zob. tak¿e tej¿e, Sylwetki
kap³anów z pomorskiego rodu Piechowskich, "Studia Pelpliñskie", 1978, s. 41-44 oraz s.
75 (fot.). Epitafium jest mi znane z autopsji.
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tam wzmianki o innych uczestnikach z Kaszub, bo spis jest niepe³ny!2 . Trady-
cja rodzinna podaje tak¿e imiê innego uczestnika bitwy - Mateusza Piechow-

skiego, a z tego, co wy¿ej napisa³em, wynika, ¿e nie sposób jej bezkarnie
lekcewa¿yæ. Co ciekawe, potomkowie ostatnich w³aœcicieli Piechowic-Sza-
blewa twierdz¹, ¿e jeszcze w okresie miêdzywojennym w ich domu znajdo-
wa³a siê fajka wodna, przywieziona jako ³up spod Wiednia!3. W ten sposób
codziennoœæ splata siê z histori¹.

Z bardziej zas³u¿onych postaci warto przypomnieæ sylwetkê konfederata

barskiego, Andrzeja Miko³aja ¯uroch-Piechowskiego (ok. 1746-1790), który
w 1774 r. dzielnie walczy³ przeciw Prusakom zajmuj¹cym Okrêg Nadnotecki,
bior¹c do niewoli genera³a von Lossow!4 oraz Wojciecha Ignacego Leona
Skoczek-Piechowskiego (1751-ok. 1830), rodem z Koœcierzyny, który zdoby³
wykszta³cenie prawnicze na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odr¹ i by³ szam-
belanem dwóch królów - polskiego i pruskiego. Natomiast jego brat, Jan
Walenty (1757-po 1815), przelewa³ krew w legionach napoleoñskich jako
adiutant marsza³ka Joachima Murata, a w 1812 r. dosta³ siê do niewoli rosyj-
skiej, z której powróci³ po kilku latach. Potomkowie Jana Walentego miesz-

kaj¹ dziœ w Warszawie15 .
Inn¹postaci¹, o której nie sposób tu nie wspomnieæ, by³ JózefPiechowski

(z linii Sieczka-Piechowskich), chor¹¿y wojsk i komornik Wielkiego Ksiêstwa

12 B[oles³aw] T[wardowski], Spis rycerstwa polskiego walcz¹cego z Janem III pod
Wiedniem oraz szyk bojowy wojsk polskich i sprzymierzonych dnia 12 wrzeœnia 1683 1:
[..j, Poznañ 1883, s. 17; por. E. Breza, Przydomki szlachty..., s. 273-274.

13 Tradycja ta uwieczniona zosta³a w zbiorze opowiadañ Jerzego Piechowskiego,
Aleja starych grabó~ Warszawa 1991, s. 58, osnutych na kanwie autentycznych prze¿yæ

cz³onków rodziny.
14 W. Szczygielski, Z. Kratochwil, Piechowski (¯uroch-Piechowski) Andrzej Miko³aj

h. Leliwa (ok. 1745-1790), PSB, t. 26, Wroc³aw 1981, s. 43-44. Kolorowy portret Pie-
chowskiego zamieszczono w okolicznoœciowym katalogu Portret szlachty mazowieckiej,
Katalog opracowali H. D³ugoszewska-Nadratowska, J. Królik, Ciechanów 1993, s. 55.
Jest to jednak nieporozumienie, bowiem Piechowski by³ szlachcicem kaszubskim; z racji
jego dzia³alnoœci publicznej i miejsca zamieszkania mo¿na by go ewentualnie zaliczyæ do
szlachty wielkopolskiej, jednak w ¿adnym wypadku nie da siê uznaæ go za przedstawiciela
szlachty mazowieckiej tylko dlatego, ¿e omawiany portret znalaz³ siê w 1965 r. w muzeum

na terenie Mazowsza.
15 Z. Kratochwil, Genealogia..., tablice genealogiczne, tabl. IV. Potomkowie Jana

Walentego osiedlili siê prawdopodobnie tak¿e w Wielkopolsce. Prowadzê badania gene-
alogiczne zmierzaj¹ce do pe³nego rozpoznania tej kwestii.
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Litewskiego, szambelan ostatniego króla Polski16, twórca "fortelu", którego z
pewnoœci¹ nie powstydzi³by siê sam imæ Onufry Zag³oba herbu W czele.

W czasie pierwszego rozbioru odpad³o od Rzeczypospolitej miêdzy inny-
mi województwo inflanckie, tak wiêc od 1773 r. ³awy sejmowe przeznaczone
dla pos³ów z tego terytorium musia³y staæ puste. Jednak po stronie Rzeczypo-
spolitej pozosta³a "³¹ka du¿a", nale¿¹ca do maj¹tku Plater-Zybergów. Pan Jó-
zef stwierdzi³ wówczas, ¿e skoro tak siê sprawy maj¹, to nie ca³e wojewódz-
two inflanckie odpad³o od Polski, a wiêc istnieje prawo do wybierania pos³ów
z tej obszaru ³¹ki inflanckiej.

Sprawa znalaz³a odbicie w korespondencji dyplomatycznej pomiêdzy
ambasadorem carycy Katarzyny, hrabi¹ Ottonem von Stackelbergiem, a kró-
lem Stanis³awem Augustem Poniatowskim. Wys³annik Moskwy nie zrozu-
mia³ w porê, o co idzie gra, s¹dzi³, ¿e ma do czynienia z kolejnym szlacheckim
pieniaczem. Tymczasem ju¿ w 1778 r. w sejmie zasiedli pos³owie z symbo-
licznie "odzyskanego" województwa, którzy nale¿eli do stronnictwa reform,
miêdzy nimi Piechowski. W póŸniejszym okresie szambelan da³ siê poznaæ
jako gor¹cy orêdownik Konstytucji 3. Maja!7. Jeœli ktoœ chcia³by poznaæ hi-
storiê narodu polskiego w ostatnich trzech stuleciach, wystarczy, by przeœle-
dzi³ losy jego potomków18 . Znajdzie poœród nich uczestników wszystkich zry-
wów wolnoœciowych, zes³añców politycznych, kawalera Legii Honorowej,
uczestników Wielkiej Emigracji, wiêŸniów carskich twierdz, ¿o³nierzy pol-
skich armii, kawalerów Virtuti Militari.

16 W. Szczygielski, Piechowski Józef h. Leliwa (ok. 1730-ok. 1800), PSB, t. 26,

Wroc³aw 1981, s. 47-48.
17 W. Szczygielski, dz. cyt.; Z. Kratochwil, Drogi awansu drobnej szlachty pomor-

skiej XVII-XVIII wieku (Na przyk³adzie rodu Piechowskich), "Rocznik Gdañski", 1984, t.
44, z. 1, s. 97-98 (tu oczywista pomy³ka drukarska w dacie urodzenia Józefa Piechowskie-
go, powinno byæ "ok. 1730"). Wydarzenie to zosta³o tak¿e opisane w ksi¹¿ce Jerzego
Piechowskiego, Ukryte œwiat³a herbó»: Warszawa 1991, s. 55-58.

18 Nie zgadzam siêz opini¹ W. Szczygielskiego, ¿e J. Piechowski "Zmar³ bezpotom-
nie w Kurlandii, ju¿ pod zaborem rosyjskim, prawdopodobnie jeszcze u schy³ku XVIII w. "

(tam¿e). Pogl¹d ten zapewne umotywowany zosta³ faktem póŸnego o¿enku szambelana z
Joann¹ Exau-Kczewsk¹ (1780 r.). Genealogom umkn¹³ jednak fakt, ¿e panna m³oda (ur.
13.03.1761 r. Starogard-Zamek) mia³a wówczas zaledwie 19 lat (zob. R. von FlanB, Die
von Exau bezw. Kczewski. 1380-1901, "Zeitschrift des Historisches Vereins rur die Regie-
rungbezirk Marienwerder", 1901, H. 40, s. 12), Piechowski zaœ dobiega³ piêædziesi¹tki, z
biologicznego punktu widzenia oboje byli wiêc w stanie sp³odziæ potomstwo. Tradycja
utrzymuj¹ca siê w rodzinie Sieczka-Piechowskich, wywodz¹ca ich od szambelana, zas³u-
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Powróæmy jednak na rodzinne Pomorze, bo i tu wiele siê dzia³o, zw³asz-
cza w XIX stuleciu. Wielu Piechowskim, którzy ju¿ w okresie I Rzeczypospo-
litej utracili swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê spo³eczn¹, zasadnicz¹ poprawê
losu przynios³y reformy agrarne i spo³eczne przeprowadzane przez w³adze
pruskie przez prawie ca³¹ pierwsz¹ po³owê tego stulecia. Natomiast u schy³ku
XIX i na pocz¹tku XX wieku zaczyna siê nasilaæ wychodŸstwo zarobkowe do
Westfalii i Stanów Zjednoczonych. O skali tego zjawiska informuj¹ nas wspó³-
czesne spisy adresowe, odnotowuj¹ce Piechowskich w Niemczech i USA ju¿

nie na kopy, ale na setkil9.
Maj¹c mo¿noœæ przedstawienia subiektywnego spojrzenia na dzieje ro-

dziny, chcia³bym przypomnieæ sylwetkê Hieronima von Piechowskiego (1831-
1915),'rodem z Koœcierzyny, potomka Mateusza Piechowskiego herbu Leli-
wa, któremu w 1692 r. staroœcina koœcierska Konstancja Denhoffowa potwier-
dzi³a przywilej na pustkowie Czarlin (Czarlinê).

Hieronim by³ postaci¹ osobliw¹. Jego czynne zaanga¿owanie w dzia³al-
noœæ patriotyczn¹ zyska³o nawet swojego rodzaju uznanie u przeciwników
politycznych, co odzwierciedli³o siê w okreœleniu "Polnische Konig". Biogra-
fom Hieronima umknê³y dwa ciekawe szczegó³y: by³ on œwiadkiem na œlubie
znanego historyka Wojciecha (von) Kêtrzyñskiego i Wincentyny (von) Rau-
tenberg-Kliñskiej w Koœcierzynie w 1875 r. W póŸniejszym okresie ¿ycia Pie-
chowski korespondowa³ z dyrektorem lwowskiego Ossolineum w sprawie, a
jak¿e!, historii swojej rodziny. Ponadto by³ Hieronim jednym z informatorów
Stefana Ramu³ta, autora "Statystyki ludnoœci kaszubskiej" i "S³ownika jêzyka
pomorskiego, to jest kaszubskiego ", który "rozpêta³" tzw. sprawê kaszubsk¹
w polskiej nauce historycznefO .

guje na wiarê. Rodzina ta zosta³a bardzo boleœnie doœwiadczona przez represje polityczne
XIX i XX wieku, kilkakrotnie traci³a maj¹tki oraz wszelkie pami¹tki rodzinne, jednak
œwiadectwa ustne przekazane przez pokolenia ju¿ kilkakrotnie potwierdzi³y siê w ci¹gu
moich badañ nad histori¹ Piechowskich, g³ównie dziêki dostêpowi do zagranicznych Ÿró-
de³ informacji. S¹dzê, ¿e ostateczne rozstrzygniêcie poruszonej tu kwestii przynieœæ mo¿e
w przysz³oœci kwerenda w Archiwum Pañstwowym w Tartu (Dorpacie) w Estonii.

19 Por. np. TelefonbuchJUr Deutschland. Herbst 1998, CD- Room wydany przez Deut-
sche Telekom Medien GmbH. Zobacz tak¿e internetowe wyszukiwarki adresów emaillub

adresów pocztowych, np. http://www.bigfoot.com, http://www.four11.com, http://
www.switchboard.com i wiele innych.

20 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Koœció³ Katolicki w Koœcierzynie, Ksiêga Za-
œlubionych, sygn. 1254111/12, s. 182, akt ma³¿eñstwa nr 33 z dn. 23.08.1875 r.; S. Ramu³t,
Statystyka ludnoœci kaszubskiej, Kraków 1899, s. 16.



Ze schy³kowego okresu ¿ycia Piechowskiego pochodzi natomiast donos
policyjny, informuj¹cy o jego udziale w organizacji wycieczek patriotycznych
do katedry ksi¹¿¹t pomorskich w 01iwie21. Te fakty pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e
dzier¿awca w³ók proboszczowskich z Koœcierzyny - bo taki zawód Hieroni-
ma podaj¹ zachowane dokumenty - przez ca³e ¿ycie zwi¹zany by³ emocjo-
nalnie ze swoj¹ ojczyzn¹ - Kaszubami, i do koñca swoich dni pozosta³ niepo-

korny, jak przed wielu laty, gdy procesowa³ siê z w³adz¹ prusk¹ o obrazê na-
zwiska, za nazwanie go von Piechowitz22 .

Moja rodzina, jak ma³o która kaszubska familia, mia³a to szczêœcie, ¿e jej
dzieje ju¿ przed wielu laty sta³y siê przedmiotem wnikliwego opisu naukowe-
go, co zaowocowa³o nie tylko rozpraw¹ doktorsk¹, o której ju¿ wspomnia³em,
ale tak¿e seri¹ specjalistycznych artyku³ów23. Wszystko za spraw¹ szczêœli-
wego zrz¹dzenia losu. O. Ksawery (Józef) Piechowski, rodem z Warszawy,
zapragn¹³ dowiedzieæ siê, sk¹d pochodzi³ jego dziadek, i poprosi³ Zofiê Kra-
tochwi1 o pomoc w odszukaniu odpowiedniej metryki. Po dotarciu do niej
okaza³o siê, ¿e dziadek by³ Kaszeb¹ rodem z Koœcierzyny. Sprawa ta da³a
pocz¹tek d³ugoletnim badaniom, których efekt ju¿ znamy24 .

Jeden z artyku³ów Z. Kratochwil poœwiêci³a kap³anom z rodu Piechow-
ski ch, okaza³o siê bowiem, ¿e na przestrzeni trzech stuleci (XVII-XX w.) da³o
siê ich naliczyæ a¿ dwudziestu dwóch25 , w tym wspomnianego wy¿ej biskupa.
Ze swej strony dodam, ¿e odnalaz³em w Ÿród³ach kilkoro dalszych kap³anów,
w tym uchodŸcê politycznego z Królestwa Polskiego, szuk-aj¹cego w Bawarii
schronienia po powstaniu styczniowym26 .

Bardzo interesuj¹c¹ postaci¹ by³ jedyny jak dot¹d w rodzinie duchowny
luterañski Paul Piechowski (1892-1966), urodzony w Turoœli (Turosche1n, Krs.
Johannisburg) w b. Prusach Wschodnich. Zdoby³ on gruntowne wykszta³ce-
nie teologiczne na królewieckiej Albertynie, przez krótki czas w okresie

;'-'
21 F. Mamuszka, Oliwa. Okruchy z dziejó~ zabytki, Gdañsk 1985, s. 194 (raport nr 2).
22 Z. Kratochwil, Genealogia..., s. 202-203.
23 Por. artyku³ H. I. Szumi³ cyt. w przyp. 9.
24 List dr Z. Kratochwil do autora artyku³u (Koby³ka, 22.10.1999 r.). Zob. tak¿e Z.

Kratochwil,Na tropachpomorskiegoroduPiechowskich, "Pomerania", 1979, nr 6, s. 8-10
25 Z. Kratochwil, Sylwetki kap³anów z pomorskiego rodu Piechowskich, "Studia Pel-

pliñskie", 1978, s. 35-75.
26 Jan Bartkowski i in., Spis Polaków zmar³ych w emigracji od roku 1831. Opraco-

wa³ oraz wstêpem i przypisami opatrzy³ L. Krawiec, "Materia³y do Biografii, Genealogii i
Heraldyki Polskiej". 1985. t. 78. s. 332.



I wojny œwiatowej pe³ni³ funkcjê kaznodziei pomocniczego w AltroBgarter
Kirche w Królewcu. Od 1919 r. by³ pastorem w Berlinie-Neukolln, gdzie zaj-
mowa³ siê analiz¹ wierzeñ i przekonañ religijnych robotników. W 1923 r. na
Uniwersytecie we Frankfurcie obroni³ doktorat z filozofii. Jeszcze przed doj-
œciem nazistów do w³adzy sta³ siê aktywnym uczestnikiem pacyfistycznej
opozycji. Wkrótce jego ksi¹¿ki znalaz³y siê na indeksie27. W semestrze zimo-
wym 1932/33 r. Piechowski rozpocz¹³ studia medyczne, uwieñczone w 1938 r.
doktoratem. Jego losy w czasie wojny nie s¹ mi do koñca znane, ale musia³ on
zachowaæ nienagann¹ moralnie postawê, poniewa¿ w 1946 r. pe³ni³ funkcjê
szefa s³u¿b medycznych Wielkiego Berlina, na co musia³y wyraziæ zgodê alianc-
kie wojska okupacyjne. Po 1945 r. Piechowski wycofa³ siê ze s³u¿by duszpa-
sterskiej, w roku 1953 otworzy³ w³asn¹ praktykê medyczn¹ w Berlinie-Mo-
abicie, zmar³ trzynaœcie lat póŸniej w Bonn-Bad Godesberg28. Biografia lute-
rañskiego teologa, urodzonego w rodzinie mieszanej wyznaniowo (ojciec by³
katolikiem), przeczy manichejskiemu postrzeganiu œwiata, które mechanicz-
nie ka¿e dzieliæ ludzi na dobrych i z³ych wed³ug ich narodowoœci.

Gdyby Giinter Grass nie napisa³ Blaszanego bêbenka, musia³by tê po-
wieœæ stworzyæ ktoœ inny. Ostatnia wielka wojna w tej czêœci Europy zapisa³a
siê szczególnie tragicznie tak¿e w dziejach mojej najbli¿szej rodziny. Zaraz

27 Paul Piechowski, Die Kriegspredigt von 1870/1871.1naugural-Dissertation zur

Erlangung der Lizentiatenwiirde be¿ der theologischen Fakultiit der Albertus-Universitot
zu Konigsberg i. PI:, Leipzig 1916, s. 214; F. MolIer, Altpreuj3isches evangelisches Pfar-
rerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945, Bd. l: Die Kirchspiele
und ihre Stellenbesetzungen, Hamburg 1968, s. 66; Karol Fiedor, Niemiecki ruch obroñ-
ców pokoju 1892-1933, Wroc³aw 1993, s. 171; Wilhelm Kosch, Biographisches Staats-
handbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik. F ortgefiihrt von Eugen Kuri, Bd. 2,
Bem-Miinchen 1963, s. 980.

O umieszczeniu prac P. Piechowskiego na hitlerowskim indeksie ksi¹g zakazanych
œwiadczy odrêczna adnotacja: "Gesperrt! Liste l, S. 93", umieszczona na jego ksi¹¿ce
Proletarischer Glaube. Die religiose Gedankenwelt der organisierten deutschen Arbei-
terschaJt nach sozialistischen und kommunistischen Selbstzeugnissen, Berlin 1927, eg-
zemplarz ten pochodzi ze zbiorów Stadt Bibliothek Elbing, przez ponad 50 lat znajdowa³
siê w depozycie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, obecnie wraz z innymi ksi¹¿ka-
mi bêdzie zwrócony Bibliotece Miejskiej w Elbl¹gu.

28 M. Wolfes, Piechowski Paul Felix, evangelischer Theologe, * 30. Juni 1892 in

Turoscheln / Ostpreuj3en, t 9. Juni 1966 in Bonn-Bad Godesberg (Spalte in Vorbereitung),
Biographisch-Bibliographishes Kirchenlexikon, Bd. XVIII (2000), Verlag Traugott Bautz,
http://www.bautz.de/bbkl/p/piechowski-p_f.shtml, tu wykaz dalszej literatury.
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na pocz¹tku okupacji gestapo aresztowa³o pradziada, który dla Polaków by³
Franciszkiem, dla Niemców Franzem, a dla swoich Fracem. Po serii przeslu-
chañ panowie z tajnej policji pañstwowej doszli do wniosku, ¿e sohys ze wsi
na polsko-gdañskiej granicy móg³by zaszkodziæ integralnoœci Rzeszy Niemiec-
kiej, wiêc zrobili z nim to, co zwyk³y robiæ wszystkie tajne policje z ludŸmi,
którzy nie boj¹ siê myœleæ samodzielnie. Pradziad ju¿ nigdy nie wróci³ do
domu29 . Szuka³a go ca³a rodzina, w tym siostra z Berlina - dla Polaków Fran-

ciszka, dla Niemców Franziska, a dla swoich po prostu Fracisza. Gdyby ¿y-
ciorysy dziesi¹tków prostych ludzi, z którymi przysz³o mi siê zetkn¹æ, nie
by³y prawdziwe, pomyœla³bym, ¿e s¹ dzie³em scenarzysty, który utraci³ pro-
porcje miêdzy œwiatemjawy i snu. Na szczêœcie dziœ mo¿na otwarcie mówiæ o
sprawach, o których jeszcze kilka lat temu lepiej by³o milczeæ.

Zastanawiam siê, czy za ¿ycia ka¿dego pokolenia nie jest pisana na nowo
biblijna historia. Kiedy rodzina Adama (von) Piechowskiego z Piechowic-
Szablewa wiêziona by³a w obozie koncentracyjnym "za zdradê narodu nie-

29 Franciszek (Franz) von Piechowski urodzi³ siê 4.12.1885 r. w Linowcu, par. Ko-
koszkowy jako ósme z kolei dziecko Stanis³awa i AugustYny z d. Kleinschmidt. W okresie
miêdzywojennym by³ sohysem wsi Zaj¹czkowo pod Tczewem oraz dzia³aczem Polskiej
Partii Socjalistycznej. Jeszcze przed wybuchem II wojny œwiatowej wci¹gniêto go na listê
osób poszukiwanych przez gestapo. Zosta³ aresztowany w dn. 1 listopada 1939 r. i osadzo-
ny w koszarach Wojska Polskiego w Tczewie (w czasie okupacji Liitzow-Kaserne), gdzie
zmuszano go do kopania rowów, w których chowano ofiary masowych egzekucji. PóŸniej
pracowa³ przymusowo na niemieckim maj¹tku w Tczewskich £¹kach (Dirschauer Wie-
sen), gdzie zetkn¹³ siê z wiêzionym tam dalekim krewnym, ks. Boles³awem (von) Pi e-
chowskim rodem z Kosobud, zamordowanym w 1942 r. w Sachsenhausen. Ostatecznie
pradziada osadzono w Szkole Rzemieœlniczej przy ul. Sobieskiego w Tczewie. Tam w dn.
11 listopada 1939 r. przes³uchiwa³a go komisja z gdañskiego gestapo. Nastêpnie czêœæ
aresztowanych wiêzionych w tym samym miejscu zwolniono, zaœ pradziad zosta³ za³ado-
wany na samochód ciê¿arowy i z grup¹ ok. 30 osób wywieziony "w kierunku Starogar-
du",jak zeznali póŸniej œwiadkowie. Najprawdopodobniej rozstrzelano go w Lesie Szpê-
gawskim, najwiêkszym na Kociewiu miejscu kaŸni w okresie II wojny œwiatowej. Poszu-
kiwania prowadzone w czasie wojny przez siostrê z Berlina oraz po wojnie przez ¿onê nie

przynios³y rezultatu. Na wniosek rodziny prawomocnym postanowieniem s¹du pradziada
uznano za zmar³ego w dniu 9 maja 1946 r. w Starogardzie Gdañskim.

Dodam jeszcze, ¿e w styczniu 1940 r. moja prababka Paulina po pobycie w obozie
przejœciowym zosta³a wywieziona wraz z dzieæmi w bydlêcych wagonach do Generalnej
Guberni na roboty. Tam zmar³a na tyfus jej córka Agnieszka (1923-1943), zaœ syn Franci-
szek (1914-1989) z robót przymusowych w Rzeszy trafi³ do obozu koncentracyjnego w

Dachau.



mieckiego", jak zgrabnie okreœlono odmowê podpisania niemieckiej listy na-
rodowoœciowej (DYL), jego stryjeczny brat by³ nazistowskim urzêdnikiem na
terenie Gdañska, wcielonego ju¿ wówczas do Rzeszy. Czy by³o mu obojêtne,
¿e tak¿e jego stryj Mieczys³aw ginie w Stutthofie?3O

Na jednym z kociewskich cmentarzy znalaz³em nagrobek z przejmuj¹c¹
inskrypcj¹. Dwoje starych ludzi da³o wykuæ imiona swoich synów "zaginio-
nych na wojnie"3! . Z kilkuosobowej rodziny pozosta³ tylko ojciec i matka,
synowie polegli w obcych mundurach pewnie w dalekiej Rosji, która goœcin-
nie przyjmuje nasze koœci co najmniej od czasów listopadowego powstania.

Nie wszystkim starczy³o odwagi, by odmówiæ srogiemu najeŸdŸcy, dlate-
go podpisywali cyrograf, ow¹ os³awion¹ volkslistê, licz¹c, ¿e w ten sposób
ocal¹ najbli¿szych. Niektórzy mieli szczêœcie. Zygmunt Piechowski z Trzciñ-
ska przedosta³ siê z Wehrmachtu, gdzie s³u¿y³ pod przymusem, do armii gen.
Maczka, z któr¹ przeszed³ ca³y szlak bojowy. Kazimierz Piechowski z Tczewa
uciek³ z KL Auschwitz przebrany za oficera SS, oddaj¹c honory wojskowe
komendantowi obozu - za tê brawurow¹ ucieczkê do koñca wojny œciga³y go
hitlerowskie listy goñcze. Jednak czterech braci Piechowskich znalaz³o œmieræ
w obcych mundurach, podobnie jak wielu innych Pomorzan. Znowu ta sama
historia, co najmniej od czasu asyryjskiego najazdu na Judeê. Zmieniaj¹ siê
tylko imiona najeŸdŸców i nazwy podbijanych krain. Ofiar nikt nie pyta o imiê.

Nie bêdê pisa³ o cierpieniach rodziny w okresie PRL, bo sam niewiele w
tym czasie ucierpia³em. Wspomnêjedynie o sprawie, która ma wymiar sym-
boliczny. Kiedy w 1945 r. ma³¿onkowie Adam i Marta z Wantoch-Rekow-
skich Piechowscy powrócili wraz z dwójk¹ ma³oletnich dzieci z hitlerow-
skiej niewoli do Piechowic-Szablewa, dostali do rêki postanowienie, z któ-
rego mogli wyczytaæ, ¿e ich dom nie jest ju¿ ich domem, zaœ oni sami nie

30 Z. Kratochwil, Piechowski Mieczys³aw (1872-1942), dziennikarz i redaktor; PSB,
t. 26, Wroc³aw 1981, s. 49-50 por. z: tej¿e, Sylwetki kap³anów..., s. 68-69; S. K. Szwent-
ner, Polacy z Piek³a rodem, Gdynia 1966, s. 35-36; K. Przewoski, Okupacyjne wspomnie-
niaproboszczaz Oksywia. Czêœæ 2, .,RocznikGdyñski", 1991, nr 10, s. 345. Klemens von
Piechowski, po zmianie nazwiska: von Piechau (1901-po 1950), w latach 1924-1938 du-
chowny katolicki, póŸniej cz³onek NSDAP, by³ synem Norberta i Anny z d. Kurowski

(narodowoœci niemieckiej). Norbert by³ rodzonym bratem Mieczys³awa zamordowanego
w Stuthoffie, a tak¿e Piotra - w³aœciciela Piechowic-Szablewa.

31 "Wspomnij dusze zaginionych na wojnie: Boles³awa, Paw³a, Wiktora, Wincentego

Piechowskich" - cmentarz przy parafiii œw. Anny w Borzechowie, dekanat zblewski, pow.

Starogard Gdañski.
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maj¹ prawa przebywaæ nie tylko w nim, ale i na terenie gminy, w której
le¿a³y ich dobra32 .

W³adza ludowa nie uznawa³a XIV -wiecznych przywilejów, potwierdzeñ
króla Zygmunta Starego, ani zas³ug poniesionych w wojnie z Krzy¿akami.
Piechowscy musieli opuœciæ ziemiê, któr¹ przez ponad 600 lat uprawiali w³a-
snymi rêkami, mimo ¿e tytu³owano ich szlachetnymi. Trudne to by³o rozsta-
nie. Kto przebywa³ kiedyœ w tamtej okolicy, wie, ¿e ziemia w Piechowicach
uboga, kamienista i harda, jak harde by³y dusze jej w³aœcicieli. ̄eby wytrzy-
maæ przez stulecia na sp³achetku tak nieurodzajnej gleby, potrzeba by³o cze-
goœ wiêcej ni¿ ¿¹dzy posiadania. Przypomnijmy sobie s³owa babki Koljaicz-
kowej szeptane do Oskara Matzeratha, kiedy ten wyje¿d¿a³ na Zachód...33.

Okres piêædziesiêciu lat po drugiej wojnie œwiatowej przyniós³ szereg
donios³ych zmian, które odbi³y siê tak¿e na zbiorowym obliczu mojej rodziny.
Potomkowie wielu emigrantów z naj ubo¿szych regionów Kaszub ciê¿k¹ pra-
c¹ dorobili siê poprawy swojej pozycji spo³ecznej. Piechowskich spotykamy
dziœ w USA poœród pracowników wielu uniwersytetów, agencji rz¹dowej
NASA, potentata na rynku oprogramowania komputerowego, jakim jest fir-
ma Microsoft, czy wreszcie poœród polityków, by przywo³aæ sylwetkê Joe Pie-
chowskiego, który w 1994 r. zosta³ wybrany na senatora stanu Kalifornia z
okrêgu Los Angeles jako reprezentant partii republikañskiej34 . Proces awansu
spo³ecznego daje siê tak¿e zaobserwowaæ na przyk³adzie losów potomków
XIX-wiecznej emigracji zarobkowej do Zag³êbia Ruhry i Westfalii. Jeœli idzie
o rodziny ¿yj¹ce w Niemczech, dochodzi tu niekiedy do g³osu duma ze szla-
checkiego pochodzenia, zw³aszcza je¿eli nazwisko poprzedzone jest tzw. par-
tyku³¹ szlacheck¹" von", bêd¹c¹ niegdyœ wyznacznikiem przynale¿noœci sta-
nowej, a dziœ jedynie czêœci¹ nazwiska35.

32 Z. Kratochwil, Genealogia..., s. 270, 275-276.
33 " Tak skar¿y³a siê Anna Koijaiczkowa, trzyma³a siê za g³owê, g³aska³a mnie po

rosn¹cej g³owie i wyg³osi³a przy tym parê gorzkich myœli: -Tak to ju¿ jest z Kaszubami,
Oskarku. Zawsze dostaj¹ po g³owie. Ale wy teraz wyjedziecie, na zachód wyjedziecie, tam
lepiej wam bêdzie, i tylko babcia zostanie tutaj. Bo Kaszubów nie mo¿na przenieœæ ni-
gdzie, oni zawsze musz¹ byæ tutaj i nadstawiaæ g³owy, ¿eby inni mogli uderzyæ, bo my za
ma³o polscy jesteœmy i za ma³o niemieccy, bo jak ktoœ jest Kaszub¹, nie wystarcza to
Niemcom ani Polakom. Ci zawsze dok³adnie chc¹ wiedzieæ, co jest co!". G. Grass, Bla-
szany bêbenek, prze³o¿y³ S. B³aut, Gdañsk 1991, s. 367.

34 Por. http://ca94.election.digital.com/e/cand/sen/home.html (1994 Califomia Voter

Information: State Senator).
35 Por. J. Krasuski. Historia Rzeszy Niemieckie; 1871-1945. Poznañ 1978. s. 103-107.
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Tak¿e w Polsce mo¿na zauwa¿yæ proces niwelacji ró¿nic spo³ecznych,

maj¹cych korzenie niekiedy jeszcze w XVII wieku. Ró¿ne s¹ przyczyny tego

zjawiska; do najwa¿niejszych zaliczy³bym powojenne przemiany spo³eczne,

jak likwidacja warstwy ziemiañskiej poprzez pozbawienie jej materialnego
zaplecza. Niektórzy z Piechowskich z dnia na dzieñ musieli przesi¹œæ siê z

2000 ha maj¹tku do kilkudziesiêciometrowego mieszkania spó³dzielczego. Aby

zatrzeæ za sob¹ œlady "niedobrego" pochodzenia spo³ecznego, imali siê najró¿-

niejszych zajêæ, by po wielu latach prac¹ w³asnych r¹k osi¹gn¹æ przynajmniej

namiastkê tego, co zosta³o im brutalnie odebrane. Dziêki wyrównaniu szans

edukacyjnych wœród najm³odszego pokolenia Piechowskich legitymuj¹cego siê

wy¿szym wykszta³ceniem lub d¹¿¹cych do jego uzyskania spotykamy dziœ za-

równo potomków dworzan królewskich, jak i XIX-wiecznych zagrodników.

Rewolucja informatyczna, jaka ma obecnie miejsce, a zw³aszcza dostêp

do Internetu, ograniczony co najwy¿ej wzglêdami finansowymi, umo¿liwia po-

szukiwania genealogiczne na skalê, która jeszcze kilka lat temu przerasta³a

nasze zdolnoœci pojmowania. Dziêki poczcie elektronicznej i innym nowin-

kom technologicznym mo¿liwe sta³o siê nawi¹zywanie kontaktów miêdzy cz³on-

kami ró¿nych linii rodu, którzy s¹ od siebie oddaleni o tysi¹ce kilometrów.

Z postaci ¿yj¹cych wspó³czeœnie w naszym kraju warto wymieniæ Jerzego

Piechowskiego z Warszawy, potomka szambelana Józefa, autora fortelu z ³¹k¹

inflanck¹. Wuj Jerzy jest powieœciopisarzem i wytrawnym znawc¹ dzie³ sztuki.

Niektóre z jego powieœci historycznych przet³umaczono na jêzyk niemiecki

jeszcze przed zjednoczeniem naszych zachodnich s¹siadów, zaœ ostatnio do-

czeka³y siê one wznowieñ w tamtejszym obszarze jêzykowym36 . W Krakowie

mieszka i tworzy Marek Piechowski, artysta malarz, portrecista wielu wybit-

nych postaci polskiego ¿ycia kulturalnego. Marek doczeka³ siêju¿ indywidual-

nych wystaw w Polsce i Niemczech, prezentowa³ tak¿e swoje prace w Wielkiej

Brytanii. Mam cich¹ nadziejê, ¿e powtórzy on sukces Wojciecha Piechowskie-

go (1849-1911), który studiowa³ wraz z Józefem Che³moñskim w Monachium,

a póŸniej zdobywa³ nagrody na Wystawie Œwiatowej w Pary¿u i za oceanem37 .

36 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, Warszawa 1989, s. 1008.

W 1997 r. ukaza³o siê (w nowej szacie graficznej) drugie wydanie t³umaczenia powieœci
Dym czarnych œwiec, por. J. Piechowski, Schwarze Kerzen aus dem Wawel. Roman. Aus
dem Polnischen iibersetzt von Kann Wolff, Leipzig 1997.

37 J. Fija³kowska, Wojciech Piechowski 1849-1911 (w 114 rocznicê urodzin artysty),

M³awa 1963. Relacje prasowe na temat twórczoœci Marka Piechowskiego oraz katalogi z
wystaw jego obrazów w posiadaniu autora artyku³u.
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Wspomnia³em na pocz¹tku, ¿e wielu jest Piechowskich na œwiecie. Po-
siadam w tej materii jedynie orientacyjne dane, ale wynika z nich niezbicie, ¿e
nie grozi nam los wymar³ych dynastii. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
by³o nas w Polsce ponad trzy tysi¹ce osób. Dysponujê adresami ok. 300 osób
tego¿ nazwiska ze Stanów Zjednoczonych oraz ponad 250 adresami Piechow-
ski ch z Niemiec, ³¹cznie 550 adresów. S¹ to jednak dane dotycz¹ce pojedyn-
czych osób reprezentuj¹cych ca³e rodziny. Mno¿¹c tê liczbê (ostro¿nie) przez
trzy, otrzymujemy wiêc 1650 osób. Nie mam bli¿szych danych na temat krew-
nych w b. Zwi¹zku Radzieckiego, posiadam jednak informacje o pojedyn-
czych osobach z Rosji i Bia³orusi38. Niektóre z nich s¹ potomkami XIX-wiecz-
nych zes³añców politycznych. Pojedyncze rodziny Piechowskich ¿yj¹ tak¿e w
Australii, Kanadzie, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii39. Widaæ
wiêc, ¿e nie ma cienia przesady w zdaniu otwieraj¹cym niniejszy artyku³.

Obecnie najwa¿niejszym postulatem zwi¹zanym z prowadzeniem dalszych
badañ nad histori¹ rodziny wydaje siê edycja rozprawy doktorskiej Zofii Kra-
tochwi1 Genealogia rodu Piechowskich oraz towarzysz¹cego jej zbioru Ÿróde³.
Praca ta zachowa³a wysok¹ wartoœæ naukow¹ mimo up³ywu ponad dwudziestu
lat od czasu jej powstania. Jestem przekonany, ¿~ jej druk przyczyni siê nie
tylko do zainteresowania histori¹ rodziny, ale i bêdzie punktem wyjœcia do dal-
szych badañ nad ca³¹ zbiorowoœci¹ autochtonicznej szlachty kaszubskiej.

38 W po³owie lat 90. w programach Telewizji Polsat kilkakrotnie wystêpowa³a Ro-
sjanka Ludmi³a Piechowska z repertuarem ballad rosyjskich i cygañskich. W krótkim wy-
wiadzie artystka mówi³a o swojej sympatii do Polski oraz ¿e jej dziadek by³ Polakiem, z
czego by³a dumna. W 1998 r. wyst¹pi³a na Festiwalu Folk-Fest-Jota w Krotoszynie, "Ga-
zeta Wyborcza", dod. "Gazeta Wielkopolska" (Co Jest Grane) nr 172, wydanie pop (Po-
znañ) z dnia 24.07.1998, s. 6; Obecnie L. Piechowska prowadzi cykl spotkañ pt. "Czwart-
kowe wieczory Ludmi³y Piechowskiej" w Oœrodku Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75
w Warszawie; jedno z nich odby³o siê w dn. 27.04.2000 r., "Gazeta Wyborcza", dod. "Ga-
zeta Sto³eczna" (Ochota, W³ochy i Ursus) nr 78, wydanie warsz. z dn. 1-2.04.2000 r., s. 2;
W jednej z warszawskich galerii prezentowa³a niedawno swoje ekslibrisy Bia³orusinka

nosz¹ca nazwisko Piechowska.
39 Szczegó³owe dane w posiadaniu autora artyku³u.



Cezary Obracht- Prondzyñski

Milenium, a to¿samoœæ Gdañska 1

Pytanie o to¿samoœæ pozostaje jednym z centralnych problemów badaw-
czych wszystkich nauk spo³ecznych. Nabiera ono tak¿e szczególnego znacze-
nia w warunkach wspó³czesnej cywilizacji. To¿samoœæ okreœla, kim jesteœmy,
jakie jest nasze miejsce w œwiecie (tym globalnym, ale i tym lokalnym œwie-
cie spo³ecznym), czym siê ró¿nimy od innych, a w czym jesteœmy podobni.
To¿samoœæ pozwala nam budowaæ wspólnotê i poczucie wiêzi z innymi ludŸ-
mi, ¿yj¹cymi na jakimœ obszarze.

Dziœ szereg elementów, zdarzeñ, procesów i zjawisk decyduje o tym, ¿e
dyskusja o to¿samoœci kulturowej, spo³ecznej i historycznej jednostek i ca-
³ych zbiorowoœci, w tym tak¿e zbiorowoœci lokalnych i regionalnych, staje siê
bardzo istotna. Wœród nich mo¿na wymieniæ przemiany demokratyczne ostat-
nich lat, dziêki którym znik³y ograniczenia polityczne czy ideologiczne w
kszta³towaniu i manifestowaniu w³asnej, odrêbnej i specyficznej to¿samoœci.
Dziœ mo¿na swobodnie dyskutowaæ, badaæ i spieraæ siê o to¿samoœæ w³asnej
wspólnoty. W czasie tych dyskusji nie trzeba p³aciæ serwitutów obowi¹zuj¹cej

I Zmieniona wersja referatu przedstawionego podczas seminarium "Ksi¹¿ki Tysi¹c-
lecia. Dorobek wydawniczy gdañskiego jubileuszu", zorganizowanego w dn. 12 kwietnia
1999 wspólnie przez Instytut Kaszubski oraz Bibliotekê- Gdañsk¹ PAN i Fundacjê- Biblio-
teki Gdañskiej. Z tej okazj i przygotowano tak¿e wystawê-" 1 OOO-lecie Gdañska w wydaw-

nictwach", której towarzyszy³ bardzo interesuj¹cy katalog, zawieraj¹cy wykaz ksi¹¿ek
wydanych z okazji 1000-lecia Gdañska.



doktrynie. Ale to wcale nie znaczy, ¿e nie pojawi³y siê inne problemy, a przy-
k³ady dyskusji wokó³ to¿samoœci Gdañska najlepiej nam to uœwiadamiaj¹, ot
choæby kwestia mody, "nonkonformistyczne" próby przewartoœciowania i
odrzucenia wszystkiego, co do tej pory o Gdañsku napisano jako ska¿onym
"polonocentryzmem", czy te¿ kreowania nowych autorytetów, rzekomo naj-
w³aœciwiej opisuj¹cych i przedstawiaj¹cych obecnie to, co nazywamy "du-
chem miejsca".

Wolnoœæ w artyku³owaniu to¿samoœci przynios³a tak¿e inne wa¿ne, szcze-
gólnie w Gdañsku i szerzej na Pomorzu, zjawisko, a mianowicie zjawisko,
które mo¿na okreœliæ mianem "parcelacji" to¿samoœci wspólnotowej. Ozna-
cza to, ¿e ró¿ne grupy, poszukuj¹c w³asnej, specyficznej to¿samoœci, tworz¹
nowe granice œwiadomoœciowe, oddzielaj¹ce je od innych. Szukaj¹ wyró¿ni-
ków kulturowych i œwiadomoœciowych, nowych elementów buduj¹cych ich
odrêbnoœæ od innych grup tworz¹cych spo³ecznoœæ Gdañska czy Pomorza. W
jednym z wywiadów z okazji obchodów milenium prof. M. Latoszek mówi³:
"Jesteœmy wielokulturowi, inaczej w tradycji historycznej, inaczej we wspó³-
czesnoœci. Regionalnie powojenny Gdañsk to z pewnoœci¹ tygiel, w którym
ucieraj¹ siê: przybysze z ca³ego kraju, repatrianci ze wschodu, rdzenna lud-
noœæ tej ziemi - Kaszubi, Kociewiacy, bardzo nieliczniju¿ potomkowie gdañsz-
czan Wolnego Miasta i inni. ¯adna z tych grup nie sta³a siê dominuj¹ca, nie
zdo³a³a narzuciæ swojego stylu ¿ycia ni myœlenia "2 .

Po wojnie w Gdañsku ukszta³towa³a siê nowa spo³ecznoœæ, która dziœ
ponownie szuka w³asnej to¿samoœci. W jej obrêbie - zw³aszcza w ostatnich
latach - ró¿ne grupy podkreœlaj¹ w³asn¹ specyfikê - Kaszubi, Kresowiacy,

œrodowiska mniejszoœci narodowych, wœród których naj aktywniej si siê Niem-
cy i Ukraiñcy itd. W obliczu tej œwiadomoœciowej "parcelacji" szczególnie
istotna jest rola i odpowiedzialnoœæ œrodowiskowych liderów i elity intelektu-
alnej. Wa¿ne jest bowiem pytanie, czy poszukiwanie lub odzyskiwanie i ma-
nifestowanie w³asnej to¿samoœci nie bêdzie prowadzi³o do odradzania stereo-
typów i uprzedzeñ zamiast do siêgania do ca³ego bogactwa wspólnej, choæ
ró¿norodnej tradycji okresu historycznego i powojennego.

Zw³aszcza na obszarze pogranicza kulturowego, a my nim nadal jeste-
œmy, s¹ to pytania bardzo wa¿ne. Jesteœmy w Gdañsku i na Pomorzu œwiadka-
mi i uczestnikami poszukiwania i tworzenia nowej to¿samoœci regionu i mia-

2 Gdañska dusza, z prof. M. Latoszkiem rozmawia R. Krzy¿aniak, "Rejsy",
lRO41997_~. 3.



sta. Mo¿na powiedzieæ, ¿e problemem centralnym jest tu to, czym bêdzie
owa to¿samoœæ "pomorska" jako formu³a ³¹cz¹ca wszystkich mieszkañców
regionu, z ca³¹ ró¿norodnoœci¹ ich kulturowych tradycji i z uwzglêdnieniem
bogatego pod³o¿a historycznego. Dlatego równie wa¿ne jest dla nas, w kon-
tekœcie obchodów 1000-lecia miasta, pytanie o miejsce Gdañska w regionie i
w procesie budowania to¿samoœci pomorskiej. Gdañsk przecie¿ zawsze by³
naturaln¹ stolic¹ Pomorza nad Wis³¹. Œwiadczy o tym ca³a jego historia, dzi-
siejsza pozycja gospodarcza, polityczna i administracyjna, wreszcie znacze-
nie kulturowe. Gdañsk, a zw³aszcza jego szeroko pojête elity intelektualne,
powinny uczestniczyæ w dyskusjach wokó³ przysz³ej to¿samoœci i kultury Po-
morza. S¹ do tego w naturalny sposób predestynowane. Dlatego te¿ dla ca³ego
regionu wielkie znaczenie ma to, czym zakoñcz¹ siê poszukiwania to¿samo-
œci samego miasta. A niew¹tpliwie obchody milenijne, obojêtnie, jak byœmy
je nie oceniali, przyczyni³y siê do rozbudzenia dyskusji wokó³ specyfiki i ob-
licza kulturowego naszej pomorskiej stolicy.

***
O wp³ywie, jaki wywar³y obchody milenijne, doœæ trudno mówiæ bez rze-

telnych i zakrojonych na du¿¹ skalê badañ, a takie, o ile mi wiadomo, nie
zosta³y ani w trakcie trwania obchodów milenijnych, ani po ich zakoñczeniu
przeprowadzone. Natomiast z badañ, którymi dysponujemy, wynika doœæ ja-
sno, ¿e przed milenium Gdañszczanie przywi¹zywali do niego du¿¹ rolê, wi¹-
zali z nim wiele oczekiwañ, spodziewali siê, ¿e bêdzie ono czymœ wa¿nym w
ich ¿yciu (w kwietniu 1997 r. twierdzi³o tak a¿ 77% ankietowanych). Po roku
opinia uleg³a zmianie. Nieco ponad 60% stwierdzi³o, ¿e milenium rzeczywi-
œcie by³o wa¿nym dla nich wydarzeniem. Jak napisano w omówieniu badañ:
"Fakt ten wynika prawdopodobnie z tego, ¿e czêœæ mieszkañców mia³a znacz-
nie wiêksze oczekiwania pod adresem obchodów milenijnych (st¹d wskazywa-
no na ich rangê). Mo¿na wiêc mówiæ o pewnej kategorii mieszkañców rozcza-
rowanych przebiegiem uroczystoœci i ich koñcowych rezultatów "3. Faktem
jednak pozostaje, ¿e dla znacznej czêœci mieszkañców obchody milenijne by³y
czymœ wa¿nym, zosta³y zauwa¿one i w jakiœ sposób wp³ynê³y na postawê
mieszkañców wobec w³asnego miasta. Inn¹ spraw¹ jest, czy zmieni³a siê ich

3 Zob. Dzia³alnoœæ w³adz miasta w Gdañsku w percepcji mieszkañców (Raport z

badañ), Pracownia Realizacji Badañ Socjologicznych Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk
marzec 1998, s. 44. Za udostêpnienie tych badañ serdecznie dziêkujê dr Jaros³awowi Za-
³êckiemu z IFiS UG.
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potoczna wiedza i œwiadomoœæ. Prof. Jerzy Krechowicz mówi³ o tym w bar-
dzo charakterystyczny sposób: " Uda³o siê o¿ywiæ nas od nowa. Po³owa z nas,
gdañszczan, jest przyjezdna, nie odczuwa ci¹g³oœci tradycji. Te mityczne 1000
lat podbudowa³o nas, uœwiadomi³o, ¿e ¿yjemy w miejscu bardzo starym. Ale
nie uda³o siê dokonaæ [...] ¿ebyœmy wszyscy œwiêcie w to uwierzyli "4.

Piszê o tym tak¿e z tego wzglêdu, ¿e obchody milenijne doczeka³y siê
radykalnie odmiennych i sprzecznych ze sob¹ ocen. W przytoczonych ju¿ ba-
daniach napisano: "Rozk³ad odpowiedzi wskazuje na daleko id¹c¹polaryza-
cjê stanowisk - 40% generalnie uwa¿a te obchody za udane, a 31 % za nieuda-

ne, zaœ 29% nie ma zdania w tej sprawie "5. W jednej z wypowiedzi podsumo-
wuj¹cych milenium mo¿emy przeczytaæ, ¿e: "Nie uda³o siê spowodowaæ, ¿eby
by³ to czas szczególny dla mieszkañców Gdañska. Obchody przeobrazi³y siê w
œwiêto elit: politycznych, gospodarczych, kulturalnych. (..J Sukcesem by³a
natomiast ogromna aktywizacja œrodowisk kulturalnych "6. Ca³kowicie odmien-
ne stanowisko zaprezentowa³ jeden z dziennikarzy, pisz¹c m. in.: "Obchody
milenium by³y dla Gdañska szans¹. Szans¹ na wyrwanie siê z prowincjonali-
zmu, zaistnienia w szerszym gospodarczym i kulturalnym kontekœcie. (..J Oka-
za³y siê szans¹ niewykorzystan¹, by nie rzec zmarnowan¹. Nie zosta³a zainspi-
rowana i nie odby³a siê przez te kilka milenijnych miesiêcy ¿adna istotna dys-
kusja, poruszaj¹ca problem miejsca Gdañska nie tylko w jednocz¹cej siê Eu-
ropie czy nad Ba³tykiem, ale przynajmniej w Polsce. Nie odby³a siê ¿adna roz-
mowa na temat, czym ma to miasto byæ dla mieszkañców. Czy ma byæ zwi¹zane
z morzem, czy z kultur¹, czy z nauk¹, czy z przemys³em, czy z turystyk¹? "7 .

Abstrahujmy w tym momencie od samej oceny milenium i szans z nim
zwi¹zanych. Ale zwróæmy uwagê na stwierdzenie, ¿e nie odby³a siê ¿adna
istotna dyskusja nad tym, czym by³ i jest Gdañsk i w Polsce, i dla mieszkañ-
ców. Czy tak rzeczywiœcie by³o?

Po pierwsze, jak dziwnie musi to brzmieæ pod piórem dziennikarza, któ-
rego wszak obowi¹zkiemjest podejmowaæ takie w³aœnie dyskusje?! Jest kwe-
sti¹ wart¹ zbadania, jak milenium, ale przede wszystkim jak tradycja i wspó³-
czesnoœæ Gdañska by³a w roku jubileuszowym prezentowana w mediach, czy-

4 Bezfajerwerków, "Gazeta Morska", 20.10.1997, wypowiedŸ Jerzego Krechowicza.
s Dzia³alnoœæ..., s. 45.
6 Bezfajerwerków, wypowiedŸ W. Bonis³awskiego.
7 W. Kuchanny, Jubileusz naszej wsi, "Gazeta Morska", 30.10.1997.
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li jak¹ rolê media odegra³y w budowaniu to¿samoœci miasta? To wielkie pole
popisu dla prasoznawców i analityków mediów elektronicznych. A dodam
tylko, ¿e w ogromnej mierze na obraz samego milenium wp³ywa³a telewizja.
Z badañ przeprowadzonych w koñcu sierpnia 1997 r. na próbie ogólnopolskiej
wynika, ¿e nieco ponad 70% s³ysza³o o obchodach milenium, przy czym wie-
dzê sw¹ czerpali g³ównie z telewizji - a¿ 60,5%. Z prasy tylko 22,5%, a z

radia 7%8 . Media, zw³aszcza elektroniczne i prasa codzienna, odgrywa³y wiêc
zasadnicz¹ rolê w prezentacji treœci jubileuszowych i warto by siê by³o zasta-
nowiæ, czy sprosta³y temu zadaniu?

Po drugie, wydaje mi siê stwierdzenie, ¿e nie podjêto powa¿nej rozmowy
nad to¿samoœci¹ Gdañska, niesprawiedliwe i nie do koñca prawdziwe. Nie
dysponujê oczywiœcie pe³n¹ analiz¹ zawartoœci prasy lokalnej, regionalnej i
ogólnopolskiej, nie mówi¹c ju¿ o telewizji, ale nawet pobie¿ny przegl¹d wska-
zuje, ¿e elita intelektualna Gdañska podjê³a siê zadania przedyskutowania pro-
blemu oblicza kulturowego miasta i ¿e znalaz³o to jednak jakieœ odbicie w
prasie. Co wiêcej, odby³o siê szereg spotkañ i sympozjów, na których powa¿-
nie zastanawiano siê nad tym, jaki jest Gdañsk wspó³czesny i jaka jest rola
gdañskiej tradycji historycznej dla wspó³czesnych jego mieszkañców.

Sympozja te i konferencje owocowa³y licznymi publikacjami naukowy-
mi i popularno-naukowymi, gdzie omawia³o siê na najró¿niejsze sposoby
skomplikowane kwestie to¿samoœci Gdañska9. Co szczególnie wa¿ne - bar-

dzo czêsto podczas tych konferencji podejmowano kwestiê usytuowania Gdañ-
ska w krajobrazie kulturowym Pomorza, Polski i krêgu nadba³tyckiego. Wœród
ksi¹¿ek, które naj szerzej podejmowa³y te w³aœnie zagadnienia, warto wymie-
niæ: Rozmyœlania gdañskielo, Gdañsk w gospodarce i kulturze europejskiejl ,

8 Jak siê podoba³o milenium, "Herold", s. 4.
9 Analizê wydawnictw przedstawi³ podczas wspomnianej sesji dr G. Berendt w refe-

racie pt. Dzieje miasta i regionu w pracach historyków wydanych z okazji Tysi¹clecia
najstarszej znanej wzmianki pisanej o Gdañsku.

la Rozmyœlania gdañskie. Materia³y z sesji "Miejsce Gdañska w procesie powstawa-

nia narodowego pañstwa polskiego", pr. zbior., Gdañsk 1998. W ksi¹¿ce tej znalaz³o siê,
oprócz wstêpu prof. R. Wapiñskiego, 13 artyku³ów autorstwa m. in. W. Odyñca, B. Œliwiñ-
skiego, J. Borzyszkowskiego, S. Chazbijewicza, P. Kotlarza i in.

II Gdañsk w gospodarce i kulturze europejskiej, red. M. Mroczko, Gdañsk 1997.
Ksi¹¿ka zawiera materia³u z sesji naukowej inauguruj¹cej obchody gdañskiego lOOO-lecia

w dn. 19 kwietnia 1997 r.
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Gdañsk 194512, Mieszczañstwo gdañskie13 , Na rozstajach dróg. Gdañsk miê-
dzy Niemcami a Polsk¹l4, Rodzina Pomorska 15 itd.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tak¿e inne przedsiêwziêcia wydawnicze.
Warto wymieniæ choæby seriê publikacji "Gdañska Kolekcja 1000-lecia", wy-
dawan¹ przez wydawnictwo Marpress. Do 2000 roku ukaza³o siê w niej ponad
dwadzieœcia tytu³ów o zró¿nicowanym charakterze, profilu i ciê¿arze gatunko-
wym. S¹ tu pozycje biograficzne, wspomnieniowe, popularyzatorskie, przewod-
niki, katalogi towarzysz¹ce wystawom, ksi¹¿ki poœwiêcone G. Grassowi itd.

Innym, szczególnie istotnym wydarzeniem by³o zakoñczenie edycji mo-
numentalnej Historii Gdañska. Ukaza³y siê ostatnie tomy: dwuczêœciowy
czwarty i pi¹ty, zawieraj¹cy bibliografiê prac dotycz¹cych Gdañska 16. Zw³asz-
cza ten tom bêdzie przez nastêpne lata przedmiotem admiracji wielu history-
ków, gdy¿ w znakomity sposób u³atwia prowadzenie badañ nad dziejami, go-
spodark¹ i kultur¹ miasta!7.

Dalej nale¿y pamiêtaæ o wielu powa¿nych i interesuj¹cych materia³ach pu-
blikowanych na ³amach gdañskich pism naukowych, spo³eczno-kulturalnych,
politycznych i literackich: "Rocznika Gdañskiego", "Pomeranii" (np. cykl "Gdy

1230 marca 1995 r. z okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia Gdañska odby³a siê sesja
podsumowuj¹ca dyskusje nad tym wydarzeniem w dziejach miasta. Ksi¹¿ka, zawieraj¹ca
materia³y z tej sesji, ukaza³a siê w koñcu 1996 r. i u progu obchodów milenium wpisa³a siê
w toczone dyskusje nad to¿samoœci¹ i najnowsz¹ histori¹ nadmot³awskiego grodu (Gdañsk
1945, red. M. Mroczko, Gdañsk 1996).

13 Mieszczañstwo gdañskie, pr. zbior., Gdañsk 1998. Ksi¹¿ka zawiera materia³y z

sesji, któr¹ zorganizowa³o Nadba³tyckie Centrum Kultury.
14 Na rozstajach dróg. Gdañsk miêdzy Niemcami a Polsk¹, red. M. Mroczko, Gdañsk

1998. Ksi¹¿ka zawiera materia³y z konferencji pod tym samym tytu³em, któr¹ zorganizo-
wa³y wspólnie GTN i Instytut Historii UG w dniach 13-14 paŸdziernika 1997 r.

15 Z okazji 1 OOO-lecia Gdañska przygotowano ca³¹ seriê wydarzeñ pod ogóln¹ nazw¹

"Wystawa Pomorska". W jej ramach odby³y siê targi przemys³owe oraz wystawa fotogra-
ficzna, bêd¹ca pok³osiem konkursu pt. "Rodzina Pomorska". Zob. Katalog ~stawa Po-
morska, Gdañsk 1997. We wrzeœniu 1997 r. w Nadba³tyckim Centrum Kultury odby³a siê
konferencja naukowa pt. "Rodzina Pomorska". Materia³y z niej opublikowano w ksi¹¿ce
Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999.

16 Historia Gdañska, red. E. Cieœlak, t. IV, cz. 1 i 2, Sopot 1998-1999, t. V, Sopot 1997.
17 W roku milenijnym ukaza³a siê tak¿e inna ksi¹¿ka wa¿na z punktu widzenia anali-

zy stanu wiedzy o dziejach tego miasta. Mowa tu o ksi¹¿ce B. Taraszkiewicz, "Gedania-
na" w dorobku wydawniczym Polski w latach 1945-1989, Toruñ 1997. Zawiera ona u³o-
¿on¹ w porz¹dku chronologicznym obszern¹ (kilkaset pozycji) bibliografiê prac poœwiê-
conych Gdañskowi, opublikowanych poza tym miastem.
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myœlê Gdañsk"), "Przegl¹du Politycznego", "Tytu³u", "Toposu". Lokalne gazety
codzienne tak¿e zadba³y o specjalne dodatki jubileuszowe18 . Dodajmy do tego
materia³y, czasami bardzo obszerne i interesuj¹ce, publikowane w prasie ogól-
nopolskiej np. w "Rzeczpospolitej", "Magazynie Gazety Wyborczej"19, "Tygo-
dniku Powszechnym", "Polityce"2o , "Wiêzi" itp. Ukaza³ siê tak¿e specjalny nu-
mer polsko-niemieckiego pisma "Dialog", poœwiêcony jubileuszowi Gdañska21 .

Dyskusje i ¿ywe zainteresowanie wywo³ywa³y wydawnictwa albumowe22,
a dwa dzie³a najbardziej wymowne i pobudzaj¹ce do refleksji trzeba tu wymie-
niæ, tj. ksiêgê Gedanensis Millennii Splendor3 oraz By³ sobie Gdañsk24 . W tym

18 Tytu³em przyk³adu warto przywo³aæ: Gdañsk tysi¹cletni, dod. "Dziennika Ba³tyc-

kiego", 18.04.1997; Gazeta Tysi¹cletniego Miasta Gdañska, dod. "Gazety Morskiej",
20.10.1997; Jest Gdañsk, dod. "Gazety Morskiej", 14.04.1997. Warto te¿ pamiêtaæ o sta-
³ej obecnoœci problematyki milenijnej, zanim jeszcze dosz³o do inauguracji obchodów. W
1996 r. ju¿ pisano obszernie o jubileuszu, a dowodem zainteresowania nim by³ choæby
specjalny dodatek "Gazety Wyborczej": ,,999". 30.07.1996, gdzie obszernie pisano o przy-
gotowywanych obchodach (zreszt¹ doœæ krytycznie), zaprezentowano ró¿norodne mate-
ria³y zwi¹zane z histori¹ miasta oraz przywo³ano opinie mieszkañców Gdañska o swoim

mieœcie.
19 J. Kurski, Gdañsk odnaleziony, "Magazyn GazetY Wyborczej", 16.05.1997, s. 6-12

2°Zob. H. Samsonowicz, Dom zbo¿a. Gdañsk: hanzeatyckafurtaPolski, "Polityka",
1997, nr 22, s. 80-82.

21 Numer ten zosta³ wydany z okazji odbywaj¹cego siê w Gdañsku w maju 1997 r. VI

Kongresu Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich ("Dialog", 1997, nr 1).
Zamieszczono w nim teksty o Gdañsku takich autorów, jak: J. Tazbir, H.- W. Rautenberg,
A. Krzemiñski, G. Grass, D. Tusk, G. Nitschke i in.

22 Tylko tytu³em przyk³adu mo¿na przywo³aæ takie wydawnictwa albumowe, jak S.

Klimek, Gdañsk. Architektura i historia 997-1997, Toruñ 1997; Gdañsk, red. J. Mykow-
ski, M. Klat, Gdañsk 1997. Wyj¹tkowym wydarzeniem wydawniczym by³a tak¿e ksi¹¿ka
Dyament w Koronie, red. M. Babnis, J. Kukliñski, Z. Nowak, J. K. Sawicki, Gdañsk-
Gdynia 1997, w której wykorzystano przebogate zbiory materia³u ilustracyjnego zgroma-
dzone w Bibliotece Gdañskiej PAN.

23 Gedanensis Millennii Splendol; Gdañsk 1996. Ksi¹¿ka ta jest po³¹czeniem wydaw-

nictwa albumowego z opracowaniem popularnonaukowym, zawiera bowiem cztery obszerne
szkice poœwiêcone ró¿nym sferom ¿ycia miasta: J. Borzyszkowski, Spiritus, ks. S. Bogda-
nowicz, Sacrum, J. Mykowski, Profanum, J. Samp, Sapientia. Wydana zosta³a przez Oficy-
nê Pomorsk¹ najpierw w jêzyku polskim, a nastêpnie w niemieckim i angielskim.

24 By³ sobie Gdañsk, Gdañsk 1996 (album ten mia³ nastêpnie edycjê w jêzyku niemiec-

kim). O ksi¹¿ce zob. Zob. P. Huelle, By³ sobie Gdañsk, "Magazyn Gazety Wyborczej", 6.12.1996,
s. 12-15. Ksi¹¿ka ta cieszy³a siê tak ogromnym zainteresowaniem, ¿e wkrótce autorzy przygo-
towali dwa nastêpne tomy, zaczêli wydawaæ kwartalnik pt. "By³ sobie Gdañsk", który ostatecz-
nie przekszta³ci³ siê w miesiêcznik poœwiêcony dziejom i kulturze Gdañska pt. ,,30 Dni".



drugim przypadku wprost spory, które on wywo³a³, dotyka³y tego, czym Gdañsk
by³, jakie jest miejsce w jego historii ró¿nych w¹tków kulturowych. Osobne
miejsce nale¿a³oby poœwiêciæ tak¿e recepcji literatury "gdañskiego mitu", czy-
li przede wszystkim P. Huelle i S. Chwina, przy czym równie du¿e znaczenie
mia³y liczne wypowiedzi tych autorów w postaci esejów czy wywiadów25 .

Tak wiêc stwierdzenie, ¿e przy okazji obchodów jubileuszowych nie pod-
jêto powa¿nej debaty nad to¿samoœci¹ Gdañska, mo¿na uznaæ za nieprawdzi-
we. Czym innym jest natomiast ocena tego, jak debata ta, toczona si³¹ rzeczy
w krêgu elity kulturalnej i intelektualnej, mog³a wp³yn¹æ i wp³ynê³a na szero-
kie krêgi mieszkañców miasta. Tu nale¿y byæ raczej ostro¿nym pesymist¹,
wiedz¹c o tym, ¿e na dobr¹ sprawê treœci formu³owane w tym krêgu dyskusyj-
nym s³abo docieraj¹ do szerszej opinii, gdy¿ poziom czytelnictwa, szczegól-
nie prasy kulturalnej i ksi¹¿ek "z ambicjami", jest bardzo mizerny.

***
Jak w takim razie prezentuje siê obraz naszego miasta w dyskusjach to-

czonych przy okazji Tysi¹clecia? Od razu powinienem zaznaczyæ, ¿e mój ogl¹d
i analiza tej dyskusji nie ma charakteru obiektywnej i bezstronnej obserwacji
badacza. To niemo¿liwe, choæby z tego wzglêdu, ¿e czujê siê emocjonalnie
zwi¹zany z Gdañskiem i mam pewien wyrobiony s¹d na temat jego to¿samo-
œci. Wa¿ne dla mnie s¹ tu przede wszystkim pewne rodzinne zwi¹zki. Otó¿
dziêki pokoleniu mojej babci, dziêki jej opowieœciom oraz opowieœciom jej
rodzeñstwa (a ujej brata przez piêæ lat mieszka³em w czasie studiów), pozna-
³em tak¿e Gdañsk miêdzywojenny. Wujek Jerzy, mieszkaj¹cy w zupe³nie za-
pomnianej przez w³adze miejskie dzielnicy, czyli na Rudnikach, oprowadza³
mnie po gdañskich ̄ u³awach, opowiadaj¹c o swojej pracy przed wojn¹ "na
ronklach". Opowiada³ mi, a pomocne w tym by³y albumy dawnego Gdañska, o
obliczu miasta sprzed wojny i jego odbudowie. Mam w pamiêci i taki epizod,
¿e gdy po wojnie stara³ siê wykorzystywaæ sztukê murarsk¹, której nauczy³ siê
w Gdañsku przed wojn¹, jego koledzy niszczyli jego robotê, mówi¹c, ¿e "mu-
ruje po szwabsku". W oczach mam te¿ zag³adê ca³ych fragmentów ̄u³aw Gdañ-
skich podczas budowy gdañskiej rafinerii, gdzie pracowa³ mój ojciec. Z kolei
siostra babci mieszka³a w starej Oliwie przy Polankach i z tymi zak¹tkami
zwi¹zane s¹ najwczeœniejsze obrazy mojego dziecinnego Gdañska.~

;jc
2S Z wielu mo¿na przywo³aæ: Gdañska paleontologia, rozm. z S. Chwinem, "Rzecz-

pospolita", 1-2.02.1997; Nadszed³ czas normalnej koegzystencji..., rozm. z P. Huelle,
..Megaron. Kurier Czytelniczy", 1997, nr 36.
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Dziêki tej tradycji rodzinnej Gdañsk nigdy nie by³ dla mnie obcym mia-
stem, miastem obcej tradycji kulturowej. Siêgam bowiem tak¿e do wspomnieñ
mojej babci. Jej ojciec przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ kolejarzem na Dolnym
Œl¹sku. W 1919 r. wróci³ na Pomorze i wkrótce znalaz³ pracê na polskiej ko-
lei, z której to pracy by³ ogromnie dumny. Kiedyœ przyjecha³ z moj¹ babci¹,
bêd¹c¹ ma³¹ dziewczynk¹, do Gdañska, a by³ to pocz¹tek lat 20. Kiedy byli na
peronach pustego dworca g³ównego, babcia biega³a weso³o, zachwycona piêk-
nem tego miejsca. Na nogach mia³a "korki", które strasznie dudni³y. W pew-
nym momencie nakrzycza³ na ni¹jakiœ Niemiec, ¿e wo³a po polsku i robi tyle
ha³asu. Pradziadek - zdenerwowany -, znakomit¹ niemczyzn¹ zbeszta³ go, ¿e
jest polskim kolejarzem, a to jego córka, i ¿e w Gdañsku maj¹ wszelkie prawo
zachowywaæ siê, jak chc¹. Babcia by³a z takiej postawy ojca strasznie dumna.
Ale mimo tego przykrego zajœcia wspomina przedwojenny Gdañsk z wielkim
sentymentem. Przekaza³a go, wraz z pozosta³ym swym rodzeñstwem, nam,
którzy choæ w Gdañsku nie mieszkamy, zawsze traktowaliœmy to miasto jako
swoje i jako naturalne centrum naszej pomorskiej historii.

Powy¿sze uwagi by³y konieczne, poniewa¿ czasami trudno mi odczuæ i
zrozumieæ wszelkie rozwa¿ania o ca³kowitym zerwaniu tradycji gdañskiej, o
jej zaprzeczeniu po 1945 r. Zastanawiam siê, dlaczego tak rzadko podkreœla-
my istniej¹c¹jednak ci¹g³oœæ tej tradycji, przynajmniej w pewnych œrodowi-
skach pomorskich? I kiedy to analizujê, dochodzê do wniosku, który zosta³
dodatkowo utwierdzony obserwacj¹ dyskusji wokó³ to¿samoœci Gdañska w
czasie milenium, ¿e dominuj¹ce elity kulturalne kreuj¹ pewn¹ wizjê Gdañska,
w której nie ma miejsca na ci¹g³oœæ tradycji.

W jakiejœ mierze odpowiada to stanowi faktycznemu. Kiedy bowiem w
1996 r. przeprowadzono pilota¿owe badania poœwiêcone to¿samoœci historycz-
nej wspó³czesnych Gdañszczan, okaza³o siê, ¿e przede wszystkim wp³ynê³y na
jej ksztahowanie " w³asne doœwiadczenia historyczne i wiedza przekazywana w

rodzinie lub w ramach systemu edukacyjnego "26. Z tego te¿ powodu wiedza ta,
a w œlad za ni¹ œwiadomoœæ historyczna, jest niezwykle wybiórcza i pe³na luk.
Jak pisano dalej, "identyfikacja gdañszczan z w³asnym miastem na poziomie
kulturowo-historycznym niejest naj\1Y¿sza. Zadecydowa³ o tym brak historycz-
nych powi¹zañ z Gdañskiem rodzin, z których \1Ywodzi siê wiêkszoœæ gdañsz-
czan, a tak¿e wp³yw systemu edukacyjnego i propagandy w czasach PRL. Siê-

26 R. KrySZk, J. Za³êcki, Œwiadomoœæ historyczna i to¿samoœæ Gdañszczan, "Rocznik

Gdañski". 1998. z. 2. s. 84.



27 Tam¿e, s. 90.
28 Zob. dyskusjê redakcyjn¹ Miêdzy Szwecj¹, Królewcem a Warszaw¹. Czy Gdañsk

jest skazanv na oozostanie orowincj¹, ,,999", dod. "Gazety Wyborczej", 30.07.1996, s. 7.
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jej zró¿nicowaniem i niejednoznacznoœci¹ (odnosi siê to tak¿e szerzej do nie-
mieckiego dziedzictwa kultury na Pomorzu29). Stereotypowo powtarzana teza o
wielokulturowoœci Gdañska zmienia siê czasami w prost¹ tezê o monolityczno-
œci kulturowej dawnego niemieckiego Gdañska. Sami Niemcy pod wieloma sfor-
mu³owaniami naszych gdañskich "rewidentów historii" by siê nie podpisali.

Tymczasem problem jest rzeczywisty i o wiele szerszy. Nie dotyczy tylko
Gdañska, ale ca³ego Pomorza i wszystkich Ziem Odzyskanych. Problemem tym
jest rzetelne opisanie naszego stosunku do niemieckiego dziedzictwa po 1945
r., opisanie mechanizmów politycznych, ale i psychospo³ecznych, które zadecy-
dowa³y o takim w³aœnie, a nie innym nastawieniu do tego¿ dziedzictwa dawniej
i zmianie obecnej30 . Jeœli chcemy czuæ siê "u siebie", musimy przyswoiæ sobie
historiê i tradycjê tych ziem w ca³ym ich skomplikowaniu. Tak¿e tradycjê nie-
mieck¹. P. Huelle mówi³ w jednym z wywiadów: "problem okreœlenia siê wo-
bec tradycji Gdañska jest równoczeœnie problemem okreœlenia siê wobec kultu-
ry obszaru jêzyka niemieckiego. Ale to nie wszystko. Istnieje równie¿ problem
okreœlenia siê wobec ethosu protestancko-kapitalistycznego. (..j W historii Gdañ-
ska trafiamy na pewien rodzaj obcoœci, który trzeba sobie jakoœ przyswoiæ. I jest
to problem filozoficzny, ale te¿ kulturoHY. Trzeba sobie odpowiedzieæ, czym jest
dla mnie kultura jêzyka niemieckiego, czym jest niemiecka tradycja "31 .

To wydaje siê zadaniem niezwykle wa¿nym. Ale nie mo¿na przy tym prze-
kraczaæ granic rozs¹dku, bowiem tradycja gdañska jest du¿o bogatsza ni¿ tylko
opozycja niemiecko-polska. W tym kontekœcie trzeba zwróciæ uwagê na fakt,
który uderza przy analizie materia³ów i dyskusji milenijnych, przede wszyst-
kim tych toczonych w przywo³anych ju¿ specjalnych dodatkach gazet codzien-
nych, które najszerzej dociera³y do mieszkañców nadmot³awskiego grodu. Otó¿
Gdañsk jest w nich pokazywany jako oœrodek mieszaj¹cych siê w¹tków pol-
skich i niemieckich, menonickich, angielskich czy niderlandzkich; jako oœro-

29 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Relacje kaszubsko-niemiec!de a problem dziedzic-
twa niemieckiego na Pomorzu, [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do
spuœcizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, red. Z. Mazur, Poznañ 2000,

s. 515-552.
30 Ostatnio zajmuj¹ siê tym w sposób szczególnie intensywny badacze skupieni wokó³

Z. Mazura z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Zob. Wokó³ niemieckiego dziedzictwa kul-
turowego na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, red. Z. Mazur, Poznañ 1997; Z. Mazur,
Dziedzictwo 11Y³¹czne, podzielone, wspólne. [w:] Wspólne dziedzictwo?.., s. 813-850.

31 Dialog z Gdañskiem, rozm. G. FortunyzP. Huelle, "Przegl¹d Polityczny", 1997, nr

33-34. s. 104.
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dek prowincjonalny lub œwiatowy, nadba³tycki lub specyficznie gdañski. Ale
Gdañsk nie jest pomorski! Jeœli pomin¹æ publikacje z krêgów kaszubsko-po-
morskich, gdzie podkreœlanie tego¿ jest naturalne, to wyraŸnie zauwa¿a siê
zupe³n¹ niemal nieobecnoœæ w opisach Gdañska jego znaczenia dla Pomorza.

Gdañsk by³ i jest stolic¹ dla Kaszub i Pomorza, ale z wypowiedzi dzienni-
karskich wynika, ¿e nie bardzo chce ni¹ byæ. Tylko tytu³em przyk³adu mo¯na
przytoczyæ artyku³ traktuj¹cy o jêzykach, jakimi mówili dawni Gdañszczanie.
Wymienia siê tu wszystkie oprócz kaszubskiego32. Kilkakrotnie pisano o naj-
wybitniejszych postaciach w dziejach Gdañska, ale ¿aden z ksi¹¿¹t pomorskich,
którzy przecie¿ maj¹ niezaprzeczone zas³ugi dla Gdañska, nie by³ tu wymienia-
ny33. W artyku³ach omawiaj¹cych w syntetyczny sposób dzieje Gdañska czasy
ksi¹¿êce niemal zupe³nie nie istniej¹. Jeden z najwybitniejszych gdañskich pi-
sarzy, S. Chwin, dokona³ wrêcz swoistej rewizji historycznej, twierdz¹c, ¿e œw.
Wojciech chrzci³ w Gdañsku Prusów, którzy go potem zabili i których nastêpnie
wymordowali Krzy¿acy. Powinniœmy siê wiêc za nich modliæ34 .

Analizuj¹c bogate wypowiedzi towarzysz¹ce obchodom lOOO-lecia Gdañ-
ska, mo¿na stwierdziæ, ¿e kaszubskoœæ i zwi¹zki tego miasta ze swoim kaszub-
skim zapleczem s¹ bardzo s³abo uœwiadamiane zarówno w odniesieniu do rze-
czywistoœci historycznej, jak i wspó³czesnoœci. Oznacza to, ¿e nadal wielu dzi-
siejszych Gdañszczan - publicystów i pisarzy - wci¹¿ odkrywa kaszubskie œla-

dy w dziejach i kulturze miasta niemal wy³¹cznie przez lekturê dzie³ G. Grassa.

32 M. Pliñska, Mieli swój jêzyk, "Gdañsk tysi¹cletni", dod. "Dziennika Ba³tyckiego",

18.04.1997, s. 15.
33 Zob. A. Zych, Gdañsk mia³ wielkich ludzi, ,,999", dod. "Gazety Wyborczej",

30.07.1996, s. 3.
34 "Ale ¿yczy³bym te¿ nam wszystkim œwiêtuj¹cym rocznicê, byœmy w naszym œwiêto-

waniu nie zapomnieli o powik³anych i bolesnych pocz¹tkach miasta. By wiêc w obcho-
dach tysi¹clecia znalaz³o siê te¿ miejsce dla mszy za dusze Prusaków [powinno byæ Pru-
sów - C.O.-P.], którzy zginêli na Pomorzu od czasów misji œwiêtego Wojciecha, mszy
podczas której modlilibyœmy siê tak¿e za dusze zabójców praskiego biskupa s³owami »Prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie«. Bo nasze miasto, którego tysi¹clecie obchodzimy, stoi
na ziemi, kiedyœ nale¿¹cej do ludu, który zosta³ HYtêpiony doszczêtnie. Myœlê, ¿e tym lu-
dziom, którzy ¿yli tu przed nami i bronili swoich œwiêtych miejsc, na których stoj¹ dziœ

nasze domy, nale¿y siê chwila pamiêci i symbolicznego zadoœæuczynienia". (8. Chwin,
¯yczê mojemu miastu, "Rejsy", dod. "Dziennika Ba³tyckiego", 18.04.1997, s. 3. Dotych-
czas obowi¹zuje, nawet w historiografii niemieckiej, teoria o s³owiañskim pochodzeniu
mieszkañców Gdañska i o s³owiañskich korzeniach Gdañska (w tym przypadku s³owiañ-
skie oznacza kaszubskie), nikt te¿ dot¹d nie twierdzi³, ¿e œw. Wojciech chrzci³ tu Prusów.



Maria Babnis

Kaszubi w literaturze niemieckojêzycznej
XIX i XX wieku

Podstawowym problemem przy opracowywaniu bibliografii kaszubskiej
jest okreœlenie pojêcia "kaszubska", od którego zale¿y dobór literatury. W pi-
œmiennictwie czêsto identyfikuje siê pojêcie "kaszubski" z pojêciem "pomor-
ski". P³ynna granica miêdzy nimi powoduje, ¿e w dotychczasowych zestawie-
niach bibliograficznych zamieszczano literaturê dotycz¹c¹ problematyki pomor-
skiej bardzo nieraz odleg³ej od zagadnieñ kaszubskich, a nawet kaszubsko-po-
morskich. Za³¹czone do niniejszego artyku³u zestawienie jest pierwsz¹ prób¹
oddzielenia problematyki kaszubskiej od pomorskiej, co mo¿e wp³yn¹æ na uœci-
œlenie badañ nad kaszubszczyzn¹. W niniejszym opracowaniu zakres tego pojê-
cia obejmuje: pochodzenie nazwy "Kaszuby", rodowód ludnoœci kaszubskiej,
jej zasiêg terytorialny w przesz³oœci i obecnie, historiê, jêzyk, etnografiê, histo-

riografiê, literaturê kaszubsk¹, piœmiennictwo dotycz¹ce literatury kaszubskiej,
krajoznawstwo, problematykê spo³eczno-polityczn¹ i publicystykê. Takie za-
wê¿enie tematyki jest niezbêdne, poniewa¿ umo¿liwia wyeliminowanie piœmien-
nictwa, które nie dotyczy wprost kaszubszczyzny. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ba-
daniach niemieckich bardzo czêsto opracowania de facto dotycz¹ce problema-
tyki kaszubskiej nie zawieraj¹ takich odniesieñ ani w za³o¿eniach badawczych,
ani w konkluzjach. W takiej sytuacji jako kryterium zaliczenia konkretnej pra-
cy do literatury kaszubskiej przyjêto terytorium i problematykê badawcz¹. Ina-
czej mówi¹c, je¿eli np. praca dotyczy rybaków helskich i ich organizacji, to
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mimo ¿e publikacja nie zawiera ¿adnych odniesieñ do Kaszubów, zostaje zali-
czona do piœmiennictwa kaszubskiego. Zasadê tê przyjêto jako regu³ê dla ca³ej
problematyki kaszubskiej. Trzeba tu bowiem zwróciæ uwagê na to, ¿e wopra-
cowaniach niemieckich dotycz¹cych terenów uznawanych przez polsk¹ histo-
riografiê za kaszubskie, nie dostrzegana jest ich "kaszubskoœæ", jakkolwiek
wynika ona wyraŸnie z tekstu i niekiedy dopiero podpisy pod ilustracjami infor-
muj¹, ¿e jest to np. ludnoœæ kaszubska lub dom kaszubski. Bywa te¿ sytuacja
odwrotna, tzn. z tytu³u lub za³o¿eñ opracowania wynika, ¿e dotyczy ono proble-
matyki kaszubskiej, podczas gdy w rzeczywistoœci nie ma z ni¹ nic wspólnego.

Je¿eli chodzi o problem pochodzenia (rodowodu) Kaszubów, to uwzglêd-
niono tu w niewielkim zakresie publikacje dotycz¹ce Wendów oraz wszyst-
kie, do jakich uda³o siê dotrzeæ, na temat S³owiñców. Wybiórczoœæ literatury
"wendyjskiej" wynika st¹d, ¿e dotychczasowy stan badañ uniemo¿liwia danie
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Wendów mo¿na zaliczyæ do proto-
plastów Kaszubów. W niniejszej publikacji zamieszczono przede wszystkim
opracowania ogólne dotycz¹ce religii i obyczajów Wendów, licz¹c na to, ¿e
analiza tych prac i ewentualne nowe Ÿród³a zainicjuj¹ badania nad tym proble-
mem, które, byæ mo¿e, doprowadz¹ do konkretnych wniosków.

Uwzglêdnione piœmiennictwo opracowane na podstawie bibliografii pol-
skich i obcych dostêpnych w bibliotekach polskich zamyka siê w przedziale
czasowym XIX - XX wieku. Zamieszczono w nim tak¿e kilka powszechnie

znanych publikacji z XVIII wieku. Nale¿y dodaæ, ¿e nie jest to rejestr kom-
pletny i bêdzie uzupe³niany w miarê dalszych poszukiwañ. Z tego powodu
za³¹czona bibliografia nosi tytu³ Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii
kaszubskiej Dodaæ nale¿y, ¿e pojêcie "niemieckojêzyczna" oznacza uwzglêd-
nienie publikacji w jêzyku niemieckim bez wzglêdu na narodowoœæ autora.
Przyjêcie formalnego kryterium jêzykowego umo¿liwi³o uproszczenie poszu-
kiwañ bibliograficznych.

Nie uwzglêdniono w niniejszym zestawieniu bibliograficznym Ÿróde³
pochodz¹cych z XV - XVIII wieku, poniewa¿ wstêpna ich penetracja wyka-

za³a, ¿e istniej¹ nader interesuj¹ce materia³y z tego okresu dotycz¹ce proble-
matyki kaszubsko-s³owiñskiej, które wymagaj¹ dok³adniejszych badañ.

Opracowanie niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej musi byæ powi¹-
zane z badaniami piœmiennictwa i badaniami historiograficznymi. Formalne
zaliczanie publikacji do obszaru literatury kaszubskiej tylko na podstawie tytu-
³u, bez analizy treœciowej, mo¿e doprowadziæ do b³êdnych ustaleñ. S¹dzê, ¿e ta
uwaga powinna odnosiæ siê tak¿e do polskojêzycznej bibliografii kaszubskiej.



Sporz¹dzona bibliografia liczy 467 tytu³ów, z czego oko³o 60% zosta³o
sprawdzonych z autopsji. Te pozycje, które opisane zosta³y na podstawie tyl-
ko jednego Ÿród³a bibliograficznego, niekiedy zawieraj¹ce luki, np. brak stron
lub inne niedok³adne dane, albo co do których istniej¹ w¹tpliwoœci, czy rze-
czywiœcie zawieraj¹ problematykê kaszubsk¹, zosta³y oznaczone asteryksem
(gwiazdk¹). Stan liczbowy bibliografii w przedzia³ach wiekowych przedsta-

wia siê nastêpuj¹co:
wiek XVIII 8 pozycji
wiek XIX 77 pozycji
wiek XX 382 pozycje.

W liczbie tej mieœci siê 368 artyku³ów w czasopismach i pracach zbioro-
wych, 97 ksi¹¿ek i broszur oraz 3 czasopisma. Prace autorów niemieckich
obejmuj¹ 149 pozycji. Je¿eli chodzi o tematykê omawianych publikacji, to

przedstawia je poni¿sze zestawienie:
zagadnienia jêzykowe 163 pozycje
teksty kaszubskie (w tym tak¿e podania,

przys³owia, pieœni, zagadki itp.) 68 pozycji
opracowania dotycz¹ce literatury k¹.szubskiej 13 pozycji
etnografia 63 pozycje

kwestia kaszubska (historia, wspó³czesnoœæ,
polityka, publicystyka itp.) 60 pozycji

zaludnienie 19 pozycji
krajoznawstwo 18 pozycji
opisy poszczególnych miejscowoœci 33 pozycje
inne 30 pozycji.

Podzia³ ten ma charakter roboczy i w miarê postêpu prac nad bibliografi¹

prawdopodobnie ulegnie modyfikacjom.
Jedno z pierwszych opracowañ niemieckich, pochodz¹ce z 1766 roku,

dotyczy zagadnieñjêzykowych. Jest to Philologisch-kritische Abhandlung von
der Wendischen Sprache und ihrem Nutzen in den WissenschaJten G. Kornera

wydane w Lipskul.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa rêkopisy przechowywane w Stadti-

sche Kunstsammlungen Gorlitz, stanowi¹ce spuœciznê po zmar³ym w 1818
roku Karlu Gottlobie von Antonie. Rêkopisy ten nosz¹ce tytuly Allerhand

Zob.: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej.
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Aufsiltze zu den Slavischen Sprachen am 31. Dcbl: 1817 i Sammlungen zu den
Slavischen Sprachen s¹ niezwykle cenne dla badañ nad pocz¹tkami zaintere-
sowañ naukowych kaszubszczyzn¹2. Pierwszy rêkopis zawiera s³ownik nie-
miecko-polsko-kaszubski. Drugi natomiast zawiera trzy teksty dotycz¹ce pro-
blematyki kaszubskiej oraz s³ownik niemiecko-kaszubski o tematyce religijnej
opracowany na podstawie nie zidentyfikowanego kaszubskiego t³umaczenia
katechizmu Lutra (nie jest to t³umaczenie Pontanusa). W czêœci opisowej von
Anton stwierdza m.in., ¿e lud kaszubski na Pomorzu ma swój w³asny jêzyk, w
którym s¹ drukowane ksi¹¿ki do nabo¿eñstwa oraz wyg³aszane kazania3.

W 1821 roku w "Pommersche Provinzial Blatter [...]" ukaza³y siê trzy
artyku³y Gotthilfa Lorka opisuj¹ce ¿ycie i przes¹dy Kaszubów z okolicy rzeki
£eby4. Lorek by³ pastorem w Cecenowie w latach 1806-1837. Jego zaintere-
sowanie ¿yciem miejscowej ludnoœci mog³o wynikaæ nie tylko z pasji badaw-
czej, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, z trudnoœci wynikaj¹cych z pracy
duszpasterskiej wœród Kaszubów. Sugeruj¹ to pewne stwierdzenia zawarte w
omawianych pracach. Artyku³ dotycz¹cy charakterystyki ludnoœci kaszubskiej
zamieszkuj¹cej okolice rzeki £eby rozpoczyna siê od porównania Kaszubów
z Niemcami. Lorek wykazuje szereg ró¿nic miêdzy nimi. Stwierdza przy tym,
¿e Kaszubi s¹ czystej krwi Wendami5. Ich ubiór ró¿ni siê ca³kowicie od nie-
mieckiego, a jêzyk, pierwotnie s³owiañsko-wendyjski, jest dzisiaj w³aœciwie
odrêbnym dialektem polskim6.

Wed³ug Lorka Kaszubi nazwê sw¹ przyjêli oko³o 600 lat temu; pochodzi
ona od nazwy fa³dzistego ubioru "kassubitz" (niem. Faltenrock). Kaszubi izolu-
j¹ siê od Niemców przez pielêgnacjê swojego jêzyka, ubioru i zwyczajów. Jêzyk
ich jest bardzo ubogi, obejmuje tylko nazwy przedmiotów i podstawowych po-
trzeb ¿yciowych. Dla nazwania sztuki, rzemios³a, nauki i religii u¿ywaj¹jêzyka
niemieckiego lub polskiego? To stwierdzenie o u¿ywaniu jêzyka niemieckiego
pozostaje w sprzecznoœci z dalszymi wywodami Lorka, mówi on bowiem dalej,

2 F. Hinze, Karl Gottlob von Antons kaschubische Studien (zu den Anflingen der

kaschubischen Lexikographie), "Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej", 1965, t. 5, s.
297 -305.

3 Tam¿e.
4 Zob.: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej.
5 G. Lorek, Zur Charakterisierung der Kaschuben am Leba-Strome, "Pommersche

Provinzial-B1iitter fur Stadt und Land", 1821, Bd. 2, s. 339.
6 Tam¿e, s. 348.
7 Tam¿e. s. 349.



¿e religiê i katechizm poznaj¹ w czysto polskim jêzyku, s³uchaj¹ tak¿e polskich
kazañ8. Jako dzieci stykaj¹ siê z jêzykiem niemieckim poprzez kontakty z dzieæ-
mi niemieckimi i gdy dorosn¹, rozumiej¹ po niemiecku, ale pogardzaj¹ tym
jêzykiem9. Stwierdzaj¹c niski poziom ¿ycia duchowego i niedostatek wykszta³-
cenia, podkreœla jednak, ¿e Kaszubi posiadaj¹ w³asne pieœni i przys³owia.

Dusza Kaszuby wed³ug Lorka by³a i jest s³owiañska1o.
Nastêpnie przechodzi autor artyku³u do opisu ¿ycia codziennego, zwy-

czajów, domu, obejœcia oraz charakteru Kaszubów.
Praca Lorka nie wzbudzi³a pocz¹tkowo ¿adnego zainteresowania bada-

czy i dopiero pod koniec XIX stulecia powo³a³ siê na ni¹ Franz Tetzner I.
To zainteresowanie Kaszubami autorów niemieckich, wœród których byli

tak¿e duchowni, ma swoje g³êbokie uzasadnienie. Lud kaszubski Pomorza
Zachodniego, znajduj¹cy siê w obrêbie pañstwa pruskiego, nie poddawa³ siê
asymilacji, trwaj¹c uparcie przy swoich zwyczajach i jêzyku, a w sprawach
wiary, gdy nie móg³ korzystaæ z us³ug duchownego znaj¹cego kaszubski, wo-
la³ u¿ywaæ jêzyka polskiego ni¿ niemieckiego.

Problem asymilacji zyska³ na ostroœci w momencie rozbiorów Polski, gdy
pod panowanie pruskie dosta³a siê znaczna czêœæ o~szaru etnicznie obcego. Asy-
milacja ludnoœci tam mieszkaj¹cej sta³a siê jednym z wa¿niejszych problemów o
wymiarze pañstwowym, gdy¿ jej izolowanie siê mog³o zagroziæ spoistoœci pañ-
stwa. St¹d te¿, po krótkim okresie liberalizmu zwi¹zanym z nadziej¹ na natural-
n¹ asymilacjê ludnoœci polskiej, na pocz¹tku XIX wieku rozpoczêto jej germani-
zacjê poprzez szko³ê i koœció³. Prawdopodobnie dlatego w opracowaniach auto-
rów niemieckich przewa¿a³a opinia, ¿e ludnoœæ kaszubska rozumie doskonale
jêzyk niemiecki. Ten argument by³ potrzebny dla skasowania jêzyka kaszubskie-
go w koœciele. Odosobniony pogl¹d g³osi³ Karl G. von Anton, który twierdzi³, ¿e

ludnoœæ kaszubska nie pos³uguje siê jêzykiem niemieckim, poniewa¿ posiada
swój w³asny jêzyk, do którego jest przywi¹zana, w którym siê modli. Co wiêcej,
zdaniem von Antona, ludnoœæ kaszubska nie rozumie dobrze po niemiecku. Dla-
tego przeciwstawia³ siê pogl¹dom g³osz¹cym koniecznoœæ skasowania jêzyka
kaszubskiego w koœciele, uwa¿aj¹c, ¿e jest to krzywdz¹ce i niesprawiedliwel2.

.], Berlin 1899.

8 Tam¿e, s. 350.
9 Tam¿e, s. 351.
10 Tam¿e, s. 353.
II F. Tetzner, Die Slovinzen und Lebakaschuben
12 F. Hinze, dz. cyt.
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Problem kaszubski pojawi³ siê w literaturze niemieckiej ponownie w latach

piêædziesi¹tych XIX wieku, a wiêc ju¿ w okresie dzia³alnoœci Ceynowy. Opu-
blikowane wówczas dwa artyku³y i jedna ksi¹¿ka trudno uznaæ za przejaw g³êb-
szego zainteresowania 13. Dopiero od lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku do pierw-
szej wojny œwiatowej nast¹pi³ wyraŸny wzrost publikacji zwi¹zanych z kaszubsz-

czyzn¹; pojawi³y siê znacz¹ce nazwiska, i to zarówno ze strony niemieckiej jak

i polskiej. Nie zabrak³o te¿ uczonych czeskich.
Nowy rozdzia³ w niemieckich badaniach nad kaszubszczyzn¹ otwiera Frie-

drich Lorentz (1870-1937), Niemiec z Meklemburgii. Na ¿yczenie ksiêcia me-
klemburskiego studiowa³ slawistykê, nastêpnie zosta³ skierowany do dóbr hra-

biego Zitzewitza, gdzie bada³ jêzyk i obyczaje S³owiñców. Wyniki jego badañ,
bêd¹ce œwiadectwem s³owiañskiej przesz³oœci Pomorza Zachodniego, nie zna-
laz³y uznania w oczach oficjalnej nauki niemieckiej, tote¿ nie uda³o mu siê zro-
biæ kariery uniwersyteckiej. Mimo to nadal zajmowa³ siê kaszubszczyzn¹ i po-
zosta³ wiemy swoim zainteresowaniom do koñca ¿ycia. Po zbadaniu ziemi s³o-

wiñskiej osiad³ na Kaszubach, najpierw w Wejherowie, a potem w Kartuzach,

zajmuj¹c siê wszystkimi dialektami kaszubskimil4. Sta³ siê najwybitniejszym
znawc¹ tego zagadnienia. Opublikowa³ wiele prac i przyczynków, w tym epo-
kowe dzie³a: Slovinzische Grammatik, Slovinzische Texte i Slovinzisches Worter-
buch oraz Gramatykê pomorsk¹ przet³umaczon¹ i wydan¹ przez Instytut Za-
chodnio-S³owiañski w Poznaniu15. Jego pogl¹dy na temat gwar S³owiñców i
Kaszubów uleg³y w ci¹gu lat ewolucji. Pocz¹tkowo uwa¿a³, ¿e ró¿ni¹ siê one od
jêzyka polskiego, w latach dwudziestych uzna³ kaszubski za archaiczny dialekt

polski, a s³owiñski za poddialekt kaszubski.
Odmienny pogl¹d g³osi³ Gotthelf Bronisch. Bronisch w latach 1893-1894

bada³ gwarê na Mierzei Helskiej i na Kêpie Swarzewskiej. Wynikiem badañ
by³a dwuczêœciowa praca opublikowana w latach 1896-1898 pt. Kaschubische
Dialektstudien. W czêœci pierwszej, omawiaj¹cej dialekt Beloków, stwierdzi³
Bronisch m.in., ¿e jêzyk kaszubski (pomorski i po³abski) tworzy jedn¹ ca³oœæ z

jêzykiem polskim, poniewa¿ ich fonetyka wyrasta ze wspólnego pnia jêzyko-
wego. Podobnie s¹dzi³ Franz Tetzner (1863-1919), który uwa¿a³, ¿e jêzyk pol-

ski wraz z mow¹ S³owian nadba³tyckich tworzy³y niegdyœ wspóln¹ ga³¹Ÿ mowy

lechickiej; jêzyk kaszubski jest pozosta³oœci¹ narzeczy nadba³tyckichl6.

13 Zob.: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej,
14 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznañ 1950, s. 88 - 89.
15 Zob.: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej,
16 Tam¿e
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Pogl¹d o wspólnym pniu jêzykowym Pomorzan i plemion polskich wyra-
zi³ wiele lat wczeœniej August Schleicher w pracy Laut und Formenlehre der
polabischen Sprache (Petersburg 1871). Podzieli³ on jêzyki zachodnios³owiañ-
skie na grupê czesko-s³owack¹ i lechick¹. Jego zdaniem narzecza po³abskie i
kaszubskie wyrastaj¹ ze wspólnego pnia lechickiego. Dodaæ tu nale¿y, ¿e ter-
min "lechicki" jest przez Schleichera u¿ywany zamiennie z terminem "pol-
ski". Podzia³ Schleichera zosta³ przyjêty przez wiêkszoœæ slawistówl7.

Stanowisko poœrednie miêdzy wy¿ej omówionymi zajmowa³ Vatroslav
Jagic. Stwierdzi³ on mianowicie, ¿e œledz¹c zmiany fonetyczne w jêzykach
kaszubskim, po³abskim i polskim mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jêzyk kaszubski raz
zbli¿a siê bardziej do polszczyzny, drugi raz do po³abskiego, a w rzeczywisto-
œci stoi miêdzy nimi poœrodku, co odpowiada geograficznemu rozmieszcze-
niu tej grupy. Kaszubszczyzna jest wiêc wed³ug Jagica ogniwem przejœcio-
wym (poœrednim) pomiêdzy narzeczami polskimi na wschodzie a po³abskimi
na zachodzie, i to zarówno jêzykowo, jak i geograficzniel8.

Zupe³nie odrêbny pogl¹d na kaszubszczyznê wyrazi³ profesor czeski Julius
Koblischke. Jego zdaniem nazwy "Kaszuby" i "S³owiñcy" nie s¹ uzasadnione
merytorycznie i s¹ nienaukowe, okreœlaj¹ bowiem staropolskie Pomorze. We-
d³ug tego autora teza o pos³ugiwaniu siê w koœciele jêzykiem s³owiñskim jest
bezpodstawna, poniewa¿ t³umaczenia Krofeya i Pontanusa s¹ rdzennie polskie
(staropolskie), anie w jêzyku s³owiñskiml9. Uwagi JuliusaKoblischke zamiesz-
czone m.in. na ³amach "Mitteilungen des Vereins rur kaschubische Volkskun-
de" spotka³y siê z replik¹ Lorentza, równie¿ zamieszczon¹ w tym czasopiœmie2O.

Spory naukowców wokó³ jêzyka kaszubskiego, których plonem by³y licz-
ne publikacje, przes³oni³y niejako inne aspekty badañ kaszubskich. Mam tu

na myœli przede wszystkim badania etnograficzne.
W œród prac, które ukaza³y siê u schy³ku XIX stulecia, zwraca uwagê ksi¹¿-

ka Franza Tetznera Die Slovinzen und Lebakaschuben, pierwsza tak obszerna
monografia poœwiêcona przesz³oœci i teraŸniejszoœci Kaszub. Publikacja Tet-
znera jest z jednej strony podsumowaniem dotychczaspwej wiedzy o Kaszu-

IC

17 E. Kamiñska, J. Pa³kowska, Z historii badañ nad gwarami kaszubskimi, "Rocznik
Gdañski" 1956/57, T. 15/16, s. 362.

18 Tam¿e.
19 J. Koblischke, Der Name" Slovinzen ", "Mitteilungen des Vereins fur kaschubische

Volkskunde", 1908, Bd. 1, H. 1, s. 12-14: tego¿: tam¿e, s. 21 - 33.
.., 20 F. Lorentz, Welches Recht haben die Kaschuben Westpreussens au! diesen Namen? ,
"Mifteilungen des Vereins furkaschubische Volkskunde", 1910, Bd. 1, H. 5, s. 182-191.
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bach, a z drugiej omówieniem wyników w³asnych badañ w terenie. Dodatko-
wym walorem pracy jest rozdzia³ poœwiêcony rêkopiœmiennym zabytkom pi-
œmiennictwa s³owiñskiego i kaszubskiego i dok³adne ich opisanie21.

Natomiast pocz¹tki celowo podejmowanych badañ etnograficznych na Ka-
szubach siêgaj¹ lat czterdziestych XIX wieku i zwi¹zane s¹ z dzia³alnoœci¹
Floriana Ceynowy. Ze strony uczonych niemieckich zainteresowanie etnogra-
fi¹ Kaszub rozpoczê³o siê pod koniec XIX wieku i prawdopodobnie wi¹¿e siê
ze wzrostem publikacji jêzykoznawczych, które zwróci³y uwagê publicystów
na problem kaszubski i który doœæ mocno zosta³ zaakcentowany w gazetach
niemieckich22.

Jednym z pierwszych, którzy w swoich badaniach etnograficznych uwzglêd-
nili Kaszuby, by³ Alexander Treichel (1837-1901), z wykszta³cenia prawnik,
w³aœciciel dóbr w Wilczych B³otach (pow. koœcierski). Zami³owany ludoznaw-
ca, ca³e ¿ycie poœwiêci³ badaniom kultury ludowej. Opublikowa³ oko³o 100
artyku³ów i ksi¹¿ek, z których zaledwie oko³o dziesiêæ poœwiêconych jest w
ca³oœci lub w czêœci folklorowi kaszubskiemu23.

Zas³u¿onym badaczem by³ tak¿e Otto Knoop (ur. W 1853 r.), który zaj-
mowa³ siê przede wszystkim ludoznawstwem Pomorza Zachodniego. W la-
tach 1892-1902 wydawa³ wraz z A. Haasem czasopismo "Blatter fur Pom-
mersche Volkskunde" poœwiêcone etnografii, w tym tak¿e kaszubskiej. Z cza-
sopismem tym wspó³pracowa³ Józef £êgowski, publikuj¹c tam swoje artyku-
³y23. Knoop jest ponadto wydawc¹ kilku tomów podañ i facesji pomorskich, w
których wiele miejsca zajmuj¹ podania kaszubskie24.

Zwyczaje, obrzêdy i przes¹dy Kaszubów z okolic Cz³uchowa, Wa³cza i
Szczecinka opisa³ w 1904 roku R. Krause25.

Wiele podañ i legend kaszubskich znalaz³o siê w szeœciotomikowym zbio-
rze legend Paula Behrendta z Gdañska26.

21 F. Tetzner, dz. Cyt.
22 A. Majkowski, Prasa niemiecka i Kaszuby, "Gazeta Gdañska", 1907, Nr 137 i 138.
23 Zob.: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej; bibliografia wszyst-

kich prac Treichela - zob. E. Wermke, Bibliographie der Geschichte von Ost- und West-
preussen (bis 1929), Konigsberg 1933. -24 Zob.: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej.

2S Tam¿e.
26 P. Behrendt nie by³ etnografem, lecz pisarzem. Wykorzystanie przez niego podañ i

legend kaszubskich jest dowodem recepcji ludowej literatury kaszubskiej w kulturze nie-
mieckiej.
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Badanie kultury Kaszub by³o u wymienionych autorów fragmentem
badañ etnograficznych szerszego obszaru geograficznego. Natomiast ludoznaw-
stwu wy³¹cznie Kaszub poœwiêcili ca³e swoje ¿ycie Izydor i Teodora Gulgow-
scy. Gulgowski (1874-1925) osiedli³ siê we W dzydzach jako nauczyciel jesie-
ni¹ 1898 roku. W nastêpnym roku o¿eni³ siê z Teodor¹Fethke z Che³mów pod
Brusami. Od 1899 roku wspólnie rozpoczêli dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do odro-
dzenia kultury ludowej na Kaszubach. Teodora Gulgowska zajê³a siê haftem
kaszubskim i tkactwem, Izydor - plecionkarstwem. Wskrzesili tak¿e, zarzu-

cone niemal wówczas z powodu nieop³acalnoœci, garncarstwo. Najwiêkszym
ich osi¹gniêciem by³o utworzenie muzeum-skansenu we W dzydzach.

Izydor Gulgowski nie poprzesta³ na dzia³aniach praktycznych. Nie po-
zwala³a mu na to jego pasja badawcza. W 1907 roku wraz z Lorentzem za³o-
¿yli w Kartuzach stowarzyszenie " Verein fur Kaschubische Volkskunde". Ce-
lem organizacji by³o "zbieranie oraz udostêpnianie nauce i ogó³owi wszelkie-
go materia³u dotycz¹cego ludoznawstwa kaszubskiego w naj szerszym zakre-
sie"27. Do stowarzyszenia nale¿a³a inteligencja niemiecka i polska z terenu
Kaszub. Stowarzyszenie wydawa³o w³asny organ "Mitteilungen des Vereins
fur kaschubische Volkskunde" pod redakcj¹ Lorentza i Gulgowskiego28. W

artykule wstêpnym wy³o¿ony zosta³ program stowarzyszenia. Redaktorzy
wyraŸnie odciêli siê od polityki, stwierdzaj¹c, ¿e interesuje ich historia, ale
jako historia kultury; historia polityczna natomiast tylko o tyle, o ile jest œrod-
kiem do poznania historii kultury. Przedmiotem zainteresowania wymienio-
nego czasopisma by³ te¿ jêzyk oraz pochodzenie nazw, zarówno nazwisk jak i
imion, nazw miejscowoœci, a tak¿e przezwisk. Dalej wymieniona zosta³a tra-
dycja ludowa, obejmuj¹ca podania, baœnie, pieœni ludowe i inne "wierszo-
wanki", zagadki, przys³owia, przes¹dy i zwyczaje zwi¹zane z przes¹dami, czar-
na magia oraz zwyczaje i obrzêdy, tryb ¿ycia i opisy mieszkañ. Dodaæ nale¿y,
¿e czasopismo by³o redagowane w jêzyku niemieckim. Materia³ etnograficz-
ny by³ podawany w wersji oryginalnej, z uwzglêdnieniem pisowni kaszub-
skiej, a pod spodem znajdowa³o siê t³umaczenie na jêzyk niemiecki. Poza
wieloma artyku³ami w wymienionym czasopiœmie znalaz³ siê stosunkowo
bogaty materia³ etnograficzny, obejmuj¹cy opisy przes¹dów z ró¿nych miej-~

27 A. Bukowski, dz. cyt., s. 146.
28 Czasopismo by³o atakowane przez miejscowych hakatystów za bezstronnoœæ i lek-

cewa¿enie interesów interesów niemieckich. W zwi¹zku z tymi atakami Lorentz zrzek³ siê

redagowania go i od numeru 7 redakcjê przej¹³ Gulgowski.
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scowoœci, zagadki, legendy, zwyczaje i obrzêdy, w tym dok³adny opis obrzêdu
œcinania kani sporz¹dzony przez Jana Patocka, kilkadziesi¹t przys³ów i kilka
pieœni ludowych29. Pisownia kaszubska ustalona by³a prawdopodobnie przez
Lorentza i zamieszczona na pocz¹tku "Mitteilungen [...]"3°. Materia³ etnogra-
ficzny nadsy³ali okoliczni mieszkañcy Ka-sz~zewa¿nie nauczyciele. Sta-
³ym wspó³pracownikiem czasopisma by³ Jan Patock (1886-1940), nauczyciel
pochodz¹cy ze Strzelna. Stamt¹d te¿ pochodzi³y jego materia³y etnograficzne.

Wiêkszoœæ prac jêzykoznawczych zamieszczonych w "Mitteilungen [...]"
by³a pióra Lorentza. Gulgowski natomiast zajmowa³ siê etnografi¹.

Okres miêdzywojenny przynosi niewielk¹ liczbê publikacji. Jednak poza
pracami ci¹gle jeszcze czynnego Lorentza trudno w nich wyró¿niæ ciekawsze
pozycje. S¹ to przewa¿nie artyku³y publicystyczne zamieszczane w takich
periodykach, jak "Die Ostmark", "Grenzboten" czy "Zeitschrift rur Politik".
Nieco materia³u znajdowa³o siê w publikacjach historyczno-krajoznawczych3!.

Po drugiej wojnie œwiatowej znacznie zmala³o zainteresowanie Kaszuba-
mi ze strony autorów niemieckich, jakkolwiek w ostatnich kilku latach poja-
wi³o siê nieco publikacji o charakterze historycznym lub wspomnieniowym.
W zarejestrowanej liczbie oko³o 130 publikacji znajduj¹ siê te¿ artyku³y auto-
rów polskich32, wznowienie uzupe³nionego s³ownika Lorentza33, edycje tek-
stów kaszubskich34. Wœród wczeœniejszych publikacji tego okresu spotyka siê
artyku³y publicystyczne o wymowie rewizjonistycznej, jak np. Hansa Krann-
halsa Das Zuglein an der Waage3S. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e z up³ywem lat
tego typupUbiik;;;;j;;-:;c~ siê æoraz rzadsze. Je¿eli chodzi natomiast o po-
wa¿ne zainteresowania naukowe, to wymieniæ nale¿y przede wszystkim Niem-
ca Friedhelma Hinzego i Austriaka Ferdinanda Neureitera.

Friedhelma Hinze, slawistê z Akademii Nauk by³ej NRD, œmia³o mo¿na
uznaæ za kontynuatora dzie³a Lorentza. Jego dorobek naukowy obejmuje 70
zarejestrowanych w niniejszym zestawieniu publikacji w jêzyku niemieckim
(publikuje te¿ swoje prace w jêzyku polskim), nie licz¹c dzie³ edytorskich

29 M o O l " [ ] d"lttel ungen 000' zo cyto
30 Tam¿e, so 8-120
31 Zobo: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej.
32 Tam¿e o
33 Fo Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, Bdo 1- 5, Berlin 1958-1983.
34 F. Neureiter, Kaschubische Antologie, Miinchen 1973; Die Schmolsiner Periko-

pen, hrsg. von Fo Hinze, Berlin 1967.
35 Zobo: Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej.
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dotycz¹cych Kaszubów i S³owiñców36. S¹ to przede wszystkim prace jêzyko-
znawcze. Autor ten zajmuje siê m.in. badaniem zapo¿yczeñ z jêzyka niemiec-
kiego w jêzyku kaszubskim oraz tekstami kaszubskimi od strony jêzykowej.
Szczególnie cenne s¹jego prace edytorskie. Wymieniæ tu nale¿y przede wszyst-
kim Altkaschubische Gesangbuch. Jest to zbiór pieœni ze Smo³dzina pocho-
dz¹c~-:;XVI-=--XVI~~ prze³o¿onych na jêzyk s³owiñski. Rêkopis ten
w 1930 roku dosta³ siê do biblioteki uniwersyteckiej w Greifswaldzie. Tam
odnalaz³ go Hinze i przygotowa³ do druku. Gesangbuch ukaza³ siê nak³adem
berliñskiej Akademii Nauk37. Hinze jest te¿ wydawc¹ Stu kaszubskich tañców
Jana Patocka, które przet³umaczy³, skomentowa³ i opublikowa³ w "Zeitschrift
fur Slawistik"38.Uzupe³ni³ te¿ s³ownik Lorentza i opublikowa³ jako Pomora-
nisches Worterbuch w latach 1958-1983. Warto zauwa¿yæ, ¿e jako pierwszy
autor figuruje Friedrich Lorentz39.

W krêgu zainteresowañ wspomnianego autora jest tak¿e dawna literatura
s³owiñska i wspó³czesna kaszubska. Nale¿y równie¿ wymieniæ prace biblio-
graficzne Hinzego. Jak dot¹d ukaza³y siê zestawienia twórczoœci Alojzego
Nagla, Jana Drze¿d¿ona, Alojzego Budzisza, Jana Patocka i Jana Bilota4°.

Drugim autorem, niew¹tpliwie znanym doskonale dzia³aczom kasml)Skim
i kaszubologom, jest Ferdinand Neureiter, mieszkaniec Salzburga, absolwent
uniwersytetu wiedeñskiego. Studiowa³ anglistykê i romanistykê. Z zagadnie-
niem kaszubskim zetkn¹³ siê przypadkowo, mianowicie podczas pobytu w
Londynie zapozna³ siê z ksi¹¿eczk¹ Trautmanna Die slavischen Volker und
Sprache, z której dowiedzia³ siê o is'tiiieiiiu-m-du kasz'Ubskie-go: Zai~g~-
ny, rozpocz¹³ gruntowne studia, po³¹czone ze zbieraniem literatury na intere-
suj¹cy go temat. Nauczy³ siê polskiego i kaszubskiego. Sta³ siê popularyzato-
rem literatury kaszubskiej. Jest autorem artyku³ów o Kaszubach, t³umaczem
ich literatury oraz autorem dwu cennych ksi¹¿ek: antologii kaszubskiej i hi-
storii literatury kaszubskiej. Ta ostatnia doczeka³a siê dwóch wydañ niemiec-
kich oraz t³umaczenia na jêzyk polski41.

Ostatni¹ odnotowan¹ w niniejszym zestawieniu publikacj¹ w jêzyku nie-
mieckimjest ksi¹¿ka Marianne Wannow, by³ej Konsul Generalnej Niemiec w

36 Tam¿e,
37 Tam¿e

38 Tam¿e,

39 Tam¿e.

40 Tam¿e.

41 Tam¿e.
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Gdañsku, Die Kaschuben, poœwiêcona w g³ównej mierze omówieniu badañ
Aleksandra Hilferdinga. W pos³owiu autorka przedstawi³a w³asne refleksje.
Mówi¹c o prawach Kaszubów do ma³ej ojczyzny w wiêkszym regionie, stwier-
dzi³a m.in. "Spo³ecznoœæ kaszubska, która w swojej rodzimej krainie mieszka
od wielu wieków i doœwiadczy³a tutaj tak pokojowego wspó³¿ycia z innymi
nacjami, jak i ucisku w trudnych czasach, zdoby³a wielu przyjació³ na œwiecie
dla swojej sprawy. £¹cz¹c konsekwentny rozwój to¿samoœci etnicznej w ra-
mach wiêkszego regionu z to¿samoœci¹ narodow¹ w ramach pañstwa, Kaszu-
bi stanowi¹ cegie³kê w mozaice europejskiej wspólnoty narodów i kultur, któ-
ra poprzez ró¿norodnoœc staje siê bogatsza jako jednoœæ"42.

Zebrany materia³ bibliograficzny obejmuje stosunkowo niewielk¹ liczbê
publikacji niemieckojêzycznych. Szczególnie ubogo rysuje siê on na tle obfi-
tego piœmiennictwa polskiego dotycz¹cego kaszubszczyzny. Nawet jeœli od-
najd¹ siê jeszcze jakieœ pojedyncze opracowania czy artyku³y, generalnie nie
zmieni¹ one obrazu tego piœmiennictwa. Jest w nim niewiele prac bezwarto-
œciowych, dyletanckich artyku³ów w gazetach czy propagandy "antykoryta-
rzowej" okresu miêdzywojennego. Przewa¿aj¹ rzetelne zain--reresowania na-
ukowe. Z tego wzglêdu piœmiennictwo to warte jest pog³êbionej analizy. War-
to tu zaj¹æ siê takimi problemami, jak recepcja literatury kaszubskiej w litera-
tuturze niemieckiej - szczególnie w podaniach i legendach, etnografia ka-
szubska w œwietle niemieckich badañ i bodaj¿e najwa¿niejszy problem - tzw.

kwestia kaszubska w historiografii niemieckiej. Zebrany dotychczas materia³
bibliograficzny mo¿e staæ siê podstaw¹ tych badañ.

Raz jeszcze warto podkreœliæ, ¿e w historiografii niemieckiej kierunki
badañ nad kaszubszczyzn¹ wyznaczyli uczeni X~p~c~¹tk~w XX wieku. Z
wspó³czesnych badaczy, którzy zajmuj¹ siê tym problemem nie tylko okazjo-
nalnie, wymieniæ mo¿na tylko Hinzego i Neureitera. Trzeba tu jeszcze zazna-
czyæ, ¿e w ostatnich latach p'OJa;1³Y"~nowe publikacje, których autorzy
wywodz¹ siê z Pomorza. Maj¹ one charakter przewodników krajoznawczych,
niekiedy bardzo osobistych, lub wspomnieñ43.

42 M. Wannow, Die Kaschuben. Ein Wegweiser au! den Spuren der Forschungsreise
des russischer Gelehrten Alexander Hilferding im Sommer 1856 mit einem Nachwort iiber
die Heimat der Kaschuben, die Entwicklung ihres regionalen Bewusstseins und die Be-
wahrung der Rechte ihres kleineren Vaterlandes in einer grosseren Region, Gdañsk 1999,
s.397.

43 Zob. Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej.
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Materia³y do niemieckojêzycznej bibliografii kaszubskiej

1. Der Aal an der Kette [Sage]. - Mitteilungen des Vereins fUr kaschubi-
sche Volkskunde, 1910, Bd. 1, H. 5, s. 215 - 216

2. Allerei Aberglaube aus Strellin, Kr(eis] Putzig. Mitgeteilt von J(an]
Patock. - Mitteilungen des Vereins rur kaschubische Volkskunde, 1912, Bd. 2,
H. 2, s. 102 - 105

3. Allerei Heilmittel. aus dem Wieller Kirchspiel. Aberglaube. - Mittei-
lungen des Vereins fur kaschubische Volkskunde, 1908, Bd. 1, H. 1, s.30; H. 2,
s. 74 - 75

4. Der alte Fritz und der Liibkauer Bauer [Sage]. - Mitteilungen des Ve-

reins fur kaschubische Volkskunde, 1909, Bd. 1, H.4, s. 152

5. Altkaschubisches Gesangbuch. Hrsg. von Friedhelm Hintze, Berlin:
Akademie- Verlag 1967, XXVIII, 193 s.(Deutsche Akademie der Wissenscha-
f ten zu Berlin. Veroffentlichungen des Instituts rur Slawistik; Nr 37)

6. Ambrassat A., Westpreussen. Ein Handbuch der Heimatkunde rur Schu-
³e und Haus, Danzig: A. W. Kafemann 1906, VIII, 294 S., i³.

Tu m.in. o Kaszubach.

7. Archut A., Aberg1aube und Brauch aus den Kreisen Butow und Lauen-
burg, - B1atter fur Pommersche Vo1kskunde, 1895, Jg. 3, Nr 5, s. 66 - 68: Nr 7,
s. 105 - 107; Nr 8 s. 122 - 124

8. * Asmus, Pommersche Flurnamen. - Blatter rur Pommersche Volks-

kunde, 1914, Jg. 2, Nr 7

9. * Ans der Geschichte des Dorfes Budow. - Os1pommersche Heimat.

Bei1age zur Zeitung fur Ostpommem, 1933, 17 s.

10. * Aus der Pfarrchronik zu Charbrow. - Lauenburger Illustrierter Kreis- V
kalender fur das Jahr 1908, s. 75 - 80



11. Backe, Bericht fiber die Wenden in Pommem, w: Ausfiihrliche Be-
schreibung des gegenwiirtigen Zustandes des Konigl.Preussischen Herzog-
tums Vor- und Hinterpommern, Bd. 1. Hrsg. von L. w: Briiggemann, Stettin
1779, s. 65 - 69

2
,..

12. Ballade mit Melodie aus Strel1in Kreis Putzig (K(t ol Nowl(t e mia-
sta...). Aufgezeichnet von Johannes [Jan] Patock. - Mitteilungen des Vereins
fur kaschubische Volkskunde, 1910, Bd. 2, H. l (6), s. 45 - 47

13. Baudouin de Courtenay J., Das gegenseitige Verhaltnis der sogen-
nanten lechischen Sprachen. - Archiv rur slavische Philologie, 1902, Bd. 24,
s. 1 - 73

14. Baudouin de Courtenay J., Kurzes Resume der "Kasubischen Fra-
- Archiv fur s1avische Phi1o1ogie, 1904, Bd. 26, s. 366 - 405

ge",

15. *Baudouin de Courtenay J., Ubersicht der slavischen Sprachenwelt,
Leipzig 1884

z
16. Behrendt Paul, Westpreussischer Sagenschatz, Bd. 1 - 6, Danzig:

A.W. Kafemann 1906 -1910
Tu m.in. legendy kaszubskie. - Rec. F. Lorentz - Mitteilungen des Ve-

reins rur kaschubische Volkskunde, 1908, Bd. l, H. 2, s. 79 - 80; 1910, Bd. l,

H. 5, s. 228; 1910, Bd. 2, H.1 (6), s. 59

17.*Bergengruen Werner, "Zwei kaschubische Weihnachtslieder". W:
W. Bergengruen, Die verborgene Frucht, Zurich 1947, s. 67

z

I
18. BernoulIi Johann, Reisen durch Brandenburg, Pommem, Preussen,

Curland, Russland und Pohlen in den Jahren 1777 und 1778, Bd. 1, Leipzig:

C. Fritsch 1779
Tu m.in. o Kaszubach

19. Besprechungsformel gegen strzelañ (Fingergeschwar) aus Strellin,
Kr[eis] Putzig. Mitgeteilt von J[an] Patock. - Mitteilungen des Vereins fdr

kaschubische Volkskunde,1910, Bd. 2, H. 1 (6), s. 52
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20. Bezzenberger A [dalbert], Hausmarken aur der Halbinsel Hela. - Sitz-

ungberichte der Altertumsgesellschaft Prus si a zu Konigsberg, 1895, Bd. 19, s.
137-139

1}l21. Bielfeldt Hans Holm, Pomoranische Worter in der deutschen Mun-
dar³ Hinterpommems im 19.Jahrhundert. W: Pracefilologiczne, t. 18,2, War-
szawa 1968, s. 171 - 184

22. Bierprobe in Putzig [Sage]. - Mitteilungen des Vereins rur kaschubi-

sche Volkskunde, 1910, Bd. 1, H. 5, s. 216

23. Die Bildsaule der Mutter Gottes in Sianowo [Sage]. - Mitteilungen
des Vereins fur kaschubische Volkskunde, 1908, Bd. 1. H. 2, s. 70

24. Biskupski Leon, Die Sprache der Brodnitzer Kaschuben im Kreise
Karthaus (West-Preussen). H. 1: Lautlehre-Abteilung A, Leipzig: Breitkopfu.
Harte11883, VI, 61 s. (Beitriige zur slavische Dialektologie; 1)

Diss. Breslau 1883

25. Blitter fur Pommersche Volkskunde. Monatsschrift fur Sage, Mar-
chen, Sitte und Brauch, Schwank und Streich, Lied, Riitsel und Sprachliches
in Pornmem. Hrsg. von O. Knoop und A. Haas, 1892 -1902

26. Bleich Erich, Vom Volkslied im Deutsch Kroner Lande. - Heimatka-
lender Kr. Flatow, 1933, 17, s. 119 - 122

27. Bohning Peter, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen
1815 - 1871. Ein Beitrag zum lntegrationsprozess der polnischen Nation,
Marburg/Lahn: J.G. Herder-Institut 1973, X, 254 s. (Marburger Ostforschun-
gen; Bd. 33) Tu m.in. o kwestii kaszubskiej

l

1

28. *Borzyszkowski Józef, Wer sind und wo siede1n die Kaschuben? -
Europa Ethnica 1993, Bd. 50, 1993, H. 1-2, s. 39 - 50

29. *Borzyszkowski Józef, Zur Geschichte der pommerschen Kaschuben.
W: Pommern. Geschichte, KultuI; Wissenschaft. Zweites Kolloquium zur pom-
merschen Geschichte 13. und 14. September 1991, Greifswald 1991, s. 59 - 72
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30. Brauer Wilhelm, Im Flug fiber die Kaschubei. - Der Westpreusse,
1973, Jg. 25, Nr 4, s. 4 - 5

~ Brauer Wilhelm, Wanderungen durch die Kaschubei. - Der West-

preusse, 1958, Jg. 10, Nr 26, s. 10: Nr 27, s. 10jJ
32. Braun Fritz, Wanderungen durch die Kaschubei. W: Die Provinz

Westpreussen in Wart undBi/d, T/. 2, Danzig 1912, s. 139 - 143, i1.

33. Breyer Richard, Die kaschubische Bewegung vor dem Ersten We1t-
krieg. W: Studien zur Geschichte des Preussenlandes. Festschrift fi1r Erich

Keyser zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schulem. Hrsg.
von ErnstBah³; Marburg 1963, s. 327 - 341

i

34. Breza Edward, Beinamen des pommerschen Ade1s. - Onomastica
Slavogermanica (Berlin), 1981 Bd. 13, s. 115 - 129

35. *Broesike Max, Deutsche, Polen, Masuren und Kaschuben in der
Provinz Westpreussen, Berlin 1910

36. Bronisch G[ erhard], Kaschubische Dialektstudien. H. 1: Die Spra-
che der Belóce. - Archiv flir slavische Philologie, 1896, Bd. 18, s. 321 - 408

To¿ w odbitce: Leipzig: Harrasowitz 1898, 88 s.

37. Bronisch G[erhard], Kaschubische Dialektstudien. H. 2: Texte in
der Sprache der Belóce, Leipzig: Harrasowitz 1898, 73 s.

38. Bronisch Gerhard, Oh le Walter, Teichmtiller Hans, Kreis Biitow,-
2. verbess. Aufl., Stettin: L. Saunier 1939,309 s.+ 144 s. tabl., 1 mapa. (Die
Kunst und Kulturdenkmiiler der Provinz Pommem)

39. Briickner Aleksander, Randglossen zur kaschubischen Frage. - Ar-
chiv f tir slavische Philologie, 1899, Bd. 21, s. 62 - 78

40. Briiggemann L. W., Etwas von den Pornmerschen Caschuben von
Herm Probst Haken zu Stolpe in Hinter-Pommem. - Biischings Wochentliche

Nachrichten, 1779 [druk 1780], Jg. 7, s. 189 -193,197-204
o
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41.* Brunner-Milkow G., Uber die alten Ortsnarnen der Gegend bei
Deutsch Krone und Tempelburg. - Zeitschrift des Westpreussischen Geschichts-
vereins, 1886, H. 16, s. 115 - 118

42. Biisching, Bemerkungen fiber die Kaschuben. - Biischings Wochen-

tliche Nachrichten, 1779 [druk 1780], Jg. 7, s. 148, 182, 189, 197 ,.

43. Camman Alfred, Turmberg-Geschichten. Ein Beitrag rur westpreus-
sischen Landes- und VoIkskunde, Marburg:N.G. EIwert 1980,343 S., iI., bi-
bIiogr. (Schriftenreihe der Kornrnission fur Ostdeutsche VoIkskunde in der
Deutschen GeseIIschaft fur VoIkskunde; Bd. 22)

44. *Celarek Aleksander, Kaschubische Fischerboote. Liineburg 1989.

(Nordost-Archiv: Schriftenreihe; 30)

45. [Ceynowa Florian], Beitrag zur Kenntnis der kaschubischen Spra-
che. - Jahrbiicher fur s1awische Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1848, Jg.
6, s. 75 - 78

46. [Ceynowa Florian], Die Germanisirung der Kaschuben. -Jahrbiicher
rur slawische Literatur, Kunst und Wissenschaften, 1843, Jg. 1, H. 4, s. 243-

244
Przedruk w: Die po1nische Sprachenfrage in Preussen. Hrsg. von G. Gi-

sevius, Leipzig 1845

47. Ceynowa Florian, Kaschubische Orts- und Vo1ksnarnen. - Jahrbiicher

fiir s1awische Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1844, Jg. 2, H. 3

48.Cieœlak Tadeusz, Die Kaschuben aIs soziales und politisches Problem
am Ende des 19. und Anfang des 20-.Jahrhunderts. - Letopis. Jahresschrift
des lnstituts rur sorbische Volksforschung. Reihe B - Geschichte, 1978, Nr
25, s. 31 - 38

49. *Cramer Reinhold, Geschichte der Lande Lauenburg und Biitow.
Bd. 1-2, Konigsberg: Dalkowski 1858

Tu m.in. o pochodzeniu nazwy "Kaszuby"
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50. Dambrowski Iwan. Baron von der Damerau: Adelgeschichtliches aus
dem Erinnerungsschatz der Dombrowski, Kolkow, Zelewski in Pommerellen.
- Mitteilungen des Vereins fur kaschubische Volkskunde, 1913, Bd. 2, H. 3
(8), s. 113 - 130

Y'

51. Dambrowski Iwan, Baron von der Damerau, Waren die v. Dombrow-
ski der Kaschubei Mondri oder waren die v. Mondri der Kaschubei Do-
mbrowski ? Eine hera1disch-genealogische Skizze zur Geschichte rur Kaschu-
bischen Uradels. - Mittei1ungen des Vereins rur kaschubische Vo1kskunde,

1908,Bd.1,H.1,s.17-19, 1908,H.2,33-55, 1909,H.3, 113-148,2tabl.

f(;;)DiedriCh Waldemar, Kaschuben, Kassuben. W: Diedrich W, Frag
mi~h Pommern, [B.m.] 1987, s. 105 -110

/"\,

53. Dietert-Dembowski Friedrich, ReisebiWer aus dem Deutschen Osten.
Ein Heimat- und Wanderbuch mit etwa fiinfzig Bi1dem und Origina1zeich-
nungen ostdeutscher Kiinst1er. - Erste und zweite Aufl., Frankfurt a.M.: Deut-
scher Heimat-Ver1ag [1908], 128 s. + 31 s. i1.

Rec. F. Lorentz - Mittei1ungen des Vereins fur kaschubische Vo1kskun-
de, 1910, Bd. 2, H. 1 (6), s. 62 - 63

~itsch Lina, Kaschubische Weihnachts-Sage. - Pommersches Hei-
m~t::l~975, [Hamburg 1974], s. 123 - 126

IJ

55. Der Drache im Bilawa-Bruch von Johannes [Jan] Patock. - Mittei-

lungen des Vereins fili kaschubische Volkskunde,1910, Bd. 2, H. 1 (6), s. 48-
49

56. Drei Sagen. 1. Der Wettwurf bei Gdinen von Paul Paschke, 2. Die
Tiege von R. Hecker, 3. Heiligenbrunn von R. Hecker. W: Die Provinz West-
preussen in Wart und Bi/d, Tl. 2, Danzig 1912, s. 351 - 354

57. Falkenhahn V[iktor], Bielfeldt H[ans] H[olm], Pomoran[ische]
"m¹c" "Stellnetz zum Heringsfang" - d[ eutsche] Manze. Grundsatzliches zur
Aufstellung von Etymologiem. - Zeitschrift rur Slawistik, 1963, Bd. 8, s. 49-
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