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Justyna Pomierska
Gdañsk

Przys³owia w S³owniku
Friedricha Lorentza

Wydany w roku 1958, a opracowywany przez Friedricha Lorentza od 1933
do jego œmierci w 1937 r., Pomoranisches Wörterbuch, Bd. I A–P1 jest pok³osiem
wieloletniej pracy naukowo-badawczej tego niemieckiego jêzykoznawcy, bada-
cza historii i kultury Pomorza. Zaczyna³ wœród S³owiñców (badania prowadzi³ od
1897 do ok. 1912 r., kiedy to wyda³ Slovinzisches Wörterbuch2), potem mieszka-
j¹c wœród Kaszubów w Wejherowie (1903), w Kartuzach (od 1904), w Sopocie
(od 1914), opracowa³ m.in. Zarys etnografii kaszubskiej (Toruñ 1934), w którym
stwierdzi³ identycznoœæ kultury kaszubskiej z polsk¹ (Jêzyk kaszubski 2006: 153).
By³ wspó³za³o¿ycielem – z I. Gulgowskim – towarzystwa naukowego Verein für
kaschubische Volkskunde (Kartuzy 1934), przyczyni³ siê do powstania „Gryfa”
i Towarzystwa M³odokaszubów (Borzyszkowski, 2000: 121). „Za ma³o polski dla
Polaków, za ma³o niemiecki dla Niemców” (tam¿e) sympatyzowa³ ze zwolenni-
kami pisania po kaszubsku. Redagowa³ „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”, gdzie
publikowali m.in. pisarze pó³nocnokaszubscy: J. Bilot, A. Budzisz i J. Patock,
korespondowa³ z ks. L. Heykem. By³ postaci¹ popularn¹ na Kaszubach i rozpo-
znawan¹ przez Kaszubów, o czym wspominali m.in. L. Roppel i W. B³aszkowski
(Smoczyñski 1963: 29–30).

„Miô³ Lorentz przewãdrowóné ca³é Kaszëbë, wies za ws¹, wëbùdowanié za
wëbùdowanim” (Hinze, 2000: 12), bada³ – „pòdle swégò pëtownika (...) jakò co
brzmi i jak sã zwie” (tam¿e) – rozleg³y obszar Kaszub w ca³oœci i kompleksowo
nigdy wczeœniej niebadanych. Zapisa³ ponad 1050 tekstów3, reprezentuj¹cych nie

1 Tomy II–V wydane przez F. Hinzego s¹ kontynuacj¹ koncepcji S³ownika, jednak zawieraj¹
materia³ nie tylko Lorentza; nadto: Sy, AJK, w³asny Hinzego, z ekscerpcji literatury kaszub-
skiej i z terenu. Por. opiniê Brezy 1974: 70.

2 Zasoby tego S³ownika zosta³y w ca³oœci wykorzystane w Pomoranisches Wörterbuch, o czym
w recenzji Z. Topoliñskiej, „Rocznik Slawistyczny”, XXI, 1960–61, s. 166 (Breza 1974: 70).

3 Teksty pomorskie (kaszubskie), Kraków 1924, publikacjê S³ownika s³owiñskiego poprzedzi³o
te¿ opublikowanie Tekstów s³owiñskich.
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tylko wszystkie wsie, ale te¿ liczne przysió³ki (Jêzyk kaszubski, 2006: 153). Te
zbiory – obok wydanych wczeœniej s³owników kaszubskich (Pob³ockiego, Biskup-
skiego, Ramu³ta) i cytatów z utworów pisarzy kaszubskich4 – s¹ Ÿród³em materia³u
jêzykowego Pomoranisches Wörterbuch, gdzie stanowi¹ egzemplifikacjê u¿ycia
wiêkszoœci wyrazów has³owych. Przedmiotem mojej pracy jest wyekscerpowany
z tego s³ownika materia³ paremiograficzny5.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e w S³owniku6 Lorentza zapisanych zosta³o ok. 600 przy-
s³ów. Trudnoœci w oszacowaniu wielkoœci zbioru wynikaj¹ ze specyfiki zapisu
autora: 1) Lorentz nie wyodrêbnia przys³ów i frazeologizmów z reszty materia³u
jêzykowego jakimœ kwalifikatorem, 2) nie wprowadza ¿adnego sposobu odró¿nia-
nia zapisów w³asnych (zapisy w terenie) od wyekscerpowanych z wymienionych
w przedmowie Ÿróde³ (pisanych), 3) braku objaœnieñ znaczeñ metaforycznych,
4) informacje o proweniencji danego s³owa podawane s¹ zbiorowo na koñcu da-
nego artyku³u has³owego, a zatem mo¿na tylko podejrzewaæ, ¿e wœród wymienio-
nych zdañ, opatrzonych ostatecznie inicja³em nazwiska, któreœ pochodzi z twór-
czoœci któregoœ z pisarzy kaszubskich. Nierzadkie s¹ te¿ wypadki pominiêcia tej
informacji (por. Treder 1986: 82), np. tylko 12 proc. spoœród rozpoznanych prze-
ze mnie przys³ów Floriana Ceynowy zosta³o opisanych przez autora przyjêtym
dla wszystkich pism Ceynowy skrótem C. Ponadto nawet pobie¿na analiza po-
równawcza zasobów paremiograficznych S³ownika pozwala stwierdziæ, ¿e eks-
cerpcja wymienionych w Przedmowie Ÿróde³ pisanych jest niepe³na, co dotyczy
równie¿ s³ownictwa (por. Smoczyñski, Breza).

Badanie proweniencji przys³ów ze S³ownika Lorentza prowadzi do wniosków,
których punktem wyjœcia niech bêd¹ zestawienia procentowe ujête w schemat
(zob. s. 9):

1. Przys³owia, które Lorentz wyekscerpowa³ z Ceynowy

Najwiêcej, bo prawie 60 proc. przys³ów w materiale Lorentza pochodzi
z Pjrszèho tés¹ca kaszébsko-s³ovjnskjch gôdk F. Ceynowy7. Wiêkszoœæ z nich

4 Wymienieni we wstêpie do S³ownika: F. Ceynowa, H. Derdowski, A. Majkowski, J. Karnow-
ski, F. Sêdzicki, L. Heyke, J. Klebba, A. Budzisz, J. Bilot, A. Labuda, J. Trepczyk, I. Gulgow-
ski, J. £êgowski.

5 Wypisa³am intuicyjnie przys³owia, nastêpnie wyodrêbni³am w ka¿dym wyraz-j¹dro przede
wszystkim w celu uzyskania podstawy poszukiwañ w innych zbiorach, ale i dla zbadania
ewentualnej liczby i rodzaju powtórzeñ poszczególnych faktów jêzykowych, a tak¿e dla zes-
tawienia wariantów. Wyraz-j¹dro nie zawsze pokrywa siê z wyrazem has³owym S³ownika.

6 Dalej Lor i numer strony, inne skróty patrz Wykaz Ÿróde³.
7 Autentycznoœæ przys³ów Ceynowy to wa¿ki problem; por. J. Pomierska, Pjrszi tés¹c kaszébsko-

-s³ovjnskjch gôdk Floriana Ceynowy a przys³owia zebrane w S³owniku gwar kaszubskich
Bernarda Sychty, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziœ, Nr 5, Gdañsk 2003, s. 45–54.
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zosta³a przepisana w niezmienionym pierwotnym kszta³cie; mo¿na go odtworzyæ
po zamianie zapisu z transkrypcji fonetycznej na pisowniê znormalizowan¹ we-
d³ug dzisiejszych zasad ortografii kaszubskiej. Zauwa¿one w 20 przys³owiach
zmiany to:

1. zmiana szyku wyrazów,
2. zamiana wyrazu na bliskoznaczny,
3. opuszczenie wyrazu,
4. dodanie wyrazu,
5. zmiany sk³adniowo-fleksyjne,
6. pominiêcie ca³ego cz³onu przys³owia lub odwrotnie, uzupe³nienie go no-

wym cz³onem.
Wszystkie powy¿sze modyfikacje s¹ ma³o znacz¹ce, a to samo w³aœciwie

mo¿na powiedzieæ o 14 nowych wariantach przys³ów Ceynowy, jednak ich poja-
wienie siê prowadzi do ciekawych spostrze¿eñ zwi¹zanych ze stopniem auten-
tycznoœci zbioru Ceynowy, pierwszego paremiografa kaszubskiego. Mo¿na bowiem
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przypuszczaæ, ¿e owe warianty pochodz¹ z badañ terenowych Lorentza, czyli
potwierdzaj¹ ¿ywotnoœæ danej paremii – dot¹d uznawanej za polonizm – w ¿ywej
mowie Kaszubów. Za szczególnie cenne nale¿y uznaæ te przyk³ady, których póŸ-
niej nie potwierdza Sychta8, tzn.

Pieczoné gòłąbczi nie przińdą same do gąbczi. CeyS 1 i Lor I 221, NKP I 699
Lor I 603 Piekłé gòłąbczi nikòmù w gãbã nie wpôdają.

Z tim kwita z mita. CeyS 18 i Lor I 398, NKP II 267
Lor I 398 Kwita z mita. (tu opis Ÿróde³: Jastarnia, Cey, Budz, Bil)

Co òkò nie widzy, to sercu nie żôl. CeyS 7, NKP II 710 (tu te¿ Roppel9)
Lor I 69 Co òkò nie widzy, to serce nie bòli.

Nie kòżdi spi, co òczë przëmrużi. CeyS 17, NKP III 276 (tu pierwszy zapis
CeyS)
Lor I 279 Nie kòżdi spi, co chrapi. – i Lor I 580 Nie kòżdi spi, co òczë zamknie.

Wielkiej skrupulatnoœci, dok³adnoœci, systematycznoœci i dyscyplinie pracy
Lorentza (Nitsch 1954: 423) nale¿y przypisaæ unikanie powtórzeñ zapisu danego
przys³owia w wiêcej ni¿ jednym artykule has³owym, czego nie ustrzeg³ siê np.
Ramu³t. Tym bardziej zastanawia kryterium wyboru tylko 300 przys³ów ze zbioru
Ceynowy, który zgodnie z tytu³em zawiera ok. 1000 ró¿nych faktów frazeologicz-
nych, w tym ok. 700 przys³ów. Odpowiedzi na to mog¹ byæ co najmniej dwie:
1) Lorentz nie dokoñczy³ swojego dzie³a, pozosta³y materia³ byæ mo¿e mia³ sta-
nowiæ ilustracjê dla hase³ kolejnego tom, 2) Lorentz nie dokoñczy³ swojego dzie³a
te¿ w zakresie liter A-P10, bo nie dokoñczy³ ekscerpcji zbioru Ceynowy, o czym
mo¿e œwiadczyæ liczba przyk³adów przepisywanych z kolejnych stron Skôrbù: ze
stron pocz¹tkowych od 1 do 4 kolejno 16, 21, 18, 20 przys³ów, a dla porównania
ze strony 20. tylko 6, ze s. 21. – 8 , ze s. 22. – 5. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby
los pozwoli³ Lorentzowi dokoñczyæ s³ownik, znalaz³oby siê tam o wiele wiêcej
przys³ów Ceynowy.

Wczeœniejszym od Lorentza kaszubskim Ÿród³om leksykograficznym i pare-
miograficznym poza Ceynow¹ nale¿y przypisaæ przys³owia:

Hilferdingowi: Chto ce znaje, ten ce nie kùpi. Lor I 430, NKP III 908,

Pob³ockiemu: Z biédôka pón, to diôbéł sóm. Lor I 64, NKP II 790, por. Sy I 53,

8 Z badañ wynika, ¿e ponad po³owa przys³ów zapisanych przez Ceynowê zosta³a potwierdzona
po stu latach przez S³ownik Sychty, a dalsze 30% – jeœli zaufaæ tylko Ÿród³om pisanym, eks-
plorowanym przez NKP – stanowi¹ tak¿e materia³ autentyczny.

9 O Ropplu patrz w dalszej czêœci artyku³u.
10 Por. rozwa¿ania nad korespondencj¹ Lorentza z ks. L. Heykem, w której mowa o postêpach

w pracy i przewidywanym czasie jej zakoñczenia (Smoczyñski i in. 1963: 29).
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£êgowskiemu: Tańcowa so rëba z rekã a piotrëszka z pesternôkã. Lor I 621
(Kaszuby, Cey, Budz), NKP III 505,

£yskowskiemu: Chòrémù nômili wiater w dupã wieje. Lor I 166, NKP I 103
(Biednemu...), Tak to Pón Bóg daje,  jednémù gãs a drëdżémù jaje. Lor I 205NKP
I 178, Sy II 74,

Derdowskiemu: Chto kòłace, temù òtwòrzą. Lor I 409 (Ÿród³a: M, De), NKP
III 414, Chłop jak snop, pón jak zbón. Lor I 277, NKP I 262, Taczé babsczé
plestanié doch ni mô kùńca. Lor I 12, … a psé łajanié. NKP I 33, war. Babsczé
klekòtanié ni mô kùńca. Lor I 348, Ga babë czabòtają ‘plotkuj¹’, to ni mô
kùńca. Lor I 104 (Izbica).

2. Przys³owia potwierdzone przez inne kaszubskie Ÿród³a

Inicja³ami nazwisk pisarzy kaszubskich: Budz., Bil, C., De., H., M., Gulg.,
Sê, Lab., Tr. opatrzy³ Lorentz ok. 12 proc. przys³ów, prawie po³owa z nich noto-
wana te¿ w CeyS. Rzadko wskazanie literackiego Ÿród³a wystêpuje pojedynczo
czy w izolacji od informacji geograficznej, st¹d znów trudnoœæ w dok³adnym okre-
œleniu proweniencji danego proverbium. Niew¹tpliwie najczêœciej pojawiaj¹cym
siê nazwiskiem jest Budzisz i Bilot11, tak¿e Majkowski i Heyke. Dwaj pierwsi
czêsto goœcili te¿ na ³amach „Przyjaciela…”, mo¿e byli Lorentzowi najlepiej znani
i on ich utwory opracowywa³ do druku w swoim piœmie. Zagadnienie to bêdzie
mo¿na lepiej rozpatrzyæ dopiero po zbadaniu twórczoœci wy¿ej wymienionych
pisarzy.

Dla ponad 10 proc. przys³ów notowanych przez Lorentza, potwierdzanych
czêsto przez NKP w postaciach wariantowych, a których nie maj¹ inni XIX-wieczni
badacze kaszubszczyzny, znalaz³am poœwiadczenia oryginalnoœci tworzenia ka-
szubskiego jêzykowego obrazu œwiata w S³owniku gwar kaszubskich B. Sychty,
co jest dowodem trwania tych faktów jêzykowych w ¿ywej mowie ludu kaszub-
skiego.

Grupê przys³ów Lorentza potwierdzonych po latach przez Sychtê mo¿na po-
dzieliæ na:

1. potwierdzone tylko przez Sychtê, nienotowane przez NKP:

Lëchò przińdze samò. Lor I 455 (Ten leksem w ustach Kaszuby?)
Nie wòłôj pùrtka, bò sóm przińdze. Sy III 41

11 O zale¿noœci Budzisza, Bilota i Patocka od Lorentza, a co za tym idzie dobrej znajomoœci ich
twórczoœci, zob. Treder 2000: 66-69, 78.
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Żóden méster z nieba nie spôdł. Lor I 499
Z nieba samò nic nie spadnie. Sy III 227

Szczescé i nieszczescé na jednym kòle je¿d¿¹. Sy II 100
Szczescé pòjéżdżô na zdradlëwim kòle. Lor I 295

Natomiast dla przys³owia Z kaple ‘rynny’ pòd scek. Lor I 331, ogólnopolskie
Z deszczu pod rynnę. NKP I 424, Sychta przytacza ciekaw¹ przypowieœæ: Przëszedł
deszcz i lës sã skrił pòd bróną, ale tam na niegò téż padało, tak òn rzekł: Lepszi kap jak
cek. Sy II 131. Przys³owia w kszta³cie znanym z polszczyzny Sychta nie zapisa³.

2. pokrywaj¹ce siê warianty danych przys³ów, jednoczeœnie notowane przez NKP
z innych kaszubskich Ÿróde³:

Pana Bòga za nóżczi ë diôbła za różczi. M 1,102; Lor I 56, NKP I 181, por.
Sy I 51 war.
Żdżë le, grôwa ‘krowa’, jaż ùrosce trôwa. Lor I 234, NKP III 761, por. Sy I 356,

3. pokrywaj¹ce siê warianty, ale NKP notuje je tak¿e z innych Ÿróde³ polskich:

Bierz, Michale, co Bóg daje. M 1,28; Lor I 122, NKP II 443, por. Sy I 63
Matka móże karmic troje dzecy, ale troje dzecy ani jedny matczi. Lor I 335,
NKP II 407 Roppel 7 dzecy, por. war. Sy II 91
Chwała w niebie ë tiłk w pòpiele. M 2,90; Lor I 284, NKP II 592 dupa, por.
Sy II 60
Chto chce rëbë zjadac, niech so jidze łapac! Lor I 469, NKP III 111, por. Sy III 7,

4. przys³owia w NKP potwierdzone tylko przez Roppla, pomorskiego informa-
tora terenowego NKP:

Czedë diôbéł ni mô robòtë, tedë piôskã kùrzi. [o wirach powietrznych] Lor
I 433, NKP I 432
Kòżdi czart mądri na swój part. Lor I 613, NKP I 354, Sy I 160, IV 35.

Wnikliwsza analiza porównawcza tych przyk³adów prowadzi do konstatacji
o powielaniu materia³ów. Zastanawiaj¹cy fakt niemal identycznoœci kilkunastu
przys³ów Lorentza z przys³owiami ze zbiorów archiwalnych Roppla mo¿na t³u-
maczyæ z jednej strony ¿ywotnoœci¹ formu³y przys³owiowej, z drugiej zwyk³ym
przepisywaniem. Roppel na pewno zna³ s³ownik Lorentza, ale te¿ obaj doskonale
znali niemieckojêzyczne czasopismo „Mitteilungen des Vereins für Kaschubische
Volkskunde”: Lorentz jako redaktor, Roppel – pó³ wieku póŸniej – jako czytelnik,
pasjonat kaszubszczyzny i germanista. Zbie¿noœci s¹ bardzo wyraŸne, np.
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Chto òbgadëje, ten mô pësk tłëstim masłã wësmarowóny. Rop NKP I 617, por.
M 1,218;
Wnet ùrosce biédnémù krówka do robòtë, a bògatémù córka do żeńbë. tyl. Rop
NKP I 104, por. M 1,73;
Czej môłé, to pierz, czej wikszé, to czesz, a na kùńcu dopłac kòmù, to cë weznie
smroda z domù. tyl. Rop NKP I 541, por. M 1,102; por. zagadkê notowan¹
przez Sy I 266: Pòczim je môłô, to jã czesz, jak pòdrosce, to jã strzeż, a jak
dorosce, to zapłac kòmù, co jã weznie z domù;
Czãsté biwanié zatracô witanié. NKP I 229 bywanie tyl. Rop, por. M 1,101;
Lor I 108, III 974;
Kògò nie kòsztëje, ten téż nie żałëje. NKP I 151 Rop, por. M 1,72; Lor I 421;
To je mróz, że jaż kòtë bleczą. NKP II 544 mróz 15 tyl. Rop, por. M 1,219;
Sy III 126;
Chwała w niebie, a rzëc (/ dupa) w pòpiele. NKP II niebo 32a, por. M 2,90.
i Lor I 284 i Sy II 60.

Trzeba przyznaæ, ¿e obaj powojenni paremiografowie kaszubscy – Roppel
i Sychta – uznali zgromadzony na ³amach pisma materia³ za autentyczny (podpi-
sany przez Maxa Pintusa i Jana Patocka), ciekawy i wart rozpowszechnienia,
i bez skrupu³ów odnotowali jego istnienie w swoich zbiorach bez podania pierw-
szego Ÿród³a.

W notowaniach poszukiwanych przeze mnie przys³ów, które w koñcu odna-
laz³am w NKP, kilka razy przewija siê nazwisko H. Frischbiera, autora Preussi-
sches Wörterbuch (1882), równie czêsto wystêpuje S³ownik warszawski, a bardzo
czêsto dane warianty pokrywaj¹ siê z gwarowymi zbiorami, przy czym szcze-
góln¹ frekwencj¹ cieszy siê Kunysz (Rzeszowskie), Tacina i Ondrusz (Cieszyñ-
skie). I tak jeszcze raz potwierdza siê zbie¿noœæ materia³u paremiograficznego
z tych odleg³ych rejonów Polski12.

3. Przys³owia lub warianty przys³ów notowane w paremiografii polskiej
(brak w zbiorach kaszubskich)

Po odjêciu ju¿ omówionych przys³ów S³ownika pomorskiego, odnalezionych
równie¿ w kaszubskich Ÿród³ach pisanych przed i po Lorentzu, zostaje wcale nie-
ma³a liczba 7 proc. przys³ów kaszubskich, niepoœwiadczonych przez ¿adne wcze-
œniejsze lub póŸniejsze zbiory. Lorentz prawdopodobnie us³ysza³ je w trakcie

12 Por. J. Pomierska, Zbie¿noœci kaszubsko-cieszyñskie w paremiografii, „Acta Cassubiana”,
t. XIII, 2011, s. 50–65.
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swoich badañ terenowych, mo¿e nie zdaj¹c sobie nawet sprawy, ¿e s¹ one przy-
s³owiami; wœród nich jest np. biblijne: Mùszisz tak dac, że lewô nie wié, co prawô
daje. Lor I 449, NKP II 296 – albo nawi¹zanie do zwi¹zków frazeologicznych
typu: Babié mëslë sã andrëją ‘zmieniaj¹’ chùtczi jak aprëlowé ‘kwietniowe’ wiodro.
Lor I 10 (Jastarnia, Puck), por. marcowa pogoda NKP II 398. Mimo wieloletnich
zwi¹zków z Kaszubami Lorentz jako Niemiec nie pozna³ na tyle mowy pomor-
skiej, tak¿e polskiej, aby móg³ dostrzec zawi³oœci i specyfikê idiomatyki, któr¹
spisywa³.

¯adnej w¹tpliwoœci nie budzi pokaŸny zbiór znanych w ró¿nych regionach
Polski przys³ów:

Ga bùrzë ‘gospodarze’ gôdą, mùszi bidnôrk ‘parobek’ bëc sztël ‘cicho’. Lor
I 33, por. NKP II 795;
Kòżdi dzéń nas przëbliżô smiercy. Lor I 38, por. NKP III 449;
Gniłosc nie bògacy nikògò. Lor I 68, por. NKP III 565, por. Sy II 239;
Słabémù ë piórkò cążi. Lor I 80, war. NKP III 225;
Przez dzurowati dak deszcz przecékô. Lor I 80, war. NKP I 401;
Co krok, to mila. Lor I 99, war. NKP II 205;
Kòżdô rzecz mô swój czas. Lor I 107, por. NKP III 122;
Wôżné rzecze sã naczinają czãsto môłima przëpôdkama. Lor I 114, por. NKP II
381;
Nie naczënôj robòtë, chtërny nie chcesz dokùńczëc. Lor I 114, war. NKP III
813;
Abò ripczim, abò czipczim. Lor I 115, war. NKP I 13;
Wszëtkò nôtëra lëdzóm dôwô za darmôczka. Lor I 126, por. NKP I 412;
Krak ‘kruk’ kraka nie zadëpie ‘zadziobie’. Lor I 136, war. NKP II 216;
Nie trzeba swarbatégò ‘we wrzodach’ drapac, òn sã sóm pòdrapie. Lor I 152,
por. NKP III 483;
Dniã të mùszisz robic, a nocą spac. Lor I 172, war. NKP I 535;
Kòżdi człowiek mô swòjã gwiôzdã, wiôldżé gwiôzdë słëchają bògatim lëdzóm,
môłé gwiôzdczi ùbòdżim. Lor I 240, por. NKP I 772;
Dąb przed bùrzą sã nie ùgnie. Lor I 242, NKP I 416 war.;
Stôré drzewa łómiô sztorm, młodé sã òddżibają ‘odginaj¹’. Lor I 242, por. NKP
II 504;
Młodé drzéwiãta sã krzëwią letczi niż stôré. Lor I 388, war. NKP II 504;
Jemù sã sniło, ëżbë mù same gòłãbie piekłé w gãbã padałë. Lor I 246, war. NKP
I 699;
Czë sen czë jawa? Lor I 302, NKP I 836;
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I król mùszi ùmrzéc. Lor I 312, por. NKP II 211;
Z pijatëczi to czãsto przëchòdzy do bijatëczi. Lor I 317, war. NKP II 928;
Ùlôtającégò ptôcha të nie zatrzimiesz. Lor I 443, por. NKP II 1145;
Czas łagòdzy wszëtczé bóle. Lor I 467, war. NKP II 356;
Rozëm bez szczescô abò szczescé bez rozëmù nic nie pòmôgô, ale szczeslëwi czło-
wiek, czej rozëm i szczescé sã łączą i mù pòmôgają. Lor I 471, por. NKP III 383;
Szczescé lëdzy młodzy ‘odm³adza’. Lor I 508, por. NKP III 385;
Òn przedôł miedwiedzą skórã, ale miedwiedza òn nie schwôcył. Lor I 520, war.
NKP III 213;
Kòscołë òn òmijô, a do karczem wpôdô. Lor I 532, por. NKP II 154-155;
Òn bë chcôł, ale ni móże. Lor I 534, NKP I 240 (not. tyl. z Ad);
Kòżdi cygnie na swòjã stronã. Lor I 549, NKP I 309 (not. tyl. z Ad!);
Co tobie niemiło, nikòmù nie cziń! Lor I 581, NKP I 396;
Nieprawé pieniądze nie przëniosą szczescô. Lor I 582, war. NKP II 873;
Zëmną wòdą nicht sã nie òparzi. Lor I 613, por. NKP II 823;
Czegò białka sã nie doprosëła, tegò òna sã dopłacze. Lor I 640, NKP II 88 war.;
Płodzą górë a rodzy sã mësz. Lor I 643, NKP I 721;
To je lëchi gòspòdôrz, chtërnémù to zacékô przez daczi. Lor I 81, por. NKP
I 711, inne s. 70913;
To je lëchi gòspòdôrz, co rozpòczinô nową robòtã w sobòtã pò pôłni. Lor I 114;
To je lëchi pón, co swòjich parobków za wiele ùcążô robòtama. Lor I 80;
To je złi pón, co swëch pòddónëch ùcyskôwô. Lor I 93.

Powy¿szy zbiór pomna¿a zasoby rejestrowanej paremiografii kaszubskiej.

4. Quasi-przys³owia…

Tak pewnego s¹du nie mo¿na odnieœæ do niemal 19 proc. fraz-zdañ o charak-
terze przys³owiowym, dotyczy to tak materia³u opatrzonego poœwiadczeniem geo-
grafii wystêpowania wyrazu, jak i tego bez jakiejkolwiek adnotacji. Podobieñstwa
i zbie¿noœci zwi¹zane s¹ nie tylko ze sposobem tworzenia obrazu metaforycznego
i ogóln¹ wymow¹ fraz-zdañ, które pretenduj¹ do miana przys³ów, dotycz¹ przede

13 Przys³owia o z³ym gospodarzu wpisuj¹ siê w zbiór notowanych przez Sychtê: To je lëchi gbùr,
chtërnégò parobk ùczi gbùrowac. Sy I 315, Lëchi gbùr, co kònia ùnëkô (= zdro¿y). Sy III 204,
Lëchi gbùr, co plewié (= plewy) w gnój rzucô. Sy IV 77, Dobri gòspòdôrz nie dô sobie zanëkac
brózdë. Sy 204.
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wszystkim budowy, struktury wypowiedzenia. Trudno dziœ orzec, czy ujête w struk-
turze formu³y przys³owiowej zdania to pojedyncze wypowiedzi informatorów,
czy paremie, poniewa¿ jednym z wa¿niejszych kryteriów geneologicznych tego
gatunku folkloru jest przecie¿ powszechnoœæ wystêpowania, powtarzalnoœæ.
W tej grupie najwiêksze w¹tpliwoœci budz¹ nastêpuj¹ce zdania:

a) zawieraj¹ce zaimki upowszechniaj¹ce i przecz¹ce, np.

Kòżdé dzeckò pòtlëcze szterë tôblëce, dopiéro ze szkòłë wińdze. Lor I 148;
Wszëtczé chòrobë sã przegòrzą ‘nasil¹’ w zëmie. Lor I 249;
Wszëtkò zwònów zwãk przegłosy. Lor I 213;
Bóg wszëtką krziwdã kôrze. Lor I 333;
Nicht ni mòże za wiele jałmùżen dac. Lor I 298;
Grzecznosc nigdë nie szkòdzy. Lor I 235;

b) wykorzystuj¹ce powszechn¹ w przys³owiach konstrukcjê sk³adniow¹, np.

Nie drażni tegò psa, òn kąszô. Lor I 154;
Chto swé dłëdżi zapłôcô, zmiészô swój majątk. Lor I 525;
Chto do ògnia sã przënãcy, temù ë w piekle mdze dobrze. Lor I 558;
Chto brodzy w wòdze, temù bùksë zamôkają. Lor I 537;

c) zastanawiaj¹ce podobieñstwem w tworzeniu alegorii, np.

Dzéń ë noc chôdô słonyszkò òb zemiã. Lor I 269;
Słowama człowiek sã nôwicy przegrzészô ‘nagrzeszy’. Lor I 236;
Szlaga ‘niepogoda’ jidze, bò mie grzészk ‘reumatyzm’ w nodżi trôpi. Lor I 236;
Zajc wié, że le chiżosc nogù ‘w nogach’ gò òbroni. Lor I 273;
Zgniłégò wòła grëbim pòstrónkã wpãdzą do kòscoła. Lor I 622;
Białka z chłopã wszëtczégò dokôże. Lor I 340;
Pòżëczoné dëtczi òdpłacac nie je letkò. Lor I 639;
Tidzéń sã pòczął dobrze! – rzekł knôp, czej szkólny gò pòbił w pòniedzôłk. Lor
I 114;
Më Kaszëbi mómë téż naszich grafów, jeden służił jak parobk ù mòjégò tatka.
Lor I 224;
Chłop bë miôł wicy wiedzec ‘potrafiæ’, jak dobri fafólc sëchégò chleba zjesc14.
Lor I 182;

14 Por. Chcesz bëc chłopã, mùszisz sã naùczëc kòmësnika ‘¿o³nierski chleb’ jesc. Sy II 193.
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Głupi nawet na stôré lata nie mądrzeje15. Lor I 513;
Stôri lëdze dôwnosc chwôlą. Lor I 151;

d) wykorzystuj¹ce paralelizm i przeciwstawnoœæ w sposobie budowania uogól-
nienia, np.

Czim dłëżi jô nosył ten miech, tim wicy òn cążôł. Lor I 80;
Dze to mô wiele czapel, tam ni ma rib. Lor I 105;
Co sã zaplątało, to sã téż rozplątô. Lor I 633;
Tam bëło wiele robòtë, a mało jedzeniô. Lor I 485;
Jeden złi człowiek mòże tësąc dobrëch gòrszëc. Lor I 247;
Lëdze za dobré złim płacą. Lor I 639;
Co pòrénk sã biją, a wieczór sã zjednëją. Lor I 305.

Podobieñstwa i zbie¿noœci zwi¹zane s¹ nie tylko ze sposobem tworzenia ob-
razu metaforycznego i ogóln¹ wymow¹ przys³ów, dotycz¹ przede wszystkim bu-
dowy, struktury wypowiedzenia. Czêsto wprowadzenie do zdania o charakterze
ogólnym zaimka upowszechniaj¹cego: kòżdi, wszëscë, wszëtkò, wiedno, wszãdze,
albo przecz¹cego: nicht, nick przekszta³ca zwyk³¹ wypowiedŸ w prawdê ogóln¹,
ponadczasow¹. Pojedynczy desygnat mo¿e staæ siê przedstawicielem ca³ej klasy
zjawisk, proste stwierdzenie faktu, prawid³o wyjête z pierwotnego kontekstu, przy-
toczone w nowej sytuacji mo¿e przybraæ kszta³t m¹droœci ludowej. Nale¿y ¿a³o-
waæ, ¿e Lorentz nie opatrywa³ przys³ów ¿adnym kwalifikatorem, ¿e bêd¹c jêzy-
koznawc¹ i znaj¹c sposoby opisu frazeologii, nie wykorzysta³ swej wiedzy w pracy
leksykograficznej. Dziœ trudno opiniowaæ, czy podane wy¿ej i im podobne zdania
to przys³owia; jednym z wa¿niejszych kryteriów geneologicznych paremii jest
powszechnoœæ wystêpowania, powtarzalnoœæ.

Zawartoœæ paremiograficzna Pomoranisches Wörterbuch Lorentza w porów-
naniu ze S³ownikiem Sychty wprawdzie nie imponuje, jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e
koncepcje obu dzie³ s¹ ró¿ne; podtytu³ S³ownika Sychty akcentuje kulturê. Niedo-
statki S³ownika Lorentza – ³¹czny zapis materia³u literackiego i mówionego, spo-
sób pozyskiwania materia³ów od informatorów, z którymi Lorentz rozmawia³ po
niemiecku, niepe³na ekscerpcja Ÿróde³ pisanych, powszechny brak kwalifikatora
dla oddzielenia wyra¿eñ metaforycznych od reszty materia³u jêzykowego – nie
pozwalaj¹ na autorytatywne oszacowanie zgromadzonego przezeñ materia³u, jed-
nak analiza porównawcza hipotetycznego zbioru z innymi kaszubskimi Ÿród³ami
leksykograficznymi i paremiograficznymi, wczeœniejszymi i póŸniejszymi, daje

15 Por. Chto głupi je, głupi òstónie.; Człowiek ùmiérô, a jesz głupi je. Sy I 324.
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mo¿liwoœæ wyodrêbnienia doœæ pokaŸnej grupy niezapisanych przed Lorentzem
ok. 45 przys³ów i ok. 120 zdañ-fraz bêd¹cych quasi-przys³owiami, które byæ mo¿e
wzbogacaj¹ paremiografiê kaszubsk¹. Nadto wariantowe postaci niektórych za-
notowanych przez Lorentza przys³ów uwierzytelniaj¹ pracê Ceynowy, pierwszego
paremiografa kaszubskiego, gdy z kolei zbie¿noœci z Sycht¹ potwierdzaj¹ ¿ywot-
noœæ wielu przys³ów przez dziesi¹tki lat na ca³ym obszarze Kaszub.

WYKAZ ŹRÓDE£

CeyS – Ceynowa F., 1866, Pjrszi tés¹c kaszébsko-s³ovjnskjch gôdk, „Skôrb Kaszébsko-
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Lor – Lorentz F., Pomoranisches Wörterbuch, Bd. I A–P, Berlin 1958; Bd. II–V oprac.
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M – „Mitteilungen des Vereins für Kaschubische Volkskunde im auftrage des Vereins
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Justyna Pomierska

Proverbs from the Dictionary of Fryderyk Lorentz

SUMMARY

The S³ownik of F. Lorentz (Pomoranisches Wörterbuch, ed. 1933–1937, published
1958) contains about 600 proverbs. However analyzing them among written literature and
spoken material is difficult because there is no consistency in the documentation of the
sources and no conditions for separating metaphoric expressions from the rest of the
language. It was possible to determine that Lorentz took approximately 60% of the proverbs
from Pjrszigò tés¹ca kaszébsko-s³ovjnskjch gôdk by F. Ceynowa, about 10% from wri-
tings of other Kashubes (Derdowski, Budzisz Bilot, Majkowski, Labuda, Heyke), and some
from “Mitteilungen des Vereins für Kaschubische Volkskunde” (material of Max Pintus
and J. Patock). The variations of the forms of the proverbs of Ceynowa and similarities
with Sychta allowed us to believe the work of the first paremiographers of Kashubian
proverbs, proverbs that had been used for many decades in the whole region of Kashubia.

The S³ownik of Lorentz makes the collection of Kashubian proverbs richer by about
45 sayings or variations which are not found in Kashubian collections before or after Lo-
rentz. Examples include Kòżdô rzecz mô swòj czas. Everything has its time; I król mùszi
ùmrzéc. Kings also die; Czegò białka sã nie doprosëła, tegò òna sã dopłacze. What the woman
can get by asking, she will get by crying; Co tobie niemiło, nikômù nie cziń! What is not
good to you, do not do to someone else; Płodzą górë a rodzy sã mësz. They build mountains
and a mouse is born. Beyond that, there were about 120 proverbs of the same character
which have similarities to known sayings but that have such variations as different sentence
construction or different pronouns and are not noted in any other collections. For example:
Bóg wszëtka krziwdã kôrze, God will punish one who harms another; Chto brodzy w wò-
dze, temù bùskë zamôkają, He who walks in the water gets his pants wet; Pòżëczoné
dëtczi òdpłacac nie je letkò Borrowed money is difficult to repay; Co sã zaplątało, to sã
téż rozplątô. What gets tangled can also be untangled.

t³um. Stanis³aw Frymark



JUSTYNA POMIERSKA (GDAÑSK)20

Justyna Pomierska

Sprichwörter in S³ownik von Fryderyk Lorentz

ZUSAMMENFASSUNG

In S³ownik von F. Lorentz (Pomoranisches Wörterbuch bearb. 1933–1937, heraus-
gegeben 1958) sind ca. 600 Sprichwörter enthalten. Die Analyse wird durch erschwert,
dass literarisches als auch gesprochenes Material zusammen eingetragen ist, die Quellen
nicht konsequent dokumentiert werden, die Kennzeichen der Gebietsangaben fehlen, um
die metaphorischen Ausdrücke von der Rest des Material zu unterscheiden. Die
vergleichende Analyse der hypothetischen Sammlung mit anderen kaschubischen
lexikographischen und paremiographischen Quellen lässt feststellen, dass Lorentz ca. 60%
der Sprichwörter aus Pjrszigò tés¹ca kaszébsko-s³ovjnskjch gôdk von F. Ceynowa, ca. 10 %
von anderen kaschubischen Schriftsteller (Derdowski, Budzisz, Bilot, Majkowski, Labuda,
Heyke), einige zehn aus z “Mitteilungen des Vereins für Kaschubische Volkskunde“ (von
Max Pintus und J. Patock) geschöpft hat. Sprichwörter in Varianten von Ceynowa beglau-
bigen die Arbeit des ersten kaschubischen Parömiologen und die Übereinstimmungen
mit Sychta bestätigen die Lebendigkeit der Sprichwörter in Jahrzenten in dem gesamten
Gebiet von der Kaschubei.

S³ownik von Lorentz bereichert die kaschubische Paremiographie um ca. 45 Sprichwörter
oder ihrer Varianten, die durch NKP notiert werden, die in kaschubischen Sammlungen
vor und nach Lorentz fehlten, z.B. Kòżdô rzecz mô swój czas. I król mùszi ùmrzéc. Czegò
białka sã nie doprosëła, tegò òna sã dopłacze. Co tobie niemiło, nikòmù nie cziń! Płodzą
górë a rodzy sã mësz. Zusätzlich 120 Sätze von sprichwörtlichem Charakter, die ähnlichen
Satzbau aufweisen, oder Pronomina alle, immer bzw. negative Pronomina beinhalten, sie
werden aber in keiner anderen Sammlung notiert, sie erfüllen das wichtigste Kriterium der
Gattung nicht: Allgemeinheit des Vorkommens, hier z.B. Bóg wszëtką krziwdã kôrze.,
Chto brodzy w wòdze, temù bùksë zamôkają., Pòżëczoné dëtczi òdpłacac nie je letkò. Co sã
zaplątało, to sã téż rozplątô.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Hanna Makurat
Gdañsk

Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków
Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk

w kònteksce òntologii tołmaczënkù

Kòżdi akt przełożënkù je wiôldżi wôdżi òntologicznym problemã. Nie-
rozpëzgloné òstôwô pëtanié, czë òriginôł i jegò tołmaczënk to jeden, czë dwa
apartné bëtowò tekstë. Jistnieje wątplëwòta, czë w przëtrôfkù przełożënkù mómë
do ùczinkù z juwernotą, identicznoscą, czë téż mómë do ùczinkù z rozdzelenim.
Jolanta Kòzôk przënôleżno zmerkała, że przełożënk razã je i nie je òriginałã:
ò jegò juwernoce z òriginalnym tekstã zaswiôdcziwô fakt, że w jãzëkù tołma-
czënkù, w docélowim jãzëkù, ten tekst nigdë wczasni nie zajistniôł; a za tim, że
nie je to òriginôł, przemôwiô fakt, że jegò pierwòsztôłt w wińdzeniowim jãzëkù
pòjôwôł sã chronologiczno wczasni w jinym jãzëkù. Jistota przełożënkù zamikô
sã tej w òntologicznym paradoksu, chtëren mòże wërazëc w fòrmùle p ^ (~p).
Mómë tuwò do ùczinkù z procëmnotą, chtërna w pòjimniãcym reglë wëłączonégò
strzódka ni mô racji bëtu. Timczasã przełożënk, òkreslony wëżi jakno procëmny
przedmiot, jistnieje, wëstãpiwającë na ùrmòwą miarã w materialny jawernoce1.

Pierwòsztôłt i przełożënk nigdë nie są taùtologią, w przëtrôfkù translacji
ni mómë do ùczinkù z pòwtórzenim dosłowno tegò samégò, co w òriginale.
Zależnota midzë òriginalnym tekstã a tołmaczenim nie je wic równotą, ale rów-
nowôżnotą. Nie je to ùprocëmnienié identifikacji, ale ekwiwalencji. Zgódno
z prawidłã ekwiwalencji pierwòsztôłt i jegò translacjô ni mògą sã tej równac, ale
mùszą zgadzac sã co do nômiészich drobnotów, mùszą wespółbrzëmiec,
kòrespòndowac na rozmajitëch rówiznach. Walter Benjamin tã pasownotã midzë
òriginalnym tekstã a jegò tołmaczënkã przedstôwiô òbrôzowò w pòstacë dwùch
dzélów, bãdącëch skòrëpama jaczégòs statkù, chtërne przëłożoné jedna do drëdżi
zgôdzają sã w kòżdim fragmence2.

1 J. Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa 2009, s. 13-15.
2 W. Benjamin, Zadania tłumacza, [w:] tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opra-

cowanie H. Orłowski, tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1996, s. 99.
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Niżóden przełożënk nigdë bë sã nie pòjawił, czejbë tołmaczowie zgrôwelë
do zeszlachòwaniô tołmaczënkù z jistniejącą pòstacą òriginału. Jiny òntologicz-
ny status mô pòwtórzné wëkònanié mùzycznégò dokazu abò téż wëkònanié
òdmalënkù plasticznégò dokazu. W òbëdwùch nëch przëtrôfkach inklinacje ar-
tistów są różné jak w przëtrôfkù aùtora translacji. Wëkònywôcz muzycznégò
dokazu mô starã wëkònac nen dokôz na taczi ôrt, jak skómpònowôł gò aùtor
(chòc téż jistnieją wątplëwòtë, czë wëkònanié mùzycznégò dokazu i sóm ten
dokôz to dwa apartné bëtë, czë jeden bët). Juwerno plasticzny ùtwórca mô starã
òdtwòrzëc dokôz identiczny z òriginałã. Rãka artistë równak nie wiedno je
w sztãdze wszëtkò wjimno òdtwòrzëc, bò dzejô subiektiwno, ale pòtencjalno
stwòrzenié dokładnégò òdmalënkù plasticznégò dokazu je mòżlëwé3. Jinaczi
artista tołmôcz – òn nie zgrôwô do nôscësniészi identicznoscë z pierwòsztôłtã.
Czejbë tołmôcz miôł starã òddac identiczny kòmùnikat jak òriginał, tej toł-
maczënk nigdë ni mógłbë zajistniec, dlôte cél translatora je jiny niżle cél mùzyka
czë malôrza – nie zgrôwô òn do wëkreòwaniô tekstowégò bëtu identicznégò, ale
adekwatnégò, ùjimniãtégò w jiny jãzëkòwi materii.

Tim barżi òntologiczny status tołmaczonégò dokazu bùdzy wątplëwòtë, czedë
aùtor translacji pòsługiwô sã sztrategią ekspòzycji. Ekspòzycjô je narëszenim
prawidła adekwatnoscë w tołmaczënkù i zastosowanié ji nie òstôwiô òbiekcji
co do tegò, czë mómë do ùczinkù z jednym, czë z dwùma tekstowima bëtama.
W jeleżnoscë zastosowaniô przez translatora ekspòzycji pierwòsztôłt i jegò toł-
maczënk są dwùma apartnyma bëtama. Na problem ekspòzycji w translacji dôwôł
bôczënk Tomôsz Górsczi i przejimóm nen pòchwôt z jegò tipòlogii. Ekspòzycjô
(ùwëdatnienié) to ingerencjô aùtora przełożënkù pòlégającô na danim do widu
w przełożënkù elementów, chtërne w teksce òriginału są leno letkò zarësowóné.
To intensyfikacjô znanków abò danié òsoblëwégò bôczënkù na sprawë, jaczé
w pierwòsztôłce są leno përznã zaakcentowóné. Ekspòzycjô mòże przejawiac sã
w nym, że tołmôcz dodôwô gwôsny aùtorsczi fragment tekstu, chtëren nie zajist-
niôł w òriginalnym dokazu, nierzôdkò je to fragment semanticzno nacéchòwóny,
wnôszający nową dofùlowùjącą infòrmacjã, bãdącą naddôwkã w ùprocëmnienim
do pierwòsztôłtu. Zdarziwô sã, że aùtor translacji wprowôdzô do przekłôdónégò
tekstu historiczné faktë abò nôrodné deje, nieòbecné w òriginale. Ekspòzycjô
pòlégô na tim, że tołmôcz przesztôłcô fragment tekstu w dłëgszą wëimagino-
wóną przez sebie wëpòwiesc, subiektiwno cos przedstôwiającë4.

3 Na analogiã malarsczégò dokazu i translacji dôwô bôczënk Stanisłôw Fùrmaniôk: S. Furma-
niak, Paradoksy przekładu, [w:] O sztuce tłumaczenia, praca zbiorowa pod red. M. Rusinka,
Wrocław 1955, s. 42-44.

4 T. Górski, Intertekstualność a przekład, [w:] Między oryginałem a przekładem XI. Nieznane
w przekładzie, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kraków 2006, s. 239-
-240.
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Ekspòzycjô je òpacznoscą wiérnotë w tołmaczënkù. Tołmôcz, pòsługùjącë
sã sztrategią ekspòzycji, mô starã w teksce głównym cos dopòwiedzec, prze-
szmùglowac jaczés zamkłoscë, niezgódné z aùtorską mëslą, a nawetka czësto
nieznóné aùtorowi òriginału. Taką òperacjã dofùlowaniô zwënégòwôł na przëmiôr
Janusz Mamelsczi, dokònëjącë tołmaczënkù cyklu Jiscënków Jana Kòchanow-
sczégò na kaszëbsczi jãzëk5. XVI-wieczné Trenë6 aùtorstwa Kòchanowsczégò to
dzewiãtnôscewiérztowi cykel kòmpòzycyjno spójny i zamkłi, jaczi òstôł skòn-
struòwóny na mòdło grecczi anticzny piesni żałobny. Gatënk nen mô scësno
òkreslony ùkłôd bënowi: nôprzód nastãpiwô pòchwała ùmarłégò, pòstãpno
wspòmnienié doznóny stratë, ekspòzycjô żalu i bólu pò strace ùmarłi òsobë, a za
nią kònsolacjô, czëlë pòceszenié, danié nazôd bënowi równowôdżi.

Dokładno taką kòmpòzycyjną sztrukturã mô dokôz Kòchanowsczégò, za to
Mamelsczi w swòjim tołmaczënkù mô starã wëkroczëc bùten kòmpòzycyjnégò
schematu zaprojektowónégò przez aùtora i doparłãcziwô do przetołmaczony
przez sebie sekwencji Jiscënków jesz jeden dokôz, chtëren ani tematiczno, ani
kòmpòzycyjno nie rzeszi sã z dokazã renesansowégò pòetë. Kaszëbsczi cykel
zatitlowóny Jiscënczi nie je ju tim samim pòeticczim dokazã, co òriginôł. Òstôł
òn rozszerzony ò nową wiérztã pòeticką, a wic cykel Mamelsczégò je czësto
jinym apartnym tekstowim bëtã nigle sekwencjô Kòchanowsczégò. Tołmôcz
pòzwòlił so tuwò na rozszerzenié dokazu kùńsztu, tim samim pòzbawiającë je
jegò juwernotë. W przëtrôfkù ekspòzycji ni mómë do ùczinkù ju z dilematã, czë
translacjô je tim samim bëtã, co pierwòsztôłt. Na gwës ni mómë do ùczinkù
z mònizną, ale wëstãpiwô czësté rozdzelenié.  Je to dualëzna rozszlachòwùjącô
jeden aùtonomiczno jistniejący tekst òd drëdżégò. Nimò że cykel ùsadzony przez
Mamelsczégò na jaczis ôrt je zanôleżny òd pierwòsztôłtu, to równak ni mòże
rzec, że je z nim juwerny.

Nadmiarowô swòbóda w òbchôdanim sã z òriginałã mòże zrobic z translacji
czësto jiny bët tekstowi, colemało je òn juweny z parafrazą, adaptacją, trawe-
stacją, parodią czë jiną przerobizną òriginalnégò tekstu wëkònóną w òkreslonëch
célach. W pòdobnëch kategóriach nót bë bëło ùjimac mòdifikacjã dokònóną
przez Mamelsczégò. Drãgò je rzec, czë aùtor translacji Jiscënków na kaszëbsczi
jãzëk zrobił to z fùl swiądą, czë téż zastosowónô sztrategiô ekspòzycji je w nym
przëtrôfkù zwëczajną bezrefleksyjną felą, nieùswiądnionym niepòrozmienim.
Trzeba pòdsztrëchnąc, że aùtorowi translacji czasã drãgò je wëczëc grańcã, pò
chtërny przekroczenim dochôdô do straceniô juwernotë dokazu. Janusz Ma-
melsczi tã grańcã juwernotë bez wątplëwòtów przekrocził, chòc ewidentno nie
wiémë, czë zrobił to z rozmësłã, kò nieletkò je wmiknąc w psychikã translatora.

5 J. Kochanowski, Treny. Jiscënczi, tołm. J. Mamelsczi, Gdynia 2011.
6 Tenże, Treny, opracował J. Pelc, Wrocław 1986.
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Bezògôdkòwò równak Jiscënk jesz I je gwësnym naddôwkã, nie je òn substitutã
niczegò òbecnégò w pierwòsztôłce.

Jiscënczi Mamelsczégò nie twòrzą harmónijny całoscë, bò jeden element nie
wespółbrzëmi z całosztôłtã. Spòdlowi problem òntologiczny tikający sã tegò, czë
przekłôd je, czë nie je identiczny z òriginałã, czë je tożsamòscą, taùtologią, czë
mómë do ùczinkù z jednym bëtã, czë mòże równak z dwùma bëtama – nen
problem w przëtrôfkù translacji dokònóny przez Mamelsczégò przestôwô
jistniec. W jeleżnoscë, czej tołmôcz złómôł paradigmat wiérnoscë i dowòlno
rozbùdowôł tołmaczony przez sebie tekst, przekłôd i jegò pierwòsztôłt nót je
ùznac za dwa apartné bëtë. Dokôz ùsadzony przez Mamelsczégò je co prôwda
na jaczis ôrt pòdrzãdny w ùprocëmnienim do klasycznégò cyklu Jiscënków Jana
Kòchanowsczégò, je w gwësnym dzélu pòdpòrządkòwóny òriginałowi, ale
dokònónô przez aùtora translacji transfòrmacjô nie dozwôlô mówic ò jednym
i nym samim dokazu.

Dokôz doparłãczony przez Mamelsczégò, zatitlowóny Jiscënk jesz I, òstôł
téż przez niegò przetołmaczony na pòlsczi jãzëk, aùtotranslacjô ta nosy titel Tren
(jeszcze) I7. Jiscënk dodóny przez Mamelsczégò nie parłãczi sã ze smiercą Ùrszul-
czi, òpisywóną przez Kòchanowsczégò, ale je òn apòstrofą do Kaszub. Pòeta
prezentëje pòeticczi òbrôz przedstôwiający ùmierającé Kaszëbë i sebie stojącégò
nad jich grobã. Liriczny subiekt nad łóżkã smiercë Kaszub, ùkôzónëch jakno
nënka, wëchwôlô jich snôżosc i ùrodã, a òbwiniô dobiwającégò Smãtka. Kaszëbë
dëcht le przeżëłë swòje dzectwò, leno ùzdrzałë z dôlë swòje nowé drodżi, a ju
przëszedł czas jich smiercë. Przërównóné są òne do nënczi, chòri i słabi, pòòsta-
wiony i òpùszczony przez swòje dzecë. Òdéńdzenié Kaszub je równoznaczënkòwé
z zabôczenim kaszëbsczi mòwë, chtërna pòchòwónô òstónie na „smãtôrzu lëdz-
czich mòwów”.

Jaczé je pòwiązanié doparłãczonégò jiscënkù aùtorstwa Mamelsczégò z cyklã
Kòchanowsczégò? Nimò że tak wiérztë Kòchanowsczégò, jak téż lirik Mamel-
sczégò zarechòwùją sã do lamentacyjnëch dokazów, wëdôwô sã, że ni ma midzë
nima kòherencji. Aùtor przełożënkù nôprawdopòdobni miôł intencjã zrobieniô
XVI-wiecznégò cyklu Kòchanowsczégò dokazã barżi kaszëbsczim; chcôł gò wpi-
sac w kaszëbską lëteracką tradicjã, nimò że Jiscënczi Kòchanowsczégò mieszczą
sã w kanónie klasycznëch dokazów pòlsczi lëteraturë. Mamelsczi chcôł pòzba-
wic Trenë egzoticznoscë, brëkùjącë sztrategiã adaptacji dokazu na gruńt kaszëb-
sczi kùlturë. Timczasã pòlsczi dokôz dlô Kaszëbów, mającëch dëbeltną pòlskò-
kaszëbską aùtoidentifikacjã, nijak nie wëdôwô sã bëc dokazã cëzym i òwiónym
egzotiką, tak tej adaptowanié gò za pòmòcą zabiegù ekspòzycji zdôwô sã bëc
niefòrtunną ùdbą.

7 W dërżéniu më nie wiémë, czë pierszô bëła kaszëbskòjãzëcznô wersjô jiscënkù, jakô pòstãpno
òstała przetołmaczonô na pòlsczi jãzëk, czë téż nôprzód pòwstała pòlskòjãzëcznô wersjô,
przełożonô pòzdze na kaszëbsczi jãzëk.
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Òkróm tegò wiérzta Mamelsczégò wëdôwô sã anachronicznô w kònteksce
całi przetołmaczony na kaszëbsczi jãzëk sekwencji renesansowëch dokazów.
W sztóce, czej pòwstôł pòeticczi cykel Kòchanowsczégò, kaszëbizna żëła, a ka-
szëbskô mòwa bëła szerok ùżiwónô, stanowiącë przédny jãzëkòwi kòd, jaczim
béł zwënégòwóny na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze. Jintensywné wëmiéranié
nôwôżniészi kaszëbsczi wôrtnotë, jaką je pòsługiwanié sã żëwim kaszëbsczim
jãzëkã w rodzëznach, òbzérô sã òd lat òsmëdzesątëch XX stalatégò, tak tej
dopiérze òd kòle trzëdzesce lat mòże gadac ò òbùmiéranim żëwëch donądka
kaszëbsczich gwarów.

Dlôcze aùtor translacji doparłãcził Jiscënk jesz I do przetołmaczonégò przez
sebie cyklu Jana Kòchanowsczégò? Dlôcze nie wëdôł swòjégò dokazu w gwôsnym
aùtorsczim zbiérkù pòeticczim, ale prawie dodôł gò do przekładu renesansowëch
wiérztów? Òkôzëje sã, że Mamelsczi miôł swòje przëczënë, żebë tak zrobic.
Skònstruòwóny przez niegò dwadzesti jiscënk napisóny òstôł zgódno z prawi-
dłama pòeticzi renesansu, wëstãpiwają w nim gramaticzné rimë i charakteristiczné
dlô epòczi òdrodzeniô sztélisticzné strzódczi. Mëszlã, że terôczasny kriticë lëte-
racczi nie òbtaksowelëbë dobrze tak anachronicznégò dokazu, antënomicznégò
w ùprocëmnienim do dzysdniowëch pòeticczich trendów i niezgódnégò z dëchã
terôczasny epòczi.

Nót je scwierdzëc, że tołmôcz Jiscënków Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi
jãzëk nadùżił swòjich translatorsczich kòmpetencjów. Tak dodôwanié czegòs do
przekładu jak téż ùjimanié czegòs przekładowi je nadùżëcym, zaswiôdcziwają-
cym ò felënkù rzetelnoscë tołmacza. Jinô jeleżnosc bëłabë, czejbë dodanié frag-
mentu tekstu abò téż òpùscenié gò bëło ùdokôznioné ùtrzëmanim harmónii
fòrmalny stronë wëpòwiescë, co mòże miec môl na przëmiôr òbczas tołmacze-
niô pòezji, czedë aùtor translacji mô starã ùchòwac wespółbrzëmienié ritmiczi,
rëmów i sztôłtu wëpòwiescë, narëszającë przë tim zamkłosc. W taczi spòsób ni
mòże równak ùsprawiedlëwic tołmacza Jiscënków Kòchanowsczégò na kaszëbsczi
jãzëk, bò nié leno ni mô òn na célu ùtrzimaniô pòlifóniczny harmónii pierwò-
sztôłtu, ale z rozmësłã znôszô tã harmóniã klasycznégò tekstu, doparłãcziwa-
jącë do trenicznégò cyklu jesz jeden dokôz antagóniczny w ùprocemnienim do
całoscë.

Geòrgij Walentinowicz Plechanow, wëpòwiôdającë sã ò kùńszce translacji,
dôwôł bôczënk na to, że tołmôcz miôłbë znac nié leno jãzëk, z jaczégò òn tołma-
czi, to je wińdzeniowi jãzëk, i jãzëk, na jaczi tołmaczi òn tekst, czëlë docélowi
jãzëk, ale mùszi òn téż znac i rozmiec przedmiot pierwòsztôłtu – rzecz, ò chtërny
je gôdka w òriginalnym dokazu8. Zdôwô sã, że Janusz Mamelsczi, translator
Jiscënków Jana Kòchanowsczégò, je òsobą bilingwalną, rëszno pòsługiwô sã
pòlsczim i kaszëbsczim jãzëkã, ale nôprawdopòdobni nie ùchwëcył sensu i prze-

8 G.B
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słaniégò całégò trenicznégò cyklu, chtërnégò tołmaczënkù sã pòdjimnął. Jiscënczi
Jana Kòchanowsczégò mają swòjã doniosłą wëmòwã, tikają sã smiercë dzecka,
jaczé przedwczasno mùszało rozstac sã z nym swiatã. Cykel Kòchanowsczégò
je zamkłim dokazã, wszëtczé jegò dzélczi harmónizëją ze sobą. Nieùdokaznionô
je tej próba kòntaminacji XVI-wieczny sekwencji dokazów z wiérztą przedstô-
wiającą czësto jiną tématikã. Takô òperacjô wskazywô na to, że aùtor translacji,
sóm nie rozmiejącë dokazu, mô starã gò tołmaczëc jinym. Cobë tołmaczëc lëte-
racczé cykle, nót je téż znac specyfikã tegò ôrtu dokazów. Przekłôd sekwencji
lirików wëmôgô przede wszëtczim ùtrzëmaniô równowôdżi i harmónii midzë
elementama cyklu, timczasã w cyklu Mamelsczégò integralnosc dokazu òstała
narëszonô.

Hanna Makurat

The status of the translation of the Tren cycle of Jan Kochanowski
into the Kaszubian language

SUMMARY

There is a question of whether the original and its translation are one or two different
texts. Doubt exists as to whether in the situation of translation we are confronting the same
or separate identities. In translation, the words cannot be repeated exactly but are expressed
with equivalent meanings. No translation would ever appear if the exact wording would be
repeated. But when the author of a translation attempts to add his own text to the translation,
it only causes problems. That amounts to the opposite of faithfulness to the original text.
However, that is the process Janusz Mamelski used as he made the translation of the Tren
cycles by Jan Kochanowski into the Kaszubian language. Mamelski tried to go beyond the
scheme of the composition of the original and added to the translation another part which
does not connect to the subject of the composition of the Renaissance writer. Kaszubian
cycle which he called Jiscënczi, are not the same poetry as that of the original. By extending
the piece with a new verse it became totally different than the sequence of Kochanowski.
The translator allowed himself the liberty of the addition but at the same time deprived it of
its identity. Jiscënczi of Mamelski does not create a single, harmonious work because the
one part does not sound like it belongs to the whole. The lamentation added by Mamelski
does not relate to the death of Urszulka described by Kochanowski, but instead is a reference
to Kaszubia. The writer presents a poetical picture showing a dying Kaszubia and himself
standing above its grave. The verse of Kochanowski and the lyrics of Mamelski are
lamentations with no coherence between them.

The author of the translation most probably intended to make the XVIth century cycles
more Kaszubian and was attempting to write in Kaszubian literary tradition. The verse of
Mamelski seems to have discrepancies in the context of the entire translation and clearly
loses the harmony of classical text. It needs to be underlined that translating lyric sequences
must first of all keep balance and harmony between the elements of the cycles. However,
in the cycles by Mamelski, the integrality of the work was disturbed.

t³um. Stanis³aw Frymark
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Hanna Makurat

Der ontologische Status der Übersetzung von Treny
von Jan Kochanowski ins Kaschubische im Zusammenhang

der Ontologie der Übersetzung

ZUSAMMENFASSUNG

Unentschieden bleibt die Frage, ob das Original und seine Übersetzung ein, oder zwei
separate Texte sind. Es besteht die Zweifel, ob wir bei der Übersetzung mit Überein-
stimmung, Identität oder Trennbarkeit zu tun haben. In der Translation wiederholen wir
nie wörtlich das, was in dem Original steht; es ist also keine Tautologie, sondern Gleich-
wertigkeit. Strebten die Übersetzer nach Übereinstimmung der Übersetzung mit der
bestehenden Form des Originals, so entstünde keine Übersetzung. Wenn der Übersetzer
sich der Strategie der Exposition (Sichtbarmachung) bedient, erweckt der ontologische
Status des übersetzen Textes noch größere Zweifel. Die Exposition manifestiert sich da-
durch, dass der Übersetzer einen eigenen Autorentextauszug anhängt, der im Originaltext
nicht vorkommt; es ist Gegensatz von getreuer Übersetzung. Das hat Janusz Mamelski
getan, bei der Übersetzung von Treny (Klagelieder) von Jan Kochanowski ins Kaschubi-
sche. Mamelski versucht das Kompositionsschema des Autors zu überschreiten und hängt
an das von ihm übersetzte Teil noch ein Stück an, das weder thematisch noch komposito-
risch mit dem Werk des Renaissance-Autors übereinstimmt. Der kaschubische Zyklus mit
dem Titel Jiscënczi ist nicht das gleiche poetische Werk, wie das Original. Der Zyklus
wurde um ein neues Gedicht erweitert, ist also ein ganz anderes Sein als die Folge von
Kochanowski. Der Übersetzer hat sich erlaubt, das Werk zu erweitern, auf diese Weise
beraubt er es der Identität. Jiscënczi von Mamelski bilden keine harmonische Ganzheit,
weil ein Element mit der Gesamtheit nicht übereinstimmt. Klagegesang, der Mamelski
angehängt hat, knüpft nicht an dem Tod von Urszulka an, der von Kochanowski beschrie-
ben wird, bildet sondern eine Apostrophe an die Kaschubei. Der Dichter präsentiert ein
dichterisches Bild der sterbenden Kaschubei und sich selbst an ihrem Grabe stehend. Obwohl
sowohl das Gedicht von Kochanowski als auch das lyrische Gedicht von Mamelski
Klagegedichte sind, besteht zwischen ihnen keine Kohärenz.

Der Autor der Übersetzung hatte wahrscheinlich die Absicht, den Gedichtzyklus aus
dem 16. Jahrhundert noch mehr kaschubisch zu machen; er wollte ihn in die kaschubische
literarische Tradition einzuführen. Das Gedicht von Mamelski erscheint leider anachro-
nisch im Zusammenhang mit den übersetzten Renaissance-Werken und mit Absicht tilgt
die Harmonie des klassischen Textes. Es ist zu unterstreichen, dass eine Übersetzung von
Gedichten vor allem die Bewahrung von Gleichgewicht und Harmonie zwischen den Zy-
klus-Teilen erfordert, und in dem Zyklus von Mamelski wurde die Integrität des Werkes
verletzt.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Ewa Rogowska-Cybulska
Gdañsk

Nazwy roœlin motywowane nazwami
czêœci ludzkiego cia³a w S³owniku

gwar kaszubskich B. Sychty

1. Jednym z przejawów antropocentryzmu i antropomorfizmu jêzyka, œciœlej:
jego „somatocentryzmu” i „somatomorfizmu”1, jest udzia³ nazw czêœci cia³a w proce-
sach nominacyjnych dotycz¹cych innych dziedzin rzeczywistoœci pozajêzykowej.
Wœród rezultatów owych procesów, opartych na mechanizmach metaforyzacji
i metonimizacji, znajduj¹ siê te¿ nazwy roœlin. Licznych przyk³adów ró¿nych od-
mian tego zjawiska dostarcza m.in. materia³ fitonimiczny zawarty w S³owniku
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty2.

Nazwy ludzkiego cia³a motywuj¹ce kaszubskie fitonimy wchodz¹ do nazw
roœlin przede wszystkim jako nazwy cia³a ludzi, ale pewn¹, niewielk¹ grupê pod-
staw stanowi¹ te¿ nazwy takich czêœci cia³a, które zosta³y przypisane cz³ekokszta³t-
nym istotom nadprzyrodzonym, np. w fitonimie diôbli p¹pk ‘grzyb szatañski,
Boletus satanas Lenz’ (IV 50) – diab³u, choæ podstaw¹ „diabelskich” kaszubskich
fitonimów czêœciej bywaj¹ te czêœci cia³a przypisywane szatanowi, które s¹ cha-
rakterystyczne dla zwierz¹t, por. diôbli ògòn ‘¿arnowiec miotlasty, Sarothamnus
scoparius Wimm’ (I 216), diôbli róg ‘storczyk plamisty, Orchis maculatus L.’
(IV 334) czy pùrtkòwé rod¿i lub pësczi ‘storczyk szerokolistny, Orchis latifolia’
(IV 230). Kilka nazw czêœci ludzkiego cia³a u¿ytych jako podstawy nominacyjne
fitonimów odnosi siê te¿ do Chrystusa, jako Boga wcielonego, np. Panajezus-
kòwé paluszczi ‘pierwiosnek lekarski, Primula officinalis L.’ (IV 14).

Do fitonimów pochodnych od nazw czêœci ludzkiego cia³a zaliczam zarówno
derywaty utworzone ze wzglêdu na bezpoœredni zwi¹zek roœlin nosz¹cych te na-
zwy z okreœlonymi czêœciami cia³a, jak w wypadku nazwy palusznica ‘palusznik
krwawy, Digitaria sanguinalis Scop’ (IV 14), motywowanej podobieñstwem kszta³-
tu wiechy tej trawy do d³oni opatrzonej palcami, jak i derywaty, których zwi¹zek

1 J. Maækiewicz, Jêzykowy obraz cia³a. Szkice do tematu, Gdañsk 2006, s. 12.
2 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wroc³aw 1967–1976.
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z czêœciami cia³a ma charakter poœredni, jak w wypadku nazwy paleczniczi plt.
1. ‘dzwonki okr¹g³olistne, Campanula rotundifolia L’, 2. ‘dziewanna, Verbascum
nigrum L.’, 3. ‘naparstnica zwyczajna, Digitalis ambigua L’ (IV 15), poniewa¿
kwiaty tej roœliny przypominaj¹ kszta³tem nie palce, lecz naparstki, ewentualnie
inne przedmioty stanowi¹ce ochronê palca.

Fitonimy motywowane nazwami czêœci ludzkiego cia³a to zarówno derywaty
semantyczne, np. jãzëczk, czêœciej jãzëczczi pl. ‘babka zwyczajna, Plantago ma-
ior’ (II 91), por. jãzëk ‘jêzyk’ (I 90), jak i derywaty s³owotwórcze, np. ùsznik
2. ‘jasnota plamista, Lamium maculatum’ (VI 15), a tak¿e zestawienia terminolo-
giczne, w których nazwy czêœci roœlin stanowi¹ cz³on nadrzêdny, np. mòdré òczkò
‘niezapominajka b³otna, Mysotis palustris L.’ (III 98), lub w których przymiotni-
kowe derywaty s³owotwórcze od takich wyrazów stanowi¹ cz³on podrzêdny, np.
triglowé drzéwò ‘grab, Carpinus betulus’ (V 387).

Niektóre z fitonimów motywowanych przez nazwy czêœci roœlin powsta³y
w procesie niezale¿nego rozwoju na gruncie gwar kaszubskich, np. bardówka
2. ‘huba, ¿agiew, Polyporus, grzyb roztocz lub paso¿yt z rodziny ¿agwiowatych’
(Strzepcz, VII 7), por. bardówka 1. ‘brodawka’ (œr, I 19), inne – jako kalki struktu-
ralne, zw³aszcza z ³aciny lub jêzyka niemieckiego, np. zestawienie matëszkòwé
zelé ‘melisa lekarska, Melissa officinalis L.’ (VII 163), kalka niemieckiego z³o¿e-
nia Mutterkraut.

Wœród zarejestrowanych w S³owniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
Bernarda Sychty oko³o 11503 kaszubskich nazw gatunków roœlin wyrazów moty-
wowanych nazwami czêœci ludzkiego cia³a jest 64, a wiêc stanowi¹ one oko³o
5,6 proc. ogólnego zasobu fitonimicznego s³ownika Sychty.

2. Nazwy czêœci ludzkiego cia³a motywuj¹ce – bezpoœrednio lub poœrednio
– derywaty semantyczne, s³owotwórcze i syntaktyczne (zarówno ich cz³ony nad-
rzêdne, jak i podrzêdne) bêd¹ce nazwami roœlin nale¿¹ – ze wzglêdu na podsta-
wowe znaczenia tych wyrazów – do trzech podgrup (po nazwie czêœci cia³a podajê
w nawiasie liczbê nazw roœlin utworzonych od tego wyrazu):

A) nazwy zewnêtrznych czêœci ludzkiego cia³a (19 wyrazów bêd¹cych podstaw¹
37 fitonimów):

bardówka ‘brodawka’ (œr, I 19) (1): 2. ‘huba, ¿agiew, Polyporus, grzyb roz-
tocz lub paso¿yt z rodziny ¿agwiowatych’ (Strzepcz, VII 7);

dupa ‘poœladki, ty³ek’, 2. ‘srom kobiecy’ (I 252–253) (2): babiô dupa
‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’ (Parchowo, Czarna D¹browa, Piaszno, VII 4);
ùtrzëdupa ‘³opian wiêkszy, Arctium lappa L.’ (VI 39);

3 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roœlin motywowane s³ownictwem religijnym w „S³owniku gwar
kaszubskich” Bernarda Sychty, „Rocznik Gdañski”, t. LXIV, 2004, z. 1–2, s. 125.
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g³owa ‘g³owa’ (I 326) (4): bòlëglowiné lëstë plt. ‘jaskier ostry, Ranunculus
acer’ (Jastarnia, Bór; I 56); g³owôcz 3. ‘³opian pajêczynowaty, Arctium tomento-
sum Mill’ (Puckie, I 327); g³owniôk ‘³opian pajêczynowaty, Arctium tomentosum
Mill’ (Zapceñ, I 328); triglowé drzéwò ‘grab, Carpinus betulus’ (Kêpa ¯arno-
wiecka, V 387);

jãzëczk ‘dem. od jãzëk’ (I 91) (1): jãzëczk, czêœciej jãzëczczi pl. ‘babka zwy-
czajna, Plantago maior’ (II 91);

jãzëk ‘jêzyk’ (I 90) (1): babi jãzëk ‘babka, Plantago maior L.’ (I 10);
knôp 3. rzadko ‘mêski narz¹d kopulacyjny, pr¹cie’ (œr.), por. te¿ 1. ‘ch³opiec’

(I 177) (1): knôp 2. neosemant. ‘kaktus, Cactus’ (Gowidlino, II 177);
kô³tón 1. ‘ko³tun, plica polonica’, por. te¿ 2. ‘d³ugie w³osy u mê¿czyzny,

zaniedbane w³osy u kobiety’ (I 124–125) (2): kô³tón obok kô³tun 4. ‘jemio³a,
Viscum album L.’ (II 125); kô³tón obok ka³tun 8. ‘³opian pajêczynowaty, Arctium
tomentosum Mill’ (pn, œr, II 125);

nokc ‘paznokieæ’ (pn, rzadziej œr) (III 215) (4): nokce 2. ‘kocanki piaskowe,
Helichrysum arenarium’ (Kartoszyno, III 215); nokce 2. ‘nagietek lekarski, Calen-
dula officinalis L.’ (¯arnowiec); nôczetk, czêœciej pl. nôczetczi (III 184) // nôcotczi
(Czarlino, Stê¿yca, Zdunowice; VII 178) ‘nagietek, Calendula officinalis’; òczetczi
plt. ‘z³ocieñ w³aœciwy, Chrysanthemum leucanthemum L.’ (Zabory, III 317);

òczkò ‘pieszczotliwie o oku: ma³e oko’ (III 311) (1): mòdré òczkò ‘niezapo-
minajka b³otna, Mysotis palustris L.’ (pn-zach, III 98);

òkò 1. ‘oko’ (309) (2): bòlëòczë plt. ‘jaskier ostry, pryszczeniec, Ranunculus
acer’ (œr., I 56); òcznik ‘rogownica, Cerastium arvense L.’ (K³anino, VII 208);

palec // palc ‘Gochy, sporad. œr’ // pôlc (Puckie, Wejherowskie a¿ po Przod-
kowo w Kartuskiem’ (IV 13–14) (3): paleczniczi plt. 1. ‘dzwonki okr¹g³olistne,
Campanula rotundifolia L’ (Kêpa ¯arnowiecka, IV 15); paleczniczi plt 2. ‘dzie-
wanna, Verbascum nigrum L.’ (Lisewo, IV 15); paleczniczi plt 3. ‘naparstnica
zwyczajna, Digitalis ambigua L’ (Sma¿yno, Strzebielino; IV 15);

paluszk ‘dem. od palec’ (IV 14) (2): Panajezuskòwé paluszczi ‘pierwiosnek
lekarski, Primula officinalis L.’ (Kêpa ¯arnowiecka, IV 14); palusznica 2. ‘pa-
lusznik krwawy, Digitaria sanguinalis Scop’ (pn, IV 14);

p¹pk 1. ‘pêpek’ (IV 50) (3): p¹pk, zwykle p¹pczi ‘pêpawa dachowa, Crepis
tectorum L.’ (Puzdrowo, IV 50); diôbli p¹pk ‘grzyb szatañski, Boletus satanas
Lenz’ (sporad. pn, œr., IV 50); smarkati p¹pk ‘maœlarz, Boletus luteus’ (Zabory,
IV 50);

rz¹sa 2. ‘rzêsa na brzegu powieki’ (IV 377) (2): rz¹s f. (IV 376) // rz¹sa
1. (IV 377) ‘rzêsa, Lemna’; rz¹snica ‘kosmatka ow³osiona, Luzula pilosa L.’ (¯uko-
wo, Pêpowo, VII 279)

ùchò 1. ‘ucho’ (VI 15) (3): babié ùszë ‘grzyby: piestrzenice, Helvella ascu-
lenta’ (Puzdrowo, I 10); ùsznik 2. ‘jasnota plamista, Lamium maculatum’ (£yœnie-
wo, VI 15); zaùsznik ‘agawa, Agave Americana’ (Przodkowo, VI 192);
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ùszëszcza plt. ‘du¿e uszy’ (Puckie, VI 14) (1): babié ùszëszcza ‘smardz sto¿-
kowaty, Morchella conica Pers.’ (Przyjezierze ¯arnowieckie, VI 14);

w¹s ‘zarost u mê¿czyzn na górnej wardze, w¹s’ (VI 103) (2): w¹sale 2. ‘prze-
tacznik k³osowy, Veronica spicata L.’ (Kêpa ¯arnowiecka, VI 103); w¹sotka
‘³uskiewnik ró¿owy, Latharea squamaria L.’ (Œwiecino, Kartoszyno; VI 104)

w³os ‘w³os’ (VI 91–92) (1): panieñsczé w³osë ‘przytulia b³otna, Galium palu-
stre’ (Kêpa ¯arnowiecka, IV 22);

B) nazwy wewnêtrznych czêœci ludzkiego cia³a (9 wyrazów bêd¹cych podstaw¹
17 fitonimów):

biodro II ‘biodro’ (I 112) (1): biedrzón ‘biedrzeniec pospolity, Pimpinella
Saxifraga’ (I 105);

kosc ‘koœæ, gnat’ (II 212) (3): †† kostina ‘¿ywokost lekarski, Symphytum
officinale L.’ (Puzdrowo, II 214); † kostoba ‘gnieŸnik leœny, Neotia niclus avis L’
(Lubkowo, VII 129); ¿ëwòkòsc f. ‘¿ywokost, Symphytum officinale’ (VI 302);

matëszka 2. ‘narz¹d rodny u kobiet, macica’, por. te¿ 1. ‘pieszczotl. o matce’,
3. ‘kurczowy ból w pod¿ebrzu kobiety, kolka’ (III 60) (1): matëszkòwé zelé ‘melisa
lekarska, Melissa officinalis L.’ (pn, VII 163);

nérka anat. ‘nerka’ (III 207) (1): zelonô nérka ‘kopytnik pospolity, Asarum
europaeum L.’ (Góra Pomorska, VII 182);

p³ëc f, zwykle p³ëca pl ‘p³uca’ (IV 86) (1): p³ëcnik ‘podbia³ pospolity, Tussi-
flago farfara L.’ (Kêpa ¯arnowiecka, IV 87);

sérdëszkò ‘serduszko’ (V 38) (1): sérdëszka plt. ‘dr¿¹czka, Briza media’ (Wej-
herowskie, Kartuskie; V 38);

serce 1. ‘serce, okolica serca’ (V 37) (2): sercnica ‘serdecznik, Leonorus
z rodziny Labiatae’ (Kartoszyno, Strzebielino; V 38); serdecznik 3. ‘roszpunka
z¹bkowana, Valerianella dentata’ (£ebcz, V 39);

¿ebro 1. anat. ‘¿ebro’ (VI 282) (4): babié ¿ebro a) ‘miko³ajek nadmorski,
Eryngium maritimum L.’ (Bór, Jastarnia, I 10), b) ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit
L.’ (œr., I 10), c) ‘bagno zwyczajne, Ledum palustre L.’ (£yœniewo, I 10); babsczé
¿ebra ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’ (¯ukowo, I 11);

¿ë³a anat. ‘¿y³a’ (VI 289) (3): ¿ilnik ‘babka zwyczajna, Plantago minor L.’
(Lubkowo, Ty³owo, S³awutowo; VI 289); pi¹c¿i³czi (Zabory, sporad. a¿ po Liniê
w Wejherowskiem) // pi¹co¿i³czi (Zabory) ‘babka pospolita, Plantago maior L.’
(IV 274); piñc¿ë³owé lëstë (Hel) // piñc¿ë³owi lëst (Bór, IV 274);

C) nazwy p³ynów ustrojowych i wydzielin (4 wyrazy bêd¹ce podstaw¹ 10 fito-
nimów):

krew 1 ‘krew’ (II 253) (4): Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec pospolity, Hy-
pericum perforatum L.’ (Nak³o, II 253), Pana Jezusa krew ‘miêta, Mentha arven-
sis L.’ (II 253), krwiotok ‘krwawnik, Achillea millefolium’ (Jamno, II 254);
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† krwawnica ‘wydmuchrzyca piaskowa, Elymnus arenarius L.’ (Puzdrowo, Strze-
bielino; VII 137);

mlekò 1. ‘mleko’, por. te¿ 2. ‘bia³awa ciecz zawarta niektórych owocach
i nasionach, zw³. niedojrza³ych’ (III 84–86) (3): mleczniczka ‘surojadka, Russula
sp.’ (Kêpa ¯arnowiecka, III 86); drobni mlécz ‘jastrzêbiec Lachenala, Hieracium
Lachenalii’ (Puckie, III 87); mòdri mlécz ‘cykoria podró¿nik, Cichirium intybus
L.’ (III 98);

smark 1. // smôrkol 1. ‘wydzielina z nosa’ (V 93) (2): smôrkòl 3. ‘maœlak,
Boletus luteus’ (V 93); smarkati p¹pk ‘maœlarz, Boletus luteus’ (Zabory, IV 50);

¿ô³c I ‘¿ó³æ’ (VI 275) (1): † ¿ô³cownik ‘mrzyg³ód, Genista germanica’ (Sulicice,
K³anino, Redoszewo; VI 275).

3. Motywacja wykorzystywania nazw czêœci ludzkiego cia³a w funkcji pod-
staw nominacyjnych nazw roœlin zarejestrowanych w S³owniku gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej ksiêdza Bernarda Sychty jest stosunkowo ma³o zró¿ni-
cowana.

3.1. W 21 z 64 takich nazw oparty na nazwie czêœci ludzkiego cia³a derywat
semantyczny, s³owotwórczy lub sk³adniowy informuje o walorach u¿ytkowych
danej roœliny lub jej czêœci, a nazwa czêœci ludzkiego cia³a wystêpuje w jego
definicji uwzglêdniaj¹cej mechanizm nominacyjny4 w funkcji obiektu czynnoœci
lub procesu przypisywanych tej roœlinie. Wiêkszoœæ tak utworzonych nazw –
w materiale fitonimicznym s³ownika Sychty jest ich 19 – odwo³uje siê do stosowa-
nia roœlin w leczeniu dolegliwoœci dotycz¹cych ró¿nych czêœci ludzkiego cia³a.
W funkcji podstaw takich nazw wystêpuj¹ przede wszystkim nazwy wewnêtrznych
czêœci ludzkiego cia³a (kòsc, p³ëc, serce, matëszka ‘macica’, biodro) oraz p³ynów
ustrojowych (krew, ¿ô³c), wyj¹tkowo nazwy zewnêtrznych czêœci cia³a (ùchò).

O tym, ¿e p³ëcnik ‘podbia³ pospolity, Tussiflago farfara L.’ (IV 87) uwa¿any
jest przez Kaszubów za lekarstwo w chorobach p³uc, informuje ksi¹dz Sychta
w artykule has³owym poœwiêconym wyrazowi p³ëc, por. „med. lud.: p³ëca rosc¹
m.in. po d³u¿szym za¿ywaniu z ¿ywokostu, podbia³u i krwawnika” (IV 86–87).
Wzmiankê na temat stosowania przy z³amaniu koœci ‘¿ywokostu, Symphytum
officinale’, zwanego w kaszubszczyŸnie ¿ëwòkòsc i †† kòstina f., znajdziemy
w s³owniku Sychty s.v. ¿ëwòkòsc, por. „Recepta: Wëgòtowan¹ abo ùcart¹ ¿ëwòkòsc
przek³adaj¹ na z³ómón¹ nogã abo ràkã” (VI 302).

Parafrazê ‘ziele lecz¹ce matëszkã’ ma te¿ zapewne zestawienie matëszkòwé
zelé ‘melisa’, bêd¹ce – podobnie jak synonimiczne wobec niego zestawienie matczé
zelé – kalk¹ niemieckiego z³o¿enia Mutterkraut. O tym, ¿e pierwszy cz³on tej
nazwy rozumiany jest dziœ przez Kaszubów jako matëszka ‘macica’, œwiadczy

4 Dla derywatów s³owotwórczych bêdzie ni¹ parafraza s³owotwórcza, a dla derywatów seman-
tycznych – definicja informuj¹ca o motywacji przeniesieniu znaczenia.



33      NAZWY ROŒLIN MOTYWOWANE NAZWAMI CZÊŒCI LUDZKIEGO CIA£A...

nastêpuj¹cy fragment s³ownika Sychty: „Bia³czi pij¹ herbatã z matëszkòwégo
zelégo, czej jum matëszka bòli” (VII 163). To, ¿e melisa stosowana by³a w medy-
cynie ludowej na ró¿ne dolegliwoœci kobiece, poœwiadczaj¹ zreszt¹ liczne Ÿród³a
dotycz¹ce ludowego zio³olecznictwa5. W odniesieniu do wspó³rdzennych z przy-
miotnikiem matëszkòwé nazw niemieckiej, ³aciñskiej i polskiej mo¿liwe jest jed-
nak równie¿ wi¹zanie tego rdzenia ze znaczeniem ‘matka’ i ‘królowa pszczó³’6.

Nazwê zaùsznik ‘agawa, Agave Americana’ (VI 192) nale¿y t³umaczyæ zasto-
sowaniem jako lekarstwa na ból uszu liœci tej roœliny, noszonych w uchu jak kol-
czyk7, o czym pisze Sychta w artykule has³owym dotycz¹cym synonimicznej
w stosunku do zaùsznika nazwy or¹¿é, por. „Czej ce w ùszach kòle, téj w³ó¿ sobie
or¹¿égò, to ce òprzestónie” (III 335).

Korzystny wp³yw na dolegliwoœci ¿ó³ciowe ‘mrzyg³odu, Genista germani-
ca’, nosz¹cego kaszubsk¹ nazwê † ¿ô³cownik, potwierdza Bernard Sychta w haœle
dotycz¹cym tego wyrazu, por. „Med. lud.: ¯ô³cownik przynosi ulgê cierpi¹cym
na kamienie ¿ó³ciowe i w¹trobê” (VI 275).

Asumpt do nadania ‘krwawnikowi, Achillea millefolium’ m.in. nazwy krwiotok
(II 254) da³o przekonanie, ¿e ma on w³aœciwoœci przeciwkrwotoczne, oparte na
zasadzie opozycji, w myœl której na krwawi¹c¹ ranê nale¿y dzia³aæ roœlin¹ kwit-
n¹c¹ bia³o8. W³aœciwoœciami leczniczymi mo¿na wyjaœniæ te¿ derywat sercnica
(V 38), odnotowany przez s³ownik Sychty jako nazwa ‘serdecznika, Leonorus
z rodziny Labiatae’9.

Dawnym zastosowaniem magicznym (w kulcie maj¹cym zwi¹zek z p³odnoœ-
ci¹) lub leczniczym (przeciwko bólom jamy brzusznej) bywa wyjaœniany zwi¹zek
z rzeczownikiem biodro staropolskiego fitonimu biedrzeniec10, a wiêc i kaszub-
skiego fitonimu biedrzón ‘biedrzeniec pospolity, Pimpinella Saxifraga’ (I 105).

Inne zwi¹zane z okreœlonymi czêœciami ludzkiego cia³a rodzaje zastosowañ
roœlin bywaj¹ utrwalane w ich kaszubskich nazwach znacznie rzadziej. O u¿ytko-
waniu w celach higienicznych liœci ‘³opianu wiêkszego, Arctium lappa L.’ œwiadczy
jego ¿artobliwa nazwa ùtrzëdupa (VI 39). Przygodne wykorzystywanie w dzie-
ciêcych zabawach ‘przetacznika k³osowego, Veronica spicata L.’ dokumentuje

5 Por. A. Paluch, „Zerwij ziele z dziewiêciu miedz...” Zio³olecznictwo ludowe w Polsce w XIX
i pocz¹tku XX wieku, Wroc³aw 1989, s. 93; C. Bañkowski, E. KuŸniewski, Zio³olecznictwo
ludowe, wyd. II poprawione i uzupe³nione, Warszawa – Wroc³aw 1980, s. 73.

6 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roœlin motywowane nazwami ludzi w „S³owniku gwar ka-
szubskich” Bernarda Sychty, „Gdañskie Studia Jêzykoznawcze”, IX, 2005, s. 67–94.

7 E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roœlin uprawnych, Gdañsk 1998, s. 11.
8 Ta¿, Z kaszubskiego zielnika: Krwawnik, „Pomerania”, 1999, nr 1, s. 45–46.
9 A. Spólnik, Nazwy polskich roœlin do XVIII wieku, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk

– £ódŸ 1990, s. 104.
10 Tam¿e, s. 71.
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jego nazwa w¹sale; bli¿ej motywacjê tego s³owa wyjaœnia ks. Sychta, por. „w¹sale
temu sa tak nazéwaj¹, bo dzecë sobie nimi w¹së malëj¹” (VI 103).

3.2. Sporadycznie natomiast kaszubskie nazwy roœlin motywowane nazwami
czêœci ludzkiego cia³a ostrzegaj¹ przed szkodliwym samoistnym wp³ywem roœliny
na cz³owieka. Taki charakter maj¹ w œwietle s³ownika Sychty dwa fitonimy nazy-
waj¹ce ‘jaskier ostry, Ranunculus acer’: bòlëglowiné lëstë plt i bòleòczë plt (I 56);
Bernard Sychta pisze o genezie nazwy bòleòczë plt nastêpuj¹co: „Wed³ug etymo-
logii ludowej nazwa ta pochodzi od rzekomego bólu oczu, jaki wywo³uje w¹cha-
nie kwiatu lub patrzenie na kwiat” (I 56).

3.3. Wœród kaszubskich nazw roœlin tworzonych od nazw czêœci ludzkiego
cia³a mo¿na te¿ wyró¿niæ niewielk¹ grupê fitonimów o podwójnej motywacji se-
mantycznej, których powstanie mo¿na wyjaœniaæ i specyficznym dzia³aniem da-
nej roœliny na okreœlon¹ czêœæ ludzkiego cia³a, i jej podobieñstwem do tej czêœci.
Do grupy tej nale¿y przede wszystkim wyra¿enie Pana Jezusowô krew ‘dziura-
wiec pospolity, Hypericum perforatum L.’ (II 253), bowiem w wypadku tej roœliny
przypisanie jej dzia³ania przeciwkrwotocznego wynika³o z zastosowania czêstej
w medycynie ludowej zasady: „podobne leczy siê podobnym”, gdy¿ dziurawiec
wydziela sok koloru krwi, co sta³o siê te¿ podstaw¹ powi¹zania tej roœliny z kultem
chrystologicznym. Innego rodzaju podwójn¹ motywacjê mo¿na przypisaæ fitoni-
mowi kô³tón // ka³tun ‘³opian pajêczynowaty, Arctium tomentosum Mill’ (II 125);
czepliwe rzepy tej roœliny z jednej strony przypominaj¹ wygl¹dem ‘ko³tun, plica
polonica’, z drugiej – gdy przypadkiem wpl¹cz¹ siê we w³osy, mog¹ wywo³aæ
stan go przypominaj¹cy.

3.4. Model nominacyjny wykorzystuj¹cy podobieñstwo roœlin lub ich czêœci
do czêœci ludzkiego cia³a realizuj¹ a¿ 42 fitonimy notowane w S³owniku gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej. W³aœciwoœci¹, ze wzglêdu na któr¹ dostrzega
siê takie podobieñstwo, jest – w œwietle fitonimów zarejestrowanych w s³owniku
Sychty – niemal bez wyj¹tku kszta³t, czemu niekiedy dodatkowo towarzyszy po-
dobieñstwo po³o¿enia, koloru czy cech wyczuwanych dotykiem. Wyj¹tek stanowi
byæ mo¿e zestawienie babiô dupa, u¿ywane jako nazwa ‘poziewnika, Galeopsis
tetrahit L.’ (VII 4) prawdopodobnie ze wzglêdu na jego nieprzyjemny zapach,
choæ nazwa ta nie jest ca³kiem jasna11.

Podobieñstwo kszta³tu w kilku wypadkach dotyczy ogólnego pokroju roœlin,
a przynajmniej ich fragmentów widocznych ponad ziemi¹. Spoœród fitonimów od-
notowanych w s³owniku Sychty tak¹ motywacjê maj¹ zapewne nazwy bardówka,
kô³tón // kô³tun, rzãsa, babié ¿ebro, w¹sotka, † kostoba i knôp.

11 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roœlin motywowane nazwami ludzi w „S³owniku gwar ka-
szubskich” Bernarda Sychty..., s. 91.
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Fitonim bardówka 2. ‘huba, Polyporus’ (VII 7) zawdziêcza swe powstanie
dostrze¿eniu przez Kaszubów podobieñstwa huby rosn¹cej na pniu drzewa do
brodawki na ludzkiej twarzy. Nazwa kô³tón // kô³tun (II 125) zosta³a przeniesiona
z ‘ko³tuna, plica polonica’, por. te¿ kô³tón 2. ‘d³ugie w³osy u mê¿czyzny, zanie-
dbane w³osy u kobiety’ (I 124–125), na ‘jemio³ê, Viscum album L.’ ze wzglêdu
na podobieñstwo zielonych a¿urowych kul jemio³y rozmieszczonych wœród kona-
rów drzew do ko³tuna we w³osach.

Znaczenie ‘Lemma, rodzaj roœliny p³ywaj¹cej’ wyrazu rzãsa rozwinê³o siê w jê-
zykach s³owiañskich ze znaczenia ‘coœ strzêpiastego, jak w³oski na powiece’12 pod
wp³ywem obserwacji drobnych ³ody¿ek tej roœlinki faluj¹cych tu¿ pod powierzch-
ni¹ wody, podczas gdy na jej powierzchni unosi siê przypominaj¹cy b³onê powieki
zbity ko¿uch liœci.

U¿ycie rzeczownika ¿ebra w fitonimach babié ¿ebro a) ‘miko³ajek nadmor-
ski, Eryngium maritimum’, b) ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’, c) ‘bagno zwy-
czajne, Ledum palustre L.’13 i babsczé ¿ebra ‘poziewnik, Galeopsis tetrahit L.’
s³u¿y uwypukleniu ró¿nych cech odbieranych za pomoc¹ zmys³ów wzroku i doty-
ku: symetrycznego uk³adu liœci (po obu stronach ga³êzi lub ga³¹zki) albo ¿y³ek
liœciowych (po obu stronach g³ównego nerwu) roœliny, jak w wypadku ¿eber
i krêgos³upa, a tak¿e sztywnoœci ³odygi i ostroœci kolców, kojarz¹cych siê z wy-
staj¹cymi ¿ebrami i w ogóle z koœæmi14. Zestawienia tego rzeczownika z przy-
miotnikami babi lub babsczi wskazuj¹ na znaczn¹ liczbê owych symetrycznie
uk³adaj¹cych siê i/lub kol¹cych czêœci, bo wed³ug ludowej wersji Biblii kobiety
maj¹ wiêcej ¿eber ni¿ mê¿czyŸni, co stanowi dodatkowe uzasadnienie dla stereo-
typu niskiej wartoœci kobiet, por.: „Niewiasta jest stworzona z ¿ebra boku prawego
Adama, dlatego to mê¿czyŸni tego jednego ¿ebra nie maj¹. Gdy Bóg wyj¹³ pierw-
szemu cz³owiekowi ¿ebro, pies je pochwyci³ i po¿ar³. Wtedy Bóg pochwyci³ psa
za ogon chc¹c ¿ebro wytrz¹œæ, lecz nie wytrz¹s³ tylko urwa³ psu ogon. A poniewa¿
niewiasta jest z tak poni¿aj¹cej rzeczy stworzona, dla tego wci¹¿ musi upokarzaæ
siê przed mê¿czyzn¹”15.

12 W. Boryœ, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Kraków 2005, s. 535.
13 Nazwê babié ¿ebro wed³ug Pomoranisches Wörterbuch nosz¹ w kaszubszczyŸnie równie¿

dwie inne roœliny: ‘wil¿yna ciernista, Ononis spinosa’ i ‘rokitnik zwyczajny, Hippophäe rham-
noides’, natomiast do ‘miko³ajka nadmorskiego’ – jak wynika z materia³ów rêkopiœmiennych
L. Roppla opracowanych w tym s³owniku – odnosi siê jeszcze zestawienie kocé ¿ebra (F. Lo-
rentz, Pomoranisches Wörterbuch, Bd. III, 3, fortgeführt von F. Hinze, Berlin 1973, s. 1159).

14 E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roœlin motywowane nazwami ludzi w „S³owniku gwar ka-
szubskich” Bernarda Sychty..., s. 91–92.

15 M. Dowojna-Sylwestrowicz, rêkopis w Centralnym Pañstwowym Archiwum Historycznym
w Wilnie; cyt. za: M. Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje w¹tków biblijnych w kulturze
ludowej, Wroc³aw 2000, s. 57.
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Kwitn¹ce ró¿owe pêdy nadziemne ‘³uskiewnika ró¿owego, Latharea squa-
maria L.’, bezzieleniowej roœliny paso¿ytniczej o ró¿owych kwiatach zebranych
w gêstym nierozga³êzionym jednostronnym kwiatostanie, rzeczywiœcie mog¹
przypominaæ w¹sy, co sugeruje kaszubska nazwa tej roœliny w¹sotka (VI 104).
Równie¿ grube, soczyste, nadziemne pêdy innej bezzieleniowej roœliny, ‘gnieŸni-
ka leœnego, Neotia niclus avis L’, pocz¹tkowo ¿ó³te, póŸniej brunatniej¹ce, z kwia-
tami i liœæmi tej samej barwy co pêd, mog¹ siê kojarzyæ z koœæmi, co odzwiercie-
dla nazwa † kòstòba (VII 129). Natomiast podstaw¹ derywacyjn¹ neosemanty-
zmu knôp 2. ‘kaktus, Cactus’ (II 177) by³o zapewne wtórne znaczenie rzeczownika
knôp 1. ‘ch³opiec’ (I 177), mianowicie knôp 3. ‘mêski narz¹d kopulacyjny, pr¹-
cie’; do mêskiego cz³onka podobne s¹ niektóre popularne odmiany kaktusów,
zw³aszcza cereusy kolumnowe.

Pozosta³e nazwy roœlin uwzglêdniaj¹ podobieñstwo do wybranej czêœci ludz-
kiego cia³a jednej z czêœci danej roœliny.

Do fitonimów utworzonych od nazw czêœci cia³a ze wzglêdu na kszta³t owo-
ców nale¿¹ wyrazy: g³owôcz 3. (I 327) i g³owniôk (I 328) ‘³opian pajêczynowaty,
Arctium tomentosum Mill’; sérdëszka plt. ‘dr¿¹czka, Briza media’, „nazwana tak
od k³osków sercowatych na d³ugich cieniutkich szypu³kach” (V 38), a tak¿e nokce,
nôczetk, czêœciej pl. nôczetczi (III 184) // nôcotczi (VII 178) ‘nagietek lekarski,
Calendula officinalis L.’, których nazwa pochodzi „od kszta³tu owoców zakrzywio-
nych jak nogieæ ‘pazur, paznokieæ’”16. Równie¿ znaczenie przymiotnika, stano-
wi¹cego komponent zestawienia triglowé drzéwò ‘grab, Carpinus betulus’ (V 387),
zdaniem L. Wajdy-Adamczykowej „mo¿e t³umaczyæ siê tym, ¿e owoc grabu, ¿eber-
kowany orzeszek odpada z trójklapow¹, skrzyde³kowat¹ okryw¹ kwiatu”17.

Do czêœci ludzkiego cia³a porównywanie bywaj¹ te¿ kapelusze niektórych
grzybów. Nazwy p¹pk ‘maœlarz, Boletus luteus’ (IV 50) i diôbli p¹pk ‘grzyb sza-
tañski, Boletus satanas Lenz’ (IV 50) odzwierciedlaj¹ podobieñstwo kapeluszy
m³odych owocników tych gatunków do wypuk³ego pêpka, uznawanego w medy-
cynie ludowej za pewien defekt kosmetyczny i w zwi¹zku z tym poddawanego
uwa¿niejszej obserwacji ni¿ neutralny estetycznie pêpek wklês³y. W zestawie-
niach babié ùszë ‘piestrzenice’18 i babié ùszëszcza ‘smardze’ rzeczowniki infor-
muj¹ natomiast o podobieñstwie kapeluszy piestrzenic i smardzów do ma³¿owiny,
a przymiotnik babi – o negatywnym nacechowaniu aksjologicznym, wystêpuj¹cym
te¿ w kaszubskim zestawieniu babi stó³k ‘jakikolwiek grzyb niejadalny’ (I 10).

Kilka kaszubskich fitonimów powsta³o ze wzglêdu na charakterystyczne w³aœ-
ciwoœci liœci, opisywane w kategoriach ich podobieñstwa do wybranych czêœci

16 A. Spólnik, op. cit., s. 79.
17 L. Wajda-Adamczykowa, Polskie nazwy drzew, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk –

£ódŸ 1989, s. 27.
18 Por. B. Bartnicka-D¹bkowska, Polskie ludowe nazwy grzybów, Wroc³aw – Warszawa – Kra-

ków 1964, s. 31–32.
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ludzkiego cia³a. Nerkowaty kszta³t liœci zadecydowa³ o nadaniu nazwy zelonô
nérka (VII 182) ‘kopytnikowi pospolitemu, Asarum europaeum L.’, a okr¹g³awym,
jêzyczkowatym kszta³tem liœci motywowane s¹ kaszubskie nazwy ‘babki zwy-
czajnej, Plantago maior’: jãzëczk, czêœciej jãzëczczi pl. (II 91) oraz babi jãzëk
(I 10); obecnoœæ przymiotnika babi jest tu efektem kontaminacji odnosz¹cych siê
do tej roœliny kaszubskich nazw psé jãzëczi // psy jãzëczk (IV 264), lësé jãzëczi
(II 357), ptôszé jãzëczczi (VII 252) z ogólnopolsk¹ nazw¹ babka i kaszubsk¹ ba-
bié zelé19. Budowa liœci ‘babki zwyczajnej, Plantago maior L.’ zosta³a utrwalona
równie¿ w jej trzech kaszubskich nazwach informuj¹cych o rodzaju unerwienia
liœci: ¿ilnik (VI 289); pi¹c¿i³czi // pi¹co¿i³czi (IV 274) i piñc¿ë³owé lëstë // piñc¿ë-
³owi lëst (IV 274). Do budowy liœci ‘kosmatki ow³osionej, Luzula pilosa L.’ na-
wi¹zuje z kolei derywat s³owotwórczy rz¹snica, opatrzony przez Sychtê nastêpu-
j¹c¹ uwag¹ etymologiczn¹: „Lëstë rz¹snicë maj¹ pò bòkach d³ud¿é w³osczi, chtërné
wëzdrz¹ jak rz¹së na pòwiekach” (VII 279).

Porównaniu do czêœci ludzkiego cia³a podlega te¿ w kilku kaszubskich fito-
nimach kszta³t kwiatostanu lub kwiatów. Zestawienie Panajezuskòwé paluszczi
poprzez odwo³anie do sfery sacrum podkreœla podobieñstwo baldaszka pierwiosnka
do palczastej d³oni20. Ciemnopurpurowonabieg³ej wiesze w postaci kilku niby-
k³osków, przypominaj¹cej palce jednej d³oni, zawdziêcza równie¿ powstanie de-
rywat s³owotwórczy palusznica, odnosz¹cy siê w kaszubszczyŸnie do ‘palusznika
krwawego, Digitaria sanguinalis Scop’ (IV 14). Skojarzenie kszta³tu kwiatów ro-
œliny z kszta³tem palców le¿y te¿, ale poœrednio, u Ÿróde³ nazwy paleczniczi, któr¹
s³ownik Sychty potwierdza dla ‘dzwonków okr¹g³olistnych, Campanula rotundi-
folia L’, ‘dziewanny, Verbascum nigrum L.’ i ‘naparstnicy zwyczajnej, Digitalis
ambigua L’ (IV 15), nazwa tych roœlin wi¹¿e siê bowiem z podstawowymi zna-
czeniami wyrazu palecznik: ‘wielki palec, kciuk’ i ‘naparstek’, poniewa¿ kwiaty
te przypominaj¹ kszta³tem naparstki, ewentualnie inne przedmioty stanowi¹ce
ochronê palca21, np. ‘czêœæ rêkawiczki okrywaj¹c¹ palec’, ‘pochewkê na chory
palec’, a mo¿e nawet ‘gumow¹ pochewkê na koñcu laski’ (IV 15).

Derywat s³owotwórczy ùsznik (VI 15) odnosi siê do ‘jasnoty plamistej, La-
mium maculatum’, gdy¿ jej ciemnoró¿owe kwiaty o wyraŸnie dwuwargowej bu-
dowie, wyrastaj¹ce pionowo w okó³kach liœci, mog¹ kszta³tem, osadzeniem i ko-
lorem przypominaæ ma³¿owinê uszn¹. Okr¹g³ym – przypisywanym równie¿ oku
– kszta³tem niewielkich b³êkitnych kwiatów ‘niezapominajki b³otnej, Mysotis
palustris L.’ motywowane jest zestawienie mòdré òczkò (III 98), a podobnym
kszta³tem bia³ych kwiatków ‘rogownicy polnej, Cerastium arvense L.’ – derywat

19 Por. te¿ Rogowska-Cybulska, Nazwy roœlin motywowane nazwami ludzi w „S³owniku gwar
kaszubskich” Bernarda Sychty, s. 78–80.

20 Por. te¿ E. Rogowska, Z kaszubskiego zielnika: Pierwiosnek, „Pomerania”, 1998, nr 3, s. 29–30.
21 E. Rogowska, Z kaszubskiego zielnika: Tojad, „Pomerania”, 1999, nr 9, s. 46–47.
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s³owotwórczy òcznik (II 208). W wypadku ‘pêpawy dachowej, Crepis tectorum
L.’ przyczyn¹ przeniesienia na ni¹ nazwy p¹pk, zwykle p¹pczi (IV 50), jest kszta³t
jej kwiatostanu po przekwitniêciu, gdy mo¿e siê on kojarzyæ z wypuk³ym pêpkiem.

O nadaniu ‘przytulii b³otnej, Galium palustre’ nazwy panieñsczé w³osë
(IV 22) mog³o zadecydowaæ podobieñstwo do kobiecych w³osów jej delikatnych,
wiotkich ³odyg; przymiotnik panieñsczé wystêpuj¹cy w tej nazwie mo¿e jednak
wskazywaæ na jakiœ zwi¹zek tej roœliny z Najœwiêtsz¹ Mari¹ Pann¹, co sugero-
wa³oby, ¿e jest to nazwa przeniesiona na przytuliê b³otn¹ z jakiejœ innej roœliny,
przytulia b³otna bowiem nie jest wymieniana w zwi¹zku z kultem mariologicz-
nym, choæ podobna do niej ‘przytulia w³aœciwa, Galium verum’ uwa¿ana by³a za
roœlinê magiczn¹ u¿yteczn¹ przeciw grzmotom22.

Kilka fitonimów zanotowanych przez Sychtê zawdziêcza swe powstanie po-
dobieñstwu soków i wydzielin roœlinnych do p³ynów ustrojowych i wydzielin
organizmu ludzkiego (w wiêkszoœci charakterystycznych te¿ dla fizjologii innych
ssaków). Ze wzglêdu na podobieñstwo bia³ego soku wydzielanego przez niektóre
roœliny do mleka wyraz mlekò sta³ siê nawet podstaw¹ derywatu semantycznego
o znaczeniu ‘bia³awa ciecz zawarta w niektórych owocach i nasionach, zw³. nie-
dojrza³ych’ (III 84–86), od którego w drodze derywacji s³owotwórczej powsta³y
nastêpuj¹ce nazwy roœlin wydzielaj¹cych taki sok: mleczniczka ‘surojadka,
Russula sp.’ (III 86); drobni mlécz ‘jastrzêbiec Lachenala, Hieracium Lachenalii’
(III 87) i mòdri mlécz ‘cykoria podró¿nik, Cichirium intybus L.’ (III 98). Dwie
z tych roœlin, ‘jastrzêbiec’ i ‘cykoriê’, ³¹czy ponadto bardzo podobny kszta³t kwia-
tów, ró¿ni¹cych siê jednak kolorem. Porównaniu œluzu wydzielanego przez grzyb
‘maœlak, Boletus luteus’ do wydzieliny z nosa, zwanej po kaszubsku smark lub
smôrkol (V 93), zawdziêczaj¹ natomiast powstanie dwie nazwy tego grzyba: de-
rywat s³owotwórczy smôrkol (V 93) i zestawienie smarkati p¹pk (IV 50).

3.5. Kolejn¹ grupê nazw roœlin zawieraj¹cych w swych podstawach nomina-
cyjnych nazwy czêœci ludzkiego cia³a tworz¹ fitonimy przeniesione z roœlin, które
charakteryzuj¹ siê ró¿nego rodzaju zwi¹zkami z czêœciami ludzkiego cia³a, na
roœliny, które takich zwi¹zków nie wykazuj¹, ale s¹ do roœlin motywowanych
nazwami czêœci cia³a z ró¿nych wzglêdów podobne. Do takich nazw nale¿y za-
pewne wyraz nokce jako nazwa ‘kocanek piaskowych, Helichrysum arenarium’
(III 215), przeniesiony na tê roœlinê z ‘nagietka lekarskiego, Calendula officinalis
L.’ ze wzglêdu na podobieñstwo kolorystyczne kwiatów tych roœlin oraz zastoso-
wanie w leczeniu chorób.

Inna natomiast nazwa nagietków, nôczetczi (III 184), przybrawszy po konta-
minacji z nazw¹ kolejnej czêœci cia³a, wyrazem òkò, formê òczetczi plt., zosta³a

22 Por. E. Rogowska-Cybulska, Nazwy roœlin motywowane nazwami ludzi w „S³owniku gwar
kaszubskich” Bernarda Sychty..., s. 82.
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przeniesiona z nagietków na ‘z³ocieñ w³aœciwy, Chrysanthemum leucanthemum
L.’ (III 317), przypominaj¹cy nagietki kszta³tem kwiatów.

Nie ma równie¿ bezpoœredniego uzasadnienia semantycznego – ani we w³a-
œciwoœciach morfologicznych tej roœliny, ani w jej zastosowaniu w zio³olecznic-
twie ludowym – komponent krew wchodz¹cy w sk³ad zestawienia Pana Jezusa
krew (II 253), odnosz¹cego siê do ‘miêty polnej, Mentha arvensis L.’. Prawdopo-
dobnie zatem nazwa ta zosta³a przeniesiona na miêtê z dziurawca ze wzglêdu na
wykorzystanie obu roœlin w leczeniu przypad³oœci uk³adu pokarmowego.

3.6. Wœród kaszubskich nazw zawieraj¹cych w podstawach nominacyjnych
nazwy czêœci ludzkiego cia³a znalaz³y siê równie¿ w S³owniku gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej nazwy niejasne. Zaliczam do nich nazwy roœlin niewymie-
nianych wœród roœlin, którym przypisywano i/lub przypisuje siê w³aœciwoœci lecz-
nicze, i niewykazuj¹cych morfologicznego podobieñstwa do czêœci ludzkiego cia³a.
W materiale fitonimicznym s³ownika Sychty do takich nazw nale¿¹ † krwawnica
‘wydmuchrzyca piaskowa, Elymnus arenarius L’ (VII 137) i serdecznik ‘roszpunka
z¹bkowana, Valerianella dentata’ (V 39).

4. Kaszubskie nazwy roœlin, maj¹ce w swoim sk³adzie wyraz nazywaj¹cy
czêœæ ludzkiego cia³a, motywowane s¹ zatem: 1) zastosowaniem danej roœliny
w leczeniu dolegliwoœci danej czêœci cia³a lub – rzadziej – innymi zastosowa-
niami tych roœlin zwi¹zanymi z dan¹ czêœci¹ cia³a, 2) wierzeniami, ¿e kontakt
z dan¹ roœlin¹ mo¿e wywo³aæ dolegliwoœci danej czêœci cia³a, 3) podobieñstwem
kszta³tu lub innych w³aœciwoœci czêœci cia³a do roœlin i ich czêœci, 4) dzia³aniem
danej roœliny zwi¹zanym z okreœlon¹ czêœci¹ cia³a i jej jednoczesnym podobieñ-
stwem do tej czêœci cia³a; 5) przeniesieniem nazw utworzonych ze wzglêdu na
przypisywanie pewnym roœlinom w³aœciwoœci leczniczych zwi¹zanych z dan¹
czêœci¹ cia³a na inne roœliny, którym takich w³aœciwoœci nie przypisywano, z po-
wodu podobieñstwa obu gatunków pod innym wzglêdem, 5) skojarzeniami brzmie-
niowymi nazwy czêœci cia³a z wyrazem motywuj¹cym nazwê roœliny (òczétczi
< òkò i nokce).

Obecnoœæ wœród kaszubskich fitonimów utworzonych od nazw czêœci ludz-
kiego cia³a zarówno derywatów o charakterze metonimicznym (grupy 1., 2. i 4.),
jak i metaforycznym (grupy 3. i 4.) œwiadczy o zró¿nicowanej roli œwiata roœlin
w kulturze kaszubskiej, i tej materialnej, i tej duchowej. Pewna przewaga dery-
watów metaforycznych nad metonimicznymi dowodzi jednak nieco wiêkszego
wp³ywu na tworzenie takich fitonimów antropomorfizmu, bêd¹cego wyrazem bez-
interesownej ciekawoœci poznawczej, ni¿ tej wersji antropocentryzmu, która po-
lega na opisywaniu innych elementów œwiata ze wzglêdu na ich u¿ytecznoœæ lub
szkodliwoœæ dla cz³owieka.
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Ewa Rogowska-Cybulska

Plants named after human body parts in the S³owniku
gwar kaszubskich by Bernard Sychta

SUMMARY

The article discusses plant names inspired directly or indirectly by the names of human
body parts registered in S³owniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ( Dictonary of
Kashubian Dialect in the Folk Culture) by Father Bernard Sychta (1967–1976). The book
covers plant names derived from words and their meanings, for example bardówka ‘huba,
Polyporus’ (bracket fungus) < bardówka ‘brodawka’, (from the similarity of a growth on a
tree trunk and a growth on the human face), plant names formed for example panieñsczë
w³osë ‘przytulia b³ota, Galium palustre (sweet woodruff) < w³os, ‘w³os’ (hair) and finally
other names, for example triglowé drzéwô ‘grab, Carpinus betulus’ (hornbeam) <g³owa
‘g³owa’ (head) (for relief from anxiety).

The names of human body parts which inspired Kashubian plant names: A) names of
external human body parts (19 words which are the basis for 37 vernacular plant names,
for example jãzëczk, a diminutive of  jãzëk (tongue) resulting in the vernacular jãzëczczi
‘babka zwyczajna, Plantago maior’ (plantain, broad-grandmother), paluszk, the diminutive
of palec (finger) resulting in the vernacular Panajuzuskòwé paluszczi, ‘pierwiosnek likarski,
Primula officinalis L (medicinal primrose, Lord Jesus’ finger); B) names of internal human
body parts (9 words which are the basis for 17 vernacular plant names, for example kosc
‘koœæ’ (bone) resulting in the vernacular kostina ‘¿ywokost lekarski, Symphytum officinale
L. (comfrey, knitbone, boneset); C) names of internal body fluids (4 words which are
the basis for 10 vernacular plant names, for example krew ‘krew’(blood) resulting in
the vernacular Pana Jezusowowô krew ‘dziurawiec pospolity, Hypericum perforatum L.’
(Saint John’s wort).

Kashubian plant names connected with relationship to human body parts include:
1) use of the plant to heal that particular body part, for example p³ëcnik ‘podbia³ pospolity,
Tussiflago farfara L.’ (coltsfoot) (used by Kashubians as a remedy for lung diseases);
2) use of the plant connect with belief that the plant can cause sickness of a particular body
part, for example bòlëglowiné lëstë and bòleòczë ‘jaskier ostry, Ranunculus acer’ (sharp
buttercup) (smelling or looking at the flower supposedly causes head and eye pain);
3) similarity of plant form to body part, for example bardówka ‘huba, Polyporus’ (bracket
fungus) (from the similarity of the growth on a tree trunk to a growth on a human face);
4) from the activity of a particular plant connected to a particular body part and at the same
time having a shape similar to the body part, for example Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec
pospolity, Hypericum perforatum L. (Saint John’s wort) (secretes a sap of the color of
blood); 5) name created since it was assumed the plant healed particular body parts that
a similar plant heasd, for example nokce ‘kocanka piaskowa, Helichrysum arenarium’
possibly named because of the similarity of the flower color to ‘nagietka lekarskiego,
Calendula officinalis L’. (Pot marigold) which is used to heal diseases; 6) similarity to the
sound of the name of the body part, for example òczétczi from od òkò and nokce.

The discussed plant names present evidence of the important and diverse place of the
plant world in Kashubian culture, both material and spiritual.

t³um. Stanis³aw Frymark
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Ewa Rogowska-Cybulska

Pflanzennamen, die von menschlichen Körperteile stammen,
im Wörterbuch S³ownik gwar kaszubskich

(Wörterbuch der kaschubischen Dialekte) von Bernard Sychta

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser bespricht 64 Pflanzennamen, die mittelbar oder unmittelbar von
menschlichen Körperteilen hervorstammen, die in S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury
ludowej von Priester Bernard Sychta (1967–1976) registriert wurden. Darin wurden die
Pflanzennamen berücksichtigt: semantische Ableitungen (z.B. bardówka ‘huba, /Nabe/
Polyporus’ < bardówka ‘brodawka’ /Warze/), wortbildende Ableitungen (z.B. rz¹snica
‘kosmatka ow³osiona, /Behaarte Hainsimse/ Luzula pilosa L.’ < rz¹sa ‘rzêsa na brzegu
powieki’ /Wimper/) und syntaktische Ableitungen (in diesen Ableitungen Motiv ist
übergeordnetes Glied, z.B. panieñsczé w³osë ‘przytulia b³otna, /Sumpf-Labkraut/ Galium
palustre’ < w³os ‘w³os’/Haar/, eventuell untergeordnetes Glied, z.B. triglowé drzéwò ‘grab
/Hainbuche/, Carpinus betulus’ < g³owa ‘g³owa’ /Kopf/).

Die Namen der menschlichen Körperteile in den kaschubischen Pflanzennamen sind:
a) Namen der äußeren Körperteile des Menschen (19 Wörter bilden Grundlage für
37 Pflanzennamen), z.B. jãzëczk ‘dem. von  jãzëk’ /Zunge/ – Grundlage des Pflanzenna-
mens jãzëczczi ‘babka zwyczajna, /Breitwegerich/ Plantago maior’, paluszk ‘dem. von
palec’ /Finger/ – Grundlage des Pflanzennamens Panajezuskòwé paluszczi ‘pierwiosnek
lekarski, /Echte Schlüsselblume/ Primula officinalis L.’; b) Namen der inneren Körperteile
des Menschen (9 Wörter bilden Grundlage für 17 Pflanzennamen), z.B. kosc ‘koœæ’ /
Knochen/ – Grundlage des Pflanzennamens †† kostina ‘¿ywokost lekarski, /Echte Beinwell/
Symphytum officinale L.’; c) Namen der Körperflüssigkeiten und Sekretionen (4 Wörter
bilden Grundlage für 10 Pflanzennamen), z.B. krew ‘krew’ /Blut/ – Grundlage des
Pflanzennamens Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec pospolity, /Echtes Johanniskraut/
Hypericum perforatum L.’.

Die kaschubischen Pflanzennamen, die in den Namen menschliche Körperteile
beinhalten, teilen sich auf Grund: 1) der Heilverwendung bestimmter Pflanze für bestimmte
Körperteile oder – seltener – anderer Verwendung der Pflanze, die im Zusammenhang mit
bestimmten Körperteile steht, z.B. p³ëcnik ‘podbia³ pospolity, /Huflattich/ Tussiflago farfara
L.’ (die Kaschuben halten diese Pflanze für Heilmittel bei Lungenerkrankungen); 2) des
Glaubens, dass Kontakt mit dieser Pflanze Beschwerden bestimmter Körperteile hervorrufen
kann, z.B. bòlëglowiné lëstë plt und bòleòczë plt ‘jaskier ostry, /Scharfer Hahnenfuß/
Ranunculus acer’ (Schnüffeln an der Blume oder Betrachten der Blume kann angeblich
Kopfweh oder Augenschmerzen auslösen); 3) der Ähnlichkeit der Körperteile und der
Pflanze bardówka ‘huba, /Nabe/ Polyporus’ (Ähnlichkeit der Nabe, die an einem Baum
wächst mit der Warze, die auf einem menschlichen Gesicht wächst); 4) der Wirkung
bestimmter Pflanze auf bestimmten Körperteil und ihrer gleichzeitigen Ähnlichkeit zu dem
Körperteil, z.B. Pana Jezusowô krew ‘dziurawiec pospolity, /Echtes Johanniskraut/
Hypericum perforatum L.’ (Zuschreiben der Pflanze der blutstillenden Wirkung erfolgt
aus dem Prinzip “Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden“, denn der Saft von
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Johanniskraut hat die Farbe des Blutes); 5) der Übertragung eines Pflanzennamens auf
eine andere Pflanze auf Grund anderer Merkmale z.B. nokce ‘kocanka piaskowa, /Sand-
Strohblume/ Helichrysum arenarium’ (der Namen wird von ‘nagietek lekarski, /Ringelblume/
Calendula officinalis L.’ auf Grund der farblichen Ähnlichkeit der Blumen beider Pflanzen
und Verwendung in Heilung vieler Krankheiten übertragen); 6) der lautlichen Assoziation
der Körperteile mit dem Wort, das der Motiv im Pflanzennamen ist, z.B. òczétczi (von
òkò und nokce).

Die besprochenen Pflanzennamen zeugen von der bedeutenden und vielfältigen Rolle
der Pflanzenwelt in der kaschubischen Kultur, sowohl in der materiellen als auch geistigen
Sicht.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Lechos³aw Jocz
Lipsk

Wp³yw fonetyczny i fonologiczny jêzyka
niemieckiego na ³u¿ycczyznê i kaszubszczyznê
w kontekœcie s³owiañskim. Wybrane problemy

w aspekcie porównawczym. Czêœæ II.1

Niniejsza publikacja stanowi kontynuacjê artyku³u zawartego w poprzednim
tomie „Acta Cassubiana”. Równie¿ tutaj rezygnujê ze wstêpu i uogólniaj¹cego
zakoñczenia. Numeracja poszczególnych zjawisk kontynuuje numeracjê w pierw-
szym artykule. Zajmê siê tu kwestiami wp³ywu niemieckiego na palatalizacjê spó³-
g³osek welarnych w dialektach ³u¿yckich i kaszubskich.

(7) Zjawiska zwi¹zane z palatalizacij¹ spó³g³osek tylnojêzykowych. Afry-
katyzacja pierwotnych zmiêkczonych spó³g³osek welarnych w dialektach kaszub-
skich z perspektywy kontaktów jêzykowych kaszubsko-niemieckich traktowana
by³a w rozmaity sposób. Zacznê od pogl¹dów wyra¿onych w literaturze kaszubo-
logicznej. Leon Biskupski widzi tu wp³yw kaszubszczyzny (i polszczyzny) na
niemieckie dialekty Kosznajderii i okolic (kilka przyk³adów: „èynd” ‘dziecko’,
„èaizer” ‘cesarz’, „Nigeèarè” ‘Neukirch’, „dŸflecht” ‘plecionka’, „dŸves” ‘pewien’,
„SparlindŸ” ‘wróbel’), swojego zdania jednak w ¿aden sposób nie argumentuje.
Co ciekawe, Biskupski twierdzi, ¿e w pó³nocnych dialektach wymawia siê [kj,
g j], w po³udniowych zaœ tylko afrykaty2. Friedrich Lorentz w Geschichte der
pommeranischen (kaschubischen) Sprache nie wspomina w odpowiednim pod-
rozdziale o mo¿liwym wp³ywie polsko-niemieckim3, podobnie w Slovinzische

1 Niniejszy artyku³ powsta³ w ramach projektu „Vergleichende Phonetik der obersorbischen
und kaschubischen Sprache”, finansowanego przez Niemieck¹ Wspólnotê Badawcz¹ (Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, DFG), nr projektu: JO 949/1-1.

2 L. Biskupski, Die Sprache der Brodnitzer Kaschuben im Kreise Karthaus (West-Preussen),
Leipzig 1883, 11.

3 F. Lorentz, Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Berlin – Leipzig 1925,
s. 11-13, 83.
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Grammatik4. We wstêpie do Gramatyki pomorskiej uznaje on natomiast afrykaty-
zacjê zmiêkczonych spó³g³osek welarnych w miejscowych dialektach niemiec-
kich za wynik wp³ywu s³owiañskiego5. Uczony nie przedstawia tu niestety ¿ad-
nych dowodów ani przes³anek. Zuzanna Topoliñska w anglojêzycznej fonetyce
historycznej kaszubszczyzny wspomina, i¿ miejscowe dialekty niemieckie znaj¹
proces identyczny do kaszubskiej afrykatyzacji, ale nie zajmuje siê zupe³nie kwe-
sti¹ ewentualnego wp³ywu jednych dialektów na drugie6. W artykule poœwiêco-
nym interferencjom fonologicznym niemiecko-kaszubskim zalicza zaœ dane zja-
wisko do dziewiêtnastowiecznych wp³ywów jêzyka niemieckiego na kaszubsz-
czyznê, zaznaczaj¹c, i¿ kierunek wp³ywu by³ w tym przypadku przedmiotem
dyskusji. Topoliñska zwraca tu uwagê na podobne zjawisko w dialektach s³oweñ-
skich. Wed³ug autorki asybilacja zmiêkczonych spó³g³osek welarnych mog³a byæ
w obu ugrupowaniach dialektalnych równie¿ wynikiem rozwoju wewnêtrznego.
Stwierdza ona jednak, ¿e oprócz danego zjawiska na obu terytoriach powtarza siê
ca³y zestaw ró¿norakich zmian, daj¹cych siê powi¹zaæ z wp³ywem niemieckim,
co „daje do myœlenia”7. Oprócz tej ciekawej (ale w pewnej mierze dyskusyjnej,
patrz ni¿ej) paraleli Topoliñska nie przedstawia ¿adnych argumentów popieraj¹-
cych swoj¹ hipotezê. Pierwszym obszernym studium afrykatyzacji zmiêkczonych
spó³g³osek welarnych w dialektach kaszubskich jest artyku³ Paw³a Smoczyñskiego.
Na podstawie najwczeœniejszych naukowych opisów kaszubszczyzny oraz prac
póŸniejszych badaczy autor stwierdza, ¿e afrykatyzacja siêga maksymalnie dru-
giej æwierci XIX wieku, bêd¹c jednak wówczas zjawiskiem zal¹¿kowym. Nawet
w drugiej po³owie tego stulecia [k j, g j] pozostawa³y na pó³nocy (dane Ceynowy)
niezmienione. Smoczyñski zaznacza, ¿e sam notowa³ relikty takiej wymowy jeszcze
w latach piêædziesi¹tych XX wieku. Ogólnie materia³ œwiadczy wed³ug autora
o tym, ¿e dana zmiana jest póŸna8. Smoczyñski poddaje w w¹tpliwoœæ hipotezê
Biskupskiego i Lorentza o wp³ywie kaszubskim na afrykatyzacjê w dialektach
niemieckich okolic Cz³uchowa i Chojnic. Tak silny i wszechstronny wp³yw ju¿
w drugiej po³owie XIX wieku oznacza³by mianowicie, ¿e afrykatyzacja w dialek-
tach kaszubskich i pó³nocnopolskich jest zjawiskiem starym. Tak jednak wed³ug
autora nie jest (datuje on j¹ w podsumowaniu na trzeci¹ æwieræ XIX wieku).

4 Ten¿e, Slovinzische Grammatik, St. Petersburg 1903, s. 10-12, 140-143.
5 Ten¿e, Gramatyka pomorska, Poznañ 1927–1937, s. 42.
6 Z. Topoliñska, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish, The Hague –

Paris 1974, 125.
7 Ta¿, O bilingwiŸmie kaszubsko-niemieckim i jego konsekwencjach fonologicznych, [w:]

X Konferencija medjunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika, Sarajevo
1989, s. 87; nie wszystkie poszczególne elementy owej paraleli s¹ jednak przekonuj¹ce, czêœæ
z nich omówi³em ju¿ w poprzedniej czêœci artyku³u.

8 P. Smoczyñski, W sprawie zmian k’ – g’ na Kaszubach i w zachodnich dialektach pó³nocno-
-polskich, „SFPS”, 3(1958), s. 62-77.
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W zwi¹zku z tym Smoczyñski uznaje afrykatyzacjê niemieck¹ za proces raczej
spontaniczny i podejrzewa wp³yw niemiecki za bezpoœredni¹ przyczynê zmiany
we wszystkich jej ogniskach, lub przynajmniej poœrednictwo niemieckie miêdzy
kaszubszczyzn¹ a dialektami polskimi (okreœla jednak hipotezê tê jako „robocz¹”
i „opart¹ na najs³abszych przes³ankach”). Za konieczn¹ w rozstrzygniêciu tego
problemu uwa¿a wspó³pracê germanistów i historyków oraz zwraca tu uwagê na
potrzebê ustalenia konkretnego dialektu niemieckiego oraz czasu i okolicznoœci
jego pojawienia siê na interesuj¹cym terytorium9. Hubert Górnowicz referuje
pozycjê Smoczyñskiego, sam jednak ³¹czy afrykatyzacjê zmiêkczonych spó³g³o-
sek welarnych z przebiegaj¹c¹ wed³ug niego w tym samym czasie dekompozycj¹
miêkkich spó³g³osek wargowych10. Atlas jêzykowy kaszubszczyzny w kwestii afry-
katyzacji w dialektach niemieckich odwo³uje siê do Smoczyñskiego11. Interesu-
j¹cy wk³ad w problematykê wnosi analiza materia³u kaszubskiego, zebranego przez
Georga Wenkera w roku 1880, której dokona³a Ewa Rzetelska-Feleszko. Autorka
wykazuje, ¿e afrykatyzacja by³a wówczas w pe³ni rozwiniêta i poœwiadczona
w wielu wsiach ca³ego obszaru dialektów kaszubskich. Autorka konkluduje, i¿
pocz¹tki rozwoju danej cechy przesun¹æ nale¿y z tego powodu na okres wczeœ-
niejszy, ni¿ uwa¿a³ Smoczyñski. Sam¹ kwesti¹ wp³ywu niemieckiego autorka siê
nie zajmuje12. Henryk Duda stwierdza wymowê afrykat na miejscu [k j, g j]
w wymowie kaszubskich emigrantów w Kanadzie (pierwsza fala osadnictwa: 1858,
przybyli spod Koœcierzyny) i USA (przybyli z po³udniowo-zachodniej kaszubsz-
czyzny). Formy z afrykatyzacj¹ s¹ tu wszêdzie doœæ rzadkie i oboczne do form jej
niewykazuj¹cych, pozostaj¹ jednak istotne dla okreœlenia chronologii procesu13.
O ewentualnym wp³ywie obcym nie wspominaj¹ autorzy ogólniejszych opra-
cowañ14. Leszek Bednarczuk nie w³¹cza asybilacji do cech „area³u po³absko-
-pomorskiego” i rozpatruje to zjawisko w kaszubszczyŸnie jako proces rodzimy

9 Tam¿e, s. 66, 73.
10 H. Górnowicz, Zmiêkczenie spó³g³osek tylnojêzykowych w gwarach pó³nocnopolskich, „Roz-

prawy Komisji Jêzykowej £ódzkiego Towarzystwa Naukowego”, (17)1971, s. 52-53, 55.
11 Atlas jêzykowy kaszubszczyzny. Zeszyt XIV, red. Z. Stieber, Wroc³aw – Warszawa – Kraków –

Gdañsk 1977, s. 176.
12 E. Rzetelska-Feleszko, O kaszubskich ? (æ) i ? (?) powsta³ych z ?, ?, [w:] Dialekty kaszub-

skie w œwietle XIX-wiecznych materia³ów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszub-
skich materia³ów jêzykowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887, ???,
s. 186-191.

13 H. Duda, Jêzyk Kaszubów w Wilnie i Barry’s Bay (Ontario, Kanada) jako Ÿród³o wiedzy
o ewolucji kaszubszczyzny w Polsce, [w:] Jêzyk polski. Wspó³czesnoœæ. Historia. IV, red.
W. Ksi¹¿ek-Bry³owa, H. Duda, Lublin 2003, s. 233-239.

14 K. Dejna, Dialekty polskie, Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1993, s. 126-127; A. Furdal,
O przyczynach zmian g³osowych w jêzyku polskim, Wroc³aw 1964, s. 47; S. Urbañczyk, Zarys
dialektologii polskiej, Warszawa 1984, s. 30.
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w rozdziale Paralele indoeuropejskie polskich gwarowych procesów fonetycznych,
nazywaj¹c je „IV palatalizacj¹”15.

Teraz przejdê do prac germanistycznych. Z wielu wzglêdów nale¿y tu przed-
stawiæ artyku³ Johanna Schweminskiego, opracowany w roku 1852, a opubliko-
wany w dwóch czêœciach w latach 1853–1854. O ile mi wiadomo, jest to pierwszy
opis jêzykoznawczy niemieckiego dialektu Kosznajderii (zawiera on równie¿ po-
nad dwudziestostronnicowy s³owniczek). Autor stwierdza, i¿ konsonantyzm dia-
lektu Kosznajdrów wykazuje pewne osobliwoœci, które po czêœci wyjaœniæ mo¿na
jako wp³yw s¹siaduj¹cych jêzyków s³owiañskich (który wed³ug autora jest ogólnie
nik³y), maj¹ce jednak równie¿ analogie w innych dialektach zachodniogermañ-
skich. Nastêpnie autor przechodzi do omówienia konkretnych zjawisk, w pierw-
szym rzêdzie poruszaj¹c specyfikê k: „Inbesondere nimmt das k ähnlich verhält,
wie das Berliner g vor e und i zu dem eigentlich hochdeutschen g; es entspricht
ganz dem polnischen æ und ähnelt dem friesischen tj und dem italienischen c vor
e und i, nur daß es dünner klingt als letzteres. Ich werde es in Folgenden mit k´
bezeichnen”16. Mamy tu wiêc jednoznaczne potwierdzenie afrykatyzacji i asybi-
lacji k ju¿ w po³owie XIX w. Maria Semrau odrzuca mo¿liwoœæ wp³ywu polskiego
(kaszubskiego?) w przypadku danej cechy w dialektach Kosznajderii. Wp³yw polski
jest wed³ug badaczki w tych dialektach niezwykle s³aby i ogranicza siê do nie-
wielkiej liczby zapo¿yczeñ leksykalnych. Semrau zwraca uwagê, ¿e analogiczne
zjawiska obserwowane s¹ w innych dialektach dolnoniemieckich, jak równie¿
w jêzyku fryzyjskim. Podobny rozwój w s¹siaduj¹cych dialektach polskich i ka-
szubskich uwa¿a ona w ka¿dym razie za fakt godny uwagi. Podsumowuje ona
swoje rozwa¿ania stwierdzeniem: „Vielleicht ließe es sich eine gleichzeitig ver-
laufende Paralell-Entwicklung denken”17. Walter Mitzka zwraca uwagê na wspólny
area³ afrykatyzacji [kj] w dialektach niemieckich, kaszubskich i polskich. Sugeruje
on, i¿ mamy tu do czynienia z pozosta³oœciami substratu s³owiañskiego w wymowie
niemieckiej (wiêkszy zasiêg afrykatyzacji w dialektach niemieckich na pewnych
terenach wi¹¿e on z przejmowaniem tej cechy z jednych dialektów niemieckich do
drugich oraz postêpami kolonizacji niemieckiej w XVII i XVIII wieku). Mitzka
nie odrzuca ca³kowicie kierunku odwrotnego, ale uwa¿a go za mniej prawdopo-
dobny. Pow¹tpiewa on co do mo¿liwoœci fryzyjskiego pochodzenia danej cechy18.

15 L. Bednarczuk, Zwi¹zki i paralele fonetyczne jêzyków s³owiañskich, Warszawa 2007, s. 156,
176-181.

16 J. Schweminski, Materialien zur Geschichte deutscher Mundarten, „Archiv für das Studium
der neueren Sprachen und Literaturen”, 13(1853), s. 3, ogólnie 1-19, jak równie¿ kontynu-
acjê w „Archiv…”, 14(1853), s. 134-148.

17 M. Semrau, Die Mundart der Koschneiderei, „Zeitschrift für deutsche Mundarten”, 1915,
s. 258, por. te¿ 193-196.

18 W. Mitzka, Grundzuege nordostdeutscher Sprachgeschichte, Haale (Saale) 1937, s. 50-51,
89-90, 104, 108.
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W jednej z póŸniejszych publikacji stwierdza on jednak, ¿e asybilacja w dialektach
kaszubskich mo¿e byæ zapo¿yczeniem z narzeczy niemieckich. Mitzka zwraca tu
uwagê, ¿e asybilacjê znaj¹ te¿ inne dialekty niemieckie oraz fryzyjskie. Pierwszymi
kolonistami na wschodnim Pomorzu byli zaœ wed³ug niego w³aœnie Fryzowie19.
W jednej z kolejnych publikacji Mitzka zajmuje nieco niezdecydowane stano-
wisko:

Eine weitverbreitete Erscheinung im Ostpommerschen ist der Wandel von k zu tch,
z. B. tchint, tschint ‘Kind’. Da sie sich auch im Kaschubischen findet, also in dem
Rest der vordeutschen Sprache, könnte der Wandel von daher stammen. Nun hat das
Friesische (neben niederfränkischen, Zipser und siebenbürgischen Mundarten) auch
diese k. Die Eindeutschung ist in breitester Fläche im deutschen Osten durch die deut-
schen Bauern erfolgt. Dies ist der eigentliche germanisatorische Stand. Die anderen
lernen beim Anschluß an das Deutsche, im Mittelalter est recht, die deutschen
Mundarten. Ist dies friesisch, dann muß die Ausgangslandschaft um Belbuk diese
Erscheinung zu Gunsten des verkehrssprachlichen k aufgegeben haben, wie auch öst-
lichere Striche (um Schlawe), aus denen Anfang des 17. Jahrhunderts Siedler mit
diesem Mundartmerkmal in die „Hüttengegend” s. w. Danzig weitergezogen sind.
Diese tch, tsch gelten auch in der „Koschneiderei” rings um Konitz. Dort hat sich, als
Tochtersiedlung aus dem ostpommerschen Bereich, eine Gruppe deutscher Dörfer
mit eigenartiger Mundart seit dem Mittelalter erhalten.20

Hermann Teuchert, badaj¹cy dialekt Okonka (na po³udniowy wschód od Szcze-
cinka), uznaje palatalizacjê i afrykatyzacjê kontynuantów [kj, g j] za element po-
chodzenia s³owiañskiego. Autor zaznacza, i¿ zjawisko to wraz z jego geografi¹
w niemieckich gwarach Pomorza jest dobrze udokumentowane ju¿ od lat osiem-
dziesi¹tych XIX wieku21. Teuchert przypisuje pewne przypadki palatalizacji k
w dolnoniemieckim dialektach okolic Czarnkowa w Wielkopolsce równie¿ wp³y-
wowi polskiemu22. Dane Georga Wenkera i Ferdynanda Wrede dokumentuj¹ asy-
bilacjê pierwotnego [kj] na jasno wyró¿niaj¹cym siê, choæ poprzeplatanym tere-
nami nieznaj¹cymi tego zjawiska, obszarze. Linia opisuj¹ca ten obszar przebiega:
przez Jastrowie, potem pomiêdzy Szczecinkiem a Miastkiem, nastêpnie w okoli-
cach Jeziora Kruszyñskiego, nastêpnie przez Karsin, na po³udniowy zachód od
Starogardu Gdañskiego, nastêpnie na wschód od Kwidzyna, do Nowego Miasta
Lubawskiego, potem w okolicach Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, na pó³noc Nak³a,

19 Ten¿e, Deutsche Mundarten, Heidelberg 1943, s. 69, 70, 115, 125.
20 Ten¿e, Die Ostbewegung der deutschen Sprache, [w:] Kleine Schriften zur Sprachgeschichte

und Sprachgeographie, Berlin 1968, s. 156.
21 H. Teuchert, Deutsch-pomoranische Sprachberührung, w: Slawisch-deutsche Wechselbezie-

hungen in Sprache, Literatur und Kultur, Berlin 1969, s. 244-246, 248-249.
22 Ten¿e, Die niederdeutsche Mundart von Putzig in der Provinz Posen, „Zeitschrift für deutsche

Mundarten”, 1913, s. 100; por. równie¿ komentarz do kolejnego artyku³u w tym samym nu-
merze czasopisma, s. 281.
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w okolicach Krajenki i z powrotem do Jastrowia23. Wrede wi¹¿e tak¹ wymowê
z wp³ywem polskim24. Walter Kaestner klasyfikuje dan¹ zmianê jako jednoznaczny
element wp³ywu s³owiañskiego na dialekty dolnoniemieckie, odrzucaj¹c podej-
rzenia Semrau o zwi¹zek zjawiska z analogicznym zjawiskiem fryzyjskim25. Nie
przedstawia jednak ¿adnych argumentów. Peter Wiesinger stwierdza: „Schließlich
wird die südöstliche Sibilierung von palatalem k und g zu /t÷ ~ ts/ und /dj ~ dž/,
z. B. /tšint/ ‘Kind’, /itš/ ‘ich’, /džrø?t/ ‘Grütze’, /rø?dž?/ ‘Rücken’, slawischem
Einfluß zugeschrieben. Sie tritt in Pommerellen und im südöstlichen Westpreußen
etwa ab der Linie Schneidemühl – Jastrow – Neustettin – Virchowsee – Balden-
burg – Kruschinsee – Karthaus – Schöneck – Pr.-Stargard – W Schwetz/Weichsel
– westlich und südlich der Weichsel bei Thorn – W Briesen – W Rehden –
S Marienwerder – S Riesenburg auf”26. Równie¿ tu nie odnajdziemy dowodów
potwierdzaj¹cych stanowisko autora. Vladislav Knoll zauwa¿a zwi¹zek pomiêdzy
zjawiskiem w miejscowych dialektach s³owiañskich i niemieckich, nie okreœla
jednak jednoznacznie ewentualnego kierunku zapo¿yczenia (równie¿ kontekst nie
jest pomocny): „Die Mundarten der Koschneiderei (wie auch das Hüttenpom-
mersch) wurden bekannt für ihre palatalisierte Aussprache der k und g, die mit
den benachbahrten slawischen Dialekten verbunden war”27.

O palatalizacjach spó³g³osek tylnojêzykowych w s¹siedztwie samog³osek
przednich i nastêpuj¹cych po nich asybilacjach w dialektach germañskich wspo-
mina wielu badaczy. Zjawiska takie obserwowane by³y w dialektach angielskich,
fryzyjskich, norweskich, szwedzkich, farerskich, ogólnie w pó³nocnych dialektach
germañskich lub dialektach germañskich obszaru Morza Pó³nocnego. S¹ to przy
tym w wielu przypadkach zmiany bardzo stare, œredniowieczne28. Germañskie
palatalizacje i asybilacje nierzadko przedstawiane s¹ w konteœcie kontaktów jêzy-
kowych lub zgo³a jako wynik wp³ywu dialektów czy jêzyków niegermañskich.

23 Kleiner deutscher Sprachatlas, opr. W. H. Veith, W. Putschke, L. Hummel, Tübingen 1984,
mapy 90, 109.

24 H. Teuchert, Deutsch-pomoranische Sprachberührung, [w:] Slawisch-deutsche Wechselbe-
ziehungen in Sprache..., Berlin 1969, s. 248.

25 W. Kaestner, Niederdeutsch-slavische Interferenzen, [w:] Handbuch zur niederdeutschen
Sprach- und Literaturwissenschaft, Berlin 1983, s. 717.

26 P. Wiesinger, Die Einteilung der deutschen Dialekte, [w:] Dialektologie. Ein Handbuch zur
deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Zweiter Halbband, red. W. Besch, U. Knoop,
W. Putschke, H.E. Wiegand, Berlin – New York 1983, s. 891, patrz te¿ 887.

27 V. Knoll, Die deutsche Kolonisation und der Ursprung der deutschen Dialekte in Pommerel-
len, http://tyras.sweb.cz/doct/platt.htm, dostêp: 19 czerwca 2012.

28 J.H. Gallée, Altsächsische Grammatik, Halle 1891, s. 41; A. Lasch, Mittelniederdeutsche
Grammatik, Halle 1914, s. 117-178; F.A. Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch, Hei-
delberg 1900, s. 84-85; Arjen P. Versloot, Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte,
[w:] Handbuch des Friesischen..., s. 773; P. Polenz, Geschichte der deutschen Sprache, Berlin
2009, s. 19.
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Niezwyk³ym dzie³em jest tu ksi¹¿ka Ras en taal Jacoba von Ginnekena. Autor
interpretuje w niej wszystkie zjawiska palatalizacji i asybilacji spó³g³osek welar-
nych (jak równie¿ wiele innych zjawisk foentycznych) w dialektach germañskich
od Pomorza po Westfaliê i Fryzjê (sic!) za wp³yw s³owiañskiego substratu jêzy-
kowego. Dotyczy to równie¿ dialektów Kosznajderii, której autor poœwiêca osobny
podrozdzia³ (co ciekawe, zwraca on tu uwagê na fakt – choæ nie wyci¹ga z niego
¿adnych wniosków –, i¿ palatalizacja w dialektach Kosznajdrów ma szerszy kon-
tekst fonetyczny ni¿ palatalizacje „s³owiañskie”. Pojawia siê ona bowiem te¿ przed
r, l, n, je¿eli nastêpuje po nich samog³oska przednia, jak równie¿ po samog³os-
kach przednich)29. Annelise Thudt opisuje palatalizacjê i asybilacjê spó³g³osek
welarnych w niemieckich gwarach Siedmiogrodu. Zaznacza ona, ¿e dane zjawisko
znane jest te¿ innym dialektom niemieckim (i innym germañskich), w ka¿dym
przypadku s¹siaduj¹cymi z innymi jêzykami: we fryzyjskim i niderlandzkim,
w Walonii, w Luksemburgu, w Tyrolu, na Pomorzu, w Prusach Zachodnich i na
Kaszubach. Autorka zauwa¿a, i¿ brak tego typu zjawisk w centralnych dialektach
niemieckich doprowadzi³ do za³o¿enia, ¿e musz¹ one byæ wywo³ane wp³ywem
obcym (w tym s³owiañskim). Thudt stwierdza jednak, ¿e skoro w otaczaj¹cych
jêzykach (jak równie¿ w wielu innych) podobne zmiany fonetyczne o charakterze
samoistnym s¹ mo¿liwe, to nie ma ¿adnej przyczyny, aby uznawaæ je za niemo¿-
liwe w dialektach niemieckich. Wystêpowanie palatalizacji i asybilacji spó³g³o-
sek tylnojêzykowych na obrze¿ach obszaru jêzykowego nie jest samo w sobie
dowodem na zapo¿yczenie danej cechy. Wed³ug autorki mo¿e to œwiadczyæ nawet
o archaizmie (peryferycznym)30. Michel van der Hoek odrzuca hipotezê o wp³y-
wie s³owiañskim na afrykatyzacjê [k j]. Zwraca on uwagê, i¿ schemat palatalizacji
i asybilacji w niemieckich dialektach na Kaszubach jest identyczny ze schematem
analogicznych zjawisk w dialektach niebêd¹cych w kontakcie z jêzykami s³o-
wiañskimi. Bardziej prawdopodobna jest wiêc wed³ug niego o wiele starsza, ro-
dzima germañska palatalizacja. Hoek stwierdza równie¿, ¿e asybilacja germañ-
skiego *k w dialektach dolnoniemieckich jest poœwiadczona od najstarszych cza-
sów. Afrykatyzacja wystêpuje rzeczywiœcie na niemieckich pograniczach jêzykowych
(Luksemburg, Tyrol, Koèevje, Transylwania, Œl¹sk, Pomorze, Prusy), ale nie ma
dowodów, ¿e jej przyczyn¹ jest substrat. Autor zwraca tu uwagê na b³êdne ko³a
w dowodzeniu („palatalizacja nie mo¿e byæ rodzimym niemieckim zjawiskiem, bo
inne dialekty jej nie znaj¹, a wiêc jest ona zapo¿yczona”)31.

29 J. van Ginneken, Ras en taal, Amsterdam 1935, s. 5-6, 19-23, 111, 126, 150, 166, 169-170,
176.

30 A. Thutd, Eine Besonderheit des siebenbürgischen Konsonantismus, „Forschungen zur Volks-
und Landeskunde”, 9(1966), s. 141-143.

31 M. van der Hoek, Palatalisation in West Germanic, Minessota 2010 (praca doktorska), s. 56-57,
63-63, 161-162.
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Chcia³bym teraz zarysowaæ ogólny przebieg procesu wtórnej palatalizacji
i ewentualnej asybilacji spó³g³osek tylnojêzykowych w jêzykach s³owiañskich.
Omawiany proces nale¿y przede wszystkim podzieliæ na dwa etapy. Pierwszym
z nich jest pojawienie siê nowych [kj, gj] przed wtórnym e oraz w grupach
(*)[ki, gi]. Zjawisko to jest ogólnie rzecz bior¹c najbardziej charakterystyczne dla
tych jêzyków s³owiañskich, które rozwinê³y korelacjê miêkkoœci-twardoœci spó³-
g³osek (ew. zachowa³y dawn¹ allofoniczn¹ miêkkoœæ spó³g³osek przed samog³o-
skami przednimi, zachowa³y fonetyczn¹ opozycjê [i, i] itd.). Pewne lokalne ró¿nice
(np. w przypadku [x]) mo¿emy tu pomin¹æ. Zmiêkczenie spó³g³osek welarnych
przed samog³oskami przednimi (w tym przypadku wtórnymi) jest zjawiskiem ty-
pologicznie banalnym, a zmiany w obrêbie (*)[ki, gi] mo¿na postrzegaæ jako jego
poœredni, umotywowany fonologicznie rezultat. W dialektach ³u¿yckich datuje
siê tê sekundarn¹ palatalizacjê na XIII–XV wiek32. Na ten sam okres przypada
ona w dialektach kaszubskich33, choæ czasem zakoñczenie jej przesuwa siê tu na
wiek XVI34. Podobnie datuje siê zmiêkczenie to w jêzyku polskim, taka wymowa
by³a znana bez w¹tpienia ju¿ w wieku XV35. W dialektach po³udnioworuskich
pierwsze przyk³ady na dane zjawisko pojawiaj¹ siê w wieku XII, w zachodnich
w XIII, a na pó³nocnym wschodzie w XIV. W dialektach, które leg³y u podstawy
jêzyka ukraiñskiego zjawisko obserwowane jest przy tym tylko w grupie [ki]36.
W dialektach, z których wyrós³ jêzyk bia³oruski, proces uwidacznia siê w XIII–XIV
wieku i zakoñczony zostaje w wieku XV37. Jest to bez cienia w¹tpliwoœci zjawi-
sko rodzime. Na marginesie nale¿y tu wspomnieæ, ¿e wtórn¹ palatalizacjê welar-
nych przed samog³oskami przednimi i oraz e zna jêzyk macedoñski38 i serbski39.

Nastêpnym etapem, zapocz¹tkowanym przez przejœcie zmiêkczonych spó³-
g³osek [kj, gj] w palatalne [c, J], jest afrykatyzacja i (lub) uprzednienie ich konty-
nuantów. Z typologicznego punktu widzenia jest to równie¿ zjawisko ca³kowicie
banalne, poœwiadczone we wielu jêzykach jako proces samoistny i niewymagaj¹ce
wp³ywu obcego. Najbardziej rzucaj¹c¹ siê w oczy paralel¹ interesuj¹cego nas tu
zjawiska s¹ trzy s³owiañskie palatalizacje tylnojêzykowych k, g, x. Podejrzewam,

32 G. Schaarschmidt, A Historical Phonology of the Upper and Lower Sorbian Languages,
Hei-delberg 1998, s. 99-101.

33 Z. Topoliñska, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish..., s. 59.
34 E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, Gdañsk 1981, s. 31.
35 Z. Klemensiewicz, Historia jêzyka polskiego, Warszawa 1981, s. 103.
36 ?. ?. ???????, Èñòîðè÷åñêàÿ ôîíåòèêà ðóññêîãî ÿçûêà, ?????? 1980, s. 154-155.
37 ?. ????¢ñê³, Ã³ñòàðû÷íàÿ ãðàìàòûêà áåëàðóñêàé ìîâû,             s. 117.
38 ?. ???????, ?. ??????, Ôîíîëîãè¼à íà ñîâðåìåíèîò ìàêåäîíñêè ñòàíäàðäåí ¼àçèê, ?????? 1997, s.

100-102.
39 S. Punišiæ, I. Sawicka, Jêzyk serbski, [w:] Komparacja wspó³czesnych jêzyków s³owiañskich.

Fonetyka. Fonologia, red. I. Sawicka, Opole 2007, s. 572.
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¿e to w³aœnie „popularnoœæ” danego procesu spowodowa³a, ¿e analogiczne pala-
talizacje kojarzone s¹, lub wprost bezpoœrednio wi¹zane z jêzykami s³owiañskimi.
Nie dziwi to zreszt¹ w przypadku najbardziej bodaj znanej wœród jêzykoznawców
realizacji jednego z dwóch g³ównych praw g³osowych, które wywar³y zasadniczy
wp³yw na kszta³t systemu fonetycznego (jak równie¿ w niema³ej mierze morfolo-
gicznego) jêzyków s³owiañskich40. Pewn¹ rolê mo¿e tu odgrywaæ potoczna ocena
jêzyka niemieckiego jako „twardego” w porównaniu z „miêkkimi” jêzykami s³o-
wiañskimi. Nie mo¿emy jednak zapominaæ, ¿e sama palatalizacja i asybilacja spó³-
g³osek tylnojêzykowych nie jest zjawiskiem niezwyk³ym. Ten fakt utrudnia oczy-
wiœcie w znacznym stopniu jednoznaczne ustalenie, czy jego przyczyn¹ by³ wp³yw
obcy.

Dalsze zmiany zmiêkczonych spó³g³osek tylnojêzykowych znane s¹ dialektom
s³owiañskim rozrzuconym po ca³ej s³owiañszczyŸnie. W dialektach œrodkoworo-
syjskich i niektórych po³udnioworosyjskich dawne [kj, g j] przesz³y na [t j, dj], np.
[rutji, nadji] ‘rêki, nogi’41. Trudno zmianê tê (ju¿ nawet z powodu jej geografii)
powi¹zaæ z jakimkolwiek wp³ywem obcym. Podobne zjawisko (oczywiœcie od-
mienne co do szczegó³owego kontekstu) odnajdujemy w materiale po³abskim.
Kontynuanty zmiêkczonych welarnych [kj, g j] (zmiêkczenie dotyczy³o równie¿
[xj]) zapisywane s¹ w nowszych opracowaniach za pomoc¹ liter t’, d’, aczkolwiek
ich charakter fonetyczny jest w pewnej mierze dyskusyjny (materia³ zdaje siê
wykazywaæ pewne ró¿nice dialektalne)42. Na temat ewentualnej roli wp³ywu dol-
noniemieckiego na dan¹ zmianê w jêzyku po³abskim milczy Kazimierz Polañski43

Adam Suprun44, Niko³aj Trubiecki45, oraz Tadeusz Lehr-Sp³awiñski w Gramatyce
po³abskiej 46. O pewnym zwi¹zku pomiêdzy procesami w obu jêzykach wspomina
jednak ostatni z wymienionych autorów w dziele Zapo¿yczenia dolnoniemieckie
w jêzyku po³abskim: „Spó³g³oski tylnojêzykowe ulegaj¹ palatalizacji przed samo-
g³oskami szeregu przedniego, i to zarówno przejêtymi z dn., jak i rodzimymi po-
³abskimi, zachodz¹cymi w elementach morfologicznych po³abskich wi¹zanych z
pniami zapo¿yczonymi. (…) Zjawisko to nie jest nowe i nie powsta³o w ca³oœci na
gruncie po³abskim. Palatalizacja k przed e znana by³a ju¿ w starosaskim (…)

40 Nale¿y tu oczywiœcie pamiêtaæ o ograniczonym zasiêgu palatalizacji w dialekcie nowogrodz-
kim.

41 ?. ?. ??????????, Ðóññêàÿ äèàëåêòîëîãèÿ, ?????? 2005,           s. 77-78; W. Kuraszkiewicz,
Zarys dialektologii wschodnios³owiañskiej z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa 1963,
s. 63-64.

42 N. Trubetzkoy, Polabische Studien, Wien – Leipzig 1929, s. 89-90.
43 K. Polañski, Gramatyka jêzyka po³abskiego, 2010 (wydanie internetowe).
44 ?.?. ??????, Ïîëàáñêèé ÿçûê, ????? 1987, s. 21.
45 N. Trubetzkoy, op. cit., s. 89-91.
46 T. Lehr-Sp³awiñski, Gramatyka po³abska, Lwów 1929, s. 75-79.



LECHOS£AW JOCZ (LIPSK)52

W œdn. jest bardzo rozpowszechniona, szczególnie na obszarze pó³nocnym. (…)
Na gruncie po³abskim utrwali³a siê palatalnoœæ tych spó³g³osek w zwi¹zku z iden-
tycznym procesem rodzimym (...)”47. Nowsza palatalizacja i asybilacja spó³g³o-
sek tylnojêzykowych by³a charakterystyczna dla s³oweñskich dialektów Karyntii.
Notowano j¹ równie¿ w niektórych dialektach goreñskich, rowtarskich i notrañ-
skich. Zmiana ta poœwiadczona jest od XVI w.48 Donald Reindl nie wymienia
danego zjawiska w swojej obszernej analizie hipotetycznych wp³ywów niemiec-
kich na fonologiê dialektów s³oweñskich49. Van der Hoek notuje analogiczne zja-
wisko w dialektach niemieckich, ale w innej czêœci S³owenii, a mianowicie
w regionie Koèevje (patrz wy¿ej). Eberhard Kranzmayer opisuje jednak palatali-
zacjê po³¹czon¹ z afrykatyzacj¹ / asybilacj¹ jako zjawisko (niegdyœ?) terytorial-
nie rozpowszechnione w pobliskich dialektach niemieckich, siêgaj¹ce te¿ do Ka-
ryntii, a na dodatek stare. Co ciekawe, brak danej cechy w niektórych dialektach
niemieckich Kranzmayer wi¹¿e z wp³ywem jêzyka s³oweñskiego, który wed³ug
niego nie zna przednich wariantów spó³g³osek welarnych50. Sprawa pozostaje
wiêc niejasna, a zasadnoœæ tego elementu paraleli, sformu³owanej przez Topo-
liñsk¹ niepewna. Na koñcu mo¿na te¿ wspomnieæ o tendencji do rozk³adu [kj, g j]
na grupy [kjj, g jj] we wspó³czesnym jêzyku polskim51, która mo¿e hipotetycznie
doprowadziæ do powstania afrykat.

Przejdê teraz do krótkiego podsumowania omówionego zagadnienia. Bezspor-
nym faktem jest, i¿ nikt z dotychczasowych badaczy nie przedstawi³ przekonuj¹-
cych (a najczêœciej po prostu ¿adnych) dowodów na zapo¿yczenie palatalizacji
czy asybilacji w któr¹kolwiek ze stron. Trudnoœæ wykazania zapo¿yczenia zwi¹-
zana jest oczywiœcie przede wszystkim z typologiczn¹ banalnoœci¹ samego procesu
(niezale¿na asybilacja w s¹siaduj¹cych dialektach wydaje siê jednak doœæ nie-
zwyk³a) oraz ze szczup³oœci¹ (a po czêœci wewnêtrznymi sprzecznoœciami) mate-
ria³u dialektalnego z interesuj¹cego nas okresu. Jakakolwiek autorytatywna ocena
wydaje mi siê w tej sytuacji najzwyczajniej nieuprawniona. Nale¿y tu mimo wszystko
omówiæ mo¿liwe przes³anki. Na korzyœæ pierwotnoœci zjawiska w dialektach nie-
mieckich przemawia kilka faktów. Pierwsz¹ z nich jest prawdopodobny kierunek

47 T. Lehr, Zapo¿yczenia dolnoniemieckie w jêzyku po³abskim, Kraków 1917, s. 303, szerzej
303-307.

48 F. S³awski, Zarys dialektologii po³udniowos³owiañskiej z wyborem tekstów gwarowych, War-
szawa 1962, s. 39, 66.

49 D.F. Reindl, Language Contact: German and Slovenian, Bochum 2008, s. 36-70.
50 E. Kranzmayer, Die Sprachaltertümer in den Mundarten der Tiroler Hochtäler, „Zeitschrift

für Mundartforschung”, 27(1960), s. 176-177; por. Kleiner deutscher Sprachatlas, opr.
W.H. Veith, W. Putschke, L. Hummel, Tübingen 1984, mapy 90, 109.

51 Por. np. M. Osowicka-Kondratowicz, A. Serowik, Palatalnoœæ asymilacyjna w jêzyku pol-
skim, [w:] Komparacja wspó³czesnych jêzyków s³owiañskich. Fonetyka..., s. 68-69.
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przesuwania siê izoglosy afrykatyzacji z po³udnia na pó³noc52. Istotne jest tu te¿
objêcie zmian¹ Krajny przy problematycznym poœrednictwie Borów Tucholskich,
gdzie zmiana by³a albo bardzo s³aba, albo bardzo szybko siê wycofa³a53. Drug¹
jest szerszy, jak widzieliœmy, zakres kontekstów fonetycznych danego zjawiska
w dialektach Kosznajderii. Nie jest to absolutnie twardy argument – zapo¿yczona
cecha fonetyczna mo¿e bowiem w jêzyku-biorcy ¿yæ w³asnym ¿yciem54. Poza
tym nie mo¿emy zapominaæ, ¿e rozwa¿amy tu kwestiê zapo¿yczenia asybilacji,
a sama miêkkoœæ mog³a siê przecie¿ rozwin¹æ niezale¿nie w ró¿nych pozycjach
w dialektach niemieckich i kaszubskich. Zapo¿yczona asybilacja objê³aby w takim
przypadku te same g³oski, niezale¿nie od ich rodzimej, ustalonej wczeœniej dys-
trybucji w obu jêzykach. Ogólnie w materiale niemieckim rezultaty procesu asy-
bilacji wydaj¹ siê bardziej wykrystalizowane, a sam proces zakoñczony (pewne
wahania w materiale Wenkera i Wredego s¹ trudne do interpretacji, bo zapisy nie
by³y dokonywane przez profesjonalnych dialektologów), w przeciwieñstwie do
dynamicznego (nawet w znacznie póŸniejszym okresie) wizerunku w dialektach
kaszubskich, sugeruj¹cego bardzo œwie¿¹ zmianê. Proces ten jest przy tym poœ-
wiadczony dla dialektów Kosznajderii zupe³nie bezspornie w latach piêædziesi¹-
tych XIX wieku, a wiêc przed asybilacj¹ kaszubsk¹ wed³ug chronologii Smoczyñ-
skiego. Tu jednak musimy uwzglêdniæ wnioski Rzetelskiej-Feleszko w kwestii
datowania danego procesu w dialektach kaszubskich. Pewne nieliczne przyk³ady
na zmianê tê znajdujemy przecie¿ ju¿ u Hilferdinga, a pojedyncze hipotetyczne
poœwiadczenia filologiczne s¹ jeszcze starsze55. Materia³ pochodz¹cy od emigran-
tów kaszubskich do Ameryki potwierdza sam¹ asybilacjê, nie pozwala jednak
stwierdziæ, ¿e by³a ona w po³owie XIX wieku w dialektach kaszubskich procesem
zaawansowanym. Nie bez znaczenia jest równie¿ s³aby – co podkreœla³o kilku
badaczy – wp³yw dialektów polskich czy kaszubskich na dialekt Kosznajdrów.
Zapo¿yczenie cechy fonologicznej przy nik³ym wp³ywie w innych podsystemach
jêzyka (tê kwestiê nale¿a³oby jeszcze dok³adnie przebadaæ) jest ma³o prawdopo-
dobne. Z drugiej strony wp³yw niemiecki na dialekty kaszubskie jest zauwa¿alny
na wszystkich poziomach systemu jêzykowego, niekiedy na pierwszy rzut oka. Za
kaszubskim „pierwszeñstwem” nie przemawiaj¹ chyba ¿adne konkretne i pewne
przes³anki. Nie mo¿na tu oczywiœcie zupe³nie wykluczaæ rozwoju niezale¿nego,
choæ by³aby to chyba doœæ ma³o prawdopodobna koincydencja. Na koniec wypada
wspomnieæ, ¿e analogicznych zjawisk nie obserwujemy w dialektach ³u¿yckich
(brak ich oczywiœcie równie¿ w miejscowych dialektach niemieckich).

52 Z. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów polski l¹dowej, [w:] Konferencja Pomor-
ska (1954). Prace jêzykoznawcze, Warszawa 1956, s. 45.

53 P. Smoczyñski, W sprawie zmian k’ – g’ na Kaszubach..., s. 71-73, 78.
54 Por. L. Campbell, Phonetics and phonology, [w:] Kontaktlinguistik. Ein internationales Hand-

buch zeitgenössischer Forschung, Berlin – New York 1996, s. 120.
55 Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdañsk 2006, s. 17.
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Nastêpn¹ kwesti¹, któr¹ chcê siê zaj¹æ, jest zmiêkczenie spó³g³osek welar-
nych w pozycji po samog³oskach przednich. O zjawisku tym w dialekcie S³owiñ-
ców pisa³ Lorentz56, potwierdzi³ je równie¿ w Gramatyce pomorskiej, jednoznacz-
nie ograniczaj¹c tê palatalizacjê do s³owiñszczyzny oraz zaznaczaj¹c, ¿e wtórnie
spalatalizowane [kj, gj, xj] nie podlegaj¹ dalszym zmianom. Opis danego zjawiska
podsumowuje badacz nastêpuj¹cym stwierdzeniem: „Ta przemiana fonetyczna
polega prawdopodobnie na wp³ywie jêzyka niemieckiego”57. Rudnicki nie wymie-
nia eksplicytnie danej cechy, w tekstach odnajdujemy jednak formy z tak¹ palata-
lizacj¹, np. „sñe??”, „sñe??”, „v?cï?n?ne”, „di?t”, „di?ti÷”, „di?ti?”, ale konse-
kwentniej chyba tylko po [i, j], por. „tøe÷”, „šle÷t” obok „f??e?”, „ve-šteøe?”58.
Topoliñska wspomina o fakultatywnym zmiêkczeniu /x/ po palatalnych „na spo-
sób niemiecki” w zapo¿yczeniach z jêzyka niemieckiego w dialektach pó³nocno-
kaszubskich, np. „r?ti?”59. Palatalizacjê tak¹ stwierdza te¿ w po³udniowokaszub-
skim BrzeŸnie60. Autorzy AJK notuj¹ wy³¹cznie (sporadyczne) zmiêkczenie /x/,
równie¿ w s³owach rodzimych, np. parch, miech, pich (w przypadku s³owa parch
dopuszczaj¹ oni oprócz wp³ywu niemieckiego mo¿liwoœæ analogii do formy liczby
mnogiej). Przyk³ady ze zmiêkczeniem notowane by³y g³ównie na pó³nocy i po³u-
dniowym zachodzie Kaszub, czyli na obszarach wystawionych na silny wp³yw
jêzyka niemieckiego61. Zabrocki pisze o przejmowaniu przez pomorskich Kaszu-
bów i Polaków s³ów niemieckich bez adaptacji fonetycznej oraz o uaktualnia-
niu dawnych zapo¿yczeñ na wzór wymowy niemieckiej, jednym z przyk³adów
jest tu s³owo „di÷t” ? „di?t”62.    Hubert Górnowicz wspomina o fakultatywnym
spalatalizowanym /x/ w zapo¿yczeniach niemieckich w dialekcie malborskim, np.
„?i?ta” ? „?i÷ta”  (ale konsekwentnie „diχt”)63. Równie¿ w dialektach ³u¿yc-
kich64 jest to zjawisko stosunkowo nowe. Nie wspominaj¹ o nim dziewiêtnasto-
wieczni gramatycy górno³u¿yccy, nie zna go te¿ Stieber, który swe badania pro-

56 F. Lorentz, Slovinzische Grammatik, St. Petersburg 1903, s. 142.
57 Ten¿e, Gramatyka pomorska, Poznañ 1927–1937, s. 517.
58 M. Rudnicki, Przyczynki do gramatyki i s³ownika narzecza s³owiñskiego, Kraków 1913,

s. 94, 103, 134, 146, 147, 151,
59 Z. Topoliñska, Teksty gwarowe pó³nocnokaszubskie z komentarzem fonologicznym, „SFPS”,

1969, s. 69, 82, 86.
60 Ta¿, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnos³owiañskiego Atlasu Jêzykowego”, z. 1:

Kaszuby, Wielkopolska, Œl¹sk, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk – £ódŸ 1982, s. 44.
61 Atlas jêzykowy kaszubszczyzny, z. XIV, red. Z. Stieber, Wroc³aw – Warszawa – Kraków –

Gdañsk 1977, s. 182-184.
62 L. Zabrocki, Zwi¹zki jêzykowe niemiecko-pomorskie, [w:] Konferencja Pomorska (1954)...,

s. 170.
63 H. Górnowicz, Dialekt malborski, t. I: Fonetyka, fleksja, i sk³adnia, Gdañsk 1967, s. 107.
64 L. Jocz, Hornjoserbska ortoepija. Jednotliwe problemy konsonantizma (5), „Serbska šula”,

2(2011), s. 43.
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wadzi³ w latach trzydziestych ubieg³ego wieku65. Milczy o takiej palatalizacji
(o dziwo) równie¿ Serbski atlas jêzykowy, wspominaj¹c wy³¹cznie o lekko spala-
talizowanym wariancie /x/ przed samog³oskami przednimi66. Frido Micha³k
w swojej pracy magisterskiej mówi ju¿ jednak jednoznacznie o allofonie [ç], ob-
ligatoryjnym po [i] i fakultatywnym po pozosta³ych samog³oskach przednich67.
Filip Jakubaš wi¹¿e dany wariant wy³¹cznie z poprzedzaj¹cym [i]68. Wspó³czesne
opisy mówi¹ o wystêpowaniu [ç] po spó³g³oskach, samog³oskach przednich, oraz
(coraz czêœciej u m³odszej generacji) po centralnej samog³osce [i]69. Tak¹ wy-
mowê opisuje siê równie¿ zasadniczo w podrêcznikach jêzyka górno³u¿yckiego70.
U pewnej Górno³u¿yczanki, wykazuj¹cej silnie zniemczon¹ wymowê, zanotowa-
³em na miejscu [ç] spóg³oskê [∫], co odpowiada miejscowej regionalnej / dialek-
talnej wymowie niemieckiej. Palatalizacja w kontekstach opisanych dla /x/ jest
dobrze s³yszalna równie¿ w przypadku /k/. Stosunki panuj¹ce w dialektach dolno-
³u¿yckich s¹ w³aœciwie identyczne. Zarówno w dialektach kaszubskich, jak i ³u¿yc-
kich mamy tu bez w¹tpienia do czynienia z niemieckim wp³ywem stosunkowo
œwie¿ej daty.

Ostatnim zjawiskiem, które chcê tu omówiæ, jest depalatalizacja zmiêkczonych
spó³g³osek welarnych przed [ε] w dialektach ³u¿yckich. W wieku XIX zmiêkcze-
nie spó³g³osek tylnojêzykowych w tej pozycji by³o na tyle oczywiste, i¿ postano-
wiono pierwotnie przyjêt¹ pisowniê typu suchje ‘suche’, wulkje ‘du¿e’ zamieniæ
na suche, wulke. Znamienna jest tu wypowiedŸ Jakuba Buka, argumentuj¹cego tê
now¹ pisowniê: „Nasz lud i dzieci szkole bêd¹ bez w¹tpienia wymawiaæ sylaby:
ge, he, che, ke, khe z miêkkim je, choæby siê im tego nie powiedzia³o”71. Stieber
wskazuje na pewne wyj¹tki, maj¹ce wed³ug niego uzasadnienie historyczne72.
Porównanie ich ze starszymi zapisami, jak równie¿ z wyj¹tkami podawanymi przez
innych badaczy, sugeruje jednak pewne rozchwianie bez jednoznacznego zwi¹zku
z pochodzeniem interesuj¹cych nas po³¹czeñ g³oskowych w danych leksemach73.
Spalatalizowana wymowa spó³g³osek tylnojêzykowych w danym kontekœcie by³a

65 Z. Stieber, Fonetyka górno³u¿yckiej wsi Radworja, Kraków 1937, s. A6, A18.
66 H. Faßke, Sorbischer Sprachatlas 13. Synchronische Phonologie, Bautzen 1990, s. 166-170.
67 F. Micha³k, Vergleich des russischen und obersorbischen Lautsystems, Lipsk 1953, s. 33-34.
68 F. Jakubaš, Hornjoserbsko-nìmski s³ownik. Obersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen

1954, s. XV.
69 E. Wornar, Jêzyk ³u¿ycki, [w:] Komparacja wspó³czesnych jêzyków s³owiañskich. 2. Fonetyka.

Fonologia, Opole 2007, s. 329.
70 Patrz np. J. Šo³æina, E. Wornar, Obersorbisch im Selbststudium. Hornjoserbšæina za samo-

studij, Budyšin 2000, s. 13.
71 J. Buk, Zynki našeje ryèje, [w:] ÈMS 3, Budyšin 1850, s. 200, patrz te¿ 176, 183, 195-196;

t³umaczenie – LJ.
72 Z. Stieber, op. cit., s. A6, A12, A16-A18.
73 L. Jocz, Hornjoserbska ortoepija..., s. 41.
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w tym czasie istotnym elementem akcentu ³u¿yckiego w jêzyku niemieckim74.
W ci¹gu kilkudziesiêciu lat nast¹pi³o jednak ca³kowite odejœcie od wymowy zmiêk-
czonych spó³g³osek welarnych przed [ε]. Dziœ wymowê ze zmiêkczeniem
mo-¿emy obserwowaæ wy³¹cznie u najstarszych u¿ytkowników górno³u¿ycczy-
zny (fakultatywnie)75. Taki sam rozwój dotyczy równie¿ pozosta³ych dialektów
³u¿yckich, pocz¹tki depalatalizacji by³y zauwa¿alne zreszt¹ ju¿ przed kilkudzie-
siêciu laty76. Jest to bez w¹tpienia wp³yw wymowy niemieckiej. Co ciekawe,
podobne zjawisko zaobserwowa³a i uzna³a za hipotetyczny wp³yw niemiecki
Monika Gruchmanowa w gwarach Kramsk, Podmokli i D¹brówki77.

W kwestii palatalizacji spó³g³osek welarnych dostrzegamy wiêc zarówno praw-
dopodobne, jak i zupe³nie oczywiste wp³ywy jêzyka niemieckiego na kaszubsz-
czyznê i ³u¿ycczyznê. W przypadku palatalizacji progresywnej mamy do czynie-
nia z paralelnym zapo¿yczeniem cechy niemieckiej przez dialekty kaszubskie
i ³u¿yckie. Tak jak w przypadku niektórych cech omawianych w poprzednim arty-
kule, wspólne z jêzykami ³u¿yckim zapo¿yczenie dotyczy tu zasadniczo dialek-
tów pó³nocnokaszubskich, a wêziej ujmuj¹c, s³owiñskich. Jest to bez w¹tpienia
zwi¹zane z intensywnoœci¹ oddzia³ywania niemczyzny na danych terenach.

74 F. Micha³k, Wliw serbšæiny na wurjekowanje nìmskich zwukow, „Serbska šula”, 18(1965),
s. 485.

75 Por. E. Wornar, Jêzyk ³u¿ycki, [w:] Komparacja wspó³czesnych jêzyków..., s. 330.
76 A. Schroeder, Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlau-

sitz. Lautbeschreibung, Tübingen 1957, s. 56; L. Jocz, Zmiany w systemie spó³g³oskowym
³u¿yckiego dialektu wsi Slepo, [w:] Œwiat S³owian w Jêzyku i Kulturze. Jêzykoznawstwo. IX,
Szczecin 2008, 74-79.

77 M. Gruchmanowa, Gwary Kramsk, Podmokli i D¹brówki w Województwie Zielonogórskim,
Zielona Góra 1969, s. 46-47.
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Lechos³aw Jocz

The phonetic and phonologic influence of the German language
in the pronunciation of Sorb and Kashubian dialects in the context

of the Slavic language. Comparison of selected subjects.
Part II.

SUMMARY

This article is a continuation of an article from the previous Acta Cassubiana. The
hypothetical influence in terms of palatalization of the velar consonant.

The author contends that the palatalization and affrication of Typ [k, g]›[t∫,      ] frequently
is a result of German-Kashubian language contact. However the direction of the influence
can be questioned. Only one individual scholar has attempted this, but his claim in this
relationship is subject to argument. The author of this article claims that the influence of
German to Kashubian is more plausible. The direction of isophones (from south to north)
and the geographical extent of affrication in the Kashubian and Polish dialects appearing
in the German dialect in Koschneiderei land indicates this to be the center of the phonetic
change. In addition, palatalization and affrication in that dialect is more intense than in the
Kashubian or Polish language. The process in the corresponding German dialects in contrast
to Kashubian dialects appears to have occurred in the middle of the XIXth century. It also
should be noted that the influence of Kashubian and Polish to German dialects is conside-
rably weaker than the other direction. However, the indications often are confusing and
cause problems in many situations.

The other investigated appearance is the progression of palatalization of the velar
consonants to frontal vowels. These are noticed in the south-western Kashubian dialects
and appear also in the Sorb dialects. In this situation, it is clearly German influence. The
language contact with German can correctly be seen as proof of the depalatalization of the
original [k j, g j] before [ε] in the Sorb dialect.

t³um. Stanis³aw Frymark
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Lechos³aw Jocz

Die phonetische und phonologische Interferenz des Deutschen
auf die sorbischen und kaschubischen Dialekte im Kontext
des Slawischen. Ausgewählte Themenbereiche im Vergleich.

Teil II.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Aufsatz ist eine Fortsetzung der Publikation vom vorhergehenden Band der Acta
Cassubiana. Dieser wird hypothetischen Einflüssen im Bereich der Palatalisierung der
Velare gewidmet.

Der Autor stellt fest, dass die Palatalisierung und Affrikatisierung vom Typ [k, g]→[t∫,
dz] sehr oft als Resultat des deutsch-kaschubischen(-polnischen) Sprachkontakts betrachtet
wird. Die Richtung des Einflusses wird aber unterschiedlich dargestellt. Nur einzelne
Wissenschaftler versuchen aber, seine Behauptungen in dieser Beziehung zu argumentieren.
Der Autor schlussfolgert, dass der Einfluss des deutschen auf das Kaschubische in diesem
Fall plausibeler ist. Die Richtung der Isophone (vom Süden nach Norden) und die
geographische Verbreitung der Affrikatisierung in den kaschubischen und polnischen
Dialekten zeigen auf die deutsche Mundart der Koschneiderei als Zentrum des phonetischen
Wandels. Außerdem ist die Palatalisierung und Affrikatisierung in diesem Dialekt kontextuell
weiter verbreitet als im Kaschubischen und Polnischen. Der Prozess in der entsprechenden
deutschen Mundart – im Gegensatz zu den kaschubischen Dialekten – scheint schon in
der Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschlossen zu sein. Man muss hier auch die Tatsache
beachten, dass der Einfluss des Kaschubischen und Polnischen auf die deutschen Dialekte
ausgesprochen schwächer ist, als der umgekehrte. Alle diese Indizien sind allerdings
uneindeutig und lassen sich in vielen Beziehungen problematisieren.

Die weitere untersuchte Erscheinung ist die progressive Palatalisierung der Velare nach
vorderen Vokalen. Diese wurde in den nördlichen und südwestlichen kaschubischen
Dialekten notiert und ist auch in den sorbischen Mundarten vorhanden. In diesem Fall
handelt es sich eindeutig um einen deutschen Einfluss. Dem Sprachkontakt mit dem
Deutschen kann man mit vollem Recht auch die Depalatalisierung der ursprünglichen
[k j, g j] vor [ε] in den sorbischen Dialekten zuschreiben.

t³um. Lechos³aw Jocz
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Witold Mañczak
Kraków

Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany
frekwencj¹ a S³ownik etymologiczny

kaszubszczyzny
(has³a oprac. przez W. Borysia)

Z koñcem lat piêædziesi¹tych doszed³em do wniosku, ¿e we wszystkich jêzy-
kach forma wyrazów zale¿y od trzech podstawowych czynników, a mianowicie
nie tylko od regularnego rozwoju fonetycznego i rozwoju analogicznego, ale tak¿e
od tego, co nazywam nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym fre-
kwencj¹. W moim przekonaniu bardzo czêsto u¿ywane grupy wyrazowe, wyrazy
i morfemy nieraz doznaj¹ nieregularnych redukcji, np. niegdyœ bardzo czêsto u¿y-
wane wyra¿enie wasza mi³oœæ skróci³o siê do waszmoœæ, a nawet do waœæ, wyraz
podobno skróci³ siê do pono, a pras³ow. morfem bezokolicznika *ti najpierw pra-
wid³owo przekszta³ci³ siê w stpol. -ci, a potem -ci nieregularnie skróci³o siê do -æ,
por. stpol. umrze-ci, ale dzisiejsze umrze-æ. Zagadnieniu nieregularnego rozwoju
fonetycznego spowodowanego frekwencj¹ poœwiêci³em trzy monografie (Mañ-
czak 1969, 1977 i 1987) oraz mnóstwo artyku³ów, jednak efekty mojej dzia³alno-
œci w tej dziedzinie s¹ bardzo skromne. Wystarczy wspomnieæ o tym, ¿e jeœli
chodzi o s³owniki etymologiczne jêzyka polskiego, A. Bañkowski w dwu pierw-
szych tomach swego s³ownika nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany fre-
kwencj¹ dostrzeg³ tylko w 22 wyrazach, a Boryœ by³ jeszcze bardziej powœci¹gliwy,
stwierdzaj¹c ten rozwój w zaledwie 9 s³owach (Mañczak 2001, 2002 i 2006).

Pod adresem jêzykoznawców, którzy moj¹ koncepcjê przemilczaj¹, pragnê
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce trzy rzeczy:

1. W ci¹gu minionych 50 lat nie przedstawiono ani jednego argumentu przema-
wiaj¹cego przeciwko mojej koncepcji. Jeœli zatem ktoœ zna argumenty obala-
j¹ce moj¹ koncepcjê, to nie powinien ich trzymaæ w tajemnicy, ale powinien
je dla dobra nauki ujawniæ.

2. W referacie na zjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego w roku
1988 przedstawi³em szczegó³owo, jak mo¿na sprawdziæ moj¹ koncepcjê na
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materiale, jednak wœród kilkuset cz³onków naszego Towarzystwa nie znalaz³
siê ani jeden, który by zechcia³ poœwiêciæ parê dni na sprawdzenie mojej
koncepcji. Mój apel sprzed lat jest nadal aktualny. Jeœli ktoœ uwa¿a moj¹
koncepcjê za b³êdn¹, powinien przeznaczyæ parê dni na jej weryfikacjê.

3. Na poparcie swej koncepcji przedk³adam 6 argumentów o charakterze statys-
tycznym i niejednokrotnie proponowa³em jêzykoznawcom, ¿eby do kogoœ,
kto na jakiejœ uczelni wyk³ada statystykê, zwrócili siê z zapytaniem, czy jego
zdaniem moje argumenty dowodz¹ lub nie dowodz¹, ¿e miêdzy nieregular-
nymi redukcjami a wysok¹ czêstoœci¹ grup wyrazowych, wyrazów i morfe-
mów zachodzi zwi¹zek. Poniewa¿ dotychczas nikt nie zechcia³ od¿a³owaæ
kilku czy kilkunastu minut na tak¹ rozmowê ze statystykiem, swoj¹ proœbê
ponawiam.

Jeœli chodzi o S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny, to wyg³osi³em ju¿ dwa
referaty poœwiêcone omówieniu zawartych w tym s³owniku wyrazów, które do-
zna³y nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencj¹. Ale re-
feraty te odnosi³y siê tylko do hase³ opracowanych przez H. Popowsk¹-Taborsk¹
(Mañczak 2001a i 2003). Natomiast w niniejszym artykule pragnê siê zaj¹æ
has³ami opracowanymi przez W. Borysia. Wyrazy te omawiam w porz¹dku alfa-
betycznym.

b’åj, b’ej. Boryœ okreœla tê formê jako wykrzyknik ‘idŸ, ruszaj siê, biegnij’,
u¿ywany te¿ z koñcówkami 2. os. liczby podw. i mn. A wszystkie te formy okreœla
jako „skostnia³e postaci imperat. czasownika b́egac (b́egac) ‘biegaæ’, powsta³e
przez kontrakcjê formy b́egãj (b́egaj)”. Poniewa¿ pad³o s³owo „kontrakcja”, trzeba
podkreœliæ, ¿e kontrakcja nie oznacza regularnej zmiany fonetycznej, ale nieregu-
larn¹ zmianê fonetyczn¹ spowodowan¹ frekwencj¹. Swego czasu bada³em kontr-
akcjê samog³osek w polskim i czeskim, rozró¿niaj¹c trzy wypadki: 1. kontrakcja
zachodzi zawsze, np. w koñcówce przymiotników rodzaju ¿eñskiego -a (jak
w dobra), 2. kontrakcja w niektórych s³owach raz zachodzi, raz nie zachodzi, np.
w mojego i mego, 3. kontrakcja w niektórych koñcówkach i tematach nigdy nie
zachodzi, np. w czasowniku buduje albo w rzeczowniku stryja. A potem ustali-
³em, ¿e œrednia frekwencja w tych trzech wypadkach przedstawia³a siê w pewnej
sztuce Fredry i pewnej sztuce Èapka nastêpuj¹co:

Fredro Èapek
Kontrakcja zachodzi stale 20 21
Kontrakcja zachodzi niekiedy 14  7
Kontrakcja nie zachodzi nigdy  2  3

Widaæ z tego, ¿e miêdzy zachodzeniem lub niezachodzeniem kontrakcji
a czêstoœci¹ u¿ycia istnieje zwi¹zek: koñcówki i wyrazy, w których zawsze nastê-
puj¹ kontrakcje, wykazuj¹ najwy¿sz¹ frekwencjê; s³owa, w których kontrakcja

.
.
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raz zachodzi, a kiedy indziej nie, s¹ u¿ywane rzadziej; wreszcie s³owa i koñców-
ki, w których nigdy nie dochodzi do œci¹gniêæ, s¹ u¿ywane najrzadziej (Mañczak
1999).

Ces, ces. Jest to przyimek znacz¹cy ‘przez, poprzez’. Wed³ug W. Borysia jest
to „relikt leksykalny, poza tym na obszarze pol. niepoœwiadczony (…). Kontynu-
uje ps. przyimek *èersú: *èerzú   ‘z jednej strony na drug¹, w poprzek, przez’
(…). Kasz. ces wykazuje, podobnie jak wiele innych przyimków, nieregularny
rozwój fonetyczny (…): c- zamiast oczekiwanego (po przestawce p³ynnych) èø > tø
i brak przeg³osu (por. regularny rozwój fonetyczny ps. rzeczownika *èersú
‘worek na pieni¹dze w kszta³cie pasa, d³uga i w¹ska sakiewka obwi¹zywana wokó³
pasa’ > kasz. tøos ‘napiwek’ > køos ‘trzos, sakiewka’. Zmianê nag³osu t³umaczy
siê uproszczeniem (w izolowanym wyrazie) grupy spó³g³. *èr- (…) > *cr- (…)
> c- (por. te¿ cz. dial. cez ‘przez’, s³a. cez ‘przez (…)’. Brak przeg³osu charaktery-
zuje tak¿e inne przyimki, np. kasz. bez, pøed, pøez (…). W kasz. istnia³ zapewne
te¿ wariant fonetyczny èez z uproszczeniem *èr- (…): wskazuje nañ zapis z G³ów-
czyc czez (…), por. s³a. dial. èez (…)”. Mówi¹c o nieregularnym charakterze kasz.
ces, Boryœ powo³uje siê nawet na jedn¹ z moich prac, ale czyni to w sposób nie-
pe³ny, ja bowiem nie ograniczam siê do stwierdzenia, ¿e kasz. ces jest nieregular-
ne, ale ponadto precyzujê, ¿e ta nieregularnoœæ jest spowodowana frekwencj¹, za
czym przemawia fakt, ¿e regularne kasz. tøos ‘napiwek’ jest u¿ywane znacznie
rzadziej od przyimka ces. By wyt³umaczyæ kasz. ces, trzeba stwierdziæ, ¿e niere-
gularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencj¹ przejawi³ siê w tym wy-
padku w trzech rzeczach: 1. nieregularnie zanik³o r; 2. samog³oska e w okresie
przedhistorycznym musia³a ulec redukcji do jeru, co poci¹gnê³o za sob¹ brak prze-
g³osu; 3. zmiana è w c mo¿e byæ pojmowana jako redukcja, gdy¿ spó³g³oski szu-
mi¹ce typu è sprawiaj¹ wra¿enie bardziej z³o¿onych w stosunku do spó³g³osek
sycz¹cych typu c.

Pod has³em èabrotac ‘gadaæ, pleœæ, wiele mówiæ’ Boryœ wymienia tak¿e formê
èabotac „z uproszczeniem br > b (por. odmienne uproszczenie bø, br w ø, r w cz.
dial., èáøit, èárat, èarovat = èábøit, èabrat se […])”. Moim zdaniem zanik r, jaki
zaszed³ w kasz. èabotac, mo¿na by interpretowaæ jako nieregularn¹ zmianê fone-
tyczn¹ spowodowan¹ frekwencj¹, za czym przemawia fakt, ¿e ros. govorit ‘mówi’
ulega w niektórych gwarach rosyjskich redukcji do gryt > gyt, oraz fakt, ¿e
r zawarte w niem. sprechen ‘mówiæ’ zanika nieregularnie w ang. speak.

Pod has³em èeχ ‘wyrostek, malec, pêdrak’ W. Boryœ pisze, ¿e „uderza formal-
na i semantyczna zgodnoœæ z pd. s³ow. apellativum [sic!]: s³e. dial. èèh ‘ch³opiec
miêdzy 10 a 15 rokiem ¿ycia (…)’. Bezlaj (…) jest sk³onny uznaæ wyraz s³e. za
formacjê hipokorystyczn¹ z suf. -h (<*-ch?)   od ps. èêdo ‘potomek, dziecko’ (…).
W takim razie w kasz. èeχ spodziewalibyœmy siê rdzennej samog³oski nosowej
(por. etymologicznie wi¹zane z ps. *èêdo kasz. èoed, èoed³o, lub jej kontynuantu -ë-.
Postaæ kasz. z -e- nie przemawia wiêc za tym objaœnieniem”. W zwi¹zku z tym
chcia³bym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nazwa dziecka w ró¿nych jêzykach nieraz

.
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wykazuje nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencj¹. I tak z ps.
*dìtê, które siê w polskim prawid³owo rozwinê³o w dzieciê, nieregularnie po-
wsta³o ros. ditja, ukr. dytja oraz pol. gwar. dzicie. Za tym, ¿e ta nieregularnoœæ
t³umaczy siê frekwencj¹, a nie analogi¹ do *ditina powsta³ego przez asymilacjê
z *dìtina, przemawiaj¹ dwa fakty: 1. zmiany analogiczne polegaj¹ czêœciej na
przekszta³caniu s³owa d³u¿szego na wzór krótszego ni¿ na odwrót; 2. nieregular-
noœæ zaœwiadczona jest jedynie w singularis wyrazu podstawowego, podczas gdy
rzadziej u¿ywane formy liczby mnogiej wyrazu podstawowego (np. ros. deti) oraz
wszystkie derywaty (detina, detskij, detstvo itd.) wykazuj¹ wokalizm prawid³owy.

Zdaniem Vaillanta (1958, s. 250) ros. ditja t³umaczy siê przez „passage an-
cien de ì a i en dehors de l’accent, comme en d’autres cas, ainsi sidét’ (…) de v. sl.
sìdìti”. Regu³a, któr¹ nieraz mo¿na spotkaæ w rosyjskich gramatykach historycz-
nych, a wed³ug której nieakcentowane ì przed i ma przechodziæ w i (sìdit’ >
sidit), nie jest niczym innym jak jedn¹ z regu³ ad hoc, jakie nieraz wymyœlaj¹
jêzykoznawcy niepotrafi¹cy siê uporaæ z formami o rozwoju spowodowanym fre-
kwencj¹. W rzeczywistoœci, w wiêkszoœci wypadków nieakcentowane e < ì przed i
w rosyjskim siê zachowuje, por. zeníca, pevíca, grešít’ itd., podczas gdy sidit
wykazuje nieregularn¹ asymilacjê. Ponadto objaœnienie Vaillanta jest mylne
tak¿e dlatego, ¿e nieprawid³owe i pojawia siê równie¿ w polszczyŸnie (chodzi
o gwar. dzicie), gdzie rozwój fonetyczny jest ca³kowicie niezale¿ny od akcentu.
Warto wreszcie wspomnieæ o tym, ¿e i w dolno³u¿yckim roi siê od form z i: Ÿiœe
(sg.), Ÿiœi (pl.), Ÿiœecy ‘dzieciêcy’, Ÿiœestwo itd. Ponadto zapo¿yczone z niemiec-
kiego cz. drabanti w znaczeniu ‘ma³e dzieci’ skraca siê do dranti, a laskie hadra-
banti w tym¿e znaczeniu redukuje siê do haranti. S³oweñ. fant ‘ch³opiec’ pochodzi
od w³. fante, które jest rezultatem nieregularnej redukcji ³ac. infantem. Wracaj¹c
do dolno³u¿yckiego, warto wspomnieæ o tym, ¿e przymiotnik *žìœiny ‘dziecinny’
skróci³ siê do Ÿìœny, a rzeczownik Ÿìœetko ‘dzieci¹tko’ zredukowa³ siê do Ÿìtko,
a Ÿiœetko do Ÿiœko. Zaœ w po³abskim odpowiedniku pol. dzieciê samog³oska koñ-
cowa uleg³a nieregularnej denazalizacji zupe³nie tak samo jak w po³abskich od-
powiednikach polskich zaimków miê, ciê, siê.

Jeœli chodzi o przys³ówek ga ‘gdy, kiedy’, Boryœ uwa¿a, ¿e jest to „skrócenie
postaci gda (por. np. stpol. gda¿ ‘gdy, jeœli’ […]), kontynuuj¹cej ps. *kúda ‘kiedy,
kiedyœ’”. Boryœ dodaje, ¿e s³ownik etymologiczny jêzyków s³owiañskich pod re-
dakcj¹ Trubaczowa „za mniej prawdopodobne uwa¿a redukcjê kúgúda > kúda >
ga”. Moim zdaniem warto rozpatrzyæ przys³ówek kaszubski na tle wiêkszej iloœci
podobnych wyrazów z innych jêzyków s³owiañskich, mianowicie bior¹c pod uwagê
scs. kogúda (w Psa³terzu synajskim), kogda, kúgda, ros. kogda, ros. dial. kovdy,
kada, kady, bu³g. koga, kogi, cz. kehdy, kdy, stcz. kda, s³owac. kedy, d³u¿. kegdy,
gdy, dy, ga, g³u¿. hdy, dy, sch. kada, kad, s³oweñ. kadar, k?da, kda, stpol. kiedy,
dzis. kiedy, gdy, pol. dial. kied, kiedŸ, kiej, kie, dy, gda. Jeœli siê ogarnie jednym
spojrzeniem wszystkie te formy, dojdzie siê do wniosku, ¿e wszystkie one
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wywodz¹ siê od dawno ju¿ temu postulowanego wyra¿enia *kogo goda, które
dozna³o nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencj¹.

W kaszubskim jest przys³ówek j¹ži ‘jak d³ugo?’, który wed³ug Borysia jest
reliktem „stpol. zaimka wzglêdnego jen¿(e) ‘który’ (XIV–XV w., ju¿ w XVI w.
archaicznego […]), od stpol. jen ‘który’ (…) z part. -že. (…) Nie jest jednak jasne,
jak dosz³o do powstania znaczenia ‘jak d³ugo?’”. Jeœli mówi¹ o tym s³owie, to
dlatego, ¿e Boryœ wymienia „w postaci j¹ži wtórne -¹- < -an- < -en- (przed spó³g³.
szczelinow¹)”. Wzmianka ta jest trochê niejasna, ale mo¿na by j¹ interpretowaæ
i w tym sensie, jakoby tu chodzi³o o regularn¹ zmianê fonetyczn¹ polegaj¹c¹ na
tym, ¿e samog³oska ustna + spó³g³oska nosowa przed spó³g³osk¹ szczelinow¹ prze-
chodzi w samog³oskê nosow¹. Mnie siê jednak wydaje, ¿e tak sprawy stawiaæ nie
wolno, gdy¿ tu mamy do czynienia ze zroœniêciem siê grupy dwuwyrazowej sk³a-
daj¹cej siê z zaimka jen i partyku³y ¿e w jeden wyraz, a zrastanie siê grup wyrazo-
wych w pojedyncze wyrazy jest jednym z przejawów nieregularnego rozwoju
fonetycznego spowodowanego frekwencj¹. Trzeba wyraŸnie stwierdziæ, ¿e zra-
stanie siê grup wyrazowych w pojedyncze wyrazy nie zachodzi w sposób cha-
otyczny, nie jest dzie³em przypadku, ale zachodzi tylko w nielicznych grupach
wyrazowych, a mianowicie w tych, które s¹ najczêœciej u¿ywane. Gdybyœmy przej-
rzeli kilka powieœci, to byœmy stwierdzili, ¿e zrost dobranoc jest w nich zaœwiad-
czony wiele razy czêœciej ani¿eli grupa dwuwyrazowa dobra noc. Ba, jest nawet
mo¿liwe, ¿e w owych powieœciach grupy dwuwyrazowej dobra noc w ogóle byœmy
nie znaleŸli. Nale¿y tak¿e po³o¿yæ nacisk na to, ¿e zrastanie siê grup wyrazowych
w pojedyncze s³owa nie tylko jest uwarunkowane czêstoœci¹ u¿ycia, ale ¿e ponadto
przy zrastaniu siê grup wyrazowych w pojedyncze s³owa zachodz¹ nieregularne
redukcje. W grupie wyrazowej 'dobra ''noc s¹ dwa akcenty oraz pauza miêdzy
oboma s³owami, natomiast w zroœcie do'branoc jest tylko jeden akcent i brak
pauzy. W stosunku do s³ownika etymologicznego jêzyka polskiego S³awskiego,
w którym nie ma ¿adnej wzmianki o nieregularnym rozwoju fonetycznym spowo-
dowanym frekwencj¹, s³ownik etymologiczny jêzyka polskiego Borysia wykazuje
pewien postêp w tym sensie, ¿e Boryœ dostrzega nieregularny rozwój fonetyczny
spowodowany frekwencj¹ w 9 wyrazach. Natomiast mankamentem jego s³owni-
ka jest m.in. to, ¿e omawiaj¹c liczebniki od jedenaœcie do dziewiêtnaœcie oraz
od dwadzieœcia do czterdzieœci. Boryœ powiada pod has³em jedenaœcie < *edinú
na desête, ¿e „w jêzykach s³ow. to zestawienie zrasta³o siê w jedn¹ ca³oœæ
(z jednym akcentem), w zwi¹zku z czym nastêpowa³o skracanie cz³onu -desête”.
W rzeczywistoœci mamy tu do czynienia z nieregularnym rozwojem fonetycznym
spowodowanym frekwencj¹, który obserwujemy w liczebnikach w najrozmaitszych
jêzykach, jako ¿e liczebniki nale¿¹ wszêdzie do s³ów najczêœciej u¿ywanych.

Koñcz¹c artyku³, pragnê zaznaczyæ, ¿e nie zosta³y tu omówione wszystkie
wyrazy ze S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny opracowane przez W. Bo-
rysia, w których zaszed³ nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencj¹.
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Witold Mañczak

Irregular phonetical development resulting from frequent use,
from S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny

(edited by W. Boryœ)

SUMMARY

The author selected words from S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny of W. Boryœ
and H. Popowska-Taborska which verified his theory regarding irregular phonetical
development resulting from frequent use, for example: b’åj, b’ej ‘idŸ’, ces/ces ‘przez’,
èabotac/èabrotac ‘gadaæ, pleœæ’, èeχ ‘wyrostek, malec’, ga ‘gdy, kiedy’,  j¹ži ‘jak d³ugo?’
At the end he indicates the literature use.

t³um. Stanis³aw Frymark

.

Witold Mañczak

Unregelmäßige phonetische Entwicklung auf Grund
der Frequenz und S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny

(Stichwörter, die von W. Boryœ bearbeitet wurden)

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser nimmt aus S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny (Etymologisches
Wörterbuch der kaschubischen Sprache) von Boryœ und H. Popowska-Taborska solche
Wörter heraus, die seine These über “unregelmäßige phonetische Entwicklung auf Grund
der Frequenz“ bestätigen und zwar: b’åj, b’ej ‘idŸ’, ces/ ces ‘przez’, èabotac / èabrotac
‘gadaæ, pleœæ’, èeχ ‘wyrostek, malec’, ga ‘gdy, kiedy’, j¹ži ‘jak d³ugo?’ Zum Schluss wird
Literatur aufgelistet.

t³um. Magdalena Darska-£ogin

.
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Daniel Kalinowski
S³upsk

W u(œ)cisku teatru obrzêdowego
i okolicznoœciowego.

O dramaturgii Aleksego Pepliñskiego

Lekkie pióro i teatralny zmys³?

Wœród wspó³czesnych propozycji dramaturgicznych tradycji kaszubskiej naj-
silniej odznaczaj¹ siê nurty teatru dydaktycznego i okolicznoœciowego1. Pierwszy
z kierunków sztuk teatralnych dotyczy nie tylko m³odych (szkolnych) odbiorców
spektakli, ale równie¿ stylistyki wypowiedzi, w której panuje uschematyzowanie
przestrzeni, postaci oraz intrygi. Niezbywaln¹ cech¹ teatru dydaktycznego jest
równie¿ przebijaj¹cy siê ponad ci¹g wydarzeñ ton pouczeñ i moralistyki, które
w jednoznaczny sposób wartoœciuj¹ elementy œwiata przedstawionego utworu2.
Drugi z kierunków jest mocno zroœniêty z kontekstami folklorystyczno-obrzêdo-
wymi (okolicznoœciowymi) tradycji kaszubskiej, które podkreœlaj¹ czasow¹ i kul-
turow¹ odmiennoœæ swego œwiata nie tylko wobec m³odego, ale i doros³ego spek-
tatora. Wœród propozycji scenicznych widaæ tutaj dba³oœæ o koloryt lokalny, od-
wzorowanie dawnego zachowania, stroju, muzyki i jêzyka3.

1 W poni¿szym artykule wychodzê od ustaleñ zawartych w tekœcie: D. Kalinowski, Dramatur-
gia kaszubska. Pytania o kondycjê i perspektywy, [w:] Literatura kaszubska. W nauce, eduka-
cji, ¿yciu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdañsk 2007, s. 125-139.

2 O dydaktycznych cechach dramaturgii kaszubskiej wielokrotnie wspomina³a w swych pra-
cach Gertruda Skotnicka. Patrz tej¿e, Edukacja teatralna dzieci i m³odzie¿y w gdañskim oœrodku
kulturalnym, [w:] Literatura gdañska i ziemi gdañskiej po roku 1945, red. A. Bukowski, Gdañsk
1986, s. 181 i n.; Baœnie i legendy kaszubskie w zbiorach dla dzieci i m³odzie¿y, [w:] Materia³y
z Sesji Naukowej: „Œwiat bajek, baœni i legend kaszubskich”, Wejherowo 1979; Znaczenie
baœni regionalnych na przyk³adzie tekstów o morzu i wybrze¿u, [w:] tej¿e, Baœñ i dziecko,
Warszawa 1978.

3 Charakteryzuj¹ ten aspekt dramaturgii: K. Orska, Ludowy teatr kaszubski. Geneza i drogi
rozwoju, „Pomerania”, 1970, nr 5-6, s. 9-26; K. Maksymowicz, Kaszubska twórczoœæ sce-
niczna po roku 1945, [w:] Literatura gdañska i ziemi gdañskiej w latach 1945–1975, red.
A. Bukowski, Gdañsk 1979, s. 310-323.
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£¹czenie siê nurtu dydaktycznego z okolicznoœciowym jest czymœ dla ka-
szubskiej tradycji teatralnej naturalnym i obecnym w³aœciwie ju¿ u pierwszego
kodyfikatora kaszubskoœci, czyli w zdramatyzowanych zapiskach etnograficznych
Floriana Ceynowy4. Ju¿ wówczas dziewiêtnastowieczny badacz dobrze rozumia³,
i¿ atrakcyjny artystycznie zapis przesz³oœci stanowi du¿¹ wartoœæ dla nowych
pokoleñ5. Walory kultury materialnej i kaszubski œwiat obyczajowoœci przedsta-
wia³ w idealizuj¹cej optyce w swych widowiskach Bernard Sychta6. Jego drama-
ty, choæ w artystycznej formie przypominaj¹ce rekonstrukcje nieistniej¹cych ju¿
dziœ realiów œwiata, wci¹¿ s¹ obecne we wspó³czesnych realizacjach scenicznych7.
Przed dramatami Aleksego Pepliñskiego powstawa³y równie¿ utwory Natalii Go-
³êbskiej8, Lecha B¹dkowskiego9 czy Franciszka Fenikowskiego10, które czêœcio-
wo dotyka³y kwestii obrzêdów kaszubskich, choæ w polskim medium jêzykowym.

W takim to otoczeniu pojawia siê dramaturgia Aleksego Pepliñskiego, która
swym naznaczeniem tematycznym i stylistycznym zbli¿a siê ku wzorcom obrzê-
dowego teatru Bernarda Sychty, lecz nie osi¹ga tak wysokiej jakoœci artystycznej.
Jeœli przywo³aæ zestawienie stworzonych przez Pepliñskiego form teatralnych,
objawi siê ona w liczebnej wieloœci. Mamy tutaj teksty zarówno polskojêzyczne,
jak i kaszubskojêzyczne11. Wœród pierwszych odnajdujemy: ¯aba czarodziejka,
U bednarza, Dwie prz¹dki, Królewna Œnie¿ka, Konstantyn Dominik, Dzieñ Matki,
Szopka polska, Herody, Gwiazdki (9 utworów). Wœród drugich zaœ Jase³ka
kaszëbsczé, Dzywné wrëje, Panëszka, Pòjmë do Betlejem, Cëdowny lôsk, Z³oti

4 Patrz zapisy wydane [w:] F. Ceynowa, Wiléjá Noweho Roku; Szczodráki, Gdañsk 2006.
5 Piszê o tym w tekœcie: D. Kalinowski, Materia³y etnograficzne Floriana Ceynowy jako formy

dramaturgiczne, [w:] Florian Ceynowa…, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo-Gdañsk 2012,
s. 163-188.

6 Szerzej analizowa³ je Jan Walkusz w swej ksi¹¿ce Piastun s³owa. Ks. Bernard Sychta 1907–
–1982, Gdañsk-Pelpin 1997, s. 66-97.

7 B. Sychta, Ostatnia gwiôzdka Mestwina, Gdañsk 1985; tego¿, Gwiôzdka ze Gduñska, Gdañsk
1988 oraz wydanie najnowsze: B. Sychta, Dramaty, t. 1: Dramaty obyczajowe, opracowanie,
wstêp i przypisy: J. Treder i J. Walkusz, Gdañsk 2008.

8 N. Go³êbska, Fantazje kaszubskie, Gdañsk 2003.
9 Np. L. B¹dkowski, Zaklêta królewianka / Zaklãtô królewiónka, Sobótka / Sobòtka, Z³oty sen

/ Z³oti spik, prze³. H. Makurat, Kartuzy 2009. O kontekstach jego dramaturgii pisa³em w tekœ-
cie: D. Kalinowski, Miêdzy moralitetem a baœni¹. Dramaty Lecha B¹dkowskiego, [w:] Lech
B¹dkowski. Literatura i wartoœci, red. D. Kalinowski, S³upsk-Gdañsk 2009, s. 129-141.

10 Np. F. Fenikowski, Zaczarowane skrzypki. Widowisko marionetkowe dla dzieci, Gdañsk 1982.
Szerzej o specyfice tej twórczoœci w artykule: D. Kalinowski, Historia i zabawa na pomor-
skim brzegu. O dramaturgii Franciszka Fenikowskiego, [w:] Franciszek Fenikowski. Kaszuby
na nowo opisane, red. D. Kalinowski, S³upsk-Gdañsk 2012, s. 121-169.

11 Zestawienie podajê w œlad za: Janin¹ Mielewczyk przywo³an¹ przez Józefa Borzyszkowskiego
w artykule Ò familëji i kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i szkólnégo Alekségò – bracynów
Pepliñsczich, „Acta Cassubiana”, t. VII, 2005, s. 52; D. Pioch, Po¿egnaliœmy wybitnego Syna
Ziemi Sierakowickiej, „Wiadomoœci Sierakowickie” 2012, nr 1 (styczeñ), s. 9-12.
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bal, Kjat paproce, Kaszëbskô lekcja, Nasza szopka, Pieczelnô narada, Sobótka,
Gwiôzdkòwi czas, Nowoczesné jase³ka, Wiliô, Dwie przãdzôrczi, Czarodzejskô
¿aba, Dzéñ Matczi, Bëtowsczé strôszczi, Sylwester, Prze¿ëtô bôjka, Wiald¿i
Herod, Królowie jad¹, Stôri i Nowi Wiek (23 utwory). Do tego zestawu nale¿y
dodaæ jeszcze inscenizacje tekstów z kaszubskiej tradycji ludowej: Szopka
kaszëbskô, Herodë, Zôpùstny kón, Nowòroczné rozgracje, Trzej królowie, Stôri
i Nowi Rok (6 utworów). Z bezkrytycznie przyjêtego zestawienia wynika³oby, ¿e
Aleksy Pepliñski jest autorem 38 dramatów. Tymczasem po zapoznaniu siê z treœ-
ci¹ utworów okazuje siê, ¿e wiêkszoœæ dramatów polskojêzycznych ma swoje
kaszubskojêzyczne t³umaczenia. Poza tym inna czêœæ utworów jest polskojêzyczn¹
lub kaszubskojêzyczn¹ adaptacj¹ klasycznych baœni Jana Christiana Andersena.
Pozostaje wiêc do analizy nieco ponad dwadzieœcia dramatów. W dalszej analizie
znowu trzeba dokonaæ korekty liczebnoœci utworów, poniewa¿ du¿a czêœæ jedno-
aktowych obrazków scenicznych wywodzi siê treœciowo i stylistycznie z wiêk-
szych trzyaktowych form dramaturgicznych. Pojawia siê w takim uk³adzie pytanie:
co jest form¹ oryginaln¹? Jednoaktowy obrazek czy sekwencja w wieloaktowej
sztuce? Czy traktowaæ je jako osobne tytu³y czy te¿ jako kompozycyjne wariacje?
Raczej nale¿a³by sk³oniæ siê do drugiego rozwi¹zania.

Aleksy Pepliñski w przywo³ywanych przyk³adach dramatów objawia siê jako
autor o lekkim piórze, któremu pisanie wyraŸnie sprawia radoœæ. Wœród jego utwo-
rów spontanicznie wybija siê umiejêtnoœæ budowania intrygi teatralnej, wyrazi-
stych postaci scenicznych oraz komicznych sytuacji. Tego typu „nerw” teatralny
jest niepodwa¿aln¹ zalet¹ dramaturgii Pepliñskiego. To st¹d bierze siê fakt, ¿e jest
grany na kaszubskiej scenie i ma swoich wielu zwolenników12. Zdecydowanie
gorzej jest ze stron¹ artystyczn¹ jego propozycji teatralnych, która tylko czêœciowo
przeziera z szerokiego zalewu czynników obrzêdowych i ludycznych.

Poczynione poni¿ej analizy oparte na lekturach dramatów i ogl¹dniêciu nie-
których przedstawieñ sztuk Pepliñskiego maj¹ w swym zamierzeniu ukazaæ, co
takiego w tej twórczoœci jest trwa³ego i wartoœciowego, co zaœ jest przyk³adem
bezrefleksyjnego, wtórnego siêgania do tradycji ludowej. W swej analizie nie
zdo³a³em siêgn¹æ do wszystkich dramatów autora z racji tego, ¿e spoczywaj¹ do-
stêpne jedynie w domowym archiwum w formie rêkopisów. Mimo owego braku
odwo³ania siê do kilku utworów, kierunek poczynionych interpretacji jest adekwa-
tny do treœci wszystkich dzie³ i zaproponowane grupy tematyczne dramaturgii
Pepliñskiego odpowiadaj¹ jego osi¹gniêciom.

12 O znaczeniu dzia³alnoœci Aleksego Pepliñskiego pisali: J. Borzyszkowski, Z kaszubskiego
matecznika. ¯ycie i twórczoœæ Aleksego Pepliñskiego, „Pomerania”, 1990, nr 1; D. Pioch,
Spotkanie z Aleksym Pepliñskim, „Wiadomoœci Sierakowickie” 2009, (luty), s. 14-15; J. Mie-
lewczyk, Aleksy Pepliñski do uczniów z £yœniewa, „Wiadomoœci Sierakowickie”, 2005, nr 3
(marzec), s. 23. Warto wspomnieæ, ¿e jednoaktówki Pepliñskiego pojawia³y siê wœród reper-
tuaru grup Przegl¹du Zespo³ów Kolêdniczych w Sierakowicach, a póŸniej podczas Powiato-
wego Przegl¹du Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bino”.
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W krêgu teatru obrzêdowego

Zdecydowana wiêkszoœæ obrazów scenicznych Aleksego Pepliñskiego po-
œwiêcona jest ukazaniu kaszubskiej obrzêdowoœci z perspektywy teatru szkolnego.
Nie by³ Pepliñski w takim dzia³aniu osamotniony. Wszak mo¿na tutaj wymieniæ
utwory Idy Czai pisane ku m³odemu czytelnikowi, takie jak Drama ò Bò¿im
Narodzenim lub Gwi¿d¿. Szpetôczél z óflama13. Równolegle z Pepliñskim pisali
w tym duchu: Sabina Drywa14, Eugeniusz Go³¹bek15, Brygida Bulczak16 czy Maria
Mach17, którzy tworzyli na prze³omie XX i XXI wieku repertuar dla teatrów m³o-
dego widza.

Utwory Aleksego Pepliñskiego o specyfice obrzêdowo-szkolnej napisane
zosta³y z zaznaczeniem przez podmiot dramatyczny temporalnej odleg³oœci miêdzy
wspó³czesnymi bohaterami a przedstawianym, przywo³ywanym (niejako z zew-
n¹trz) œwiatem tradycji. W sferze „teraz” czasu wydarzeñ dramatu dostrzega siê
innoœæ sytuacji kulturowej, wraca siê zatem do „kiedyœ” przesz³oœci jako do krainy
emocjonalnego bezpieczeñstwa i spo³ecznego porz¹dku. Przez tego typu technikê
komponowania scen w dramaturgii Pepliñskiego silnie zaznacza siê pierwiastek
dydaktyczny, który dominuje nad pozosta³ymi sk³adnikami artystycznymi utworu.
Pouczanie zaœ wywo³uje czynnik moralistyczny, który os³abia walory psycholo-
giczne postaci, tworz¹c bohaterów jednowymiarowych i schematycznych. Obrzê-
dowe dramaty szkolne Pepliñskiego, bêd¹c podporz¹dkowane funkcji perswazyj-
nej, z jednej strony dobrze przygotowuj¹ m³odego widza do rozpoznawania pod-
stawowych znaków kultury ludowej, z drugiej jednak stawiaj¹ go w obliczu œwiata
silnie i sztucznie zhierarchizowanego, w którym przesz³oœæ jest zawsze mityzowana
pozytywnie, zaœ teraŸniejszoœæ tylko aspiruje do bycia przestrzeni¹ spe³nienia.

Najciekawsz¹ i jednoczeœnie najwczeœniejsz¹ ze sztuk obrzêdowych Pepliñ-
skiego s¹ Kaszëbsczié jase³ka, któr¹ mo¿na odbieraæ jako swoisty pierwowzór dla
póŸniejszych dramatów18. W pierwszym akcie widzimy scenê w kaszubskim lesie,
w którym wys³annicy piekie³ zmawiaj¹ siê na mamienie ludzi pod¹¿aj¹cych do
Bytowa – kaszubskiego Betlejem, ku rodz¹cemu siê Jezusowi. Purtk, Smêtek i Bies
obmyœlaj¹ najlepsze sposoby omamienia nadchodz¹cych w³aœnie pasterzy i przy-
gotowuj¹ siê do swych sztuczek w taki sposób, i¿ nie mamy tutaj w¹tpliwoœci co
do humorystycznej tonacji pierwszego aktu dramatu. Kaszubscy pasterze (Stach,

13 I. Czajinô, Obrôzczi na binã, Gdañsk 2005.
14 S. Drywa, Kaszëbskô Wilëjô, „Pomerania”, 1997, nr 2, s. 24-30.
15 E. Go³¹bk, Nawrócenie króla tirana, „Pomerania”, 1998, nr 1, s. 28-33.
16 B. Bulczak, Wigilijné òpòwiôstczi, „Pomerania”, 1998, nr 11-12, s. 45-48.
17 M. Mach, Gwiôzdka dlô dzôtków, „Pomerania”, 2000, nr 12, s. 40-41.
18 A. Pepliñski, Kaszëbsczié jase³ka. Widowisko gwiôzdkowé w sztërech aktach, Gdañsk 1986.
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Janek i Pioter) s¹ jednak na tyle przewiduj¹cy i uwa¿ni, ¿e nie pozwalaj¹ siê
odwieœæ od zamiaru wêdrówki. Drugi akt sztuki ukazuje stajenkê betlejemsk¹,
w której Œwiêta Maria wraz ze Œwiêtym Józefem i Dzieciêciem nawiedzeni s¹
przez archanio³ów i zastêpy anio³ów. PóŸniej odbieraj¹ ho³dy od kaszubskich pa-
sterzy, t³umacz¹c im jednoczeœnie sens ofiary zbawicielskiej Jezusa. Atmosferê
niezwyk³oœci po³¹czonej z tkliwoœci¹ uzyskuje Pepliñski, zestawiaj¹c œpiewanie
kolêdy ze scenk¹ ofiarowania Dzieci¹tku przez pasterzy ko¿ucha, mas³a i koziego
mleka. W trzecim akcie akcja dramatu rozgrywa siê w pa³acu Heroda, który choæ
napawa siê ziemsk¹ w³adz¹, dr¿y o sw¹ pozycjê z racji proroctw o narodzeniu siê
¿ydowskiego w³adcy. Kiedy nadchodzi wieœæ o narodzeniu siê nowego króla, Herod
wydaje rozkaz zabicia wszystkich ch³opców do drugiego roku ¿ycia. Na ten mo-
ment nawiedzaj¹ go trzej ksi¹¿êta kaszubscy Sambor I, Sjêtope³k i Mœciwoj II
pod¹¿aj¹cy do Betlejem/Bytowa, których król zamierza œledziæ, aby dowiedzieæ
siê, w jakim miejscu dosz³o do narodzin nowego króla. Herod nie wyrusza jednak
z pa³acu, poniewa¿ odwiedzaj¹ go kaszubscy kolêdnicy, którzy w specjalnie stwo-
rzonych scenkach i zamieszaniu zabijaj¹ tyrana. Czwarty akt zosta³ napisany w sty-
listyce podnios³ej feerii blasku Bo¿ego Narodzenia. Najpierw nadchodz¹ trzej
ksi¹¿êta z Gdañska (wspomniani Sambor, Sjêtope³k, Mœciwoj), którzy sk³adaj¹
dary Dzieciêciu (mirra, kadzid³o, bursztyn). PóŸniej pojawiaj¹ siê trzej kaszubscy
literaci (Derdowski, Majkowski, Sychta), którzy ofiarowuj¹ swoje artystyczne
podarunki („hymn” Tam, gdzie Wis³a do Krakowa, ̄ ycie i przygody Remusa, S³ow-
nik gwar kaszubskich). Nastêpnie przychodz¹ trzej kaszubscy wojownicy (Jan
z Kolna, Kulczyk, Wybicki), oddaj¹cy przed Œwiêt¹ Rodzin¹ najcenniejsze rzeczy:
ziemniaki, kawê oraz tabakê. Na koniec owej galerii postaci dramatu wystêpuj¹
Stolem, Borowa Ciotka i Królewianka przekazuj¹cy Jezusowi ryby, jagody i grzyby
oraz klucze do Zapad³ego Zamku.

Dramat ten w wysokim stopniu nasycony jest swoistym kaszubskim patrio-
tyzmem. Oto bowiem przestrzeñ dramatów podlega znanemu ju¿ od Floriana Cey-
nowy mityzowaniu przestrzeni Kaszub ku figurze Ziemi Œwiêtej, a szczególnie
pasowanie Bytowa na Betlejem19. Nasycanie przestrzeni dramatu kaszubskimi
realiami wystêpuje zreszt¹ tak¿e w scenkach z diab³ami ukrywaj¹cymi siê gdzieœ
w okolicach Parchowa, w tradycyjnych figurach Trzech Królów tutaj istniej¹cych
jako Trzej ksi¹¿êta, czy te¿ dodatkowych postaciach w kaszubskich gwiazdkowych
korowodach, a wiêc: trzech pisarzach, trzech wojownikach i trzech postaciach
mitologicznych. W koñcowych rozrachunku Pepliñski w Kaszëbsczich jase³kach
osi¹ga ca³oœciowy efekt du¿ego widowiska obrzêdowego z wieloma postaciami,

19 Zob. J. Borzyszkowski, Pomorze – ziemia obiecana w literaturze i tradycji kaszubsko-po-
morskiej, [w:] Obrazy ziemi s³upskiej. Spo³eczeñstwo – administracja – kultura. Materia³y
z VII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, red. A. Czarnik, S³upsk 2003, s. 161-162, 167.
W najnowszym ujêciu pisze o tym: A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie
Kaszub, S³upsk-Gdañsk 2009, s. 147-180.
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œpiewami i zachowaniami obrzêdowo-rytualnymi, które czyni¹ z kilku ró¿nych
osobnych elementów kalendarza obrzêdowego jedn¹ teatraln¹ materiê dydaktycz-
no-artystyczn¹.

PóŸniej powstaj¹ce dramaty Aleksego Pepliñskiego s¹ b¹dŸ rozszerzonymi
wersjami partii zasygnalizowanych w Kaszëbsczich jase³kach, b¹dŸ bardziej folk-
lorystycznymi ujêciami kultury obrzêdowej Kaszub. WeŸmy oto dramat Wilijô,
w którym autor ukazuje wigiliê Bo¿ego Narodzenia wraz z wieloma dawnymi
zwyczajami wówczas praktykowanymi20. Mamy tutaj zatem przygotowywanie
wigilijnej wieczerzy, strojenie choinki, karmienie zwierz¹t specjalnym op³atkiem,
œpiewanie kolêdy, pojawienie siê Gwiazdora z prezentami oraz wejœcie grupy ko-
lêdników z ¯andarmem, Gwi¿d¿em, Koz³em, Koniem, Dubeltowym Ch³opem,
Bocianem i Kominiarzem. Wszystkie te miniscenki rozgrywaj¹ siê wobec cz³on-
ków wielopokoleniowej rodziny kaszubskiej. Najstarszy jest tutaj Stark, który
opowiada m³odym dawne historyjki z czasów swej m³odoœci. Tatk i Mëmka s¹
zajêci prac¹ przy gospodarstwie, zaœ czwórka ich dzieci Zosza, Anka, W³adk oraz
Jank szukaj¹ to¿samoœciowego wsparcia u starszych. W scenkach rodzinnych tej
sztuki wyraŸnie widaæ tendencjê do dydaktycznego ujmowania rzeczywistoœci,
w której to, co dawne i naznaczone autorytetem starszych pokoleñ jest bezapela-
cyjnym wzorcem dla m³odych Kaszubów. Nawet anegdoty Starka opowiadane
z niewybrednym humorem przy wigilijnym stole nie wymagaj¹ specjalnej weryfi-
kacji, bêd¹c zapisem ciekawostek wartych ocalenia w pamiêci przysz³ych pokoleñ.

W innym obrazku scenicznym Gwiôzdczé mamy przedstawiony podobny czas
kaszubskiego kalendarza obrzêdowego21. Tym razem jednak w centrum dramatu
jest sam moment pojawienia siê postaci gwiazdkowego korowodu, dodatkowo
z Trzema Królami i Gwiazd¹. Motyw obrzêdowy tych scenek wzbogacony zosta³
treœciami regionalistycznymi: Gwiazdka przybywa do kaszubskiej rodziny miesz-
kaj¹cej w Bytowie ze S³upska, zaœ trzej królowie pochodz¹ nie z Ziemi Œwiêtej,
lecz s¹ ksi¹¿êtami kaszubskimi z Gdañska (Oliwy). Innym niejako wariantem dra-
matów wigilijno-gwiazdkowych jest Gwiôzdkòwi czas, który t³umaczy zasadnoœæ
powtarzania dawnych obyczajów przodków22. Dramat rozpoczyna siê od rozpo-
znawania przez najm³odsze pokolenie kaszubskiej rodziny, kto w³aœciwie odgry-
wa³ role w gwiazdkowej maskaradzie. Wa¿niejszym jednak uzasadnieniem spra-
wowania kaszubskich obyczajów podawanym dzieciom przez starszych jest to, ¿e
gwiazdkowo-noworoczne obrzêdy umo¿liwiaj¹ zorganizowanie pouczaj¹cej za-
bawy dla m³odzie¿y kaszubskiej oraz i¿ jest to forma utrzymywania pamiêci po

20 A. Pepliñsczi, Wilijô. Gwiôzdkòwé widzawiszcze w jednym akce, [w:] tego¿, Bëtowsczé strôszczi.
Òbrazë na binã, Gdiniô 2006, s. 6-32.

21 Ten¿e, Gwiôzdczé. Gwiôzdkòwé widowiskò w szterech aktach, [w:] tego¿, Bëtowsczé strôszczi...,
s. 34-46.

22 Ten¿e, Gwiôzdkòwi czas. Gwiôzdkòwé widzawiszcze w jednym akce, [w:] tego¿, Bëtowsczé
strôszczi..., s. 48-73.



DANIEL KALINOWSKI (S£UPSK)72

przodkach, rodzaj szacunku dla rodzimej kultury. Te nieco surowo brzmi¹ce zasady
s¹ rozwiniête w snuciu wspomnieñ przez S¹siada i Klarê, którzy przypominaj¹
sobie dzieciñstwo i swoje prze¿ycia z gwiazdkowego czasu. Nowym elementem
obrzêdowym niewystêpuj¹cym we wczeœniejszych obrazkach scenicznych Pepliñ-
skiego jest pojawienie siê Szopkarzy, którzy odgrywaj¹ krótk¹ scenkê obycza-
jow¹ i œpiewaj¹ kolêdê. Ma to byæ jeszcze jeden element bogactwa kaszubskich
obrzêdów bo¿onarodzeniowych.

Z kolejnym aspektem obrzêdowoœci mamy do czynienia w scenicznym ob-
razku Sylwestrowi wieczór, rozgrywaj¹cym siê w typowym, wiejskim kaszubskim
domu23. Jak w ka¿dej z obrzêdowych sztuk Pepliñskiego tak¿e i tutaj pojawia siê
zestawienie tego, co stare i tego, co nowe. Stark, Tatk i Mëmka opowiadaj¹ dzie-
ciom, jakie niegdyœ wydarzenia towarzyszy³y nadejœciu nowego roku. Swoje wspo-
mnienia ilustruj¹ zreszt¹ scenkami ze zwyczajowymi wró¿bami (rzucanie choda-
ków, podpalanie motków we³ny, próba z g¹siorem). Wró¿by nie s¹ przez domow-
ników traktowane zupe³nie serio, to raczej Ÿród³o weso³oœci i ¿artów, choæ
jednoczeœnie nie zostaj¹ przecie¿ odrzucone lub oœmieszone. PóŸniejsze wejœcie
do domu postaci Starego i Nowego Roku, Œmierci i Anio³a ma specyfikê odegra-
nia zabawnej scenki, której siê zreszt¹ mieszkañcy domu nie mog¹ doczekaæ. Po
wyjœciu przebierañców nastêpuj¹ rodzinne tañce, które radoœnie podkreœlaj¹ na-
dejœcie nowego roku. Nieco inn¹ wersj¹ tego obrazka scenicznego jest sztuka
Sylwester, która ró¿ni siê bardziej rozwiniêt¹ parti¹ z gwi¿d¿ami24. Pojawiaj¹ siê
tutaj zatem Gwi¿d¿, Ricérz i grupa zwierz¹t. Ka¿da z postaci niesie ze sob¹
swoiste przes³anie moralne: Ricerz ma za zadanie budziæ Kaszubów z to¿samo-
œciowego marazmu, Koza rozbawiæ, Mô³pa skrytkowaæ dziewczêc¹ nieskrom-
noœæ, Bocón wywró¿yæ rych³e zam¹¿pójœcie, Wielb³¹d oznacza cz³owieka ociê¿a-
³ego i spracowanego, wreszcie Niedwiédz odnosi siê do pijaków. Ka¿da z postaci
wyœpiewuje sw¹ kwestiê na tle znanej powszechnie melodii, co czyni ich wejœcia
na scenê dodatkowo atrakcyjne i zabawne.

W innej miniaturze scenicznej pt. Kòlãda Aleksy Pepliñski przedstawia przy-
gotowania rodziny do corocznej wizyty duszpastarza25. Pojawia siê zatem w sztuce
ksi¹dz, aby poœwiêciæ dom i mieszkañców. Po typowych w takich okolicznoœciach
modlitwach, jedna z córek gospodarza – Zosza – recytuje okolicznoœciowy wiersz.
Po zakoñczonej wizycie ksiêdza mieszkañcy chaty próbuj¹ zaj¹æ miejsce, na któ-
rym siedzia³ duchowny, wierz¹c, ¿e przyniesie im to szczêœcie. Spory rozs¹dza
matka, sadowi¹c jednego z synów na krzeœle. W domostwie pojawiaj¹ siê równie¿
s¹siedzi, ¿ycz¹c wszelkiej pomyœlnoœci. Wspominany tutaj utwór jest jaskrawym

23 A. Pepliñsczi, Sylwestrowi wieczór. Widzawiszcze w jednym akce, [w:] tego¿, Bëtowsczé
strôszczi..., s. 76-95.

24 Ten¿e, Sylwester, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów. Antón i Aleks Pepliñsce, red. J. Tréder,
Sierakowice 2009, s. 229-257.

25 Ten¿e, Kòlãda, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 315-335.
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przyk³adem twórczoœci, która nie ma wiêkszych walorów artystycznych, a s³u¿y
przede wszystkim egzemplifikacji wielu drobnych szczegó³ów ¿ycia obrzêdowego
Kaszub.

Podobnym celom s³u¿y dwuaktowa sztuka Pepliñskiego Królowie jad¹,
w której dwie rodziny kaszubskie oczekuj¹ na wizytê chodz¹cych po okolicy prze-
bierañców26. Samo pojawienie siê postaci przebranych za Trzech Królów nie jest
szczególnie rozbudowane i ogranicza siê do krótkich œpiewów kolêd i nierozwi-
niêtej zbytnio sceny z ¿yczeniami. Wa¿niejszy dla autora dramatu by³ jednak pro-
blem opisu relacji rodzinnych w familii Czajów oraz Wañtów. W owej charakte-
rystyce d¹¿y³ do zarysowania nieskomplikowanych portretów a to popijaj¹cego
piwo Marcina Czajê, a to znowu czêsto u¿ywaj¹cego tabaki Bolesa Wañtê. Dzieci
sprowadzone zosta³y w utworze do jednostek nieœwiadomych wielu elementów
¿ycia obrzêdowego, którym nale¿y stale uœwiadamiaæ, jak wa¿na jest kwestia za-
chowania tradycji kulturowych przodków. Zamiast wiêc „nerwu dramatycznego”
przebija siê w tej sztuce pasja dydaktyczna i moralizatorska.

Ciekawiej zbudowana zosta³a dwuaktowa sztuka Wiôldzi Heród, w której
dominuje satyryczne ujêcie dworu ¿ydowskiego króla27. Ca³y pierwszy akt po-
œwiêcony zosta³ odwzorowaniu pa³acu Heroda, charakterystyce jego ¿o³nierzy,
s³u¿¹cych i dworu. Wœród niewielu dramatów Pepliñskiego jest tutaj miejsce na
dok³adniejsze przedstawienie postaci i mo¿liwoœæ zbudowania jakiegoœ rysunku
psychologicznego. Nawet wystêpowanie marginalnych postaci stra¿y Heroda (Jicek,
Moszek) czy jego zaufanego dworzanina Szmula daje ciekawy efekt u¿ycia ¿ywych
i zindywidualizowanych person. Du¿o s³abszy jest drugi akt miniatury scenicz-
nej, w którym Herod pada z rêki Œmierci w kaszubskiej chacie, nie dokonawszy
dzie³a mordowania ma³ych dzieci.

Inne mikroscenki dramatyczne Pepliñskiego s¹ stylistycznymi odmianami
wczeœniej ju¿ opisanych motywów. W obrazkach Stôri i Nowi Rok28, Herodë29,
Zôpùstny Kón30 autor proponuje do inscenizacji fragmenty, które mo¿na potrak-
towaæ jako czêœci sk³adowe wiêkszego widowiska. Odgrywane samoistnie nie
by³yby ciekaw¹ propozycj¹ artystyczn¹, dopiero zestawienie ich w kompozycjê
teatraln¹ powoduje, ¿e mog¹ byæ rozumiane jako szkice obyczajowe, które maj¹
œwiadczyæ o ¿ywotnoœci kultury ludowej Kaszub. Tak zreszt¹ dzieje siê w przy-

26 A. Pepliñsczi, Królowie jad¹, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 285-314.
27 Ten¿e, Wiôldzi Heród, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 337-364.
28 Ten¿e, Stôri i Nowi Rok. Sylwestrowé widzawiszcze w jednym akce wiérzt¹, [w:] tego¿, Bëtow-

sczé strôszczi..., s. 98-105 lub w wydaniu: Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 259-266.
W drugiej z ksi¹¿ek pojawia siê równie¿ obrazek Stôri i Nowi Wiek, s. 267-284. Jest to jednak
identyczna treœciowo, a jedynie nieco odmienna stylistycznie wersja Stôrego i Nowego Roku.

29 Ten¿e, Herodë. Gwiôzdkòwé widzewiszcze w jednym akce, [w:] tego¿, Bëtowsczé strôszczi...,
s. 107-113.

30 Ten¿e, Zôpùstny Kón. Deklamacjô, [w:] tego¿, Bëtowsczé strôszczi..., s. 116-118.
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padku kompilacyjnej formy dramaturgicznej pt. Szopka kaszëbskô, w której poja-
wiaj¹ siê obrazy z gwi¿d¿ami, gwiazdk¹, szopkarzami i królami31. Autor uzyska³
w ten sposób zwart¹, dynamiczn¹ i ró¿norodn¹ formê dramaturgiczn¹.

Z innych obrzêdów kaszubskich dramaturgizacji doczeka³a siê Sobòtka – jak
wskazuje tytu³ – utwór równie¿ zwi¹zany ze zwyczajami ludowymi, choæ innego
typu ani¿eli wczeœniej omawiane formy32. Czerwcowe ceremonia³y opisane zo-
sta³y w obrazku scenicznym Pepliñskiego w ci¹gu scen, które poprzedzaj¹ w³a-
œciwe obchody œwiêtojañskie. Widzimy wiêc, jak dochodzi do wybrania celebransa
obrzêdów (starka Michô³a Wañtê), przygotowania miejsca na ognisko, naznacza-
nia drzwi budynków gospodarczych i mieszkalnych krzy¿em, przyzdabiania ro-
gów byd³a kwiatami, zbierania zió³ i wreszcie plecenia wianków przez wiejskie
dziewczêta. W drugiej czêœci dramatu od zapadniêcia zmroku i rozpalenia œwiêto-
jañskiego ognia w sztuce pojawiaj¹ siê dynamiczne mikroscenki z przeskakiwa-
niem mê¿czyzn przez ognisko, puszczaniem wianków przez dziewczêta na wody
jeziora oraz wy³awianiem owych wianków przez m³odzieñców. Ostatnie obrazy
ukazuj¹ powszechn¹ zgodê i radoœæ mieszkañców. Warto zauwa¿yæ w tej miniatu-
rze scenicznej Aleksego Pepliñskiego d¹¿enie do nasycenia utworu tak¿e innymi
elementami ¿ycia duchowego Kaszubów. St¹d pojawiaj¹ siê tutaj: „hymn kaszub-
ski” Hieronima Derdowskiego, recytacja wiersza o sobótce czy motyw opowieœci
o kaszubskich wieszczich i opich. W takim nasyceniu elementów obrzêdowych
utworu znaæ chêæ mo¿liwie najatrakcyjniejszego, a przy tym skrótowego (dla po-
trzeb szkolnych) przedstawienia kultury ludowej Kaszub.

Wszystkie ze scharakteryzowanych obrazów scenicznych Aleksego Pepliñ-
skiego wyraŸnie potwierdzaj¹ zalety i wady kaszubskiego teatru obrzêdowego
i szkolnego. Z jednej strony cenne jest przytaczanie opowieœci o rodzimej sferze
obyczajowej (najm³odsze pokolenie Kaszubów dziêki scenie ma mo¿liwoœæ za-
poznaæ siê obrzêdowoœci¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia lub Nowego Roku), kszta³-
tuj¹ siê w nich równie¿ sk³adniki patriotyzmu (reprezentanci dojrza³ych i odpo-
wiedzialnych postaw wyg³aszaj¹ w sztukach Pepliñskiego uwagi o kaszubskim
przywi¹zaniu do rodziny, wiary i ojcowizny)33. Z drugiej wszak¿e strony wiele dialo-
gów przywo³ywanych tutaj obrzêdowo-szkolnych dramatów zaopatrzonych zosta³o
w doœæ nieudolne i informacyjnie tylko podawane treœci dotycz¹ce etnografii Po-
morza. Niejednokrotnie ma siê wra¿enie w sztukach Pepliñskiego, ¿e teatralna
intryga jest skonstruowana po to tylko, aby w pytaniach i odpowiedziach bohate-
rów dramatu podaæ dane o obrzêdach, nie dbaj¹c zbytnio o to, aby postacie by³y
psychologicznie przekonuj¹ce, a sytuacja dramatyczna wypracowana logicznie.

31 A. Pepliñsczi, Szopka kaszëbskô, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 163-175.
32 Ten¿e, Sobòtka, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 365-387.
33 Tak rozumiane cele dramaturgii wynikaj¹ z dziewiêtnastowiecznych jeszcze idei sztuki ludo-

wej. Patrz szersze rozwa¿ania na ten temat: R. Górski, Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa
1969.
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Teatr okolicznoœciowy

Okolicznoœciowoœæ dramaturgii Pepliñskiego polega na jej „us³ugowoœci”,
czyli artystycznej i komunikacyjnej niesamodzielnoœci34. Piszê artystycznej, po-
niewa¿ w dramatach tego typu nie wystarczy zbudowaæ jednolit¹ w sensie poetyki
wypowiedŸ, lecz trzeba siê posi³kowaæ elementami ¿ycia obyczajowego, religij-
nego czy obrzêdowego wyra¿onymi najpierw w twórczoœci oralnej, a dopiero
póŸniej w etnograficznych zapiskach. Z kolei komunikacyjna niesamodzielnoœæ
teatru okolicznoœciowego polega na z zewnêtrz pochodz¹cym wsparciu czynni-
ków pozaartystycznych stymuluj¹cych przebieg dramatu. Polega to g³ównie na
wykorzystywaniu szczególnego czasu wystawienia spektaklu, np. ramy temporalne
okresu Bo¿ego Narodzenia, Nowego Roku, przesilenia wiosennego lub jesiennego.
Okolicznoœciowoœæ utworów scenicznych Pepliñskiego jest cech¹ wyró¿niaj¹c¹
jego twórczoœæ, która jeœliby pozbawiæ j¹ otoczenia œrodowiskowego (szkolnego,
parafialnego), sta³aby siê ³atwym obiektem krytyki ze wzglêdu na prostotê intrygi
scenicznej czy schematycznoœæ wystêpuj¹cych postaci. Jednak¿e niemal wszystkie
jego propozycje sceniczne mog¹ odnaleŸæ siê w akceptacyjnym ogl¹dzie widzów,
jeœli wywodz¹ siê oni spoœród Kaszubów przekonanych o zasadnoœci krzewienia
kulturowej odmiennoœci w medium dzia³añ obrzêdowych. Wówczas teatr oko-
licznoœciowy daje ogl¹daj¹cym poczucie ideowej wspólnoty, swoiste przekona-
nie o trafnoœci wyznawanego systemu wartoœci.

Za przyk³ad teatru okolicznoœciowego mo¿na podaæ Biôtczi ò dësze, dramat,
w którym Aleksy Pepliñski zestawi³ w jedn¹ kompozycjê cechy teatru ludycznego
i obrzêdowego35. Pierwszy element takiego z³o¿enia jest widoczny przez umiej-
scowienie akcji w piekle, poœród ca³ego szeregu diab³ów us³uguj¹cych Lëcëpero-
wi, w nagromadzeniu przerysowanych sytuacji zachowania mieszkañców piek³a
oraz zabawnego i dosadnego jêzyka, jakim siê pos³uguj¹. Druga z cech tego dra-
matu, czyli sk³adniki teatru okolicznoœciowego, wynikaj¹ z chêci przyporz¹dko-
wania ludycznoœci celom krytyki spo³ecznej i obyczajowej. Pepliñski umieszcza
wiêc dusze Adolfa Hitlera i Józefa Stalina wœród potêpionych, aby jednoznacznie
os¹dziæ ich czyny. Bardziej doraŸna jest natomiast informacja, ¿e skandale oby-
czajowe (afera seksualna z Anastazj¹ P. i inspiruj¹ca w niej rola Jerzego Urbana)
i rozchwianie polityczne pocz¹tków III RP (iloœæ i jakoœæ dzia³aj¹cych na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku partii politycznych) to wynik dzia³ania si³

34 O niesamodzielnoœci teatru zanurzonego w dzia³ania pozaartystyczne pisali m.in.: M. Szcze-
pañska, Edukacja teatralna w kontekœcie poszukiwañ pedagogicznych, [w:] Teatr a dziecko
specjalnej troski, red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz, S³upsk 1999, s. 19-43; D. Kalinow-
ski, Rozmyœlania pragmatyka i rozterki idealisty, [w:] Teatr edukacyjny – Komunikacja bez
granic, pod red. M. Glinieckiego i L. Maksymowicz, S³upsk 2001, s. 23-32.

35 A. Pepliñsczi, Biôtczi ò dësze, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 207-227.
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diabelskich. Trzeci element dramatu to kontekst obrzêdowy widoczny bezpoœred-
nio w koñcowych partiach utworu, kiedy to Lëcëper dowiaduje siê, i¿ w Bytowie
(kaszubskim Betlejem) ma siê urodziæ Jezus Chrystus. Wszystkie wysi³ki biesów
nie przynosz¹ dla si³ z³a oczekiwanego efektu, kult dla nowonarodzonego Boga
zwyciê¿a nie gdzie indziej, lecz w³aœnie na Kaszubach.

Ostatni z aspektów dramatu dobitnie wybrzmiewa w tytule utworu. Najinten-
sywniejsze spory o dusze, jakie tocz¹ miêdzy sob¹ moce piek³a i nieba, owo utrud-
nianie drogi i stawianie przeciwieñstw z jednej strony, zaœ wsparcie anio³ów
i nimb ³aski boskiej rozci¹gaj¹cej siê nad pod¹¿aj¹cymi do Dzieci¹tka z drugiej
strony, rozgrywaj¹ siê w geograficznej przestrzeni Kaszub. Pepliñski optymistycz-
nie i patriotycznie zak³ada, ¿e na tym w³aœnie terytorium mieszkañcy s¹ najbar-
dziej ze wszystkich czêœci Polski (a mo¿e nawet Europy) przywi¹zani do tradycji
rodowych i najmniej sk³onni do odstêpstw od wiary ojców. St¹d wiêc klêska z³a
i tryumf dobra.

W zbli¿onej formie zbudowany zosta³ obrazek sceniczny Nowòczasné jase³ka,
w którym na kanwie sekwencji odwiedzin Œwiêtej Rodziny przez tradycyjne po-
stacie znane z przekazów ewangelicznych i inscenizacji ludowych, dokonuje siê
charakterystyki wspó³czesnoœci36. Pocz¹tkowo Maryi Dziewicy i œw. Józefowi
towarzysz¹ anio³owie i archanio³owie, rozprawiaj¹c o zbawieniu i sprawach wiecz-
noœci. PóŸniej jednak gwiazdkowe widowisko nabiera wiêkszego tempa, przedsta-
wiaj¹c najpierw sekwencjê z pojawieniem siê pasterzy, którzy sk³adaj¹ ho³d Dzie-
ciêciu. Ta doœæ konserwatywnie w sensie treœciowym potraktowana scena zostaje
nasycona zjawieniem siê zró¿nicowanej grupy kaszubskiej spo³ecznoœci z Gbùrem,
Szkólnym, Krôwcem, Szewcem i Piekôrzem, z których ka¿dy sk³ada skromne
dary przed ma³ym Jezusem. Wejœcie grupy Kaszubów jest mo¿liwoœci¹ dokonania
przez Pepliñskiego krytyki dawnych porz¹dków politycznych i spo³ecznych: g³ów-
nie komunistycznej gospodarki oraz nacisków œrodowiskowych na przystêpowanie
do partii. Na koñcu pojawiaj¹ siê niby to Trzej Królowie, a w istocie wspó³czeœni
dzia³acze kaszubscy, z których ka¿dy odpowiedzialny jest za jakiœ aspekt ¿ycia
publicznego. Kasper Wa³ãsowsczi to nie kto inny jak Lech Wa³êsa, zwyciê¿aj¹cy
komunizm dziêki zwi¹zkom zawodowym robotników. Melchior uto¿samia kaszub-
skiego kap³ana, który podtrzymywa³ ducha w uciskanym ludzie, zaœ Baltazar to
intelektualista dbaj¹cy o kaszubszczyznê przez pisanie ksi¹¿ek o tej tematyce.

Wypowiedzi przedstawicieli kaszubskiej spo³ecznoœci w dramacie Pepliñ-
skiego naznaczone zosta³y optymistyczn¹ nut¹ wiary w lepsz¹ przysz³oœæ. Wszyscy
oni – a zw³aszcza „nowoczeœni królowie” – przekonani s¹ o ¿ywotnoœci w³asnej
tradycji kulturowej i znajduj¹ w swych dzia³aniach nie tylko ludzk¹, ale i Bosk¹
akceptacjê i b³ogos³awieñstwo. Zarówno pierwszy, jak i drugi z dramatów ma
znaczenie formacyjne: organizuje poczucie wewnêtrznej wspólnoty, odmiennoœci

36 A. Pepliñsczi, Nowòczasné jase³ka, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 177-206.
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wobec zewnêtrznych czynników kulturowych, zawiera równie¿ sformu³owania
pozytywnie wartoœciuj¹ce wszystko, co w³asne37.

Od dzieciñstwa przez m³odoœæ, do dojrza³oœci

Dramatem Aleksego Pepliñskiego o tematyce spo³eczno-obyczajowej, który
czêœciowo siêga do zasobu kaszubskich wierzeñ, s¹ Bëtowsczé strôszczi, bêd¹ce
jednym z bardziej udanych utworów skierowanych do m³odego odbiorcy38.
Odnajdziemy tutaj prosty i logiczny ci¹g wydarzeñ: opuszczenie domu rodzin-
nego przez najm³odszego z braci, ch³opca naiwnego, lecz wra¿liwego, poszuki-
wanie przez niego mo¿liwoœci zarobku i kszta³towanie siê jego indywidualnego
„ja”, spotkanie z rówieœnikami i innymi cz³onkami spo³ecznoœci kaszubskiej, za-
anga¿owanie siê do pracy na terenie zamku pokrzy¿ackiego w Bytowie, wreszcie
zdjêcie przekleñstwa ci¹¿¹cego na duchu zamku i wejœcie w zwi¹zek ma³¿eñski.
Intryga dramatu wzbogacona jest wypowiedziami bohaterów o wyrazistych rysach
charakterologicznych, tak ze strony rodziny g³ównego bohatera, jak i ze strony
póŸniejszych przyjació³, co pozwala œledziæ osobowoœciowe dojrzewanie g³ówne-
go bohatera Tómka. Opis elementów œwiata wewnêtrznego postaci pozwala zaak-
ceptowaæ przynajmniej niektóre sk³adniki artystycznej strony utworu. Wad¹ dra-
matu jest wszak¿e niekonsekwencja artystyczna, fakt, ¿e nie wszystkie postaci
dramatu zosta³y przedstawione równie przekonuj¹co. Za przyk³ad mo¿e tutaj po-
s³u¿yæ scena w pierwszym akcie rozgrywaj¹cym siê we wspó³czesnej wsi kaszub-
skiej, w którym to rodzice projektuj¹ o¿enek dla dwudziestokilkuletnich mê¿-
czyzn, nie zaœ oni sami. Tak¿e w tym akcie nie mieœci siê w kategorii realizmu to,
¿e m³odzieñcy z tak du¿¹ wiar¹ reaguj¹ na opowieœci Starka o duchach. Nieprze-
konuj¹co wygl¹da Klara – córka Wiktora Maszki, który zjawia siê na murach
zamku jako duch. Ona to po pierwszym spotkaniu z nowym stró¿em zamku i po
przekazaniu woli zmar³ego ojca, który ¿yczy³ sobie ma³¿eñstwa jego córki z Tóm-
kiem, bez w¹tpliwoœci zgodzi³a siê na zwi¹zek. W tak zarysowanym pozytywnym
zakoñczeniu dramatu zabrak³o uzasadnienia psychologicznego dla postaci Klary,
która bynajmniej nie reprezentuje mentalnoœci dziewczyny koñca XX wieku. Trud-
no równie¿ uznaæ za trafne artystycznie zestawienie wspó³czesnych realiów ¿ycia
(w dramacie znane s¹ gazety, radio, instytucja policji, zak³ady pracy) z powszechn¹
wœród kaszubskich postaci dramatu wiar¹ w duchy. Tego typu przyporz¹dkowa-
nie postaci do wyznawanych pogl¹dów bardziej ma zwi¹zek z budowaniem ste-
reotypu postaci, ani¿eli z trafn¹ charakterystyk¹.

37 Ten typ spektakli wywodzi siê z „oddolnych” nurtów teatru ludowego. Zob. J. Cierniak, Źród³a
i nurty polskiego teatru ludowego, Warszawa 1963, s. 145-149, 162-179.

38 A. Pepliñsczi, Bëtowsczé strôszczi. Widawiszczé w czterech aktach, [w:] tego¿, Bëtowsczé
strôszczi..., s. 168-225.
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Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dramat Pepliñskiego naznaczony jest prymarnym
czynnikiem edukacyjnym. Scena za scen¹ ukazuje, jak Tómk przekszta³ca siê
z zahukanego, wiejskiego ch³opaka w odwa¿nego m³odzieñca. Nabiera on dys-
tansu do swoich braci, dowiaduje siê o wydarzeniach historycznych na terenie
bytowszczyzny, podejmuje siê nie³atwej pracy zarobkowej, wreszcie jest gotów, by
rozpocz¹æ odpowiedzialne ¿ycie z wybrank¹ serca. Przeszed³ wiêc proces dojrze-
wania spo³ecznego i poniek¹d to¿samoœciowego, staj¹c siê dla czytelników/wi-
dzów przyk³adem pozytywnego i wzorcowego wrêcz rozwoju osobowoœciowego.

Drugi z „rozwojowych” dramatów Aleksego Pepliñskiego to Dzywné wrëje,
czteroaktowa komedia dotycz¹ca mi³osnych zabiegów kaszubskich kochanków
Sztefy i Stacha39. Tutaj równie¿ – jeœli patrzeæ na ca³oœæ utworu – dochodzi do
przedstawienia dorastania m³odych bohaterów do spe³niania odpowiedzialnych
ról spo³ecznych oraz – co równie ciekawe – do pogodzenia siê z prawami m³o-
dych przez przedstawicielkê ludzi dojrza³ych. Pozytywne zakoñczenie dramatu
wskazuje na chêæ zbudowania przez Pepliñskiego wizji optymistycznego œwiata,
w którym problemy walki pokoleniowej koñcz¹ siê dla wszystkich szczêœliwie.

W sensie fabularnym niemal od pocz¹tku jest jasne, ¿e Sztefa wraz z Sta-
chem pragn¹ jak najszybciej ¿yæ razem, zaœ na przeszkodzie ku temu stoj¹ przed
nimi tradycyjne stosunki rodzinne i spo³eczne. W pierwszym akcie widzimy, jak
próbuj¹ oni ukryæ sw¹ mi³oœæ, co im siê zreszt¹ udaje, dziêki zabawnym podcho-
dom wobec macochy Sztefy – Klary. W drugim akcie m³odzi zdobywaj¹ siê na
wiêksz¹ wobec siebie bliskoœæ, choæ wci¹¿ w formie re¿yserowanych spotkañ
podczas urodzin Sztefy. W trzecim akcie mamy do czynienia z najbardziej od-
wa¿n¹ prób¹ przekonania macochy do œlubu m³odych. Sztefa oœwiadcza tutaj, ¿e
jest w ci¹¿y ze Stachem, st¹d wiêc koniecznoœæ zorganizowania pospiesznego
wesela. W ostatnim akcie sztuki, kiedy ju¿ przygotowane zosta³o ca³e wesele,
m³odzi przyznaj¹ siê macosze, ¿e wcale nie zgrzeszyli przed Bogiem i ludŸmi,
a jedynie chcieli wymóc na opiekunce dziewczyny szybszy œlub.

Komediowa intryga dramatu Pepliñskiego ukazuje zapobiegliwoœæ m³odego
pokolenia, które wyraŸnie potrafi zadbaæ o w³asne szczêœcie. Czyny m³odych za-
kochanych wywo³uj¹ uœmiech, lecz jednoczeœnie ukazuj¹, i¿ we wspó³czesnej
rzeczywistoœci Kaszub dawna obyczajowoœæ i prawa œrodowiskowe nie s¹ ju¿
w tak zasadniczy sposób przestrzegane. Sztefa i Stach w ten sposób uk³adaj¹ ele-
menty codziennego ¿ycia, ¿e dochodzi w koñcu do szczêœliwego zakoñczenia
w postaci wesela, lecz przecie¿ gotowi s¹ w razie niepowodzenia swej intrygi,
wy³amaæ siê z tradycyjnych form ¿ycia wiejskiego. Nie tylko zreszt¹ chodzi
o nich, dramat ukazuje sympatiê ca³ego m³odego pokolenia Kaszubów dla sprytnej
i konsekwentnej w swych dzia³aniach pary. Macocha i rodzice Stacha zaœ musz¹
przyznaæ, ¿e w nowej sytuacji kulturowej powinny zajœæ zmiany w zakresie praw

39 A. Pepliñsczi, Dzywné wrëje, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów..., s. 389-459.
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zwyczajowych. Na marginesie dramatu pozostaje pytanie, na ile mo¿na odejœæ od
uœwiêconej tradycji, na ile mo¿na siê posun¹æ w d¹¿eniu do zamanifestowania
w³asnego szczêœcia bez koniecznoœci ³amania praw tradycyjnej kaszubskiej spo-
³ecznoœci?

Pytania o doros³oœæ stawia w omawianych powy¿ej dramatach Pepliñski w dwo-
jaki sposób: raz poprzez rozwojowy dramat o Tómku, który swoj¹ naiwnoœæ prze-
mieni³ na pracowitoœæ, drugi raz o Sztefie i Stachu, którzy sw¹ m³odzieñcz¹ mi-
³oœæ zamienili na odpowiedzialne ma³¿eñstwo. Takie jasne postawienie tezy
w dramaturgii odbiera utworom iluzjê i likwiduje metaforê. Staj¹ siê one seri¹
humorystycznych scenek albo zbiorem ¿artobliwych powiedzonek, wreszcie ze-
stawem zachowañ, od których nie oczekuje siê wieloznacznoœci. Aleksy Pepliñ-
ski jako artysta i moralista poprzestaje tutaj na formie ludycznej i tendencyjnej,
niemal od pocz¹tku sugeruj¹c jednowymiarowe rozwi¹zania planu treœciowego
dramatów40.

Próbki historii Pomorza i Kaszub

Aleksy Pepliñski w latach osiemdziesi¹tych XX wieku napisa³ piêcioaktowy
dramat historyczny Panëszka, który rozgrywa siê w bli¿ej niedookreœlonych cza-
sach œredniowiecza41. G³ówna akcja umiejscowiona jest na zamku w Miracho-
wie, w którym mieszka kasztelan Stoigniew i jego córka Sulis³awa. Po œmierci
matki Sulis³awy – Witos³awy, Stoigniew sprowadza z Meklemburgii now¹ ¿onê –
Ingeborgê, która wchodzi w rolê macochy dla Sulis³awy. Ju¿ w pierwszym akcie
dramatu widaæ, ¿e pojawienie siê obcej kobiety w kaszubskim œrodowisku wywo-
³uje zamieszanie i k³opoty. Drugi akt pog³êbia portret psychologiczny Ingeborgi,
która okazuje siê nieumiarkowanie ambitn¹ kobiet¹, marz¹c¹ o pe³ni w³adzy nad
mirachowskim dworem. St¹d wiêc jej z³oœliwoœci wobec dotychczasowych miesz-
kañców i s³u¿by, pamiêtaj¹cych dawn¹ pani¹ zamku, st¹d jej wyrachowanie wobec
mê¿a i co najbardziej karygodne – plany uœmiercenia Sulis³awy. Kiedy Stoigniew
wyje¿d¿a na kolejn¹ wyprawê wojenn¹ ze szczeciñskim ksiêciem, Ingeborga

40 W dramatach komicznych Pepliñskiego zauwa¿yæ mo¿na swoiste nawi¹zania do krotochwil-
nej dramaturgii szo³obu³ek Leona Heykego (ten¿e, Szô³ôbu³ki. Agùst Szlôga. Katilina, Gdañsk
2002) i komediowo-obyczajowego aspektu dramaturgii Jana Rompskiego, choæ w czasach
powstawania sztuk Pepliñskiego o tego typu stylistyce znana by³a tylko jedna sztuka o proble-
mach rodzinnych wdowy i jej córek – Jô chcã na swiat (J. Rompski, Dramaty kaszubskie,
oprac., wstêp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, BPK, t. 4, Wejhe-
rowo-Gdañsk 2009).

41 Korzystam z rêkopisu (dwa zeszyty szkolne), który z³o¿ony jest w spuœciŸnie po Ferdinandzie
Neureiterze w bibliotece Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Kolonii. Dziêkujê w tym miej-
scu za pomoc w wykonaniu kserokopii utworów pani Angelice Lauhus i panu prof. Ulrichowi
Obstowi.
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podaje Sulce herbatê ze œrodkiem nasennym, zaœ otoczeniu wmawia, i¿ tytu³owa
panëszka zmar³a. W trzecim akcie murarz Domarus wynajêty przez Ingeborgê do
zamurowania grobowca, w którym z³o¿ono rzekomo nie¿yw¹ Sulis³awê odkrywa
prawdê o przestêpstwie ¿ony Stoigniewa. Wiadomoœæ o oszustwie Ingeborgi roz-
chodzi siê poœród mieszkañców kaszubskiego otoczenia wioski, nie trafia jednak
do niemieckiego œrodowiska nowej pani zamku. Zwolennicy Sulis³awy, poznawszy
zaistnia³e okolicznoœci otrucia od niej samej, postanawiaj¹ j¹ ukryæ do czasu po-
wrotu jej ojca, aby prawda o niegodnych czynach niemieckiej w³adczyni wybrzmia³a
mocniej. W czwartym akcie Stoigniew po udanej wojnie z Brandenburgi¹ wraca
do domu. Dowiaduje siê o œmierci swej córki od swej drugiej ¿ony, lecz jednocze-
œnie od opiekunki Sulis³awy – Barbary s³yszy informacjê zgo³a inn¹. Postanawia
publicznie ukaraæ meklembursk¹ ¿onê, dlatego w pi¹tym akcie widzimy uroczy-
ste przyjêcie, na które zaproszeni zostali okoliczni kasztelani, aby wszyscy mogli
cieszyæ siê ze zwyciêstwa Pomorzan nad Branderburgi¹. W trakcie przyjêcia po-
jawia siê wêdrowny œpiewak, który przedstawia przygotowan¹ wczeœniej na za-
mówienie Stoigniewa pieœñ o macosze truj¹cej pasierbicê. Po zakoñczeniu pieœni
na salê balow¹ wchodzi Sulis³awa i wyjaœnia siê wreszcie ca³a intryga macochy.
W wyniku tak zorganizowanej konfrontacji Ingeborga pocz¹tkowo traci zmys³y,
a w kilka chwil póŸniej umiera. Ojciec z córk¹ ponownie s¹ razem, zaœ ca³y mira-
chowski dwór jest szczêœliwy z powrotu ukochanej panëszki.

Mimo, ¿e dramat Pepliñskiego naznaczony zosta³ znamieniem œredniowiecz-
nej przestrzeni i postaci, nie jest utworem œciœle historycznym. To raczej sztuka
dydaktyczna, w której chodzi o napiêtnowanie charakterologicznych wad: dumy,
zaborczoœci, nielojalnoœci i oszustwa (przyk³ad Ingeborgi), zaœ wychwalenia skrom-
noœci, wra¿liwoœci, prostoty i wiernoœci (przyk³ad Sulis³awy). To, ¿e w Panëszce
historia Pomorza jest tylko pretekstem do budowania wzorców osobowoœciowych,
niech zaœwiadczy fakt, i¿ nie wiemy, u którego z ksi¹¿¹t pomorskich (szczeciñ-
skich) s³u¿y Stoigniew oraz nie wiemy, na jakie wyprawy dok³adnie wyje¿d¿a.
Nie mamy równie¿ szczególnych dookreœleñ co do realiów spo³ecznych i kulturo-
wych terytorium, którym zawiaduje Stoigniew.

Oprócz wartoœciowania kwestii charakterologicznych postaci drugim aspek-
tem interpretacyjnym dramatu Pepliñskiego jest zaznaczana nieufnoœæ, mo¿e nawet
niechêæ do obcoœci. Myœlê tutaj o tym, i¿ nie bez przyczyny Ingeborga uosabiaj¹ca
podstêpn¹ w³adczyniê wywodzi siê z Meklemburgii. Jej zewnêtrzna uroda nie
idzie w parze z piêknem motywacji wewnêtrznej. Jej troska o mirachowski dwór
okazuje siê pozorna, w istocie bowiem zale¿y jej na w³asnej wygodzie i komforcie.
Zastêpowanie kaszubskiej s³u¿by Niemcami, ograniczanie mo¿liwoœci odwiedza-
nia zamku przez miejscowych, wreszcie wprost nazywanie ich gorszym rodzajem
ludzi jest wyraŸnym sygna³em na to, ¿e Ingeborga i jej kulturowa obcoœæ to war-
toœci negatywne. Owo skonfliktowanie ¿ywio³u kaszubskiego i niemieckiego
w dramacie Pepliñskiego ma na celu nie tyle odwzorowaæ konkretne stosunki
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spo³eczno-administracyjne œredniowiecznych Kaszub, co wskazaæ na wysok¹
wartoœæ tego, co swojskie, zaœ podejrzliwie patrzeæ na to, co przychodzi z zew-
n¹trz42.

Panëszka to w³aœciwie jedyny dramat historyczny Aleksego Pepliñskiego.
Nie ma on w sobie tak artystycznie i ideowo dojrza³ych sk³adników problematyki
kaszubsko-niemieckiej jak np. w dramacie Jana Rompskiego Wzénik Arkónë43.
Najbardziej adekwatnym odniesieniem do kaszubskiej dramaturgii by³oby przy-
wo³anie utworów Jana Karnowskiego (Zôpis Mscëwòja, Libùsza), z których Pe-
pliñski móg³ wy³uskaæ u¿yteczn¹ dla siebie technikê ¿ywego obrazu oraz swoist¹
cechê opisu œredniowiecza jako czasu wykluwania siê to¿samoœci kaszubskiej44.
Pepliñski nie d¹¿y³ jednak do naznaczenia swego utworu zagadnieniami œwiato-
pogl¹dowymi, a bardziej kwestiami etycznymi i egzystencjalnymi.

Popularnoœæ czy artyzm?

Dramaturgia Aleksego Pepliñskiego to twórczoœæ, któr¹ w najkrótszej cha-
rakterystyce mo¿na okreœliæ jako kaszubsk¹ twórczoœæ popularn¹45. Jest to kon-
wencja z dominuj¹c¹ atmosfer¹ obrzêdow¹, z jednej strony dobrze znan¹ starszemu
pokoleniu odbiorców, z drugiej jednak czêœciowo tylko dostêpn¹ pokoleniu m³od-
szemu. Nasycanie dramatów t¹ w³aœnie tematyk¹ wywo³uje wra¿enie dydaktyzmu
i moralizatorstwa. Sztuki Pepliñskiego s¹ równie¿ pe³ne jêdrnego humoru, który
wyra¿a tak stosunek do przesz³oœci, jak i teraŸniejszoœci46. Ów humor stale sytu-
uje utwory w œwiecie sztuki ludycznej. Autor „wyczuwa” oczekiwania odbiorców
i tworzy frazy, które niemal zawsze spotkaj¹ siê z ¿yw¹ reakcj¹. Jedyna próba
artystyczna Pepliñskiego z serio potraktowanym tematem historycznym to
Panëszka, widaæ z takiego uk³adu utworów, ¿e nie czu³ siê on pewnie w stylistyce
innej ani¿eli komediowa.

42 Postaæ Ingeborgi napisana zosta³a w zgodzie z kaszubskim stereotypem Niemca. Zob. F. Kluge,
Obraz Niemca w powieœci kaszubskiej „¯ycie i przygody Remusa”, [w:] ¯ycie i twórczoœæ
Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997, s. 147-160 oraz C. Ob-
racht-Prondzyñski, Niemcy widziani oczyma Kaszubów, [w:] tego¿, W krêgu problematyki
kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdañsk-Wejherowo 2003, s. 37-53.

43 J. Rompski, Wzénik Arkónë. Tragediô w 4 aktach, [w:] tego¿, Dramaty kaszubskie..., s. 173-
-232.

44 J. Karnowski, Dramaty, oprac. i przyp. M. Cybulski, wstêp C. Obracht-Prondzyñski, D. Kali-
nowski, M. Cybulski, BPK, t. 6, Gdañsk 2011, s. 313-344, 345-376.

45 Patrz rozwa¿ania autorów dotycz¹ce wyznaczników literatury popularnej zawarte w ksi¹¿ce
„Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, red. A. Martuszewska, Gdañsk 1997.

46 Wspomina o niektórych z cech dramaturgii Pepliñskiego Jerzy Treder w pos³owiu Lëteracczé
dokôzë Antona i Aleksa Pepliñsczich i jich jãzëk, [w:] Antologia lëteracczich dokôzów...,
s. 482-483.
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Aleksy Pepliñski kieruje swe dramaty ku konserwatywnej grupie Kaszubów.
To u nich w³aœnie zyskuje akceptacjê i aplauz. Có¿ z tego, ¿e autor w bardzo
ma³ym stopniu korzysta z realiów wspó³czesnoœci, skoro to sentymentalna prze-
sz³oœæ podoba siê u tradycjonalistycznych widzów najbardziej? Có¿ z tego, ¿e
jego kaszubskie dramaty przypominaj¹ naprêdce realizowane dzia³ania okolicz-
noœciowe (spo³ecznoœciowe mityngi, imprezy folklorystyczne), skoro na takich
w³aœnie zdarzeniach Kaszubi chc¹ siê ogl¹daæ? Có¿ z tego, ¿e forma artystyczna
jego dramatów przypomina teatralny skansen, skoro publicznoœæ z namaszcze-
niem powraca do wiejskich, agrarnych korzeni i nie szuka eksperymentów for-
malnych dzisiejszego teatru?

Jeœli dramaty Pepliñskiego reaguj¹ ju¿ na aktualne problemy Kaszub, czyni¹
to przede wszystkim w sferze poetyki ludycznej (satyrycznej i kabaretowej). Tutaj
pojawia siê wprost podana niechêæ wobec zepsutych, wspó³czesnych obyczajów
czy nieufnoœæ wobec polityki czy problemów ogólnoœwiatowych. Natomiast nie
ma w nich dyskusji z dwudziestowieczn¹ i tym bardziej z dwudziestopierwszo-
wieczn¹ sfer¹ nowoczesnoœci47. Dramaturgicznie Pepliñski wygl¹da na twórczoœæ
o dziewiêtnastowiecznym rodowodzie, co niekoniecznie jest wyborem estetycz-
nym autora, a raczej znamionuje jego „naturszczykowatoœæ”. W swoim podejœciu
do dzia³alnoœci artystycznej Aleksy Pepliñski nie jest daleko od Franciszka Sêdzic-
kiego czy Augustyna Necla. O ile jednak pierwszy móg³ w dzia³alnoœci m³odoka-
szubów przewartoœciowaæ swoj¹ poezjê48, zaœ drugi dziêki pomocy Lecha B¹d-
kowskiego lub Franciszka Fenikowskiego szlifowaæ swoj¹ prozê49, o tyle takiej
szansy na rozwój swojej dramaturgii Pepliñski nie mia³. Nie zyskiwa³ jej w arty-
stycznym dialogu ze swoim bratem Antonim Pepliñskim, choæ przecie¿ zdarza³o
siê, ¿e pieœni Antoniego pojawia³y siê w dramatach Aleksego i odwrotnie w pie-
œniach Antoniego niektóre ze strof by³y napisane przez Aleksego50. W koñcowym
rezultacie artystycznym obcujemy z twórczoœci¹, któr¹ mo¿na doceniæ ze wzglê-
du na jej zaanga¿owanie w szerzenie podstawowych treœci o tradycji kaszubskiej,
lecz jednoczeœnie czuæ niedosyt, i¿ tak sprowadzony do kilku obrzêdów schema-
tyczny œwiat mia³by wyra¿aæ ca³¹ kaszubskoœæ.

47 Takie motywy rozrachunkowe zjawiaj¹ siê natomiast w jego polsko- i kaszubskojêzycznej
poezji, która wyraŸniej polemizuje ze zjawiskami obyczajowymi czy spo³ecznymi.

48 Omawia te kwestie Joanna Schodziñska, Franciszek Sêdzicki (1882–1957). Dzia³acz naro-
dowy, regionalista i poeta kaszubski, Wejherowo-Gdañsk 2003.

49 O kontaktach Necla ze œrodowiskiem literackim trójmiasta pisa³: H. Skorowski, Etos Kaszu-
bów w twórczoœci literackiej Augustyna Necla, Warszawa 2006.

50 W wielokrotnie przywo³ywanej tutaj antologii tekstów literackich Antoniego i Aleksego Pe-
pliñskich widaæ wyraŸnie tê specyficzn¹ technikê tworzenia sztuki, co zaznaczaj¹ uwagi
redakcyjne i dopiski.



83W U(Œ)CISKU TEATRU OBRZÊDOWEGO I OKOLICZNOŒCIOWEGO...

Daniel Kalinowski

In circle of ritual and occasional theater.
About the dramas of Aleksy Pepliñski

SUMMARY

In the analyzed examples of Kashubian language dramas, Aleksy Pepliñski appears as
an author with a light hearted attitude for whom writing brings happiness. In his works
there appears a talent of building theatrically intriguing characters as well as comical
situations. This type of theatrical ‘vigor’ is a virtue of the playwriting of Pepliñski. Since
his writing has Kashubian themes, it has many fans. The artistic side of the theatrical aspects
only partially is apparent through a flood of traditional folk elements and rituals. In
Pepliñski’s playwriting, we can see a circle of ritual theater, people’s theater, situation
theater and ideological theater. Among those, the most prevalent of the surviving works
appear to have a tradition of teaching theater.

t³um. Stanis³aw Frymark

Daniel Kalinowski

Unter Druck (der Umarmung) von rituellen
und Gelegenheitstheater.

Über Dramaturgie von Aleksy Pepliñski

ZUSAMMENFASSUNG

Aleksy Pepliñski erscheint an Hand von analysierten Beispielen, der in der kaschubischen
Sprache verfassten Dramas, als ein Autor mit leichter Feder, dem Schreiben Freude bereitet.
Seine Werke wiederspiegeln spontan die Fähigkeit, theatralische Intrige aufzubauen,
szenische Gestalten und komische Situationen zu bilden. Diese theatralische Fähigkeit ist
unbestrittener Vorteil der Dramaturgie von Pelpliñski. Daraus folgt die Tatsache, dass er
auf der kaschubischen Bühne gespielt wird und viele Anhänger hat. Bedeutend schwächer
wirkt die künstlerische Seite seiner theatralischen Werke, die nur teils aus dem breiten
Strom der rituellen und ludischen Elemente zum Vorschein kommt. Die Dramaturgie von
Pelpliñski kann in das rituelle, ludische, Gelegenheits-, Schul- und ideologische Theater
geteilt werden, worin die Tradition des didaktischen Theater die größte Lebendigkeit
aufweist.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Zuzanna Szwedek
Wejherowo

Polskojêzyczna dramaturgia Jana Rompskiego.
Zarys treœci

Polskojêzyczna dramaturgia Jana Rompskiego – stan badañ

W ramach spuœcizny literackiej Jana Rompskiego, z³o¿onej obok dramatów
kaszubskojêzycznych1 w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, znajduj¹ siê trzy sztuki pisarza, napisane w jêzyku polskim.
Mam tutaj na myœli nastêpuj¹ce dramaty: Ich tragedie (1948)2, Pan w okularach
(1949)3 oraz Œcinanie kani. Widowisko regionalne w 2 aktach (1961)4. W wiêk-
szoœci s¹ to teksty nieznane szerszemu gronu odbiorców zainteresowanemu pomor-
sk¹ dramaturgi¹5, co jest spowodowane trudnym do nich dostêpem. Wiêkszoœæ
bowiem z wymienionych sztuk istnieje wy³¹cznie w rêkopisach.

1 Rêkopisy dramatów kaszubskojêzycznych znajduj¹ siê pod nastêpuj¹cymi sygnaturami
i nr inwentarzowymi: 9-R-1820; 10-R-1821; 11-R-1819; 12-R-1811; 15-R-1813; 16-R-1814;
17- R-1817; 18-R-1818; 21-R-1823. S¹ one zdeponowane w MPiMK-P i opisane w Katalogu
rêkopisów Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, [t. I-Spuœ-
cizna Jana Rompskiego], oprac. J. Kurowska, A. Skwar³o, Wejherowo 2005. Ponadto wybrane
kaszubskojêzyczne dramaty ukaza³y siê drukiem w: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, oprac.
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, BPK, t. 4, Wejherowo-Gdañsk 2009.

2 Rêkopis pod sygnatur¹ 13, nr inwentarzowy R-1811.
3 Rêkopis pod sygnatur¹ 14, nr inwentarzowy R-1815.
4 Rêkopis pod sygnatur¹ 19, nr inwentarzowy R-1816.
5 Jak dot¹d badania jêzykoznawców i literaturoznawców skupia³y siê przede wszystkim wokó³

kaszubskojêzycznych dramatów Jana Rompskiego. Zob. F. Neureiter i rozdzia³ Zrzeszeñcy,
[w:] ten¿e, Historia literatury kaszubskiej, prze³. M. Boduszyñska-Borowikowa, Gdañsk 1982,
w którym badacz twierdzi, i¿ Rompski jest wybitn¹ postaci¹ literatury kaszubskiej, s. 189.
Podobnego zdania jest równie¿ J. Drze¿d¿on. Zob. Dzia³alnoœæ pisarzy kaszubskich w latach
1945–1980, [w:] Wspó³czesna literatura kaszubska 1945–1980, Warszawa 1960, s. 49-52,
179-180. Z opracowañ nowszych o wielkoœci artystycznej dramatów Rompskiego pisze
D. Kalinowski, w artykule: Dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys problematyki, „Nasze
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Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie treœci polskojêzycznych drama-
tów Jana Rompskiego, co byæ mo¿e w przysz³oœci spowoduje wzrost zaintere-
sowania wy¿ej wymienionymi tytu³ami wœród badaczy pomorskiej literatury,
a w rezultacie doprowadzi do ich edytorskiego i filologicznego opracowania6.

Ich tragedie. O sile niedomówieñ

Ich tragedie to sztuka istniej¹ca wy³¹cznie w zapisie brulionowym i obejmu-
j¹ca dwa zeszyty, w których mnóstwo jest skreœleñ oraz poprawek naniesionych
piórem lub o³ówkiem, co utrudnia lekturê tekstu. Rêkopis ten zawiera 79 kartek
o wymiarach 21 x 15 cm. Strony s¹ po¿ó³k³e i w wiêkszoœci wyp³owia³e, czêœæ na
skutek up³ywu czasu, czêœæ wskutek zalania kartek atramentem, kaw¹ lub her-
bat¹, co tak¿e niekorzystnie wp³ywa na odbiór dzie³a. Uwidocznia siê tutaj pewna
chaotycznoœæ w zapisie, co mo¿e wskazywaæ na to, i¿ sztuka powstawa³a w du¿ej
mierze pod wp³ywem chwili i dopiero z czasem zrodzi³a siê jej ostateczna wersja.
Czytaj¹c dramat, pewnych trudnoœci interpretacyjnych nastrêcza tak¿e jego za-
koñczenie, tzn. ostatnia ods³ona tekstu, która istnieje w dwóch ró¿ni¹cych siê od
siebie pod wzglêdem treœci wariantach. Ponadto na stronach 71-78 rêkopisu znaj-
duj¹ siê notatki Jana Rompskiego z czerwca 1948 r. dotycz¹ce m³odzie¿y, nie
maj¹ one jednak zwi¹zku z treœci¹ dramatu.

Ich tragedie, jak ju¿ zosta³o zauwa¿one wczeœniej, to tekst, który znany
jest tylko nielicznym badaczom i animatorom kultury kaszubsko-pomorskiej7,
a szkoda, poniewa¿ dramat ten ze wzglêdu na obecnoœæ spo³ecznej oraz ideolo-
gicznej problematyki charakterystycznej dla okresu po II wojnie œwiatowej, za-
s³uguje na uwagê wspó³czesnego œrodowiska akademickiego, a tak¿e wszystkich
zainteresowanych kaszubsk¹ dramaturgi¹ XX wieku. Na planie treœciowym to
czteroaktowa sztuka ukazuj¹ca losy rodziny Ponieckich. Wiktoria i Hilary miesz-
kaj¹ w jednym z powojennych nadmorskich miasteczek. Ich ma³¿eñstwo prze-
chodzi kryzys. Dodatkowych zmartwieñ przysparza im syn Feliks, który wbrew
woli matki, pragnie zostaæ marynarzem. Problemy, z jakimi borykaj¹ siê bohate-

Pomorze”, 2008, nr 10, s. 143-145. Kaszubskojêzycznym dramatom poœwiêcony zosta³ rów-
nie¿ wstêp w: J. Rompski, Dramaty kaszubskie...

6 Prób¹ ca³oœciowego ujêcia polskojêzycznych dramatów Jana Rompskiego z literaturoznaw-
czego punktu widzenia by³a praca magisterska Zuzanny Szwedek pt. Dramaturgia polsko-
jêzyczna Jana Rompskiego („Œcinanie kani”, „Ich tragedie”, „Pan w okularach”), napisana
pod kierunkiem prof. Daniela Kalinowskiego w Zak³adzie Antropologii Literatury i Badañ
Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w S³upsku. Praca ta znajduje siê w depozycie
prac magisterskich, w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie oraz w archiwum uczelnianym Akademii Pomorskiej w S³upsku.

7 O Ich tragediach wspomina we Wstêpie do IV tomu Biblioteki Pisarzy Kaszubskich D. Kali-
nowski, zob. J. Rompski, Dramaty kaszubskie..., s. 12.
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rowie sztuki, doprowadzaj¹ do szeregu nieporozumieñ, co w rezultacie prowadzi
do tragedii, œmierci Wiktorii.

Sztukê otwiera scena k³ótni pomiêdzy ma³¿onkami8. Remedium na bol¹czki
pary ma byæ wakacyjny wypoczynek rodziny nad morzem9. Przeszkod¹, unie-
mo¿liwiaj¹c¹ wyjazd, okazuj¹ siê problemy finansowe ma³¿onków; skromna pensja
ówczesnego profesora szko³y podstawowej – Hilarego, nie pozwala mu na ufun-
dowanie rodzinie wczasów10. Wiktoria, sugeruje mê¿owi, by ten zg³osi³ siê do
pracy jako wychowawca kolonijny, co nie tylko podreperowa³oby domowy bu-
d¿et, ale i zapewni³o mu oraz jego bliskim, w tym ich synowi, upragniony wypo-
czynek nad morzem11. Pomys³ ma³¿onki Hilarego doœæ szybko zostaje zrealizo-
wany, poniewa¿ ju¿ tego samego dnia dom pañstwa Ponieckich odwiedza Inspek-
tor Oœwiaty i proponuje Hilaremu pracê w charakterze kierownika kolonii12, na
co Hilary wyra¿a zgodê. Jednak wizja rodzinnych wakacji szybko ulega zm¹ce-
niu. A wszystko za spraw¹ syna Wiktorii i Hilarego, który w tym czasie pragnie
udaæ siê na obóz junacki, by nastêpnie ju¿ na jesieni zdawaæ do szko³y oficerskiej.
Pomys³ Feliksa spotyka siê z gwa³townym sprzeciwem matki niegodz¹cej siê na
obranie przez syna takiej drogi ¿yciowej. Jednak nie tylko pomiêdzy rodzicem
a dzieckiem rodzi siê konflikt13. Przenosi siê on tak¿e na pozosta³ych cz³on-
ków rodziny, którzy podzieleni staj¹ odpowiednio po stronie Wiktorii lub Feliksa.
M³odzieñca popiera Hilary, wraz z Zenonem i Irk¹ – m³odymi ludŸmi, bêd¹cymi
jego przyjació³mi. Po stronie Wiktorii staje Ambro¿y, profesor filozofii, wuj Fe-
liksa. Akt pierwszy sztuki zamyka scena, w której zawi¹zana zostaje intryga prze-
ciwko matce, maj¹ca na celu przekonanie jej do planów syna14.

Drugi akt Ich tragedii rozpoczyna dialog pomiêdzy Hilarym a Feliksem, któ-
rzy zastanawiaj¹ siê, czy aby ¿art Hilarego na temat rozwodu z Wiktori¹, jeœli ta
nie wyrazi zgody na oficersk¹ karierê syna, nie bêdzie zbyt okrutny15. W czasie
kolonijnego wyjazdu poruszane zostaj¹ tak¿e kwestie zwi¹zane z wychowaniem
m³odych ludzi (w tekœcie autor przytacza bajkê o stolemach, zamieszkuj¹cych mi-
tyczne Pomorze16) i rol¹ nauczyciela w ówczesnym spo³eczeñstwie17. Doceniony

8 Rêkopis pod sygnatur¹ 13, nr inwentarzowy R-1812, akt I, scena 1, s. 4.
9 Tam¿e, akt I, scena 1, s. 6.
10 Tam¿e, s. 4.
11 Tam¿e, akt I, scena 1, s. 6.
12 Tam¿e, scena 3, s. 16.
13 Tam¿e, scena 2, s. 9-10.
14 Tam¿e, scena 5, s. 20-23.
15 Tam¿e, akt II, scena 2, s. 47.
16 Rêkopis pod sygnatur¹ 13, nr inwentarzowy R-1812, akt II, scena 3, s. 54. O stolemie stanowi¹-

cym swoist¹ metaforê pomyœlnego okresu w dziejach Pomorzan w najnowszym ujêciu pisz¹:
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Stolema do Smêtka, Gdañsk-S³upsk 2009, s. 5-6.

17 Rêkopis pod sygnatur¹ 13, nr inwentarzowy R-1812, akt II, scena 1, s. 45-46.
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zostaje trud wychowawcy jako osoby maj¹cej najwiêkszy wp³yw na kszta³towa-
nie umys³ów i serc m³odych ludzi18.

Akcja ostatnich dwóch aktów Ich tragedii dzieje siê w domu Ponieckich. Na
samym pocz¹tku toczy siê rozmowa zrozpaczonej Wiktorii z Ambro¿ym usi³uj¹-
cym pocieszyæ przygnêbion¹ ostatnimi wydarzeniami kobietê. Ambro¿y, jako pro-
fesor psychologii próbuje dociec przyczyny chêci rozwodu u ma³¿onka Wiktorii.
I tak wuj Feliksa dostrzega w Hilarym rewolucjonistê, którego nudzi jednostajnoœæ
¿ycia19. Radzi Wiktorii, by ta postara³a siê przenikn¹æ myœli mê¿a i dostrzeg³a, i¿
jest on „nowym typem cz³owieka”20, „goni¹cym za jakimœ tam idea³em (…), dla
którego nic poza nim nie istnieje”21. Profesor zauwa¿a w koñcu, i¿ dojdzie do
tragedii, jeœli reprezentanci nowego pokolenia nie znajd¹ porozumienia z przed-
stawicielami epoki zmierzchaj¹cej22.

Po konwersacji z Ambro¿ym Wiktoria za jego rad¹ udaje siê na spacer23.
W tym czasie dom Ponieckich odwiedza Inspektor Oœwiaty. Mê¿czyŸni odbywaj¹
rozmowê na tematy zwi¹zane z dostêpem Polski do morza. Goœæ odwiedzaj¹cy
dom Ponieckich cieszy siê z faktu, i¿ kraj ma dostêp do Ba³tyku. Natomiast Am-
bro¿y sygnalizuje, i¿ swego czasu pomorskie pochodzenie przysporzy³o mu wiele
cierpienia24, dlatego nale¿a³oby byæ ostro¿nym w okazywaniu radoœci z tego po-
wodu. Jednak g³ównym celem wizyty Inspektora w domu Ponieckich jest przeka-
zanie Ambro¿emu smutnej informacji o œmierci bli¿ej niezidentyfikowanego ch³opca,
uczestnika kolonii25. Matka Feliksa oraz jego wuj s¹ przekonani, i¿ nie ¿yje ich
ukochany syn i chrzeœniak. Wiktoria ow¹ pomy³kê przyp³aca ¿yciem26. Ambro¿y
traci zmys³y27. Ojciec wraz synem po powrocie z kolonii, bezskutecznie usi³uj¹
znaleŸæ winnego œmierci kobiety28.

Tragedia niemo¿noœci porozumienia siê z drugim cz³owiekiem dotyczy ka¿dej
z postaci dramatu Rompskiego. Problem ten uwidocznia siê chocia¿by w posta-
wie Feliksa, który nie mo¿e dojœæ do porozumienia z matk¹. Konflikt ten nie wy-
nika jednak tylko z m³odzieñczego buntu ch³opca, jego przyczyny upatruje siê

18 O ówczesnej edukacji Rompski wypowiada³ siê w artykule: Ocena realizacji planu w zakresie
przygotowañ do reformy szkolnej w powiecie koœcierskim, nr inwentarzowy R-1894.

19 Rêkopis pod sygnatur¹ 13, nr inwentarzowy R-1812, akt II, scena 1, s. 68.
20 Tam¿e.
21 Tam¿e.
22 Tam¿e.
23 Tam¿e, akt III, scena 1, s. 70.
24 Tam¿e, s. 27.
25 Tam¿e, scena 2, s. 30.
26 Tam¿e, scena 3, s. 31, 36.
27 Tam¿e, scena 4, s. 33.
28 Tam¿e, scena 5, s. 3.
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w zmierzchu pewnej epoki kulturowej, a zatem dezaktualizacji poszczególnych
wartoœci chocia¿by takich, jak rodzina czy szacunek do kobiety. Owe przemiany
staj¹ siê przyczyn¹ nieporozumieñ w rodzinie Ponieckich.

Rompski na przyk³adzie zmian zachodz¹cych w rodzinie stara siê w Ich tra-
gediach poczyniæ spostrze¿enia dotycz¹ce okresu powojennego, przynosz¹cego
zapowiedŸ rewolucji moralno-obyczajowej w sposobie myœlenia, a nade wszystko
w dzia³aniach ówczesnych ludzi. Pozostaje przy tym w krêgu tematyki autorów
jemu wspó³czesnych29. Mo¿na by wspomnieæ tutaj chocia¿by o dramacie Jerzego
Szaniawskiego Most30. Elementem wspólnym, ³¹cz¹cym Ich tragedie Rompskiego
oraz Most Szaniawskiego31, jest niew¹tpliwie motyw walki pokoleñ, wspomniany
uprzednio przeze mnie w kontekœcie dramatu kaszubskiego twórcy. Problem, któ-
rego pod³o¿a nale¿y doszukiwaæ siê nie tyle w m³odzieñczym buncie, sprzeciwie
wobec starszego pokolenia i zasad rz¹dz¹cych zastanym œwiatem, co raczej
w przemianach, jakie zachodzi³y wówczas w spo³eczeñstwie.

Porównuj¹c obydwie sztuki, daje siê zauwa¿yæ, ¿e zarówno w Moœcie, jak
i w Ich tragediach autorzy ukazuj¹ postaci dwojakiego rodzaju, co obrazuje prze-
miany moralnoœciowe w spo³eczeñstwie. Pierwszy „typ” bohaterów to niejako
„ludzie nowej generacji”, do nich nale¿eæ bêdzie syn przewoŸnika z Mostu, To-
masz i jego narzeczona, Helena. W dramacie Rompskiego takimi postaciami s¹
Hilary oraz jego syn Feliks wraz ze swoimi przyjació³mi. Postaci „drugiego ro-
dzaju”, to bohaterowie, którzy mentalnie i duchowo „zakotwiczeni” s¹ w epoce
odchodz¹cej w zapomnienie, do nich nale¿eæ bêd¹ w dramacie Szaniawskiego,
PrzewoŸnik, a w sztuce Rompskiego, Wiktoria wraz z Ambro¿ym, wujem Feliksa.
W sposób symboliczny owe przeobra¿enia w spo³eczeñstwie wyra¿one s¹ w dra-
macie Szaniawskiego motywem mostu, którego budowa przyczynia siê do osa-
motnienia i poczucia odrzucenia przez spo³eczeñstwo, jakiego doœwiadcza stary
PrzewoŸnik32. W sztuce Rompskiego elementem, który uosabia owe zmiany
w ówczesnym, pomorskim spo³eczeñstwie, jest topos morza. W Ich tragediach
morze samo w sobie nie stanowi jednak w pe³ni czytelnego symbolu. Dopiero
w opozycji do l¹du mo¿na dostrzec, i¿ Ba³tyk jest w dramacie symbolem tego, co
nieznane i nowe, a zatem nie do koñca oswojone i bezpieczne dla cz³owieka. L¹d,

29 Mam tutaj na myœli tematykê dramatów L. Kruczkowskiego i J. Szaniawskiego, o czym wspo-
mina D. Kalinowski, w: Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rompski,
Dramaty kaszubskie..., s. 43. Szerzej o polskim teatrze wspó³czesnym, pisz¹ m.in. E. Csató,
Polski teatr wspó³czesny, Warszawa 1967; W. Filler, Wspó³czesny teatr polski, Warszawa 1976.

30 J. Szaniawski, Most, [w:] Wybór dramatów, Wroc³aw 1988.
31 Na pewne podobieñstwo wymowy utworów Jerzego Szaniawskiego i Jana Rompskiego uwagê

zwraca D. Kalinowski. Zob. Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rompski,
Dramaty kaszubskie..., s. 43.

32 Zob. K. Nastulanka, Miêdzy mitem a sztuk¹. Dramat obsesji, [w:] tej¿e, Jerzy Szaniawski,
Warszawa 1973, s. 121-131.
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natomiast bêdzie w tekœcie przestrzeni¹, która symbolizuje wszystko to, co znane,
bezpieczne, poniewa¿ bardziej stabilne, przewidywalne.

Rompski, podobnie jak Szaniawski w Moœcie, przywo³uje przestrzeñ pozor-
nie bezpieczn¹ i znajom¹, ale w konsekwencji z³udn¹. W domu Ponieckich nie ma
spokoju i nie jest mi³o, poniewa¿ pomiêdzy cz³onkami rodziny brakuje prawdzi-
wego porozumienia. Zapanowa³a natomiast niezgoda, pojawi³y siê pretensje, z³o-
œliwoœci, niekiedy zobojêtnienie na drugiego cz³owieka, z którym nie warto ju¿
podejmowaæ dialogu. Jedynie Profesor zauwa¿a, i¿ owy brak porozumienia mo¿e
doprowadziæ do tragedii, co ma profetyczny wydŸwiêk. Profesor wieszczy bo-
wiem tragediê, tyle, ¿e nie w postaci œmierci cz³onka rodziny (przypadek Wiktorii),
co raczej w postaci bezpowrotnego utracenia umiejêtnoœci dialogu z drugim
cz³owiekiem.

Pan w okularach. Pomiêdzy starymi a m³odymi

Pan w okularach. Sztuka sceniczna w 3 aktach (1949) jest drug¹ w kolejnoœci
chronologicznej polskojêzyczn¹ sztuk¹ Jana Rompskiego. Dramat ten w przeci-
wieñstwie do pierwszego polskojêzycznego tekstu pomorskiego pisarza istnieje
zarówno w zapisie brulionowym, jak i w maszynopisie. Rêkopis obejmuje 4 ze-
szyty, na które sk³ada siê 117 kartek o wymiarach 21x17,5 cm. Papier, na którym
zapisano tekst, jest po¿ó³k³y, co nieco utrudnia lekturê dramatu. Pewnych trudno-
œci w odbiorze sztuki nastrêczaj¹ tak¿e liczne skreœlenia oraz poprawki nanie-
sione piórem lub o³ówkiem. Przepisania i edytorskiego opracowania Pana w oku-
larach podjê³a siê w 2004 roku studentka filologii polskiej Akademii Pomorskiej,
pani Helena Cichosz, która uczyni³a z dramatu Jana Rompskiego przedmiot ba-
dañ swojej pracy magisterskiej33.

Pochylaj¹c siê nad rêkopisem Pana w okularach Jana Rompskiego, mamy do
czynienia z tekstem, który podobnie, jak Ich tragedie znany jest w¹skiemu gronu
badaczy dramaturgii kaszubsko-pomorskiej34. W sztuce obecne s¹ odwo³ania do
rodz¹cej siê wówczas w kraju poetyki realizmu socjalistycznego35, budz¹cej za-
interesowanie wœród wielu ówczesnych literatów36. Jest to kwestia zas³uguj¹ca

33 Jan Rompski „Pan w okularach” – opracowanie edytorskie, praca magisterska Heleny Cichosz
napisana pod kierunkiem prof. T. Linknera.

34 O problematyce dramaturgii Jana Rompskiego pisze D. Kalinowski w artykule: Dramaturgia
Jana Rompskiego. Zarys problematyki, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskiego w Bytowie, 2008, nr 10, s. 143-152. Tam te¿ w kontekœcie problematyki kaszub-
skojêzycznych sztuk tego¿ autora wspomniany jest niniejszy tytu³. Zob. s. 151-152.

35 Zob. M. G³owiñski, Realizm socjalistyczny, [w:] S³ownik terminów literackich, red. M. G³o-
wiñski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieñ-S³awiñska, Wroc³aw 2002, s. 463.

36 Mam tutaj na myœli dzia³alnoœæ „KuŸnicy”, tygodnika propaguj¹cego ideologiê zbli¿on¹ do
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na wiêksz¹ uwagê œrodowiska akademickiego, a tak¿e ka¿demu, komu bliskie jest
kaszubskie ¿ycie teatralne XX wieku.

Akcja utworu rozgrywa siê w drugiej po³owie lat trzydziestych XX wieku.
Rzecz dzieje siê w domu pañstwa Zieliñskich, zamo¿nych mieszczan37. W zamian
za udzielenie materialnego wsparcia ojciec Rozalii obiecuje swojemu przyjacie-
lowi jej rêkê. Nikomu, nawet ¿onie, nie wspomina jednak o z³o¿onej przed laty
obietnicy38.

Zawi¹zuje siê intryga, m³odsza córka, Irka dowiaduje siê o tym i postanawia
za¿artowaæ z ojca i siostry. Namawia Andrzeja, oddanego s³ugê domu, by ten,
jad¹c po Wincentego Zieliñskiego (g³owê rodziny) na dworzec, przekaza³ po drodze
napisany przez ni¹ list do redakcji gazety, bêd¹cy og³oszeniem, w którym poszuki-
wany jest pewien „pan w okularach” jako kandydat na mê¿a. Oddany s³uga postê-
puje tak, jak go poproszono, po czym przyje¿d¿a do domu pañstwa Zieliñskich
z tajemniczym goœciem39. Ów obcy sprawia zaœ, i¿ siostry zaczynaj¹ rywalizowaæ
miêdzy sob¹ o jego wzglêdy40. Manfred Roszczewski, bo tak przedstawi³ siê przy-
bysz, jest zainteresowany Irk¹, drug¹ siostr¹. Ta nie kryje siê przed nim ze swoimi
socjalistycznymi pogl¹dami, bliskimi tak¿e i jemu41. Irka – tak jak Roszczewski –
pragnie wyzwolenia ch³opów spod w³adzy panów. Ponadto g³osi ona has³a rów-
noœci i wolnoœci bez wzglêdu na pochodzenie cz³owieka, czym wzbudza dezapro-
batê swoich rodziców, siostry, a tak¿e Elwiry, która jest guwernantk¹ dziewcz¹t42.

W ostatnim akcie sztuki m³odzi zbli¿aj¹ siê do siebie i bez wiedzy rodziców
postanawiaj¹ siê zarêczyæ43. Roszczewski wyjawia Irce, i¿ jest przestêpc¹ poli-
tycznym i poszukuj¹ go listem goñczym za g³oszenie hase³ rewolucji socjalistycz-
nej w Hiszpanii44. Na przeszkodzie zakochanym staje jednak nie tyle polityczna
dzia³alnoœæ ukochanego dziewczyny i wynikaj¹ce z niej przykre konsekwencje, lecz
niespodziewana, tajemnicza œmieræ Elwiry – uduszonej i odnalezionej w przydomo-
wym stawie45. Podejrzanym o morderstwo zostaje Roszczewski46. M³odzieniec

marksistowskiej, który skupia³ wówczas wielu literatów polskich, badaczy literatury, m.in.
Zofiê Na³kowsk¹, Jana Kotta, Mieczys³awa Jastruna, czy Leona Kruczkowskiego. Zob.
G. Wo³owiec, KuŸnica, [w:] S³ownik literatury XX wieku, red. W. Tomasik, Kraków 2004,
s. 114-117.

37 Rêkopis pod sygnatur¹ 14, nr inwentarzowy R-1815, akt I, scena 1, s. 53.
38 Rêkopis pod sygnatur¹ 14, nr inwentarzowy R-1815, akt I, scena 1, s. 64.
39 Tam¿e, s. 56. Zob. tak¿e: akt I, scena 3, s. 70.
40 Tam¿e, scena 4, s. 74.
41 Tam¿e, akt II, scena 1, s. 77.
42 Tam¿e, akt I, scena 2, s. 63-64.
43 Tam¿e, akt III , scena 1 , s. 99.
44 Tam¿e, akt II, scena 1, s. 81.
45 Tam¿e, s. 98.
46 Tam¿e, scena 3, s. 104.
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postanawia uciec z dworu, unikaj¹c, jak przypuszcza, kary wiêzienia za zabój-
stwo, którego nie pope³ni³47.

Scen¹ wieñcz¹c¹ sztukê jest ods³ona, w której do domu pañstwa Zieliñskich
przybywa Wierzyñski (prawdziwy, tytu³owy „pan w okularach”), jak siê okazuje
ojciec Roszczewskiego48. Oczyszcza on syna z zarzutów o morderstwo i wyja-
wia, i¿ prawdopodobnym zabójc¹ Elwiry móg³ byæ jego brat Józef, dawna mi³oœæ
Zieliñskiej-matki49. Na jaw wychodzi wówczas wzajemna niechêæ, jak¹ odczuwali
do siebie Józef Wierzyñski i zamordowana. Ona widzia³a w nim proletariusza
usi³uj¹cego wkraœæ siê do œwiata arystokracji przez ma³¿eñstwo z m³od¹ Zieliñsk¹.
On mia³ dosyæ oszczerstw kierowanych przez ni¹ pod jego adresem50. Jakby nie
doœæ tego, okazuje siê, ¿e biologicznym rodzicem Irki jest w³aœnie Józef Wierzyñ-
ski51, on tak¿e, a nie jego brat, udzieli³ Wincentemu Zieliñskiemu materialnej
pomocy przed laty, oddaj¹c ca³y swój maj¹tek, po czym sam wst¹pi³ do klasztoru52.

Ostatnie ods³ony tekstu ukazuj¹ rozpacz Zieliñskiej-matki po poznaniu prawdy
o poœwiêceniu dawnego kochanka, rozgoryczony Wincenty bezsilnie opada na
fotel; Wierzyñski tryumfuje, zabieraj¹c Irkê z domu Zieliñskich53. Z jego te¿ ust
pada refleksja dotycz¹ca sprawiedliwoœci: „Z wszystkiego, cokolwiek czynisz
cz³owieku, zdasz prêdzej czy póŸniej rachunek. Wszystko w swej ksiêdze spra-
wiedliwoœæ bilansuje, wyrównuje straty i zysk”54.

W krótkim streszczeniu Pana w okularach nie sposób nie zauwa¿yæ elemen-
tów tematyki ideologicznej obecnej w sztuce Rompskiego. Doœæ istotnym zagad-
nieniem poruszonym w dramacie bêdzie problem rewolucji i przemian spo³ecz-
noœciowych z niej wynikaj¹cych. Warto zauwa¿yæ, ¿e powsta³y w 1949 r. tekst
wpisuje siê niejako w lansowan¹ wówczas tematykê dyskusji estetyczno-ideowych,
która obejmowa³a m.in. w³aœnie poruszon¹ w Panu w okularach problematykê
rewolucyjn¹55. Postaci¹, która wprowadza owo zagadnienie ju¿ w I akcie sztuki,
jest Irka i podczas, gdy w przypadku socjalistycznych pogl¹dów Manfreda nie ma
w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci, tak w przypadku Irki mog¹ pojawiæ siê
pewne obiekcje. Motywacja postêpowania m³odszej córki Zieleñskiego nie jest
bowiem do koñca oczywista. Ona sama swoje zachowanie wzglêdem Roszczew-
skiego t³umaczy: „Mogê panu wyt³umaczyæ, co powodowa³o mn¹ do powziêcia

47 Tam¿e, scena 6, s. 111.
48 Tam¿e, s. 113.
49 Tam¿e, s. 115.
50 Rêkopis pod sygnatur¹ 14, nr inwentarzowy R-1815, akt III, scena 6, s. 115-116.
51 Tam¿e, scena 1, s. 99.
52 Tam¿e, scena 6, s. 116.
53 Tam¿e.
54 Tam¿e.
55 Zob. M. G³owiñski, Realizm socjalistyczny, [w:] S³ownik terminów literackich..., s. 463.
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przeze mnie sprawy. Primo, nudzê siê. Secundo, chcia³am rozerwaæ siê, tertio,
spe³niæ obowi¹zek obywatelski przy pomocy przepe³nionej kasy ojczulka”56.
Motywacja postêpowania Irki nie jest wiêc jednoznaczna i po czêœci wynika ona
z nudy, chêci rozrywki, a zarazem potrzeby zrobienia czegoœ u¿ytecznego z pie-
niêdzmi ojca. Dziewczyna jest wiêc tym bardziej podatna na wp³ywy Roszczew-
skiego, oferuj¹cego zarówno ciekawie spêdzony czas, jak i poczucie, i¿ jest ona
czêœci¹ wa¿nego przedsiêwziêcia politycznego, maj¹cego wp³yw na losy ludzkoœci.
Wszystko to sprawia, ¿e Irka gotowa jest poœwiêciæ dla m³odego rewolucjonisty
zarówno swoje szczêœcie, jak i bliskich.

 Irka swoim postêpowaniem przypomina zachowanie bohaterki dramatu jed-
nego z ówczesnych twórców socrealistycznych, mianowicie reprezentantkê inte-
ligencji niemieckiej, córkê profesora Sonnenbrucha, Ruth, która jest bohaterk¹
Niemców57 Leona Kruczkowskiego. Co prawda tematyka tych sztuk ró¿ni siê od
siebie zasadniczo, jednak motywacja postêpowania Ruth oraz Irki zdaje siê byæ
zbli¿ona. Przypominaj¹c pokrótce treœæ sztuki Kruczkowskiego58, warto przywo-
³aæ miejsce Ruth w dramacie. Jest ona znudzon¹ ¿yciem œpiewaczk¹ niemieckiego
pochodzenia, która przyje¿d¿a do rodzinnego miasta, by uczciæ benefis pracy nau-
kowej ojca. Na kilka godzin przed uroczystoœci¹ do domu profesora Sonnenbrucha
w³amuje siê jego by³y student ¿ydowskiego pochodzenia, który zbieg³ z obozu
koncentracyjnego. Schronienia udziela mu Ruth, która postanawia odwieŸæ Joa-
chima Petersa w bezpieczne miejsce. Nie wie jednak, dlaczego udziela mu pomocy,
w dramacie czytamy:

Ruth: Niech pan tylko nie próbuje dociekaæ, dlaczego to zrobi³am. Sama nie wiem, co
to w³aœciwie by³o.
Joachim z przykroœci¹: Dlaczego pani to mówi?
Ruth: Bo chcê byæ z panem zupe³nie szczera. Móg³by pan jeszcze pomyœleæ, ¿e na
przyk³ad, robiê to z politycznej sympatii dla pana, ¿e chcê pomóc cz³owiekowi
walcz¹cemu z re¿imem Hitlera, antyfaszyœcie, czy jak tam wy siê nazywacie. Nie,
proszê pana, nic a nic nie znam siê na tych sprawach…59

W sztuce jest wiêc obecny w¹tek kryminalny, podobnie u Rompskiego, mamy
bowiem do czynienia z bohaterami – zbiegami i m³odymi, znudzonymi ¿yciem
kobietami, które z niejasnych przyczyn decyduj¹ siê pomóc owym zbiegom, nie
bacz¹c na w³asne bezpieczeñstwo. Joachim przestrzega jednak Ruth przed

56 Rêkopis pod sygnatur¹ 14, nr inwentarzowy R-1815, akt II, scena 1, s. 79.
57 L. Kruczkowski, Niemcy, [w:] tego¿, Dramaty, Warszawa 1973.
58 Dog³êbnej analizy Niemców L. Kruczkowskiego dokonuje R. Szyd³owski, „Niemcy”, czyli

kto zawini³, [w:] Dramaturgia Leona Kruczkowskiego, Kraków 1972, s. 84-131. Krótkiego
streszczenie sztuki oraz pobie¿nej analizy dramatu dokonuje tak¿e L. Eustachiewicz, W stronê
realizmu, [w:] Dramaturgia wspó³czesna 1945–1980, Warszawa 1985, s. 198-204.

59 L. Kruczkowski, Niemcy, [w:] tego¿, Dramaty, akt III..., s. 58.
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niebezpieczeñstwem, jakie jej grozi, mówi¹c: „Có¿ za okrutna szczeroœæ! Ale
wobec tego i ja bêdê szczery. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawê z tego, na co
pani siê nara¿a, udzielaj¹c mi pomocy. Myœlê, ¿e jest poniek¹d moim obowi¹z-
kiem, zwróciæ pani na to uwagê...”60

Manfred z Pana w okularach niezbyt przejmuje siê bezpieczeñstwem Irki,
pragnie przede wszystkim azylu politycznego, a jego otwartoœæ w stosunku do
niej, wynika raczej z chêci przypodobania siê dziewczynie, by zyskaæ jej przy-
chylnoœæ w domu Zieleñskich. Rompski unika takim rozwi¹zaniem pewnego
schematyzmu postaci61, poniewa¿ ani Irka, ani Roszczewski nie s¹ postaciami
jednobarwnymi, wyposa¿onymi wy³¹cznie w pozytywne lub negatywne cechy
charakteru.

Œcinanie kani. Promocja motywu kaszubskiego

Œcinanie kani. Widowisko regionalne w 2 aktach (1961) jest dramatem istnie-
j¹cym zarówno w zapisie brulionowym, jak i w maszynopisie. Rêkopis obejmuje
zeszyt, sk³adaj¹cy siê z 33 kartek o rozmiarze 30x21cm. Strony s¹ po¿ó³k³e, nie-
kiedy wyp³owia³e na skutek up³ywu czasu, co utrudnia lekturê tekstu. W 1970 r.
Edmund Kamiñski sporz¹dzi³ kopiê sztuki w postaci maszynopisu, który wraz
z rêkopisem znajduje siê w zbiorach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie.

Œcinanie kani jest najbardziej znan¹ sztuk¹ polskojêzyczn¹ tego¿ autora62.
Znacznie odbiegaj¹cy tematyk¹ od Ich tragedii oraz Pana w okularach, utwór
stanowi próbê ukazania obrzêdu œcinania kani na pó³nocnych Kaszubach63.
Poprzedzony kilkuletnimi studiami autora nad zagadnieniem64 tekst jest zarówno
arcyciekawym zapisem jego etnograficznych poszukiwañ, jak i stanowi zapis
wyobra¿enia kaszubskiego literata o prastarym zwyczaju.

60 Tam¿e.
61 O schematyzmie postaci dramatów socrealistycznych pisze: M. Jarmu³owicz, Fundamenty

utopii, [w:] tej¿e, Sezony b³êdów i wypaczeñ, Gdañsk 2003, s. 113-114.
62 Treœæ sztuki oraz jej problematyka omawiane by³y ju¿ szerzej na ³amach kilku artyku³ów

naukowych poœwiêconych dramaturgii Jana Rompskiego, mam tutaj na myœli nastêpuj¹ce
prace Daniela Kalinowskiego: Œcinanie Kanië Jana Rompskiego. Dawna i wspó³czesna moc
rytua³u, „Acta Cassubiana”, t. 12, 2010, s. 33- 47 oraz Dramaturgia Jana Rompskiego,
s. 151-152, a tak¿e Wstêp do: J. Rompski, Dramaty kaszubskie..., s. 51-54 oraz u Jerzego Tre-
dera, który swoja pracê poœwiêca zwyczajowi œcinania kani, m.in. jego literackim obrazom.
Zob. ten¿e, Zwyczaj i widowisko Œcinania kani w etnologii i literaturze, Wejherowo 2012.

63 B. Sychta, has³o: Œcinanie kani, [w:] S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II,
Wroc³aw 1968, s. 129-131.

64 Efektem studiów autora nad zagadnieniem jest praca wydana poœmiertnie. Zob. J. Rompski,
Œcinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruñ 1974.
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Œcinanie kani jest dwuaktow¹ sztuk¹, która ukazuje obrzêd kaszubski w nieco
autorskim ujêciu. W pierwszej czêœci dramatu wydarzenia rozgrywaj¹ siê w mi-
tycznym, bli¿ej nieokreœlonym miejscu i czasie. Obrzêdowi przewodniczy Czaro-
dziej65. W rytuale w sposób czynny, poprzez œpiew, taniec, okreœlony ruch cia³a
udzia³ bierze tak¿e miejscowa ludnoœæ66. W postaæ kani wciela siê jedna z miej-
scowych kobiet, która zostaje przepêdzona z wioski67. Ten symboliczny akt wy-
pêdzenia œwiadczy o ponownym przywróceniu œwiatu harmonii i wskazuje na
wiarê spo³ecznoœci w sakralny charakter sprawowanego obrzêdu68.

 W drugim akcie Œcinania kani rzecz dzieje siê w jednej z kaszubskich wsi lat
szeœædziesi¹tych XX wieku. Rytua³ traci swój pradawny, sakralny wymiar, jest
wrêcz przedmiotem ¿artów wœród m³odzie¿y69. Kaniê zastêpuje martwy ptak70,
a obrzêdowi, wspó³czeœnie traktowanemu przez lokaln¹ spo³ecznoœæ jako cieka-
wostka folklorystyczna, przewodniczy so³tys71. Wiara w moc sprawcz¹ œcinania
kani zostaje zast¹piona przez umoralniaj¹ce kwestie wyg³aszane przez poszcze-
gólnych uczestników, bior¹cych udzia³ w odgrywaniu obrzêdu72. Poszczególne
s¹dy nie maj¹ jednak mocy przemieniania rzeczywistoœci, przywracania ³adu
œwiatu, s¹ jedynie elementem gry, zabawy, jak¹ sta³ siê dla wspó³czesnych pra-
dawny zwyczaj œcinania kani.

W drugim akcie sztuki mamy zatem do czynienia z teatralizacj¹ obrzêdu.
Mieszkañcy wioski zaczêli bowiem wcielaæ siê w konkretne role, przywdziewaæ
maski i odgrywaæ sceny. Dawny obrzêd sta³ siê swego rodzaju widowiskiem, które
ma pouczaæ i przestrzegaæ mieszkañców wsi przed pope³nieniem konkretnych
wystêpków i konsekwencjami z nich wynikaj¹cymi. Pradawna, mityczna kania
odczuwana jest dla mieszkañców wsi jedynie jako daleki sygna³ istnienia metafi-
zycznego z³a i nieprawoœci na œwiecie. I chocia¿ drugi akt sztuki ukazuje jakoby
kania nadal posiada³a ow¹ moc, by³a przyczyn¹ nieszczêœæ ludzkich, to nale¿y
pamiêtaæ, i¿ jest to pewna konwencja, w ramach której Rompski poprzez wskaza-
nie win kani, w rzeczywistoœci ukazuje bol¹czki ówczesnej wsi kaszubskiej,

65 Rêkopis pod sygnatur¹ 19, nr inwentarzowy R-1816, akt I, scena 1, s. 2.
66 Tam¿e, akt I, scena 1, obraz 2, s. 11.
67 Tam¿e.
68 Mam tu na myœli koncepcjê mitu proklamowan¹ przez Mircea Eliadego, gdzie mit pe³ni³ funkcjê

uœwiêcaj¹c¹ dan¹ spo³ecznoœæ. Koncepcjê tê przywo³uje A. Kuik-Kalinowska. Zob. Walory
artystyczne dramaturgii Jana Romskiego. Si³a obrzêdu i mitu (Ò¿niwine i Œcinanie kani),
[w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie..., s. 52-54; M. Eliade, Czas œwiêty i mity. Mit-wzorzec,
[w:] tego¿, Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów, prze³. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993,
s. 108.

69 Rêkopis pod sygnatur¹ 19, nr inwentarzowy R-1816, akt II, scena 1, s. 10-15.
70 Tam¿e, s. 10.
71 Tam¿e, s. 11.
72 Tu m.in. kwestie wyg³aszane przez Maszkary, Chocho³y, akt II, scena 4, s. 24.
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a tak¿e przywary jej mieszkañców. Wieœ, jak¹ ukazuje w Œcinaniu kani Rompski,
jest miejscem, gdzie panuje niedostatek, a wiêkszoœæ jej mieszkañców stanowi¹
osoby niewykszta³cone. Braki w edukacji ch³opów s¹ czêsto przyczyn¹ drwin ze
strony mieszkañców miasta i co gorsza, pozwalaj¹ lepiej wykszta³conej warstwie
spo³eczeñstwa nimi manipulowaæ. By przybli¿yæ ów dramat ludzi niewykszta³co-
nych, dramaturg kaszubski przywo³uje w Œcinaniu kani chocholi taniec i cho-
chol¹ pieœñ, które zdaj¹ siê wskazywaæ w utworze na pewn¹ niemoc, bezw³ad
i martwotê73 ówczesnego ludu pozwalaj¹cego decydowaæ za siebie74. Sam Cho-
cho³ obrazuje sob¹ brak treœci, niemoc ducha75. Wskazuje to, ¿e ów swoisty byt
niejako „czeka”, by ktoœ wype³ni³ go treœci¹76. Figury Chocho³ów œwiadcz¹ co
prawda o pewnym upadku danych wartoœci moralnych, ale w³aœnie ich u¿ycie
przez Rompskiego na koñcu sztuki jest aktem na taki stan rzeczy77. Grzech bez-
w³adu, swoistej inercji w dzia³aniu, który hamuje rozwój, jest zdaniem autora
sztuki jednym z najciê¿szych grzechów, jakiego dopuœciæ siê mo¿e ówczesny
mieszkaniec kaszubskiej wsi. Prowadzi to bowiem do zatracenia poczucia w³as-
nej odrêbnoœci, wyj¹tkowoœci a zatem zobojêtnienia na sprawy „swoich”78.

Rompski w drugim akcie dramatu zauwa¿a tak¿e jeszcze jeden, zdaje siê,
zasadniczy problem ówczesnych mieszkañców kaszubskiej wsi, o czym wspomina-
³am ju¿ wczeœniej, mianowicie: „Dziœ [kania – Z.S.] tañczy w ludzkiej szacie”79,
nie sposób wiêc jej zabiæ. Ludu nie ocali wiêc prastary obrzêd, nie przystaje on
ju¿ do ówczesnych realiów ¿ycia mieszkañców kaszubskiej wsi, poniewa¿ jest
ju¿ tylko swego rodzaju widowiskiem, przedstawieniem teatralnym.

73 O chocholim tañcu symbolizuj¹cym pewn¹ niemoc, bezw³ad i martwotê pisze m.in. A. Haus-
brandt, Chocholi taniec, „Kultura i Ty”, 1980, nr 4, s. 41-43.

74 Akt II, scena 3, s. 25.
75 O Chochole bêd¹cym pust¹ form¹ pisze Z. Majchrowski w artykule: Chocho³, czyli zaprze-

paszczony skandal artystyczny, „Dialog”, 2004, nr 9, s. 76.
76 Tam¿e, s. 77.
77 Za tak¹ funkcj¹ teatru opowiada³ siê wówczas Jerzy Grotowski i jego Teatr Laboratorium.

Zob. J. B³oñski, Znaki, teatr, œwiêtoœæ. 1969, [w:] tego¿, Romans z tekstem, Kraków 1981,
s. 108-110. Czy jednak Rompski zna³ ówczesny sposób pojmowania teatru przez Grotow-
skiego? Nad problemem tym zastanawia siê D. Kalinowski, „Œcinanie Kanië” Jana Romp-
skiego..., s. 40-41.

78 Mam tutaj na myœli idee towarzysz¹ce dzia³alnoœci zrzeszeñców, jak i samego Rompskiego,
który przynale¿a³ do grupy, a swoj¹ twórczoœci¹ stara³ siê realizowaæ jej za³o¿enia, m.in. po-
przez intelektualne pobudzanie Kaszubów swoj¹ twórczoœci¹, propagowanie i pielêgnowanie
spuœcizny materialnej i duchowej Kaszubów. O dzia³alnoœci zrzeszeñców pisali m.in.:
J. Drze¿d¿on, Wspó³czesna literatura kaszubska, tu rozdzia³: Dzia³alnoœæ pisarzy kaszub-
skich w latach 1945–1980. Utwory sceniczne, Warszawa 1980, s. 49-53, s. 177-186; F. Neu-
reiter, Historia literatury kaszubskiej, tu rozdzia³: Zrzeszeñcy, s. 168-204; T. Bolduan, Nie
dali siê z³amaæ, tu rozdzia³y: Zrzeszenie kaszubskie, Mocne uderzenie, Gdañsk 1996, s. 109-
-140, s. 175-189.

79 Rêkopis pod sygnatur¹ 19, nr inwentarzowy R-1816, akt II, scena 3, s. 36.
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 Co wiêc nale¿y robiæ, by mieszkañcom wsi kaszubskiej ¿y³o siê lepiej, skoro
nie da siê ju¿ ca³kowicie wypleniæ Ÿród³a z³a i nieszczêœæ? Rompski nie udziela
w Œcinaniu kani jednoznacznej odpowiedzi. Sugeruje jedynie, ¿e pewne wartoœci,
takie jak: „m¹droœæ, roztropnoœæ i pokora”80 mog¹ byæ nowym narzêdziem do ju¿
jawnej walki z „kani¹” XX wieku, a teatr nie powinien byæ zabaw¹, a autentycz-
nym prze¿yciem81. Doœwiadczeniem, przez które przywrócona zostanie sakral-
noœæ prastarego obrzêdu, zespolenie wiecznoœci z doczesnoœci¹82.

*  *  *
Przywo³ane treœci polskojêzycznych dramatów Jana Rompskiego wskazuj¹

na ró¿norodnoœæ zawartych w nich problemów. Tematyka, jak¹ Rompski porusza
w swoich polskojêzycznych sztukach, wskazuje równie¿ na pewn¹ wra¿liwoœæ
pisarza, któremu nieobca by³a refleksja nad rozterkami powojennego i jednocze-
œnie kaszubskiego inteligenta. Rozwa¿ania nad sytuacj¹ cz³owieka niepotrafi¹cego
odnaleŸæ siê w nowej rzeczywistoœci, odmiennym porz¹dku œwiata, którego to ³ad
przejawia³ siê nie tylko w zmianie mentalnoœci, obyczajów panuj¹cych w ówczes-
nym spo³eczeñstwie, ale i mia³ zwi¹zek z pojawieniem siê systemów politycz-
nych nios¹cych nieuchronne i trwa³e zmiany we wszystkich aspektach ludzkiego
¿ycia. W polskojêzycznej dramaturgii Jana Rompskiego jest tak¿e i miejsce na
refleksjê nad stosunkiem wspó³czesnego spo³eczeñstwa do tradycji ludowej (kwe-
stia pojmowania obrzêdu w Œcinaniu kani). Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e poru-
szane przez autora problemy koresponduj¹ w du¿ej mierze z zagadnieniami,
o których pisze Jan Rompski w swoich kaszubskojêzycznych utworach83. W efekcie
polskojêzyczna twórczoœæ stanowi ich dope³nienie i winna staæ siê przedmiotem
dalszych studiów, a tak¿e znaleŸæ siê w krêgu zainteresowañ wydawców.

80 Tam¿e, s. 37.
81 Dostrzegam tutaj podobieñstwo myœli pomiêdzy Jerzym Grotowskim a Janem Rompskim,

którzy poprzez teatr pragnêli przywróciæ niejako boski wymiar ludzkiej egzystencji, zob.
J. B³oñski, Znaki, teatr, œwiêtoœæ. 1969, [w:] Romans z tekstem, Kraków 1981, s. 105.

82 O nierozdzielaniu duszy i cia³a w teatrze, której prawzorem by³y obrzêdy religijne, zob. w:
J. B³oñski, Znaki, teatr, œwiêtoœæ. 1969...., s. 108.

83 Treœæ kaszubskojêzycznych sztuk takich jak: Lelek, Zemia, Roztrãbarch, Jô chcã na swiat,
czy Ò¿niwinë koresponduje z tematyk¹ poruszan¹ w polskojêzycznych dramatach tego¿ autora.
O problematyce wy¿ej wymienionych utworów czytaj we Wstêpie do IV tomu Biblioteki Pisa-
rzy Kaszubskich, s. 26-41. Por. tak¿e D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys
problematyki..., s. 147-148, 149-151.
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Zuzanna Szwedek

Polish drama of Jan Rompski.
Outline of contents

SUMMARY

Other literary production of Jan Rompski, in addition to his Kashubian language dramas,
held by the Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (The
Kashubian-Pomoranian Museum of Literature and Music in Wejherowo) includes three
works of the author written in the Polish language: Ich tragedie (1948), Pan w okularach
(1949), and Œcinanie kani, Widowisko regionalne w 2 aktach (1961). The purpose of this
article is to bring to a wider audience the Polish dramas of Jan Rompski.

In Ich Tragedie (Their Tragedies) the author describes changes occurring in the Poniecki
family during the time after the war which brought about a revolution in moral traditions,
in ways of thinking and primarily what the people did during those days.

Pan w okularach (The Lord with Spectacles) by Jan Rompski is the author’s answer to
the arising interest among many writers of that time of socialistic realism in poetry.

Œcinanie kani (Execution of the Kite) is the most well-known work of the author. The
piece is an attempt to present the ritual beheading of a kite (a raptor), according to tradition
of northern Kashubia. The two acts contain a very interesting record of the ethnographical
research of the author. It is also a record of how Kashubian authors imagine the ancient
ritual.

t³um. Stanis³aw Frymark

Zuzanna Szwedek

Dramaturgie von Jan Rompski, in polnischer Sprache verfasst.
Eine Skizze des Inhalts

ZUSAMMENFASSUNG

Im literarischen Nachlass von Jan Rompski, verwahrten neben der in der kaschubischen
Sprache verfassten Dramen in Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
in Wejherowo, befinden sich drei Dramen in polnischer Sprache: Ich tragedie (1948), Pan
w okularach (1949) und Œcinanie kani. Widowisko regionalne w 2 aktach (1961). Der
Artikel hat zum Ziel den Inhalt, der dem breiten Publikum unbekannt ist, der in polnischer
Sprache verfassten Dramen von Jan Rompski bekanntzumachen.

In Ich tragedie versucht der Verfasser an Hand der Veränderungen in der Familie
Ponieckis die Nachkriegszeit zu beobachten, eine Zeit, die die moral-sittliche Revolution
in Denkweise und vor allem in der Handlungsweise der Leute ankündigt.
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Pan w okularach von Jan Rompski ist eine Art Antwort des Verfassers auf die
sozrealistische Poetik, die das Interesse vieler zeitgenössischer Schriftsteller weckt.

Œcinanie kani ist das am besten bekannte, in polnischer Sprache verfasste, Drama des
Autors. Das Stück ist ein Versuch, ein Brauch aus der nördlichen Kaschubei sog. œcina-
nie kani (zu Deutsch: Fällen der Weihe). Das zweiaktige Drama ist zugleich eine sehr inte-
ressante Aufzeichnung der ethnographischen Forschungen des kaschubischen Verfassers
und bildet auch die Aufzeichnung seiner Vorstellung eines uralten Brauches.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Józef Borzyszkowski
Cezary Obracht-Prondzyñski
Gdañsk

Problemy ochrony dziedzictwa
kulturowego Kaszub

(z pieœni¹ i muzyk¹ nie tylko w tle)

Kwestie definicyjne

Pojêcie dziedzictwa kulturowego jest bardzo rozleg³e i w zasadzie obejmuje
coraz to nowe obszary, coraz to nowe kategorie zjawisk, st¹d czêsto bardzo trudno
jest wymieniæ, co wchodzi w jego sk³ad. Tradycyjnie przyjmowano, ¿e dziedzic-
two to wszystko to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie: od przedmio-
tów materialnych przez instytucje, po wierzenia, obrzêdy i obyczaje, od krajobrazu
kulturowego, przez mentalnoœæ zbiorow¹ po praktyki socjalizacyjne, od pieœni
przez ubiór po potrawy itd. To szerokie rozumienie pojêcia dziedzictwo kulturowe
(cultural heritage / patrimoine culturel) wystêpuje w podstawowych dokumen-
tach UNESCO, w których dzieli siê je umownie na: materialne i niematerialne1.

Okreœlenie tego pierwszego jest prostsze. W artykule pierwszym ONZ-etow-
skiej Konwencji w sprawie ochrony œwiatowego dziedzictwa kulturalnego i natu-
ralnego z 1972 roku (przyjêta przez Polskê w 1976 r.) napisano, ¿e za dziedzictwo
kulturalne uznaje siê:

„zabytki: dzie³a architektury, rzeŸby i malarstwa monumentalnego, elementy
i formacje o charakterze archeologicznym, napisy groty i zgrupowania tych ele-
mentów, przedstawiaj¹ce wyj¹tkow¹ wartoœæ dla ca³ej ludzkoœci z punktu widze-
nia historii, sztuki lub nauki;

zespo³y: budowli oddzielnych lub ³¹cznych, które z racji ich architektury, ich
jednorodnoœci lub ich integracji w krajobrazie przedstawiaj¹ wyj¹tkow¹ wartoœæ
dla ca³ej ludzkoœci z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki, miejsca zabytko-
we (sites): dzie³a cz³owieka lub dzie³a ³¹czne cz³owieka i przyrody, jak równie¿
strefy, a tak¿e stanowiska archeologiczne, przedstawiaj¹ce wyj¹tkow¹ wartoœæ

1 Zob. http://www.unesco.pl/dzialalnosc/kultura/dziedzictwo-kulturowe.html, dostêp 2008-07-30.
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dla ca³ej ludzkoœci z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego
lub antropologicznego”2.

Odwo³uj¹c siê do opracowañ prezentuj¹cych pomorskie dziedzictwo kultury,
warto uwzglêdniæ dwie publikacje: Bogactwo kulturowe i przyrodnicze wsi po-
morskiej3 oraz Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiœla. Stan zachowa-
nia, potencja³y i problemy4. W tym pierwszym (pomijaj¹c kwestie przyrodnicze)
do dziedzictwa materialnego zaliczono: budownictwo sakralne, obronne, miesz-
kalne, przemys³owe i gospodarcze, historyczne budynki u¿ytecznoœci publicznej,
cmentarze, zabytkow¹ zieleñ, a tak¿e rêkodzie³o5. Drugie opracowanie jest do-
k³adniejsze – tu w sk³ad dziedzictwa materialnego wesz³y: zabytki archeologicz-
ne, zabytkowe uk³ady urbanistyczne i ruralistyczne, zabytki architektury i bu-
downictwa (wyró¿niaj¹c: obronne, sakralne, œwieckie), zabytkowe obiekty kszta³-
towanej zieleni (parki, ogrody, aleje, drzewa, cmentarze), historyczne szlaki
drogowe, kolejowe i wodne, zabytki ruchome, w tym muzealia, zbiory bibliotecz-
ne i archiwalia, miejsca upamiêtniaj¹ce wydarzenia historyczne b¹dŸ dzia³alnoœæ
wybitnych osobistoœci lub instytucji, wreszcie krajobraz kulturowy6. Dopiero
uwzglêdniaj¹c tak szerokie rozumienie pojêcia dziedzictwa materialnego, mo¿na
zdaæ sobie sprawê z jego bogactwa. Oczywiœcie, nale¿y przy tym mieæ œwiado-
moœæ, ¿e znaczenie i wartoœæ poszczególnych elementów mo¿e byæ ró¿ne, w za-
le¿noœci od tego, jak¹ perspektywê przyjmiemy. Mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e
mamy do czynienia ze specyficzn¹ „wielostopniowoœci¹ ojczyzn”, a wiêc i z³o¿o-
noœci¹ dziedzictwa. Inne bowiem elementy bêdziemy uznawali za cenne, gdy
uwzglêdnimy wymiar lokalny (dziedzictwo ojczyzny lokalnej), wymiar regional-
ny, narodowy, transnarodowy (w naszym przypadku np. nadba³tycki)7 czy te¿ eu-
ropejski. To, co bêdzie niezwykle wa¿ne dla spo³ecznoœci lokalnej, mo¿e byæ
marginalne w perspektywie narodowej czy europejskiej. Ale nie idzie tu tylko
o znaczenie jakichœ zabytków czy uk³adów urbanistycznych. Rzecz polega te¿ na
tym, ¿e to, co jest wa¿ne dla spo³ecznoœci lokalnej, mo¿e wywo³ywaæ kontrower-
sje w perspektywie narodowej czy te¿ regionalnej. Oceny przypisywane poszcze-
gólnym elementom dziedzictwa mog¹ i bardzo czêsto bywaj¹ odmienne. Dzieje
siê tak zw³aszcza w œrodowiskach wielokulturowych i na dawnych pograniczach.

2 http://www.mk.gov.pl/pknbt/polskadoc006.php, dostêp 2008-07-29.
3 Bogactwo kulturowe i przyrodnicze wsi pomorskiej, red. B. Synak, T. Sadkowski, B. Lipiñ-

ska, K. Ziembiñska-Danilewicz, Gdañsk 2007.
4 Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiœla. Stan zachowania, potencja³y i problemy,

opr. zbiorowe, Olsztyn 2006.
5 Bogactwo kulturowe…, s. 17-18: Tabela wzorcowa opracowanego bogactwa kulturowego

i przyrodniczego wsi.
6 Dziedzictwo kulturowe Warmii…, s. 70-365.
7 Wyrazem takiego myœlenia by³o np. przygotowanie Projektu strategii rozwoju i promocji

turystyki kulturowej w regionie po³udniowego Ba³tyku 2008–2012.
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A takim terenem jest przecie¿ Pomorze, ma³a ojczyzna Kaszubów, o którym mó-
wiliœmy, ¿e to kraj wielu etni i wielu kultur8. Szczególnym skarbem Pomorza,
samych Kaszub, a œciœlej Kaszubów, jest ich ró¿norodna kultura duchowa. Zwykle
jako jej synonim traktowane jest pojêcie dziedzictwo niematerialne obejmuj¹ce
tak¿e muzykê, chocia¿ w wielu dokumentach, dotycz¹cych jego ochrony, pieœni
i muzyki jak i jêzyka brak.

Dziedzictwo niematerialne

Przywo³ane wy¿ej dylematy dotycz¹ tak¿e dziedzictwa niematerialnego. Jego
specyfika polega na tym, ¿e jest ono przekazywane przede wszystkim za pomoc¹
przekazu ustnego i tradycji. Konwencjê o jego ochronie przyjê³o UNESCO na
32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w paŸdzierniku 2003 r. Zosta³a ona
ratyfikowana przez Polskê w sierpniu 2010 r. W myœl tej konwencji niematerialne
dziedzictwo kulturowe „oznacza praktyki, wyobra¿enia, przekazy, wiedzê i umie-
jêtnoœci – jak równie¿ zwi¹zane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i prze-
strzeñ kulturow¹ – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki
uznaj¹ za czêœæ w³asnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzic-
two kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddzia³ywaniem przyrody
i ich histori¹ oraz zapewnia im poczucie to¿samoœci i ci¹g³oœci, przyczyniaj¹c siê
w ten sposób do wzrostu poszanowania dla ró¿norodnoœci kulturowej oraz ludz-
kiej kreatywnoœci. (…) Niematerialne dziedzictwo kulturowe (…) przejawia siê
miêdzy innymi w nastêpuj¹cych dziedzinach:
a) tradycje i przekazy ustne, w tym jêzyk jako noœnik niematerialnego dziedzic-

twa kulturowego;
b) sztuki widowiskowe;
c) zwyczaje, rytua³y i obrzêdy œwi¹teczne;
d) wiedza i praktyki dotycz¹ce przyrody i wszechœwiata;
e) rzemios³o tradycyjne”9.

Poniewa¿ nie ma jeszcze wykazu polskich elementów dziedzictwa niemate-
rialnego, warto podaæ, ¿e np. w Czechach jest to Slovacko Verbunk, czyli taniec
rekrutów regionu Slovacko, a we W³oszech Opera dei Pupi, Sycylijski Teatr
Lalek. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e znakomicie wpisywa³by siê na tê listê np. obrzêd

8 Zob. Pomorze – ma³a ojczyzna Kaszubów. (Historia i wspó³czesnoœæ) / Kaschubisch-pom-
mershe Heimat. (Geschichte und Gegenwart), red. Józef Borzyszkowski i D. Albrecht, Gdañsk-
-Lübeck 2000.

9 http://fndk.livenet.pl/strona-glowna/konwencja-unesco/, dostêp 2011-09-14.
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kaszubski Œcinanie kani, obrzêdy o¿niwinowe, nie mówi¹c ju¿ o tradycyjnym
rzemioœle.

Jednak warto pokusiæ siê o jeszcze szersze potraktowanie dziedzictwa nie-
materialnego. Pisa³ o tym nie tak dawno Andrzej Tyszka: „jest jeszcze jeden spo-
³ecznie usankcjonowany kana³ przekazu dziedzictwa zakodowany w tworzywie
najtrudniejszym do zdefiniowania, bo niesubstancjalnym, ulotnym, czêsto niefor-
malnym. Myœlê o wzorach zachowania, które przekazuje siê na drodze przyk³adu,
naœladownictwa i uczenia siê – s¹ to na przyk³ad regu³y grzecznoœci, sposoby
u¿ywania jêzyka, akcentowania i artykulacji i wiele innych elementów”10. W tym
kontekœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e wa¿nymi elementami pomorskiego dziedzictwa
s¹ np. rytua³ za¿ywania tabaki, u¿ywanie regu³ witalnych i po¿egnalnych (silnie
nacechowanych elementami sakralnymi: Ostañcie z Bogiem, Niech bêdzie po-
chwalony etc.), kaszubskie pòdkorbianiè, czy te¿ u¿ywanie „jo” w ró¿nych sy-
tuacjach komunikacyjnych.

Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego

W przywo³anej ju¿ Konwencji z 1972 r. w art. 5 napisano: „Aby zapewniæ
mo¿liwie jak najskuteczniejsz¹ ochronê i konserwacjê oraz jak najbardziej ak-
tywn¹ waloryzacjê dziedzictwa kulturalnego i naturalnego znajduj¹cego siê na
ich terytorium, Pañstwa Strony niniejszej Konwencji bêd¹ siê stara³y w miarê
swych mo¿liwoœci i w warunkach w³aœciwych dla ka¿dego kraju:
a) uprawiaæ politykê ogóln¹ zmierzaj¹c¹ do wyznaczenia dziedzictwu kultural-

nemu i naturalnemu odpowiedniej funkcji w ¿yciu zbiorowym i w³¹czyæ ochro-
nê tego dziedzictwa do programów planowania ogólnego;

b) ustanowiæ na swoim terytorium – o ile nie s¹ jeszcze ustanowione – jedn¹ lub
kilka s³u¿b ochrony, konserwacji i waloryzacji dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego, wyposa¿onych w odpowiedni personel i rozporz¹dzaj¹cych
œrodkami pozwalaj¹cymi na wykonanie ich zadañ;

c) rozwijaæ studia i badania naukowe i techniczne oraz doskonaliæ metody in-
terwencyjne, które pozwol¹ ka¿demu pañstwu sprostaæ niebezpieczeñstwom
zagra¿aj¹cym jego dziedzictwu kulturalnemu lub naturalnemu;

d) podejmowaæ œrodki prawne, naukowe, techniczne, administracyjne i finan-
sowe w celu identyfikacji, ochrony, konserwacji, waloryzacji i reanimacji
tego dziedzictwa;

e) u³atwiaæ powstawanie i rozwój krajowych lub regionalnych oœrodków kszta³-
cenia kadr specjalistów w dziedzinie ochrony, konserwacji i waloryzacji

10 A. Tyszka, Dziedzictwo kultury jako dowód to¿samoœci, [w:] Edukacja kulturowa dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej. Koncepcje i propozycje, red. S. Bednarek, E. Repsch, Wroc³aw 2005, s. 22.
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dziedzictwa kulturalnego i narodowego i zachêcaæ do podejmowania badañ
naukowych w tej dziedzinie”11.

W przypadku Konwencji dotycz¹cej dziedzictwa niematerialnego zapisano,
¿e ochrona „oznacza œrodki maj¹ce na celu zapewnienie przetrwania niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikacjê, dokumentacjê, badanie,
zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szcze-
gólnoœci poprzez formalne i nieformalne nauczanie, jak równie¿ rewitalizacjê ró¿-
nych aspektów tego dziedzictwa”12.

Jak widaæ, obie konwencje k³ad¹ nacisk nie tylko na zachowanie, ale te¿ na
rewitalizacjê, promowanie, upowszechnianie dziedzictwa. Zak³ada siê tu wiêc
aktywn¹ rolê pañstwa, którego zadaniem w dodatku jest wspieranie ró¿nych form
spo³ecznego zaanga¿owania na rzecz ochrony dziedzictwa w ka¿dym jego wy-
miarze. Ponadto bardzo istotnym elementem jest tu edukacja, zarówno formalna,
czyli realizowana w szko³ach, jak i nieformalna (nale¿y tu rozumieæ ró¿norodnoœæ
form edukacji doros³ych, dzia³añ animatorskich itd.). Oczywiœcie, ka¿de pañstwo
ma te¿ za zadanie stworzenie systemu prawnego i instytucjonalnego, którego za-
daniem jest skuteczne realizowanie zadañ sformu³owanych w konwencjach.

Na ziemiach polskich tradycje ochrony w³asnego dziedzictwa s¹ bogate
i dawne. Specyfika nasza polega³a na tym, ¿e ruch ochrony zabytków kszta³towa³
siê w warunkach rozbiorowych, przy czêstym niechêtnym stosunku pañstw za-
borczych do polskiego dziedzictwa kulturowego, a nawet wrêcz celowego jego
niszczenia. Byæ mo¿e dlatego ju¿ u samego progu niepodleg³oœci jednym z pierw-
szych aktów prawnych by³ dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami
z paŸdziernika 1918 r. Szybko te¿ stworzono instytucjonaln¹ strukturê powo³an¹
do opieki nad zabytkami13.

Obecnie system prawny oraz instytucjonalny ochrony dziedzictwa kulturo-
wego jest w Polsce bardzo rozwiniêty. Dotyczy to i poziomu ogólnokrajowego,
jak i regionalnego czy lokalnego. O jego znaczeniu œwiadczy choæby fakt, ¿e zo-
sta³ przyjêty Narodowy program kultury: Ochrona zabytków i dziedzictwa kultu-
rowego na lata 2004–2013. Warto z niego zacytowaæ obszerne fragmenty, ponie-
wa¿ klarownie przedstawiono tu przede wszystkim obowi¹zuj¹cy stan prawny,
ale te¿ wy³o¿ono cele oraz zasady ochrony dziedzictwa.

Dokument ten zaczyna siê od ustaleñ definicyjnych: „Kultura to, w rozumie-
niu historycznym tak¿e dziedzictwo narodowe, wytwory i czynnoœci danego na-
rodu, nale¿¹ce do kategorii kultury symbolicznej, maj¹ce wyj¹tkow¹ powszechn¹

11 http://www.mk.gov.pl/pknbt/polskadoc006.php, dostêp 2008-07-29.
12 http://fndk.livenet.pl/strona-glowna/konwencja-unesco/, dostêp 2011-09-14.
13 Zob. J. Pruszyñski, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Zakamycze

2001, t. 1, s. 342 i n.
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wartoœæ, szczególnie dla danego narodu poprzez dawanie poczucia identyfikacji,
wiêzi. S¹ to w szczególnoœci: dobra ruchome lub nieruchome, zarówno religijne,
jak i œwieckie (na przyk³ad zabytki historii, architektury, sztuki, rzeŸby, malar-
stwa, muzyki, literatury); stanowiska archeologiczne; zespo³y budowlane posia-
daj¹ce jako takie znaczenie historyczne lub artystyczne; dzie³a sztuki, rêkopisy,
ksi¹¿ki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, historycznym lub archeo-
logicznym, jak równie¿ zbiory naukowe i zbiory ksi¹¿ek, archiwaliów lub repro-
dukcji wy¿ej okreœlonych dóbr”14. Choæ jest to definicja poprawna i doœæ sze-
roka, to zwraca tu jednak uwagê koncentracja na materialnym wymiarze dzie-
dzictwa. Nie wspomina siê o takich elementach, jak choæby obrzêdy, muzyka czy…
jêzyk.

Analizuj¹c system prawny, po zacytowaniu odpowiednich zapisów Konsty-
tucji sformu³owane zostaj¹ podstawowe zasady konstruowania modelu ochrony
dóbr kultury, wywiedzione w³aœnie z ustawy zasadniczej:
„1. zasada demokratycznego pañstwa prawnego, urzeczywistniaj¹cego zasady

sprawiedliwoœci spo³ecznej (art. 2);
2. zasada pañstwa zapewniaj¹cego ochronê œrodowiska, w której kieruje siê za-

sad¹ zrównowa¿onego rozwoju (art. 5);
3. zasada decentralizacji w³adzy publicznej (art. 15 ust. 1), zasada uczestnictwa

samorz¹du terytorialnego w sprawowaniu w³adzy publicznej (art. 16 ust. 2);
4. obowi¹zuj¹ce normy konstytucyjne formu³uj¹ tak¿e zasadê ochrony w³asno-

œci i prawa dziedziczenia (art. 21 ust. 1), od którego ustawodawca konstytu-
cyjny wprowadza odstêpstwo w instytucjonalnej formie wyw³aszczenia, które
»jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne
i za s³usznym odszkodowaniem« (art. 21 ust. 2)”15.

Najistotniejszym jednak dokumentem jest Ustawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami: „W myœl ustawy dzia³ kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym
dziedzictwem narodowym oraz sprawy dzia³alnoœci kulturalnej, w tym mecenatu
pañstwowego nad t¹ dzia³alnoœci¹, w szczególnoœci w zakresie (art. 14 ust. 1):
– podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i pañstwowej,
– ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, dzia³alnoœci muzeów,
– miejsc pamiêci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników za-

g³ady i ich stref ochronnych,
– dzia³alnoœci twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rêkodzie³a artystycznego

oraz ich ochrony,

14 Narodowy program kultury: Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na lata 2004–
–2013, Warszawa 2004, s. 6-8. Ca³oœæ na www.mkidn.gov.pl

15 Tam¿e.
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– wydawnictw, ksiêgarstwa, bibliotek i czytelnictwa,
– edukacji kulturalnej,
– wystaw artystycznych,
– polityki audiowizualnej,
– amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeñ regionalnych

oraz spo³eczno-kulturalnych,
– wymiany kulturalnej z zagranic¹,
– dzia³alnoœci widowiskowej i rozrywkowej.

Podstaw¹ prawn¹ ustroju ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce jest
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Reguluje ona w sposób ca³o-
œciowy pojêcia zabytku, ochrony i opieki nad zabytkami, form ochrony, kompe-
tencje organów ochrony zabytków, w tym administracji rz¹dowej i samorz¹do-
wej, formy finansowania opieki nad zabytkami, ich ewidencjonowania itd.

Ustawa wprowadza pojêcie zabytek. Jest to nieruchomoœæ lub rzecz rucho-
ma, ich czêœci lub zespo³y, bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub zwi¹zane z jego dzia³al-
noœci¹, stanowi¹ce œwiadectwo minionej epoki b¹dŸ zdarzenia, których zachowa-
nie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ wartoœæ historyczn¹,
artystyczn¹ lub naukow¹.

Zabytki podzielono na dwie wielkie grupy:
– zabytki nieruchome (to znaczy elementy krajobrazu kulturowego, uk³ady urba-

nistyczne, ruralistyczne i zespo³y budowlane, dzie³a architektury i budow-
nictwa, w tym obronnego, obiekty techniki, takie jak: kopalnie, huty, elek-
trownie, cmentarze, parki, ogrody, miejsca upamiêtniaj¹ce wydarzenia histo-
ryczne lub dzia³alnoœæ wybitnych osobistoœci b¹dŸ instytucji),

– zabytki ruchome (dzie³a sztuk plastycznych, rzemios³a artystycznego, sztuki
u¿ytkowej, kolekcje, numizmaty, militaria, sztandary, pieczêcie, odznaki, me-
dale i ordery, wytwory techniki, materia³y biblioteczne, instrumenty muzycz-
ne, wytwory sztuki ludowej i rêkodzie³a oraz inne obiekty etnograficzne).

Jednoczeœnie wydzielono zabytki archeologiczne (pozosta³oœci terenowe pra-
dziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty dzia³al-
noœci gospodarczej, religijnej i artystycznej). Ochronie ustawowej mog¹ tak¿e
podlegaæ nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budow-
lanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

Ustawa wprowadzi³a pojêcia ochrony i opieki nad zabytkami. Ochrona za-
bytków oznacza podejmowanie przez administracjê publiczn¹ dzia³añ w³adczych
i organizatorskich i finansowych, umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie zabytków,
zapobieganie gro¿¹cym im zagro¿eniom, udaremnienie niszczenia i niew³aœciwe-
go korzystania z zabytków, przeciwdzia³anie kradzie¿y, zaginiêciu lub nielegal-
nemu wywozowi zabytków za granicê, kontroli stanu zachowania i przeznaczenia
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zabytków oraz uwzglêdnienie zadañ ochronnych w planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz przy kszta³towaniu œrodowiska.

Opieka nad zabytkami sprawowana jest przez w³aœciciela lub posiadacza za-
bytku i polega na zapewnieniu warunków naukowego badania i dokumentowania
zabytku, prowadzenia przy nim prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych, zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie, korzystaniu z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e zacho-
wanie jego wartoœci, popularyzowaniu i upowszechnieniu wiedzy o zabytku oraz
jego znaczeniu dla historii i kultury.

Organami ochrony zabytków w Polsce, z mocy ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami s¹:
– Minister Kultury, w imieniu którego zadania i kompetencje, dotycz¹ce ochrony

zabytków, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków (GKZ),
– wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje we wspomnianym wy¿ej

zakresie wykonuje wojewódzki konserwator zabytków (WKZ), który kieruje
wojewódzkim urzêdem ochrony zabytków.

Minister Kultury, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, mo¿e
powierzyæ prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej w³aœciwoœci (z wyj¹t-
kiem wydawania decyzji administracyjnych) kierownikom instytucji kultury,
wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, dla których jest organizatorem.
Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, mo¿e powierzyæ
w drodze porozumienia wykonywanie czêœci kompetencji wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków gminom i powiatom, z wyj¹tkiem prowadzenia rejestru za-
bytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Formami ochrony zabytków s¹:
– wpis do rejestru zabytków, dokonywany na podstawie prawomocnej decyzji

administracyjnej wojewódzkiego konserwatora zabytków,
– uznanie za pomnik historii, dokonywane przez Prezydenta RP w drodze roz-

porz¹dzenia,
– utworzenie parku kulturowego, nastêpuj¹ce w drodze uchwa³y rady gminy,
– ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

przyjmowanym w drodze uchwa³y rady gminy.

Ustawa wprowadza tak¿e obowi¹zek przygotowywania co cztery lata Krajo-
wego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad zabytkami”16.

Mimo wszystko z przytoczonych powy¿ej zapisów wynika jasno, ¿e w myœle-
niu o ochronie dziedzictwa dominuje myœlenie kategoriami zabytku (obojêtnie,
czy ruchomego, czy nieruchomego). A przecie¿ pojêcie dziedzictwa jest znacznie

16 Tam¿e.
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szersze ni¿ zabytek. Tymczasem, jak pisa³ Jan Pruszyñski, „Zabytki mo¿na teore-
tycznie postrzegaæ w oderwaniu od historii, tworz¹c abstrakcyjne i akademickie
konstrukcje kierunków artystycznych, stylów, szkó³ czy warsztatów mistrzów –
dziedzictwa kultury w izolacji od dziejów rozpatrywaæ siê nie da, gdy¿ jako zja-
wisko dostarcza dowodów w procesie historii. Dziedzictwo to stosunek do prze-
sz³oœci nie tylko w jej materialnym wymiarze. Tworzone by³o przez wieki dziêki
wspó³istnieniu, nie zaœ izolacji kulturalnej. Jego treœæ i przes³anie nie s¹ i nie
musz¹ byæ powszechnie przystêpne17.

Dziedzictwo a tradycja. Relacja problematyczna

Innym pojêciem, które czasami bywa synonimicznie traktowane z pojêciem
dziedzictwo, jest tradycja. I rzeczywiœcie, maj¹ one wiele ze sob¹ wspólnego,
choæ wystêpuj¹ miêdzy nimi istotne ró¿nice.

Z ca³¹ pewnoœci¹ tym, co ³¹czy obydwa pojêcia, jest ich spo³eczny charakter.
Jak pisa³ Jerzy Szacki, „wszystkie rozumienia tradycji, niezale¿nie od zasadni-
czych niekiedy ró¿nic miêdzy nimi, s¹ zgodne w uznawaniu jej za fenomen zasad-
niczo spo³eczny; inne Ÿród³a wiedzy mog¹ mieæ charakter indywidualny, tradycja
natomiast pojmowana jest zawsze jako korelat jakiejœ trwa³ej grupy spo³ecznej”18.
Dok³adnie tak samo jest w przypadku dziedzictwa.

Spo³eczny charakter oznacza, ¿e s¹ one czyjeœ. Ale sprawa nie jest tak jedno-
znaczna i oczywista: „Termin »dziedzictwo kulturalne« nie wype³nia kryteriów
prawnych dziedziczenia ani podmiotowo, ani przedmiotowo. Nie jest zjawiskiem
wspólnym wszystkim bez wzglêdu na narodowoœci, wyznanie, pochodzenie spo-
³eczne, wykszta³cenie i aspiracje kulturalne. Choæ w jego sk³ad wchodz¹ niektóre
obiekty pochodz¹ce z przesz³oœci, bêd¹ce uprzednio w³asnoœci¹ indywidualnych
osób i wspólnot etnicznych, narodowych lub wyznaniowych, stanowi przede
wszystkim syntezê rzeczy, wierzeñ, zwyczajów i obyczajów, prawd, przek³amañ
i przes¹dów. Jest to wiêc pojêcie nadzwyczaj pojemne i wybór tego, co jest jego
zawartoœci¹, jest problematyczny”19.

Równie problematyczna jest tradycja, która tak¿e nie jest czymœ danym raz
na zawsze, oczywistym, bezrefleksyjnym. Wiemy ju¿, ¿e tradycja bywa (re)kon-
struowana, wybierana, redefiniowana, podlega selekcji, ale tak¿e manipulacji20.
Zrozumieniu tego mechanizmu s³u¿y rozró¿nienie, zaproponowane przez J. Szac-
kiego, na trzy sposoby rozumienia tradycji, gdzie wyró¿nia siê jej przedmiotowy,

17 J. Pruszyñski, op. cit., s. 44-45.
18 J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991, s. 239.
19 J. Pruszyñski, op. cit., s. 46.
20 Zob. Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontek-

stach, red. C. Obracht-Prondzyñski, G. Woroniecka, D. Rancew-Sikora, Gdañsk 2009.
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czynnoœciowy i podmiotowy aspekt21. Mo¿na powiedzieæ, ¿e odpowiadaj¹ one
na pytania: co przekazujemy, jak to czynimy i kto to robi. W ka¿dym z tych wy-
miarów mo¿e i bardzo czêsto dochodzi do spo³ecznych negocjacji, dyskusji, spo-
rów, a nawet konfliktów: co jest godne przekazywania nastêpnym pokoleniom,
jak to robiæ i kto to ma robiæ (rodzina, szko³a, media, Koœció³, organizacje spo-
³eczne etc.)?

Jeœli wiêc oœrodkiem refleksji i badañ uczynimy czynnoœæ przekazywania
nastêpnym pokoleniom takich lub innych treœci (wraz z przypisanymi im ocenami
etc.), to tym samym k³adziemy nacisk na transmisjê kulturow¹, czyli na aspekt
czynnoœciowy. Jeœli skoncentrujemy siê na tym, co jest przekazywane (a co nie),
to bêdziemy siê zajmowali aspektem przedmiotowym. A jeœli zdecydujemy siê
badaæ, jaki jest stosunek danego pokolenia do przekazanych treœci oraz jakie s¹
jego decyzje odnoœnie tego, co przekazaæ nastêpnemu pokoleniu, to bêdziemy
koncentrowali siê na aspekcie podmiotowym22.

Jak widaæ, tradycja nie jest czymœ statycznym, danym raz na zawsze. Swoj¹
legitymacjê czerpie z „dawnoœci”, ale nader czêsto „dawnoœæ” ta jest bardzo umow-
na, w¹tpliwa, dyskusyjna. Nie przeszkadza to jednak w tym, ¿e tradycja legitymi-
zuje dzia³ania, praktyki spo³eczne, instytucje, rytua³y etc. – jak by³o, jest dobrze,
róbmy, jak ojce nasze robi³y, ale te¿: robimy tak, bo jesteœmy to winni poprzednim
pokoleniom (nawet wtedy, jeœli poprzednie pokolenia by³yby mocno zdziwione
powo³ywaniem siê na nie). Jak pisa³ J. Szacki, „to, co za tradycjê uchodzi, nie jest
nigdy z jednej bry³y, tote¿ nowoœci przeciwstawia siê nie tyle jednorodna daw-
noœæ, ile dawnoœæ, której sk³adnikiem istotnym s¹ oswojone w ró¿nych czasach
nowoœci”23.

Tradycje muzyczne Kaszubów z Pomorza nad Wis³¹

W œwiecie kultury duchowej Kaszubów i Pomorzan nad Wis³¹ szczególnie
oryginaln¹ cz¹stkê stanowi¹ tradycje muzyczne i œpiewacze24. Trudno przecie¿
oddzieliæ œpiew od muzyki. Zastanawiaj¹c siê nad tradycjami muzycznymi Pomo-
rza Nadwiœlañskiego, zw³aszcza w dziejach najnowszych – w XIX i XX wieku,
stanowi¹cych w najszerszym wymiarze o obrazie wspó³czesnoœci, trzeba w pierw-

21 Zob. te¿ has³o tradycja, [w:] S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, War-
szawa-Poznañ 1987, s. 353.

22 J. Szacki, Tradycja. Przegl¹d problematyki, Warszawa 1971, s. 97-98.
23 Ten¿e, S³owo wstêpne, [w:] Tradycja i nowoczesnoœæ, red. J. Kurczewska, J. Szacki, Warszawa

1984, s. 10.
24 Pomijamy tu prezentacjê dziejów pocz¹tków i rozwoju kaszubsko-pomorskiego ruchu œpie-

waczego, zaistnia³ego w ostatnim 20-leciu XIX wieku (a tak¿e wczeœniejszego ruchu cecy-
liañskiego). Wyrazem jego znacznego zorganizowania by³o powstanie w 1912 roku na bazie
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szym rzêdzie przywo³aæ bogate dziedzictwo pieœni. Chodzi zarówno o pieœni lu-
dowe, jak i te, które bêd¹c dzie³em znanych nam z imienia i nazwiska twórców
(autorów tekstów i muzyki – kompozytorów), zasili³y tradycjê ludow¹, stanowi¹c
o kulturze muzycznej mieszkañców regionu.

Nie zapominaj¹c o wielokulturowym charakterze tak¿e Pomorza nad Wis³¹,
tu skupiæ siê wypada przede wszystkim na kaszubsko-polsko-s³owiañskiej jej cz¹-
stce, mniej znanej wœród niemieckich mieszkañców Pomorza, jak tym bardziej
ogó³u Niemców za Odr¹ i £ab¹. Przywo³ywane dalej dzie³a i postacie jej twórców
trzeba traktowaæ jedynie jako sygna³y, dotycz¹ce ró¿norodnoœci i bogactwa folk-
loru, szerzej muzyki i pieœni kaszubskiej oraz polskiej w XIX-wiecznych Prusach
Zachodnich, jak te¿ na Pomorzu Polskim w 20-leciu miêdzywojennym oraz Ka-
szubskim po 1945 r.

Spoœród polskich etnologów25, badaczy – zbieraczy folkloru muzycznego
Kaszubów ¿yj¹cych na Pomorzu Nadwiœlañskim, którzy wyró¿nili siê szczegól-
nie donios³ymi dokonaniami i zas³ynêli wœród wspó³czesnych sobie i potomnych,
uwzglêdniæ trzeba w pierwszym rzêdzie takie postacie, jak:
– Florian Ceynowa (1817–1881) i Szczepan Keller (1827–1872) oraz Józef

Mazurawski (1832–1877);
– Jan Potock (1886–1940) i £ucjan Kamieñski (1885–1964);
– Leon Roppel (1912–1978) i W³adys³aw Kirstein (1901–1987);
– a przede wszystkim zespó³ wspó³pracowników i realizatorów ogólnopolskie-

go projektu Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego z po³owy XX wieku, któ-
rych owocem jest wielkie dzie³o Polska pieœñ i muzyka ludowa, t. 2 Kaszuby,
cz. I–III, wydane pod nazwiskami Ludwika Bielawskiego i Aurelii Miodu-
chowskiej, zrealizowane pod patronatem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie w latach 1997–199826. Przywo³anych wy¿ej badaczy
i zbieraczy oraz innych mi³oœników i twórców muzyki Kaszubów mo¿emy
poznaæ, bli¿ej studiuj¹c choæby tylko leksykon pt. Muzyka Kaszub. Materia³y
encyklopedyczne, pod red. Witos³awy Frankowskiej, Gdañsk 2005.

chórów z Kaszub (Kaszubski Okrêg Œpiewaczy – 1909) Pomorskiego Zwi¹zku Œpiewaczego,
którego tradycje kultywowane i rozwijane s¹ do dziœ, m.in. poprzez wejherowski Ogólnopol-
ski Festiwal Pieœni o Morzu, organizowany od 1966 r. Zob. M. Baran, Zjednoczony ruch
œpiewaczy na Kaszubach, Wejherowo 1969.

25 Zob. A. Kwaœniewska, Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX
i XX w. Ludzie, instytucje, osi¹gniêcia badawcze, Gdañsk 2009.

26 Prof. Ludwik Bielawski, urodzony w 1929 r. w Chojnicach, muzykolog i badacz ludowych
tradycji muzycznych Kaszub, jest absolwentem gimnazjum chojnickiego i uniwersytetu poz-
nañskiego. Od 1954 r. pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest autorem m.in.
opracowania pt. Folklor muzyczny Pomorza (1972). Aurelia Miodowska (1918–1983), urodzi³a
siê w Kamionce k. Lubartowa, by³a absolwentk¹ Uniwersytetu £ódzkiego. Jako folklorystka-
-etnograf pracowa³a w IS PAN w l. 1953–1979, prowadz¹c badania m.in. na Kaszubach.



C. OBRACHT-PRONDZYÑSKI, J. BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)110

Dr med. Florian Ceynowa uwa¿any jest przede wszystkim za budziciela Ka-
szubów i ojca literatury kaszubskiej. Jednak¿e do jego równie wa¿nych dokonañ,
zaliczonych do dorobku etnografii, nale¿y fakt opublikowania kilku zbiorów pie-
œni, z których najwa¿niejsze zatytu³owa³:
– Sto frantovek z po³udnjovéj czêœcj Pomorza Kaszubskjego, osoblivje s zjemj

Svjeckjéj, Krajni, Koczevja i Boróv. S dodatkjem trzech prosb na vesele, Œwie-
cie [1865];

– Sbjór pjeœnj œvjatovich, które naród s³ovjañskj v krolestvje pruskjm œpjewaæ
lubj. Seszit pjervszi. Dumkj i Arije, Gdañsk [1867], z. 2. Krakovjakj, Sjelankj
i Marsze, (Gdañsk 1868), Frantóvkj, Sêtopórkj, Projsbi na vesele (Œwiecie
1878)27.

Podkreœliæ trzeba, ¿e w zbiorach Ceynowy znajdujemy nie tylko kaszubskie
frantówki (œwieckie pieœni), ale tak¿e owe œwiatowe pieœni – polskich i innych
autorów, poznane przezeñ podczas studiów uniwersyteckich i w trakcie dzia³al-
noœci w organizacjach akademickich i innych. S³aboœci¹ zbiorów Ceynowy jest
to, ¿e udokumentowa³ jedynie czêœæ s³own¹ pieœni. Ich melodii musimy szukaæ
w innych zbiorach.

Podobn¹ drog¹ jak Ceynowa, ale w odniesieniu do pieœni religijnych, poszed³
ks. Szczepan Keller, m.in. proboszcz w Leœnie i Pagódkach na Kaszubach, pierw-
szy redaktor pelpliñskiego „Pielgrzyma”, tak¿e Kaszuba z urodzenia, zas³u¿ony
w wielu dziedzinach ¿ycia spo³eczeñstwa polskiego Prus Zachodnich, który jest
twórc¹ najbogatszego dot¹d polskiego w Prusach Zachodnich Zbioru pieœni na-
bo¿nych katolickich do u¿ytku koœcielnego i domowego, wydanego dot¹d dwu-
krotnie w Pelplinie w latach 1871 i 1886, jakiego egzemplarze dotar³y do ró¿nych
zak¹tków pañstwa prusko-niemieckiego i Polonii w Ameryce28. Zbiór ks. Kelle-
ra, z którego obficie czerpali twórcy innych podobnych œpiewników w XIX i XX
wieku, zawiera teksty 1102 pieœni na ró¿ne okazje i œwiêta roku koœcielnego oraz
msze œwiête i niemal do wszystkich wa¿niejszych œwiêtych. By³ i jest on do dziœ
szczególnie cenionym a rzadkim skarbem w kaszubsko-pomorskich domach, wy-
korzystywanym zw³aszcza w okresie Bo¿ego Narodzenia (mnóstwo pastora³ek
i kolêd) oraz podczas pustych nocy – czuwania, mod³ów przy trumnie zmar³ego
w noc przed pogrzebem29.

27 ¯ycie i twórczoœæ F. Ceynowy – zob. m.in. Jan Karnowski, Dr Florian Ceynowa, oprac.
i pos³owiem opatrzy³ Jerzy Treder, Gdañsk 1997 oraz Ireneusz Pieróg, Florian Stanis³aw
Ceynowa (1817–1881), Toruñ 2009, a tak¿e ¯ycie i twórczoœæ Floriana Ceynowy (1817–
–1881), pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2012 (w druku).

28 Biografia ks. Kellera, zob. H. Mross, S³ownik biograficzny kap³anów diecezji che³miñskiej
wyœwiêconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 130. (Tam¿e dalsza bibliografia).

29 Zob. J. Perszon, Na brzegu ¿ycia i œmierci. Zwyczaje, obrzêdy oraz wierzenia pogrzebowe
i zaduszkowe na Kaszubach, Pelplin 1999 i J. Borzyszkowski, Ks. Szczepan Keller a „Pusta
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Bezcennym uzupe³nieniem œpiewnika ks. Kellera jest niezmiernie rzadko dziœ
spotykane, najwybitniejsze dzie³o jego przyjaciela, ks. Józefa Mazurowskiego,
profesora œpiewu i muzyki w pelpliñskim Collegium Marianum, a tak¿e œpiewu
i liturgii w tamtejszym seminarium. Ks. Mazurowski, bêd¹c entuzjast¹ niemiec-
kiego ruchu cecylianskiego, dyrygentem chóru katedralnego, dzia³aj¹c w duchu
reformy ratyzboñskiej, jako kompozytor i dyrygent przygotowa³ niejako cz. II
dzie³a Kellera pt. Melodje do Zbioru pieœni nabo¿nych katolickich dla u¿ytku ko-
œcielnego. U³o¿one do grania na organach i œpiewania na cztery g³osy. W Dru-
karni Breitkopfa i Haertla w Lipsku. Nak³adem wydawcy. 187130. By³o ono przez
wiele pokoleñ podstawow¹ pomoc¹ dla organistów nie tylko na Pomorzu Wschod-
nim. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ obaj – Keller i Mazurowski – byli nie
tylko zbieraczami, dokumentalistami, ale tak¿e twórcami – autorami tekstów
i melodii, kompozycji wielu opublikowanych pieœni, absolwentami pruskich gim-
nazjów klasycznych, znawcami kultury – tak¿e muzycznej niemieckiej. Problem
zbadania korzeni, inspiracji ich w³asnej twórczoœci, to wci¹¿ aktualne zadanie.

Kolejne pokolenia badaczy – zbieraczy folkloru – œwieckich pieœni i muzyki
Kaszubów-Pomorza, reprezentuj¹ miêdzy innymi Jan Patock i £ucjan Kamieñ-
ski. Pierwszy jako Kaszuba by³ nauczycielem szkó³ powszechnych w pañstwie
pruskim, a tak¿e inspektorem i nauczycielem szkó³ œrednich w odrodzonej Rze-
czypospolitej. Drugi pochodzi³ z Gniezna, a studiowa³ w Berlinie. Po studiach
zamieszka³ w Królewcu, gdzie by³ redaktorem „Konigsberger Allgemeine Zeitung”,
ze stanowiska którego zosta³ zwolniony za dzia³alnoœæ w tajnej organizacji pol-
skiej. Z Królewca uda³ siê do Berlina, sk¹d w 1919 r. wróci³ do Poznania, gdzie
wspó³organizowa³ polskie szkolnictwo muzyczne.

Jako muzykolog i kompozytor zwi¹zany by³ od 1921 do 1939 r. z Uniwersy-
tetem Poznañskim, gdzie w 1930 r. za³o¿y³ pierwsze w Polsce archiwum fonogra-
ficzne. Obaj wêdrowali po Kaszubach i Pomorzu, gromadz¹c – ka¿dy na swój
sposób – materia³y folklorystyczne.

Jan Patock zwi¹zany by³ z Verein fur Kaschubische Volkskunde w Kartu-
zach, powsta³ym w 1907 r., wydaj¹cym swoje „Mitteillungen...” oraz z m³odoka-
szubami i ich czasopismem „Gryf”, którego pierwszy numer ukaza³ siê w 1908 r.
Na ³amach tych czasopism publikowa³ bajki i pieœni Kaszubów, interesuj¹c siê
jednoczeœnie – gromadz¹c i publikuj¹c tak¿e œpiewane na pó³nocnych Kaszubach

noc” – kaszubski zwyczaj dawniej i dziœ, [w:] Nekropolie Pomorza, red. Józef Borzyszkow-
ski, Gdañsk 2011.

30 Dot¹d w literaturze naukowej i bibliografiach mylnie nieco podawano, i¿ wydano=drukowano
je w Pelplinie. Oczywiœcie, ¿e wydawca dzie³a by³ pelpliñski. Nosi ono imprimatur ówczes-
nego biskupa che³miñskiego ks. Joannesa (Mariwtza) – Pelplini die 23 Decembris 1869.
Ks. H. Mross, kojarz¹c je nieod³¹cznie z dzie³em ks. Kellera, poda³, i¿ tak¿e ono zosta³o
wydane po raz drugi w 1886 r. Niestety, dot¹d na egz. tego¿ wydania ani w Pelplinie, ani
w Gdañsku nie natrafiono.
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pieœni niemieckie31. W 20-leciu miêdzywojennym publikowa³ g³ównie na ³amach
pomorskich gazet kaszubskich i polskich. W 1936 r. w Gdyni ukaza³o siê jego
najwa¿niejsze dzie³o pt. Kopa szêtopórk, zawieraj¹ce przedmowê dr. W³adys³awa
Pniewskiego, znawcy literatury i pieœni kaszubskiej, dzia³acze Towarzystwa Przy-
jació³ Nauki i Sztuki w Gdañsku. Pniewski stwierdzi³, i¿ jest to pierwszy wiêkszy
zbiór pieœni pó³nocnokaszubskich wydany w celach naukowych32. Obejmuje on
zanotowane przez Patocka, urodzonego w Strzelnie pow. Puck, œpiewane w rodzin-
nym zak¹tku pieœni mi³osne i zalotne, rodzinne i pasterskie, dumki i ko³ysanki,
komiczne i ¿o³nierskie. Sta³y siê one inspiracj¹ dla pisarzy i kompozytorów ka-
szubskich i polskich. Czêœæ jego spuœcizny rêkopiœmiennej, odnalezionej w zbio-
rach Friedricha Lorentza w Berlinie, ujawni³ kontynuator jego dzie³a, Friedhelm
Hize jako Hundert kaschubische Tanzversne von Jan Patock. Przëspiewczi do
tuñca33. Z utrwalonych przezeñ melodii i tekstów korzystaj¹ i dziœ twórcy wspó³-
czesnych kaszubskich utworów muzycznych oraz kierownicy – dyrygenci zespo-
³ów folklorystycznych.

Z kaszubskiego dorobku £ucjana Kamieñskiego, po II wojnie jako nauczy-
ciela szkó³ muzycznych zwi¹zanego z Toruniem, nieustannie przywo³ywane
i wysoko cenione s¹ dwa zbiory: Pieœni z Kaszub po³udniowych, wydany Toruñ
1936 w ramach serii Pieœni ludu pomorskiego oraz Œpiewnik pomorski na 1 lub
wiêcej g³osów, Poznañ 1938. Muzycy i muzykolodzy pamiêtaj¹ te¿ o opracowa-
nym i wydanym przez niego w 2 zeszytach utworze Kaszëbscie nuti na g³os
z fortepianem, Warszawa 193634. Jako inicjator badañ muzykologicznych tradycji
muzycznych Kaszubów i Pomorza, wykazuj¹cy i podkreœlaj¹cy ich zwi¹zki przede
wszystkim z kultur¹ polsk¹, w czasie okupacji hitlerowskiej by³ szykanowany za
sprzyjanie Polakom, a po wojnie za sprzyjanie Niemcom35. Podobnie J. Patock,
przed I wojn¹ by³ szykanowany przez Prusaków za sprzyjanie polskoœci, a po

31 Zob. np. Bunte Bilder aus Westpreussen. Bilage der Westpreussischen Schulzeitung, Danzing
1909 i „Das lande”, Jg. 20, 1912.

32 Zob. J. Patock, Kopa..., s. 4.
33 Zob. biogramy J. Patocka w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 3 i w: Mu-

zyka Kaszub. Materia³y encyklopedyczne. Tam¿e pe³niejsza dokumentacja bibliograficzna.
Przywo³aæ mo¿na m.in. niemieckie opracowania: F. Hinze, Bibliographische Beitrage zu einer
Geschichte der kaschubischen Literatur. Theil II. Jan Patock, „Zeitschrift fur Slavistik”,
Bd XII, H. 1, Berlin 1967, s. 95-106; F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatur.
Versuch einer zusammenfassenden Darstelung, 2., verb. u. erw. Auflage, München 1991,
s. 76-81.

34 Jego biogram zob. m.in. w: Polski s³ownik biograficzny, t. XI, z. 1 i SBPN (oprac. Leon
Witkowski) oraz Muzyka Kaszub... Szerzej jego ¿ycie i badania prezentuje A. Kwaœniewska
w: Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu..., s. 250-257.

35 Zob. A. Kostrzewa, Idee i dramaty. O ¿yciu i pracy badawczej £ucjana Kamieñskiego, [w:]
W krêgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, S³upsk-
-Gdañsk 2008, s. 107-122. Zob. te¿ W. Sobieski, Walka o Pomorze, Poznañ 1928.
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1920 roku podejrzewany o nadto ¿yczliwy stosunek do niemieckoœci – pracowa³
bowiem jako emeryt w szkolnictwie niemieckim. Ich osobiste i rodzinne losy s¹
egzemplifikacj¹ nie³atwego, po czêœci tragicznego losu ludzi pogranicza, zw³aszcza
losu Kaszubów i kaszubologów, ¿yj¹cych na Pomorzu miêdzy Polsk¹ a Niemca-
mi... Ten aspekt – walki o Pomorze, dokumentowania polskoœci kultury i tradycji
Pomorza, przy œwiadomym minimalizowaniu zjawisk œwiadcz¹cych o wzajem-
nym przenikaniu, wp³ywach kulturowych s¹siadów, tu szczególnie niemieckich,
bardzo d³ugo by³ eksponowany w nauce i propagandzie PRL po II wojnie œwiato-
wej, kiedy to tak¿e spora czêœæ Pomorza Zachodniego, dot¹d niemieckiej prowin-
cji Pommern, znalaz³a siê w granicach Polski, a wielu mieszkañców nadba³tyc-
kiej krainy znad Wis³y migrowa³o na zachód ku Odrze, wnosz¹c do nowo tworz¹-
cej siê kultury mieszkañców tego¿ regionu elementy kaszubsko-s³owiañskie,
najsilniejsze, naj³atwiej siê zakorzeniaj¹ce w³aœnie w œwiecie na nowo rozwijaj¹-
cego siê folkloru i muzyki. Na Pomorzu Wschodnim z powojennych, indywidual-
nych dokonañ w zakresie inwentaryzacji folkloru i wzbogacenia tradycji muzycz-
nych, zw³aszcza samych Kaszubów, na szczególn¹ uwagê i wyró¿nienie zas³u-
guj¹ dokonania Kaszuby Leona Roppla i Kociewiaka W³adys³awa Kirsteina,
mieszkaj¹cych w Gdyni36. Obaj imali siê ró¿nych zajêæ, bêd¹c g³ównie nauczy-
cielami – pierwszy jêzyka niemieckiego, drugi muzyki i œpiewu jako dyrygent
chórów i zespo³ów folklorystycznych. Roppel, bêd¹c przede wszystkim poet¹
i popularyzatorem literatury kaszubskiej, wci¹gn¹³ do wspó³pracy Kirsteina jako
dyrygenta i kompozytora (tak¿e melodii do Ropplowych tekstów) do zgromadze-
nia i opracowania kolejnego zbioru Pieœni z Kaszub, wydanych w Gdañsku
w 1958 r. Kirstein, publikuj¹cy w³asne zbiory pieœni kociewskich, morskich
i pomorskich, tworz¹cy coraz to nowe ich kompilacje, zosta³ te¿ zaanga¿owany
przez L. Roppla do opracowania strony muzycznej zebranego g³ównie przez sie-
bie, po czêœci autorstwa inspirowanych przezeñ wspó³czesnych poetów i kompo-
zytorów zwi¹zanych z Kaszubami, zbioru: Kaszëbskié kolêdë ë godowë spiewë.
Po œmierci Roppla ich maszynopisowo-rêkopisowy zbiór zachowa³ siê – odnale-
ziony zosta³ – w rêkach W. Kirsteina i st¹d jego tylko nazwisko figuruje na stronie
tytu³owej dzie³a. W opracowaniu g³ównie muzycznym Jerzego Stachurskiego uka-
za³o siê ono pod tym¿e tytu³em w Gdañsku w 1982 r.37 We wstêpie J. Borzyszkow-
skiego zaprezentowane s¹ rzeczywiste dzieje narodzin tego zbioru, czyli decydu-
j¹cy udzia³ L. Roppla, jak te¿ zasygnalizowane jego liczne, inspiruj¹ce kontakty
z autorami teksów i kompozytorami melodii, wspó³czeœnie mu towarzysz¹cymi
poetami i muzykami, twórcami nie tylko kolêd, choæ to one stanowi¹ szczególnie
istotny i innowacyjny sk³adnik kultury muzycznej Kaszubów w XX wieku.

36 Ich biogramy zob. SBPN oraz Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 318 i 678-679.
37 Zob. Kaszëbskié kolêdë ë godowë spiewë. Zebra³ i wstêpnie opracowa³ W³adys³aw Kirstein,

Gdañsk 1982. Na stronie redakcyjnej czytamy m.in.: „Wybór i przygotowanie do druku: Jerzy
Stachurski. Wstêp: Józef Borzyszkowski”.
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 Ju¿ przed laty zwrócono uwagê, ¿e z bogatego skarbca œwieckich-ludowych
pieœni kaszubskich do tradycji ogólnopolskiej wesz³a jedna za przyczyn¹ znanego
kompozytora warmiñsko-wielkopolskiego Feliksa Nowowiejskiego (1877–1946).

Jest on m.in. autorem melodii do Hymnu kaszubskiego do s³ów Hieronima
Derdowskiego (1852–1902) oraz wielu innych pieœni i utworów o tematyce ka-
szubsko-pomorskiej i morskiej, m.in. opery Legenda Ba³tyku, skomponowanej na
podstawie kaszubskiej baœni o zatopionej Winecie38. T¹ dziœ, lub ju¿ tylko doœæ
powszechnie znan¹ w Polsce, pieœni¹ kaszubsk¹ jest utwór pt. Hej ¿eglarzu, ¿egluj-
¿e...! Podobnie w kulturze ogólnoniemieckiej za przyczyn¹ pisarza i poety Wernera
Bergengruena (1892–1964) zaistnia³a (zas³yszana przezeñ w dzieciñstwie) na kilka
pokoleñ kaszubska kolêda – pastora³ka, znana jako Kaschubisches Weihnachts-
lied, t³umaczona dalej na jêzyk polski i orygina³u – jêzyk kaszubski....39 Wœród
autorów jej nowego kaszubskiego tekstu jest nauczyciel i poeta kaszubski Stefan
Bieszk (1895–1964), urodzony i ukszta³towany we Fryburgu Badeñskim, który
zamieszka³ na Pomorzu dopiero w 1920 r. z ojcem Ferdynandem, obejmuj¹cym
dyrekcjê gimnazjum w Chojnicach, gdzie rych³o zosta³ równie¿ nauczycielem
m.in. ³aciny. On to przed II wojn¹, a zw³aszcza po wojnie, wêdruj¹c po Kaszu-
bach wraz z m³odzie¿¹ i w ramach badañ terenowych, gromadzi³ nie tylko pere³ki
kaszubskiego folkloru muzycznego, ale tworzy³ te¿ w³asne pieœni kaszubskie –
s³owa i melodie, które za przyczyn¹ zaprzyjaŸnionych kobiet z zespo³u „Wdzy-
dzanki” we Wdzydzach Kiszewskich i grupki m³odzie¿y studenckiej z koñca lat
szeœædziesi¹tych XX wieku posz³y ciut szerzej w kaszubsko-pomorski œwiat40.
Ten poetycko-kompozytorski dorobek Stefana Bieszka, znanego dot¹d g³ównie
jako autora patriotycznych dramatów historycznych w jêzyku polskim (w rodzaju
Tobie Ojczyzno) oraz Sonetów kaszubskich41, czeka na pe³n¹ inwentaryzacjê
i analizê tak¿e muzyczn¹. W jego kompozycjach odnajdujemy bowiem klimaty
i dŸwiêki spotykane nie tylko na Kaszubach i w Badenii, co wcale nie powinno
dziwiæ badaczy, gdy¿ w dzieciñstwie i m³odoœci jêzyk i kultura niemiecka, tak¿e
muzyczna, obok kaszubskiej i polskiej, by³a jego udzia³em na co dzieñ, a do koñ-
ca ¿ycia pozosta³a mu bliska, nie tylko z tego wzglêdu, i¿ jego ¿on¹ w 1923 r.

38 Zob. J. Boehm, Feliks Nowowiejski 1877–1946, Olsztyn 1977 i A. Poszowski, Kompozycje
Feliksa Nowowiejskiego o tematyce kaszubskiej, [w:] Feliks Nowowiejski w setn¹ rocznicê
urodzin. Prace specjalne 13. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Muzyczna w Gdañsku, WSP w Olsz-
tynie, Gdañsk 1978.

39 Zob. W. Bergebgruen, Kaschubisches Weihunachbslied, „Heimetlatter” Ig. XII, nr 23, Braun-
schweig 2002, s. 34; J. Borzyszkowski, Kuchnia i... „Kolêda Kaszubów” w XIX i XX wieku,
[w:] Wokó³ pomorskiej kuchni. X Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. B. E. Nowina-Sro-
czyñska, S³upsk 2009, s. 32-54.

40 Tu mo¿na przywo³aæ w³asne doœwiadczenia i wspomnienia J. Borzyszkowskiego jako prezesa
Klubu „Pomorania” w Gdañsku w latach 1966–1969.

41 Zob. F. Neureiter, Geschichte der Kaschubischen Literatur…, s. 185-190, a tak¿e S. Bieszk,
Tobie Ojczyzno, Chojnice 1937 i 1995 oraz ten¿e, Sonety kaszubskie, Gdañsk 1975 i 1986
z Pos³owiem J. Borzyszkowskiego.
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zosta³a urodzona i ukszta³towana w Badenii Niemka, zakorzeniona z kolei w pol-
skoœci, wychowuj¹ca w duchu polskim liczn¹ gromadkê dzieci42.

W podobnym œwiecie – wielu etni i wielu kultur, a przede wszystkim obok
rodzimej kultury kaszubskiej, tak¿e polskiej i niemieckiej, wyros³o pokolenie
m³odszych od S. Bieszka dzia³aczy kultury i twórców literatury (tak¿e pieœni ka-
szubskich), z których czêœæ w latach trzydziestych XX wieku stworzy³a ruch zrze-
szeñców, podkreœlaj¹cych odrêbnoœci jêzykowo-kulturowe Kaszubów43. Dla nich
Stefan Bieszk, zw³aszcza po 1945 r., by³ swoistym guru, g³ównie w sprawach
jêzyka i pisowni oraz twórczoœci literackiej. Ich najwybitniejszy przedstawiciel,
Jan Trepczyk (1907–1989), nauczyciel, kompozytor i dyrygent chórów, poeta
i dzia³acz, zas³yn¹³ jako autor licznych pieœni, wykonywanych przezeñ swego czasu
w duecie z ¿on¹ Leokadi¹, zarówno œwieckich, jak i religijnych44. Najwiêksze
z opublikowanych zbiorów jego pieœni to: Kaszëbskji Pjesnjôk (RogoŸno 1935)
i Lecë choranko (Wejherowo 1980 i 1997). Wiele z nich ukaza³o siê w zbiorach,
prezentuj¹cych opracowania chóralne itp. innych kompozytorów i dyrygentów.
Dziœ nadal, mimo pojawienia siê po jego œmierci wielu nowych poetów – pjesnio-
dzejôrzów kaszubskich, jego s³owa i muzyka zajmuj¹ czo³owe miejsce w skarbcu
muzycznym Kaszubów, znajduj¹c wykonawców wœród amatorów i profesjonalis-
tów, zadomawiaj¹c siê pod kaszubskimi strzechami i sklepieniami koœcio³ów, zys-
kuj¹c laury wraz z ich wykonawcami na festiwalach w kraju i za granic¹.

Do grona twórców najpopularniejszych dziœ na Kaszubach autorskich pieœni
– tekstów i kompozycji nale¿y m.in. ks. Antoni Pepliñski (1918–1995), zakorze-
niony na pograniczu kaszubsko-niemieckim sprzed 1945 roku. Bêd¹c przez d³u-
gie lata proboszczem w Ziemi Che³miñskiej, w kontakcie i z têsknoty za rodzin-
nymi Kaszubami, dok¹d wróci³ – na Kaszuby – do Mœciszewic, stworzy³ dziesi¹t-
ki pieœni, z których czêœæ (tak¿e kolêd) zdoby³a powszechn¹ popularnoœæ i niemal
ludow¹ markê. W 1988 r. w Gdañsku ukaza³ siê ich pierwszy zbiór pt. Kaszëbë
wo³aj¹ nas. Wiele utrwalonych zosta³o w nagraniach, tak¿e p³ytowych, kaszub-
skich zespo³ów folklorystycznych45.

42 Zob. Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964). Zebra³ i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk
2012 (w druku).

43 O œrodowisku dzia³aczy ruchu kaszubskiego i twórców zwi¹zanych z pismem „Zrzesz
Kaszëbskô” – organem Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, dzia³aj¹cym skromnie w l. 30.
XX wieku w Kartuzach, kontynuujacych dzia³alnoœæ i twórczoœæ po 1945 r. zob. F. Neureiter,
Geschichte der kaschubischen Literatur…, s. 164 i n.; W. Pepliñski, „Zrzesz Kaszëbskô”.
Geneza i kszta³towanie siê oblicza spo³eczno-politycznego (1933–1939), „Pomerania”, 1982,
nr 6; J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdañsk-
-Wejherowo 2002, s. 640 i n. oraz C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹
a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, s. 445-454.

44 Zob. F. Neureiter, Geschichte…, s. 172 i n. oraz jego biogramy w SBPN i Muzyka Kaszub…
45 Zob. m. in. Muzyka Kaszub…, s. 175-176 oraz J. Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorscy dusz-

pasterze – wspó³twórcy dziejów regionu, Gdañsk-Pelplin 2002, s. 273-278.



C. OBRACHT-PRONDZYÑSKI, J. BORZYSZKOWSKI (GDAÑSK)116

Przywo³uj¹c postacie wy¿ej wspomnianych twórców, poetów i kompozyto-
rów, warto zauwa¿yæ, ¿e w ich pokoleniu niejeden kaszubski pjesniodzejôrz pisa³
nowe teksty do melodii ze skarbca ogólnopolskich lub ludowych kaszubskich
pieœni. Czyni³ to tak¿e J. Trepczyk, nadaj¹c nowym kompozycjom swoje indywi-
dualne piêtno. W pokoleniu jego rówieœników znaleŸli siê tak¿e muzycy – kom-
pozytorzy profesjonaliœci, mo¿na rzec tak¿e rangi Feliksa Nowowiejskiego, ko-
rzystaj¹cy równie¿ z ludowego skarbca kultury muzycznej Kaszubów. Ich najwy-
bitniejszym przedstawicielem jest gdañszczanin Henryk Jab³oñski (1915–1989),
do 1948 r. nosz¹cy inne imiê i rodowe nazwisko – Helmut Degler, u¿ywaj¹cy
póŸniej tak¿e pseudonimu Hubertus46. On to jako wiolonczelista, pedagog i kom-
pozytor, wspó³pracuj¹c po wojnie m.in. z orkiestrami Polskiego Radia, wyk³adaj¹c
w latach 1954–1980 instrumentacjê i kompozycjê, w Wy¿szej Szkole Muzycznej
w Gdañsku, tworz¹c w³asne kompozycje, niejednokrotnie pe³nymi garœciami czer-
pa³ z kaszubskiej muzyki ludowej. W jego dorobku, prezentowanym w salach
koncertowych i na antenie radia w kraju i za granic¹, znajdujemy miêdzy innymi
2 symfonie, z których jedna nazwana zosta³a I Kaszubska (1952), multum utwo-
rów solowych i wokalnych do s³ów wybitnych poetów kaszubskich, wykonywa-
nych m.in. przez Zofiê Janukowicz-Pob³ock¹ w Japonii. Prawykonania niektó-
rych jego utworów zaistnia³y m.in. dziêki jego synowi Romanowi – wybitnemu
wiolonczeliœcie. Twórczoœæ kompozytorska Henryka Jab³oñskiego stanowi stan-
dardow¹ pozycjê w dorobku kompozytorskim gdañskiego œrodowiska muzycznego
po 1945 r., zakorzeniaj¹cego siê w rodzimych tradycjach kaszubsko-pomorskich.
Jego ¿yciorys i twórczoœæ to szczególnie interesuj¹cy przyk³ad wspó³istnienia
i przenikania – przeplatania siê tradycji i elementów muzyki kaszubskiej i pol-
skiej oraz starogdañskiej i niemieckiej. Kaszubi s¹ bowiem jako pradawna lud-
noœæ Pomorza, (odchodz¹ce ju¿ w przesz³oœæ pokolenia – by³y i s¹), szczególnym
pomostem i ³¹cznikiem miêdzy Polakami a Niemcami.

Interesuj¹c siê tradycjami muzycznymi i kultur¹ Pomorza, mo¿na pomin¹æ
wielu jej twórców, wiele dzie³ dawnych i wspó³czesnych twórców, tak¿e owoców
wieloletnich badañ historyków muzyki i kultury. Nie mo¿na jednak pomin¹æ owo-
ców realizacji wielkiego projektu – badañ folkloru muzycznego, realizowanego
w po³owie XX wieku, niejako kontynuacji dokonañ £. Kamieñskiego47. W realiza-
cji tego¿ projektu, a w³aœciwie kilku, z których najwa¿niejsza by³a ogólnopolska
Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1950–1954, wziê³o udzia³ w jej
grupie pomorskiej kilku wybitnych poetów i muzyków z Kaszub. Podsumowaniem
swoistym owoców tej akcji jest firmowane przez Ludwika Bielawskiego i Aureliê
Mieduchowsk¹ trzyczêœciowe dzie³o w ramach serii Polska pieœñ i muzyka ludo-

46 Zob. Muzyka Kaszub…, s. 81-83; tam¿e bibliografia, m.in. A. Koz³owska-Lewna, Henryk
Hubertus Jab³oñski, „Pomerania”, 1980, nr 10, s. 24-25, a tak¿e O. Dêbicka, Fotografie
z t³em. Gdañszczanie po 1945 roku, Gdañsk 2003, s. 32-57.

47 Zob. A. Kwaœniewska, Badania etnologiczne…, s. 437 i n.
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wa. Kaszuby, cz. I, Warszawa 1997, cz. II–III, Warszawa 1998. Przedstawiaj¹c
w cz. I historiê tych badañ, sylwetki wykonawców, a tak¿e rolê folkloru muzycz-
nego w obrzêdach dorocznych i rodzinnych, analizuj¹c wp³ywy i powi¹zania ka-
szubskich pieœni z repertuarem polskim i niemieckim oraz europejskim, A. Mie-
duchowska i L. Bielawski, zauwa¿aj¹c podobnie jak Kamieñski du¿y wp³yw pie-
œni ogólnopolskich, napisali: „Obiektywnie trzeba jednak równie¿ przyznaæ, ¿e
wp³yw niemieckiej, a poœrednio w ogóle zachodnioeuropejskiej muzyki by³ na
Kaszubach bardzo istotny. Zdaje siê on ujawniaæ w cechach, na które tak ma³o
dot¹d zwracano uwagê. Otó¿ na zachodnich obszarach Polski, w tym znacznej
mierze równie¿ na Kaszubach, stosunkowo czêsto podkreœlany jest ascendentalny
charakter melodyki, wyra¿aj¹cy siê w stopniowym dochodzeniu w melodii do
punktu kulminacyjnego. (…) W³aœnie na naszych ziemiach zachodnich za³amuj¹
siê tendencje zachodnioeuropejskie i one decyduj¹ w znacznym stopniu o odrêb-
noœci tej muzyki w stosunku do innych regionów Polski, podobnie jak we wschod-
nioniemieckich melodiach ludowych, zapewne pod wp³ywem oddzia³ywania me-
lodyki s³owiañskiej, wykszta³ci³y siê odrêbnoœci w stosunku do melodii zachod-
nioniemieckich.

Drugim takim œrodkiem oddzia³ywania by³y niemieckie melodie taneczne,
zw³aszcza melodie instrumentalne. Na Kaszubach zarejestrowano sporo tañców
z niemieckimi nazwami. Nic w tym dziwnego, jeœli siê zwa¿y, ¿e ludnoœæ ¿y³a tu
w kontakcie kulturowym z Niemcami, ¿e m³odzie¿ odbywa³a przed I wojn¹ œwia-
tow¹ s³u¿bê w niemieckim wojsku. W³aœnie tañce, bardziej ni¿ pieœni, podlega³y
zmiennoœciom mody, st¹d te¿ nowe tañce z ³atwoœci¹ siê upowszechnia³y”48. –
Warto tu tak¿e zauwa¿yæ wp³yw szko³y i Koœcio³a, gdy¿ w wielu kaszubskich
parafiach duszpasterstwo do 1920, a w czêœci do 1945 r. odbywa³o siê w jêzyku
polskim i niemieckim. Nie bez znaczenia by³a równie¿ liczna migracja sezonowa
i sta³a do Niemiec, sk¹d trafia³y na Kaszuby tak¿e nowe melodie i instrumenty,
nowe trendy w muzyce i pieœni, jak te¿ bogactwo niemieckich wydañ nutowych,
nie tylko dzie³ klasyków sprzed I i II wojny, obecne w wielu inteligenckich i miesz-
czañskich, a nawet gburskich domach na Kaszubach.

W œrodowisku niemieckim i w kulturze niemieckiej, przynajmniej okresowo,
wyrasta³a znaczna czêœæ wykonawców – respondentów badaczy interesuj¹cej nas
dziedziny kultury, spoœród których do najbardziej oryginalnych i twórczych po-
staci mo¿na zaliczyæ pochodz¹cych z po³udnia Kaszub – Wincentego Rogalê
(1871–1958) i W³adys³awê z Grulkowskich Szlubach-Wiœniewsk¹ (1920–2008)49.
Ju¿ J. Patock w arcyciekawym Wstêpie do Kopy szêtopórk zauwa¿y³, ¿e „Kaszubi
wœród swoich œpiewaj¹ po kaszubsku, a skoro tylko pojawi siê ktoœ obcy, zaczy-

48 L. Bielawski, A. Mieduchowska, op. cit., cz. I, s. 101.
49 Zob. m.in. K. Ostrowski, Pieœniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, Gdañsk 1977

i 1985; J. Borzyszkowski, Pro memoria W³adys³awa Wiœniewska (1920–2008), „Acta Cassu-
biana”, t. X, 2008, s. 366-373.
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naj¹ u¿ywaæ, o ile mo¿liwoœci, form polskich, jak to czyni¹, polasz¹c w rozmowie
z obcymi. Wreszcie, widz¹c uœmiech na twarzy przybysza, wstydz¹c siê swej mowy,
zaczynaj¹ pos³ugiwaæ siê jêzykiem niemieckim”50. Tak by³o przed, a i po I czy
nawet niekiedy tak¿e po II wojnie œwiatowej. Obcymi byli zarówno Polacy z innych
regionów, jak i Niemcy, choæ nie zawsze, bo zarówno wœród jednych i drugich
byli zarówno „swoi” i „obcy”, a zwykle „swoimi” byli miejscowi, tak¿e miejsco-
wi Niemcy, zaœ obcymi równie¿ nietutejsi Polacy51. Bielawski i Mieduchowska
sformu³owali te¿ istotne stwierdzenie, i¿ jêzykiem pieœni ludowych na Kaszu-
bach wœród Kaszubów by³ g³ównie jêzyk polski. Informatorzy badaczy z po³. XX
wieku „niejednokrotnie podkreœlali, ¿e normalnie œpiewa³o siê pieœni ludowe po
polsku. Do œpiewania gwar¹ w du¿ym stopniu przyczyni³ siê dopiero œwiadomy
ruch regionalny”52. A ten, jak wiemy, w szerszym zakresie rozwin¹³ siê dopiero
w II po³owie XX wieku w postaci Zrzeszenia Kaszubskiego, powsta³ego w 1956 r.,
przekszta³conego w 1964 r. w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, bêd¹ce do dziœ
g³ówn¹ reprezentacj¹ samych Kaszubów i s¹siednich grup etniczno-kulturowych
oraz najwiêksz¹ organizacj¹ regionaln¹ nie tylko na Kaszubach i Pomorzu, ale
w ca³ej Polsce53.

Zasygnalizowany wy¿ej obraz tradycji i rozwoju muzyki i pieœni nie tylko
ludowej wœród Kaszubów na Pomorzu Nadwiœlañskim, obejmuj¹cy czasy naj-
nowsze niemal do koñca trwania tzw. w³adzy ludowej w Polsce, wraz z badaniami
dotycz¹cymi zmian po 1945 r. na Pomorzu Zachodnim54, stanowi swoisty punkt
wyjœcia do innowacyjnych zjawisk i zmian w tej materii na Kaszubach, zaistnia-
³ych w II Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e bogata
skarbnica melodii i w¹tków, utrwalona w dziele sygnowanym przez L. Bielaw-
skiego i A. Mieduchowsk¹, to wci¹¿ niewyczerpane, dot¹d skromnie wykorzysty-
wane przez profesjonalnych twórców i wykonawców Ÿród³o… W tej materii rzecz
ma siê podobnie jak z wiekopomnym dzie³em ks. Bernarda Sychty (1907–1982),
jego siedmiotomowym S³ownikiem gwar kaszubskich na tle kultury ludowej55,

50 Zob. J. Patock, op. cit., s. 15-16 oraz L. Bielawski I A. Mieduchowska, op. cit., s.103.
51 Zob. Wspomnienia Anny £ajming, t. I: Dzieciñstwo, Gdañsk 1995 i J. Kutta, „My” i „Oni” na

Pomorzu w latach 1920–1939. Przyczynek do integracji spo³eczeñstwa polskiego, „Zapiski
Historyczne”, 1991, z. 2-3.

52 L. Bielawski, A. Mieduchowska, op. cit., s. 104.
53 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia

Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdañsk 2006 oraz ten¿e, Kaszubi dzisiaj. Kultura-
-jêzyk-to¿samoœæ, Gdañsk 2007 (to¿ tak¿e w jêzyku kaszubskim (Kaszëbi dzys…), angiel-
skim (The Kashubs Today…), niemieckim (Kaschuben heute…).

54 Zob. B. Mat³awski, Tradycje polskiej muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego
w latach 1945–1970, Szczecin 2001 i Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim
w latach 1970–2009, Szczecin 2011.

55 Wydany przez Wydawnictwo PAN Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu i Gdañ-
skie Towarzystwo Naukowe w latach 1967–1976.



119PROBLEMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB...

w którym nie brak w¹tków muzycznych, dot¹d czêsto wykorzystywanym przez
ludzi nauki56, a rzadko przez wspó³czesnych twórców literatury kaszubskiej.
Tymczasem tak w muzyce, podobnie jak w literaturze, dzia³o i dzieje siê na prze-
³omie XX i XIX wieku bardzo wiele…

Muzyka i pieœñ jako elementy wspó³czesnego dziedzictwa
i kultury duchowej Kaszubów

Wszystkie uwagi, sformu³owane tu wczeœniej w odniesieniu do dziedzictwa
materialnego, dotycz¹ w oczywisty sposób tak¿e kaszubskiego dziedzictwa du-
chowego i tradycji zwi¹zanych z muzyk¹. A jest to szczególnie istotne, jeœli zwró-
cimy uwagê na to, co siê w ostatnich latach z i wokó³ kaszubskiej muzyki dzia³o
i dzieje. Tu w³aœnie dotykamy bardzo istotnych kwestii wyboru elementów uzna-
wanych za pozytywne, godne dziedziczenia, przekazywania nastêpnym pokole-
niom. Ale czêsto te¿ mamy do czynienia z zabiegami wokó³ uznania, ¿e coœ daw-
nego, a zapomnianego, mo¿e byæ w ogóle wartoœciowe. ¯e coœ takiego mo¿e sta-
nowiæ nadal atrakcyjny i ¿ywy element kaszubskiego dziedzictwa. W tym sensie
elementy dawnych tradycji mo¿emy „odkopywaæ”, czy te¿ ¿eby u¿yæ popularne-
go pojêcia Huberta Or³owskiego „odpamiêtywaæ”. Dopiero kiedy to zostanie
wykonane, mo¿na nadawaæ tym elementom nie tylko nowe znaczenia, ale i stoso-
waæ wobec nich nowe techniki. Doskonale to widaæ w³aœnie na przyk³adzie wiele
elementów kaszubskiej muzyki, która ma wrêcz zdumiewaj¹c¹ zdolnoœæ do prze-
poczwarzania siê, dostosowywania, adaptacji, wprowadzania innowacji etc.

Warto tu zwróciæ uwagê na kilka procesów.
Pierwszym jest fenomen nie tylko trwania, ale wrêcz rozwoju folkloru mu-

zycznego na Kaszubach. Pomijaj¹c kwestie dyskusji wokó³ samego pojêcia folk-
loru i wprowadzonego przez Józefa Bursztê pojêcia folkloryzm, mo¿na z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e kaszubska muzyka folklorystyczna po 1989 r.
prze¿ywa wyraŸny renesans. Œwiadczy o tym aktywnoœæ wielu zespo³ów, które
czasami maj¹ kilkudziesiêcioletni¹ historiê, ale te¿ pojawianie siê ci¹gle nowych,
szczególnie szkolnych (co ma oczywiœcie zwi¹zek z wprowadzaniem edukacji
kaszubskiej do szkó³). Oczywiœcie, nale¿y tê aktywnoœæ postrzegaæ jako swoist¹
formê wynajdowania i rekonstruowania tradycji muzycznych, o czym niedawno
trafnie pisa³ Dawid Martin57. W tym sensie to, co siê dzieje na Kaszubach, jest
wyraŸnym potwierdzeniem uwag poczynionych wczeœniej w zwi¹zku z funkcjo-
nowaniem tradycji we wspó³czesnych spo³eczeñstwach.

56 Zob. J. Pomierska, Przës³owiè samo sã rodzy w g³ówie. Kaszubskie przys³owia z polskimi
odpowiednikami, Gdañsk 2002.

57 D. Martin, Ruch folklorystyczny a „wynajdowanie tradycji” w kaszubskiej muzyce ludowej,
„Nasze Pomorze”, t. 11, 2009 (wyd. 2010), s. 251-259.
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Drugim zjawiskiem, mocno powi¹zanym z pierwszym, jest rozwijaj¹ce siê
w ostatnich latach inspirowanie siê folklorem, czy szerzej – muzyk¹ kaszubsk¹ –
przez wykonawców bardzo ró¿nych form muzycznych. Idzie tu i o opracowania
chóralne, i wokalno-instrumentalne, i orkiestrowe, a nawet muzykê na potrzeby
teatru czy te¿ filmu. Do tego mo¿na dodaæ ró¿nego rodzaju stylizacje, czy te¿
cytaty z muzyki kaszubskiej58. Tradycje tego nurtu s¹ ju¿ bardzo bogate, a ostat-
nie lata przynios³y m.in. tak ciekawe projekty jak Œpiewnik kaszubski Katarzyny
Gertner czy p³yta Kaszëbë jazzmana Olo Walickiego.

Trzecim procesem jest „folkizcja muzyki kaszubskiej”. Nie idzie o pojawienie
siê kaszubskiego folku jako pewnego stylu muzycznego. Raczej o wprowadzenie
elementów muzyki kaszubskiej do kultury popularnej i wykorzystywanie jej
w ró¿norodnych stylach muzycznych, w ró¿nych projektach artystycznych, w dzia-
³aniach czasami wrêcz marketingowych. Jest to oczywiœcie refleks znacznie szer-
szych procesów wykorzystywania treœci etnicznych, ale tak¿e ludowych, regio-
nalnych, wiejskich (obojêtnie jak to nazwiemy) w kulturze popularnej. Wi¹¿e siê
to tak¿e z tym, ¿e tradycyjne formy folklorystyczne trac¹ na atrakcyjnoœci, szcze-
gólnie w m³odym pokoleniu (swego czasu g³oœna dyskusja wokó³ kaszubskich
zespo³ów folklorystycznych by³a tego dobrym przyk³adem). Celem takich zabie-
gów jest tak¿e chêæ wyjœcia poza etniczn¹ niszê – kultura etniczna, wiejska, ludowa,
regionalna etc. (w tym przypadku kaszubska) ma siê staæ dostêpna (i atrakcyjna)
dla wszystkich. W tym sensie to, co „tradycyjnie kaszubskie”, ma staæ siê „po-
wszechnie popularnym”. Jak pisa³ Gordon Mathews „marketing form etnicznych
wi¹¿e siê z tym, ¿e przestaj¹ one byæ przyjêt¹ za pewnik dan¹ czyjejœ kultury,
a staj¹ siê jednym z towarów supermarketu kultury, dostêpnym dla ludzi na ca³ym
œwiecie. To zaœ mo¿e oznaczaæ jedynie wiêksz¹ sprzeda¿ i wy¿sze zyski”59.

Takie dzia³ania maj¹ oczywiœcie swoje konsekwencje: konieczne jest doko-
nywanie wyboru, mieszanie stylów, konwencji, dokonywanie przeróbek, zapo¿y-
czanie i „cytowanie” odmiennych tradycji muzycznych… Prowadzi to czêsto do
instrumentalnego stosunku do zastanej tradycji, kontestowanie ustalonych dotych-
czas wzorów wykonywania muzyki, poszukiwanie nowych mo¿liwoœci. W pod-
tekœcie jest te¿ doœæ typowe dla kultur mniejszoœciowych pragnienie pokazania,
¿e „my te¿ potrafimy”, nasza muzyka te¿ mo¿e byæ nowoczesna, popularna,
atrakcyjna dla wspó³czesnego odbiorcy…

Nie nale¿y z góry odbieraæ tej charakterystyki jako czegoœ negatywnego.
W tym nurcie mo¿na bowiem widzieæ sporo ró¿nych i ciekawych przedsiêwziêæ
artystycznych: wspólne granie kaszubskich zespo³ów folklorystycznych z jazz-
manami, rosn¹c¹ dyskografiê kaszubskich zespo³ów uprawiaj¹cych najró¿niejsze
style i formy muzyczne itd.60

58 Zob. Muzyka Kaszub..., s. 136-143.
59 G. Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005 s. 254.
60 Muzyka Kaszub…, s. 55-57.
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W gruncie rzeczy s¹ to typowe zjawiska dla kultury ponowoczesnej, postmo-
dernistycznej, w któr¹ w ostatnich latach mocno wkroczy³a tak¿e kultura kaszub-
ska. Byæ mo¿e w³aœnie w wymiarze muzycznym jest to najbardziej widoczne
i rzucaj¹ce siê w oczy. Towarzyszy temu komercjalizacja – muzyka kaszubska
staje siê elementem rynku rozrywki, na razie na niewielk¹ skalê, nieporównywaln¹
nawet nie tyle z muzyk¹ ba³kañsk¹, ¿ydowsk¹ czy romsk¹, ale nawet góralsk¹.
Pewne kroki zosta³y ju¿ jednak wykonane, o czym mog¹ œwiadczyæ choæby ka-
szubskie p³yty dostêpne w sieci Empik. Jest to tym istotniejsze, ¿e „Kultura, któr¹
proponuje komercyjny rynek rozrywki (…) ma olbrzymie znaczenie. Odzwier-
ciedla ona nastawienia i uczucia, które ju¿ tam s¹, a równoczeœnie stanowi dzie-
dzinê ekspresji oraz zbiór symboli, dziêki którym nastawienia te mo¿na wyra-
ziæ”61. Pytaniem oczywiœcie pozostaje, na ile opisane wy¿ej praktyki kulturowe
skierowane s¹ do „odbiorcy zewn¹trzenego”, staj¹c siê kolejnym elementem post-
modernistycznej kultury konsumpcyjnej, a na ile oddzia³uj¹ na samych Kaszu-
bów, wp³ywaj¹c na ich to¿samoœæ i samoidentyfikacjê?

Czwarty proces mo¿na by nazwaæ „odpamiêtywaniem kaszubskiej muzyki”.
W tym nurcie nale¿y przede wszystkim przywo³aæ takie dzia³ania, jak wydanie
p³yty zespo³u „Wdzydzanki” w 2008 r. czy wczeœniej, bo w 1997 r., p³yty Kaszuby.
Muzyka Ÿróde³ przez Polskie Radio. Najistotniejsze by³o jednak zrealizowanie
przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie projektu Cassubia Incognita.
W jego ramach wydane zosta³y na CD najstarsze zachowane nagrania pieœni ka-
szubskich ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie62, sta-
nowi¹cych podstawê przywo³anego wczeœniej dzie³a Polska muzyka i pieœñ lu-
dowa. Kaszuby L. Bielawskiego i A. Mieduchowskiej. Co jednak równie istotne –
na wydaniu p³yty CD wraz z ksi¹¿eczk¹ informacyjn¹ siê nie skoñczy³o. W œlad
za tym zorganizowano spotkania teatralno-filmowe63, w ramach których m³odzi
ludzie przygotowali etiudê teatraln¹ inspirowan¹ odkryt¹ muzyk¹. Najdonioœlej-
szym jednak efektem by³o przygotowanie festiwalu Cassubia Cantat: „Celem pro-
jektu Cassubia Cantat jest przywrócenie zapomnianych pieœni do funkcjonowa-
nia w szeroko rozumianym kaszubskim œwiecie muzycznym. Skierowany jest za-
równo do muzyków, jak i muzykantów. Og³aszamy konkurs na interpretacjê
3 utworów z tej¿e p³yty podczas festiwalu Cassubia Cantat. W ten sposób stare,
zapomniane pieœni kaszubskie bêd¹ mia³y szansê na nowo wejœæ do repertuaru
kaszubskich zespo³ów folklorystycznych, tym samym urozmaicaj¹c i uatrakcyj-
niaj¹c ich ofertê programow¹. Dzia³anie to ma równie¿ wp³yn¹æ na powrót do
kaszubskich Ÿróde³ muzycznych, które na przestrzeni lat zosta³y zapomniane.

61 J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003,
s. 95.

62 W. Frankowska, Cassubia incognita?, „Nasze Pomorze”, t. 11, 2009 (wyd. 2010), s. 261-266.
63 http://www.pomorskie.eu/pl/kultura/aktualnosci/2009/bytow_cassubia_incognita_spotkanie_

teatralno_filmowe, data dostêpu 2011-10-04.
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Drugim wa¿nym elementem projektu s¹ skierowane do m³odych ludzi dzia-
³ania maj¹ce na celu zainteresowanie ich kaszubskim Ÿród³owym materia³em
muzycznym. Ten cel zamierzamy zrealizowaæ, tworz¹c cztery grupy warsztato-
we. Bêd¹ one mia³y za zadanie przygotowanie materia³u muzycznego inspirowa-
nego nagraniami pieœni z p³yty Cassubia Incognita. Chodzi o wypracowanie meto-
dy interpretacji materia³u Ÿród³owego w nowoczesnej formie ale w poszanowaniu
muzycznej spuœcizny kulturowej. Ta atrakcyjna metoda twórcza ma za cel zainte-
resowanie m³odych muzyków tradycj¹ muzyczn¹ i kulturow¹ Kaszub. Materia³
ten zaprezentowany zostanie podczas koncertu fina³owego jako przyk³ad dobrych
praktyk korzystania ze Ÿróde³ kultury w twórczoœci artystycznej”64.

Jak widaæ, kwestiê nie tylko „odpominania”, ale i przywracania do ¿ycia za-
pomnianych ju¿ elementów dziedzictwa muzycznego Kaszub uczyniono central-
nym punktem ca³ego programu. Nie jest to wiêc prosty powrót do „muzyki Ÿróde³”
i nie jest to wy³¹cznie swoista „archeologia muzyczna”. To program aktywny,
w którym dziedzictwo niematerialne Kaszub ma zostaæ zreinterpretowane, od-
czytane na nowo, przemyœlane i artystycznie wykorzystane. Ju¿ przez innych wy-
konawców, w innym kontekœcie, w innych okolicznoœciach i w innym celu, co
w³aœnie znakomicie pokazuje, jak tradycja mo¿e byæ i bywa (re)konstruowana.
Nie trac¹c przy tym – a wrêcz przeciwnie – zyskuj¹c w oczach odbiorców, w tym
przede wszystkim samych Kaszubów. Zreszt¹ twórcy ca³ego przedsiêwziêcia nie
ukrywali, ¿e ma ono tak¿e wymiar to¿samoœciowy, udowadniaj¹c tym sposobem,
¿e dziedzictwo niematerialne nadal zachowuje ogromny potencja³ kulturowego
oddzia³ywania, nie wspominaj¹c o walorach edukacyjnych, promocyjnych czy
te¿ inspiracyjnych.

64 Opis projektu www.kaszubi.pl/files/5085Cassubia_Cantat_opis_projektu.doc, data dostêpu:
2011-10-04. O wczeœniejszych licznych projektach i festiwalach folklorystycznych, muzycz-
nych i œpiewaczych zob. Muzyka Kaszub..., s. 51-54.
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Cezary Obracht-Prondzyñski, Józef Borzyszkowski

Problems of protecting Kashubian heritage
(not only as ground work for songs and music)

SUMMARY

The article is a study of the expression of cultural heritage and especially material
heritage. It is connected with the ratification by Poland of the UNESCO convention for its
protection. The authors show how the regulations of the convention can be used for
Kashubian music which is one of the most important parts of Kashubian material heritage.
In the article, the legal aspects of protecting the heritage and complicated relations between
them (not only definitions) and traditions are pointed out. Discussed in this context are
musical traditions of Kashubians in Pomerania to the Vistula (including the music itself
and its performance as sung and performed). Presented are traditions of collecting,
documenting and using musical folk lore of Kashubia and of the wider Pomeranian area
and first of all, recent activity involving Kaszubian music. Discussed is the development of
Kashubian folk music inspired by folk lore as well as wider use of Kashubian music by
performers of various other musical forms (choral, vocal, instrumental, orchestral, film
music) and the process of recovering Kashubia in music (not only as an example of Cassubia
Incognita).

t³um. Stanis³aw Frymark

Cezary Obracht-Prondzyñski, Józef Borzyszkowski

Probleme der Bewahrung des Kulturerbes von der Kaschubei
(mit Lied und Musik nicht nur im Hintergrund)

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Artikel wird der Begriff des Kulturerbes analysiert, besonders des immateriellen
Kulturerbes. Das hängt mit der Ratifizierung durch Polen des UNESCO-Übereinkommens
zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes zusammen. Wir zeigen, wie im Zusammen-
hang mit dem Übereinkommen die kaschubische Musik gefasst werden kann, die Musik
bildet einen der wichtigsten Bestandteile des kaschubischen immateriellen Kulturerbes.
Wir machen aufmerksam auch auf die juristische Aspekte der Bewahrung des Kulturerbes
und komplizierte Beziehungen (nicht nur definitorische) zwischen dem Kulturerbe und
der Tradition. In diesem Zusammenhang werden Musiktraditionen der Kaschuben aus
Pommern an der Weichsel (mit der Berücksichtigung der Musik allein, als auch ihrer
Ausführung, d.h. des Singens und Spielens) besprochen. Es wurden Traditionen von
Sammeln, Dokumentieren und Nutzung der kaschubischen Folklore (und allgemein von
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Pommern) dargestellt, und vor allem all das, was sich in der kaschubischen Musik neulich
ereignet hat. Wir besprechen die Entwicklung der kaschubischen Folklore, das Inspirieren
durch Folklore oder allgemein durch kaschubische Musik der Darsteller von verschiedenen
Musikformen (Bearbeitungen für Chor, vokal-instrumentale, für Orchester, Filmmusik),
“Folk-Werden der kaschubischen Musik” und der Vorgang “der Wieder- Erinnerung an die
kaschubische Musik” (nicht nur an Hand von Cassubia Incognita).

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Zygmunt Szultka
S³upsk

Stosunek prezydenta Zarz¹du Pomorza
i pruskiego ministra sprawiedliwoœci

Juliusa Eberharda W.E. von Massowa
wobec jêzyka kaszubskiego

Julius Eberhard Wilhelm Ernst von Massow urodzi³ siê 11 kwietnia 1750 r.
w du¿ej wsi koœcielnej, w Dretyniu, w ówczesnym powiecie miasteckim. Ojciec
Joachim A. v. Massow (1706–1781) by³ w³aœcicielem kilkuwioskowego klucza
ziemskiego Barcino-Dretyñ1. Julius E. po ukoñczeniu studiów prawniczych, od
czerwca 1770 r. by³ referendarzem w S¹dzie Nadwornym w Królewcu, a nastêp-
nie w S¹dzie Kameralnym w Berlinie, gdzie zda³ egzamin asesorski. To umo¿li-
wi³o mu objêcie w wieku 23 lat w paŸdzierniku 1773 r. funkcji dyrektora S¹du
Wójtowskiego (Landvogteigericht) w Chojnicach, by w listopadzie 1777 r. awan-
sowaæ na wiceprezydenta Zarz¹du Pomorza w Szczecinie, zaœ w 1784 r. na jego
prezydenta. Z racji pe³nionej funkcji od 1778 r. sprawowa³ nadzór nad Kurato-
rium Fundacji Mariackiej w Szczecinie, od kwietnia 1783 r. by³ równie¿ dyrekto-
rem Konsystorza Ewangelickiego, zaœ od nastêpnego roku sta³ na jego czele.

Julius E. von Massow w 1798 r. awansowa³ na rzeczywistego tajnego radcê
i ministra sprawiedliwoœci. Jako taki kierowa³ te¿ Departamentem Wyznañ i Szkol-
nictwa (Geistliche- und Oberschuldepartement). Od 1802 r. by³ równie¿ prezy-
dentem S¹du Kameralnego, a nastêpnie Tajnego Najwy¿szego Trybuna³u w Ber-
linie. By³ równie¿ kuratorem wszystkich pruskich uniwersytetów, mianowicie
w Duisburgu, Frankfurcie n.O., Halle i Królewcu. Po klêsce pod Jen¹ i Auerstädt
zrezygnowa³ ze wszystkich sprawowanych urzêdów. Zmar³ 22 lipca 1816 r.
w swych posiad³oœciach na Œl¹sku2.

1 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl.
Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, T. II, Bd. 2., Stettin 1784, s. 784, 809;
E. Gohrbandt, Ortsgeschichte, [w:] Der Kreis Bummelsburg. Ein Heimatbuch, Stettin 1938,
s. 179-180.

2 E. Friedlaender, Massow Julius Eberhardt von, „Allgemeine Deutsche Biographie”, 20:1876,
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Julius E.v. Massow by³ bardzo zdolnym i pracowitym cz³owiekiem. Od po-
cz¹tku pobytu w Szczecinie studiowa³ i porz¹dkowa³ pomorskie akty prawne, które
pozwoli³y mu na opracowanie (zachodnio-)pomorskiego prawa prowincjonalne-
go (o którym ni¿ej). By³ równie¿ autorem podrêcznika prawniczego, maj¹cego
s³u¿yæ pomoc¹ urzêdnikom pañstwowym3. Ministrowi von Massowowi od 1783/
1784 r. podlega³o szkolnictwo na Pomorzu pruskim, zaœ od 1798 r. w ca³ym pañ-
stwie pruskim, do rozwoju którego przywi¹zywa³ du¿¹ wagê. W 1797 r. napisa³
utrzymane w duchu Oœwiecenia Ideen zur Verbesserung des öffentlichen Schul-
und Erziehungswesens, mit besonderer Rücksicht auf die Provinz Pommern,
w których ani s³owem nie wspomnia³ o Kaszubach lub o jêzyku kaszubskim4.
Z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III (1797–1840) z 1802 r. zosta³y
one rozwiniête przez radcê Naczelnego Kolegium Szkolnego i Naczelnego Kon-
systorza Ewangelickiego, dr. Johanna F. Zöllnera (1753–1804) w Ideen über
National-erziehung besonders in Rücksicht auf die Königl. Preußischen Staaten
(Berlin 1804), które by³y oficjalnym stanowiskiem w³adz pañstwowych w spra-
wie jêzyków mniejszoœci narodowych w pañstwie pruskim w pierwszych latach
XIX stulecia5. Zak³ada³o ono „ca³kowite wytêpienie” (Ausrottung) jêzyków nie-
niemieckich, w pierwszej kolejnoœci litewskiego i kaszubskiego. Dr Zöllner jêzyk
kaszubski mieni³ „wendyjskim”, bo „... Wendowie, którzy na Pomorzu Tylnym
jak i w inkorporowanych prowincjach s¹ dooko³a Now¹ Marchi¹ przez Niemców
otoczeni i zamieszkuj¹ z nimi wymieszani, a mimo to albo nie rozumiej¹ jêzyka
niemieckiego, albo udaj¹, ¿e go nie rozumiej¹...”6. Dalej czytamy: „Jêzyk litew-
ski jest ca³kowicie nieprzydatny, aby pozostaæ jako wystarczaj¹cy œrodek komu-
nikowania siê miêdzy w³adz¹ a ludem, albo aby pozosta³ [œrodkiem] rozwoju du-
chowego w koœcio³ach i szko³ach. Nie ma ¿adnej literatury, mo¿na siê go nauczyæ
jedynie przez obcowanie, ale ani jego zasiêg, ani piêknoœæ terenów [na których

s. 573; W. Massow, Die Massows. Geschichte einer pommerscher Adelsfamilie, Halle 1931,
s. 216-220; P. Gut, Urzêdnicy s¹dowi pochodzenia szlacheckiego na Pomorzu Zachodnim
w pierwszej po³owie XIX wieku, [w:] Szlachta – spo³eczeñstwo – pañstwo miêdzy Warmi¹
a Rugi¹ w XVIII–XX wieku, pod red. M. Jaroszewicza i W. Stêpiñskiego, Szczecin 1998,
s. 70.

3 J.E. v. Massow, Anleitung zum praktischen Dienst der Königl. Regierungen, Berlin 1791. By³
te¿ autorem: „Handbuch der juristischen Literatur, angehenden Kgl. Preuß. Justizbeamten
gewidmet” – S. Hartmann, Massow Julius Eberhard, preuß. Justizminister (1790–1816), „Neue
Deutsche Biographie”, 16:1990, s. 362.

4 Annalen des Preußischen Schul- und Kirchenwesens 1:1800, 1, s. 76-143; 2, s. 181-280; 3,
s. 361-395. Por. Z. Szultka, Jêzyk polski w Koœciele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu
Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wroc³aw 1991, s. 216-217.

5 E. Martuszewski, Koncepcja zgermanizowania Litwinów pruskich opracowana i przyjêta do
realizacji w latach 1802–1803, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”, 1979, s. 446 n.

6 J.F. Zöllner, Ideen über National-erziehung besonders in Rücksicht auf die Königl. Preußischen
Staaten, Berlin 1804, s. 208.
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wystêpuje] nie daj¹ impulsu dla jego studiowania. Kiedy nawet, dla osi¹gniêcia
intratnego stanowiska, pocz¹tkuj¹cy urzêdnik zdecyduje siê poœwiêciæ jego stu-
diowaniu, to posi¹dzie jedynie bardzo niewystarczaj¹cy zakres pojêæ, poniewa¿
jêzyk ten jest tak ubogi i operuje tak nieokreœlonymi pojêciami, ¿e pozwala jedy-
nie w formie opisowej przedstawiæ treœci, które w³adze lub nauczyciel prezentuj¹.
Prawie tak samo rzecz ma siê z jêzykiem wendyjskim, którym mówi siê w dodatku
na bardzo niewielkim obszarze. Dlatego te¿ wystêpuje tak wielkie podobieñstwo
miêdzy Litwinami i Wendami [Kaszubami] odnoœnie do nadzwyczajnego umi³o-
wania przez nich ich jêzyka, stroju narodowego [National-Kleidung] i zwyczajów,
przywi¹zania do starych zabobonów i przestarza³ych przes¹dów, wreszcie w za-
kresie abnegacji Niemców”7.

W procesie upowszechniania jêzyka i kultury niemieckiej oraz wypierania
jêzyka litewskiego i kaszubskiego najwa¿niejsz¹ rolê mia³a odegraæ szko³a ele-
mentarna, za pomoc¹ której pañstwo pruskie planowa³o wyprzeæ wspomniane
jêzyki mniejszoœci narodowych i je zgermanizowaæ. Wiedzia³o jednak, ¿e: „Ci
tak zwani zagorzali Litwini [Stock-Lithauer] przeciwnie, bêd¹ siê przed takimi
rozwi¹zaniami wzdragaæ i to [wzdraganie] uznaj¹ jako jedyn¹ zasadê, poniewa¿
nienawidz¹ [jêzyka] niemieckiego i podejrzewaj¹, ¿e za ka¿d¹ innowacj¹ kryj¹
siê z³e zamiary na ich niekorzyœæ. Prawie podobna sytuacja wystêpuje u Wendów
[Kaszubów]. Jeœli jednak¿e nie bêdzie im zapowiedziane nic nowego, a pocz¹tek
[zmian] wprowadza siê stopniowo, [tzn.] kaznodzieje nie wczeœniej, lecz dopiero
wówczas, gdy zaobserwuj¹ podejrzenia, przedstawi¹ rozs¹dne propozycje [zmian],
jeœli [Kaszubi] widz¹, ¿e ich dzieci s¹ nagradzane i przekonaj¹ siê, ¿e w ¿aden
sposób nie dyskryminuje siê ich ukochanego jêzyka ojczystego, wówczas bêd¹
oni równie¿ powoli ulegaæ, a w drugim pokoleniu znikn¹ wszelkie trudnoœci”8.

Istot¹ prezentowanej koncepcji wyparcia jêzyka litewskiego i kaszubskiego
by³o wspó³dzia³anie pañstwa i Koœcio³a w rozwoju oœwiaty, pod kierownictwem
pañstwa9. Nie rozwijaj¹c szerzej tej kwestii, podkreœliæ nale¿y, ¿e dr Zöllner
ostrzeg³: „Obyœmy chcieli w tym zakresie zawsze wolno postêpowaæ! W sprawach
tego rodzaju przez przyspieszenie mo¿na tylko wiele straciæ, a nic nie zyskaæ; na
szczêœcie nie tylko od tego zale¿y kszta³towanie ducha narodowego”10.

Dr Zöllner wprawdzie wiedzia³ o Kaszubach w ówczesnych Prusach Zachod-
nich, ale wszystko, co napisa³ o Kaszubach i ich jêzyku ojczystym, odnosi³o siê
do licz¹cej oko³o 25 000 ewangelickiej ludnoœci kaszubskiej wschodniego pasa

7 Tam¿e, s. 207-208.
8 Tam¿e, s. 211.
9 Szerzej na ten temat Z. Szultka, Pruskie programy likwidacji jêzyka kaszubskiego na Pomo-

rzu Zachodnim i litewskiego w Prusach Wschodnich w latach 1803–1804, „Przegl¹d
Zachodniopomorski”, 19(48):2004, 4, s. 19-34.

10 J.E. Massow, Ideen..., s. 211-212.
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Pomorza Zachodniego11. Wiedzê o nich zaczerpn¹³ ze wspomnianych ju¿ publi-
kacji oraz prawdopodobnie od swego prze³o¿onego, ministra von Massowa, który
z racji swego miejsca urodzenia i sprawowania w Chojnicach i Szczecinie wspom-
nianych funkcji nieraz zetkn¹³ siê z Kaszubami.

Koncepcja likwidacji jêzyka kaszubskiego we wschodniej czêœci Pomorza
Zachodniego z lat 1803–1804 nie by³a czymœ nowym i nieznanym ministrowi von
Massowowi, poniewa¿ podobna idea by³a ¿ywa w Szczecinie ju¿ pod koniec lat
siedemdziesi¹tych XVIII w. i doczeka³a siê realizacji najpóŸniej w 1779 r., nie-
w¹tpliwie przy udziale i akceptacji ówczesnego wiceprezydenta Zarz¹du Pomorza
i póŸniejszego ministra. Jej narodzin nie uda³o siê dot¹d do koñca wyjaœniæ. Sk³onny
jestem je wi¹zaæ z osob¹ s³upskiego prepozyta od 1771 r., Christiana Wilhelma
Hakena, chocia¿ nie do niego nale¿a³ decyduj¹cy g³os w tej sprawie. Haken uro-
dzi³ siê w 1723 r. w Greifswaldzie w rodzinie naczelnika poczty, ale od trzeciego
roku ¿ycia wychowywa³ go dziadek, bia³ogardzki prepozyt Christian Tornow.
W Bia³ogardzie pobiera³ pierwsze nauki, potem kszta³ci³ siê w Kolegium Grönin-
gianum w Stargardzie (1740–1743), zaœ w latach 1744–1747 studiowa³ teologiê
w Królewcu. Potem przez 22 lata by³ pastorem w Jamnie ko³o Koszalina, pozo-
staj¹c przez ca³y czas w konflikcie z czêœci¹ parafian, g³ównie w okresie i po
wojnie siedmioletniej (1756–1763). W czasie pobytu w Jamnie interesowa³ siê
histori¹ miasta Koszalina, któremu poœwiêci³ a¿ trzy publikacje. W polu jego za-
interesowañ znalaz³ siê równie¿ prehistoryczny i wczesnoœredniowieczny Wolin,
zwany ówczeœnie Jomsborgiem. Najwiêksz¹ s³awê i uznanie przyniós³ mu jednak
s³ownik potocznego jêzyka niemieckiego wschodniej czêœci Pomorza pruskiego,
za który w 1773 r. zosta³ uhonorowany przyjêciem w poczet cz³onków berliñskiego
Towarzystwa Przyjació³ Przyrody. S³ownik ten spotka³ siê te¿ z uznaniem ów-
czesnego ministra spraw zagranicznych Prus, Pomorzanina Ewalda F. von Hertz-
berga, który przypuszczalnie go zagubi³. W ka¿dym razie rêkopis zagin¹³ i nie
zosta³ opublikowany. Po przybyciu do S³upska Haken od razu zaj¹³ siê jego prze-
sz³oœci¹ i ju¿ w latach 1773–1775 wyda³ dwie publikacje poœwiêcone jego historii,
g³ównie stosunkom koœcielnym12.

Powo³anie formalnie przez magistrat miasta S³upska pastora Hakena na pro-
boszcza farnego koœcio³a Mariackiego i prepozyta s³upskiego, stoj¹cego na czele
najwiêkszego synodu na Pomorzu, nie by³o wiêc dzie³em przypadku. By³ bowiem
znan¹ postaci¹, nale¿a³ do nielicznych duchownych pomorskich paraj¹cych siê,

11 Z. Szultka, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze jêzykowym Pomorza Zachodniego
w XIX wieku, [w:] Pomorze – trudna Ojczyzna?, red. A. Sekson, Poznañ 1996, s. 25 n.

12 Nachricht von des Herrn Probst Haken Leben und Schriften, „Pommersches Archiv der Wis-
senschaften und des Geschmaks”, 3:1784, s. 333-341; E. Müller, Die evangelischen Geistli-
chen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart. T. II: Der Regierungsbezirk Köslin,
Stettin 1912, s. 456; J. Bernoulli, Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland,
Rußland und Polen in den Jahren 1777 und 1778, Bd. II, Leipzig 1779, s. 4.
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zgodnie z duchem Oœwiecenia, piórem, zaœ jego piœmiennictwo w powa¿nej czê-
œci przekracza³o lokalne granice i spotyka³o siê z uznaniem spo³ecznym. Objêcie
wymienionych funkcji w 1771 r. i zaszczyty ze strony oœwieconego Berlina (1773)
jego pozycjê i autorytet jeszcze bardziej wzmocni³y. Prepozyt Haken by³ bardzo
sumiennym i gorliwym pastorem, i urzêdnikiem koœcielnym. Corocznie wizytowa³
wszystkie parafie i egzaminowa³ z katechizmu dzieci, a podlega³o mu w 1771 r.
34 pastorów oraz ponad 100 szkó³. Przy ka¿dej okazji wywiera³ nacisk na pasto-
rów, patronów, rodziców i dzieci, by pilnie uczy³y siê jêzyka niemieckiego. Ju¿
w 1774 r. zwo³a³ synod partykularny poœwiêcony m.in. wprowadzeniu „jednolitego
katechizmu (niemieckiego) w parafiach”. Dokona³ reorganizacji synodu s³upskiego,
którego istot¹ by³a likwidacja cyrku³u kaszubsko-niemieckiego, prawie w ca³oœci
w³¹czonego do cyrku³u niemieckiego. Te i inne dzia³ania s³u¿y³y jak najszybszemu
wyparciu ze szkó³ i koœcio³ów jêzyka polskiego, zaœ kaszubskiego jako jêzyka
potocznego13. W czasie wizytacji szko³y w Gardnie Wielkiej w 1778 r. napomnia³
dzieci ucz¹ce siê po polsku, by nie sprzeciwia³y siê nauce jêzyka niemieckiego,
gdy¿ „jest [ona] zgodna z wielokrotnie powtarzanym rozporz¹dzeniem królew-
skim”14.

Prepozyt Haken od 1771 r. robi³ wszystko, aby ludnoœci kaszubskiej w podle-
g³ym mu synodzie jak najszybciej zaszczepiæ niemieck¹ kulturê, a zw³aszcza jê-
zyk niemiecki, co spowodowaæ mia³o jej wynarodowienie. W pierwszych latach
swego s³upskiego urzêdowania o swej dzia³alnoœci na tym polu oraz o Kaszubach
w ogóle – zdaje siê – nic nie publikowa³. Wiele wskazuje na to, ¿e cezurê w tym
zakresie stanowi rok 1776. Pod koniec 1775 r. radca Konsystorza Ewangelickiego
w Szczecinie Ludwig Wilhelm Brüggemann (1743–1772–1817) zwróci³ siê do
prepozyta Hakena – jak do innych jego konfratrów – o przes³anie opisu historycz-
no-topograficzno-geograficznego S³upska i okolic celem wykorzystania go w przy-
gotowywanym przez siebie opisie historyczno-geograficznym ca³ego Pomorza
pruskiego. Haken – podobnie jak wiêkszoœæ prepozytów – spe³ni³ proœbê swego
prze³o¿onego ju¿ w pierwszym pó³roczu 1776 r. i przes³a³ mu 16-stronicowy rêko-
pis pt. Kurze topographische Nachricht von der Königl. Preußischen Hinter-Pom.
Immediatstdt Stolp, w którym na dwóch ostatnich stronach zawar³ informacje
o ludnoœci kaszubskiej15. Wzbudzi³y one zainteresowania radcy konsystorialnego
Brüggemanna, z którego inspiracji prepozyt Haken sporz¹dzi³ relatywnie obszerny
memoria³, a w nim jako pierwszy dokona³ charakterystyki jêzyka, zwyczajów
i obyczajów, stroju, ¿ywnoœci, umeblowania itd. ludnoœci kaszubskiej synodu

13 Z. Szultka, Jêzyk polski w Koœciele ewangelicko-augsburskim..., s. 214; ten¿e, Szko³a kade-
tów w S³upsku (1769–1811), Gdañsk 1992, s. 105 n.

14 F. Tetzner, Die Slowinzen und Lebakaschuben, Land und Leute, Haus und Hof, Sitten und
Gebräuche, Sprache und Litteratur im östlichen Hinterpommern, Berlin 1899, s. 102.

15 Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej AP Szczecin), Rêkopisy i Spuœcizny (dalej RS.),
610, s. 15-16.
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s³upskiego. Przekaz ten, po redakcyjnej obróbce, radca Brüggemann opublikowa³
w swym dziele. Za jego najpewniej spraw¹ trafi³ on w 1779 r. do r¹k Antona
F. Büschinga, który zamieœci³ go – jak zobaczymy – w wydawanym przez siebie
tygodniku.

Niestety, nie uda³o siê dotrzeæ do ca³ej korespondencji i jej za³¹czników
miêdzy Brüggemannem a Hakenem z lat 1776–1779. Omawiany wy¿ej i zawarty
w von Massowa charakterystyce prowincjonalnego prawa pomorskiego, wys³a-
nej do Berlina 6 czerwca 1781 r., tekst przekazu s³upskiego prepozyta by³ tylko
fragmentem ca³oœci, który wiceprezydent otrzyma³ od Brüggemanna. Trafnie
stwierdzi³ to jego znalazca referendarz Wy¿szego S¹du Krajowego w Szczecinie,
Pitzschky16. Podobnego zdania byli wszyscy jego wydawcy17. Powstaje pytanie:
jak wygl¹da³a i co zawiera³a ca³oœæ materia³u przekazanego przez Hakena Brügge-
mannowi, czyli fragment, którego Brüggemann nie przekaza³ von Massowowi?
Mogê dodaæ, ¿e nie uda³o siê jego oraz co jeszcze wa¿niejsze – aktu prawnego
w sprawie wypierania jêzyka polskiego przez jêzyk niemiecki z koœcio³ów i szkó³,
o którym bêdzie mowa – odnaleŸæ w licz¹cym 18 opas³ych tomów zbiorze mate-
ria³ów do pomorskiego prawa prowincjonalnego, zgromadzonego przez von Mas-
sowa18. Z tego wzglêdu niniejsze spostrze¿enia pe³nej satysfakcji nie przynosz¹.

W przes³anym przez von Massowa pruskiemu ministrowi sprawiedliwoœci
fragmencie przekazu Hakena, s³upski prepozyt próbowa³ nakreœliæ pod³o¿e kon-
fliktowych stosunków miêdzy ludnoœci¹ niemiecko- i kaszubskojêzyczn¹ Pomorza
Tylnego, a nastêpnie stwierdzi³: „Istnieje reskrypt stanowi¹cy, ¿eby kaznodzieje,
na ile tylko mo¿na, zwracali uwagê na usuniêcie jêzyka kaszubskiego, im [Kaszu-
bom] narzucali tylko niemieckich nauczycieli i je [dzieci] nie dopuszczali do kon-
firmacji, jeœli nie umiej¹ czytaæ po niemiecku”19. Moc¹ tego dokumentu stworzony
zosta³ system upowszechniania kultury niemieckiej przez Koœció³ ewangelicko-
-augsburski oraz germanizacji ludnoœci kaszubskiej, poniewa¿ pastorzy zobowi¹-
zani byli w pierwszym rzêdzie rugowaæ jêzyk polski (kaszubski) z ceremonia³u
koœcielnego, nastêpnie powo³ywaæ tylko nauczycieli ze znajomoœci¹ jêzyka nie-
mieckiego, którzy winni jêzyk ten zaszczepiæ kaszubskim dzieciom. W przypadku
niepowodzenia, czyli nieopanowania przez nie umiejêtnoœci czytania po niemiec-
ku, kaszubskie dzieci nie mia³y byæ dopuszczone do konfirmacji. Najwa¿niejsze

16 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, pod
red. B. Wachowiaka. T. II. Pomorze Zachodnie w pañstwie brandenbursko-pruskim (1653–
–1815), wyd. Z. Szultka, Poznañ-Gdañsk 2006, 194, s. 247-248.

17 A. Haas, Die Kassuben, „Blätter für Pommersche Volkskunde”, 6:1898, 10, s. 153; W. Kê-
trzyñski, Z archiwów i bibliotek szczeciñskich, Sprawozdanie z czynnoœci Zak³adu Narodo-
wego Imienia Ossoliñskich za rok 1908, Lwów 1909, s. 48; Z. Szultka, w: Źród³a do kaszub-
sko-polskich aspektów..., t. II, 194, s. 247-248.

18 AP Szczecin, RS., 527-545.
19 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, 194, s. 248.
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jest, ¿e wiceprezydent von Massow – najlepszy znawca pomorskiego prawa pro-
wincjonalnego, system ten akceptowa³.

Popiera³ równie¿ metody jego wdra¿ania przez prepozyta Hakena, który stwier-
dzi³, ¿e od 1771 r. uda³o mu siê ju¿ obsadziæ kilka parafii pastorami nieznaj¹cymi
jêzyka polskiego (kaszubskiego). Aktualnie „kaszubskie” nabo¿eñstwa odbywaj¹
siê jeszcze w 12 parafiach, przy czym w 7 z nich „kaszubski” ceremonia³ trwaæ
mo¿e jeszcze 50 lat, bo najmniej po³owa wiernych nie rozumie wystarczaj¹co
jêzyka niemieckiego, aby prowadziæ w nim nauczanie. W pozosta³ych 5 jêzyk
polski zamierza³ znieœæ niebawem, w ci¹gu 5-6 lat, przy najbli¿szej zmianie pa-
stora, o ile na to wyra¿¹ zgodê patroni i szlachta parafialna20.

Nieznany dot¹d z orygina³u akt prawny zas³uguje na bardzo du¿¹ uwagê
z wielu powodów. Stymulowa³ bowiem germanizacjê ludnoœci kaszubskiej, rozu-
mianej jako œwiadom¹, inspirowan¹ przez pañstwo pruskie dzia³alnoœæ, maj¹c¹
na celu zaszczepienie jej szeroko rozumianej kultury niemieckiej oraz utratê przez
ni¹ jej to¿samoœci etniczno-grupowej21. Z przekazu prepozyta Hakena wynika, ¿e
pañstwo pruskie zadanie to na³o¿y³o przede wszystkim na Koœció³ ewangelicki,
zobowi¹zuj¹c go do wspó³pracy z patronami koœcio³ów i szkó³. Bardzo wa¿ne
jest, ¿e Koœció³ rzeczywiœcie cele te w synodzie s³upskim realizowa³ we wspó³-
dzia³aniu ze szlacht¹, co stwierdzi³ Haken, a potwierdzi³ hrabia Carl Gustaw von
Münchow, patron koœcio³a w Mikorowie, który w sporze z kaszubsk¹ ludnoœci¹
parafii i czêœci¹ szlachty parafialnej – te¿ kaszubsk¹, o obsadê koœcio³a w Mikoro-
wie przez nowego pastora znaj¹cego jêzyk polski (kaszubski), 14 stycznia 1779 r.
stwierdzi³, ¿e „wed³ug królewskiego zarz¹dzenia nie nale¿y wiêcej uczyæ dzieci
[Jugend] chrzeœcijañstwa w jêzyku polskim”22.

Dla naszych rozwa¿añ najwa¿niejsze jest, ¿e hrabia powo³a³ siê na „królewskie
zarz¹dzenie”, czyli akt prawny wydany przez organ pañstwowy, a nie koœcielny,
ani te¿ nie przez samego króla Fryderyka II, bo wówczas von Münchow powinien
u¿yæ terminu „rozkaz”. Istotne jest równie¿, ¿e akt ten zosta³ wydany najpóŸniej
w 1778 r., bo hrabia posiada³ go w Czerwieñcu w styczniu nastêpnego roku. Jego
wydawc¹ by³ najpewniej kolegialny Zarz¹d Pomorza (Regierung), jako w³aœciwy
organ pañstwowy – obok Konsystorza Ewangelickiego – dla s¹downictwa, spraw
koœcielnych i szkolnych.

Interesuj¹cy nas akt prawny by³ wyraŸnym zaprzeczeniem pietystycznej kon-
cepcji nauczania koœcielnego i szkolnego ludnoœci kaszubskiej w jej jêzyku

20 Tam¿e, s. 248-249.
21 S³ownik jêzyka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I, Warszawa 1978, s. 647 stanowi, ¿e

germanizacja to „narzucanie komuœ kultury niemieckiej, jêzyka niemieckiego, zmuszanie do
przyjêcia narodowoœci niemieckiej”.

22 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, 186, s. 237 „... und da nach der königlichen
verordnung die jugend nicht mehr in der polnischen Sprache im christenthum unterrichtet
wird...”.
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ojczystym, zawartej w zarz¹dzeniu króla Fryderyka Wilhelma I z 6 lipca 1735 r.,
opartym na opracowanym przez pietystê Franza Schultza zarz¹dzeniu z 3 kwiet-
nia 1734 r. dla Prus Ksi¹¿êcych, wprowadzonym w pozosta³ych terytoriach pañ-
stwa pruskiego. Stanowi³o ono, ¿e w miejscowoœciach, w których w ka¿d¹ nie-
dzielê kaznodzieja g³osi kazanie po niemiecku i po kaszubsku lub po polsku, musz¹
odbywaæ siê katechezy niedzielne w dwu jêzykach, przy czym jedno kazanie mia³
wyg³osiæ lub katechezê przeprowadziæ nauczyciel lub zakrystian, wed³ug uznania
pastora. Nastêpnie król stwierdzi³, ¿e jego wol¹ jest, aby nauczycielami lub kan-
torami byli absolwenci teologii, którzy po paru latach takiej praktyki mieli byæ
w pierwszej kolejnoœci powo³ywani na pastorów w kaszubskich parafiach23.
W ten sposób król chcia³ zapewniæ ludnoœci kaszubskiej sta³¹ opiekê duszpastersk¹,
zaœ dzieciom katechezê koœcieln¹ i szkoln¹ w ich jêzyku ojczystym lub polskim,
który one dobrze rozumia³y. Zarz¹dzenie to zosta³o odnowione 28 paŸdziernika
1736 r. i sta³o siê podstaw¹ prawn¹ prawdziwej eksplozji szkó³ elementarnych
z polskim jêzykiem nauczania na kaszubskim obszarze jêzykowym wschodniej
czêœci Pomorza Zachodniego24.

Interesuj¹cym jest, ¿e akt ten w skróconej nieco formie i innej jêzykowo
wydany zosta³ w 1767 r. za zgod¹ króla i Zarz¹du Pomorza (Pommersche Regie-
rung) w adresowanym do duchowieñstwa i nauczycieli zbiorze praw dotycz¹cych
spraw koœcielnych i szkolnych25. Widaæ, ¿e zaraz po wojnie siedmioletniej w³a-
dze w Szczecinie nie by³y zdecydowane na podjêcie otwartej walki o upowszech-
nienie wœród ewangelickich Kaszubów wschodniej czêœci Pomorza Zachodniego
jêzyka niemieckiego oraz wyparcie z nauczania koœcielnego i szkolnego jêzyka
polskiego, zaœ z ¿ycia codziennego – kaszubskiego. Reorientacja tej polityki na-
st¹pi³a nieco póŸniej, najpewniej pod wp³ywem trudnoœci z wdra¿aniem w ¿ycie
„generalnego regulaminu szkó³ ludowych” z 12 sierpnia 1763 r., o których dowie-
dzia³ siê król Fryderyk II w 1773 r. To sta³o siê impulsem dla w³adz centralnych
i prowincjonalnych dla podjêcia wiêkszych wysi³ków o rozwój szkolnictwa ele-
mentarnego (czytaj katechezy)26. Na tym pod³o¿u zrodzi³a siê w latach siedem-

23 Tam¿e, 163, s. 205-206.
24 Z. Szultka, Jêzyk polski..., s. 150 n.
25 Kurzer doch vollständiger Auszug, der in den Pommerschen Kirchen- und Consistorial-Ord-

nungen, denen Synodal-Statutis und Landtags-Recessen, auch in denen Königl. Preuß. und
Churbrandenburgischen ausgegebenen Edicten, Befehlen und Rescripten, befindlichen das
Kirchen- und Schul-Wesen im Herzogthum Pommern und Fürstenthum Camin betreffenden
Gesetzen und Verordnungen, welche denen Präpositis, Predigern, Schullehren, Candidatis
und Kirchen-Vorstehern zu wissen nöthig: auf vielfältiges Verlangen mit Fleiß gesammlet und
zum bequemen Gebrauch, in alphabetischer Ordnung abgefasset sind. Mit Sr. Königl. Hoheit
und der Königlich Preußischen Pommerschen Regierung gnädigsten Genehmigung, Stettin
1767, s. 16-17.

26 F. Vollmer, Die preussiche Volksschulpolitik unter Friedrich dem Grossen, Berlin 1918, s. 75
n.; Z. Szultka, Jêzyk polski..., s. 150 n.
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dziesi¹tych XVIII w. polityka germanizacyjna wobec ludnoœci kaszubskiej wschod-
niej czêœci Pomorza Zachodniego. Spraw¹ otwart¹ pozostaje kwestia z czyjej ini-
cjatywy; w³adz prowincjonalnych czy prepozyta Hakena.

Rozkaz gabinetowy króla pruskiego Fryderyka II (1740–1786) z 14 kwietnia
1780 r. zapocz¹tkowa³ 14-letnie prace nad kodeksem Pruskiego Pomorza Krajo-
wego z 1794 r.27 Akt ten stanowi³ m.in. o przygotowaniu nowego zbioru praw
w jêzyku niemieckim, klarownego i zrozumia³ego przez wszystkich obywateli,
opartego na prawie rzymskim i naturalnym oraz uwzglêdniaj¹cego ustrój i organi-
zacjê pañstwa pruskiego. W tym celu król poleci³ dokonaæ przegl¹du dotychcza-
sowego prawa prowincjonalnego, jego spisanie i poddanie rewizji, ale nowy ogól-
nokrajowy kodeks mia³ mieæ w stosunku do niego subsydialny charakter. Dlatego
jednym z pierwszych kroków na drodze do realizacji królewskiego rozkazu by³o
sporz¹dzenie ewidencji i charakterystyki praw prowincjonalnych. W odniesieniu
do prowincji Pomorze zadanie to przypad³o Zarz¹dowi Pomorza, w³aœciwemu
g³ównie dla spraw prawnych i s¹downictwa, zwierzchnich króla i granicznych.
Wiele wskazuje na to, ¿e podj¹³ siê je wykonaæ samodzielnie wiceprezydent Za-
rz¹du Julius E. v. Massow, który jako „2-ten Praesident der Regierung” 6 kwietnia
1781 r. wys³a³ do Berlina Sistematische Sammlung derer indem Königlich
Preußischen Herzogthum Pommern, exclusive derer Herrschaften Lauenburg und
Bütow geltenden Gesetze, Statuten, Willkühren und Gewohnheitsrechte entwor-
fen von der Pommerschen und Camminschen Regierung zu Stettin mit dem Ablauf
des Jahres 178028.

W szczeciñskim Archiwum Pañstwowym zachowa³ siê jego licz¹cy 512 stron
brulion, w ca³oœci spisany rêk¹ prezydenta drobnym maczkiem, ale bardzo niesta-
rannie, bo z licznymi skrótami wyrazów, skreœleniami, glosami, marginaliami itd.
sprzed 6 kwietnia 1781 r. i po tym terminie (czerwonym atramentem). Folia³ ten
w pe³ni – zdaje siê – zrozumia³y by³ tylko autorowi. Nie trzeba dodawaæ, ¿e jego
odczytanie i zrozumienie s¹ bardzo trudne.

Na s. 75-77 rêkopisu von Massow wypowiedzia³ siê w sprawie jêzyka
w aspekcie prawnym. Stwierdzi³, ¿e jêzyk publikacji praw i interpretacja u¿ytych
w nich wyra¿eñ maj¹ du¿e znaczenie. Chocia¿ obecnie jêzyk niemiecki na Pomo-
rzu jest powszechnie u¿ywany, to w niektórych okolicach jest w u¿yciu jêzyk
„wendyjsko-niemiecki”, o czym pisze w swoim Beschreibung Brüggemann29.

27 H. Conrad, Die geistige Grundlagen des Allgemeinen Landrechts für die Preussischen Staa-
ten von 1794, Köln-Opladen 1958, s. 13 n.; S. Salmonowicz, Prawo karne oœwieconego
absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych prze³omu XVIII/XIX w., Toruñ 1966, s. 202 n.;
Z. Szultka, Reformy prawa i s¹downictwa, [w:] Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–
–1806), pod red. B. Wachowiaka, oprac. Z. Szultka, A. Kamieñski, G. Kucharczyk, D. £ukasie-
wicz, B. Wachowiak, Poznañ 2010, s. 569 n.; G. Kucharczyk, Przejawy kryzysu wewnêtrznego
pañstwa i zacz¹tki reformy ustroju, [w:] Prusy w okresie monarchii absolutnej..., s. 707 n.

28 AP Szczecin, RS., 546, s. 1-2.
29 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung, T. I, Bd. 1. Stettin 1779, s. LXV–LXXII. Na
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Stwierdzi³, ¿e bli¿ej okolicznoœci trwania kaszubszczyzny wyjaœnia informacja
s³upskiego prepozyta Christiana W. Hakena30, któr¹ otrzyma³ od Brüggemanna.
Radca Konsystorza jej jednak nie opublikowa³ w swym dziele. Doda³, ¿e przekaz
Hakena zawiera wykaz parafii, w których odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa po kaszub-
sku oraz przytoczy³ go prawie w dos³ownym brzmieniu. Rozpoczyna³ siê on od
s³ów: „Unter den Nachkommen” i koñczy³ na: „Ich bin Augenzeuge davon und
wäre bei Einführung eines Predigers, der ihnen [Kaszubom] nicht cassub[i]sch
genug war, für den die Kirche verschloßen, den sie steinigen wollten, bald mit
ihm auf dem Kirchhofe umgebracht”31.

Poniewa¿ tekst ten zosta³ ju¿ kilkakrotnie wydany w jêzyku niemieckim
i w polskim przek³adzie, nie ma potrzeby jego ponownego publikowania. Dodaæ
nale¿y, ¿e von Massow opatrzy³ go nastêpuj¹c¹ uwag¹: „Diese gründliche Nach-
richt des Praepositi Haken enthält alles was hiervon bemerckt zu werden verdient;
indessen hat man bis jezt bei Publication der Gesetze von hier auf den Unter-
schied der cassub[i]schen Sprache keine Rücksicht genommen. Ob bei gericht[li-
chen] Verhandlung[en] selbigen beobachtet wird, wird des Coeslinschen Hofge-
richt32 in diesen Sprengel dieser Theil von Pommern33 liegt, vieleicht [!] näh[r]es
nachweisen können”34.

Wiceprezydent von Massow wysoko oceni³ wiêc przytoczony przez siebie
fragment relacji prepozyta Hakena35, a nastêpnie, nawi¹zuj¹c do ju¿ wczeœniej

tych stronach Brüggemann zamieœci³ przekazy pastorów Johanna F. Backego z Wrzosowa
(1762–1805) ko³o Kamienia Pom. i Christiana W. Hakena ze S³upska. Ten sam tekst Hakena
kilka miesiêcy póŸniej opublikowa³ Anton F. Büsching (1723–1793) na ³amach wydawanego
przez siebie: „Anton Friedrich Büschings Wöchentliche Nachrichten von neuen Landchar-
ten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Sachen”, 7:1779, Stück 25,
s. 197-201. Orygina³ przekazu prepozyta Hakena znajduje siê w Landesarchiw Greifswald
i zosta³ ostatnio opublikowany w: Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, nr 195,
s. 249-256. Por. K. Kallaur, Ludwig Wilhelm Brüggemann i jego dzie³o. Z dziejopisarstwa
pomorskiego XVIII i pocz¹tków XIX wieku, S³upsk 2011, s. 82-86, 92 n.

30 Christian Wilhelm Haken (1723–1791), prepozyt s³upski w latach 1771–1791.
31 AP Szczecin, RS., s. 546, s. 75-77.
32 Coeslinsche Hofgericht – koszaliñski S¹d Nadworny.
33 Pommern – Pomorze [Zachodnie].
34 AP Szczecin, RS., 546, s. 77.
35 Nie mogê zrozumieæ, na jakiej podstawie K. Kallaur w: Ludwig Wilhelm Brüggemann..., s. 85

doszed³ do nastêpuj¹cych ustaleñ: „Ustaleniem stanu faktycznego (...) jest obszerna opinia
J.E. v. Massowa z pocz¹tku 1780 r. o nacjach, zwyczajach, mowie, charakterze i zasiêgu
ludnoœci kaszubskiej w synodzie s³upskim, przede wszystkim z dorzecza S³upi i £eby, oraz
o potrzebie wyparcia jêzyka kaszubskiego poprzez zaniechanie prowadzenia katechez koœ-
cielnych i nauki w szko³ach w jêzyku polskim i zast¹pieniu go jêzykiem niemieckim. Von
Massow wyjaœnienie tak wa¿nych dla siebie kwestii opar³ na bezpoœrednich spostrze¿eniach
radcy konsystorza oraz na przekazie s³upskiego prepozyta Hakena zamieszczonym w opisie
Brüggemanna”.
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wyra¿onej uwagi o jêzyku publikowanych aktów prawnych, przyzna³, ¿e dot¹d nie
brano pod uwagê mo¿liwoœci ich og³aszania w jêzyku kaszubskim. Sam uchyli³
siê od odpowiedzi na pytanie: czy jêzyk kaszubski mo¿e byæ jêzykiem przewodu
w S¹dzie Nadwornym w Koszalinie, w³aœciwym terytorialnie dla kaszubskiej czêœci
Pomorza i doda³, ¿e w tej kwestii bli¿szych informacji udzieliæ mo¿e koszaliñski
S¹d. Widaæ, ¿e von Massow rozumia³, i¿ akty prawne na Pomorzu Zachodnim,
z uwagi na ludnoœæ kaszubsk¹ mówi¹c¹ swym jêzykiem ojczystym i nierozumie-
j¹c¹ jêzyka niemieckiego jako jêzyka urzêdowego, w tym jako s¹dowego, winne
byæ publikowane równie¿ w jej jêzyku ojczystym, który z podanych wzglêdów
winien byæ równie¿ jêzykiem s¹dowym w S¹dzie Nadwornym w Koszalinie, w³aœ-
ciwym dla spraw szlacheckich. Tak jednak dot¹d nie by³o, ale von Massow prze-
szed³ nad tym w 1780/81 r. i w latach nastêpnych obojêtnie. Oznacza to, ¿e nie
podj¹³ ¿adnych dzia³añ maj¹cych na celu po³o¿enie kresu dyskryminacji jêzykowej
kaszubskiej szlachty powiatów s³upskiego i miasteckiego. O tym, ¿e nie wszystka
szlachta tych powiatów jêzyk niemiecki zna³a, zaœwiadczy³ pruski urzêdnik s¹dowy
– justycjariusz domeny lêborsko-bytowskiej Friedrich W. Thiele, który zna³ jêzyk
polski i z tych w³aœnie powodów ubiega³ siê w 1761 r. o zatrudnienie w S¹dzie
Nadwornym w Koszalinie. Podkreœli³ przy tym, ¿e ówczeœnie ¿aden s³upski urzêd-
nik s¹dowy lub notariusz nie zna³ jêzyka polskiego i kaszubskiego. Minister spra-
wiedliwoœci Joseph P.P. de Jargies spe³nienie jego proœby uzale¿ni³ od decyzji
dyrektora S¹du Nadwornego w Koszalinie, której nie uda³o siê ustaliæ36. Wszyst-
ko wskazuje na to, ¿e by³a ona negatywna, bo wiosn¹ 1781 r. spotykamy Thielego
jako justycjariusza domen s³upskiej i smo³dziñskiej, rozpatruj¹cego spór o obsadê
parafii w Smo³dzinie, w którym wystêpowa³ równie¿ prepozyt Haken, jak zawsze
przeciwny powo³aniu równie¿ na ni¹ nowego pastora znaj¹cego jêzyk polski37.

Co siê tyczy wywodów von Massowa o Kaszubach, to widaæ, ¿e swe o nich
pogl¹dy opar³ równie¿ na przekazie pastora J.F. Backego, który wœród nich nie
pracowa³ i informacje o nich czerpa³ z drugiej rêki, bo wyraŸnie nie móg³ oddzie-
liæ spraw kaszubskich od niemieckich i dlatego m.in. jêzyk kaszubski uto¿samia³
i mieni³ „wendyjsko-niemieckim”. Za nim poszed³ von Massow38, którego stano-
wisko w sprawie „wyrugowania” jêzyków kaszubskiego i litewskiego z lat 1803–
–1804 by³o pochodn¹ jego stosunku wobec jêzyka kaszubskiego z lat 1780–
–1781.

Warto dodaæ, ¿e w sprawie Kaszubów w powiecie s³upskim w 1779 r., zdaje
siê z inspiracji Antona F. Büschinga – wypowiedzia³ siê równie¿ inny wysoki
dygnitarz pruski – pierwszy prezydent Kamery Wojenno-Skarbowej w G¹binie,

36 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, 171, s. 215-216.
37 Tam¿e, s. 197-198, 259, 261.
38 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung, t. 1, s. LXV–LXVIII; AP Szczecin, RS., 546,

s. 55-57.
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pochodz¹cy z Objezierza von Wobeser. Ukaza³a siê ona na ³amach tygodnika
Büschinga39. Najwartoœciowsze jej fragmenty zosta³y opublikowane w 2006 r.40

Skoncentrowa³ on sw¹ uwagê na wskazaniu parafii o najliczniejszej ludnoœci ka-
szubskiej i niektórych czynnikach jej wypierania przez element niemiecki.

Zygmunt Szultka

The relationship between the President of Administration
of Pomerania and the Prussian Minister of Justice,

E.W.E. von Massow to the Kashubain language

SUMMARY

Julius Eberhard W. E. von Massow (1750–1816) was born in Dretyñ near Miastko.
During the years of 1773–1777 he was director of the County Court in Chojnice and therefore
had contact with Kaszubians. Later he was president of the Administration of Pomerania in
Szczecin and Prussian Justice Minister of various faiths and schools (1798–1806). Already
as a well-known lawyer, in the year 1780 he compiled complex information for the central
administration regarding the system and organization of the Szczecin War Treasury
Department [Ger: Kiegs-und Domänen-Kammer] (province of Pomerania) where he
recorded the backwardness of the Kaszubian people concerning law and judgments and of
the lack of knowledge of German administrative language. However, he did not propose
any changes to ameliorate the discrimination. Similarly he was indifferent to his relationship
to the problems of the Kaszubian people in elementary schooling.

t³um. Stanis³aw Frymark

39 „Anton Friedrich Büschings Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographi-
schen, statistischen und historischen Büchern und Sachen”, Jg 7: 1779, 32. Sück, s. 181-183.

40 Źród³a do kaszubsko-polskich aspektów..., t. II, nr 193, s. 246-247.
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Zygmunt Szultka

Die Stellung des Präsidenten des Vorstandes von Pommern
und des preußischen Minister für Gerechtigkeit Julius

E.W.E. von Massow der kaschubischen Sprache gegenüber

ZUSAMMENFASSUNG

Julius Eberhard W.E. von Massow (1750–1816) geb. in Dretyñ (deutsch Treten) in der
Nähe von Miastko. Von 1773 bis 1777 war er Direktor des Landesgerichts in Konitz und
auf Grund dieser Funktion musste er mit Kaschuben in Berührung kommen. Später war er
Präsident des Vorstandes von Pommern in Stettin und hatte die Funktion des preußischen
Minister für Gerechtigkeit, Glauben und Schulwesen (1798–1806) ausgeübt. Schon1780,
als namhafter Jurist, bearbeitete er für die Zentralgewalt umfassende Informationen über
Aufbau und Organisation des Stettiner Vorstandes der Kriegs- und Domänen-Kammer (der
Provinz Pommern), wo er sprachliche Benachteiligung der kaschubischen Bevölkerung
feststellte, die aus ihrer mangelnden Kenntnis der Amtssprache Deutsch folgte, er schlug
aber keine Veränderungen vor, die diese Diskriminierung abschaffen konnten. Seine Stellung
gegenüber der sprachlichen Benachteiligung der kaschubischen Bevölkerung im Bereich
des elementaren Schulwesens war ähnlich gleichgültig.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Józef Borzyszkowski
Gdañsk

Zwi¹zek Polaków w Niemczech
wczoraj a dziœ – w 90. rocznicê powstania

O Zwi¹zku Polaków w Niemczech napisano dot¹d sporo. Pisali nie tylko
historycy1, lecz równie¿ wspó³twórcy dziejów Zwi¹zku spod znaku Rod³a; wspo-
minali swoje i Zwi¹zku dzieje, zarówno te z miêdzywojnia, jak i z okresu okupa-
cji. Niektórzy swoimi wspomnieniami obejmowali tak¿e powojenne losy ziemi
i ludzi – „Rod³a” i „Rod³aków”.

Ostatni z pokoleñ ukszta³towanych przed wojn¹ odchodz¹... W poniedzia³ek
27 maja 2012 r. w Warszawie na Pow¹zkach spocz¹³ œp. Stanis³aw Donimirski,
przedstawiciel IV Dzielnicy Zwi¹zku Polaków w Niemczech i zas³u¿onej – dla
Powiœla i Warmii, dla Pomorza i Polski – rodziny Brochowicz-Donimirskich,
zwi¹zanych nie tylko korzeniami tak¿e z Kaszubami.

Dzieje i dorobek Zwi¹zku Polaków w Niemczech tworzyli i tworz¹ ludzie.
St¹d pisz¹c dziœ o Zwi¹zku, w 90-lecie jego powstania, jak i w 90-lecie w³¹czenia
Górnego Œl¹ska do odrodzonej II Rzeczypospolitej, trzeba pamiêtaæ i mówiæ przede
wszystkim o ludziach, o ich idea³ach i dokonaniach, zw³aszcza o tych, którzy
pozostali wierni idea³om w codziennej pracy organicznej, kultywuj¹c uniwersal-
ne wartoœci – aktualne i dziœ.

Wœród Rod³aków dawnych i wspó³czesnych, w licznym gronie dzia³aczy
i wspó³twórców dokonañ Zwi¹zku w jego najtrudniejszym okresie dzia³ania
w III Rzeszy, tak¿e np. w Olsztynie, widzimy nie tylko przedstawicieli œwiêtej
Warmii i Prus Wschodnich, a s¹ wœród nich postacie zakorzenione rodzinnie

1 Podstawowe opracowania historyków i wspomnienia twórców dokonañ Zwi¹zku przywo³ujê
w dalszej czêœci, podaj¹c zapisy bibliograficzne w przypisach. Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Ks.
patron Boles³aw Domañski a Zwi¹zek Polaków w Niemczech dawniej i dziœ, [w:] Z dziejów
Sztumu i okolic (II), seria: Biblioteka Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Sztumskiej, t. 3, Sztum
1999, s. 37-53. Z nowszych publikacji pamiêtnikarskich warto siêgn¹æ po Haliny z Donimir-
skich Szyrmerowej By³ taki œwiat... Mój wiek XX, Warszawa 2003. (Niniejszy artyku³ powsta³
pierwotnie jako referat wyg³oszony na jubileuszowej konferencji w Olsztynie).
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w innych regionach Polski, równie¿ na Œl¹sku i Kaszubach, które reprezentuje
ma³¿eñstwo – W³adys³awa i Ryszard Knosa³owie…

Pamiêtamy, i¿ myœl za³o¿enia Zwi¹zku Polaków w Niemczech wysz³a z Po-
wiœla, z ówczesnych Prus Wschodnich i st¹d pochodzi³ jego pierwszy prezes Stani-
s³aw Sierakowski, a z Kaszub i Krajny jego najwybitniejszy przywódca, ks. Patron
Boles³aw Domañski. Do jego najbli¿szych wspó³pracowników nale¿eli miêdzy
innymi Powiœlanie – Sierakowscy i Dominirscy. Zwi¹zek Polaków w Niemczech
spod znaku „Rod³a” funkcjonuje do dziœ. Mo¿na rzec, zmaga siê sam ze sob¹,
walczy o przetrwanie... Zmagaj¹ siê te¿ z sob¹ i nasz¹ „specyfik¹” jego wielbiciele
w Polsce.

Trudno w artykuliku pisaæ o wszystkich ludziach i ca³oœci dziejów, sukcesów
i klêsk ZPwN. W 90-letnich dziejach Zwi¹zku wydarzeniem najwiêkszej wagi by³
bez w¹tpienia I Kongres Polaków w Berlinie, jaki mia³ miejsce w Teatrze Ludów
6 marca 1938 r., a wiêc niemal 75 lat temu. Na kongresie tym ks. Patron wrêcza³
najbardziej zas³u¿onym – za³o¿ycielom uchwalon¹ wówczas przez najwy¿sz¹
w³adzê Zwi¹zku „Odznakê Wiary i Wytrwania”. Kongres stanowi³ apogeum dzia-
³alnoœci Zwi¹zku i ks. Patrona, który wyg³osi³ na nim swoje najwspanialsze prze-
mówienie na temat polskoœci – wyznanie wiary chrzeœcijanina Polaka. Otwiera-
j¹c Kongres, mówi³ o Zwi¹zku do tysiêcy zebranych:

„(...) Mimo to, ¿eœmy Wam nie obiecali ¿adnych wspania³ych widowisk, ¿ad-
nych wygód, ¿adnych uczt obfitych, mimo ¿e s³awni mê¿owie, wielcy panowie,
mo¿e biskupi, kardyna³owie na nasz Kongres nie przybêd¹, przybyliœcie z daleka
na w³asny koszt. I ci Polacy z Œl¹ska, ojczyzny œw. Jacka, i ci z Westfalii i Nadre-
nii, i ci z Po³abskich Ziem, i ci z Warmii, Kopernikowskiej Ziemi, i ci z Ziemi
Malborskiej, i ci z Kaszub znad Ba³tyku. i ci z po³udniowego Pogranicza i z Kraj-
ny. Zewsz¹d przyjechaliœcie, by wspólnie zadokumentowaæ, ¿eœcie Polakami,
œwiadomymi swych praw, obowi¹zków i celów. Czy¿ to nie dziw? Nie jest to
¿aden, cud, jak wskrzeszanie umar³ych, uzdrowienie chorych. Ale cud to ducha
polskiego, woli polskiej naszych Rodaków! Nam przecie¿ nie dano ulg nadzwy-
czajnych, jak to bywa w ró¿nych krajach na takie Kongresy! Cud to naszej zgody
i jednomyœlnoœci! Cud to nie jednego cz³owieka, cudotwórcy mo¿e! Ale cud to
ducha, woli, zgody ca³ego Ludu Polskiego w Niemczech! Cud to naszej wzajem-
nej mi³oœci i przywi¹zania naszego do Polskoœci, do naszej Wiary katolickiej. (...)

Dziœ uroczysty to dla nas dzieñ!
Dzieñ uroczystego obchodu 15-lecia naszego, nas wszystkich, wspólnego ojca,

Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Cieszymy siê wszyscy, ¿e posiadamy taki Zwi¹-
zek, o który Polacy w innych krajach dopiero zabiegaj¹. On to obroñc¹ i opie-
kunem naszej Polskoœci! A któ¿ mu ten mandat zleci³? Otó¿ Lud nasz Polski.
Ty, Ludu Polski, hartem woli i jednoœci¹ ducha polskiego wybudowa³eœ gmach
Zwi¹zku Polaków.

Cel Zwi¹zku Polaków tak wznios³y!
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Nie wolno tak wznios³ego celu kalaæ prywat¹ lub samolubstwem! Tej zasady
Zwi¹zek Polaków siê dot¹d trzyma³. I póki t¹ zasad¹ kierowaæ siê bêdzie, bêdziesz
mia³ w nim, Ludu Polski, swego obroñcê potê¿nego i niezwyciê¿onego. Przetrwa
burze, jak ju¿ niejedn¹ burzê przetrwa³.

Ale powiadaj¹: Có¿ ¿e wielkiego osi¹gn¹³ ten Wasz Zwi¹zek? Tyle interwen-
cji bezskutecznych, tyle zachodów, tyle pracy, tyle si³, tyle zebrañ, tyle biur, tyle
mê¿ów zaufania, tyle objazdów, tyle urzêdników, tyle papieru, tyle pism, gazet,
druków, ksi¹¿ek, tyle wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek! A skutków nie widaæ
prawie ¿adnych! Mylne to zdanie! Ta walka o nasze œwiête prawa, to nie jedna
wielka olbrzymia bitwa! To walka sk³adaj¹ca siê z tysi¹ca utarczek, klêsk i zwy-
ciêstw.

Ale idziemy, choæ bardzo powoli, jednak naprzód.
A chocia¿by te wszystkie Zwi¹zku Polaków wysi³ki i wydatki i zachody nam

tylko jedn¹, dos³ownie jedn¹ duszê dla Polskoœci uratowa³y, czy¿ jedna dusza
polska tego nie warta? Ona w naszych oczach doprawdy wiêcej warta, ni¿ wszyst-
kie te straty, wysi³ki, wydatki materialne, które Zwi¹zek Polaków dla niej poniós³.
Duch Polskoœci taki nam drogi, ¿e tych trudów i wydatków dla zdobycia jednej
polskiej duszy doprawdy nie ¿al byæ powinno.

Ta Polskoœæ to naszym nauczycielem. Ona mnie uczy³a mówiæ, modliæ siê,
œpiewaæ, pisaæ, czytaæ w naszym bodaj najpiêkniejszym jêzyku ca³ego œwiata.
Ona roznieci³a w naszej duszy mi³oœæ do naszego narodu.

Ta Polskoœæ to oblubienica mej duszy. Taka luba, mi³a, strojna, ho¿a, radosna,
radoœæ ko³o siebie szerzy. Radoœci¹ ona i weselem serca mojego, pociech¹ i uko-
jeniem.

Ta Polskoœæ nasza to nasz anio³ opiekuñczy. Pod jego skrzyd³ami jestem,
czujê siê bezpiecznym. Ona mnie strze¿e od porzucenia, utraty mej narodowoœci,
wiary mej, od spodlenia siê i zhañbienia, od s³u¿alczoœci, przedajnoœci, od kup-
czenia moj¹ narodowoœci¹. Od ilu z³ego ona Was i Wasze dziatki strzeg³a? A ile
dobrych myœli, natchnieñ wznios³ych, czynów mi³oœci i mêstwa obrony przed
zaraz¹ i trucizn¹ duchow¹ temu anio³owi Polskoœci zawdziêczamy.

Ta Polskoœæ nasza to presti¿ niespo¿yty, to twierdza potê¿na, twierdza serc
polskich”2.

Rozwijaj¹c dalej myœli przewodnie swojego przemówienia, niby sejmowe
kazanie Piotra Skargi, ks. Patron formu³owa³ i omawia³ tezy i has³a w pragnieniu,
by s³uchacze przyjêli je za w³asne (co te¿ siê sta³o):

„– Polskoœæ to droga, czu³a i roztropna a troskliwa matka.
– Polskoœæ to dar z nieba, od Boga mi dany. Jak¿e mo¿na gardziæ tak cennym

darem? Matki niczym i nikim zast¹piæ nie mo¿na.

2 Pe³n¹ dokumentacjê Ÿród³ow¹ Kongresu Berliñskiego zawiera specjalny, kongresowy numer
„Polaka w Niemczech” z kwietnia 1938 r.
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Polskoœæ ta mi nadziej¹, ¿e nasza sprawa zwyciê¿y, ¿e zab³yœnie jutrzenka,
s³oñce swobodnego wykonywania naszych praw w Niemczech.

– ̄ aden król nie jest doœæ bogaty, by mi moje przekonanie odkupi³, przekona-
nie narodowe.

– W górê serca – do Boga – do Jezusa i Marii!
– Nie traæmy¿ otuchy. Trac¹c otuchê, tracimy wszystko, ca³¹ sw¹ przysz³oœæ

narodow¹.
Miêdzy nami nie masz miejsca na partyjnictwa, klas i stanów. Ka¿dy z nas

Polaków ka¿demu z Polaków bratem jest. I wszyscy Polacy w Niemczech, oby-
watele Rzeszy, czy s¹ cz³onkami Zwi¹zku Polaków, czy nie, maj¹ prawo broniæ
siê przez Zwi¹zek Polaków. On to zastêpuje ka¿dego cz³onka mniejszoœci pol-
skiej. Ka¿dy Polak, choæ nie jest wpisany do Zwi¹zku Polaków, nale¿y do duszy
Zwi¹zku Polaków, i¿ jest Polakiem.

– Choæ ciemna nam siê wydaje przysz³oœæ, my siê nie zra¿ajmy. Ni¿ej upaœæ
nie mo¿na, jak sprzedaæ swego Boga, swe przekonanie za kawa³ek chleba.

– Przyrzekamy uroczyœcie, ¿e Polskoœci swej za nic w œwiecie nie oddamy!
Tak nam dopomó¿ Bóg!
Tak nam dopomó¿
Matka Boska Radosna!”3

Ks. Patron by³ œwiadom faktu, publicznie to stwierdzi³, ¿e ów Kongres jest
najwa¿niejszym wydarzeniem ca³ego piêtnastolecia istnienia Zwi¹zku. a tak¿e
historii Polaków rozsianych po ca³ym œwiecie, skupionych w Œwiatowym Zwi¹zku
Polaków z Zagranicy, powo³anym w Warszawie w 1934 r., do którego w³adz nale-
¿a³. Przedstawiciel tego¿ Œwiatowego Zwi¹zku na Kongresie zakoñczy³ swoje
przemówienie s³owami: „Wy wytrwacie i wygracie! Czeœæ Ludowi Polskiemu
w Niemczech!”4

Kolejni mówcy z Niemiec i ze œwiata rozwijali myœli ks. Patrona, a dr Jan
Kaczmarek, dokonuj¹c swoistego podsumowania drogi Zwi¹zku, ukazuj¹c si³y
spo³eczne Polactwa w Niemczech, jego dokonania, przeciwstawi³ je opiniom scep-
tyków, tzw. realistów i przypomnia³ uniwersalne zasady pracy na przysz³oœæ. Pod-
kreœli³, ¿e prawdy rozumu s¹ miêdzynarodowe, wzmacnia³ si³y rodaków – nie tyle
ducha obrony – skargi, co si³y prawdy – oskar¿enia. Koñcz¹c swoje programowe
przemówienie, kierownik naczelny Zwi¹zku w imieniu zebranych og³osi³ uro-
czyœcie 5 Prawd Polaków, których tu przywo³ywaæ by nie trzeba, ale warto:

„Prawda pierwsza – Jesteœmy Polakami!
Prawda druga – Wiara Ojców naszych jest wiar¹ naszych dzieci!
Prawda trzecia – Polak Polakowi Bratem!

3 Tam¿e.
4 Tam¿e.
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Prawda czwarta – Co dzieñ Polak Narodowi s³u¿y!
Prawdo pi¹ta – Polska Matk¹ nasz¹ – nie wolno mówiæ o Matce Ÿle!”5

Na Kongresie, niespotykanej manifestacji Polaków w stolicy hitlerowskiej
Rzeszy, og³oszono niejeden manifest, tak¿e m³odzie¿y.

„I nie ustaniem w walce,
Si³ê s³usznoœci mamy,
I moc¹ tej s³usznoœci
Wytrwamy i wytrwamy!”6

Ks. Patron, zamykaj¹c wielki Kongres Polaków w Niemczech, powiedzia³:

„Idea Polska, odwieczne i niezmienne Ÿród³o si³ Narodu, ka¿demu pokoleniu
w³aœciwe cele prac i wysi³ków przeznacza. Na szczytach twórczoœci przesz³ych
pokoleñ ka¿de nowe pokolenie odnajdzie swoje zadanie dŸwigniêcia Narodu wy¿ej.
Wiemy, ¿e Idea Polska, a przez to zbiorowa wola i duchowa spójnia narodu (...)
jest zawsze niepodleg³a i nie mo¿e byæ zakoñczona ani zwyciê¿ona”7.

Piêtnastolecie Zwi¹zku, zgodnie z uchwa³¹ Rady Naczelnej zebranej na nad-
zwyczajnym posiedzeniu 3 grudnia 1937 r. w „Domu Polskim” w Zakrzewie,
w siedzibie prezesa, mia³a upamiêtniæ kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Ra-
dosnej, Patronki Polaków w Niemczech. Mia³a ona stan¹æ ju¿ wówczas w Za-
krzewie jako dziêkczynne wotum ca³ej spo³ecznoœci polskiej w Niemczech za to,
¿e w walce z pokoleñ na pokolenia nie upadliœmy, ¿e walkê pojmujemy jako œwiêty,
nieci¹¿¹cy nam, lub przygniataj¹cy nas, ale radosny obowi¹zek. Idea ta sta³a siê
faktem dopiero po 50 latach, po wielu doœwiadczeniach wojennych i powojennych
spo³ecznoœci polskiej, nie tylko na Warmii czy Ziemi Z³otowskiej, w Polsce
i RFN.

S¹dzê, ¿e przywo³anie s³ów ks. Patrona i ówczesnego Kongresu Berliñskiego,
ich przes³ania, w swej zawartoœci ideologicznej i moralnej aktualnego i dziœ, sta-
nowiæ mo¿e tak¿e o naszej i Zwi¹zku Polaków w Niemczech dalszej drodze
i przysz³oœci – o naszej pracy, tu w Polsce i w RFN, na rzecz wspólnego dobra,
lepszego ¿ycia, nie tylko dla Polaków czy Niemców.

W 1938 r. nietrudno by³o ks. Domañskiemu i jego wspó³pracownikom prze-
czuwaæ to, czego niektórzy wiedzieæ nie chcieli, ¿e zbli¿a siê nieuchronnie totalna
wojna. Narasta³y przeœladowania, mno¿y³y siê ataki, których nigdy nie szczêdzono
tak¿e ks. Patronowi. Jego, z oczywistych wzglêdów, nawet wyró¿niano. Prasowe

5 Tam¿e.
6 Tam¿e.
7 Tam¿e.
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oszczerstwa, napaœci bojówek hitlerowskich, szykany w³adz – tak¿e duchownych,
zwierzchników i wspó³pracowników, stanowi³y cenê, jak¹ p³aci³ za swoj¹ nie-
z³omnoœæ, za swoj¹ wielkoœæ. Jednak bardziej dokuczliwy by³ brak niekiedy zro-
zumienia wœród rodaków; nie wszystkim ks. Patron móg³ dogodziæ, nie wszyscy
byli w stanie mu dorównaæ, nie ze wszystkimi mo¿na by³o znaleŸæ wspólny jêzyk.
Dopiero przysz³oœæ mia³a potwierdziæ s³usznoœæ programu i metod jego realizacji,
wielkoœæ ks. Boles³awa Domañskiego. Tymczasem w codziennych trudach i zma-
ganiach z przeciwnoœciami losu, d³ugo ukrywan¹ chorob¹, dogasa³o ¿ycie Wodza
Polaków w Niemczech. Wkrótce posz³a w œwiat smutna wiadomoœæ.

„Dnia 21-ego kwietnia 1939 r. w lecznicy œw. Józefa w Berlinie zmar³
Œp.

Ks. Prob. Dr B. Domañski opatrzony œw. Sakramentami, prze¿ywszy lat 67.
Zmar³ wielki Przywódca Ludu Polskiego w Niemczech, Czcigodny Kap³an,

niez³omny Bojownik o Sprawê Polsk¹ w Rzeszy, Proboszcz w Zakrzewie w Zie-
mi Z³otowskiej na Pograniczu, Prezes Zwi¹zku Polaków w Niemczech, Patron
Zwi¹zku Spó³dzielni Polskich w Niemczech, Kurator Zwi¹zku Polskich Towa-
rzystw Szkolnych w Niemczech, Prezes Rady Nadzorczej Banku S³owiañskiego,
Cz³onek Rady Naczelnej Œwiatowego Zwi¹zku Polaków z Zagranicy oraz szeregu
innych organizacji i instytucji polskich.

Osieroci³ Lud Polski w Niemczech, dla którego ca³e ¿ycie walczy³ i pracowa³.
Zostaje po Nim ¿al najg³êbszy i pamiêæ œwietlana o wielkim Bojowniku Pol-

skoœci, pamiêæ, która wiecznie bêdzie ¿ywa wœród Polaków spod znaku Rod³a.
I pamiêtaæ bêdziemy ostatnie jego s³owa, wypowiedziane przed zgonem:
„LUD POLSKI NIE DA SIÊ!”.
Niech siê pochyl¹ sztandary Rod³a nad trumn¹ Niez³omnego Bojownika.

Zwi¹zek Polaków w Niemczech”8.

I sta³o siê zgodnie z tym wezwaniem w³adz Zwi¹zku. ¯egnali ks. Patrona
najbli¿si, ca³a spo³ecznoœæ polska w Niemczech. Najpierw, 25 kwietnia, w koœ-
ciele katedralnym œw. Jadwigi w Berlinie, potem na ca³ej drodze z Berlina do
Zakrzewa i w samej stolicy Zwi¹zku, gdzie pochyli³y siê 242 sztandary Rod³a.

Uroczystoœciom pogrzebowym w Berlinie przewodniczy³ ks. Józef Styp-
Rekowski, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników ks. Domañskiego w samym
Zakrzewie i w ca³ym Zwi¹zku. 26 kwietnia na pogrzeb do Zakrzewa przyby³
ks. bp sufragan che³miñski Konstantyn Dominik – przyjaciel zmar³ego, a dziœ
kandydat na o³tarze. Dr Jan Kaczmarek, przemawiaj¹c w imieniu Zwi¹zku Polaków
w Niemczech, zapewni³ zmar³ego: Twój testament wykonamy! Lud Polski siê
nie da! Nie da!

8 Nekrolog Ksiêdza Patrona opublikowany zosta³ na pierwszych stronach wielu pism, m.in. na
³amach z³otowskiego „G³osu Pogranicza i Kaszub”, 23.04.1939, nr 92.
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Nastêpnego dnia Rada Naczelna Zwi¹zku, obraduj¹ca w Berlinie, uchwali³a
niezwo³ywanie w owej chwili nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które by do-
kona³o wyboru nowego prezesa. W uchwale stwierdzono: „Lud Polski w Niem-
czech dowiód³ kolejnym trzykrotnym wyborem ks. Dr Domañskiego na Prezesa
Zwi¹zku Polaków w Niemczech, i¿ jest On najgodniejszym tego stanowiska. (...)
Œp. Ks. Prezes Dr Boleslaw Domañski nadal przewodzi Ludowi Polskiemu
w Niemczech”9.

Wieœci o zgonie ks. Patrona, o jego testamencie, o tej uchwale Rady Naczel-
nej Zwi¹zku posz³y w œwiat. On nadal przewodzi ludowi polskiemu... – te s³owa,
choæ brzmi¹ dziœ patetycznie, by³y, a wiêc s¹ prawdziwe.

Dziœ mo¿emy dobitnie stwierdziæ, i¿ spe³ni³y siê s³owa ks. Patrona Domañ-
skiego skierowane do Ludu Polskiego w Niemczech – „Lud Polski siê nie da! Nie
da!”. Lud Polski, Zwi¹zek Polaków w Niemczech spod znaku Rod³a przetrwa³
hekatombê II wojny œwiatowej i bardzo trudne lata powojenne w Polsce, w tym
okres realnego socjalizmu, jak te¿ nie³atw¹ rzeczywistoœæ w powojennych Niem-
czech. Pozostaje pytanie, czy potwierdzi³y siê s³owa uchwa³y najwy¿szych w³adz
Zwi¹zku sprzed lat, skierowane do ks. Patrona, czy ks. Patron Domañski nadal
przewodzi Ludowi Polskiemu – na Warmii i Powiœlu, tam w Niemczech i w jego
rodzinnych stronach, nie tylko na Pograniczu i Kaszubach, w samym Zakrzewie?

Zanim spróbujê sformu³owaæ odpowiedŸ na to pytanie – ka¿dy z nas mo¿e
i winien to zrobiæ indywidualnie – warto przybli¿yæ postaæ ksiêdza Patrona nam
samym i naszym wspó³czesnym. Trzeba nieustannie odpowiadaæ na pytanie in-
nych ludzi, spoza Zwi¹zku, naszych rodaków, ziomków, s¹siadów nad Odr¹ i £ab¹.
Kim by³ ks. Boles³aw Domañski? Czym zas³u¿y³ na dany mu tytu³ Patrona i prze-
wodnika Polaków w Niemczech? W czym tkwi wielkoœæ jego postaci, istota jego
przewodnictwa w ZPwN? Na ile jego przyk³ad i wskazania aktualne s¹ dziœ?

Podobnych pytañ mo¿e byæ wiêcej. Szukanie na nie odpowiedzi u³atwiaj¹,
nie tylko historykom, bogate i wci¹¿ nie w pe³ni wykorzystane Ÿród³a, jak równie
ciekawa i ró¿norodna literatura. Przede wszystkim trzeba przywo³aæ s³owa samego
bohatera i œwiadectwa innych, przynamniej najwa¿niejsze biografie ks. Patrona,
ich autorów – w tym jego uczniów.

Wielkoœæ postaci i dokonañ ks. Patrona w szczególny sposób ukazuj¹ te¿
postacie i dokonania jego przyjació³, najbli¿szych wspó³pracowników i uczniów
– w Zwi¹zku, szczególnie w Bochum i Berlinie oraz na Warmii, Pomorzu, na
Powiœlu i w Zakrzewie.

Jestem przekonany, i¿ ks. B. Domañski, znaj¹c ks. P. Wawrzyniaka, zna³ do-
brze stworzony przezeñ idea³ Patrona i wielkie oczekiwania kolejnych pokoleñ
rodaków, ¿ywione wobec kap³ana – duszpasterza i przewodnika. Zara¿ony ju¿
w m³odoœci idea³ami filomatów pomorskich – w duchu ich zawo³ania – „Ojczy-

9 Relacje z pogrzebu, pe³ny tekst przemówienia dr. Jana Kaczmarka nad grobem œp. ksiêdza
Patrona Dr. Domañskiego zob. „G³os Pogranicza i Kaszub”, 1939, nr 96.
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zna – Nauka – Cnota”, jako m³ody kap³an i dobrze zapowiadaj¹cy siê uczony
zrezygnowa³ z funkcji profesora Seminarium Duchownego w Pelplinie, by byæ
z ludem, by s³u¿yæ mu na co dzieñ bezpoœrednio swoj¹ wiedz¹ i rad¹, a przede
wszystkim przyk³adem. W tym postanowieniu umocnili go najbli¿si – rodzina
i przyjaciele, do których mia³ szczêœcie zaliczaæ od czasów gimnazjalnych ks.
Konstantyna Dominika, póŸniejszego biskupa pomocniczego diecezji che³miñ-
skiej w odrodzonej Rzeczypospolitej, za ¿ycia uznawanego przez przyjació³ i wy-
chowanków (by³ przez lata ojcem duchownym i rektorem seminarium) œwiêtym,
dziœ S³ugi Bo¿ego – kandydata na o³tarze.

„Poka¿ mi, jakich masz przyjació³, a powiem Ci, kim jesteœ” – mówi stare
przys³owie.

Przyjacielem ks. Patrona Domañskiego by³ w³aœnie ks. bp. K. Dominik.
Napisano o nim „Nadzwyczajna w tym ¿yciu by³a zwyczajnoœæ”10, a wiêc co-
dzienna postawa w s³u¿bie Bogu i ludziom, o któr¹ najtrudniej w ka¿dym indy-
widualnym ¿yciu i ¿yciu zbiorowym ka¿dej spo³ecznoœci. Ks. Patron Domañski
(podobnie jak inni dzia³acze) ten idea³ s³u¿by nie tylko kap³añskiej praktykowa³
w swojej zakrzewskiej parafii, na Ziemi Z³otowskiej i wszystkich ziemiach za-
mieszka³ych przez Polaków w Rzeszy Niemieckiej. Mia³ wielu równie zacnych
przyjació³, nie tylko na samej Krajnie i Kaszubach, wœród duchownych, nauczy-
cieli, robotników i ch³opów, jak te¿ na krañcach i w g³êbi Rzeszy: w samym Ber-
linie i w kuŸni polskoœci – w Nadrenii-Westfalii – w Bochum. Mia³ te¿ przeciwni-
ków, wrogów….

Lista przyjació³ – wspó³pracowników jest ogromna. Obejmuje postacie z naro-
dowego panteonu bohaterów lokalnych i ogólnopolskich, a tak¿e przedstawicieli
innych narodowoœci, o których wci¹¿ za ma³o wiemy i pamiêtamy. S¹ wœród nich
najbli¿si wspó³pracownicy ks. Patrona, zarazem autorzy jego biografii. W krêgu
oddzia³ywania ks. Patrona, jako proboszcza zakrzewskiego by³y m.in. rodziny
Jaœków i Horstów. Ich najm³odsze przedwojenne pokolenie, urodzone na pocz¹tku
XX stulecia, zapisa³o piêkne karty dziejów Ziemi Z³otowskiej, pisz¹c przed
i po II wojnie osobiœcie o swojej ma³ej ojczyŸnie i postaci ks. Patrona11. By³ on
ich mistrzem, podobnie w najbli¿szej rodzinie i w ca³ym Zwi¹zku. Szczególny to
sukces ka¿dego mistrza – dorobek dokonania i postawy jego uczniów. Spoœród

10 J.S. Pasierb, Nadzwyczajna w tym ¿yciu by³a zwyczajnoœæ, [w:] Ksi¹dz Biskup Dominik. Droga
do œwiêtoœci, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1997, s. 101-107. Czytamy tam m.in.
„Jeœli zostanie kiedyœ og³oszony b³ogos³awionym, a mo¿e i œwiêtym, bêdzie patronem prostoty,
¿yczliwoœci i ³agodnoœci, przyjacielem prostych, skromnych i nieœmia³ych ludzi”).

11 Zob. Jaœkowie z Zakrzewa, [w:] M. Zientara-Malewska, Dzia³acze spod znaku „Rod³a”, oprac.
T. Oracki, Olsztyn 1974, s. 127-131. Antoni Jasiek, nauczyciel, by³ m.in. wspó³pracownikiem
ks. J.K. Noryœkiewicza z Poznania, który pod pseudonimem Andrzeja Krajny-Wielatowskiego
wyda³ cenn¹ monografiê Ziemia Z³otowska, Poznañ 1928; po wojnie m.in. napisa³ biografiê
Ksi¹dz Patron Boles³aw Domañski, [w:] W s³u¿bie Koœcio³a poznañskiego. Ksiêga pami¹tkowa
na 70-lecie urodzin arcybiskupa metropolity dr Antoniego Baraniaka
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najbli¿szych by³y to m.in. dzieci jego siostry, Marii Zieliñskiej, spêdzaj¹ce letnie
wakacje w Zakrzewie12. Wœród m³odzie¿y zwi¹zkowej najbardziej wyró¿niali siê
Helena Lehr i Jan Edmund Osmañczyk. Pierwsza by³a sekretark¹ „M³odego Polaka
w Niemczech”, a J. Osmañczyk jego redaktorem i kierownikiem Centrali Prasowej
Zwi¹zku oraz redaktorem naczelnym Leksykonu Polactwa w Niemczech, przy-
gotowanego w 1938 r., szczególnej encyklopedii polskoœci i ZPwN. Ks. Patron
Domañski, zapoznawszy siê z tym gotowym do druku dzie³em, powiedzia³: „Oto
materia³ na przysz³¹ Konferencjê Pokojow¹”. Niestety, dzie³o to oddane do dru-
karni‚ „Nowiny Opolskie” w marcu 1939 r. przesz³o jak Zwi¹zek tragiczne losy
podczas wojny, a uratowana przez bohaterskiego drukarza jego wiêksza czêœæ
ukaza³a siê dopiero w 1970 r.13 Tam¿e w poœwiêconym ks. B. Domañskiemu haœle
znajdziemy o nim dobitne s³owa m³odzie¿y: „Mocny charakter i mi³uj¹ce serce
– oto przymioty Kap³ana, który ca³e ¿ycie poœwiêca Ludowi Polskiemu. (...)
Zarówno kazania Jego, jak i przemówienia, posiadaj¹ wielk¹ wartoœæ ideow¹
i literack¹”14.

E. Osmañczyk, œwiadom tych wartoœci i wielkoœci postaci ks. Domañskiego,
pod koniec w³asnego twórczego ¿ycia, w 50-lecie œmierci mistrza, napisa³ najob-
szerniejsz¹ ze swoich ksi¹¿ek pt. Niez³omny Proboszcz z Zakrzewa. Rzecz o Ksiê-
dzu Patronie Boles³awie Domañskim15. Pomog³a mu w tym Helena Lehr. Jest to
zarazem swoista, niepowtarzalna historia Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Tytu³y
jej kolejnych rozdzia³ów sygnalizuj¹ etapy ¿ycia ks. Domañskiego i kierowanego
przezeñ Zwi¹zku: Dzieciñstwo i m³odoœæ w cieniu Bismarcka; Dramatyczna de-
cyzja; Praca u podstaw; „Bóg nas na tej ziemi bez przyczyny nie zostawi³”; Si³a
wiary ojców; Wybijanie siê na niepodleg³oœæ narodow¹; Ró¿nolici w myœleniu,
zjednoczeni w dzia³aniu; Gospodarcze podwaliny; Memoria³ koœcielny; Walka
o polskie szkolnictwo; Rod³o i Matka Boska Radosna; Byliœmy! Jesteœmy! Bêdzie-
my!; Memoria³ do Hitlera; „Choæby nam i s³oñce zgas³o, zapalimy je na nowo!”;
„Prawdy Polaków”; Rozmowy z Wilhelmem Frickiem i ks. Alfonsem Mehrsman-
nem; „Lud polski siê nie da! Nie da!”; Ostatnia droga Ksiêdza Patrona; Polskie
losy i Ziemia Staszica i Domañskiego.

Warto siêgn¹æ raz jeszcze i wiele razy do tej pe³nej nadziei, podbudowanej
prac¹ organiczn¹, ksi¹¿ki E. Osmañczyka, jak te¿ do innej jego ksi¹¿eczki, napi-
sanej tu¿ po zakoñczeniu wojny, a zatytu³owanej Sprawy Polaków16. Obie w moim

12 Mam tu na uwadze profesora Uniwersytetu Wroc³awskiego Henryka Zieliñskiego i jego sio-
strê Irenê Szostek, bêd¹cych autorami opracowañ dotycz¹cych ks. Patrona i Krajny.

13 Encyklopedia, która siê ukaza³a. Oprac. Ryszard Hajduk i Stefan Popio³ek, Katowice 1970.
14 Tam¿e, s. 82-84.
15 E.J. Osmañczyk, Niez³omny Proboszcz z Zakrzewa. Rzecz o Ksiêdzu Patronie Boles³awie

Domañskim. Dokumentacja Archiwum Rod³a – Helena Lehr. Pos³owie Józef Borzyszkowski,
Warszawa 1989.

16 E. Osmañczyk, Sprawy Polaków, I wyd., Katowice 1946, VII wyd. z przedmow¹ Jana
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odczuciu s¹ swoistym zwierciad³em, odbiciem, doœwiadczeñ ludzi spod znaku
Rod³a, wielkich i uniwersalnych myœli i dokonañ ks. Patrona Domañskiego
w s³owach jego ucznia Osmañczyka. Sprawy Polaków zawieraj¹ obywatelsk¹ ich
wizjê, obojêtnie, czy idzie o sprawy Polaków w Polsce, czy w RFN. Jest te¿ ta
uniwersalna wizja przysz³oœci, wizja zjednoczonej Europy, sformu³owana przez
E. Osmañczyka, bêd¹ca szczególnym poœmiertnym sukcesem ks. B. Domañskiego.
Poœwiêcon¹ ks. Domañskiemu ksi¹¿kê E. Osmañczyk zakoñczy³, nawi¹zuj¹c do
has³a sformu³owanego przez gen. Charlesa de Gaulle’a – „Europa jest ojczyzn¹
ojczyzn” nastêpuj¹co:

„Po có¿ na zakoñczenie opowieœci o niez³omnym proboszczu z Zakrzewa
rozci¹gamy kurtynê na ca³¹ Europê od atlantyckich wybrze¿y po Ural, jakby to t³o
œrodkowej Europy, gdzie wszystko tu opisane siê dzia³o, by³o niewystarczaj¹ce?

Oczywiœcie, ¿e jest dziœ niewystarczaj¹ce.
Przysz³oœæ Polski i Polaków i wszystkich europejskich krajów i ich miesz-

kañców nie le¿y w dzisiejszej – na £abie podzielonej – œrodkowej Europie, ale
w ca³ej Europie.

O tym zdecyduj¹ nie po staremu mocarstwa, bo i one – choæ z trudem –
schodz¹ z wysokoœci na zmarnotrawion¹ przez siebie przede wszystkim europejsk¹
ziemiê, nasz¹ Matkê Ojczyzn. O tym zdecyduj¹ tysi¹ce wsi, osad, miasteczek,
miast, europejskich mikrokosmosów otwartych na ca³¹ Europê.

By³ czas, kiedy rozbiorowa prusko-rosyjska granica na polskiej ziemi musia³a
zostaæ zlikwidowana raz na zawsze granic¹ na „linii Kaczmarka”, aby Polska –
nie tylko Polska, bo i wiele innych cudzych ojczyzn – mog³y przez likwidacjê
Prus w ogóle w Europie istnieæ.

Teraz jest czas, by przyst¹piæ do likwidacji rozbioru Europy, jaki nast¹pi³
w 1945 roku, ze szkod¹ dla Wschodu i Zachodu, Pó³nocy i Po³udnia, ca³ego ró¿-
norodnego œwiata.

Szczepañskiego, Katowice 1983. J. Szczepañski m.in. stwierdzi³: „Osmañczyk ze swoich doœ-
wiadczeñ ¿yciowych, wyniesionych przede wszystkim z twardej walki Polaków w Niemczech
przedwojennych, ustala podstawowe dyrektywy narodowej strategii, mog¹cej gwarantowaæ
sukces w odbudowie i zabezpieczeniu losu narodu w przysz³oœci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
Osmañczyk wyci¹ga wnioski z walki zwyciêskiej prowadzonej przez Polaków w Niemczech
przede wszystkim w ka¿dym gospodarstwie domowym, w ka¿dym warsztacie pracy, w ka¿dej
rodzinie, gdzie pracowitoœæ, rzetelnoœæ, zaradnoœæ i nieustêpliwoœæ w dzia³aniu codziennym
by³y podstawowymi warunkami zwyciêstwa narodowego. (...) Zatem nie cnota ¿o³nierska, ale
cnota pracy i dorobku materialnego bêdzie siê liczy³a jako czynnik decyduj¹cy o przysz³oœci.
(...) S¹ w tej ksi¹¿ce apele przejmuj¹ce, a argumenty przekonuj¹ce. (...) Jest g³osem realizmu
w wielowiekowej dyskusji o przysz³oœci Polski i pokazuje wyraŸnie, ¿e najwiêksze sprawy
narodu decyduj¹ siê w jego gospodarstwach domowych, w rodzinach, w codziennym za³a-
twianiu zwyk³ych spraw przez miliony obywateli – a nie tylko przez wielkie poci¹gniêcia
polityki uprawianej przez w³adze. Ksi¹¿ka daje, powiedzia³bym, „obywatelsk¹” wizjê 15 spraw
Polaków, tzn. wizjê spraw, w których obywatele s¹ g³ównymi aktorami”.
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I na tle tego gigantycznego zadania, przed jakim stoj¹ m³ode europejskie po-
kolenia, wœród nich równie¿ ambitne polskie, popatrzmy, jakie – w opisanych tu
dziejach ogl¹danych z perspektywy zakrzewskiego mikrokosmosu w XIX i XX
wieku – wystêpuj¹ si³y moralne i spo³eczne warte zachowania, wykorzystania
i przekazania nastêpnym pokoleniom.

Przypomnijmy z tego polskiego ¿ywota najprostszy, ale zdumiewaj¹cy w koñ-
cowej ocenie fakt.

Proboszcz z Zakrzewa ¿y³ w trzech systemach ustrojowych: feudalnym – ce-
sarskim, republikañskim – mieszczañsko-robotniczym, totalitarnym – narodu pa-
nów Europy, podleg³ego dyktaturze hitlerowskiej kadry przywódczej.

Mimo tak dramatycznych ustrojowych ró¿nic ksi¹dz dr Boles³aw Domañski
ca³e swe ¿ycie, w ka¿dej jego politycznej fazie, prowadzi³ nieustann¹ walkê o te
same idea³y, z tym samym przeciwnikiem – rasistowskim prusactwem”17.

Na naszym globie s¹ ró¿norodne formy ustrojowe pañstw jedno- i wielonaro-
dowych. Nie one s¹ najwa¿niejsze, ale prawa w nich obowi¹zuj¹ce. Jeœli s¹ anty-
ludzkie – choæby wobec jednej tylko grupy plemiennej, spo³ecznej czy narodowej
– zagra¿aj¹ ca³ej ludzkoœci, destabilizuj¹ nasz glob w epoce coraz groŸniejszej
kruchoœci ekologicznej naszego wielomiliardowego globu.

„Ca³y ród ludzki cierpieæ musi, jeœli choæ w jednym kraju zgwa³cone s¹ prawa
ludzi”18.

Prawa ludzi, poszanowanie uniwersalnych wartoœci, rzetelna praca jako gwa-
rancja pokoju i pomyœlnej przysz³oœci, o co zabiega³ ks. B. Domañski, podkre-
œlaj¹ wszyscy autorzy poœwiêconych mu publikacji19.

Jest w tym szczególne dla nas przes³anie na przysz³oœæ.
Analizuj¹c drogê ¿yciow¹ ks. Patrona, sposób jego publicznego funkcjonowa-

nia w zmieniaj¹cej siê nieustannie rzeczywistoœci, zauwa¿yæ mo¿na sta³e filary,
na których opiera³ on si³ê lokalnej zakrzewskiej i ca³ej spo³ecznoœci polskiej
w ówczesnych Niemczech. Mo¿na rzec, i¿ by³y to uniwersalne rozwi¹zania,
w których ujawnia³a siê si³a samego Patrona i poszczególnych Ÿróde³ owych fila-
rów, potêgi interesuj¹cej nas zbiorowoœci. By³y to: dom i rodzina, koœció³ i parafia,
szko³a i nauczyciele, m³odzie¿ i jej organizacje oraz wszelkie stowarzyszenia jako

17 E. Osmañczyk, Sprawy Polaków...
18 Tam¿e, p. 13.
19 Zob. m.in. J. Borzyszkowski, Lud polski siê nie da...: Ks. Boles³aw Domañski Patron Pola-

ków w Niemczech (1872–1939), Gdañsk 1989 oraz zawarte tam¿e, jak te¿ w biografii opraco-
wanej przez E. Osmañczyka, zestawienia „Najwa¿niejsza literatura”, uwzglêdniaj¹ce najcie-
kawsze publikacje dot. ks. Domañskiego i jego epoki. Jest wœród nich monumentalne prawie
dzie³o trzech autorów (A. Poniatowska, S. Limon, I. Ksi¹¿a³ek) Zwi¹zek Polaków w Niem-
czech w latach 1922–1982, pod red. Jerzego Marczewskiego, Warszawa 1987, opracowane
z inicjatywy prezesa ks. E. Foryckiego i ówczesnych w³adz Zwi¹zku z okazji jego 60-lecia.
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struktury i tkanki obywatelskiej wspólnoty, w tym „boskie pos³annictwo pieœni”;
tak¿e solidarne wspó³dzia³anie ró¿nych mniejszoœci, a przede wszystkim si³a dwóch
idea³ów – mitów: Domu Polskiego i Matki Polski – Polki.

O Matce Polsce najpiêkniej mówi³ na Kongresie Berliñskim. Do kobiet Polek
w szczególny sposób zwróci³ siê w Bochum, niestrudzony w wêdrówkach po Rze-
szy Niemieckiej dla dobra rodaków i Zwi¹zku. O roli Zwi¹zku Polaków w Niem-
czech, o koniecznoœci aktywizacji narodowej Polek i Polaków w pañstwie nie-
mieckim mówi³ ks. Domañski niejednokrotnie.

„Bo dziœ zamkn¹æ siê w domu, w koœciele, tylko siê modliæ nie wystarcza!
Dziœ wiara nasza wo³a wszystkich na front, i polskie niewiasty, na front do obrony
w³asnych skarbów, wiary i mowy, jak niegdyœ przodkowie nasi wiary i ojczyzny
bronili. Nie kryæ siê na ty³y!” – przemawia³ 21 listopada 1928 roku na sejmiku
Polek w Bochum. Wo³a³: „Kap³ank¹ ogniska domowego jesteœ. Matko-Polko!
Orlico strzeg¹c¹ gniazda swego! (...) Niewiasta polska winna byæ mê¿na. (...)
IdŸmy œmia³o i odwa¿nie naprzód, broñmy naszej sprawy bez rozg³osu, ale prac¹
ciê¿k¹ i wytrwa³¹. I tu na obczyŸnie mo¿ecie i macie zachowaæ swe narodowe
poczucie. (...) W górê serca! Precz z rozpacz¹ i ma³odusznoœci¹! Nas nikt zniem-
czyæ nie zdo³a, gdy my sami siê nie damy zniemczyæ! Ducha polskiego w nas nikt
nie zgasi, gdy my go sami nie zgasimy”20.

Ju¿ jako I wiceprezes ca³ego Zwi¹zku, pe³ni¹cy od 22 paŸdziernika 1927 r.
obowi¹zki prezesa tej organizacji, nie tylko kobietom uœwiadamia³ wówczas
w Bochum, ¿e Zwi¹zek Polaków w Niemczech chcia³by ich wszystkich wprowa-
dziæ pod skrzyd³a swej opieki. Dlaczego! Aby wywalczyæ nam wszystkim prawa
nam s³usznie siê nale¿¹ce, prawa przyrodzone, prawa Bo¿e. Bóg da³ prawo do
istnienia i pracy nie tylko narodom wielkim, ale i ma³ym. Nie tylko tam im da³ to
prawo, gdzie wiêkszoœæ tworz¹, ale i tam, gdzie, jak my Polacy w Niemczech,
tworzymy mniejszoœæ. (...) A te prawa nale¿¹ siê nam w ¿yciu prywatnym, spo-
³ecznym, publicznym, w szkole, koœciele, na s¹dach, w urzêdach. (..) Gdzie¿
nasze równouprawnienie? I je¿eli my sami siê broniæ nie bêdziemy, któ¿-¿e nas
zechce broniæ? Godnoœæ w³asna wymaga, byœmy siê bronili21.

Ks. Domañski, formalnie obrany na stanowisko prezesa Zwi¹zku Polaków
w Niemczech 12 marca 1931 r., anga¿owa³ siê w dzia³ania we wszystkich dzie-
dzinach ¿ycia spo³ecznoœci polskiej, tak¿e polityczne, mobilizuj¹c rodaków do
czynnej walki o swoje. W 1929 r. zosta³ wybrany Patronem (prezesem) Rady
Nadzorczej Zwi¹zku Spó³dzielni Polskich w Niemczech z siedzib¹ w Berlinie –
od tego w³aœnie czasu przylgn¹³ doñ tytu³ Ksiêdza Patrona. W 1933 r. wybrano go

20 Zob. J. Borzyszkowski, „Lud Polski siê nie da”..., s. 36-37.
21 Tam¿e.
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prezesem nowo powsta³ej berliñskiej spó³ki akcyjnej Bank S³owiañski. O instytu-
cjach tych mówi³, ¿e stoj¹ na stra¿y polskiej niezale¿noœci gospodarczej, a zbudo-
wane s¹ na zasadzie solidarnej wspó³pracy i wzajemnego oddzia³ywania. Mia³ te¿
œwiadomoœæ potrzeby solidarnego wspó³dzia³ania wszystkich mniejszoœci naro-
dowych w Niemczech. Z inicjatywy zarz¹du Zwi¹zku Polaków w Niemczech,
szczególnie S. Sierakowskiego, B. Domañskiego, J. Kaczmarka, ju¿ w 1924 r.
utworzono Zwi¹zek Mniejszoœci Narodowych w Niemczech, wspó³dzia³aj¹cych
w III Rzeszy i na arenie miêdzynarodowej w walce o owe „Bo¿e prawa” Polaków,
Serbo³u¿yczan, Duñczyków, Fryzów i Litwinów. By³ to poprzednik powo³anej po
wojnie w 1949 r. Federacyjnej Unii Europejskich Grup Etnicznych. Nie wolno
zapominaæ, ¿e w pañstwie niemieckim dla mniejszoœci narodowych o wiele groŸ-
niejsza od ucisku politycznego by³a germanizacja dobrowolna lub mimowolna na
skutek atrakcyjnoœci, dostatniejszego, bogatszego ¿ycia i ³atwiejszej kariery dla
Niemców ni¿ np. Polaków. A jak jest dzisiaj?

Oparciem moralnym dla ks. Patrona i ogó³u Polaków w Niemczech, zw³aszcza
w godzinach próby, poza wiar¹ by³ fakt istnienia niepodleg³ej Polski. Symbolem
wiêzi z Polsk¹ by³ znak Rod³a. Powsta³ z inicjatywy dr. Jana Kaczmarka, a po
wielu dyskusjach kszta³t artystyczny nada³a mu Jadwiga K³opocka. Znak ten, wy-
obra¿aj¹cy bieg Wis³y, symbolizowa³ polskoœæ. Pe³niê tej symboliki okreœli³ i wy-
jaœni³ ks. Domañski: polskoœci zwi¹zanej z Wis³¹ – matk¹ polskich rzek, z zazna-
czeniem Krakowa – prastarej stolicy i wytyczonym z niej pielgrzymim szlakiem
do Czêstochowy – siedziby Matki Boskiej Królowej Polski.

Matka i Polska to dwa oparcia dla ka¿dego rodaka ¿yj¹cego w diasporze
i poza ojczyzn¹. Szczególna zaœ w tym kontekœcie jest rola domu, ka¿dego domu,
zw³aszcza Domu Polskiego jako siedziby zwi¹zkowej wspólnoty. Otwieraj¹c
30 czerwca 1935 r. „Dom Polski” w Zakrzewie, ks. Patron powiedzia³:

„30 lat czeka³em na tê chwilê, by dzisiaj z wami prze¿ywaæ to uroczyste
otwarcie. Mogê was dzisiaj pozdrowiæ w naszym w³asnym domu. Dom ten nie ma
byæ domem nienawiœci, a ma byæ miejscem zgody i jednoœci. Nic wybudowaliœmy
go po to, aby komuœ czyniæ na z³oœæ, lecz tylko dlatego, ¿e marzyliœmy od lat
o w³asnym domu. Dzisiaj ten 30-letni sen sta³ siê rzeczywistoœci¹. Pytaj¹ mnie siê,
kto ten dom budowa³. Mam na to tylko jedn¹ odpowiedŸ – lud polski go zbudowa³.
Bez was ludu polski dom ten by³by martwym tworem. Wy jesteœcie ¿yciem tego
domu. Dom ten jest w³asnoœci¹ naszego ludu i jemu te¿ oddajê go w opiekê. Niech
wasze dzieci znajd¹ w nim naukê i rozrywkê. Gdy rozpocz¹³em starania o budowê
tego domu powiedziano mi, ¿e nie warto siê trudziæ. W tym morzu i tak wszystko
zginie. Od tego czasu minê³o 14 lat, a my tutaj jesteœmy i nie zginêliœmy”22.

22 Vide J. Borzyszkowski, „Dom Polski” w Zakrzewie do 1939 r., „Ognisko” Organ Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, TZ, 1996, nr 1-3, s. 20; ten¿e, „Lud Polski siê nie da...”, s. 51-53.
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Wspania³e to s³owa. Oby ka¿dy budowniczy móg³ je wypowiedzieæ i g³osiæ
je z takim przekonaniem, znaleŸæ potwierdzenie ich s³usznoœci w przysz³oœci.

Dom Polski w Zakrzewie przetrwa³ wraz z jego budowniczymi wojenne
i powojenne zawieruchy. S³u¿y nadal wspólnocie, zw³aszcza m³odym zakrzewia-
kom; przyjmuje goœci, g³osi wielkoœæ swojego Patrona ks. B. Domañskiego i do-
konañ Zwi¹zku Polaków w Niemczech – dawniej, a i dziœ. Jest wyrazistym dowo-
dem ¿ywej pamiêci o wielkim, a nieraz i trudnym tak¿e dla najbli¿szych w co-
dziennym wspó³¿yciu proboszczu i Patronie.

„Trudno byæ prorokiem we w³asnym kraju”. Trudno, ale mo¿na. Trudny te¿,
ciê¿ki, ale niepowtarzalny jest los proroków. Przyk³adem mo¿e byæ los ks. Do-
mañskiego za ¿ycia i po œmierci, nie tylko w samym Zakrzewie.

Los, ¿ycie ks. Patrona po ziemskim jego bytowaniu, w Niemczech i w rodzin-
nej ziemi, jest najdobitniejszym potwierdzeniem jego niepowtarzalnoœci. Tê wiel-
koœæ i niepowtarzalnoœæ umacniali i umacniaj¹ jego nastêpcy; ka¿dy na miarê
swoich i danych mu specyfik¹ czasów mo¿liwoœci. Wœród nich postaæ ks. Józefa
Styp-Rekowskiego zas³uguje na osobn¹ biografiê. Jako wychowanek pelpliñskiego
Collegium Marianum i seminarium swoj¹ osobowoœci¹, wra¿liwoœci¹, ³agodnoœ-
ci¹ i sumiennoœci¹ oraz patriotyzmem by³ bliski ks. Patronowi. W kap³añskim
¿yciorysie Józefa Rekowskiego odnotowaæ trzeba funkcjê duszpasterza polskiego
wychodŸctwa w Saksonii i Turyngii z siedzib¹ w DreŸnie i rektora Katolickiej Misji
Polskiej w Berlinie. W czasie wojny by³ wiêŸniem w obozach Sachsenhausen
i Dachau. Po wyzwoleniu zorganizowa³ polskie duszpasterstwo w Wirtembergii,
a w 1946 r. zosta³ polskim dziekanem na strefê francusk¹. W 1951 r. pierwszy
powojenny Walny Zjazd Delegatów Zwi¹zku Polaków w Niemczech obdarzy³ go
godnoœci¹ prezesa honorowego. W 1964 r., po œmierci Stefana Szczepaniaka, za-
s³u¿onego nastêpcy ks. Domañskiego na stanowisku prezesa, stan¹³ na czele Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku, któremu przewodzi³ do œmierci. Po uroczystoœciach
pogrzebowych w Niemczech pochowano go, zgodnie z jego wol¹, w Zakrzewie,
obok grobu ks. Boles³awa Domañskiego.

Zwi¹zek Polaków w Niemczech z siedzib¹ w Bochum, mimo powojennych
trudnoœci i inspirowanego roz³amu, przetrwa³ i stara siê dalej rozwijaæ swoj¹ sta-
tutow¹ dzia³alnoœæ, oby w duchu programu wypracowanego za czasów ks. Patrona
Domañskiego. Po ks. Styp-Rekowskim prezesem przez kilkanaœcie lat by³ ks.
Edmund Forycki, którego zast¹pi³ Teodor Weso³owski, syn Micha³a, wieloletniego
wiceprezesa i zas³u¿onego dzia³acza z Nadrenii-Westfalii. Po nim pa³eczkê prze-
jêli œp. Jan Baczewski, Tadeusz Hyb, Wiktor Andrzej Dembiec oraz Józef W³o-
darczyk i inni. Dziœ ludzie spod znaku Rod³a, mieszkaj¹cy nie tylko na Ziemi
Z³otowskej marz¹, aby Polonia za Odr¹ i £ab¹ znowu stanowi³a jednoœæ, jak za
czasów ks. Patrona Domañskiego, którego pamiêci tê jednoœæ jesteœmy winni.
Przypominaj¹c dziœ postaæ ks. Boles³awa Domañskiego, nie mo¿na zapomnieæ
o powojennych losach, ju¿ w Polsce, rodzimej spo³ecznoœci polskiej ziem zachod-
nich i pó³nocnych. D³ugo miano im za z³e wpajane od dziecka poczucie œwiêtoœci
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wiary i ziemi ojców jako najwiêkszego skarbu polskoœci. Przetrwali i tê próbê.
Ks. Patron, pamiêæ jego s³ów i przyk³adu, ³agodzi³y i wówczas poczucie krzywdy,
rodz¹cy s¹ bunt, niewiarê... By³y wezwaniem do trwania, do zachowania wew-
nêtrznej wolnoœci i dalszej walki o swoj¹ obywatelsk¹ i chrzeœcijañsk¹ podmio-
towoœæ.

W 1946 r. szczeciñscy rodacy spod znaku Rod³a doprowadzili do ufundowa-
nia pierwszej chyba tablicy upamiêtniaj¹cej ks. Domañskiego. Na dziedziñcu zam-
kowym, na murze Wawelu Pomorza Zachodniego – domu Ksi¹¿¹t Kaszubów
i Pomorzan, umieszczono tablice ze znakiem Rod³a i s³owami: Ks. Dr. Boles³a-
wowi Domañskiemu, Prezesowi Zwi¹zku Polaków w Niemczech, przywódcy i bo-
jownikowi o sprawê polsk¹. Polacy – Autochtoni w pierwsz¹ rocznicê powrotu
do Macierzy. Szczecin we wrzeœniu 1946 roku.

Kiedy minê³y najtrudniejsze lata stalinizmu, w których nie mo¿na by³o pu-
blicznie zbyt dobrze wspominaæ ks. Patrona, po paŸdzierniku 1956 r., na domach
w Zakrzewie, Z³otowie i innych miejscowoœci pojawi³o siê nazwisko ks. Domañ-
skiego, patronuj¹cego dziœ wielu ulicom. W Zakrzewie zaczêto czêœciej nawi¹zy-
waæ do tradycji spod znaku Rod³a – odnowiono m.in. „Dom Polski”, odkryto
piêkne freski Janiny K³opockiej z wizerunkiem Matki Bo¿ej. Najpiêkniej jednak
zakrzewianie rodacy uczcili ks. Patrona, nie opuszczaj¹c, mimo pokus, ojczystej
ziemi, kontynuuj¹c stare tradycje dobrego gospodarowania, dbaj¹c o swoj¹ wieœ,
by by³a taka, jak¹ chcia³ j¹ zawsze widzieæ ks. Domañski.

Zakrzewo sta³o siê miejscem spotkañ i obchodów rocznic zwi¹zanych z ks.
Patronem. Stowarzyszenie PAX w Pile ufundowa³o nagrodê jego imienia dla ludzi
realizuj¹cych idea³y wyra¿one w Piêciu Prawdach Polaków. Od 1983 r. wœród jej
laureatów znaleŸli siê m.in.: biografista ks. Patrona – dr Jerzy Oleksiñski z Zielo-
nej Góry, dyrektor Banku Ludowego w Z³otowie, oddany przyjaciel ks. Patrona –
Jan Kocik, twórca Muzeum Rybackiego w Pucku, Józef Budzisz, kaszubski dzia-
³acz i pisarz ludowy z Lêborka – Stefan Fikus.

Ks. dr Boles³aw Domañski patronuje równie¿ Szkole Podstawowej w Zakrze-
wie, wychowuj¹cej kolejne pokolenia gospodarzy tej ziemi. Szko³a dba o grób
Patrona i ¿ywotnoœæ jego idei wœród m³odzie¿y. W jednej z kronik mo¿na prze-
czytaæ na pierwszej karcie: „W XXX-lecie powrotu do Macierzy piêknej Ziemi
Z³otowskiej, daj¹c jej wyraz poœwiêcenia i umi³owania, Komitet Rodzicielski
i spo³eczeñstwo wsi Zakrzewo i Dro¿yska Wlk. – funduje ten sztandar Szkole
Podstawowej w Zakrzewie, Szkole nosz¹cej imiê Wielkiego Polaka i przyjaciela
dzieci i m³odzie¿y dr. ks. B. Domañskiego”.

Postaæ i ¿ycie ks. Patrona mo¿e wiêc stanowiæ przyk³ad, zachêtê. Trzeba nam
go widzieæ przede wszystkim jako wzorzec osobowy kap³ana spo³ecznika, trosz-
cz¹cego siê o duchowe, a tak¿e materialne dobro ziomków i rodaków, równie¿
parafian innej narodowoœci. W 3/4 wieku po œmierci mo¿na równie¿ pamiêtaæ
o specyficznych cechach jego charakteru – dla niektórych przykrych. Jednak¿e
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z perspektywy lat, tak¿e w oczach tych, którzy go znali i wspominaj¹, cechy te
trac¹ na znaczeniu wobec jego wielkoœci.

Niemal 3/4 wieku od œmierci tego wzorowego kap³ana, Polaka, Pomorzanina,
tyle¿ lat od wybuchu okrutnej II wojny œwiatowej, stanowi wystarczaj¹co d³ugi
okres na to, by zweryfikowaæ nasze myœlenie i postawy zwi¹zane z odwiecznym
na pograniczu stykiem s³owiañsko-germañskim. Czas nam siê uwalniaæ, nie za-
pominaj¹c o faktach, od obci¹¿eñ i mitów przesz³oœci, jakie by³y wspólnym, choæ
w ró¿nej mierze, udzia³em s¹siadów. Czas intensywniej tworzyæ pokojow¹ wspól-
notê ludzi i narodów, kultur i religii, wzmacniaæ przyk³ady wspó³dzia³ania dla
lepszego i godniejszego ¿ycia w bogactwie i ró¿norodnoœci kulturowej narodów
Polski i Niemiec, Europy.

Ten tytu³ Matki Boskiej Radosnej – Matki Boga i ludzi wybrany przez ks.
Domañskiego, wraz z innymi wartoœciami, sygnalizuj¹ istotê polskoœci i chrzeœci-
jañstwa, prezentowanego przez ks. Patrona – chrzeœcijañstwa twórczego i rado-
snego, na co dzieñ wype³nionego prac¹. Dziêki temu jest dziœ ks. B. Domañski
szczególnym podmiotem i Patronem w budowaniu i umacnianiu polsko-niemiec-
kiego porozumienia i wspó³dzia³ania, w rozwijaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Pozostaje te¿ Patronem i wyzwaniem do naszej jednoœci – Polaków w Polsce czy
w Niemczech, Niemców i Polaków w jednocz¹cej siê wci¹¿ z trudem Europie.

Pozostaje tytu³owe niejako pytanie o Zwi¹zek Polaków w Niemczech dziœ,
na które mo¿e odpowiedzieæ jedynie II Kongres Polaków spod znaku „Rod³a”
w Berlinie – czy rzeczywiœcie ks. Patron Boles³aw Domañski „nadal przewodzi
ludowi polskiemu”?! Osobiœcie s¹dzê, i¿ tak, jednak bardziej w Polsce, zw³aszcza
zaœ na Krajnie, szczególnie w Wielkim Buczku, ni¿ mo¿e w Niemczech, gdzie
kiedyœ uczy³a m.in. Maria Zientara-Malewska. Prowadzi wielu z nas, a czy wszyst-
kim? Czy w ogóle jest to realne, mo¿liwe?! Niech siê stanie.
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Józef Borzyszkowski

Association of Poles in Germany, yesterday and today
– 90th anniversary

SUMMARY

The Association of Poles in Germany was founded in 1922. It quickly became an
organization that united the whole Polish community in the east part of Germany and also
many immigrants in Berlin and North Rhine, Westphalia. The leader of the Association
at the time it became prominent in history and the consciousness of fellow people was
its second president, patron of the Bank S³owiañski (Slavic Bank), the priest Boles³aw
Domañski (1872–1939), born in Kashubia, vicar at the church in Zakrzewo in Krajna
in the region of Z³otowo who died 21 April, 1939.

Thanks to the activities of the Association, among othesr, a network of Polish elemen-
tary schools and two middle schools was created; Bytom and Kwidzyn (sic); a group
of intelligentsia regularly produced a publication.

The coat of arms of the Association is the Rod³o which symbolized the flowing of the
Vistula River with Krakow marked. It allowed the Association to separate its identity from
the Nazi swastika. The apex of the activities of the Association and its patron priest was the
Congress of Poles in Berlin in 1938 where five Prawd Polaków (Polish truths) were
announced. ‘The Joyful Mother of God’ was chosen as the patron of the Association.

During World War II many members of the Association were killed in concentration
camps and on various battle fronts. After the war, the Association was reborn with
headquarters in Bochum. Its traditions are very alive in the region which returned to Poland
after 1945, particularly in Z³otów’s Krajna. There, especially in Zakrzewo, Z³otowo and
Wielki Buczek (which is the actual center of Krajna culture and Association tradition)
what had been done for many years by earlier people is remembered by the continuation of
the local traditions and social-civil patterns. In the meantime, people in Germany still have
their own problems.

t³um. Stanis³aw Frymark
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Józef Borzyszkowski

Der Bund der Polen in Deutschland – gestern und heute
– zum 90. Jubiläums der Entstehung

ZUSAMMENFASSUNG

Der Bund der Polen in Deutschland ist im Jahre 1922 entstanden. Bald wurde er zu
einer Organisation, die die gesamte einheimische Bevölkerung in den östlichen Periphe-
rien Deutschlands, als auch zahlreiche Emigrationsmillieus in Berlin und Nordrhein-
Westphalen vereinte. Der Vorsteher des Bundes, der in die Geschichte und das Bewusstsein
der Staatsangehörigen eingegangen ist, war der zweite seine Vorsteher, Patron der Slawi-
schen Bank in Berlin, der Priester Boles³aw Domañski (1872–1939), geboren in der
Kaschubei, der Pfarrer von Zakrzewo, Kreis Z³otów, gestorben am 21.04.1939.

Dank der Tätigkeiten des Bundes ist u.a. ein Netz der polnischen Grundschulen und
zwei Gymnasien – in Beuthen und Marienwerder entstanden; regelmäßig erschien seine
Presse, eine Gruppe einheimischer Intelligenz ist gewachsen. Wahrzeichen des Bundes
war Rod³o, ein Zeichen der die Fluss der Weichsel symbolisierte, mit unten markierter
Stelle – Krakau, ein Zeichen um sich von dem nationalsozialistischen Hakenkreuz
abzusondern. Der Höhepunkt der Tätigkeit der Bundes und des Priester-Patrons war der
Kongress der Polen in Berlin 1938, während des Kongresses wurden 5 Wahrheiten der
Polen bekanntgegeben. Auch damals wurde Maria Gottesmutter aus Zakrzewo zu
Schirmherrin des Bundes gewählt.

Während des Zweiten Weltkrieges haben viele Mitglieder des Bundes in Konzen-
trationslagern und an verschieden Fronten ihr Leben geopfert. Nach dem Krieg ist der
Bund der Polen in Deutschland mit dem Sitz in Bochum reaktiviert. Seine Traditionen
sind jedoch besonders lebendig in Gebieten, die nach 1945 zu Polen zurückkehrten,
besonders in Krajna Z³otowska. Dort, besonders in Zakrzewo, Z³otów und Wielki Buczek
(der heute ein modernes Kulturzentrum der Krajna und der Traditionen des Bundes bil-
det) werden seit Jahren Errungenschaften der Vorgänger erinnert, einheimische Traditio-
nen und gesellschaftlich-bürgerliche Muster fortgesetzt. In Deutschland hat der Bund
der Polen in Deutschland immer noch eigene Schwierigkeiten zu bewältigen.

t³um. Magdalena Darska-£ogin
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Eitelfriedrich May.
Historyk lokalny Koœcierzyny i Sopotu.

Próba szkicu biograficznego

Postaæ Eitelfriedricha Maya zwróci³a moj¹ uwagê ju¿ w latach dziewiêædzie-
si¹tych, gdy zajmowa³em siê histori¹ powiatu koœcierskiego – g³ównie ze wzglê-
du na jego niezwyk³e imiê. „Eitel” to w niemieckim „zarozumia³y” czy „pró¿ny”.
„Fryderyk Pró¿ny May” brzmi dosyæ specyficznie. Ju¿ wtedy trafi³em na kilka
jego tekstów na temat historii Koœcierzyny. Od czasu do czasu May do mnie wra-
ca³ – jako zas³u¿ona postaæ przy uratowaniu znanej kolekcji zdjêæ Alexandera
Treichla z Wilczych B³ot lub jako kronikarz wydarzeñ jesieni 1939 roku w Koœ-
cierzynie. Z czasem odkry³em, ¿e zajmowa³ siê nie tylko histori¹ Koœcierzyny,
lecz te¿ Sopotu. Kierowa³ archiwum miejskim i muzeum Sopotu, mia³ ogromn¹
kolekcjê zdjêæ z ca³ego regionu i liczne kontakty ze znanymi wtedy osobami.
Anga¿owa³ siê w politykê – by³ dzia³aczem konserwatywno-narodowej partii
DNVP w Wolnym Mieœcie Gdañsku, radnym w Sopocie i przeciwnikiem nazi-
stów. Stara³ siê przeciwstawiæ nazizmowi, wspiera³ ̄ ydów i swoich polskich krew-
nych oraz znajomych. Jego krewniaczka, która jako dziecko spêdzi³a u niego pra-
wie ca³y okres wojenny, podkreœla, ¿e oprócz wszystkich tych jego zas³ug by³
„cudownym, bardzo dobrym cz³owiekiem”1.

Mimo to nie ma dot¹d ¿adnego opracowania na jego temat. Jego postaæ oraz
dzia³alnoœæ na razie nie wzbudzi³y wiêkszego zainteresowania badaczy – zarów-
no niemieckich, jak i polskich. Nie wystêpuje ani w artyku³ach o Koœcierzynie
lub Sopocie, ani w encyklopediach biograficznych. Niniejsze opracowanie jest
podsumowaniem materia³ów i informacji, które dot¹d uda³o siê zebraæ.

1 Wywiad autora z Barbar¹ Wiœniewsk¹, 12 lipca 2011 roku w Szczecinie, w zbiorach Archi-
wum Historii Mówionej (AHM) Domu Spotkañ z Histori¹ i Oœrodka Karta w Warszawie.
Sygnatura AHM 2586.
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Źród³a

Na temat Maya istnieje ma³o Ÿróde³. Byæ mo¿e dostêpne s¹ jeszcze pojedyn-
cze i rozproszone informacje, których na razie nie uda³o siê odnaleŸæ. Najwiêcej
materia³ów znajduje siê w zbiorach prywatnych. Kilka teczek znajoma wdowy po
Mayu – Edith May – Ma³gorzata Koczewska przekaza³a profesorowi Józefowi
Borzyszkowskiemu z Gdañska. S¹ to g³ównie kopie tekstów Maya, które ukaza³y
siê w ró¿nych czasopismach, poza tym kilkadziesi¹t zdjêæ, które czêsto pokazuj¹
motywy (budynki, osoby) uwa¿ane za utracone, np. widok synagogi w Koœcierzy-
nie od œrodka i na zewn¹trz. Do tego zbioru nale¿¹ poza tym dwa nieopublikowa-
ne maszynopisy: krótka historia ¯ydów koœcierskich oraz opracowanie historii
Koœcierzyny.

Druga czêœæ spuœcizny – trzy teczki – trafi³a po œmierci wdowy w 2007 r. za
poœrednictwem jej siostrzenicy do zbiorów autora. Materia³y te zawieraj¹ g³ów-
nie ró¿nego rodzaju zaœwiadczenia o pracy i dzia³alnoœci Maya, jednak nie ma
wœród nich prawie niczego, co pochodzi spod jego pióra.

Kilka prywatnych listów i zdjêæ oraz pojedyncze dokumenty rodzinne znaj-
duj¹ siê w prywatnym archiwum krewnej Maya, Barbary Wiœniewskiej z domu
Mayów (Szczecin). Z wywiadu z pani¹ Wiœniewsk¹ pochodzi wiele informacji
o ¿yciu Maya, gdy¿ jest ostatni¹ ¿yj¹c¹ osob¹, która zna³a go bli¿ej. W archiwum
Instytutu Herdera znajduje siê powojenna korespondencja Maya z pierwszym
dyrektorem Instytutu, gdañskim historykiem Erichem Keyserem (1893–1968)2,
którego May zna³ ju¿ z czasów gdañskich. Ich listy dotycz¹ g³ównie sytuacji po-
wojennej oraz przekazania zdjêæ i ksi¹¿ek do zbiorów Instytutu. W Archiwum
Pañstwowym w Gdañsku zachowa³y siê akty urodzenia Maya i rodzeñstwa oraz
akt zawarcia ma³¿eñstwa rodziców (akta Urzêdu Stanu Cywilnego Berent / Koœ-
cierzyna). W zasobach filii niemieckiego Archiwum Federalnego (Bundesarchiv)
w Ludwigsburgu w Badenii-Wirtembergii, które archiwizuje akta tzw. Centrali do
Wyjaœnienia Zbrodni Nazistowskich (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltun-
gen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen), znajduje siê raport Maya
na temat zbrodni niemieckich w powiecie koœcierskim jesieni¹ 1939 r.3

Artyku³y, które napisa³ May, rozproszone s¹ po ró¿nych niemieckojêzycz-
nych czasopismach, wydawnictwach i gazetach od 1917 do 1957 r. May zabra³
po wojnie 131 tekstów, które napisa³ sam lub które maj¹ coœ wspólnego z jego
dzia³alnoœci¹. Ten zbiór trafi³ w rêce kolekcjonera i szefa ziomkostwa na powiat

2 Na temat Ericha Keysera zob.: E. Bahr, Keyser, Erich, [w:] Neue Deutsche Biographie, t. 11,
Berlin 1977, s. 562; I. Haar, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissen-
schaft und der „Volkstumskampf” im Osten, Göttingen 2000.

3 R. Borchers/E. May, Jesieñ 1939 roku w Koœcierzynie, „Acta Cassubiana”, t. X, 2008, s. 199-
-215.
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kartuski Michaela Kallasa, któremu serdecznie dziêkujê za udostêpnienie kopii.
Na razie uda³o siê odnaleŸæ 93 opublikowane teksty autorstwa Maya.

Rodzina Majów

Eitelfriedrich May wyrysowa³ drzewo genealogiczne swojej rodziny siêgaj¹ce
szeœciu pokoleñ wstecz. Pierwszym znanym przodkiem Eitelfriedricha by³ Johann
Caspar May (1698–1770), rolnik w Trzebiszewie (niem. Trebisch) pod Skwierzyn¹,
w dzisiejszym województwie lubuskim. Do drugiego rozbioru Polski by³a to miejsco-
woœæ przygraniczna w Wielkopolsce. Rodzina Mayów pochodzi wiêc z przygranicz-
nych terenów Polski, chocia¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e ma korzenie niemieckie4.
Pod koniec XVIII wieku rodzina przenios³a siê do pobliskiego miasta Bledzew
(niem. Blesen), gdzie Josef Theodor May by³ w³aœcicielem browaru i radnym.
Jego syn, dziadek Maya, Franz Xaver May (1815–1889) przeniós³ siê do Œmiegla
(Schmiegel) pod Koœcianem (Kosten) w dzisiejszym województwie wielkopolskim,
gdzie pracowa³ jako dekarz. Mia³ wiele dzieci, jego ósmym dzieckiem by³ Anton
May (1859–1933). O¿eni³ siê w 1884 r. z Emm¹ Seidler (1864–1932) z Koœcie-
rzyny (ówczeœnie Berent / Westpreußen) i przeprowadzi³ siê do tego miasta. Ich
syn Eitel Friedrich Wilhelm May urodzi³ siê 3 lipca 1897 r. w Koœcierzynie5.

Starszy brat Antona, Albert (Wojciech) May (1844–1926) osiedli³ siê w Koœ-
cianie i pracowa³ jako dekarz. Na jego czeœæ istnieje w Koœcianie ulica Wojciecha
Maya (nazwa przywrócona w III RP). Syn Franciszek (Franz) May (1876–1945)
oraz jego ¿ona Jadwiga D¹browska (1872–1937) prowadzili w Szczecinie (Stettin)
na Gabelberger Straße (dziœ ul. Pocztowa) sklep tytoniowy. Tu¿ po I wojnie œwia-
towej zostali zwerbowani przez polski wywiad Armii Wielkopolskiej jako szpie-
dzy, ale ju¿ w listopadzie 1919 r. w³adze niemieckie odkry³y ich dzia³alnoœæ
i zaaresztowa³y ich wraz z synami Stefanem i Edmundem. Osadzono ich w Bran-
denburgu. Jadwigê May wypuszczono jeszcze przed procesem. Osiedli³a siê
w Grodzisku Wielkopolskim, dok¹d m¹¿ oraz synowie pod¹¿yli po zwolnieniu
w 1927 r. Stefan May (1899–1943) zosta³ podczas okupacji zaaresztowany przez
Niemców i rozstrzelany w berliñskim wiêzieniu. Jego brat Edmund (1900–1942)
by³ od 1931 r. dyrektorem Kasy Oszczêdnoœci w Lesznie, a podczas wojny praco-

4 W 1953 roku polski urz¹d w Lesznie usi³owa³ spolonizowaæ pisowniê nazwiska z „May” na
„Maj”, bo wydawa³o siê zbyt niemiecko brzmi¹ce. Pismo Powiatowego Biura Ewidencji Lud-
noœci i Dowodów Osobistych w Lesznie z 7 lipca 1953 r., w zbiorach Barbary Wiœniewskiej,
Szczecin.

5 Akt ma³¿eñstwa pañstwa Mayów z 5 maja 1884 r., Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (APG),
Standesamt Berent (Urz¹d Stanu Cywilnego w Koœcierzynie) 2030/32, k. 24-25; Akt urodze-
nia E.F.W. Maya, APG, Standesamt Berent 2030/70, k. 79; drzewo genealogiczne rodziny
Mayów w zbiorach Barbary Wiœniewskiej, Szczecin.
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wa³ w budowlanej spó³dzielni Neue Heimat, nale¿¹cej do Niemieckiego Frontu
Pracy (DAF). W listopadzie 1941 r. zosta³ aresztowany przez Niemców. Zgin¹³
w obozie Mauthausen 11 maja 1942 r. – rzekomo podczas ucieczki, jak niemiecka
administracja obozu napisa³a do wdowy. Jego córka Barbara (ur. 1934) mieszka³a
podczas wojny u Eitelfriedricha Maya w Sopocie6.

¯yciorys

Dzieciñstwo May spêdzi³ w pruskiej w owym czasie Koœcierzynie (Berent).
Gdy rodzice Maya brali œlub i gdy urodzi³ im siê pierwszy syn, rodzina mieszka³a
przy rynku pod numerem 21 (Markt Nr. 21), ale nie wiadomo, czy pozosta³a tam
równie¿ w latach póŸniejszych. W swoim ¿yciorysie May napisa³, ¿e uczêszcza³
do szko³y stopnia podstawowego w Koœcierzynie (Seminarübungsschule Berent),
do tzw. Królewskiego Progimnazjum (Königliches Progymnasium, dziœ Szko³a
Podstawowa Nr 2 im. ks. dr. Leona Heykego), a póŸniej do Wy¿szej Szko³y Real-
nej (Oberrealschule, odpowiednik dzisiejszego liceum) w Hamburgu. Nie wiemy,
na jakiej zasadzie trafi³ do Hamburga – czy mia³ tam krewnych, czy mo¿e jego
starsze rodzeñstwo chodzi³o tam do szko³y7.

Po zakoñczeniu szko³y w Hamburgu May wróci³ do Koœcierzyny. W swoim
¿yciorysie poda³, ¿e w latach 1913–1920 by³ pretendentem (Anwärter) w urzêdzie
miejskim i powiatowym w Koœcierzynie oraz w rejencji w Gdañsku, co nie znaj-
duje potwierdzenia w jego licznych œwiadectwach pracy. Zachowa³a siê za to do-
kumentacja jego pracy zarobkowej: od sierpnia 1913 do lutego 1914 r. pracowa³
jako pomocnik w wydziale finansowym miasta oraz dla lekarza dr. Brauna, potem
do czerwca 1917 r. by³ kierownikiem zarz¹du Powszechnego Ubezpieczenia Zdro-
wotnego powiatu, jednoczeœnie prowadz¹c ksiêgi handlarzowi byd³em Rudol-
fowi Kresinowi. W swoim ¿yciorysie May poda³, ¿e od 1916 r. s³u¿y³ w wojsku.
Mo¿liwe, ¿e zosta³ powo³any, ale – pewnie z powodów zdrowotnych – zwolniony
z czynnej s³u¿by i wróci³ na swoje stanowiska pracy. W lipcu 1917 r. przeniós³ siê
do Gdañska, gdzie kierowa³ rachunkowoœci¹ Zachodniopruskiego Zwi¹zku Handlu
Byd³em, a¿ w lutym 1918 zosta³ ponownie powo³any do wojska8. Nie wiadomo,

6 APG, Standesamt Berent, 2030/32, k. 24-25; 2030/34, k. 110; Wywiad z Barbar¹ Wiœniewsk¹,
AHM 2586; drzewo genealogiczne rodziny Mayów, w zbiorach Barbary Wiœniewskiej, Szcze-
cin; A. Misiuk, S³u¿by specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 19-20; zaœwiadczenie
Marty D¹browskiej z 1 marca 1946 r., w zbiorach autora.

7 Zwraca uwagê fakt, ze jego szwagierka mieszka³a po II wojnie w Hamburgu. Mo¿na podejrze-
waæ, ¿e ju¿ jego brat chodzi³ tam do szko³y i zosta³ potem w Hamburgu, ale nie ma ¿adnych in-
formacji na ten temat. Lebenslauf des Eitelfriedrich May, bez daty (ok. 1947 r.), w zbiorach autora.

8 Zaœwiadczenia pracy: Kämmerei-Kasse Berent z 22 maja 1916; Dr. Braun z 10 stycznia 1919;
Allgemeine Ortskrankenkasse Berent z 1 czerwca 1917; Viehhandlung Rudolf Kresin z 16 czer-
wca 1917; Westpreußischer Viehhandelsverband z 27 lutego 1918, w zbiorach autora.
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na czym polega³ ten etap jego s³u¿by w wojsku, ale wszystko wskazuje na to, ¿e
równie¿ i z niego zosta³ zwolniony. Od maja do listopada 1918 roku pracowa³
w koncernie stalowym Friedrich Krupp AG w Essen w Zag³êbiu Ruhry, zajmuj¹c
siê zarz¹dzaniem mieszkaniami firmy. Ju¿ po zakoñczeniu I wojny œwiatowej,
w styczniu 1919 r., znalaz³ zatrudnienie jako pomocnik w Kasie Oszczêdnoœci
(Sparkasse) w Gdañsku, gdzie pracowa³ do listopada 1920 r.9 Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e May jako mieszkaniec Gdañska dosta³ wówczas automatycznie obywa-
telstwo nowo utworzonego Wolnego Miasta Gdañska.

W listopadzie 1920 May podj¹³ now¹ pracê w urzêdzie miejskim w Sopocie,
gdzie pozosta³ do koñca wojny. Najpierw pracowa³ w kasie miejskiej, potem stop-
niowo awansowa³ na inne stanowiska, chocia¿ nie wiadomo, czym dok³adnie siê
zajmowa³. W 1930 r. zosta³ zastêpc¹ szefa urzêdu ds. mieszkaniowych. Z nowego
planu organizacyjnego z marca 1939 r. wynika, ¿e May by³ szefem departamentu
opieki nad wspólnot¹ i ma³¹ ojczyzn¹, kierowa³ muzeum lokalnym i archiwum
oraz zajmowa³ siê ochron¹ zabytków i natury w Sopocie. Jak wiemy z póŸniej-
szych zaœwiadczeñ, które May uzyska³ po wojnie od kolegów w ramach rehabili-
tacji, pi¹³ siê on szybko w karierze w administracji miejskiej Sopotu, by³ wiêc
pewnie dobrym i sprawnym urzêdnikiem. Od 1933 r. do koñca wojny z przyczyn
politycznych nie doczeka³ siê ju¿ jednak ¿adnych awansów10.

Po wybuchu II wojny œwiatowej May przyjecha³ ju¿ 8 wrzeœnia 1939 r. do
Koœcierzyny. 16 wrzeœnia tymczasowy szef administracji cywilnej na powiat koœ-
cierski, Günther Modrow, wystosowa³ podanie do urzêdu miejskiego w Sopocie
w sprawie skierowania Maya jako urzêdnika do starostwa (Landratsamt). May
zosta³ jednym z czterech urzêdników tego urzêdu w Koœcierzynie i zajmowa³ siê
pierwotnie finansami, rewizj¹, statystyk¹, bibliotek¹ oraz sprawami narodowoœ-
ciowymi (Volkstumsfragen). Potem by³o ju¿ oœmiu urzêdników – May nadzoro-
wa³ nadal wszystkie sprawy finansowe i statystykê, poza tym by³ redaktorem urzê-
dowego pisma i zajmowa³ siê ochron¹ zabytków i œrodowiska. Od grudnia by³
równie¿ odpowiedzialny za bud¿et. Ju¿ pod koniec roku stara³ siê o powrót do
Sopotu, który nast¹pi³ 1 lutego 1940. Kilka tygodni póŸniej zosta³ powo³any do
Wehrmachtu. Od 8 marca 1940 pracowa³ w administracji gdañskiego okrêgu woj-
skowego (Wehrkreisverwaltung des Wehrkreiskommandos XX Danzig). Zajmowa³
siê finansami (Oberzahlmeister) i prawdopodobnie te¿ mieszkaniami, jak wynika
z zaœwiadczenia kolegi. Do pracy chodzi³ w mundurze11.

9 Zaœwiadczenia pracy: Fried. Krupp AG z 4 grudnia 1918; Sparkasse der Stadt Danzig z 25 lis-
topada 1920, w zbiorach autora.

10 Pismo Magistrat der Stadt Zoppot z 29 listopada 1920; Notatka Magistrat der Stadt Zoppot
z 5 marca 1930; Organisationsplan für die Stadtverwaltung Zoppot z 31 marca 1939; zaœwiad-
czenie od p. Waltera Borknera z 15 sierpnia 1949 (kiedyœ prze³o¿ony Maya), w zbiorach autora.

11 Die letzten Juden in einer westpreußischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz (maszynopis), bez
daty (powojenny), w zbiorach prof. Borzyszkowskiego; pismo od Chef der Zivilverwaltung,
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Zgodnie z tym, co May napisa³ po wojnie do Ericha Keysera, opuœci³ on
Gdañsk w ostatniej chwili przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Razem z 21 in-
nymi oficerami przep³yn¹³ na kutrze rybackim do Helu, a potem dosta³ siê na
statek do Danii. Nastêpne wieœci o Mayu pochodz¹ z lata 1945 r. z lazaretu wojen-
nego w Nykøbing na wyspie Falster w Danii. Potem May znalaz³ siê do 15 sierp-
nia 1945 r. w brytyjskim obozie dla oficerów w Holzkaten (Holsztyn). Od paŸ-
dziernika 1945 r. kszta³ci³ siê na doradcê ds. zawodowych w urzêdzie pracy
w Elmshorn (Holsztyn) i stara³ siê o stanowisko burmistrza miasta Plöhn, co z nie-
znanych przyczyn siê nie powiod³o. Wiosn¹ 1946 r. przeniós³ siê do administracji
landu Brunszwik w Brunszwiku. Po utworzeniu nowego landu Dolna Saksonia
w listopadzie 1946 r. rozpocz¹³ pracê w jego administracji, w okrêgu Brunszwiku,
na wysokim stanowisku. Cieszy³ siê g³êbokim szacunkiem swoich prze³o¿onych,
chocia¿ sam nie by³ zadowolony z tej pracy i chcia³ siê przenieœæ z powrotem do
ma³ego miasta. By³ miêdzy innymi zastêpc¹ dyrektora zarz¹du komisji policyj-
nej, a od czerwca 1948 r. przeniós³ siê ca³kowicie do administracji policyjnej. Pod
koniec roku 1950 przeszed³ z powodów zdrowotnych (dolegliwoœci nerwowe) na
przedwczesn¹ emeryturê. Potem stara³ siê o status pokrzywdzonego, ¿eby otrzy-
maæ wy¿sz¹ emeryturê, poniewa¿ w latach 1933–1945 by³ pozbawiony awansu.
Jego proœbê rozpatrzono pozytywnie12.

Ostatni dokument w spuœciŸnie Maya to list do szefa administracji miasta
Brunszwiku z 1952 r., w którym May wspomina o utracie zdrowia i ograniczeniu
swojej dzia³alnoœci z tego powodu13. May zmar³ 14 wrzeœnia 1957 r. w Brunszwiku
i tam zosta³ pochowany. Jego grób ju¿ nie istnieje.

¯ycie prywatne

Imiê „Eitel” wystêpuje bardzo rzadko i tylko w po³¹czeniu z „Friedrich”. Od
XIV wieku pojawia siê ono w dynastii Hohenzollernów. W 1883 r. nadano to
podwójne imiê drugiemu synowi niemieckiego cesarza Wilhelma II. Chocia¿

Kreis Berent z 16 wrzeœnia 1939; Geschäftsverteilungsplan des Landratsamtes Berent, bez
daty; Geschäftsplan, bez daty; pismo tymczasowego landratu Jacobiego z 13 grudnia 1939;
Lebenslauf des Eitelfriedrich May, bez daty (ok. 1947 r.); Personnel Questionnaire (denazyfi-
kacja) z 28 listopada 1945; zaœwiadczenie od kolegi z pracy, Otto Eberling, z 29 wrzeœnia
1941, w zbiorach autora; wywiad z Barbar¹ Wiœniewsk¹, AHM 2586.

12 Zbiory dokumentów Instytutu Herdera (DSHI) 100 Keyser 62, k. 304; zaœwiadczenie Anieli
May z 22 sierpnia 1945; Personnel Questionnaire (denazyfikacja) z 28 listopada 1945; Lebens-
lauf des Eitelfriedrich May, bez daty (ok. 1947 r.); list (memorandum) z 6 wrzeœnia 1947;
zaœwiadczenie pracy Arbeitsamt Elmshorn z 26 kwietnia 1946; opinia prze³o¿onego o p. Mayu
z 24 lipca 1947; notatka o przeniesieniu siê do administracji policyjnej z 26 maja 1948; Wieder-
gutmachungsbescheid z 17 kwietnia 1953, w zbiorach autora.

13 List do Oberstadtdirektor Lotz z 14 lutego 1952 r., w zbiorach autora.
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w akcie urodzenia Maya napisano „Eitel Friedrich Wilhelm May”, u¿ywa³ on
pisanej ³¹cznie wersji „Eitelfriedrich” – tak siê podpisywa³ i tak¹ te¿ wersjê imie-
nia znajdujemy w jego innych urzêdowych dokumentach. W rodzinie nazywano
go „Fritz”. By³, jak ca³a rodzina, z pochodzenia katolikiem, w pewnym momencie
przeszed³ jednak na protestantyzm, prawdopodobnie w zwi¹zku ze œlubem. Mia³
dwóch braci: Erharda Franza (ur. 1886 r.) oraz Ewalda (ur. 1885 r.). Jeden z tych
braci o¿eni³ siê z Els¹ z d. Willdorf (ur. 1893 r. w Hamburgu), która by³a ¿ydow-
skiego pochodzenia i mieszka³a po II wojnie œwiatowej w Hamburgu. Mieli oni
syna Ewalda. Oprócz tego nic nie wiadomo o braciach Eitelfriedricha14.

Niewiele mamy równie¿ informacji o jego rodzicach. Wed³ug drzewa gene-
alogicznego pracowa³ w tzw. Rentamt w Koœcierzynie, czyli obecnym urzêdzie
skarbowym. W artykule o Koœcierzynie May poda³, ¿e jego ojciec prowadzi³ po-
wiatow¹ kasê chorych. W akcie ma³¿eñstwa oraz w spisie dzia³alnoœci gospodar-
czej z 1912 r. wystêpuje on jednak jako fryzjer15. W dzieciñstwie rodzice Maya
mieszkali w Koœcierzynie, w latach dwudziestych w Sopocie. Jeœli ojciec rzeczy-
wiœcie by³ urzêdnikiem, mo¿na zak³adaæ, ¿e opuœci³ Koœcierzynê wraz z przejê-
ciem Pomorza przez II RP. W 1928 roku A. (Anton) May wystêpuje w ksi¹¿ce
adresowej Gdañska (Adressbuch Danzig) jako „Rentier”, czyli emeryt, mieszka-
j¹cy na Großkatzerstraße 12 (dziœ ul. Malczewskiego). May nie mieszka³ ze swoimi
rodzicami. W 1920 r. mieszka³ pod adresem Wäldchenstraße 28 (dziœ ul. Boles³a-
wa Chrobrego), w 1928 i 1930 r. Herbststraße 10 (dziœ ul. Kopernika). Najd³u¿ej
– do koñca wojny – mieszka³ na Danzigerstraße 686 (od 1934 r. Adolf-Hitler-
Straße), dzisiaj Aleja Niepodleg³oœci 686. By³o to mieszkanie trzypokojowe na
drugim piêtrze, którego okna wychodzi³y na Grenzlauer Weg (dziœ ul. M. Reja).
Du¿o miejsca zajmowa³ w nim gabinet Maya z imponuj¹c¹ bibliotek¹16.

May by³ ¿onaty dwa razy. O jego pierwszej ¿onie nie wiadomo prawie nic.
W liœcie z 1948 r. May wspomina, ¿e cierpia³a na stwardnienie rozsiane i w „okre-
sie nazizmu” chcia³ rozwi¹zaæ ma³¿eñstwo, na co mu nie zezwolono. Kilka lat
póŸniej ¿ona zmar³a. W 1938 r. May o¿eni³ siê ponownie, z Edith Wilhelmin¹
Stubbe (1919–2007), która pochodzi³a z Gdañska z niemiecko-kaszubskiej rodziny.

14 APG, Standesamt Berent, 2030/34, k. 110; 2030/37, k. 132; Elsa May z d. Willdorf: zaœwiad-
czenie z 1 stycznia 1946, w którym pani May potwierdza, ¿e jej szwagier pomaga³ jej podczas
okresu nazizmu. ¯ydowskie pochodzenie potwierdza drugie zaœwiadczenie od „Stowarzy-
szenia Pokrzywdzonych przez Ustawy norymberskie”; w zbiorach autora.

15 Akt ma³¿eñstwa pañstwa Mayów z 5 maja 1884 roku, APG, Standesamt Berent, 2030/32,
k. 24-25; Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe und Handel, t. 2, pod red.
Rudolfa Mosse, Berlin 1912, s. 2979; Westpreußen wieder deutsch! Aus Berents Vergangen-
heit, „Danziger Neueste Nachrichten”, 7.09.1939, nr 209.

16 Adressbuch Danzig 1928, Teil V Zoppot, s. 28; Pismo Magistrat der Stadt Zoppot z 29 listo-
pada 1920; pismo Magistrat der Stadt Zoppot z 17 czerwca 1930; w zbiorach autora; wywiad
z Barbar¹ Wiœniewsk¹, AHM 2586.
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Jej ojciec mówi³ po kaszubsku. May nie zna³ ani polskiego, ani kaszubskiego.
Jego druga ¿ona nie wykonywa³a ¿adnego zawodu, zajmowa³a siê domem17.

Nie wiadomo, w jaki sposób Edith May wydosta³a siê z Gdañska. Po wojnie
Mayowie odnaleŸli siê w zachodniej strefie okupacyjnej i osiedli razem w Brunsz-
wiku. Na Pomorze May nigdy ju¿ nie móg³ przyjechaæ. D³ugo cierpia³ na ró¿nego
rodzaju problemy zdrowotne, czêsto miewa³ bóle g³owy. W latach piêædziesi¹tych
choroba najpierw uniemo¿liwi³a mu pracê zawodow¹, potem te¿ zajmowanie siê
pasj¹ historyczn¹. Jak pisa³ w 1951 r., mia³ „nieznoœne bóle”. Gdy zmar³ w roku
1957, jego ¿ona mia³a zaledwie 38 lat, jednak nie wysz³a ponownie za m¹¿. Kilka
razy po wojnie odwiedzi³a Gdañsk. Zmar³a w 2007 r. w Brunszwiku i zosta³a
pochowana w anonimowym grobie18.

Postawy i to¿samoœæ

May by³ zagorza³ym niemieckim patriot¹, co przewija siê w wielu jego teks-
tach. Ideologicznie by³o mu raczej blisko do konserwatywnego nacjonalizmu
z czasów cesarstwa – cesarza Wilhelma II nazywa³ „wielkim”. Wiele razy potê-
pia³ utratê Prus Zachodnich na rzecz Polski w wyniku Traktatu Wersalskiego
i polsk¹ politykê odniemczania. W jednym z artyku³ów opisa³ swoj¹ wizytê
w Koœcierzynie w 1926 r. i surowo oceni³ losy tego miasta po przy³¹czeniu do
Polski: „Piêæ lat polskiego panowania wystarczy³o, ¿eby wiele tu zniszczyæ”19.
W swoich listach pisa³ o „dyktacie wersalskim” (Versailler Diktat) i „gwa³tow-
nym oderwaniu od niemieckiej ojczyzny” tych terenów. Stanowczo domaga³ siê
ponownego przy³¹czenia Pomorza i Gdañska do Rzeszy Niemieckiej. By³ cz³on-
kiem stowarzyszenia Deutscher Ostbund, wspieraj¹cego Hakatê (Deutscher Ost-
markenverein – Niemiecki Zwi¹zek Marchii Wschodniej) i publikowa³ teksty
w czasopismach tych organizacji20.

May ju¿ w latach dwudziestych dzia³a³ w Narodowo-Niemieckiej Partii Lu-
dowej (Deutschnationale Volkspartei, DNVP) na terenie Wolnego Miasta Gdañ-
ska, czyli w obozie nacjonalistyczno-konserwatywnym. W miejscowym okrêgu
partii na terenie Sopotu by³ najpierw skarbnikiem, przez chwilê te¿ protokolan-
tem, potem dyrektorem zarz¹du. W latach 1923–1935 by³ radc¹ rady miejskiej
w Sopocie z ramienia DNVP. Zasiada³ w wielu merytorycznych komisjach: edu-

17 Pismo Maya z 6 wrzeœnia 1947, w zbiorach autora; wywiad z Barbar¹ Wiœniewsk¹, AHM
2586.

18 Cytat: list do Ericha Keysera z 20 sierpnia 1951, w zbiorach autora; wywiad z Barbar¹ Wiœ-
niewsk¹, AHM 2586.

19 Reise nach Berent, „Ostland-Kultur”, 23, 1928.
20 Cytaty: list An alle Freunde von Stadt und Kreis Berent, bez daty; pisma od Deutscher Ostbund

e.V. z 10 maja 1927, 26 stycznia 1928 i 9 stycznia 1929, w zbiorach autora.
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kacyjnej, ds. ubogich, ds. kuracyjnych, ds. przedsiêbiorstw miejskich, ds. miesz-
kaniowych oraz zdrowia21.

Gdy w 1931 r. powsta³ w Gdañsku rz¹d mniejszoœciowy DNVP i katolickiej
partii Centrum z poparciem NSDAP, May potêpi³ wspó³pracê z nazistami – po-
twierdzi³ to po wojnie polityk SPD, by³y senator Willi Kunze. Po wygranych przez
NSDAP wyborach w maju 1933 r. SPD i DNVP stworzy³y wspóln¹ opozycjê, do
której do³¹czy³a we wrzeœniu równie¿ katolicka partia Centrum22. May pisa³
po wojnie o tym okresie: „Motywem przewodnim mojej dzia³alnoœci politycznej
w Danzig by³ ‘Danzig Danzigerom, nie Rzeszy Niemieckiej a tym bardziej nie
pañstwu polskiemu’. Tak te¿ dzia³a³em jako mówca opozycji podczas kampanii
wyborczych i podczas innych okazji przeciw d¹¿eniom nazistów w³¹czenia Dan-
zigu do Rzeszy Niemieckiej, w czym widzieliœmy nastêpn¹ wojnê. Za to zosta-
³em aresztowany w 1935 roku, a wypuszczony po dwóch dniach w wyniku
amnestii”23. Ile by³o w tym stwierdzeniu powojennego oportunizmu, a ile rzeczy-
wistej zmiany pogl¹dów na temat powrotu do Rzeszy w okresie hitlerowskim, dziœ
trudno oceniæ.

W ramach swojej dzia³alnoœci politycznej May kilka razy zetkn¹³ siê z nazi-
stowskim aparatem represyjnym – tak przynajmniej poda³ w wielu miejscach,
miêdzy innymi w kwestionariuszu wype³nionym w ramach denazyfikacji. W 1933 r.
dosta³ ostrze¿enie od nadburmistrza Sopotu za krytyczne wypowiedzi o nazizmie.
W 1934 odby³a siê rewizja w jego domu, w 1935 r. zosta³ aresztowany po wyg³o-
szeniu przemówienia wyborczego. Jak wynika z powojennego zaœwiadczenia po-
lityka SPD, May przez wci¹gniêcie do wojska unikn¹³ dalszych przeœladowañ.
May twierdzi³ po wojnie, ¿e nale¿a³ do tajnej organizacji „Freies Danzig”, któr¹
kierowa³ dr Bechler. Nie ma ¿adnych innych informacji na ten temat. May pod-
czas wojny potajemnie s³ucha³ radia z Londynu24.

Chocia¿ dystansowa³ siê od nazizmu i w pewnym sensie zwalcza³ jego prze-
jawy, by³ do pewnego stopnia równie¿ oportunist¹ – inaczej nie móg³by zacho-
waæ swojego stanowiska pracy, standardu ¿ycia itp. W 1935 bra³ udzia³ w szkole-
niu dla urzêdników, organizowanym przez NSDAP. O „urzêdnikach i pañstwie”
mówi³ podczas szkolenia gauleiter Albert Forster, o „prawie i œwiatopogl¹dzie”
póŸniejszy s³ynny przewodnicz¹cy Trybuna³u Ludowego Roland Freisler25. List

21 Pismo szefa partii dr. Dannenberga z 31 stycznia 1925; Lebenslauf des Eitelfriedrich May,
bez daty (ok. 1947 r.), w zbiorach autora.

22 Vgl. M. Andrzejewski, Opposition und Widerstand in Danzig 1933 bis 1939, Bonn 1994;
zaœwiadczenie od Willi’ego Kunze z 9 wrzeœnia 1947, w zbiorach autora.

23 List Maya z 11 marca 1948, za³¹czony do formularza denazyfikacyjnego, w zbiorach autora.
24 Personnel Questionnaire (denazyfikacja) z 28 listopada 1945; Eidesstattliche Erklärung od

Eriki Zaeschmar z 17 stycznia 1946; pismo Maya z 6 wrzeœnia 1947, w zbiorach autora;
wywiad z Barbar¹ Wiœniewsk¹, AHM 2586.

25 Zaœwiadczenie NSDAP Gauleitung Danzig z 30 kwietnia 1935, w zbiorach autora.
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z 1940 r. do niemieckiego starosty powiatu koœcierskiego, który nie by³ fanatycz-
nym nazist¹, May podpisa³ – tak jak wtedy wypada³o – s³owami „Heil Hitler”.
W tym liœcie wspomina³ o swojej patriotycznej postawie: „Jako wspó³za³o¿yciel
partii narodowo-niemieckiej w Gdañsku, jako pangermanista26 i Stahlhelm27 œwiad-
czy³em czynnie ju¿ przed prze³omem28 o swojej narodowej postawie”29.

Tu¿ po wybuchu wojny May opublikowa³ 7 wrzeœnia w „Danziger Neueste
Nachrichten” tekst pod tytu³em Prusy Zachodnie znowu niemieckie! Z historii
Koœcierzyny. Wkroczenie Wehrmachtu do Koœcierzyny nazwa³ „wyzwoleniem”,
a Niemcy – „w³aœciwym panem” miasta. Wyra¿a³ swoj¹ nadziejê, ¿e miasto bêdzie
teraz na zawsze czêœci¹ Rzeszy Niemieckiej. Przy okazji wspomina³, ¿e w okresie
polskim (1466–1772) „niemieckoœæ w Koœcierzynie i wokó³ niej, mimo prawie
trzystuletniego polskiego panowania, nie da³a siê wyniszczyæ”. Zajêcie Koœcie-
rzyny przez wojsko Fryderyka II w 1772 r. May okreœli³ jako „godzinê wyzwole-
nia”. Oczywiœcie nie wiemy, ile w tym tekœcie by³o opinii Maya i pierwszej euforii
z zajêcia Prus Zachodnich, a ile niezbêdnej frazeologii, a mo¿e nawet ingerencji
redakcji. O nazizmie i wielkich czynach Hitlera autor nie wspomina ani razu30.

Szczególnym okresem by³ dla Maya pobyt w Koœcierzynie na pocz¹tku wojny.
Uda³ siê on tam zapewne z chêci¹ – by³o to jego rodzinne miasto, z którym by³
bardzo zwi¹zany. Sytuacja na miejscu ró¿ni³a siê jednak diametralnie od tego,
czego siê spodziewa³ – okrutne szykany i morderstwa na ludnoœci polskiej, ka-
szubskiej i ¿ydowskiej, zniszczenia, wysiedlenia itp. szokowa³y Maya, o czym
doniós³ w 1940 nowemu staroœcie Witte. Po wojnie, we wrzeœniu 1947 r., zezna³
w tej sprawie przed Polsk¹ Misj¹ Wojskow¹ Badania Zbrodni Wojennych w Bry-
tyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec i napisa³ memorandum, w którym zawar³
swoje obserwacje. Skrót tego tekstu, skupiaj¹cy siê na losie katolików i ksiê¿y,
zosta³ opublikowany w 1950 r. w niemieckiej gazecie katolickiej. Ca³oœæ ukaza³a
siê w 2008 r. w „Acta Cassubiana”31.

Szczególnie problematycznie uk³ada³y siê stosunki Maya z tymczasowym
kierownikiem partii i starost¹ Güntherem Modrowem32, który by³ zagorza³ym

26 Alldeutscher. Nie wiadomo, do czego May siê tu odnosi. Mo¿liwe, ¿e by³ cz³onkiem Ligi
Pangermañskiej (Alldeutscher Verband, 1891–1939).

27 Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten: Stalowy He³m. Zwi¹zek ¯o³nierzy Frontowych (1918–
–1935)

28 Prze³om – czyli dojœcie nazistów do w³adzy.
29 List do landratu Witte z 17 kwietnia 1940, w zbiorach autora.
30 Westpreußen wieder deutsch! Aus Berents Vergangenheit, „Danziger Neueste Nachrichten”,

1939, nr 209.
31 AIPN Warszawa, PMWBZW 399, k. 21; pismo starosty Witte z 25 kwietnia 1940, w zbiorach

autora; Vor elf Jahren in Westpreußen, „Heimatwerk-Mitteilungen”, 1950, nr 14; R. Borchers/
E. May, Jesieñ 1939 roku w Koœcierzynie, „Acta Cassubiana”, t. X, 2008, s. 199-215.

32 Günther Modrow (1900–1957), w³aœciciel maj¹tku B¹czek pod Skarszewami. Na pocz¹tku
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nazist¹. Uwagê zwraca œwiadectwo pracy Maya, które ten otrzyma³ od Modrowa.
Nie odwo³uje siê ono w ¿aden sposób do ideologii i dobrej s³u¿by dla partii,
a sposób pracy Maya nazywa „kole¿eñskim”. Pokazuje to, ¿e Modrow pod wzglê-
dem ideologicznym nie by³ zadowolony ze swojego urzêdnika. May powo³a³ siê
na powody zdrowotne (reumatyzm stawów) i niesprzyjaj¹cy klimat w Koœcierzy-
nie, ¿eby jak najszybciej wróciæ do Sopotu, jednak mo¿na zak³adaæ, ¿e by³a to
nieprawda. Ju¿ w marcu 1940 r. stara³ siê przecie¿ o funkcjê burmistrza Koœcie-
rzyny – w tym okresie Modrow nie by³ ju¿ starost¹. Kandydatura ta zosta³a jednak
odrzucona przez prezydenta rejencji z powodów politycznych – May nie by³ cz³on-
kiem NSDAP33.

W materia³ach Maya zachowa³o siê czasopismo urzêdu powiatowego (Ver-
kündigungsblatt), którego May pocz¹tkowo by³ redaktorem, z 19 stycznia 1940 r.
Nie by³o to jednak pismo o charakterze politycznym. Zachowane wydanie zawiera
wy³¹cznie informacje urzêdowe na temat prawa jazdy, polowania, ró¿nego rodzaju
regulaminy oraz listy cen34.

May utrzymywa³ kontakt z polsk¹ rodzin¹ Mayów – ze swoim kuzynem Fran-
ciszkiem Mayem i jego synami: Edmundem (Leszno) i Stefanem (Grodzisk Wlkp.).
Cz³onkowie tej rodziny, którzy prze¿yli wojnê, wystawili jemu i jego ¿onie Edith
bardzo pozytywne zaœwiadczenia. Jak zezna³a Marta D¹browska, szwagierka Fran-
ciszka Maya: „Za jego odwagê i nieustraszone wystêpowanie w obronie wielu Po-
laków zas³uguje on na dobre traktowanie, poparcie i uprzywilejowanie przez pol-
skie i alianckie w³adze”. Wed³ug relacji Marty D¹browskiej, Franciszek May zos-
ta³ przez Niemców osadzony w obozie przesiedleñczym w Konstantynowie
£ódzkim. Eitelfriedrich May przesy³a³ mu paczki i postara³ siê o jego zwolnienie.
Podobne zaœwiadczenie May uzyska³ od Marii May, wdowy po Stefanie Mayu.
Eitelfriedrich May utrzymywa³ na w³asny koszt ca³¹ rodzinê, od momentu aresz-
towania Stefana do koñca wojny. Po rozstrzelaniu Stefana Eitelfriedrich zorgani-
zowa³ wysy³kê jego osobistych rzeczy z berliñskiego wiêzienia rodzinie i zosta³
formalnym opiekunem jego dzieci. Z pisma Maya z 1949 r. do Berlina w sprawie
œledztwa przeciwko adwokatowi z urzêdu broni¹cemu Stefana Maya dowiadujemy

wrzeœnia zosta³ tymczasowym szefem administracji cywilnej na powiat koœcierski, potem
tymczasowym kierownikiem partii oraz starost¹ (landratem). Od 21 wrzeœnia do 20 grudnia
1939 tymczasowym starost¹ by³ Georg Jacobi, dotychczas starosta w powiecie Spremberg
(Brandenburgia), skierowany tutaj przez niemieckie ministerstwo spraw wewnêtrznych. Na
pocz¹tku 1940 Modrow zosta³ odwo³any ze stanowiska starosty (zast¹pi³ go p. Witte), kilka
miesiêcy póŸniej te¿ z funkcji kierownika partii. Zob. R. Borchers, Zbrodnie nazistowskie
w powiecie koœcierskim jesieni¹ 1939 roku, „Acta Cassubiana”, t. XIII, 2011, s. 156-159.

33 Zeugnis z 26 stycznia 1940; Pismo starosty Jacobiego z 13 grudnia 1939; pismo starosty
Witte z 25 kwietnia 1940; pismo Regierungs-Präsident des Reg.-Bezirks Danzig z 5 kwietnia
1940, w zbiorach autora.

34 Verkündigungsblatt des Kreises Berent, herausgegeben vom Landrat, Schriftleitung Stadtin-
spektor May, nr 2 z 19 stycznia 1940, w zbiorach autora.



167     EITELFRIEDRICH MAY. HISTORYK LOKALNY KOŒCIERZYNY I SOPOTU...

siê, ¿e Eitelfriedrich May próbowa³ w 1943 r. interweniowaæ przez tego obroñcê
na rzecz Stefana. Z³o¿y³ równie¿ proœbê o jego u³askawienie. Obroñca odrzuci³
jednak jego wszelkie inicjatywy35.

Aniela May, ¿ona Edmunda, zezna³a, ¿e Eitelfriedrich May w 1940 r. przyje-
cha³ do nich do Poznania, gdzie mieszkali od wybuchu wojny, i przywióz³ im
ubrania i ¿ywnoœæ, a potem przesy³a³ im paczki. Po aresztowaniu Edmunda Maya
w listopadzie 1941 r. Eitelfriedrich – bêd¹c ¿o³nierzem Wehrmachtu – przyjecha³
do Poznania i bezskutecznie interweniowa³ u w³adz niemieckich. Rodzinie Ed-
munda Maya pomaga³ materialnie i finansowo, tak samo jak jego teœciowej. Teœæ
znalaz³ siê w niewoli niemieckiej36. Ju¿ podczas wizyty w Poznaniu w 1940 r.
Eitelfriedrich May zaproponowa³, ¿e mo¿e zabraæ jedn¹ z córek do Gdañska
i opiekowaæ siê ni¹. Sama zg³osi³a siê wtedy Barbara May (ur. 1934), chocia¿
w ogóle nie mówi³a wówczas po niemiecku, i spêdzi³a prawie ca³y okres wojny
w Sopocie, gdzie chodzi³a do niemieckiej szko³y. „W ka¿dym razie mia³am tam
bardzo dobrze”, wspomina ten czas Barbara Wiœniewska. Szybko nauczy³a siê
niemieckiego, a ¿eby nie oduczy³a siê polskiego, May w³¹cza³ jej w tajemnicy
audycje radiowe po polsku37.

May udziela³ w okresie nazizmu pomocy wielu ludziom – nie tylko swojej
polskiej rodzinie, ale te¿ swojej ¿ydowskiej szwagierce Elsie May38 i wielu anty-
nazistom, zarówno Polakom, jak i ¯ydom w Sopocie i Gdañsku. Zachowa³y siê
liczne zaœwiadczenia na ten temat w jego dokumentach. ̄ ydowskiemu aptekarzo-
wi Simonowi Sorinowi i jego ¿onie Klarze za³atwi³ w 1940 r. wyjazd do W³och,
gdzie mogli siê oni póŸniej ukryæ i doczekaæ koñca okupacji39. Pomaga³ te¿ den-
tyœcie dr. Leopoldowi Landeckerowi40, dr. Rosensteinowi z Gdañska oraz kilku
innym osobom.

Po wojnie May stara³ siê pomagaæ w rozliczaniu re¿imu nazistów. W lipcu
1945 r. udziela³ duñskim w³adzom w Maribo informacji o „German warcriminals”,
w 1947 r. wspó³pracowa³ z Polsk¹ Misj¹ Wojskow¹ Badania Zbrodni Wojennych
w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec. By³ œwiadom zwi¹zku pomiêdzy

35 Poœwiadczenie Marii May z 10 sierpnia 1945; zaœwiadczenie Marty D¹browskiej z 1 marca
1946; list Maya do Rechtsanwaltskammer Berlin z 9 sierpnia 1949, w zbiorach autora.

36 Zaœwiadczenie Anieli May z 22 sierpnia 1945, w zbiorach autora.
37 Wywiad z Barbar¹ Wiœniewsk¹, AHM 2586.
38 List Elsy May z d. Willdorf z 1 stycznia 1946; list Else Eichbaum z 7 lipca 1947; zaœwiadcze-

nie Marty D¹browskiej z 1 marca 1946, w zbiorach autora.
39 Rodzinê tê opisuje Hanna Domañska, podaj¹c jednak, ¿e wyjechali do W³och ju¿ przed

wybuchem wojny. W listach do Maya pisali, ¿e uda³o im siê to dopiero w marcu 1940 roku.
H. Domañska, Zapomniani byli w mieœcie, Warszawa 2001, s. 65; list Simona Sorina z 24 lipca
1947, w zbiorach autora.

40 Wspomina o nim Hanna Domañska, podaj¹c, ¿e jego los jest nieznany. Wed³ug zaœwiadczenia
Elsy May dr Landecker móg³ uciec za granicê. H. Domañska: Zapomniani..., s. 71-73; List
Elsy May z d. Willdorf z 1 stycznia 1946.
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polityk¹ nazistów a wypêdzeniem Niemców ze wschodnich terenów dawnej
Rzeszy. W jednym tekœcie napisa³: „Przyszed³ straszny dla Polski rok 1939.
Nast¹pi³ napad Hitlera na Polskê i zacz¹³ siê koniec jakiejkolwiek niemieckiej
w³adzy na wschodzie i w ogóle mo¿liwoœci osiedlenia siê Niemców na wscho-
dzie”. Z drugiej strony trudno mu by³o pogodziæ siê z utrat¹ ma³ej ojczyzny. By³
aktywny w œrodowisku by³ych gdañszczan. Podziela³ pogl¹d, ¿e Wolne Miasto
Gdañsk formalnie wci¹¿ istnieje, a jego obywatele maj¹ prawo powrotu. Zachowa³
siê obszerny list z 1947 r. na ten temat w formie memorandum41.

Z Brunszwiku May korespondowa³ z wieloma osobami z Gdañska, g³ównie
z ludŸmi, którzy byli w jakiœ sposób politycznie lub spo³ecznie zaanga¿owani i stali
w opozycji do nazistów, w tym z by³ymi senatorami oraz z Ernstem Ziehmem (1867–
–1962), przewodnicz¹cym Senatu Gdañska w latach 1931–33. Prosi³ tych ludzi
o zaœwiadczenia, ¿e nie by³ cz³onkiem NSDAP i ¿e zosta³ przez nazistów poszko-
dowany. Mimo ¿e May nale¿a³ do Narodowo-Niemieckiej Partii Ludowej, która
mia³a bardzo konserwatywny program, œwiadkowie potwierdzaj¹, ¿e aktywnie
anga¿owa³ siê on w dzia³alnoœæ w opozycji antynazistowskiej w latach 1933–37
i mia³ dobre stosunki z SPD. W okresie wojny podobno zbli¿y³ siê œwiatopogl¹do-
wo do socjaldemokracji. Wed³ug niektórych Ÿróde³ May by³ przewidziany do prze-
jêcia wa¿nej funkcji w administracji Sopotu w razie upadku re¿imu nazistów42.

Historyk lokalny

May ju¿ wczeœnie interesowa³ siê histori¹ lokaln¹ lub histori¹ ma³ej ojczy-
zny – jak twierdzi³ póŸniej, zosta³ wrêcz wychowany w duchu ma³ej ojczyzny
(„im Heimatgedanken erzogen”). Popularny w czasach jego m³odoœci ruch wê-
drówkowy przyczyni³ siê do dalszego rozwoju zainteresowañ Maya. W 1911 r.
wybra³ siê na wêdrówkê do Wdzydz do pañstwa Izydora (1874–1925) i Teodory
Gulgowskich (1860–1951), którzy prowadzili tam od kilku lat skromne muzeum
kaszubskie (dzisiejszy Kaszubski Park Etnograficzny). May by³ zachwycony nie
tylko o¿ywieniem kultury kaszubskiej przez Gulgowskich, ale równie¿ zebrany-
mi materia³ami i eksponatami. Ta dwudniowa wizyta 14-letniego ch³opca zaowo-
cowa³a d³ug¹ wspó³prac¹ z twórcami muzeum43.

41 Cytat: Die letzten Juden in einer westpreußischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz (maszy-
nopis), bez daty (powojenny), w zbiorach prof. Borzyszkowskiego; pismo duñskiego ruchu
oporu (Modstandsbev¿gelsen, Amtsledelsen for Maribo Amt) z 26 lipca 1945; zaúwiadczenie
Polskiej Misji Wojskowej Badania Zbrodni Wojennych w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej
Niemiec z 12 sierpnia 1948; list (memorandum) z 6 wrzeœnia 1947, w zbiorach autora.

42 List od Ernsta Ziehma z 22 lutego 1945; zaœwiadczenie Felixa Gutmeyera z 25 listopada
1946; Eidesstattliche Erklärung od Eriki Zaeschmar z 17 stycznia 1946; Eidesstaatliche
Erklärung von Johann Peta z stycznia 1948 roku, w zbiorach autora.

43 Das kaschubische Dorfmuseum in Sanddorf, „Der Westpreuße”, 1952, nr 5.
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May by³ przede wszystkim kolekcjonerem – zbiera³ zdjêcia, teksty, opowieœci.
Mia³ równie¿ szereg znajomoœci – ju¿ w latach dwudziestych zna³ na Pomorzu
wielu Niemców, którzy interesowali siê histori¹ lokaln¹. Nawi¹za³ równie¿ kon-
takt z Ann¹ Hagen (1874–1971), córk¹ Alexandra Treichla (1837–1901), miesz-
kaj¹c¹ we Frankfurcie nad Menem. Po wojnie odnowi³ tê znajomoœæ i kupi³ od
niej w 1949 r. znan¹ kolekcjê zdjêæ, które Treichel i jego ziêæ wykonali ok. 1900
roku. Przewióz³ tych 161 klisz z Frankfurtu do Brunszwiku, ale nie mia³ odpo-
wiedniego pomieszczenia i warunków, ¿eby przechowywaæ tak wra¿liwy mate-
ria³. W 1951 r. sprzeda³ kolekcjê Instytutowi Herdera za 80 DM44. Trafi³a ona do
archiwum zdjêæ Instytutu i dopiero w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych zosta³a
ponownie odkryta przez kieruj¹c¹ archiwum dr Hannê Nogossek. W 1997 r. urz¹-
dzono na podstawie tego zbioru wystawê, która dziœ znajduje siê na sta³e w Ka-
szubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, oraz wydano album. W ca³ej
ksi¹¿ce nie ma jednak wzmianki o Mayu i jego udziale w uratowaniu kolekcji
Treichla45.

May posiada³ w swoim domu obszern¹ kolekcjê tekstów i zdjêæ z powiatu
koœcierskiego oraz wiele materia³ów na temat zachodniopruskich koœcio³ów.
Kolekcjê zdjêæ przekaza³ muzeum gdañskiemu (Staatliches Landesmuseum für
Danziger Geschichte, póŸniej Gaumuseum für Westpreußische Geschichte) – nie
wiadomo, co siê z ni¹ sta³o. W obawie przed nasilaj¹cymi siê nalotami na Gdañsk
w 1944 r. ewakuowa³ du¿¹ czêœæ swoich zbiorów na zachód, do nieznanej miej-
scowoœci za Odr¹. Tereny te znalaz³y siê po wojnie najpierw w amerykañskiej,
potem w sowieckiej strefie okupacyjnej. Wiêkszoœæ tych materia³ów, w tym rze-
czy zwi¹zane z Sopotem i Koœcierzyn¹, zosta³a – jak pisa³ May do prof. Keysera
– podczas wkroczenia aliantów „czêœciowo rozkradziona, czêœciowo zniszczona
przez Amerykanów”. Z archiwum miasta Sopot May nie mia³ mo¿liwoœci wywie-
zienia na zachód niczego, poniewa¿ burmistrz Schröder nie uwa¿a³ tego za ko-
nieczne i sam ewakuowa³ zbiory z okresu nazizmu46.

May du¿o uwagi poœwiêca³ historii koœcio³ów w Prusach Zachodnich, przede
wszystkim koœcio³ów ewangelickich. By³ cz³onkiem Instytutu Koœcielnego Prus
Zachodnich w Gdañsku47.

Od 1932 r. May by³ pozaetatowym, a od 1936 etatowym kierownikiem archi-
wum w Sopocie. W latach trzydziestych opublikowa³ artyku³ w „Zoppoter Zeitung”,

44 DSHI 200 HFR/HI 29, k. 247, 248, 250; pismo Maya do wydawnictwa Schulz & Paschke,
Berlin, z 16 czerwca 1936, w zbiorach autora.

45 Polacy, Niemcy i Kaszubi. ̄ ycie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich
ok. 1900 r., pod red. Bernharda Lauera i Hanny Nogossek, Kassel 1999.

46 Cytat: DSHI 100 Keyser 48, k. 45; DSHI 100 Keyser 62, k. 304; zaœwiadczenie Ericha Key-
sera z 21 stycznia 1947, w zbiorach autora.

47 Pismo od Institut für Westpreußische Kirchengeschichte, Danzig-Langfuhr, z 11 lipca 1944,
w zbiorach autora.
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w którym informowa³ o nowym archiwum i jego funkcji. Nowy zbiór mia³ siê
skupiaæ na urzêdowych dokumentach miasta Sopotu i zdjêciach oraz spe³niaæ funk-
cjê biblioteki historycznej. W artykule May wezwa³ osoby prywatne i organizacje,
¿eby oddawa³y swoje wartoœciowe dokumenty do archiwum. W 1941 r. dyrektor
Archiwum Gdañskiego mianowa³ Maya honorowym opiekunem archiwalnym
miasta Sopotu. W tym charakterze May móg³ udawaæ siê do instytucji pañstwo-
wych, samorz¹dowych i innych organizacji, ¿eby przegl¹daæ ich zbiory i ewentu-
alnie inicjowaæ ich profesjonaln¹ archiwizacjê48.

Na zalecenie burmistrza Tempa prof. Erich Keyser przygotowa³ razem z Mayem
w 1937 r. wystawê „Zoppot-Ausstellung 1937” w Kunsthalle w Parku Pó³nocnym
obok dzisiejszego Grand Hotelu – wed³ug „Zoppoter Zeitung” by³a to pierwsza
wystawa o historii Sopotu w ogóle. By³a ona podzielona na piêæ czêœci: czasy
prehistoryczne, kurort, administracja wioski i miasta, sport oraz Opera Leœna49.
W kolejnych latach, a na pewno w 1938 i w 1939 r., May organizowa³ tê wystawê
ju¿ sam i rozbudowywa³ j¹ z roku na rok. Nazywa³a siê „Od wioski rybackiej
do k¹pieliska œwiatowego” (Vom Fischerdorf zum Weltbad) i mieœci³a siê nadal
w Kunsthalle. Zarówno w 1938, jak i w 1939 r. ukaza³y siê w „Danziger Neueste
Nachrichten” obszerne artyku³y o tej ekspozycji. W 1939 r. dziennikarz opisa³
wystawê tak: „pierwsza sala pokazuje mapy, urny i znaleziska archeologiczne
z „czasów wschodniogermañskich”, druga – zdjêcia wsi i miasta Sopotu. W trzecim
pokoju mo¿na by³o zobaczyæ – wed³ug dziennikarza – „w bardzo ³adnej oprawie
rozwój Sopotu od przejêcia w³adzy przez NSDAP”. Nastêpne pomieszczenie sku-
pia³o siê na rozwoju kurortu w ci¹gu stu poprzednich lat, kolejne pomieszczenie
poœwiêcone by³o sportowi w Sopocie, a ostatnie Operze Leœnej. Dziennikarz by³
pe³en podziwu dla tej wystawy, która podoba³a mu siê bardziej ni¿ rok wczeœniej.
Wed³ug Maya w 1938 r. na wystawie goœci³o prawie 43 000 zwiedzaj¹cych50.

Recenzja wystawy ukaza³a siê w 1938 r. w kaszubskim czasopiœmie „Klëka”.
Autor Leon Roppel surowo j¹ krytykowa³: „Nad wystaw¹ t¹, na której jedynie
stoisko opery leœnej potraktowano z jako tak¹ powag¹ nale¿n¹ tej instytucji, prze-
szlibyœmy do porz¹dku dziennego, gdyby nie fakt, ¿e wyzyskano tê sposobnoœæ
do antypolskiej propagandy, do propagandy, w której Niemcy s¹ w tej chwili
mistrzami. Ca³a wystawa jest robiona pod znakiem Hitlera”. Roppel skupia³ siê
g³ównie na mapach zaprezentowanych w pierwszej sali wystawy, które przedsta-

48 Zaœwiadczenie Ericha Keysera z 21 stycznia 1947; Archivpflege des Reichsgaus Danzig-
Westpreußen, 1 wrzeœnia 1941; Archivpflege-Ausweis z 1 wrzeœnia 1941, w zbiorach autora;
Das Stadtarchiv in Zoppot, „Zoppoter Zeitung”, bez daty, lata 30.

49 Zoppot-Ausstellung in der Kunsthalle, „Zoppoter Zeitung”, 1937, nr 157 (bez autora).
50 Cytat: Zoppot-Ausstellung 1939, „Danziger Neueste Nachrichten”, 1939, nr 127 (bez autora);

Zoppot-Ausstellung in der Kunsthalle, „Zoppoter Zeitung”, 3.07.1937, nr 152 (bez autora);
„Vom Fischerdorf zum Weltbad”, „Danziger Neueste Nachrichten”, 9.06.1938 (bez autora);
E. May: Etwas über die historische Ausstellung „Vom Fischerdorf zum Weltbad”, „Die Möwe”,
7.07.1939, nr 4.
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wiaj¹ zasiedlenie ca³ego regionu nadba³tyckiego od 800 wieku p.n.e. do XIII wieku.
Autor recenzji zarzuci³ kuratorowi, ¿e ten fa³szuje historiê, udaj¹c, ¿e ca³y region
od czasów prehistorycznych by³ niemiecki. „Wszystkie mapy s¹ tendencyjne, œwia-
domie wprowadzaj¹ce w b³¹d widza” – podsumowuje Roppel; „Mi³oœnik Pomorza
na pró¿no szuka³ bêdzie na tej wystawie œladów s³owiañskoœci”. May przes³a³
t³umaczenie recenzji i pismo ze swoim stanowiskiem w tej sprawie do burmistrza
Sopotu. Zwróci³ uwagê na archeologiczne badania i przedmioty prezentowane na
wystawie. Twierdzi³, ¿e „ich germañskiemu pochodzeniu ¿aden polski autorytet
naukowy nie mo¿e chyba zaprzeczyæ”. May nawet cieszy³ siê z krytyki Roppla,
„bo pochwa³a z tej strony by³aby k³opotliwa. Fakt, ¿e wróg niemieckiej kultury
mnie krytykuje, jest dla mnie tylko dowodem, ¿e robi³em dobrze”51.

W paŸdzierniku 1939 r. May zorganizowa³ równie¿, we wspó³pracy z w³os-
kim konsulatem, wystawê w³oskich fotografii52.

May przez wiele lat wspó³pracowa³ i korespondowa³ z prof. Erichem Keyse-
rem. Wspólnie zorganizowali oni pierwsz¹ sopock¹ wystawê. Keyser wspiera³
Maya, pomagaj¹c mu wydaæ jego teksty. Gdy May w 1940 ubiega³ siê (bez powo-
dzenia) o pracê w archiwum armii Wehrmachtu (Heeresarchiv), Keyser napisa³
mu rekomendacjê53.

Tematyka kaszubska nie by³a Mayowi obca. W pierwotnej wersji jego tekstu
o niemieckich osobistoœciach powiatu koœcierskiego dla „Pommereller Landbote”
(Tczew) z 1928 r. znalaz³o siê zdanie: „Niech Kaszubi pozostan¹ te¿ w nowym
pañstwie œwiadomi bycia oddzielnym plemieniem”. Wydawnictwo usunê³o zdanie
– obawiano siê represji ze strony w³adz polskich. W 1939 r. May napisa³ artyku³
o ludzie kaszubskim, który mia³ siê ukazaæ w „Danziger Neueste Nachrichten”,
do czego – pewnie z powodów politycznych – nie dosz³o. Niestety, nie znamy
treœci tego tekstu. W pozosta³ych artyku³ach Maya Kaszuby pojawiaj¹ siê raczej
jako region – pojêciem „Kaszuby” okreœla³ on krajobraz i przyrodê54.

Gdy May przebywa³ na pocz¹tku wojny w Koœcierzynie, tymczasowy staro-
sta Modrow rozes³a³ do wszystkich burmistrzów powiatu rozkaz zabezpieczenia
wszystkich dzie³ sztuki i przedmiotów zwi¹zanych z „prehistori¹”, które mog³y
byæ zagro¿one z powodu „ewakuacji” Polaków. Mia³ on szczególnie na myœli
przedmioty pochodz¹ce z prehistorycznych grobów zwi¹zanych z „germañsk¹

51 L. Roppel, „Auch Zoppot urgermanisch”? Dooko³a wystawy sopockiej, „Klëka”, 1938, nr 15,
s. 4, 9; Pismo Maya do nadburmistrza Sopotu z 30 sierpnia 1938, w zbiorach autora.

52 Pismo Consolato Generale D’Italia z 23 paŸdziernika 1939, w zbiorach autora.
53 Pisma Keysera z 1 listopada 1939 oraz 18 czerwca 1940; Pismo burmistrza Sopotu do Maya

z 26 maja 1937, w zbiorach autora.
54 Pismo Helios-Verlag z 25 kwietnia 1927; pismo redakcji „Danziger Neueste Nachrichten”

z 20 grudnia 1939, w zbiorach autora; Reise nach Berent, „Ostland-Kultur”, 1928, nr 23;
Schlittenfahrten vor 100 Jahren von Danzig in die Kaschubei, „Danziger Heimat”, 1956,
S. 118.
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prehistori¹ naszego terenu”. Na koordynatora tego przedsiêwziêcia mianowa³ Maya,
który ju¿ dwa tygodnie póŸniej odszed³ ze stanowiska i wróci³ do Sopotu55.

Po wojnie May zebra³ ponownie du¿o zdjêæ z Prus Zachodnich oraz tekstów
i ksi¹¿ek o Prusach. Czêœciowo zachowa³ siê inwentarz jego biblioteki. Jak sam
poda³ w 1948 r., posiada³ ju¿ wtedy 2000 (!) zdjêæ. Na podstawie tej kolekcji
wyg³osi³ w paŸdzierniku 1949 r. dwa wyk³ady ilustrowane slajdami (o Prusach
Zachodnich i o powiecie koœcierskim) podczas jednego z pierwszych spotkañ ziom-
kostwa Prus Zachodnich w Celle. W latach piêædziesi¹tych zacz¹³ sprzedawaæ
zbiory zdjêæ i ksi¹¿ek do ró¿nych instytucji w Niemczech, ¿eby zebraæ fundusze
na leczenie. W 1951 r. zaoferowa³ 251 zdjêæ i kilkanaœcie map Instytutowi Herdera
w Marburgu. By³y to przede wszystkim widoki Gdañska, Sopotu i powiatu koœ-
cierskiego. Z nieznanych przyczyn nie dosz³o do kupna tej kolekcji. Kilkanaœcie
fotografii ukaza³o siê w 1981 r. w ksi¹¿ce Waldemara Bendomira Landkreis Be-
rent / Westpreußen in alten und neuen Bildern. Widocznie wdowa po Mayu udo-
stêpni³a je wydawcy. Kilkadziesi¹t zdjêæ z tej listy trafi³o do prywatnego archiwum
profesora Borzyszkowskiego, wiêkszoœæ kolekcji zosta³a utracona. May sprzeda³
jednak Instytutowi Herdera kilka ksi¹¿ek i kilkanaœcie map, a Urzêdowi Kultury
miasta Herne 25 ksi¹¿ek56.

Publikacje

Eitelfriedrich May opublikowa³ wiele, g³ównie krótkich tekstów. Na razie
uda³o siê odnaleŸæ 93 opublikowanych artyku³ów jego autorstwa. Do tego doliczyæ
nale¿y tekst o historii ̄ ydów w Koœcierzynie, który – jak poda³ w innym artykule
– ukaza³ siê w 1928 r. w „Pommereller Landbote” (Tczewie). Opisywa³ w nim
przede wszystkim utrudnienia dla ¯ydów, które rz¹d pruski wprowadzi³ po roz-
biorze Polski w 1772 r. Na razie nie uda³o siê odnaleŸæ tego wydania „Pommereller
Landbote”. W zbiorach prof. Borzyszkowskiego zachowa³y siê dwa nieopubliko-
wane opracowania: po pierwsze, maszynopis krótkiej historii ¯ydów w Koœcie-
rzynie, opisuj¹cej zas³ugi ¯ydów dla rozwoju miasta i ich losy w okresie wojny
(podobne informacje mo¿na znaleŸæ w raporcie Maya o wydarzeniach w 1939 r.
w Koœcierzynie, „Acta Cassubiana”, t. 10); po drugie, opis dziejów Koœcierzyny,
którym May zajmowa³ siê przez wiele lat. Maszynopis ma ponad 100 stron i za-
wiera wiele rêcznych dopisków. By³o to jego najwiêksze opracowanie historyczne.

55 Pismo Modrowa An die Herren Bürgermeister der Städte Berent und Schöneck sowie alle
Amtsvorsteher des Kreises z 13 stycznia 1940, w zbiorach autora.

56 DSHI 100 Keyser 48, k. 45; DSHI 200 HFR/HI 29, k. 241-243; Akzessionsbuch Bibliothek
Herder-Institut 1951–1954; list do Ericha Keysera z 20 sierpnia 1951; Programm Heimat-
kreistreffen des Kreises Berent am 15. und 16. Oktober 1949 in Celle; Rechnung für das
Kulturamt der Stadt Herne, bez daty, w zbiorach autora.
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Wed³ug oceny prof. Borzyszkowskiego nie wnosi ono jednak wiele nowego do
dzisiejszego stanu badañ57.

Pierwsza publikacja Maya ukaza³a siê w 1917 r. w gazecie wojennej, wyda-
wanej przez Caritas. By³ to wierszyk na temat œmierci na wojnie, s³awi¹cy j¹ jako
bohatersk¹58. Potem May pisa³ ju¿ tylko o sprawach historycznych, jedynie na
marginesie podejmuj¹c tematy wspó³czesne. Pierwszy tekst – z tego, co wiadomo
– wyda³ w 1927 r. w „Ostmark-Archiv”, dodatku do tygodnika „Ostland”. By³ to
artyku³ o historii zwi¹zku strzeleckiego w Koœcierzynie59. W tym samym roku
ukaza³ siê w „Pommereller Landbote” (Tczew) jeden z jego wiêkszych tekstów –
o niemieckich osobistoœciach w Koœcierzynie do 1920 r. Artyku³ ten jest przede
wszystkim pochwa³¹ niemieckich urzêdników i ich zas³ug dla rozwoju miasta,
sk³ada siê z krótkich biogramów np. starostów Hermanna Englera (1821–1896)
i Hansa Trüstedta (1866–1921), burmistrzów, duchownych i lekarzy60. Najbardziej
profesjonalny artyku³ Maya ukaza³ siê w wielotomowej publikacji o historii miast
niemieckich (Deutsches Städtebuch), wydanej przez Ericha Keysera. Seria ta ma
bardzo formalny i niemal¿e encyklopedyczny styl. Opracowanie Maya o historii
Sopotu w tej publikacji sk³ada siê z 20 krótkich punktów, w których opisa³ on
m.in. status prawny miasta, sytuacjê wyznaniow¹ i statystyki61.

Do szczególnych zainteresowañ Maya nale¿a³y dzieje koœcio³ów. Jednym
z jego wiêkszych tekstów by³a historia parafii ewangelickich w powiecie koœcier-
skim, któr¹ opublikowa³ w 1934 r. w „Posener Evangelisches Kirchenblatt”62. Po
wojnie wyda³ wiele artyku³ów o protestanckich i katolickich koœcio³ach w powiecie
koœcierskim i Sopocie: w ewangelickim „Danzig-westpreußischer Kirchenbrief”63

57 Die letzten Juden in einer westpreußischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz (maszynopis),
bez daty (powojenny); Geschichte der Stadt Berent (maszynopis), bez daty (powojenny),
w zbiorach prof. Borzyszkowskiego.

58 Ein Holzkreuz meldet ein Heldengrab, „Heimatgrüße an unsere Krieger”, 5.08.1917, nr 32.
59 Aus der Geschichte der Schützengilde zu Berent (Westpr.), „Ostmark-Archiv”, 1927, nr 19.
60 Persönlichkeiten der Stadt Berent, „Pommereller Landbote”, 1927, nr 3, s. 55-63.
61 Zoppot, Stadtkreis, [w:] Deutsches Stadtbuch. Handbuch städtischer Geschichte. Band

1 Norddeutschland. Stuttgart / Berlin 1939, s. 119-120.
62 Die evangelischen Kirchen im Kreise Berent, „Posener Evangelisches Kirchenblatt”, 1934,

nr 10.
63 Danzig-westpreußischer Kirchenbrief: Das Schicksal unserer Kirchen und Gemeinden in

Danzig Westpreußen – 2, 1949; Die evangelische Kirche in Lippusch, Kreis Berent – 6, 1949;
Wieviele Kirchen hatte Danzig? – 7, 1949; Berenter Erinnerungen an Rathaus und Lutherkir-
che – 11, 1950; Aus den Kirchenkreisen Karthaus und Berent – 11, 1950; Geschichte der
evangelischen Kirchengemeinde Neubarkoschin im Kreise Berent – 11, 1950; Die evangeli-
sche Gemeinde in Zoppot und ihre Kirchen – 10, 1950; Die Geschichte der Erlöserkirche –
14, 1951; Aus der Vergangenheit der ev. Kirchengemeinde Schöneck/Wpr. – 17, 1952; Die
evangelische Kirchengemeinde Grünthal im Kreise Berent – 18, 1952; Aus der Kirchen-
geschichte des Kreises Berent – 20, 1953; In memorium Pfarrer Paul Harder aus Berent –
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oraz katolickim „Das Heimatwerk”64. Zw³aszcza te koœcielne teksty s¹ dziœ cenne,
zawieraj¹ wiele niedostêpnych ju¿ informacji o tych œwi¹tyniach i parafiach.

Poza tym May pisa³ g³ównie krótkie teksty z zakresu historii Koœcierzyny
i Sopotu, np. o aptece w Koœcierzynie, historycznych wa³ach (Schwedenschanze)
lub sopockim molo65. Wiele tekstów ma jednak raczej formê opowiadania lub
eseju historycznego, np. o rybakach sopockich, wyjazdach na sankach po Kaszu-
bach i polowaniu na wilki pod Koœcierzyn¹66. Artyku³y ukaza³y siê w ró¿nego
rodzaju czasopismach i gazetach. Przed wojn¹ i do koñca wojny May wspó³pra-
cowa³ z wieloma gazetami w Gdañsku, m.in. z „Danziger Allgemeine Zeitung”,
„Zoppoter Zeitung”, „Danziger Sonntagszeitung”, „Pommereller Tagblatt” oraz
„Die Möwe. Zoppoter Leben in Wort und Bild” (gazetka miasta Sopotu). Z gazet¹
„Danziger Neueste Nachrichten” by³ zwi¹zany od ok. 1930 r., jego teksty ukazywa³y
siê w czêœci lokalnej, prowincjonalnej oraz w dodatku „Pommerellen-Beilage”.
Gazeta ta ju¿ w kwietniu 1933 r., czyli przed dojœciem nazistów do w³adzy
w Gdañsku, podda³a siê dobrowolnemu samoujednoliceniu (Selbstgleichschal-
tung). Ta zmiana politycznego kierunku nie powstrzyma³a Maya od publikacji
historycznych67.

Po wojnie May zwi¹zany by³ z ró¿nymi wydawnictwami zachodniopruskiego
i gdañskiego ziomkostwa oraz z innymi organizacjami tego œrodowiska. W „Unser
Danzig” zamieszcza³ artyku³y sopockie i gdañskie, a teksty o powiecie koœcierskim
w „Der Westpreuße”. Opublikowa³ w tej gazecie trzy relacje o sytuacji w Koœcie-
rzynie po wojnie. Informacje uzyska³ od pewnego znajomego z Koœcierzyny, ale
nie poda³ nazwiska. Opisa³ wkroczenie Armii Czerwonej, deportacje na Syberiê
i sytuacjê Polaków i Kaszubów, którzy podpisali tzw. Volkslistê. May potêpia³
sposób, w jaki Polacy traktowali Niemców, którzy zostali w 1945 r. w swoich

25, 1954; Die Geschichte der evangelischen Friedenskirche in Cadinen – 28, 1954; Geschichte
der ev. Kirche in Neupaleschken, Kr. Berent – bez numeru.

64 Das Heimatwerk: Zwei Klosterkirchen im alten Pommerellen – 15, 1950; Zoppot: Die katho-
lische Gemeinde und ihre Kirchen – 17, 1951; Katholisches Leben einst in Berent – 18, 1951;
Schöneck – Skarszewy. Johanniterorden, Kirche, Geistliche Märtyrer – 19, 1952; Aus ver-
gangener Zeit: Im alten Land Garzen – 20, 1952; Leidgeprüftes Land: Wischin, Altgrabau,
Recknitz – 21, 1952;

65 175 Jahre Berenter Apotheke, „Danziger Neueste Nachrichten”, 1940, nr 141, s. 5; Schwe-
denschanzen, „Der Westpreuße”, 1951, nr 7; Geschichte des Zoppoter Seestegs. Seine bauli-
che Entwicklung von 1830 bis zur Gegenwart, „Danziger Neueste Nachrichten”, nr 127, Son-
derbeilage s. 9;

66 Zoppoter Fischer, „Unser Danzig”, 1950, nr 2; Schlittenfahrten vor 100 Jahren von Danzig
in die Kaschubei, „Danziger Heimat”, 1956, S. 118; Berenter Wolfsjagden. Was die Chroni-
ken darüber aussagen, „Danziger Neueste Nachrichten”, 1939, nr 269, s. 9.

67 Lebenslauf des Eitelfriedrich May, bez daty (ok. 1947 r.); Pismo „Danziger Neueste Narichten”,
redaktor dr Düsenberg, z 8 wrzeœnia 1944; P.O. Loew, Danzig, Biographie einer Stadt, Mün-
chen 2011, s. 197-199.
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domach – w szczególnoœci zwraca³ uwagê na trudne po³o¿enie osób starszych68.
Poza tym wspó³pracowa³ z rocznikiem „Westpreußen-Jahrbuch”, gdzie opubliko-
wa³ krótk¹ historiê Koœcierzyny do 1772 r.69

Ju¿ w po³owie lat dwudziestych May intensywnie interesowa³ siê wydaniem
albumu, który mia³ siê sk³adaæ z 300 zdjêæ z powiatu koœcierskiego i zawieraæ
krótkie wprowadzenie historyczne. Korespondowa³ w tej sprawie z berliñskim
wydawnictwem Schulz & Paschke. Rozsy³a³ listy do (by³ych) mieszkañców po-
wiatu z proœb¹ o deklaracjê, czy s¹ tak¹ ksi¹¿k¹ zainteresowani. Ostatecznie May
nie zrealizowa³ tego planu. Mo¿liwe, ¿e odpowiedzi na jego listy nie by³y satys-
fakcjonuj¹ce.

Pod koniec lat dwudziestych interesowa³ siê okresem bezpoœrednio po I woj-
nie œwiatowej, czyli postanowieniem Traktatu Wersalskiego o w³¹czeniu Prus
Zachodnich do Polski (pod has³em „Notzeit 1918–1920”). Zastanawia³ siê nad
zebraniem materia³u na ten temat i wydaniem ksi¹¿ki we wspó³pracy z Deutscher
Ostbund, do czego jednak nie dosz³o. Po wojnie zebra³ relacje protestanckich
duchownych o wkroczeniu wojsk sowieckich i polskich. Chcia³ na podstawie tych
relacji opublikowaæ ksi¹¿kê, ale i ten plan siê nie powiód³, a zbiór siê nie zacho-
wa³. Niektóre informacje z tego zbioru s¹ rozproszone po kilku artyku³ach Maya.
Ponadto pracowa³ on w 1949 r. nad opublikowaniem zbioru „Opowiadania z So-
potu”, ale równie¿ bez powodzenia70.

Pod wzglêdem historyczno-naukowym wartoœæ tekstów Maya jest niejedno-
rodna. Zbiera³ informacje historyczne i pisa³ na ich podstawie teksty. W niektó-
rych sprawach nie zachowa³y siê inne Ÿród³a, gdy¿ zosta³y zniszczone lub przepa-
d³y z powodu braku zainteresowania. W takich przypadkach May jest cennym
Ÿród³em. Du¿¹ wartoœæ ma np. jego raport na temat zbrodni niemieckich w powie-
cie koœcierskim jesieni¹ 1939 r. Czêsto jego teksty opowiadaj¹ jednak pewn¹
historiê, a nie zapisuj¹ dziejów w œcis³ym sensie. May nie by³ profesjonalnym
historykiem. Nie mia³ odpowiedniego wykszta³cenia, a jego sposób pracy nie spe³-
nia kryteriów nauki. Nie podawa³ Ÿróde³, w jego pracach nie ma przypisów. Nie
przywi¹zywa³ zbyt du¿ej wagi do szczegó³ów i w jego tekstach czêsto mo¿na
znaleŸæ b³êdy. May eksponuje swoje emocjonalne zaanga¿owanie i dodaje osobiste
komentarze, brak mu czêsto dystansu do tematu. Niektóre redakcje, do których
przesy³a³ swoje artyku³y, odmawia³y ich publikowania. Jego teksty wydawa³y siê
redaktorom za „statystyczne”, „nieciekawe” lub „archiwalne”71.

68 Kreis Berent, „Der Westpreuße”, 1949, nr 6; Kreis Berent, „Der Westpreuße”, 1951, nr 2;
Neues aus dem Kreis Berent, „Der Westpreuße”, 1952, nr 4.

69 Aus der Geschichte Berents, „Westpreußen-Jahrbuch”, 1950, nr 1, S. 107-109.
70 DSHI 100 Keyser 62, k. 304; DSHI 100 Keyser 48, k. 45; korespondecja z wydawnictwem

Schulz & Paschke, marzec – czerwiec 1926; list An alle Freunde von Stadt und Kreis Berent,
bez daty; pismo Deutscher Ostbund e.V. z 9 stycznia 1929, w zbiorach autora.

71 R. Borchers/E. May, Jesieñ 1939 roku w Koœcierzynie, „Acta Cassubiana”, t. X, 2008, s. 199-
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Ostatni jego artyku³ ukaza³ siê w kalendarzu na rok 1957 „Danziger Heimat”.
Dotyczy³ statku Niobe i jego wizyty w Sopocie w 1889 r.72

-215; pismo Vorstand des Evang. Diakonissen-Anstalt Posen z 21 marca 1931; pismo Posener
Evangelisches Kirchenblatt z 14 maja 1934, w zbiorach autora.

72 Eine Erinnerung an die alte Niobe, „Danziger Heimat”, 1957. Pierwotnie ten sam artyku³
ukaza³ siê w: „Die Möwe”, 1939, nr 6.

Roland Borchers

Eitelfriedrich May. Local Historian of Koœcierzyna and Sopot.
Biographical outline

SUMMARY

The article is a biography of Eitelfriedrich May (1897–1957) describing his many
activities: local historian of Koœcierzyna and Sopot; administration worker in Sopot’s city
hall, local politician; opposition to the Nazi regime. He spent his childhood in Koœcierzyna
then graduated from high school in Hamburg. During the years 1913 to 1919 he worked
as a bookkeeper for various companies in Koœcierzyna, Gdañsk and Essen, and from 1920
until 1940 in the city hall in administration in Sopot as city inspector. In addition, he was
manager of the Sopot city archives. After WWII began in 1939 he moved to Koœcierzyna
and worked half a year in the administration of the Wehrmacht (German army). Afterward
he worked in the administration of the Niedersachsen Province in Braunschweig. In 1948
he assumed the police administration and in 1950 he took early retirement.

May was a German patriot and a member of the conservative Nationalism of the
Kaiserreich. He did not agree with the Treaty of Versailles. He belonged to the German
National Folk Party in Sopot and between 1923 and 1935 was a member of the Sopot city
council of that party. As an opponent of National Socialism, he helped many Jews to leave
Gdañsk and supported Poles among other members of his Polish relatives who were
murdered by National Socialists. The German crimes during the Nazi times in Koœcierzyna
upset him greatly and May tried to start investigations against the perpetrators.

In 1927 he published local history articles about Koœcierzyna and Sopot as well
as histories of Catholic and Evangelic churches totaling about 100 published texts. In
addition, he wrote a still unpublished history of Koœcierzyna. He was not a professional
historian and his work was not necessarily accurate and gave no source references. Often
his texts merely relate stories about historical happenings. He organized exhibits about the
history of Sopot in the Sopot Art Hall (1937 “Sopot exhibit”, 1938 and 1939 “Vom
Fischerdorf zum Weltbad” [“From a fishermen’s village to a world class spa]). What he
collected after 1945 has mostly been lost. He was able to reconstruct part of it. In 1949
he acquired the picture collection of Alexander Treichel (1837–1901) which he gave to
the Herder-Institute (Marburg).

t³um. Stanis³aw Frymark
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Roland Borchers

Eitelfriedrich May. Berenter und Zoppoter Lokalhistoriker.
Versuch einer biographischen Skizze

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel zeichnet die Biographie von Eitelfriedrich May (1897–1957) auf mehreren
Ebenen nach – als Lokalhistoriker der Städte Berent (Koœcierzyna) und Zoppot (Sopot),
als Beamter der Zoppoter Stadtverwaltung, als Lokalpolitiker sowie Oppositioneller des
NS-Regimes. Seine Kindheit verbrachte May in Berent, das Gymnasium besuchte er in
Hamburg. 1913–19 arbeitete er als Buchhalter in verschiedenen Betrieben in Berent, Danzig
und Essen. Ab 1920 bis 1940 war er Beamter der Stadtverwaltung Zoppot, zuletzt als
Stadtinspektor, zudem leitete er ab 1932 das Zoppoter Stadtarchiv. Nach Kriegsausbruch
1939 wurde er für ein halbes Jahr zum Aufbau der Finanzverwaltung zum Landratsamt
Berent versetzt, anschließend zum Verwaltungsdienst der Wehrmacht eingezogen. Nach
dem Kriege war er bei der Verwaltung des Landes Niedersachsen in Braunschweig tätig,
1948 wechselte er in die Polizeiverwaltung, 1950 ging er in den Frühruhestand.

May war deutscher Patriot und Anhänger des konservativen Nationalismus des
Kaiserreichs. Die Grenzziehung des Versailler Vertrages lehnte er ab. Er gehörte der
Deutschnationalen Volkspartei in Zoppot an und war 1923–1935 Mitglied des Zoppoter
Stadtrates. Als Gegner des Nationalsozialismus half er mehreren Juden, Danzig zu ver-
lassen und unterstützte viele Polen, u.a. die Angehörigen seiner polnischen Verwandten,
die von den Nationalsozialisten ermordet worden waren. Die deutschen Verbrechen in der
NS-Zeit, v.a. in Berent, entsetzten May, gegen die Verantwortlichen versuchte er Ermittlun-
gen anzustrengen.

Ab 1927 veröffentlichte May lokalgeschichtliche Artikel, v.a. zu Berent, Zoppot sowie
evangelischer und katholischer Kirchengeschichte. Ca. 100 Texte sind erschienen, zudem
verfasste er eine bislang unveröffentlichte Geschichte Berents. Er war kein professioneller
Historiker, arbeitete nicht präzise und gab keine Quellen an. Oft erzählen seine Texte
historische Geschichten. In der Zoppoter Kunsthalle organisierte er Ausstellungen zur
Zoppoter Stadtgeschichte (1937 “Zoppot-Ausstellung”, 1938 und 1939 “Vom Fischerdorf
zum Weltbad”). Seine Sammlung ging 1945 größtenteils verloren, einen Teil konnte er
nach dem Krieg rekonstruieren. 1949 erwarb er die Bildersammlung des Volkskundlers
Alexander Treichel (1837–1901) und gab sie an das Herder-Institut (Marburg) ab.

t³um. Roland Borchers
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Czêœæ II

Refleksje i syntezy
uczonych
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Edmund Wittbrodt
Gdañsk

40-lecie pracy na Politechnice
Gdañskiej

Jubileusz czterdziestu lat pracy na Politechnice Gdañskiej to dla mnie przede
wszystkim czas na refleksje. Zastanawiam siê, jak to siê sta³o i jak do tego do-
sz³o? Ile w tym by³o planowanego dzia³ania, a ile przypadku? Jakich instrumen-
tów u¿y³ Najwy¿szy, aby moje ¿ycie potoczy³o siê tak, a nie inaczej?

Urodzi³em siê w 1947 roku w Rumi, w domu przy Placu Kaszubskim. Eduka-
cjê podstawow¹ rozpocz¹³em w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi, a ukoñczy³em
w szkole nr 5 przy ul. Starowiejskiej. W m³odoœci marzy³o mi siê zostaæ maryna-
rzem. Jednak mój ojciec by³ bardzo praktyczny. Uwa¿a³, ¿e mê¿czyzna musi mieæ
konkretny fach w rêkach. Zamiast wiêc do liceum w Rumi, poszed³em do Techni-
kum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. Augustyñskiego w Gdañsku – zreszt¹
szko³y te¿ mundurowej. Mia³em zostaæ technikiem mechanikiem lub elektrykiem.
Codzienne dojazdy do szko³y z Rumi do Gdañska mi nie przeszkadza³y. Mia³em
po godzinie w ka¿d¹ stronê jazdy na przejrzenie notatek i przemyœlenia, a nawet
odrabianie lekcji.

Mój ojciec Antoni by³ Kaszub¹ z dziada pradziada. Urodzi³ siê i ca³e ¿ycie
mieszka³ w Rumi. By³ jednym z dziewiêciorga dzieci moich dziadków: Joanny
i Jana Wittbrodtów. Uczy³ siê w szkole podstawowej, tej samej, w której ja rozpo-
czyna³em swoj¹ edukacjê. Bra³ udzia³ w dzia³aniach wojennych 1939 roku wraz
z Gdyñskimi Kosynierami. Po zatrzymaniu zosta³ zes³any do obozu koncentracyj-
nego Dachau w Niemczech. Matka, Katarzyna z d. Kapustina, urodzi³a siê w R¿e-
wie ko³o Moskwy, by³a Rosjank¹. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej zo-
sta³a wywieziona na roboty do Niemiec. Pracowa³a przy obs³udze obozu koncen-
tracyjnego Dachau. Tam rodzice siê poznali. Bezpoœrednio po wojnie wziêli œlub
cywilny w Niemczech, z obawy przed wywiezieniem mamy do Rosji, i wrócili do
Rumi. Mama przesz³a na wiarê katolick¹, zosta³a ochrzczona i rodzice wziêli œlub
w koœciele w Starej Rumi. Mieli czwórkê dzieci – córkê i trzech synów. Ojciec
by³ murarzem, a mama przez d³ugie lata pracowa³a, prowadz¹c magazyn w Fa-
bryce Urz¹dzeñ Metalowych w Rumi. W rodzinie ojca mówi³o siê po kaszubsku,
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natomiast w naszej, pewnie ze wzglêdu na pochodzenie mamy – po polsku.
Jednak podczas czêstych spotkañ z wujostwem – byliœmy s¹siadami – s³ychaæ
by³o u nas jêzyk kaszubski.

Moja czterdziestoletnia „przygoda” z Politechnik¹ Gdañsk¹ zaczê³a siê ju¿
w technikum. Uczyli w nim tak¿e wyk³adowcy z tej uczelni. To oni namówili
mnie, abym – zamiast korzystaæ z fachu, który mia³em ju¿ w rêkach – podj¹³
studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Argumentem by³o te¿ to, ¿e
mia³em bardzo dobre wyniki w nauce. Pomys³ studiowania popiera³a moja mama.

W ¿yciu przede wszystkim mia³em ogromne szczêœcie do ludzi, którym wiele
zawdziêczam. Spotka³em wielu wspania³ych pedagogów na swojej drodze. Prof.
Piotr Besala – matematyk, nauczy³ mnie abstrakcyjnego i logicznego myœlenia,
doc. Zbigniew Dziêgielewski – od geometrii wykreœlnej, poszerzy³ moj¹ wyobraŸ-
niê przestrzenn¹, a prof. Marian Pi¹tek – zainteresowa³ mnie mechanik¹, nie tylko
zreszt¹ klasyczn¹.

W czasie studiów dzia³a³em w kole naukowym „Mechanik”, by³em te¿ sta-
rost¹ roku. Ze wzglêdu na codzienne dojazdy z Rumi moja dzia³alnoœæ w Parla-
mencie Studenckim by³a jednak doœæ ograniczona. Jako student prze¿ywa³em
burzliwy Marzec’68 oraz wydarzenia Grudnia’70. Myœlê, ¿e to wszystko da³o mi
podstawy do spo³ecznego myœlenia i dzia³ania. Mia³em te¿ w swoim ¿yciu licz¹cy
siê epizod muzyczny. Od po³owy szko³y œredniej gra³em w zespole muzycznym
„Poszukiwacze”. To by³y pocz¹tki gitary elektrycznej, czasy Beatles’ów, Sha-
dows’ów, a w Polsce – Czerwonych Gitar. Pocz¹tkowo gra³em na gitarze elek-
trycznej, któr¹ sam zrobi³em. Sz³o nam ca³kiem nieŸle, choæ byliœmy amatorami.
Graliœmy w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Na regularne non-stopy przyje¿d¿a³o
wielu, tak¿e z Gdyni i Wejherowa. Latem koncertowaliœmy nawet dwa dni w ty-
godniu. Granie dawa³o mi równie¿ znacz¹ce wsparcie finansowe. Na trzecim roku
studiów trzeba by³o siê jednak zdecydowaæ na bycie muzykiem, ale tylko profe-
sjonalnym, albo in¿ynierem. Wybra³em, za namow¹ ¿ony Danuty, to drugie. Odt¹d
gra³em i nadal gram ju¿ tylko dla przyjemnoœci, wœród najbli¿szych znajomych
i przyjació³.

Z ¿on¹ Danut¹, urodzon¹ tak¿e w Rumi, pobraliœmy siê, kiedy by³em na trze-
cim roku studiów, w 1968 roku. Znaliœmy siê ju¿ z przedszkola przy ul. Topolowej,
do którego razem chodziliœmy. Mamy wspólne fotografie z tego okresu. Jednak
chodziæ ze sob¹ zaczêliœmy w okresie szko³y œredniej. Po latach przedszkolnych
spotkaliœmy siê ponownie w kolejce elektrycznej – ona doje¿d¿a³a do szko³y
w Gdyni, a ja – w Gdañsku. Spotykaliœmy siê na koncertach w MDK, na które
przychodzi³a. Po œlubie mieszkaliœmy w Rumi, z rodzicami ¿ony, do 1974 r.

Po ukoñczeniu studiów chcia³em siê sprawdziæ jako in¿ynier w przemyœle.
Tym bardziej, ¿e warunki finansowe nie zachêca³y do pozostania na uczelni. Moje
stypendium naukowe, a by³ to rok 1972, by³o wy¿sze ni¿ pensja asystenta sta¿y-
sty. Do pozostania na uczelni przekona³ mnie wspania³y cz³owiek, prof. œp. Jan
Kruszewski. Zainteresowa³ mnie swoim pomys³em na nowoczesne metody
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modelowania i obliczania (odkszta³cenia, naprê¿enia, drgania) uk³adów mecha-
nicznych oraz rozwijaj¹cymi siê w³aœnie metodami numerycznymi. Przyci¹gn¹³
mnie te¿ swoj¹ osobowoœci¹ – prostot¹ i skromnoœci¹, ¿yczliwoœci¹, bezpoœred-
nioœci¹, wartoœciami, które uznawa³.

W Polsce rozpocz¹³ siê okres intensywnego rozwoju metod komputerowych
– z braku dostêpu do dobrych komputerów, próbowaliœmy, z powodzeniem, uru-
chamiaæ programy komputerowe nawet na miniaturowych Sinclair Spectrum. Na
studiach nie mieliœmy praktycznie ¿adnego dostêpu do komputerów, choæ wie-
dzieliœmy, ¿e s¹ ogromne gabarytowo komputery typu RIAD czy ODRA. Dopiero
gdy we wspó³pracy z Centrum Techniki Okrêtowej w Gdañsku mogliœmy korzystaæ
z nowoczesnego komputera ICL, sytuacja siê zmienia³a. Tworzyliœmy wówczas
œwietny zespó³, w którym byli miêdzy innymi: W³odzimierz Gawroñski, Janis³aw
Tarnowski, Jan Koz³owski, Henryk Majewski, Stefan Sawiak. Zdobyliœmy uzna-
nie nie tylko w kraju. Prof. Gawroñski wyjecha³ potem do USA, gdzie zrobi³
karierê w NASA, a dr Tarnowski do Kanady.

Wspó³pracowaliœmy z wieloma innymi oœrodkami. Pozna³em znakomitych
profesorów. Wystarczy wymieniæ chocia¿by takie nazwiska, jak: Jan Szmelter,
Olgierd Czes³aw Zienkiewicz – profesor polskiego pochodzenia pracuj¹cy na
uniwersytecie w Swansea w Wielkiej Brytanii, uwa¿any za jednego z ojców metody
elementów skoñczonych, Witold Nowacki, Jan Langer, Krzysztof Marchelek,
Micha³ Kleiber. Z profesorem Zienkiewiczem wspó³pracowa³em przez ca³y rok
akademicki 1976/1977, podczas mojego pobytu w Wielkiej Brytanii w ramach
stypendium British Council. Wiele siê od nich nauczy³em. Spowodowa³o to, ¿e
dwa lata po studiach by³em ju¿ po doktoracie, a potem tak¿e habilitacji i uzyska-
³em tytu³ naukowy profesora.

Po³owa z moich czterdziestu lat pracy na Politechnice Gdañskiej przypada³o
na trudne czasy, ze wzglêdu na panuj¹cy wtedy system polityczny. Dotyczy³o to
szczególnie lat osiemdziesi¹tych. Na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn mie-
liœmy nie tylko siln¹ organizacjê partyjn¹, ale tak¿e i siln¹ opozycjê. W naszej
katedrze pracowali m.in.: Stefan Gomowski, Henryk Majewski i Jan Koz³owski –
obecny eurodeputowany. PóŸniej, po zmianach politycznych, a¿ trzech pracowni-
ków naszej katedry pe³ni³o funkcje ministerialne: Henryk Majewski – ministra
spraw wewnêtrznych, Jan Koz³owski – wiceprezesa Urzêdu Kultury Fizycznej
i Turystyki, a ja – ministra edukacji narodowej w rz¹dzie Jerzego Buzka.

By³y to jednak czasy prawdy, poznawania ludzi i charakterów. Za³o¿yliœmy
na politechnice NSZZ „Solidarnoœæ”. To rodzi³o wiele problemów, tym bardziej
¿e w 1983 r. zosta³em prodziekanem ds. kszta³cenia, a potem dziekanem Wydzia³u
Budowy Maszyn. Próbowano mnie nawet odwo³aæ z funkcji dziekana. „Teczkê na
mnie”, któr¹ przygotowa³ dyrektor administracyjny Wydzia³u, którego by³em dzie-
kanem, trzymam do dziœ. Na pami¹tkê. Te próby skutecznie zablokowa³ ówcze-
sny rektor, prof. Boles³aw Mazurkiewicz – Kaszuba urodzony w Koœcierzynie.
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Na Wydziale otrzymywa³em najwiêcej wsparcia od: prof. Mariana Cichego,
dziekana doc. Wojciecha Nowakowskiego, doc. Olgierda Olszewskiego, doc. Leszka
Cantka i prof. Jana Kruszewskiego. Uda³o siê w ten sposób obroniæ od wyrzuce-
nia z uczelni niektórych pracowników, miêdzy innymi H. Majewskiego, a przede
wszystkim studentów zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Na szczêœcie
daliœmy radê, dosz³o do zmian politycznych 1989 r., nasta³y nowe czasy. By³
w nas ogromny zapa³ i entuzjazm.

W paŸdzierniku 1989 r., gdy koñczy³a siê moja kadencja dziekañska, kiedy
w Polsce nast¹pi³y zasadnicze zmiany, skontaktowa³ siê ze mn¹ prof. Eugeniusz
Bielewicz z Wydzia³u Budownictwa L¹dowego. W imieniu grupy nauczycieli aka-
demickich namawia³ mnie do wyra¿enia zgody na kandydowanie na stanowisko
rektora. Mia³em w¹tpliwoœci co do wystarczaj¹cego doœwiadczenia, a nawet sto-
sunkowo m³odego wieku. Zanim podj¹³em decyzjê, odby³em wiele rozmów miê-
dzy innymi z profesorami: Zbigniewem Cywiñskim, Romanem Kazimierczakiem
i Franciszkiem Milkiewiczem. W koñcu siê zgodzi³em. Wygra³em wybory ju¿
w pierwszej turze g³osowania Uczelnianego Kolegium Elektorów, uzyskuj¹c ponad
po³owê oddanych g³osów. I tak w 1990 r. rozpocz¹³ siê nowy etap w moim ¿yciu
zawodowym.

Mia³em szczêœcie do dobrych prorektorów. Byli nimi: prof. Aleksander Ko-
³odziejczyk, prof. Antoni Nowakowski i prof. Zbigniew Szczerba. Uda³o mi siê
te¿ œwietnie u³o¿yæ wspó³pracê z dziekanami wydzia³ów, w tym z prof. Henry-
kiem Krawczykiem – obecnym rektorem, prof. W³odzimierzem Przybylskim, prof.
Andrzejem Balawenderem, a potem tak¿e prof. Piotrem Dominiakiem. To pomo-
g³o mi we wprowadzaniu zasadniczych zmian. Jako jedni z pierwszych w Polsce
wprowadziliœmy nowe mechanizmy zarz¹dzania uczelni¹ i wydzia³ami, zajêli-
œmy siê informatyzacj¹ uczelni, rozpoczêliœmy digitalizacjê zbiorów Biblioteki
G³ównej, po³¹czone zosta³y wydzia³y mechaniczne (Mechaniczny Technologiczny
oraz Budowy Maszyn) w jeden silny Wydzia³ Mechaniczny i utworzony zosta³
nowy wydzia³ – Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii. W zorganizowaniu historycz-
nego jubileuszu 90-lecia uczelni wiele pomóg³ mi doc. Andrzej Januszajtis, wyja-
œniaj¹c zdarzenia z okresu przedwojennego, kiedy to wyrzucono z uczelni studiu-
j¹cych Polaków. Skutecznie przekonywa³ w¹tpi¹cych. W 1994 r. dosz³o do histo-
rycznego spotkania by³ych studentów Polaków i Niemców, studiuj¹cych razem
przed II wojn¹ œwiatow¹. Mieli wówczas ju¿ po 80-90 lat. Nigdy póŸniej takie
spotkanie nie by³o ju¿ mo¿liwe. Prof. Adolf Buttenandt, laureat Nagrody Nobla
za badania prowadzone na politechnice w Gdañsku na pocz¹tku lat trzydziestych
ubieg³ego wieku, otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Politechniki Gdañskiej.

Wyj¹tkowo uk³ada³a siê równie¿ wspó³praca œrodowiska akademickiego na-
szego regionu. Wszyscy d¹¿yliœmy do mo¿liwie du¿ej integracji. Tym wyró¿nia-
liœmy siê w Polsce. Utworzyliœmy Radê Rektorów Pomorza Nadwiœlañskiego,
której zosta³em przewodnicz¹cym. W jej sk³ad wchodzili rektorzy uczelni wy-
¿szych naszego regionu oraz wojewoda. Ju¿ 3 maja 1991 r. zorganizowaliœmy
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uroczyste posiedzenie senatów naszych uczelni, aby uczciæ 200. rocznicê Konsty-
tucji Majowej. Mia³em przyjemnoœæ wspó³pracowaæ ze wspania³ymi rektorami,
którymi byli: prof. Zbigniew Grzonka – Uniwersytet Gdañski, prof. Stefan An-
gielski – Akademia Medyczna w Gdañsku, prof. Józef Lisowski – Wy¿sza Szko³a
Morska, prof. Stanis³aw Radwañski – Akademia Sztuk Piêknych, prof. œp. Roman
Suchecki – Akademia Muzyczna, prof. Zbigniew Mroczyñski – Akademia Wy-
chowania Fizycznego, ks. Jan Telus – Gdañskie Seminarium Duchowne i ks. œp.
Jerzy Buxakowski – Seminarium Duchowne w Pelplinie. Bardzo dobra by³a te¿
wspó³praca z ówczesnym wojewod¹ œp. Maciejem P³a¿yñskim i wicewojewod¹
prof. Józefem Borzyszkowskim, a tak¿e abp. Tadeuszem Goc³owskim. PóŸniej,
kiedy by³em ministrem edukacji narodowej, wspó³przewodniczyliœmy z abp.
Tadeuszem Goc³owskim Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu.

Doprowadziliœmy do wprowadzenia wspólnych œrodowiskowych inaugura-
cji roku akademickiego. Rozpoczynaliœmy 1 paŸdziernika rano msz¹ œwiêt¹ od-
prawian¹ w Katedrze Oliwskiej (przewodniczy³ jej czêsto abp. œp. Jan Bernard
Szlaga), a koñczyliœmy wieczorem koncertem w Pañstwowej Operze i Filharmonii
Ba³tyckiej. Utworzyliœmy miêdzyuczelniane laboratorium NMR. Powo³aliœmy do
¿ycia Trójmiejsk¹ Akademick¹ Sieæ Komputerow¹ TASK, a tak¿e studia miêdzy-
uczelniane na kierunku biotechnologia. Wiele z tych inicjatyw dziœ ma ju¿ dwu-
dziestoletni¹ tradycjê.

W ramach wspó³pracy z innymi uczelniami w Polsce spotka³em równie¿ wiele
znakomitych osób, od których siê du¿o nauczy³em. Wymieniê chocia¿by rektorów:
prof. œp. Marka Dietricha z Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzeja Wiszniew-
skiego z Politechniki Wroc³awskiej i prof. œp. Andrzeja Pelczara z Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Z prof. Markiem Dietrichem, Zbigniewem Niemczyckim i innymi
powo³aliœmy Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. To zapocz¹tkowa³o wspó³-
pracê z gospodark¹. Pamiêtam dobrze dyskusje z prezesem Paw³em Olechnowi-
czem, dotycz¹ce rozró¿niania tytu³ów in¿yniera i magistra, a tak¿e dyskusje doty-
cz¹ce budowania powi¹zañ uczelniano-gospodarczych z Janem Zarêbskim, Pio-
trem Soyk¹, Wojciechem Majchrzakowskim, Andrzejem Ubertowskim, Edwardem
Lipskim. Wówczas te¿ podjêliœmy pierwsze próby utworzenia centrum innowa-
cyjnego i transferu technologii.

Z prof. Andrzejem Pelczarem ³¹czy³a mnie potem Rada G³ówna Szkolnictwa
Wy¿szego. On jej przewodniczy³, a ja by³em jej wiceprzewodnicz¹cym. Wspania³y
cz³owiek, blisko zwi¹zany z Gdañskiem. Jego ojciec odbudowywa³ po wojnie
Bibliotekê Gdañsk¹ PAN, a siostra Maria by³a jej wieloletnim dyrektorem.

Szczególny wp³yw na moje ¿ycie wywar³ prof. Józef Borzyszkowski. Wci¹gn¹³
mnie w obszar dzia³alnoœci spo³ecznej, dzia³alnoœci na rzecz naszej kaszubsko-
-pomorskiej Ma³ej Ojczyzny. Wprowadzi³ mnie do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, a potem wspó³tworzyliœmy Instytut Kaszubski. Przekona³ mnie, ¿e nie jest
przeszkod¹ to, ¿e mój ojciec Kaszuba o¿eni³ siê z Rosjank¹. Prof. Borzyszkowski
d³ugo nak³ania³ mnie do kandydowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na
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jego miejsce. W 1993 r. zgodzi³em siê zostaæ kandydatem Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Kandydowa³em jednak bez powodzenia. Na zaproszenie prof. Bo-
rzyszkowskiego dzia³a³em w Radzie Naczelnej oraz Zarz¹dzie Zrzeszenia oraz
Instytutu Kaszubskiego. Uczestniczy³em w pracy II Kongresu Kaszubskiego.
Potem, ju¿ jako senator, pracowa³em nad Ustaw¹ o mniejszoœciach narodowych
i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym, a tak¿e zabiega³em o mo¿liwoœæ za¿ywa-
nia tabaki. Jako minister edukacji podj¹³em decyzjê o finansowaniu wydania ele-
mentarza kaszubskiego Kaszëbsczé ABACAD£O – twój pierszi elemeñtôrz, autor-
stwa Witolda Bobrowskiego i Katarzyny Kwiatkowskiej. By³em te¿ inicjatorem
podpisania przez Politechnikê Gdañsk¹, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Insty-
tut Kaszubski oraz Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej po-
rozumienia w sprawie utworzenia Cyfrowej Biblioteki Kaszubskiej. Jest ona bu-
dowana ze œrodków unijnych. Dzia³alnoœæ ta pozwoli³a mi poznaæ wielu wspania-
³ych dzia³aczy i samorz¹dowców, miêdzy innymi: prof. Brunona Synaka, prof.
Jerzego Tredera, prof. Cezarego Obracht-Prondzyñskiego, Izabellê Trojanowsk¹,
Kazimierza Kleinê, Jana Wyrowiñskiego, Paw³a Adamowicza, Franciszkê Ce-
gielsk¹, Jacka Karnowskiego, Wojciecha Szczurka, Tadeusza Kobielê.

Potem przysz³y doœwiadczenia senatorskie oraz rz¹dowe. Wiele zawdziêczam
bezpoœredniej wspó³pracy z prof. W³adys³awem Bartoszewskim, prof. œp. Wie-
s³awem Chrzanowskim, prof. Leszkiem Balcerowiczem, Olg¹ Krzy¿anowsk¹, prof.
œp. Bronis³awem Geremkiem, moim szefem w rz¹dzie – premierem, prof. Jerzym
Buzkiem, ministrami: œp. Franciszk¹ Cegielsk¹, Andrzejem Wiszniewskim i Bro-
nis³awem Komorowskim, czy te¿ œp. Janem Ku³akowskim – naszym unijnym
negocjatorem.

Mia³em te¿ mo¿liwoœæ nawi¹zania wielu kontaktów osobistych i wspó³pracy
z politykami europejskimi, szczególnie podczas pracy w Konwencie Europejskim.
Byli to miêdzy innymi: Valery Giscard d’Estaing, Joschka Fischer, Pat Cox, Hans-
-Gert Poettering, Elmar Brok, czy póŸniejsi premierzy Alojz Peterle (S³owenia)
oraz Andrius Kubilius (Litwa). Nauczy³y mnie one szerszego patrzenia na pro-
blemy wspó³czesnej Europy i œwiata.

W okresie mojego piêtnastoletniego „senatorowania” dobrze uk³ada³a siê
wspó³praca z ca³ym naszym œrodowiskiem akademickim. Wymieniê chocia¿by
rektorów: prof. Romualda Cwilewicza z Akademii Morskiej w Gdyni, prof. Ber-
narda Lammka z Uniwersytetu Gdañskiego, prof. Janusza Morysia z Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego, prof. Waldemara Moskê z Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu czy kontradmira³a Czes³awa Dyrcza z Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.

Przyznajê, ¿e ca³e minione 40-lecie by³o dla mnie wielk¹ szko³¹ ¿ycia. By³o
edukacj¹ ustawiczn¹. Jednak przez ca³y ten okres, poza pe³nieniem funkcji mini-
stra, by³em pe³noetatowym profesorem Politechniki Gdañskiej. Chcia³em „chodziæ
po ziemi”. Zajêcia dydaktyczne i praca ze studentami dawa³a i daje mi wiele
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satysfakcji. Wiele radoœci sprawia mi te¿ dzia³alnoœæ na rzecz ca³ej naszej spo-
³ecznoœci lokalnej.

Jubileusz jest dobr¹ okazj¹, ¿eby podziêkowaæ wszystkim moim wspania³ym
nauczycielom, kolegom i przyjacio³om, tym z uczelni i spoza niej. To dziêki nim
w du¿ym stopniu mog³em pracowaæ z pasj¹, a praca sta³a siê moim hobby.

Jest jednak osoba, której zawdziêczam najwiêcej, która od czterdziestu czte-
rech lat mi towarzyszy, która „toleruje” moje wybory, a najczêœciej ponosi tego
konsekwencje. To moja ¿ona Danuta. Przez wszystkie te lata mnie wspiera³a, przyj-
muj¹c na siebie trud dba³oœci o rodzinê. To by³o bardzo wa¿ne, bo rodzina – mimo
ca³ej tej mojej aktywnoœci – jest dla mnie najwa¿niejsza. Mam dom, w którym siê
czujê najlepiej, w którym nabieram si³ do dzia³ania. Jestem dumny z naszych
córek: Izabeli – architekt, Agaty – psycholog. Jestem te¿ dumny z naszych trzech
wnuczek, œwietnie radz¹cych sobie w szkole: Ani – tegorocznej maturzystki, stu-
dentki Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Gdañskiego, Ali – tegorocznej gimnazjalis-
tki, uczennicy gdañskiej Topolówki oraz najm³odszej Mai – rozpoczynaj¹cej w³aœ-
nie edukacjê w „zerówce” szko³y podstawowej w wieku 5,5 lat. Wszystkie one s¹
utalentowane muzycznie i artystycznie.
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Andrzej Romanow

Laudacja – prof. Andrzej Zbierski
(W dzieñ nadania honorowego cz³onkostwa

Instytutu Kaszubskiego)

Wielce Szanowni Pañstwo, Drodzy Przyjaciele,
Tczëwôrtni Wastostwo, Lubotni Drësze!

Pozwólcie, ¿e przywo³am na pocz¹tku swojej LAUDACJI aforyzm jednego
z najwiêkszych poetów i myœlicieli Wschodu, a mianowicie ¿yj¹cego w XV wieku
Aliszera Nawoi:

„Za ³askawe litery jednej nauczenie,
Abyœ prawdê móg³ poznaæ cenn¹ nieskoñczenie,
Jaka¿ dla profesora mo¿e byæ zap³ata?
Chyba nie starczy na ni¹ wszystkich skarbów œwiata!!!”

– Zaiste, aby wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ, nasze uznanie dla nieprzemijaj¹-
cych dokonañ naukowych Pana Profesora Andrzeja Zbierskiego, dla Jego postawy
ideowej – „chyba nie starczy...wszystkich skarbów œwiata!”.

A oto zwiêŸle nakreœlone »curriculum vitae« Pana Profesora: wywodzi siê ze
starodawnego rodu rycerskiego herbu „Poraj” ws³awionego w ci¹gu wieków wiern¹
s³u¿b¹ OjczyŸnie – Polsce... Syn Dominika, legionisty I Brygady, nauczyciela
i senatora Rzeczypospolitej, rozstrzelanego przez hitlerowców za czynny udzia³
w ruchu oporu. Sam równie¿ zaanga¿owany w „konspiracyjnej robocie” Szarych
Szeregów, a po wojnie aresztowany przez UB i oskar¿ony o „próbê obalenia
ustroju”... Szczêœliwie wypuszczony po roku z wiêzienia, podj¹³ studia – zrazu na
Politechnice £ódzkiej; ostatecznie ukoñczy³ historiê i archeologiê na Uniwersy-
tecie £ódzkim. Kolejno przechodzi³ wypracowane rzetelnie szczeble kariery nau-
kowej: doktor, doktor habilitowany, profesor...
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Ale – jak mówi³ onegdaj Horacy: „Et genus et virtus nisi cum re vilior alga”
– „I pochodzenie i cnota, niepoparte czynem, s¹ mniej warte ni¿ morskie wodoro-
sty”. Pamiêta³ o owej maksymie Pan Profesor i „ozdobi³, popar³ i umocni³” swój
¿yciorys naukowy znacz¹cymi dokonaniami, pracuj¹c z oddaniem, z poœwiêce-
niem w Kierownictwie Badañ nad Pocz¹tkami Pañstwa Polskiego (1950–1954),
w Instytucie Historii Kultury Materialnej, nastêpnie w Instytucie Archeologii
i Etnologii PAN w Gdañsku, którymi to instytucjami kierowa³ w latach 1955–
–1991, wreszcie jako dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku (1991–
–2001).

Tak ukierunkowane zainteresowania zaowocowa³y te¿ licznymi kontaktami
naukowymi. Profesor Andrzej Zbierski wspó³pracowa³ mianowicie nie tylko
z krajowymi, lecz tak¿e europejskimi (w szerokim tego s³owa znaczeniu) oœrod-
kami naukowymi, wiceprzewodniczy³ Sekcji Nauk Spo³ecznych Komitetu Badañ
Morza PAN, by³ rzeczoznawc¹ Ministerstwa Kultury w zakresie archeologicz-
nych badañ podwodnych, cz³onkiem Komisji Archeologicznej Oddzia³u PAN
w Poznaniu, cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady Muzeów wspó³pracuj¹cym z od-
powiednimi agendami UNESCO.

D³ugo móg³bym wymieniaæ tu rangi i zas³ugi Pana Profesora dla nauki pol-
skiej, dla œrodowiska naukowego Gdañska: ¿e przypomnê Jego pe³n¹ poœwiêce-
nia, d³ugoletni¹ pracê w Gdañskim Towarzystwie Naukowym, którego jest te¿
honorowym prezesem, Jego zaanga¿owanie w dzia³alnoœci edytorskiej m.in. serii
naukowej „Acta Polonia Maritima”, „Gdañsk wczesnoœredniowieczny” czy Stu-
dia i Materia³y Centralnego Muzeum Morskiego, a tak¿e wielu innych równie
cennych naukowo przedsiêwziêæ. Nie mogê jednakowo¿ pomin¹æ kwestii zaan-
ga¿owania Pana Profesora w dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ na UMK w Toruniu, na
Uniwersytecie Warszawskim i £ódzkim w KUL i UMCS w Lublinie i w prace
popularyzuj¹ce dokonania nauki – g³ównie w dziedzinie archeologii. Wynikami,
efektami owych (swych) dokonañ dzieli³ siê z naukowymi audytoriami wiod¹-
cych centrów nauki europejskiej.

Pan Profesor jest autorem ponad 300 prac naukowych. Wiele z nich dotyczy
tematyki gdañskiej. Na gruncie bowiem gdañskim Pan Profesor dokona³ iœcie pio-
nierskich, spektakularnych odkryæ – ustaleñ... Mam tu na myœli przede wszystkim
(i znowu muszê z koniecznoœci „zawêziæ” swój wywód – bo owych odkryæ by³o
znacznie wiêcej, ni¿ ja tu przedstawiam) nastêpuj¹ce: a) odnalezienie podczas
prac wykopaliskowych KRZY¯A z okresu misji œw. Wojciecha, bêd¹cego œwia-
dectwem wczesnej chrystianizacji nadmot³awskiego grodu, b) przeprowadzenie
gruntownych, archeologicznych prac badawczych gdañskiej aglomeracji i portu
od III do XIV wieku, c) odkrycie i zbadanie grobu znanego gdañskiego astronoma
Jana Heweliusza. Syntetyczne, podsumowuj¹ce ujêcie wyników wspomnianych
badañ zaprezentowa³ Pan Profesor w obszernej, licz¹cej 200 stronic, partii I tomu
monumentalnej Historii Gdañska.
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Przedstawiona dzisiaj przeze mnie (oczywiœcie, ze zrozumia³ych wzglêdów
w ogólnym zarysie – czas wyst¹pienia ograniczony przez organizatorów – nie-
stety...) iœcie benedyktyñska praca naukowo-badawcza Prof. Andrzeja Zbierskiego
na niwie archeologii i historii oraz jej efekty, zosta³y docenione przez adresatów,
tj. spo³ecznoœæ pomorsk¹, polsk¹, wreszcie miêdzynarodow¹. Odznaczony wie-
loma pañstwowymi (w tym Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzy¿em Armii Krajowej) organizacyjnymi, resortowymi i hono-
rowymi odznaczeniami (m.in. Medalem Mœciwoja II, „Zas³u¿onym Ziemi Gdañ-
skiej”, „Za zas³ugi dla Gdañska”) Prof. A. Zbierski jest równie¿ cz³onkiem wielu
miêdzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeñ: w tym Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i naszego Instytutu. W 2011 r. Zosta³ Profesor HONO-
ROWYM OBYWATELEM GDAÑSKA, któremu to miastu poœwiêci³ niebaga-
telny okres swego ¿ycia. Tak¿e spo³ecznoœæ kombatancka, uznaj¹c Jego zas³ugi
„dla sprawy polskiej”, powo³a³a Pana Profesora onegdaj na stanowisko wicepre-
zesa Okrêgu Pomorskiego Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK i cz³onka Zarz¹du
Oddzia³u Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Zaj¹³em swoim wyst¹pieniem sporo czasu, ale te¿ jest po temu szczególna
chwila... Swój g³os rozumiem jako skromn¹ próbê przybli¿enia sylwetki Pana
Profesora Andrzeja Zbierskiego – uczonego, ¿o³nierza, nauczyciela, dzia³acza
spo³ecznego – wybitnego obywatela miasta Gdañska...

Ad multos annos, Panie Profesorze!!! Assignatum a natura locum tuere.
Queris quis hic sit locus? Viri!!!
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Józef Borzyszkowski

Profesor Kazimierz Koz³owski
– Honorowy Cz³onek Instytutu Kaszubskiego,

prezes jego nieformalnej filii
zachodniopomorskiej w Szczecinie

Nasz instytutowy kolega, prof. Edward W³odarczyk, obecny rektor Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego, swoj¹ laudacjê profesora Kazimierza Koz³owskiego, przygo-
towan¹ dla specjalnego numeru „Archeionu”, zaopatrzy³ w szczególne motto. Jest
nim Pochwa³a m¹droœci z Ksiêgi przys³ów, Warszawa 2009, s. 313, która g³osi:

Szczêœliwy cz³owiek, który znalaz³ m¹droœæ
I cz³owiek, który osi¹gn¹³ równowagê,
Gdy¿ wiêksz¹ ma z niej korzyœæ ni¿ ze srebra
I lepiej j¹ posi¹œæ ni¿ z³oto.

S³owa te i tutaj w pe³ni trzeba przywo³aæ i je odnieœæ do Kazimierza Koz³ow-
skiego, najwybitniejszego wœród pomorskich archiwistów i historyków dziejów
najnowszych, badaczy niemal wspó³czesnoœci, politologów, nie tylko na gruncie
zachodniopomorskim. Droga ¿yciowa, bogate doœwiadczenia z pracy zawodowej
i spo³ecznej, jak i wrodzona skromnoœæ i pracowitoœæ zadecydowa³y tak o jakoœci
Jego wspania³ego dorobku naukowego, jak o owej m¹droœci, jakiej pozazdroœciæ
Mu mog¹ wszyscy humaniœci, nie tylko historycy i archiwiœci. Mo¿na dziœ o Nim
powiedzieæ, i¿ nale¿y do grona najwybitniejszych autorytetów naukowych i mo-
ralnych, ludzi najbardziej pracowitych i twórczych, zarazem bezinteresownych
w spo³ecznym dzia³aniu na kaszubsko-pomorskiej ziemi – Òd Gdunska tu, ja¿ do
Roztoczi bróm!

Od lat Jego szczególnym powo³aniem jest praca i dzia³alnoœæ na rzecz zako-
rzeniania wspó³czesnych mieszkañców Pomorza Zachodniego w dziedzictwie kul-
turowym minionych wieków i tradycji dawnych mieszkañców tej ziemi, odkry-
wanie nie tylko jej niemieckiej, ale te¿ kaszubsko-s³owiañskiej przesz³oœci
z myœl¹ o przysz³oœci, o wzbogaceniu kultury ogólnopolskiej i jak najlepszych
relacjach z s¹siadami. Sam jest wspania³ym przyk³adem wspó³czesnego Pomo-
rzanina, a po trochu tak¿e Kaszuby, nie z urodzenia, lecz z ducha.
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Kazimierz Koz³owski urodzi³ siê bowiem na Litwie w 1942 r., w rodzinie
ch³opskiej, jako syn Józefa i Marianny z d. Sawicz, w miejscowoœci Podlipki,
sk¹d po wojnie w 1946 r. rodzina znalaz³a siê najpierw na Ziemiach Odzyskanych
(Sienno k. Oœna), a po 3 latach w Wielkopolsce (Chróstowo, gm. Ujœcie, pow.
Chodzie¿). Tam na ziemi Przemys³awa II ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ (4 lata
w Chróstowie plus 3 w Ujœciu) i œredni¹ (LO Chodzie¿) oraz Studium Nauczy-
cielskie w Poznaniu. Jako nauczyciel trafi³ na Pomorze Zachodnie.

Jego pierwsze miejsce pracy to Szko³a Podstawowa Nr 2 w Gryficach, gdzie
z czasem pracowa³ tak¿e w Liceum Ogólnokszta³c¹cym oraz by³ zastêpc¹ inspek-
tora szkolnego ds. kultury, sk¹d w 1968 r. przeniós³ siê do Œwinoujœcia. Tam bo-
wiem powierzono mu stanowisko kierownika Wydzia³u Kultury w Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej, w którym przez pewien czas by³ zastêpc¹ przewod-
nicz¹cego; dziœ powiedzielibyœmy starosty. Pracuj¹c (tak¿e w LO), studiowa³
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, gdzie w 1971 r. zosta³ magistrem
historii, dziêki pracy dotycz¹cej osadnictwa miejskiego i wiejskiego w powiecie
woliñskim, przygotowanej na seminarium doc. dr. hab. Ludwika Zieliñskiego.
By³ ju¿ wówczas inicjatorem i organizatorem wielu projektów kulturalnych i na-
ukowych, m.in. monografii Ziemi Woliñskiej. Monografiê tê zrealizowa³ zespó³
autorów pod firm¹ Instytutu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, którym kiero-
wa³ wówczas docent, dziœ profesor Tadeusz Bia³ecki.

W 1973 r. Kazimierz Koz³owski zosta³ obywatelem Szczecina, gdzie powie-
rzono mu kierownictwo Wydzia³u Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, sk¹d w 1975 r. przeszed³ do Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego,
zostaj¹c jego dyrektorem. Jego m.in. dokonaniem z lat 1973–1975 jest Festiwal
Artystyczny M³odzie¿y Akademickiej, znany jako szczeciñska FAMA i podobny
festiwal chóralny w Miêdzyzdrojach. Przechodz¹c do pracy w archiwum, by³
uczestnikiem seminarium doktorskiego prof. Bogdana Dopiera³y, na którym przy-
gotowa³ rozprawê pt. Kszta³towanie siê œrodowiska artystycznego w Szczecinie
w latach 1945–1959, obronion¹ w 1980 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydan¹ dwukrotnie w postaci ksi¹¿ki.

Praca doktorska, wydana monografia zapocz¹tkowa³a bogaty dorobek naukowy
Kazimierza Koz³owskiego jako badacza dziejów najnowszych Szczecina i Pomo-
rza Zachodniego, zarazem organizatora reformatorskich dokonañ i badañ archi-
wistów szczeciñskich. Archiwum Pañstwowe w Szczecinie i podlegaj¹cy pod jego
kierownictwo zespó³ od lat stanowi zas³u¿on¹, tak¿e na polu wydawniczym, samo-
dzieln¹ placówkê naukow¹, s³yn¹c¹ z ¿yczliwoœci dla wszystkich korzystaj¹cych
z jego zbiorów, aktywn¹ na polu ¿ycia spo³eczno-kulturalnego miasta i regionu.

Kazimierz Koz³owski nale¿y bowiem do tych ludzi, którzy w³asnym przyk³a-
dem i szczególn¹ ¿yczliwoœci¹ poci¹gaj¹ innych, którzy z zaanga¿owaniem wspie-
raj¹ – promuj¹ dokonania naukowe i inne swoich wspó³pracowników.

W jego w³asnym dorobku naukowym kolejnymi dokonaniami s¹ ksi¹¿ki po-
œwiêcone rozwojowi kultury w Œwinoujœciu (1983) i pierwszemu wojewodzie
szczeciñskiemu, Leonardowi Borkowiczowi (1983). Ta druga, napisana wspólnie
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ze Zdzis³awem Chmieleckim, obejmuje arcyciekawy zbiór dokumentów, wzbo-
gacony cennym komentarzem historyków. Stanowi swoiste przygotowanie, wpraw-
kê do rozprawy habilitacyjnej, zatytu³owanej Pierwsze dziesiêæ lat w³adzy poli-
tycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955), wydanej w 1994 r., bêd¹cej pod-
staw¹ uzyskanej na UAM w Poznaniu habilitacji. Leonard Borkowicz, dziêki
publikacjom i dzia³aniom Kazimierza Koz³owskiego, podobnie jak pierwszy pre-
zydent Szczecina, Piotr Zaremba, odzyska³ po latach zapomnienia w III RP swoje
w³aœciwe – wybitne miejsce w dziejach politycznych RP.

Kolejna wa¿na pozycja w dorobku Mistrza Kazimierza, dotycz¹ca ca³ego
Wielkiego Pomorza, to Od PaŸdziernika ‘56 do Grudnia ‘70. Ewolucja stosunków
spo³eczno-politycznych na Wybrze¿u (1956–1970), Warszawa–Szczecin 2002, sta-
nowi¹ca podstawê do uzyskania tytu³u profesora nauk humanistycznych. Wkrótce
po niej ukaza³o siê monumentalne dzie³o pt. Pomorze Zachodnie w szeœædziesiê-
cioleciu 1945–2005. Spo³eczeñstwo – W³adza – Gospodarka – Kultura, Szcze-
cin 2006 (za tê pracê otrzyma³ nagrodê ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego),
a w bie¿¹cym roku ukaza³a siê monografia w dwóch tomach Pomorze Zachodnie
w latach 1945–2010. Spo³eczeñstwo – w³adza – gospodarka – kultura. W miêdzy-
czasie ukaza³o siê 20 tomów Ÿróde³ dotycz¹cych dziejów Pomorza Zachodniego
po 1945 r., przygotowanych i wydanych z Jego udzia³em przez Archiwum Pañ-
stwowe we wspó³pracy z Uniwersytetem Szczeciñskim. Jednoczeœnie za Jego przy-
czyn¹ odby³o siê równie¿ wiele regionalnych i ogólnopolskich konferencji na-
ukowych, a tak¿e miêdzynarodowych polsko-niemieckich. Niektórym towarzy-
szy³y cenne wystawy archiwaliów i wydawnictw historycznych. Obok nich wiele
konferencji zorganizowa³ jako wiceprezes Oddzia³u Szczeciñskiego PTH dla na-
uczycieli z myœl¹ o przekazaniu im wiedzy w zakresie dziejów regionu. Trudno
te¿ przeceniæ Jego wspó³pracê archiwalno-naukow¹ i popularyzatorsk¹ z Archi-
wum Krajowym w Gryfii / Landesarchiv w Greifswaldzie. Bêd¹c przez 32 lata
dyrektorem Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, zapewni³ tej instytucji trwa³¹
podstawê bytu, zmodernizowanie budynków i warunków pracy, a tym samym
wa¿n¹ pozycjê wœród podobnych instytucji w kraju i Europie. Wspó³tworz¹c ko-
lejne tomy najstarszego czasopisma naukowego Szczecina „Przegl¹d Zachodnio-
pomorski”, stworzy³ nowy „Szczeciñski Informator Archiwalny”. Jemu te¿ Szcze-
cin zawdziêcza powstanie i ukazywanie siê od trzydziestu lat do dziœ „Kroniki
Szczecina”, a przede wszystkim narodziny w III RP nowego wydawnictwa „Do-
kument”, w którym ukaza³o siê ju¿ wiele wa¿nych monografii i dzie³ zbiorowych,
bêd¹cych bardzo czêsto wspó³dzie³ami K. Koz³owskiego. Na Powszechny Zjazd
Archiwistów Polskich w bie¿¹cym roku wspólnie z prof. W³adys³awem Stêpnia-
kiem przygotowa³ obszern¹ pracê zbiorow¹ Archiwa polskie wczoraj i dziœ, War-
szawa 2012, w której zamieœci³ artyku³ dotycz¹cy formowania siê archiwów pañ-
stwowych na ziemiach zachodnich i pó³nocnych Polski.

Od 1985 r. K. Koz³owski jest tak¿e pracownikiem Uniwersytetu Szczeciñskie-
go; pocz¹tkowo w Instytucie Historii. Po habilitacji zwi¹za³ siê na sta³e z Insty-
tutem Politologii, gdzie jest kierownikiem Zak³adu Historii Spo³ecznej i Badañ
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Regionalnych, kieruje tak¿e studium doktoranckim, u³atwiaj¹c m³odzie¿y zdoby-
wanie kolejnych stopni naukowych, mno¿¹c grono swoich przyjació³ i uczniów.

Spo³ecznikowskie pasje K. Koz³owski realizuje od lat tak¿e w Szczeciñskim
Towarzystwie Naukowym (aktualnie jest sekretarzem generalnym i cz³onkiem
honorowym tego Towarzystwa), Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich oraz we
wspomnianym ju¿ Polskim Towarzystwie Historycznym. Przewodniczy³ te¿ Ra-
dzie Naukowej wspania³ej Ksi¹¿nicy Pomorskiej oraz Radzie Muzealnej Muzeum
Narodowego w Szczecinie. Jest cz³onkiem Instytutu Kaszubskiego, stowarzysze-
nia ludzi nauki, czuj¹cych i deklaruj¹cych swoje wiêzi z Kaszubami i Pomorzem,
powsta³ym w 1996 r. z siedzib¹ w Gdañsku; bêd¹c aktywnym cz³onkiem jego
statutowych w³adz. Jest przyk³adem cz³owieka zawsze twórczego i odpowiedzial-
nego, proponuj¹cego nowe zadania, projekty i gotowego do ich realizacji.

Na ³amach rocznika naukowego IK „Acta Cassubiana” opublikowa³ kilka
wa¿nych artyku³ów poœwiêconych m.in. drugiemu biskupowi szczeciñsko-kamieñ-
skiemu ks. abp. Kazimierzowi Majdañskiemu i pierwszemu metropolicie tej ar-
chidiecezji ks. abp. Marianowi Przykuckiemu. (Problematyka dziejów Koœcio³a
na Pomorzu znajduje w Jego dorobku naukowym wa¿n¹ pozycjê).

To dziêki Jego inicjatywie i zaanga¿owaniu od wielu lat ma miejsce Dzieñ
Kaszubski w Szczecinie, wspó³organizowany we wspó³pracy m.in. z Instytutem
Kaszubskim w Gdañsku i odrodzonym Oddzia³em Szczeciñskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Wa¿nym punktem jego programu jest zawsze konferencja
naukowa, odbywaj¹ca siê na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, której owoce znajduj¹
swoj¹ dokumentacjê w okolicznoœciowych publikacjach. Bez Jego zaanga¿owa-
nia i autorytetu trudno sobie wyobraziæ tak¿e inne podobne przedsiêwziêcia na
szczeciñsko-pomorskim gruncie.

Znaj¹c nieco Szczecin, od dzieciñstwa bêd¹c z nim zwi¹zany rodzinnie,
a z czasem tak¿e przez kontakty naukowe; maj¹c w pamiêci Kongres Pomorski
i inne wspólne gdañsko-szczeciñskie przedsiêwziêcia, trudno by³oby mi dziœ wska-
zaæ w stolicy Pomorza Zachodniego osobê równie pracowit¹, twórcz¹, m¹dr¹
i bezinteresown¹ w dzia³aniach na kaszubsko-pomorskich niwach jak Kazimierz
Koz³owski. Nale¿y On do grona tych przyjació³ i cz³onków ka¿dego gremium czy
organizacji, na pomoc których zawsze mo¿na liczyæ. Podobnym jak wœród przyja-
ció³ jest On wœród najbli¿szej i dalszej rodziny, co równie¿ trzeba dobitnie pod-
kreœliæ. Zawsze na pierwszym miejscu jest u Niego obowi¹zek i dobro innych;
czêsto kosztem w³asnego zdrowia i interesów – zadañ osobistych. Bez w¹tpienia
jest to prawdziwy Mistrz, ciesz¹cy siê sukcesami uczniów i wspó³pracowników
oraz prawdziwy przyjaciel – jeden z tych, jakich poznaje siê w biedzie. Jego osobo-
woœæ mo¿na okreœliæ jako egzemplifikacjê idea³u i etosu Kaszuby-Pomorzanina,
nie tyle z krwi i koœci, ile z ducha! W nim bowiem ¿yje Duch Pomorza, a granice
jego s¹ niezmierzone...
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Nadanie Cz³onkostwa Honorowego
Instytutu Kaszubskiego

J.E. Arcybiskupowi Gdañskiemu
ks. dr. Tadeuszowi Goc³owskiemu

Polskie losy, w tym tak¿e losy ludzi Koœcio³a, bywa³y w XX wieku skom-
plikowane, dramatyczne, pe³ne zwrotów, wydarzeñ wielkich i prze³omowych...
Prowadzi³y te¿ czêsto w odleg³e regiony kraju i œwiata. Widaæ to tak¿e, gdy weŸmie
siê pod uwagê ¿yciow¹ drogê J.E. Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego. Bo jak¿e
daleko stegny ¿ycia powiod³y go od rodzinnej ma³ej wsi Piski (dziœ gmina Czer-
win, powiat Ostro³êka), w której urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1931 roku w gospodar-
stwie zakupionym przez rodziców po powrocie z reemigracji w USA… Ale byæ
mo¿e tak mia³o byæ, skoro œwiadomie wybra³ gimnazjum ksiê¿y misjonarzy
w Krakowie, w szeregi których wst¹pi³ po maturze? Byæ mo¿e pisane by³o mu
swoj¹ misjonarsk¹ wêdrówkê i pos³ugê odbyæ g³ównie w³aœnie na Pomorzu, Ka-
szubach, w Gdañsku?

*  *  *
W Gdañsku by³a to najpierw pos³uga seminaryjna (wyk³adowcy i dwukrot-

nie rektora), ale ju¿ od 1983 r. biskupia – najpierw biskupa pomocniczego, od
1984 r. Biskupa Gdañskiego, a po wielkiej zmianie struktury diecezjalnej w Pol-
sce w 1992 r. Arcybiskupa Gdañskiego (do 26 kwietnia 2008 r.).

Trudno sobie wyobraziæ najnowsz¹ historiê Polski, Gdañska i Pomorza bez
postaci Ksiêdza Arcybiskupa! To nie tylko œwiadek, ale i aktywny uczestnik. Nie
tylko administrator, ale i animator… Nie tylko duszpasterz, ale i wychowawca.
A przecie¿ wszyscy mamy œwiadomoœæ, ¿e nie by³o ³atwo pe³niæ pos³ugê w tym
mieœcie, w tym regionie. Tu przecie¿ zbiega³y siê wielkie emocje polityczne i spo-
³eczne. Tu dzia³y siê rzeczy prze³omowe i dramatyczne zarazem, naznaczone ludz-
kim cierpieniem i strachem. Tu rodzi³y siê wielkie nadzieje, ale tym boleœniej
prze¿ywano klêski (jak siê mia³o okazaæ – chwilowe). Z tym regionem zwi¹zane
by³y wybitne postaci najnowszej historii naszego kraju, czasami bêd¹ce ze sob¹
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w ciê¿kich sporach politycznych. Tu wreszcie, w rozbudzonym politycznie spo³e-
czeñstwie, podzia³y bywa³y szczególnie dotkliwe. Trzeba wiêc by³o u¿ywaæ ca³ej
sztuki dyplomacji, negocjacji, szukania konsensusu, aby budowaæ wspólnotê. Aby
mimo i wbrew podzia³om szukaæ pojednania i tworzyæ mechanizmy wspó³pracy.
Nie tylko i nie przede wszystkim w sferze politycznej. Jeszcze bardziej to by³o i jest
potrzebne w sferze duchowej, moralnej, kulturowej… W dzia³aniach tych rola
Arcybiskupa T. Goc³owskiego od kilku dziesiêcioleci trudna jest do przecenienia.

*  *  *
Szczególne zaœ powody do jej docenienia maj¹ Kaszubi. Mo¿na œmia³o po-

wiedzieæ, ¿e Ksi¹dz Arcybiskup w ¿yciu naszej spo³ecznoœci obecny jest ju¿ od
kilku dziesiêcioleci. Trudno by³oby zliczyæ wszystkie uroczystoœci – od typowych
spotkañ op³atkowych, a¿ po wydarzenia prze³omowe, kiedy by³ wœród nas. Doœæ
powiedzieæ, ¿e wiele zjazdów delegatów ZK-P zaczyna³o siê od uroczystych mszy
w katedrze w Oliwie i Bazylice Mariackiej, celebrowanych przez Ksiêdza Arcy-
biskupa. A przewodnictwo w wielkiej pielgrzymce Kaszubów do Ziemi Œwiêtej
w 2000 r., podczas której poœwiêcona zosta³a tablica z kaszubskim Ojcze nasz
w koœciele Pater Noster w Jerozolimie? A udzia³ w kilku Zjazdach Kaszubów?
A uczestnictwo w symbolicznych upamiêtnieniach miejsc, wydarzeñ i ludzi wa¿-
nych dla naszej kultury (ostatnio choæby tylko obecnoœæ na uroczystoœci poœwiê-
cenia pomnika bohatera powieœci A. Majkowskiego o Remusie, czyli jego przyja-
ciela Tr¹by w Lizakach, czy wczeœniej na uroczystoœci poœwiêcenia obelisku upa-
miêtniaj¹cego wielkiego przyjaciela Kaszubów ks. prof. Józefa Tischnera w £¹-
czyñskiej Hucie). Do tego mo¿na dodaæ obecnoœæ Ksiêdza Arcybiskupa w mo-
mentach dla nas smutnych, gdy ¿egnamy wybitnych przedstawicieli naszej spo-
³ecznoœci, ale tak¿e w sytuacjach radosnych, choæ wcale nie zawsze „na wielk¹
skalê”. Choæby wtedy, gdy Ksi¹dz Arcybiskup jest swego rodzaju ambasadorem
Kaszubów i „misjonarzem” idei jednoœci pomorskiej, bior¹c udzia³ w dorocznych
spotkaniach z „Krajniakami” w czasie ich op³atkowych pobytów w Gdañsku
(a ostatnio odwiedzaj¹c ich tak¿e w Wielkim Buczku).

*  *  *
Przywo³uj¹c wszystkie te mniej i bardziej wa¿ne okazje, nale¿y przede wszyst-

kim podkreœliæ, ¿e bez zaanga¿owania Ksiêdza Arcybiskupa nie dosz³oby do tak
wa¿nych dla nas spotkañ z Papie¿em Janem Paw³em II w 1987 i 1999 r. Z ca³¹
pewnoœci¹, gdyby nie otwartoœæ, ¿yczliwoœæ i determinacja Ksiêdza Arcybiskupa
nie pad³yby w Gdyni pamiêtne s³owa Papie¿a skierowane do Kaszubów: „Nie
mogê jednak nie zwróciæ siê dziœ w sposób szczególny do potomków pras³owiañ-
skich, lechickich Pomorza, do drogich nam wszystkich Kaszubów, którzy dzisiaj
zachowali swoj¹ etniczn¹ to¿samoœæ i swoj¹ mowê o s³owiañskim rdzeniu. (...)
Drodzy Bracia i Siostry Kaszubi! Strze¿cie tych wartoœci i tego dziedzictwa, które
stanowi o Waszej to¿samoœci”.
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Dziœ wszyscy siê do tych s³ów odwo³ujemy, ale… czy w³aœciwie je odczytu-
jemy? Czy w ¿yciu praktykujemy tê s³u¿bê wartoœciom? Czy nie rodzi siê w nas
pokusa, aby czasami tê nasz¹ to¿samoœæ skierowaæ przeciw komuœ innemu, który
np. sprawy kaszubskiej nie postrzega tak, jakbyœmy sobie tego ¿yczyli?

*  *  *
Pytania te stawiam nie bez powodu. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e Ksi¹dz Arcy-

biskup, towarzysz¹c nam od wielu lat, stale i z uwag¹ przygl¹da siê temu, co
dzieje siê w naszej wspólnocie. Wypowiada nie tylko podczas nabo¿eñstw i spo-
tkañ okolicznoœciowych, ale tak¿e np. w wywiadach (a kilka ich udzieli³ choæby
„Pomeranii”) wiele ciep³ych i mi³ych s³ów pod naszym adresem. Jednoczeœnie,
gdy siê w te wypowiedzi ws³uchaæ i wczytaæ – znajdziemy w nich sporo pytañ.
Sporo wskazówek i zarazem wskazañ na wyzwania, które przed nami stoj¹, szcze-
gólnie w sferze kulturowej i duchowej. Ka¿dy te¿, kto mia³ okazjê rozmawiaæ
z Ksiêdzem Arcybiskupem w mniej oficjalnych, bardziej kameralnych miejscach,
wie, ¿e potrafi on zadaæ pytania, które zmuszaj¹ do autorefleksji, do swoistego
etnicznego i kulturowego, rachunku sumienia. Czasami tak¿e obywatelskiego
i spo³ecznego… Bywa³y takie okresy, gdy te spotkania regionalnej, kaszubsko-
-pomorskiej elity z Ksiêdzem Arcybiskupem by³y czêste i nie tylko odœwiêtne...
Dziêki temu budowa³o siê wzajemne zrozumienie i otwartoœæ.

*  *  *
To dziêki temu wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu by³y mo¿liwe wy-

darzenia dla naszej spo³ecznoœci istotne, czasami wrêcz prze³omowe. I obecnoœæ
w nich Ksiêdza Arcybiskupa ma tu swoje symboliczne znaczenie.

Przywo³am w tym kontekœcie dwa wydarzenia. Pierwszym jest II Kongres
Kaszubski w 1992 r. Inaugurowa³a j¹ msza œw. w oliwskiej katedrze, której prze-
wodniczy³ abp. Edmund Piszcz, tak¿e wielki przyjaciel Kaszubów. Kazanie g³osi³
Ksi¹dz Arcybiskup T. Goc³owski. Nawi¹zuj¹c do przywo³anych ju¿ s³ów, Papie¿
stwierdza³ m.in.:

„Tamten papieski apel nieustannie brzmi w naszych uszach: strze¿cie warto-
œci. Myœlê, ¿e Zrzeszenie od pocz¹tku mia³o œwiadomoœæ tego, ¿e nie chodzi tu
tylko o pewn¹ strukturê organizacyjn¹, ale w³aœnie o obronê wartoœci. Narzêdziem
ku temu s³u¿¹cym by³ i jest jêzyk kaszubski, poznawania historii i kultury kaszub-
skiej. (…)

Kongres, który siê aktualnie odbywa, jest jakimœ wielkim rachunkiem sumie-
nia, ale nie tylko. Jest prób¹ wytyczenia, tym razem w wolnej ojczyŸnie, dróg,
które by pozwoli³y na pe³ne wcielanie w ¿ycie tych wartoœci, które o Kaszubach
stanowi³y przez d³ug¹, przecie¿ ponad milenijn¹ historiê”.

W dalszej czêœci Ksi¹dz Arcybiskup wyznawa³, ¿e zawsze wzrusza³a go troska,
jak¹ spo³ecznoœæ kaszubska wykazywa³a dla pomników historii. Jednoczeœnie jednak
dodawa³: „Ale wa¿n¹ rzecz¹ jest równie¿ i to, by rozeznawaæ aktualn¹ sytuacjê.



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI (GDAÑSK)198

Bo nikt za nas, za nasze pokolenie nie spe³ni tego zadania, które Opatrznoœæ Bo¿a
nam zleci³a. (…) Dziœ mamy wolnoœæ. Z wolnoœci¹ natomiast musi siê ³¹czyæ
poczucie odpowiedzialnoœci, Tym bardziej, ¿e jak powie Papie¿, z procesu histo-
rycznego wy³oni³y siê nowe formy demokracji, których kruche jeszcze struktury
polityczne i spo³eczne pozwalaj¹ ¿ywiæ nadziejê na przemiany, choæ obci¹¿one s¹
hipotek¹ wielu jaskrawych krzywd, a tak¿e zrujnowan¹ gospodark¹ i g³êbokimi
konfliktami spo³ecznymi”.

Dziœ, nawi¹zuj¹c do tych s³ów, mo¿emy i powinniœmy sami siebie pytaæ:
coœmy zrobili z nasz¹ wolnoœci¹? Jak urz¹dziliœmy nasz¹ now¹, woln¹ ojczyznê?
Jak wygl¹da dziœ nasza demokracja? Co z „rachunkiem krzywd” i g³êbokimi po-
dzia³ami spo³ecznymi?

I odnosiæ winniœmy to równie¿ do naszego kaszubsko-pomorskiego podwórka.
Tak¿e, a mo¿e przede wszystkim nawi¹zuj¹c do dalszej czêœci homilii Ksiêdza
Arcybiskupa, mówi¹cego dwadzieœcia lat temu: „Kongres to nie tylko uroczys-
toœæ. Kongres to wielka refleksja nad histori¹ i nad aktualnym stanem naszego
¿ycia. Odbywa siê on w szczególnie delikatnym okresie naszej historii. Od tego,
w jakim kierunku pójdziemy, bêdzie zale¿a³a nasza przysz³oœæ. (…). Bo przecie¿
nie ma Polski bez Kaszubów i Kaszubów bez Polski! Odpowidzialnoœæ za wspólne
losy, za ojczyznê ma³¹ i wielk¹, zawsze by³a tu widoczna. Niech st¹d p³ynie ta
myœl ozdrowieñcza, która przejdzie przez ca³¹ nasz¹ ojczyznê i przyczyni siê do
odnowienia tej ziemi, naszej polskiej ziemi”.

Tak – wysoko zawiesi³ nam poprzeczkê Ksi¹dz Arcybiskup, ale jestem prze-
konany, ¿e nie tylko mia³ nadziejê, lecz by³ przekonany, ¿e Kaszubi, jako spo³ecz-
noœæ pomorska, w tych nowych warunkach wolnoœci i demokracji wiele mog¹
w³o¿yæ do wspólnego skarbca. ¯e mo¿emy i potrafimy wzi¹æ odpowiedzialnoœæ
nie tylko za swoje ma³e podwórko.

Wdziêczni winniœmy byæ za te pos³anie i przes³anie. Za tê wiarê w nas i na-
dziejê zwi¹zan¹ z naszymi mo¿liwoœciami i chêciami. Jednoczeœnie jednak su-
miennie winniœmy siê sami z w³asnym dorobkiem tego minionego dwudziestolecia
rozliczyæ. Czyœmy tym nadziejom i oczekiwaniom sprostali?

*  *  *
A przecie¿ ledwie kilka lat minê³o, gdy przy innej okazji Ksi¹dz Arcybiskup

do tego przes³ania powróci³. Przypomnijmy rok 1998 i zakoñczenie Kongresu
Pomorskiego w Szczecinie. Uroczystej mszy œwiêtej przewodniczy³ Arcybiskup
Goc³owski, a homiliê g³osi³ Arcybiskup Edmund Piszcz (role siê wiêc odwróci³y).
Aktem, który tej Mszy towarzyszy³, by³o S³owo Biskupów z Pomorza do uczestni-
ków Kongresu Pomorskiego. Spiritus movens powstania tego dokumentu by³
Metropolita Gdañski, a sygnowali go wszyscy biskupi pomorscy – od Olsztyna po
Szczecin, a dodatkowo Ksi¹dz Arcybiskup Henryk Muszyñski, Metropolita GnieŸ-
nieñski (z racji oczywistych!)
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W pos³aniu tym biskupi pisali: „Poczucie odpowiedzialnoœci za ca³e Pomo-
rze ka¿e postawiæ organizatorom I Kongresu Pomorskiego szereg nowych pytañ,
dotycz¹cych bogatego dziedzictwa tego regionu. Chodzi przede wszystkim o to,
by ta odpowiedzialnoœæ budzi³a odzew w sercach m³odej generacji. (…) Rzecz
w tym, by zarówno w wymiarze osobowym, jak i poszczególnych grup, nie trac¹c
w³asnej to¿samoœci, doszukiwali siê raczej podobieñstwa i duchowego pokrewieñ-
stwa, ni¿ tego, co dzieli i grozi zamykaniem siê we w³asnych op³otkach”.

Mo¿na by te s³owa skierowaæ do wielu m³odych mieszkañców pomorskiej
ziemi, a mo¿e szczególnie do m³odych Kaszubów, zachwyconych – i s³usznie –
specyfik¹ i odrêbnoœci¹ w³asnej kultury. Tylko czy potrafi¹ podtrzymywaæ ten
zachwyt i pielêgnowaæ w³asn¹ kulturê bez budowania murów (jêzykowych, kul-
turowych, mentalnych…) odgradzaj¹cych spo³ecznoœæ kaszubsk¹ od innych miesz-
kañców regionu?

*  *  *
W czasie mszy œw. koñcz¹cej Kongres Pomorski w Szczecinie po raz pierw-

szy w katedrze szczeciñskiej zabrzmia³a kaszubska Liturgia S³owa. Nie by³oby to
mo¿liwe bez osobistego zaanga¿owania Ksiêdza Arcybiskupa. Zaanga¿owania
nie jednorazowego, incydentalnego, ale takiego, które zmierza do trwa³ej zmiany.
Do tego potrzebna by³a przede wszystkim otwartoœæ na postulaty i pragnienia
spo³ecznoœci kaszubskiej, aby szerzej wprowadziæ kaszubszczyznê w ¿ycie Koœ-
cio³a. Bezpoœrednim wyrazem tej otwartoœci by³o wydanie 17 listopada 1993 roku
wskazañ duszpasterskich. W nich to Metropolita Gdañski wyra¿a³ zgodê na czy-
tania biblijne w jêzyku kaszubskim oraz tak¹¿ modlitwê wiernych. Pisa³ w nich:
„Archidiecezja Gdañska w du¿ym stopniu obejmuje tereny, na których od wie-
ków zamieszkuj¹ rdzenni gospodarze tej ma³ej ojczyzny: Kaszubi. Tutaj te¿ dzia-
³a Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które sw¹ dzia³alnoœci¹ wspiera wysi³ki,
zmierzaj¹ce do tego, aby jêzyk kaszubski i kultura kaszubska, tak œciœle zwi¹zana
z inspiracj¹ chrzeœcijañsk¹, bardziej zadomowi³y siê wœród mieszkañców tych
regionów.

W zwi¹zku z tym wyra¿am zgodê, by w czasie Mszy Œwiêtych organizowa-
nych przez wspólnoty kaszubskie mo¿na by³o u¿ywaæ tego jêzyka w modlitwie
wiernych. Zachêcam równie¿ do tego, by w czasie Mszy Œwiêtych, a tak¿e
w innych kultywowaæ œpiew pieœni religijnych w jêzyku kaszubskim. Duszpaste-
rze niech staraj¹ siê otoczyæ opiek¹ wszelkie tego typu inicjatywy”.

Nie tylko zezwolenie, ale i zachêta… Jak¿e dalek¹ drogê od tego czasu prze-
by³a kaszubszczyzna w ¿yciu Koœcio³a, staj¹c siê jednym z fundamentów etnicz-
nego upodmiotowienia Kaszubów!
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*  *  *
Kaszubi doceniali to wsparcie i ¿yczliwoœæ, tê sta³¹ obecnoœæ w naszych tros-

kach i radoœciach Ksiêdza Arcybiskupa. Nadali mu wiêc i cz³onkostwo honorowe
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, i Medal Stolema, i Odznakê Œwiêtope³ka
Wielkiego. My zaœ w uznaniu zas³ug i sta³ego wsparcia dla spo³ecznoœci kaszub-
skiej nadajemy J.E. Arcybiskupowi Seniorowi Tadeuszowi Goc³owskiemu god-
noœæ Cz³onka Honorowego Instytutu Kaszubskiego. Witamy Go w naszym gronie
tak¿e jako cz³owieka nauki – absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i uczelni rzymskich, doktora prawa kanonicznego, rektora seminarium duchow-
nego w Gdañsku, wspó³organizatora i gospodarza wa¿nych dla nas przed laty
Colloquiów Gdañskich, a przede wszystkim jako osobê stale i ¿yczliwie obecn¹
w ¿yciu gdañskiej, kaszubskiej i pomorskiej wspólnoty ludzi nauki. Liczymy, ¿e
wœród tak wielu wyró¿nieñ i odznaczeñ, posiadanych przez Jego Ekscelencjê – od
Orderu Or³a Bia³ego zaczynaj¹c, a na Z³otym Medalu Zas³u¿onego dla Kultury
Gloria Artis – znajdzie siê tak¿e miejsce dla godnoœci honorowego cz³onkostwa
pierwszej kaszubskiej organizacji naukowej.
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Józef Borzyszkowski

Kilka dokumentów dotycz¹cych ruchu
m³odokaszubów i kaszubsko-pomorskiego

w XX wieku

A.D. 2012 – Rok M³odokaszubów przechodzi powoli, a raczej bardzo szybko,
do historii. W minionych miesi¹cach roku tego wydarzy³o siê i wiele, i niewiele.
Opublikowano, zdawaæ by siê mog³o, sporo tekstów na ³amach „Pomeranii”, jak
i w postaci samodzielnych druków. Te ostatnie reprezentuj¹ dzie³a – Izydora Gul-
gowskiego O nieznanym ludzie w Niemczech... z 1911 roku i Jana Karnowskiego
Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi1. Pod znakiem M³odoka-
szubów odby³ siê tak¿e kolejny Zjazd Kaszubów w Sopocie, o którym równie¿
przeczytaæ mo¿na sporo na ³amach „Pomeranii”. Generalnie jednak zabrak³o dot¹d
pog³êbionej i szerszej refleksji nad istot¹ ruchu m³odokaszubskiego kiedyœ i ruchu
kaszubsko-pomorskiego dziœ. Wa¿ne w tej materii rozwa¿ania Cezarego Obracht-
-Prondzyñskiego, opublikowane w kilku kolejnych numerach tegorocznej „Po-
meranii”, jak dot¹d nie wzbudzi³y powa¿niejszego echa, nie znalaz³y kontynuacji
na ³amach pisma, choæ tu i ówdzie, wœród ludzi rzeczywiœcie oddanych sprawom
dziœ i jutra Kaszubów-Pomorzan, spotka³y siê z najwy¿szym uznaniem. Niestety,
nie znalaz³o to dot¹d wyrazu w piœmie.

S¹dzê, i¿ problem istoty ruchu m³odokaszubów kiedyœ i kaszubsko-pomor-
skiego dziœ jest spraw¹ niezwykle aktualn¹ w ka¿dej rzeczywistoœci. St¹d dysku-
sja w tej materii mo¿e i winna byæ nieustaj¹ca. Jej celem poszerzanie znajomoœci
myœli i dokonañ poprzedników, docenienie ich roli, poszanowanie tradycji, jak te¿
podejmowanie rozumnej i odpowiedzialnej kontynuacji, poszukiwañ w³aœciwych
innowacji, by nadrzêdne cele ruchu m³odokaszubskiego (Towarzystwa M³odo-
kaszubów, jak i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), sygnalizowane generalnie
jako „Praca nad podniesieniem Kaszubów-Pomorzan pod wzglêdem kulturalnym,

1 I. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland.../O nieznanym ludzie w Niem-
czech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub, t³um. M. Darska-£ogin, red.
naukowa i wstêp J. Borzyszkowski, Berlin 1911-Gdañsk 2012; J. Karnowski, Aleksander
Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi, oprac. i wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2012.
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politycznym i ekonomicznym” – jak najlepiej w konkretnej rzeczywistoœci rea-
lizowaæ.

Nie od rzeczy, jak s¹dzê, jest koniecznoœæ zwrócenia i tutaj uwagi, i¿ w statu-
cie Towarzystwa M³odokaszubów na pierwszym miejscu jest wyeksponowana
w³aœnie praca. W Zrzeszeniu zaœ nieustannie przed laty podkreœlano, co i nie tylko
ja nadal czyniê, i¿ chodzi o pracê spo³eczn¹, podejmowan¹ obok pracy zawodowej,
„która nosi szczególne piêtno ukierunkowania ku przysz³oœci, troskê o rozwój
i wzbogacenie w³asnej kultury i ca³oœci przejawów ¿ycia spo³eczeñstwa, tak¿e
o pewne wzorce moralno-spo³eczne”2. – Wielu wspó³czesnych regionalistów, nie
tylko kaszubsko-pomorskich, jakby nie chcia³o o tym pamiêtaæ. Tym bardziej
potrzebne wydaje mi siê przypominanie o tej zasadniczej sprawie, jak i tekstów
niejako programowych, dotycz¹cych rozwoju myœli i ruchu kaszubsko-pomor-
skiego w XX wieku.

Publikowane w niniejszym tomie dokumenty warto studiowaæ i analizowaæ
w kontekœcie znajomoœci najwa¿niejszych opracowañ naukowych dotycz¹cych
ruchu kaszubsko-pomorskiego, jak i podobnych tekstów, jakie zaprezentowane
zosta³y w t. XIII „Acta Cassubiana”. W s³owie wstêpnym do tych w t. XIII pod
koniec przywo³a³em tekst Lecha B¹dkowskiego z nr 1 „Pomeranii” z 1981 r.
pt. Co z Ceynowy na dziœ. Zapowiedzia³em jego publikacjê w niniejszym tomie3.
Po namyœle zrezygnowa³em z tego projektu, uznaj¹c, i¿ jego przes³anie zawarte
jest w artykule Cezarego Obrachta-Prondzyñskiego, opublikowanym w najnow-
szym dziele zbiorowym poœwiêconym Florianowi Ceynowie4.

W publikowanym tu zestawie dokumentów najwa¿niejsze, w kontekœcie Roku
M³odokaszubów, s¹ dwa – Jana Karnowskiego Pogl¹d historyczny na pracê ka-
szubolodzk¹ w latach 1908–1910 i Akta Zjazdu M³odokaszubskiego w Gdañsku
r. 1912, spisane przez ks. Wac³awa Wojciechowskiego. Pierwszy dokument za-
chowa³ siê w spuœciŸnie Jana, a opublikowany zosta³ pierwotnie w nie ca³kiem
wiernej postaci na ³amach „Pomeranii” w 1999 r.5 Nie maj¹c wówczas dostêpu do
rêkopisu, pos³u¿yliœmy siê kopi¹ maszynopisow¹, sporz¹dzon¹ przez Feliksa
Marsza³kowskiego. Niestety, okaza³o siê, ¿e w kilku przypadkach jego odczyta-
nie pewnych wyrazów rêkopisu by³o b³êdne. Prezentowana tu wersja jest wierna
orygina³owi, a jedynie jêzyk, raczej pisownia, sprowadzona zosta³a do wspó³cze-
œnie obowi¹zuj¹cych norm. Dla ilustracji prezentujê te¿ skan pierwszej strony

2 Zob. J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od po³. XIX w. po wspó³-
czesnoœæ, Gdañsk 1982, s. 3-4. (W egzemplarzu odziedziczonym po Tadeuszu Bolduanie
z jego istotnymi podkreœleniami, szczególnie wyró¿niona jest fraza „tak¿e o pewne wzorce
moralno-spo³eczne”, a na marginesie dopisek: „Chyba g³ównie!”).

3 Zob. J. Borzyszkowski, Trzy dokumenty dotycz¹ce dziejów ruchu kaszubskiego po wojnie,
„Acta Cassubiana”, t. XIII, 2011, s. 333.

4 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Co z Ceynowy na dziœ i jutro?, [w:] ¯ycie i dzie³a Floriana
Ceynowy (1817–1881), pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2012, s. 291-313.
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orygina³u, licz¹cego 5 stron, formatu A-4. Przypominanie, kim by³ Jan Karnow-
ski, jak i choæby powierzchown¹ analizê zawartoœci dokumentu, w tym miejscu
uwa¿am za zbêdne. Zainteresowanych odsy³am do mojego tekstu wprowadzaj¹-
cego w „Pomeranii”, a przede wszystkim do biografii pióra C. Obrachta-Pron-
dzyñskiego6. Równie pomocna mo¿e byæ nasza wspólna najnowsza publikacja –
tom szkiców biograficznych poœwiêconych m³odokaszubom.

W przywo³anym tomie znajduje siê tak¿e szkic poœwiêcony bardzo ciekawej
postaci ks. Wac³awa Wojciechowskiego, który by³ najbli¿szym wspó³pracowni-
kiem J. Karnowskiego, jak i takim¿e wspó³twórc¹ myœli i ruchu m³odokaszubów7.
Na zjeŸdzie Towarzystwa M³odokaszubów w Gdañsku w 1912 r. wybrano go jako
wikariusza w Borzyszkowach sekretarzem. St¹d jego dzie³em jest ów najwa¿niejszy
dokument pt. Akta Zjazdu..., sporz¹dzony przezeñ ju¿ w Byszewie na Krajnie
dnia 13 lipca 1912 r., dok¹d niejako w dniach zjazdu zosta³ przeniesiony ze stolicy
Gochów. Akta..., ten zachowany w spuœciŸnie Aleksandra Majkowskiego dokument,
dziœ bêd¹cy wraz z wy¿ej wymienionym rêkopisem J. Karnowskiego w moich
zbiorach, by³ wielokrotnie wykorzystywany – choæby przywo³ywany, ale w rze-
czywistoœci tylko pierwsza czêœæ – Protokó³, przez dotychczasowych badaczy
dziejów ruchu m³odokaszubskiego. Jednak nigdy dot¹d nie zosta³ zaprezentowany
w ca³oœci wraz z arcywa¿nym za³¹cznikiem do Protokó³u, jakim jest Statut, a raczej
s¹ Ustawy Towarzystwa M³odokaszubów.

Ze wzglêdu na wagê tego¿ dokumentu publikujemy tu owe Akta... w ca³oœci
w wersji oryginalnej w postaci skanu, a podstawowe z nich dokumenty – Protokó³
z artyku³ami prasowymi i Ustawy – równie¿ w postaci wspó³czesnego druku.

Na ca³oœæ Akt, jak ³atwo mo¿na to zauwa¿yæ, sk³adaj¹ siê: protokó³ pt. Zjazd
m³odokaszubski..., obejmuj¹cy 9 stron rêkopisu formatu B-5, podpisany przez dr.
A. Majkowskiego – sekretarza TMK i ks. Ignacego Cyrê, który by³ wiceprzewod-
nicz¹cym zjazdu, a zosta³ prezesem TMK. (Brak podpisu ks. W. Wojciechowskie-
go!). Na s. 10 orygina³u mamy 2 wycinki prasowe – relacje ze zjazdu m³odoka-
szubów, opublikowane przez „Gazetê Toruñsk¹” i „Dziennik Poznañski”, bazuj¹cy
na œwiadectwie pierwszej. (Uwa¿ny czytelnik dostrze¿e te¿ znaczne podobieñ-
stwo Protokó³u z relacj¹ z ³am „Gazety Toruñskiej”. Mimo woli rodzi siê pytanie,
czy ks. W. Wojciechowski nie by³ tak¿e autorem owej relacji lub pos³u¿y³ siê
zawartymi w niej sformu³owaniami). Strony 11-15 Akt to brudnopis protokó³u
sporz¹dzony przez ks. W. Wojciechowskiego. Strona rêkopisu 16 pozosta³a nieza-
pisana, a 17 i 18 to kalkowa odbitka Ustaw Towarzystwa M³odokaszubów, a ra-
czej projektu, jaki przyjêto formalnie za obowi¹zuj¹cy statut na drugim zjeŸdzie,

5 Zob. J. Borzyszkowski, Kaszubolodzy i J. Karnowski, Pogl¹d historyczny na pracê badawcz¹
w latach 1908–1910, „Pomerania”, 1999, nr 5, s. 58-61. (Nie wiem, jakim sposobem redakcja
zmieni³a okreœlenie pracy „kaszubolodzka” na „badawcz¹”!?).

6 C. Obracht-Prondzyñski, Jan Karnowski (1886–1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski
dzia³acz regionalny, Gdañsk 1999.
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skupiaj¹cym wy³¹cznie cz³onków TMK, odbytym 22 sierpnia 1912 r. w Gdañsku8.
(W teczce orygina³u zachowa³ siê te¿ rêkopiœmienny odpis owych Ustaw, sporz¹-
dzony przez F. Marsza³kowskiego). Kopia – odpis orygina³u statutu znalaz³ siê
równie¿ w zbiorach A. Bukowskiego, w przejêtych przezeñ od Franciszka Krêc-
kiego aktach „Gryfa”9. Najpe³niejsza relacja i analiza prezentowanych tu doku-
mentów znalaz³a siê dot¹d w Regionalizmie kaszubskim A. Bukowskiego10, a tak¿e
w biografii historycznej Aleksandra Majkowskiego11. Monografie te i wspomnia-
ny tom szkiców biograficznych m³odokaszubów, jak i opublikowana ju¿ w 1981 r.
Moja droga kaszubska Jana Karnowskiego12, u³atwiaj¹ pe³niejsze rozpoznanie
odnotowanej w prezentowanych dokumentach rzeczywistoœci, jak i bli¿sze po-
znanie wystêpuj¹cych w nich postaci, z których niemal wszystkie maj¹ poœwiêcone
im biogramy w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego. Szczegó³owa
analiza owych Akt to materia³ na osobny artyku³.

Kolejne cztery publikowane tu dokumenty dotycz¹ drugiego prze³omowego
w dziejach Kaszubów-Pomorzan okresu, obejmuj¹cego pierwsze lata dzia³alnoœci
Zrzeszenia Kaszubskiego, powo³anego do ¿ycia w 1956 r. Uzupe³niaj¹ one obraz
zawarty w podobnych materia³ach Ÿród³owych, opublikowanych w t. XIII „Acta
Cassubiana”. Dwa z nich dotycz¹ Zrzeszenia jako ca³oœci, choæ pierwszy pt. Co
s³ychaæ w ojczyŸnie Derdowskiego stanowi swoisty protokó³ – relacjê z zebrania
za³o¿ycielskiego ZK w Chojnicach, odbytego w dniu 27 stycznia 1957 r. Sporz¹-
dzony zosta³ przez mgr. Maksymiliana Ichnowskiego, a zachowa³ siê w moich
zbiorach w spuœciŸnie Juliana Rydzkowskiego13. (Rozpoznanie wystêpuj¹cych
w owym protokóle postaci u³atwia obok SBPN opracowanie Zbigniewa Strom-
skiego Pamiêci godni. Chojnicki s³ownik biograficzny 1275–1980, Bydgoszcz
1986). Drugi dokument to Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego Ta-
deusza Bolduana z 14 VI 1963 r., zaprezentowane na jednym z zebrañ Zarz¹du
G³ównego, zachowane w maszynopisie w jego spuœciŸnie, sk¹d trafi³y równie¿
do moich zbiorów wraz z dwoma pozosta³ymi publikowanymi tu dokumentami.

Uwagi... T. Bolduana powsta³y w sytuacji kryzysu organizacyjnego ZK,
zaistnia³ego po 1960 r., niemal wkrótce po pe³nym entuzjazmu okresie narodzin

7 Zob. J. Borzyszkowski, Ks. Wac³aw Wojciechowski, [w:] J. Borzyszkowski, C. Obracht-Pron-
dzyñski, M³odokaszubi. Szkice biograficzne, Gdañsk 2012.

8 Przebieg drugiego zjazdu znamy z relacji na ³amach „Gryfa”, 1912, s. 270.
9 Zob. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski..., s. 250-251.
10 Tam¿e, s. 237-251.
11 Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdañsk-

-Wejherowo 2002.
12 J. Karnowski, Moja droga kaszubska, wstêp i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1981.
13 Zob. Pod znakiem gryfa. 40 lat Oddzia³u ZK-P w Chojnicach, oprac. K. Ostrowski, Chojnice

2003 i Pro memoria Julian Rydzkowski (1891–1978), zebr. i opr. J. Borzyszkowski, Gdañsk
2011.
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i rozwoju Zrzeszenia. W tym¿e czasie powsta³y i... Kluby M³odych, z których
grono ich cz³onków w 1962 r. powo³a³o do ¿ycia – Klub M³odej Inteligencji „Po-
morania”, obchodz¹cy latoœ w swoisty sposób swoje 50-lecie14.

Dwa kolejne dokumenty dotycz¹ ruchu m³odych. Pierwszy Regionalizm
a separatyzm zwi¹zany jest z dzia³alnoœci¹ Klubu Studentów Kaszubów „Ormuzd”,
istniej¹cego przy ZG ZK w Gdañsku. Jego autor to Konstanty B¹czkowski z To-
runia, znany wówczas publicysta pomorski, zwi¹zany z Kaszubami i Kociewiem,
lektor jêzyka angielskiego na UMK w Toruniu. Jego teksty czêsto publikowa³y
tak „Kaszëbë”, jak i „Biuletyn...” – „Pomerania”. (Zob. poœwiêcony mu biogram
w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego). Temat Regionalizm a se-
paratyzm, jak s¹dzê, równie¿ nale¿y do wiecznie aktualnych, nie tylko w naszym
œwiatku kaszubsko-pomorskim, a zw³aszcza wœród m³odych, skupionych choæby
dziœ w Klubie Studenckim „Pomorania”. Obserwuj¹c jego codziennoœæ, jak i ju-
bileuszowe dokonania, odczuwam niepokój, wynikaj¹cy z niedostatków wiedzy
jego cz³onków o przesz³oœci Klubu i Zrzeszenia, ruchu kaszubsko-pomorskiego,
inaczej mówi¹c braku zakorzenienia w dorobku myœli i dzia³añ poprzednich po-
koleñ, jak i oddalenia siê od najlepszych tradycji samokszta³cenia.

Drugi dokument pt. Kluby M³odych Kaszubów – referat T. Bolduana z 23 IX
1960 r., wyg³oszony na posiedzeniu ZG ZK dwa dni póŸniej, stanowi wyœmienite
przypomnienie sytuacji i idei, oczekiwañ odnoœnie do ruchu m³odych tu¿ przed
powstaniem „Pomoranii”, skupiaj¹cej w 1962 r. niedobitki cz³onków nielicznych
klubów dzia³aj¹cych jeszcze dwa lata wczeœniej. Jednoczeœnie pamiêtaæ trzeba,
¿e powstanie „Pomoranii” poprzedzi³a te¿ dzia³alnoœæ Klubu Pracy Twórczej
M³odych pod nazw¹ „Pomerania”, powsta³ego w 1959 r. przy redakcji czasopi-
sma „Kaszëbë”, redagowanego w latach 1957–1962 w³aœnie przez T. Bolduana.
Cz³onkowie tego Klubu redagowali 4-stronicowy dodatek do „Kaszëb” pt. „Po-
merania” (od nr 8/1959), poœwiêcony nauce, literaturze i sztuce, z którym wspó³-
pracowa³o spore grono uznanych wówczas humanistów, nie tylko z Gdañska15.
(Orygina³y tekstów T. Bolduana i K. B¹czkowskiego to kopie maszynopisów, dziœ
w moich zbiorach formatu A4).

Warto dzieje i dorobek Klubów M³odych jak i pisma „Kaszëbë” oraz 50 lat
¿ycia „Pomoranii” poznawaæ, studiuj¹c podobne Ÿród³a, ale te¿ dostêpne pow-
szechnie publikacje naukowe, monografie, choæby dwa fundamentalne dzie³a
C. Obrachta-Prondzyñskiego16 i kilkanaœcie tomów z serii Pro memoria, w której

14 Zob. relacja z obchodów na ³amach „Pomeranii”, 2012, nr 6 oraz druk okolicznoœciowy Klubu
wydany z okazji jubileuszowego balu...

15 Zob. T. Bolduan, „Kaszëbë” (1957–1961), „Gdañski Rocznik Kulturalny”, t. 12, 1989; to¿
w Pro memoria Tadeusz Bolduan..., s. 367-387.

16 C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹,
Gdañsk 2002 i Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego 1956–2006, Gdañsk 2006.
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jeden poœwiêcony zosta³ Tadeuszowi Bolduanowi, a inny Lechowi B¹dkows-
kiemu17, powszechnie uznawanemu w deklaracjach za naszego ideologa – zarówno
„Pomoranii”, jak i ca³ego ZK-P, do którego myœli czêsto siê odwo³ujemy, ale
w codziennoœci rzadko go naœladujemy. Idzie tak o twórcz¹ pracê – zawodow¹
i spo³eczn¹, jak i o samokszta³cenie, samo myœlenie... Dzia³alnoœæ i myœli naszych
poprzedników mo¿na i trzeba poddawaæ dziœ analizie, która winna mieæ zawsze
miejsce z uwzglêdnieniem konkretnej rzeczywistoœci, jak i ówczesnej wiedzy
i doœwiadczeñ autorów prezentowanych tu dokumentów.

Publikowany tu tekst E. Maya, przywo³any w artykule R. Borchersa, zawar-
tym w dziale Studia i materia³y niniejszego tomu, ma szczególny charakter doku-
mentu historycznego, dotycz¹cego równie¿ dziejów Kaszubów, nie tylko tytu³o-
wych ¿ydów w Koœcierzynie. Nie po raz pierwszy przypominam tu postaæ i doro-
bek Maya18, którego losem zaj¹³ siê na moj¹ proœbê R. Borchers, zachêcony do
poszukiwañ ca³oœci spuœcizny tego badacza i wyj¹tkowego Niemca, gdy jego czêœæ
trafi³a z Branschweigu do mnie. Wspomniane przez R. Borchersa fotografie to
g³ównie szklane klisze i klatki filmowe, które wraz z odbitkami znajduj¹ siê ju¿ w
znacznej czêœci w zbiorach Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, dok¹d przekaza³em je w 2011 r. Jedna z nich, wnêtrze synagogi w Koœcie-
rzynie, jest szczególnie cennym unikatem, st¹d znalaz³a siê tak¿e na kartach ni-
niejszego tomu „Acta Cassubiana”. Wœród pozosta³ych wyró¿niaj¹ siê foto wy-
bitnych wed³ug E. Maya osobistoœci – urzêdników, pastorów itp. postaci, g³ównie
z Sopotu, Gdañska i z pow. koœcierskiego, o których pisa³ on w swoich publika-
cjach. Dla mnie szczególnie cenne by³o poznanie fizjonomii pastora Paula Harde-
ra z Koœcierzyny, znanego hakatysty, zmar³ego w kilka lat po II wojnie œwiatowej,
którego ¿yciorys E. May równie¿ zaprezentowa³ w swoich opracowaniach.

Porównuj¹c informacje zawarte w tekœcie E. Maya z nasz¹ dotychczasow¹
wiedz¹ o dziejach i losie ̄ ydów w Koœcierzynie, a choæby np. ze wspomnieniami
Bronis³awy Niedzielskiej, trudno wykazaæ jakieœ szczególnie istotne, nieznane
dot¹d fakty. Tym niemniej sam fakt napisania tego tekstu przez E. Maya zas³uguje
na nasze uznanie i przypomnienie, co niniejszym siê staje.

17 Pro memoria Lech B¹dkowski (1920–1984), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004.
18 Zob.: 1o J. Borzyszkowski, Badacze i twórcy pierwszego muzeum na wolnym powietrzu, [w:]

W krêgu badaczy i kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego,
S³upsk-Gdañsk 2008, s. 88-106, gdzie na s. 103 foto – sygna³ dotycz¹cy niezbadanych kon-
taktów E. Maya z T. Gulgowsk¹; 2o I. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke und Deutsch-
land.../ O nieznanym ludzie w Niemczech..., s. CXI–CXIII, gdzie foto z 1939 r. i list E. Maya
do T. Gulgowskiej z 1950 r.
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Jan Karnowski

Pogl¹d historyczny na pracê kaszubolodzk¹
w latach 1908–1910

Abyœ móg³ siê orientowaæ w przes³anych papierach tycz¹cych kaszubologii,
okreœlê Ci18 w krótkoœci historyczny przegl¹d mej pracy i myœli na tej dziedzinie.

W zimowym semestrze pierwszego roku mego pobytu w seminarium przez
czytanie roczników Tow[arzystwa] N[aukowego] w Toruniu zosta³em naprowa-
dzony przypadkowo niejako na kwestiê jêzykow¹ na Kaszubach. Czyta³em chci-
wie rzeczy odnosz¹ce siê do tej sprawy, a zawarte w Rocznikach. Owocem tych
studiów by³ odczyt: A. Przebieg i wynik badañ nad jêzykiem kaszubskim, który
siê wprawdzie podoba³, lecz dyskusji rzeczowej nie wywo³a³ ¿adnej, gdy¿ oprócz
mnie nikt wtenczas tych rzeczy ani w przybli¿eniu nie zna³.

Przez rozmowy prywatne z kolegami zosta³em naprowadzony na myœl za³o-
¿enia klubu kaszubskiego w seminarium. W wakacjach zamierzaliœmy urz¹dziæ
w tym celu pogadankê, któr¹ mia³ aran¿owaæ Wiecki (Wielkanoc 1908). Nie przy-
sz³a do skutku. Natomiast poruszy³em myœl za³o¿enia klubu pielêgnowania rze-
czy kasz[ubskich] na komersie abitur[jentów] w Brusach, zreszt¹ bez skutku
najmniejszego.

Wróciwszy do Pelpl[ina] zaj¹³em siê na dobre przeprowadzeniem raz pow-
ziêtej myœli. Zwo³ywa³em prywatne pogadanki. Dla jednej takiej wypracowa³em
pracê: B. Koniecznoœæ i potrzeba zajmowania siê sprawami kaszubskimi. Poparcie
mych myœli znalaz³em u kol. Wojciechowskiego, zreszt¹ jego zachêcie i pomocy
zawdziêczam w ogóle odwagê podniesienia kw[estii] kasz[ubskiej].

Wszystko co siê pracuje w sem[inarium] przybiera zaraz jakiœ cel polityczny,
narodowy; raczej ka¿d¹ pracê w tej perspektywie siê ocenia. To siê sta³o te¿
z kaszubologi¹.

Sprawa kaszubska, która u mnie wynik³a ze studiów jêzykowych mia³a na-
samprzód charakter naukowy, bez w³aœciwego okreœlenia celu politycznego. Przy

18 Jan Karnowski napisa³ to dla swego nastêpcy kleryka Boles³awa Piechowskiego.
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pogadankach pryw[atnych] stawiano mnie pytanie konkretne: Jakie korzyœci przy-
nieœæ ma zajmowanie siê sprawami kaszubskimi naszej sprawie polskiej na Ka-
szubach?

Okreœlenie politycznej strony pracy kaszubskiej sta³o siê trudnem i spotka³o
siê z opozycj¹. Wychodz¹c ze studiów jêzykowych, opar³em wnioski polityczne
na sprawie jêzykowej. Id¹c pierwotnie za Ramu³tem, argumentowa³em tak:

„Nauka dowiod³a, ¿e gwara kasz[ubska] jest osobnym jêzykiem. Z tym faktem
trzeba siê liczyæ. Nic nie pomo¿e nam dalsze negowanie tego. Trzeba postawiæ
kwestiê kaszubsk¹ tak: Wprawdzie jêzyk odrêbny jest – ale to jeszcze nie daje
podstawy do utworzenia odrêbnej narodowoœci kasz[ubskiej]. Przeciwnie – naro-
dowoœci¹ Kaszuby jest narodowoœæ polska, gdy¿ istnieje 1/ wspólnoœæ histor[ycz-
na], 2/ geograficzne po³o¿enie, 3/ szczup³oœæ szczepu kasz[ubskiego], 4/ Panowa-
nie jêzyka pol[skiego] i kultury polskiej na Kaszubach od dawna, 5/ Wspólnoœæ
idei narodowej, 6/ Wspólna niedola”.

Zarzucono mi, ¿e przeciwnie, zajmowanie siê sprawami kaszub[skimi] i pie-
lêgnowanie mianowicie jêzyka mo¿e doprowadziæ do separacji narodowej.

A konto tego opracowa³em nowy odczyt: C. O potrzebie zajmowania siê spra-
wami kaszubskimi. Tutaj abstrahujê zupe³nie od rzeczy kasz[ubskich] jako ka-
sz[ubskich], jedynie wykazujê, ¿e zajmowanie siê nimi ze stanowiska polskiego
jest koniecznie potrzebne. Odczyt ten wyg³osi³em na bilce. Nie by³o opozycji.
Nie poda³em ¿adnego programu pracy, jedynie chodzi³o mi o to, by uzyskaæ placet
na studia kaszubskie i wsparcie materialne na zakupno ksi¹¿ek. Co siê uzyska³o.

W semestrze latowym oprócz tego odczytu inauguracyjnego wiêcej odczytów
nie by³o. Przed wakacjami odby³o siê zebranie kaszubologów i nadano tematy do
opracowania, z których ¿aden nie zosta³ opracowany. Zorganizowano tutaj kaszu-
bologów w osobny wydzia³.

W nastêpnym semestrze zimowym zaczê³a siê chwiaæ sprawa kaszubska. Przy-
czyny: 1/ Oprócz mnie i Wojciechowskiego nie by³o innych zdeklarowanych pra-
cowników na tej niwie. 2/ Ja w pogadankach prywatnych rozwija³em pogl¹d poli-
tyczny kasz[ubski] opozycji bardzo nieprzyjemny. Powiedzia³em, ¿e mo¿liwem
mo¿e byæ, ¿e Kaszubi stworz¹ osobn¹ kulturê, ale narodowoœæ i idea³y polityczne
mog¹ byæ jedynie z Polakami wspólne. Stworzenie Kaszubów swojskiej kultury,
która by im wystarczy³a, wziêto mi za z³e; st¹d opozycj¹ – chocia¿ tego zdania
oficjalnie nie wypowiedzia³em. W celu wyjaœnienia tej kwestii zasadniczej by³o
zebranie, gdzie sam z Wojc[iechowskim] walczy³em z opozycj¹ bez niczyjego
poparcia. Mój program streœci³em w Manuskrypcie D. pt. Myœli, który tam prze-
czyta³em. Bez namacalnego skutku.

Drugie zebranie, lepiej przygotowane, doprowadzi³o do po¿¹danego celu.
Oœwiadczy³em, ¿e 1/ jedynie chodzi tu o rozpatrzenie spraw kasz[ubskich] ze
stanowiska polskiego, 2/ ¿e jest ogólne przekonanie, ¿e takie rozpatrzenie kw[estii]
kasz[ubskiej] jest potrzebne. Kto siê z tym nie godzi³, mia³ swoje zdanie zazna-
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czyæ. Nikt. Opozycja ucich³a. Kierunek dalszej pracy w kaszubologii streœci³em
w manuskrypcie E., który tam przeczyta³em.

W tym programie tkwi³a trudnoœæ, gdy¿ na pewnym miejscu miano siê zaj-
mowaæ sprawami, w których wszyscy by udzia³ braæ mogli – sprawy naukowe
mia³y pozostaæ zadaniem specjalistów. Faktycznie takiego kierunku praca nasza
nie przybra³a, lecz przekszta³ci³a siê w pracê czysto fachowo-naukow¹, z celem
1/ produktywnym, 2/ informacyjnym. Na to naprowadzi³a nas organizacja naszej
pracy. Gdy¿ wtenczas by³a myœl tkzw [tak zwanej] Decentralizacji pracy (projekt
kol. Wojc[iechowskiego]). Pierwszym wydzia³em by³a Kaszubologia, 2. Socjologia.
Ustrój znany. Okreœlenie prac tych wydzia³ów by³o niejasne. To doprowadzi³o do
konfliktu przewodnicz¹cego kaszub[ologii] z Bilk¹ w nastêpnym roku. Odk¹d
wesz³a kaszubologia na tory fachowej pracy naukowej, odt¹d zyska³a grunt pod
nogami.

Przez dalsze studia naukowe o sprawie kaszubskiej doszed³em do przekona-
nia – po 1/, ¿e kultura ludowa kasz[ubska] jest organicznie spojona z ogólnopolska
kultur¹, 2/ ¿e mowa kaszubska nie jest odrêbn¹ w œcis³ym tego s³owa znaczeniu.
Zdania te rozprowadzi³em w odczytach:
1/ Dzisiejsze pojêcie o kwestii kaszubskiej,
2/ Dawniejsze i dzisiejsze zdania o stosunku jêzyk[owym] Pomorzan do Polaków.

Praktyczne wnioski tych dokonañ rozwin¹³em w pracy: Wcielanie idei m³o-
dokaszubskiej.

II. Opracowane tematy wyg³aszane.

I. Semestr zimowy 1908
1. O kszta³ceniu m³odzie¿y kasz. w duchu narodowym. K[arnowski]
2. Stosunki rolne na Kaszubach. Roszcz[ynialski]
3. Pogl¹d na literaturê oryginaln¹ kaszubsk¹. Cys[ewski]

II. Semestr latowy 1909
1. Dzisiejsze pojêcia o kw[estii] kaszubskiej K[arnowski]
2. O przemyœle kasz. Piech[owski]
3. Pielgrzymka do Wejherowa i Kalwarii. Grabowski
4. Etymologia nazwy Kaszuba. H[eyke]
5. Wakacje na Kaszubach. Cz[apiewski]

III. Semestr zimowy 1909/10
1. Szkice o Helu. K[arnowski]
2. Szerzenie idei m³odokasz[ubskiej]. P[iechowski]
3. Oœwiata na Kasz[ubach]. Grab[owski]
4. Motywy literatury ludowej S³owiñców. Gabr[ylewicz]
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5. Administracja wojew. pom[orskiego] za czasów pol[skich]. Smel[kowski]
6. Banki i spó³ki pol[skie] na Kasz[ubach]. Cys[ewski]

Specjalne na bilce.

1/ Dawniejsze i dzisiejsze zdanie o stosunku jêzyk[owym] Pomorzan do Po-
laków.

2/ Germanizacja Pomorza w XI–XIII. Stuleciu.
3/ Kaszubi a rz¹d pruski w ostatnich 80. latach. Piech[owski].

1910.
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Akta Zjazdu m³odokaszubskiego
w Gdañsku r. 1912

Byszewo, d. 13. lipca 1912 r.
Ks. Wojciechowski

Zjazd m³odokaszubski
odby³ siê w Gdañsku (przy Hintergasse 16 I. w lokalu „Bildungsvereinshaus”)

d. 20. i 21. czerwca 1912 r.

Ze zg³oszonych na zjazd do 100 osób zjawi³o siê oko³o 60 z wszystkich trzech
zaborów. Zebranie w zamkniêtym kó³ku; wstêp za okazaniem legitymacji.

Po zagajeniu o 330 po po³udniu i przywitaniu goœci objaœni³ p. Dr. Majkowski
z Sopotu, i¿ upowa¿nienie do udzia³u w zjeŸdzie odebrali tylko ci, na których
przychylnoœæ mo¿na by³o liczyæ. To by³o ca³kiem w myœl odezwy zapraszaj¹cej
na zjazd i tak¿e, wed³ug prawa, które wymaga, a¿eby ko³o zebranych by³o œciœle
odgraniczone.

Do biura wybrano p. Jantê-Pó³czyñskiego z ¯abiczyna przewodnicz¹cym,
ks. prob. Cyrê z Drzycimia zastêpc¹, Ks. Wojciechowskiego z Borzyszkowa se-
kretarzem.

Pierwszy referat by³ „O dotychczasowej pracy m³odokaszubów” (Ks. Woj-
ciechowski). G³ówn¹ pracê wykonali m³odokaszubi na polu literackim. Ich dzie-
³em jest „Gryf”, pismo dla spraw kaszubskich, wychodz¹ce ju¿ rok czwarty; jedy-
ne w swoim rodzaju czasopismo polskie w zaborze pruskim; treœæ jego sk³adaj¹:
rozprawy, bajki kaszubskie, powieœci i poezje, sprawozdania i krytyki, wreszcie
rozmaitoœci. Nadto m³odokaszubi wydawali obszerniejsze prace osobno i w obcych
pismach umieszczali artyku³y o Kaszubach. Nie tylko podali tekst, lecz postarali
siê tak¿e o odpowiednie ilustracje przez urz¹dzenie wystawy kaszubsko-pomor-
skiej w Koœcierzynie r. 1911 i przez obchody kaszubskie. Inicjatywê do tych
rzeczy dawa³y zjazdy. (Referat trwa³ 40 minut).
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„O organizacji m³odokaszubskiej” referowa³ Dr Majkowski. Ruch m³odoka-
szubski powsta³ ju¿ pewien czas przed Gryfem we Wdzydzach (nauczyciel Gul-
gowski) i w Pelplinie (Kó³ko Kaszubologów). Równoczeœnie uczeni polscy za-
czêli siê bardziej zajmowaæ Kaszubami ni¿eli dawniej (Ramu³t). Gdy przed 4 laty
Dr Lorenz, przez rz¹d utrzymywany badacz kaszubszczyzny, z nauczycielem Gul-
gowskim za³o¿yli niemiecki „Verein für kaschubische Volkskunde”, Kaszubi to
stowarzyszenie zaczêli uwa¿aæ za swe przedstawicielstwo. W tem tkwi³o niebez-
pieczeñstwo; proponowano ju¿ za³o¿yæ gazetê kaszubsk¹. W tej chwili powsta³
„Gryf”. Wskutek tego w owym towarzystwie hakatyzm wzi¹³ górê; Gulgowski
zacz¹³ siê te¿ cofaæ ze stanowiska kaszubskiego. Wydawa³ „Gryfa” zrazu sam
redaktor z w³asnych funduszy, potem Spó³ka Wydawnicza. Przez wytrwa³¹ pracê
pozyskaliœmy sobie przyjació³. Pokaza³o siê to przy zaproszeniach o podpisy
w odezwie; nikt nie odmówi³. Je¿eli jeszcze tu i tam ¿ywi¹ ku nam nieufnoœæ, to
wskutek niedobrego dziedzictwa Cenowy, jakie posiadamy. My za niego cierpimy.
Przyszed³ teraz czas na zorganizowanie si³ naszych. Przed³o¿one ustawy plano-
wanej organizacji maj¹ niedemokratyczne ujêcie; Przewagê w nich daliœmy inte-
ligencji kaszubskiej. Proszê o ¿yczliw¹ ocenê. (25 minut ref.).

„O materialnych podstawach pracy m³odokaszubów” mówi³ p. Dr Krêcki
z Gdañska. Z pocz¹tku jednostki ponosi³y ofiary. Roku 1909 utworzy³o 8 osób
Spó³kê Wydawnicz¹ z udzia³ami po 25 M; obecnie ma Spó³ka 58 udzia³owców
z kapita³em oko³o 1500 M. Spó³ka by³a nieraz w krytycznem po³o¿eniu, ale teraz
ma powa¿ne i pewne podstawy. W nowej organizacyi datki cz³onków czynnych
maj¹ wynosiæ 3 M miesiêcznie, a zwyczajnych 1 M rocznie.

Po wyk³adach o godzinie 5-ej nast¹pi³a przerwa na 1/4 godziny, a po niej
dyskusja.

Ks. pose³ £osiñski: Wprawdzie m³odokaszubi zapewniaj¹, ¿e myœl separaty-
zmu wykluczona, ale w rzeczywistoœci praca ich dzia³a separatystycznie.

Dr Majkowski odpar³ zarzut powy¿szy.
Dr Panecki ¿yczy sobie mieæ Gryfa naukowego; niechaj m³odokaszubi siê

nie wyodrêbniaj¹ politycznie. To by³by b³¹d; raczej trzeba lud kaszubski spoiæ
z polskoœci¹.

Dr Majkowski jeszcze raz zabiera g³os. Zastrzega siê, jakoby ruch m³odoka-
szubski chcia³ lub móg³ myœleæ o oderwaniu siê od ca³oœci Polski. Zamiar taki
by³by samobójstwem. Chodzi tu o nic innego, tylko o specjalizacjê pracy, zw³asz-
cza na Kaszubach pó³nocnych. Te bowiem zanim siê stan¹ polskiemi bêd¹ stra-
cone dla niemczyzny.

Ks. Wojciechowski wywodzi przeciwko Ks. £osiñskiemu: Kaszuby pó³nocne
stracone, gdy nie pozostan¹ Kaszubami. Praca polska tam¿e nie wystarcza; tracimy
tam stale grunt pod nogami. Postêp germanizacji najwiêkszy na Kaszubach pó³-
nocnych, co siê stwierdza w liczbach.
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P[an] Chrzanowski z Poznania staje w obronie m³odokaszubów, zwracaj¹c
uwagê na to, ¿e nigdy Kaszuby nie by³y tak polskie i ogó³owi polskiemu tak znane
jak w³aœnie dzisiaj. A to przede wszystkiem ich zas³ug¹.

Dr Rutkowski z Królestwa przemawia tak¿e za m³odokaszubami, podaj¹c
analogiê Kaszubów z Mazurami, których przecie¿ nikt od polskoœci nie ods¹dza.

Dr Schroeder z Poznania po pewnym namyœle wyra¿a obawê Dr. Paneckiego.
Pose³ Dr £aszewski porusza rzecz bardzo wa¿n¹: stosunek nowej organizacji

kaszubskiej do instytucji polskich i widzi korzyœæ jedynie wtenczas, gdy m³odo-
kaszubi bêd¹ z niemi pracowaæ rêka w rêkê.

Ks. Wojciechowski zapewnia, ¿e tylko takie mog¹ byæ zamiary m³odokaszu-
bów. Kierunek planowanej organizacji ma zreszt¹ starsza generacja, patrz¹ca
z nieufnoœci¹ na pracê m³odych, w swym rêku, gdy nie odsunie siê od m³odoka-
szubów, jak to po czêœci siê sta³o przez œwie¿o za³o¿one jakieœ tam Towarzystwo
Przyjació³ Kaszub, lecz now¹ organizacjê wesprze.

Dr Szuca filozoficznie przeciwko wywodom pierwszych mówców: Co tylko
mo¿liwem, to niekoniecznie staæ siê musi.

Dr ¯ynda z Pucka nie mówi ani pro, ani contra.
Dr Sobiecki z Kartuz odezwa³ siê niedorzecznie przeciw m³odokaszubom.
P. Miotk z Pucka donosi, ¿e na pó³nocnych Kaszubach brak pracowników.
Ks. Cyra stawia wniosek o zamkniêcie dyskusji.
Jeszcze daje odprawy Drowi Sobieckiemu Dr Majkowski.
W dyskusji zabierali g³os tak¿e inni uczestniczy, lecz nie powiedzieli nic

nowego.
Koniec dyskusji o 7 godzinie 10 minut.
W dalszym ci¹gu sprzeczne by³y zdania co do tego, czy statuty przed³o¿one

maj¹ byæ poddane ogólnemu omówieniu, czy te¿ tylko mniejszemu kó³ku tych,
którzy chc¹ do organizacji przyst¹piæ. §§ 1, 5, 8 i 29 podano jako te, nad któremi
trzeba siê naradziæ. Inicjatorzy zjazdu wyrazili gotowoœæ przyjêcia poprawek re-
dakcyjnych, lecz nic wiêcej. By³a dyskusja bez uchwa³. Wyra¿ono szereg ¿yczeñ,
które komitet w statutach, o ile mo¿na, uwzglêdni, przeœle statuty w poprawce
obecnym i zwo³a nowe zebranie, na którym organizacja m³odokaszubów ma byæ
ostatecznie za³atwiona. Kto na drugi zjazd nie przybêdzie, mo¿e siê piœmiennie
zg³osiæ jako cz³onek. Koniec tej dyskusji o 8-ej 5 minut wieczorem.

Jako przewodnicz¹cego zarz¹du utworzyæ siê maj¹cej organizacji m³odoka-
szubskiej zapewnia sobie zebranie Ks. prob. Cyrê z Drzycimia, jako sekretarza
p. Dr. Majkowskiego, jako skarbnika p. Dr. Krêckiego.

Koniec o 830 wieczorem.
Na tym zebraniu najwiêcej czasu zabra³a dyskusja o¿ywiona, obszerna i cie-

kawa. Œciera³y siê w niej dwa pr¹dy: myœl m³odokaszubów o ratowaniu Kaszub
przez uwzglêdnienie pierwiastków kaszubskich i myœl wszechpolska, d¹¿¹ca
do sztucznego, mo¿na powiedzieæ, gwa³townego spolszczenia Kaszubów, choæ
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œrodkami niedostatecznemi, pe³na nieufnoœci do ruchu m³odokaszubskiego, upa-
truj¹ca w nim niebezpieczeñstwo separatyzmu. W odezwie zapraszaj¹cej na zjazd
wyraŸnie powiedziano: „Dyskusja nad kwesti¹, czy ruch m³odokaszubski uzasad-
nionym lub nie, nie bêdzie dozwolon¹”. Wskutek tego inicjatorzy zjazdu nie po-
trzebowali powy¿szej dyskusji dopuœciæ, przecie¿ na ni¹ zezwolili. Mieliœmy wra¿e-
nie, ¿e przeciwnicy m³odokaszubów przygotowali na zjazd swe pociski. Ks. pose³
£osiñski by³ ich przedstawicielem. Jego zarzuty nik³e z ³atwoœci¹ zosta³y odparte.
Przecie¿ nieufnoœæ w niektórych pozosta³a. Prawie przy koñcu zdarzy³o siê, ¿e
wskutek nieporozumienia, gdzie nikt nie mia³ winy, Ks. pose³ uwa¿a³ za stosowne,
ostentacyjnie zebranie opuœciæ wraz z swym towarzyszem Dr. Sobieckim. Ten¿e,
mimochodem mówi¹c, swem przemówieniem siê skompromitowa³ jak nikt inny;
jego argumenta by³y wprost dziecinne bez najmniejszej znajomoœci istotnych in-
teresów Kaszub ze zwrotem osobistym przeciwko Dr. Majkowskiemu. ̄ e pomimo
to zebranie nie pozosta³o bez rezultatu, zapewniaj¹c sobie do zarz¹du nowej orga-
nizacji odpowiednie osoby, to zas³ug¹ marsza³ka P. Janty-Pó³czyñskiego. Swoj¹
bezstronnoœci¹, taktem i zrêcznoœci¹ doprowadzi³ do powy¿szego rezultatu, co
podkreœli³ p. Dr. Majkowski w toaœcie wyg³oszonym na czeœæ marsza³ka na wspól-
nej wieczerzy uczestników zjazdu (w „Danziger Hof”).

Posiedzenie z d. 21. czerwca 1912 r.
naznaczone na godzinê 930 marsza³ek zagaja o 10-ej przed po³udniem. Prze-

widziane by³y 3 referaty:
1) O komisji prasowej,
2) O komisji biblioteczno-muzealnej,
3) O komisji agitacyjnej.

Wniosek Dr. Majkowskiego o z³¹czenie punktów 1) i 3) przyjêto, tak ¿e by³y
tylko 2 wyk³ady.

„O komisji prasowej” mówi³ Ks. Wojciechowski. Wed³ug niego komisjê tê
nale¿y oprzeæ na maj¹cym siê utworzyæ kó³ku literackiem m³odokaszubów. Zarz¹d
tego kó³ka wraz z redakcj¹ „Gryfa” stanowi³by w³aœciw¹ komisjê. Nowa ta myœl
nie przyjê³a siê u zebranych. Ks. Wojciechowski podnosi, ¿e przedstawi³ projekt
idealny ze wzglêdu na po¿¹dany postêp pracy literackiej m³odokaszubów. Zgodzo-
no siê na wybór kilku cz³onków komisji prasowej, która by w stosunku do redakcji
„Gryfa” mia³a charakter doradczy. Wybrani s¹: Ks. Wrycza, Ks. Wojciechowski,
Dr Szuca, redaktor [Dr Majkowski], Ks. Pe³ka z Grabowa (nieobecny).

Drugi referat o potrzebie biblioteki i muzeum kaszubskiego wyg³osi³ Dr Maj-
kowski. Do prac swych m³odokaszubi zmuszeni [s¹] pos³ugiwaæ siê literatur¹ nie-
mieck¹, co czasem niedobrze oddzia³uje na wyniki badañ. Polskich dzie³ nam
potrzebnych dostaæ nie mo¿emy, kupiæ sobie ka¿dy z w³asnych funduszów tak¿e



235AKTA ZJAZDU M£ODOKASZUBSKIEGO W GDAÑSKU R. 1912

nie, bo s¹ bardzo drogie. Tote¿ dla naszych potrzeb musimy sobie stworzyæ w³asn¹
bibliotekê. Muzeum Kaszubskie zaœ ma zbieraæ zabytki kaszubskie i ratowaæ je
od zag³ady oraz s³u¿yæ jako sta³a wystawa kaszubska publicznoœci.

Do komisji biblioteczno-muzealnej wybrani: Ks. Wrycza ze Œliwic, p. D¹-
browski (junior) z Donimierza, Dr Schroeder z Poznania, Ks. Omañkowski (nie-
obecny) z Parchowa, Ks. Szydzik (nieobecny) z Wiela, Dr Majkowski, Dr Krêcki.

O 1045 przed po³udniem solwuje marsza³ek posiedzenie. Zjazd zakoñczono
wycieczk¹ do grobów Ksi¹¿¹t Kaszubskich w Oliwie, do Sopotu i na Hel.

[podpisali:]

Dr Majkowski Ks. Cyra.
d. 7 VIII 13.

„Gazeta Toruñska”
Nr 143
d. 26. czerwca 1912.

Zjazd m³odokaszubski odby³ siê w G d a ñ s k u  w pi¹tek 21. bm. O godzi-
nie 4 wita pan dr Majkowski wielk¹ liczbê zebranych m³odokaszubów i goœci,
nie tylko z Prus Zachodnich, ale tak¿e z Ksiêstwa Poznañskiego i spod zaboru
rosyjskiego. Na zjazd zaproszono z góry t y l k o  t a k i e  o s o b y ,  n a  k t ó -
r y c h  p r z y c h y l n o œ æ  m o ¿ n a  b y ³ o  l i c z y æ .  Ko³o zebranych osób by³o
wiêc œciœle odgraniczone.

Do biura wybrano p. Jantê-Pó³czyñskiego z ¯abiczyna przewodnicz¹cym,
ks. prob. Cyrê z Drzycimia zastêpc¹, ks. Wojciechowskiego sekretarzem.

O dotychczasowej pracy m³odokaszubów rozwiód³ siê na pierwszem miejscu
ks. Wojciechowski. Oto g³ówna treœæ odczytu: G³ówna praca M³odokaszubów
polega dot¹d na polu literackiem – co ju¿ jest wyp³ywem i tego, ¿e ruch powsta³
wœród m³odzie¿y, ¿e czêœæ jej znajduj¹c siê w szko³ach, nie mog³a wystêpowaæ
inaczej, jak tylko piórem.

Praca ta znajduje swój wyraz w „Gryfie”, którego pierwszy zeszyt ukaza³ siê
w listopadzie 1908 r. Znaczenie pisma tego jest ogromne: gromadzi stare pier-
wiastki kultury ludowej na Kaszubach, podtrzymuje kulturê. Pozyskawszy znacz-
na liczbê wspó³pracowników, zamieszcza ró¿ne prace, maj¹ce ogóln¹, uznan¹
wartoœæ naukow¹. Zawiera on opisy i ryciny chat, sprzêtów i zdobnictwa ludowego,
drukuje bajki, pieœni kaszubskie, dalej oryginalne poezje, mianowicie Budzisza
i Czernickiego. Materia³ zbierany w rocznikach „Gryfa” z³o¿y siê na niejedno
wydawnictwo, które stanie siê skarbnic¹ pami¹tek narodowych.
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Dot¹d odby³y siê 3 g³ówne zjazdy. Pod koniec sierpnia 1909 roku utworzy³a
siê spó³ka wydawnicza celem wydawania „Gryfa”, który dot¹d wychodzi³ osobis-
tym nak³adem dr. Majkowskiego. Na zjeŸdzie w roku 1911 ustalono pisowniê
i sk³adniê kaszubsk¹. Zadaniem zjazdu obecnego jest zorganizowanie si³, które
dot¹d pracowa³y luŸno, bo na podstawie 3-letniej pracy, ruch m³odokaszubski
uzyska³ znaczny szereg dzia³aczy i przyjació³.

O organizacji m³odokaszubskiej referowa³ dr Majkowski, który to referat streœ-
ciæ mo¿na krótko tak: Ruch m³odokaszubski powsta³ z przekonania, ¿e Kaszubów
ratowaæ mo¿na tylko na podstawie zabytków rodzinnych. Powsta³ on we Wdzy-
dzach u nauczyciela Gulgowskiego i wœród akademickiej m³odzie¿y polsko-
-kaszubskiej – wœród tzw. kaszubologów.

Dr. Lorenc za³o¿y³ z Gulgowskim „Verein für kaschubische Volkskunde”.
Poniewa¿ pocz¹tkowo cele tego Towarzystwa by³y czysto naukowe, wiêc nale¿a³o
do niego nawet wielu Polaków. Wnet jednakowo¿ przez wp³yw urzêdników, To-
warzystwo to nabra³o ducha hakatystycznego. To spowodowa³o powstanie ruchu
m³odokaszubskiego przez od³¹czenie siê od „Vereinu” tych Kaszubów, którzy
czuj¹c siê Polakami, nie chcieli daæ siê ³owiæ dla germanizacji przez ruch kaszub-
sko-niemiecki.

Ruch ten m³odokaszubski spotyka siê z niedowierzaniem, a jest to g³ównie
skutkiem dzia³alnoœci Ceynowy, który Kaszubów og³osi³ jako naród odrêbny.
m³odokaszubi d¹¿¹ jednakowo¿ do czego innego, chc¹ Kaszubów przez podno-
szenie kulturalne i uœwiadamianie dla wspólnej ojczyzny Polski ratowaæ.

Materialne podstawy pracy m³odokaszubów omówi³ dr Krêcki, zaznaczaj¹c,
¿e dotychczasowa luŸna praca jednostek ma siê zorganizowaæ. W r. 1909 utwo-
rzy³o 8 osób spó³kê wydawnicz¹ z udzia³ami po 25 mk, obecnie tworzy spó³kê
58 osób z udzia³ami po 500 mk19. Spó³ka nieraz w krytycznem znajdowa³a siê
po³o¿eniu, ale teraz ma powa¿ne i pewne podstawy.

Dyskusja nad referatami wy³oni³a siê bardzo obszerna i ciekawa. Ks. pose³
£osinski z Sierakowic widzi w ruchu m³odokaszubskim w i e l k i e  n i e b e z -
p i e c z e ñ s t w o ,  aczkolwiek przez samych m³odokaszubów niechciane i nie¿y-
czone. Kaszubi „Gryfa” czytaæ nie mog¹. lepszy wp³yw wywrze tam szerzenie
literatury polskiej.

Dr Panecki z Gdañska przyznaje i wierzy najbardziej, ¿e zamiary m³odoka-
szubów s¹ najlepsze i najszczersze, ale widzi n i e b e z p i e c z e ñ s t w o  w tem,
¿e ruch ma przejœæ na pole polityczne. To w ostatecznym skutku, mimo woli obec-
nych kierowników, spowoduje chêæ oderwania siê od ca³oœci Polski – a to ju¿
œmieræ Kaszubów w morzu germañskim.

Ks. prob. Cyra z Drzycimia bynajmniej nie widzi niebezpieczeñstwa. Sam
sprzyja obecnie ruchowi, ale widz¹c c h o æ b y  c i e ñ  z a m i a r ó w  o d e r w a -

19 Tu i w „Dz. Poz.” jedna z kilku nieœcis³oœci. Zob. Protokó³!



237AKTA ZJAZDU M£ODOKASZUBSKIEGO W GDAÑSKU R. 1912

n i a  s i ê  o d  c a ³ o œ c i ,  p r z e k l ¹ ³ b y  c a ³ y  r u c h .  Obawa taka jednak
p³onna, ruch m³odokaszubski nie chce od³¹czaæ, ale przykuæ gin¹ce Kaszuby
nierozerwalnie do Polski, przez ukochanie rodzinnej kultury, przez budzenie uœwia-
domienia.

Dr Majkowski z Copot najenergiczniej siê zastrzega, jakoby ruch m³odoka-
szubski chcia³, lub nawet móg³ myœleæ o oderwaniu siê od ca³oœci Polski. Zamiar
taki w danych warunkach by³by samobójstwem. Ks. Wojciechowski stwierdza
postêpy germanizacji na Kaszubach i widzi jedyne zbawienie przez ruch m³odo-
kaszubski, który najszczerzej popiera, chocia¿ sam nie jest Kaszub¹. Mec.
dr £aszewski widzi korzyœæ jedynie wtenczas, gdy m³odokaszubi pracowaæ bêd¹
chcieli na polu ekonomicznem i politycznem rêka w rêkê z odnoœnemi instytu-
cjami polskiemi. Dr Kubacz z Gdañska widzi to samo niebezpieczeñstwo, co
dr Panecki. W dyskusji za i przeciw brali jeszcze i inni udzia³, ale nie powiedzieli
nic nowego.

¯ywa dyskusja wy³oni³a siê tak¿e nad tem, czy statuty przed³o¿one maj¹ byæ
poddane ogólnemu omówieniu, czy te¿ tylko mniejszemu kó³ku tych, którzy chc¹
do organizacji przyst¹piæ. Ostatecznie dopuœcili wnioskodawcy do ogólnej dys-
kusji bez uchwa³. Wyra¿ono szereg ¿yczeñ, które komitet w zmienionych statu-
tach, o ile mo¿na, uwzglêdni, przeœle statuty w nowej redakcji obecnym i zwo³a
nowe zebranie, na którem organizacja ruchu m³odokaszubskiego ma byæ osta-
tecznie za³atwiona. Kto na drugi zjazd przybyæ nie bêdzie móg³, mo¿e siê piœ-
miennie zg³osiæ jako cz³onek.

Jako przewodnicz¹cego zarz¹du utworzyæ siê maj¹cej organizacji m³odoka-
szubskiej proponuje zebranie ks. prob. Cyrê z Drzycimia, jako sekretarza p. dra
Majkowskiego, jako skarbnika p. dra Krêckiego.

„Dziennik Poznañski”

– Zjazd m³odokaszubski. W Gdañsku odby³ siê w tych dniach tzw. Zjazd
m³odokaszubski. Udzia³ w nim brali nie tylko rodowici Kaszubi, lecz tak¿e i nie-
-Kaszubi. Zjazdowi przewodniczy³ p. Janta-Pó³czyñski z ¯abiczyna. O dotych-
czasowej pracy m³odokaszubskiej mówi³ ksi¹dz Wojciechowski, zaznaczaj¹c, ¿e
g³ówna praca m³odokaszubów polega³a dot¹d na polu literackiem, co ju¿ jest wy-
p³ywem i tego, ¿e ruch powsta³ wœród m³odzie¿y, i ¿e czêœæ jej, znajduj¹c siê
w szko³ach, nie mog³a wystêpowaæ inaczej, jak tylko piórem.

Praca ta znajduje swój wyraz w „Gryfie”. Pod koniec 1909 roku utworzy³a
siê spó³ka celem wydawania „Gryfa”, który przedtem wychodzi³ osobistym
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nak³adem p. dr. Majkowskiego. Na zjeŸdzie w roku 1911 ustalono pisowniê i
sk³adniê kaszubsk¹. Zadaniem zjazdu obecnego jest zorganizowanie si³, które dot¹d
pracowa³y luŸno.

O d¹¿noœciach m³odokaszubskich referowa³ p. dr Majkowski. Ruch m³odo-
kaszubski powsta³ z przekonania, ¿e Kaszubów ratowaæ mo¿na tylko na podsta-
wie zabytków rodzinnych. M³odokaszubi d¹¿¹ do tego, by Kaszubów przez pod-
wy¿szenie kulturalne i uœwiadamianie dla wspólnej ojczyzny Polski zachowaæ.

O materialnych podstawach „Gryfa” referowa³ p. dr Krêcki. Spó³kê tworzy
58 osób z udzia³ami po 500 mk.

Podczas dyskusji wy³oni³a siê wielka sprzecznoœæ w zapatrywaniach. Ks. pose³
£osiñski z Sierakowic widzi w ruchu m³odokaszubskim wielkie niebezpieczeñstwo,
aczkolwiek przez samych m³odokaszubów niechciane. P. dr Panecki z Gdañska
widzi niebezpieczeñstwo w tem, ¿e ruch ma przejœæ na pole polityczne. P. dr Kubacz
z Gdañska widzi to samo niebezpieczeñstwo.

Ks. proboszcz Cyra bynajmniej nie widzi niebezpieczeñstwa. Sam sprzyja
obecnie ruchowi, ale gdyby widzia³ choæby cieñ zamiaru oderwania siê od ca³oœci,
przekl¹³by ca³y ruch. Obawa taka jednak jest jego zdaniem p³onna. Ruch m³odo-
kaszubski nie d¹¿y do oderwania siê od Polaków. To samo zapewnia p. dr Maj-
kowski. Ks. Wojciechowski, stwierdzaj¹c postêpy germanizacji na Kaszubach,
widzi jedynie zbawienie w ruchu m³odokaszubskim, który szczerze popiera, choæ
sam nie jest Kaszub¹. Mecenas dr £aszewski z Grudzi¹dza widzi korzyœæ jedynie
wtenczas, je¿eli M³odokaszubi pracowaæ bêd¹ chcieli na polu ekonomicznem
i politycznem rêka w rêkê z odnoœnemi instytucjami polskiemi.

Jako przewodnicz¹cego zarz¹du organizacji m³odokaszubskiej, utworzyæ siê
maj¹cej, zaproponowa³o zebranie (pod³ug referatu „Gazety Toruñskiej”, z którego
powy¿sze szczegó³y czerpiemy) ks. prob. Cyrê, p. dr. Majkowskiego (jako sekre-
tarza) i p. dr. Krêckiego (jako skarbnika).

Projekt statutów jeszcze nie jest og³oszony. Dalsze obrady nad t¹ spraw¹ maj¹
siê odbyæ na przysz³ym zjeŸdzie.
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Ustawy Towarzystwa M³odokaszubów

§ 1. Celem T. M-K jest praca nad podniesieniem Kaszubów-Pomorzan pod wzglê-
dem kulturalnym, politycznym i ekonomicznym.

§ 2. Siedzib¹ T. M-K jest Gdañsk.

O cz³onkach

§ 3. Cz³onkowie dziel¹ siê na 1) czynnych, 2) zwyczajnych, 3) honorowych.
§ 4. Cz³onków przyjmuje zarz¹d z wyj¹tkiem cz³onków honorowych, których

mianuje zarz¹d za zgod¹ poprzedni¹ gromady.
§ 5. Cz³onkiem czynnym mo¿e zostaæ, kto siê zgadza na program m³odokaszub-

ski, zostanie przez zarz¹d przyjêtym i zobowi¹¿e siê do sk³adki rocznej
w wysokoœci mk 36 ,-.

§ 6. Cz³onkiem zwyczajnym mo¿e zostaæ, kto siê zgadza na program m³odo-
kaszubski, zostanie przez zarz¹d przyjêtym i zobowi¹¿e siê do sk³adki
rocznej w wysokoœci mk 1 ,-.

§ 7. Przestaje siê byæ cz³onkiem przez a) dobrowolne wyst¹pienie, b) przez udzie-
lenie rady wyst¹pienia przez zarz¹d. – Przestaj¹cy byæ cz³onkiem nie ma
prawa do maj¹tku towarzystwa.

Mê¿owie zaufania

§ 8. Spoœród cz³onków czynnych lub zwyczajnych mianuje zarz¹d mê¿ów zau-
fania, których obowi¹zkiem organizowanie kó³ek m³odokaszubów.
Mê¿owie zaufania zastêpuj¹ cz³onków zwyczajnych na gromadzie.

Zarz¹d

§ 9. Na czele T. M-K stoi zarz¹d sk³adaj¹cy siê 1) z przewodnicz¹cego, 2) za-
stêpcy przewodnicz¹cego, 3) sekretarza, 4) skarbnika i /5. 6. 7./ trzech
innych cz³onków.

§ 10. Bie¿¹ce sprawy za³atwia prawomocnie zarz¹d œcis³y sk³adaj¹cy siê z prze-
wodnicz¹cego, sekretarza i skarbnika.
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§ 11. Cz³onkiem zarz¹du mo¿e zostaæ ka¿dy cz³onek czynny pod warunkiem, ¿e
piêciu cz³onków zarz¹du musi mieszkaæ na Kaszubach.

§ 12. Wybór cz³onków zarz¹du podlega gromadzie.
§ 13. Cz³onek zarz¹du wybrany jest na trzy lata. W pierwszym trzechleciu co rok

wylosuje siê czêœæ cz³onków zarz¹du, mianowicie po roku dwóch, po dwóch
latach trzech, po trzech latach dwóch, którzy ustêpuj¹.

§ 14. Ustêpuj¹cy cz³onek zarz¹du mo¿e zostaæ na nowo wybranym.
§ 15. W miejsce ustêpuj¹cego w czasie urzêdowania cz³onka zarz¹du zarz¹d mo¿e

a¿ do najbli¿szej gromady mianowaæ zastêpcê.
§ 16. Gromada zwyczajna odbywa siê co rok w czerwcu. Na niej sk³ada zarz¹d

sprawozdanie roczne.
§ 17. W gromadzie bior¹ udzia³ cz³onkowie czynni i mê¿owie zaufania jako za-

stêpcy cz³onków zwyczajnych.
§ 18. Prawo zaproszenia goœci przys³uguje tylko zarz¹dowi. Goœcie nie maj¹ prawa

stawiania wniosków ani g³osowania.
§ 19. Nadzwyczajn¹ gromadê zwo³uje zarz¹d pod³ug swego uznania lub na ¿¹da-

nie dziesiêciu cz³onków czynnych.
§ 20. Na gromadzie przewodniczy przewodnicz¹cy lub jego zastêpca.

Komisje

§ 21. Dla przeprowadzenia specjalnych zadañ zarz¹d mianuje komisje. Przewod-
nicz¹cym komisji musi byæ cz³onek czynny. Przewodnicz¹cy komisji bierze
udzia³ w posiedzeniach zarz¹du.

Maj¹tek towarzystwa

§ 22. Maj¹tek towarzystwa sk³ada siê z kasy, nabytków i funduszu ¿elaznego.
§ 23. Do kasy, któr¹ dysponuje zarz¹d, wp³ywaj¹: po³owa sk³adek cz³onków czyn-

nych, sk³adki cz³onków zwyczajnych i w zasadzie dobrowolne datki.
§ 24. Do funduszu ¿elaznego wp³ywa po³owa sk³adek cz³onków czynnych.

Naruszenie funduszu ¿elaznego mo¿e nast¹piæ tylko za poprzedni¹ zgod¹
gromady.

§ 25! Kas¹ zawiaduje skarbnik. Skarbnik prócz tego winien utrzymywaæ dok³ad-
ny spis maj¹tku towarzystwa.

Uchwa³y – Wybory

§ 26. Wszelkie uchwa³y w ³onie towarzystwa zapadaj¹ prost¹ wiêkszoœci¹ g³osów
z wyj¹tkiem wypadków objêtych paragrafem 31.
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§ 27. Wybory odbywaj¹ siê jawnie. Tajne wybory odbywaj¹ siê tylko w razie
uchwalenia odnoœnego wniosku.

Rewizja

§ 28. Przewodnicz¹cy towarzystwa mo¿e ka¿dego czasu urz¹dziæ rewizjê kasy
i maj¹tku towarzystwa. Pozatem zwyczajna gromada wybiera corocznie
dwóch rewizorów, których obowi¹zkiem zbadanie kasy i maj¹tku towa-
rzystwa w przeci¹gu roku, spisanie protoko³u swej czynnoœci i przed³o¿e-
nie go gromadzie.

§ 29. Gromada jest prawomocna, je¿eli zosta³a w organie towarzystwa najpóŸ-
niej 8 dni przed terminem og³oszona, lub je¿eli ka¿dy uprawniony zosta³
w tym czasie prywatnie listownie poinformowanym.

§ 30. Organem towarzystwa jest „Gryf”.
§ 31. Rozwi¹zanie towarzystwa lub zmiana ustaw zapada 2/3 g³osów tylko na

zwo³anej w tym celu gromadzie, skoro po³owa cz³onków czynnych jest
obecna. W razie niedostatecznej obecnoœci cz³onków czynnych rozstrzyga
nastêpne zebranie prost¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Wniosek o rozwi¹zanie sta-
wiony byæ musi przez zarz¹d lub dziesiêciu cz³onków czynnych.

§ 32. W razie rozwi¹zania towarzystwa maj¹tek towarzystwa przypada na rzecz
publicznego muzeum kaszubskiego. W razie by takowe nie istnia³o powie-
rza ostatni zarz¹d administracjê maj¹tku instytucji finansowej polskiej,
dopóki takie muzeum nie powstanie.
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Maksymilian Ichnowski

Co s³ychaæ w ojczyŸnie Derdowskiego

Jest w woj. bydgoskim powiat, który ani pod wzglêdem sk³adu ludnoœciowego,
ani pod wzglêdem rzeŸby krajobrazu, ani pod wielu innymi wzglêdami natury
historycznej, gospodarczej, a nawet emocjonalnej nie pasuje jakoœ do tej mozaiki
geoetnicznej, jak¹ z woli najwy¿szych czynników administracyjnych pañstwa
przedstawia województwo bydgoskie.

Powiatem tym jest powiat chojnicki, najbli¿sza ojczyzna Kaszubów tzw. po-
³udniowych i szeregu przywódców – dzia³aczy ogólnokaszubskich z Derdowskim,
Karnowskim na czele.

Ktokolwiek zwiedza³ malowniczy i rozleg³y powiat chojnicki, którego ziemie
granicz¹ od zachodu z powiatami cz³uchowskim i miasteckim, od pó³nocy z po-
wiatami bytowskim i koœcierskim, od pó³nocowschodu z powiatem starogardz-
kim, od wschodu z powiatem tucholskim, a od po³udnia ze sêpoleñskim, nie mo¿e
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e znalaz³ siê w typowo kaszubskim zak¹tku, modro-zielony
koloryt krajobrazu, jêzyk, zwyczaje, zajêcia i temperament ludnoœci, oblicze miast
i wsi, wszystko ma swoisty regionalny charakter ziemi spod znaku Or³a i Gryfa.

S¹ na œwiecie, s¹ w Polsce regiony martwe, muzealne, s¹ regiony wymieraj¹ce
i sztucznie odradzane, ale istniej¹ jeszcze – na szczêœcie dla kultury – regiony
¿ywe, którym nie potrzeba lekarza w tej czy innej formie. Regiony te ¿yj¹ i to ¿yj¹
bez niczyjej pomocy z zewn¹trz i rozwijaj¹ siê po swojemu. A bywa³o i tak
w dawnej i niedawnej przesz³oœci, ¿e przetrzymywa³y nie tylko izolacjê kultu-
raln¹, ale – co chlubniejsze – bezwzglêdny napór polityczny, gospodarczy i kultu-
ralny o niedwuznacznym charakterze eksterminacyjnym. Do takich ¿ywych, ¿ywot-
nych i losem doœwiadczonych regionów w Polsce nale¿y miêdzy innymi region
kaszubski oraz jego integralny sk³adnik – powiat chojnicki.

Poczucie odrêbnoœci regionalnej Kaszubów zawsze ¿ywe na przestrzeni his-
torii nie wyradza³o siê w d¹¿noœci do separatyzmu politycznego, gospodarczo-
-spo³ecznego czy kulturalnego, ani nie nabiera³o cech opozycji do polskoœci.
Je¿eli Kaszubi zrzeszali siê w przesz³oœci pod znakiem swego Gryfa, to czynili to
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w intuitywnym wyczuciu zagro¿enia z zewn¹trz swego regionu. I przyznaæ trzeba,
¿e intuicja ich nie by³a mylna i dziêki dzia³alnoœci ówczesnych zrzeszeñ, nieugiê-
tej postawie spo³eczeñstwa kaszubsko-pomorskiego i dziêki takim zdarzeniom
historycznym jak Traktat Wersalski po pierwszej i rozgromienie hitleryzmu po
drugiej wojnie œwiatowej region wyszed³ ca³o ze stanu poprzedniego zagro¿enia.

Jakie pod³o¿e ma dzisiejszy renesans ruchu kaszubskiego, zapocz¹tkowany
powo³aniem do ¿ycia Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdañsku i filii tego¿ Zrzesze-
nia w miastach powiatów kaszubskich?

Z ca³ym naciskiem podkreœliæ nale¿y, ¿e wspó³czesny m³odokaszubski ruch
spo³eczno-gospodarczy, mimo i¿ wyraŸnie akcentuje sw¹ ¿yw¹ oryginalnoœæ re-
gionaln¹, równie¿ od¿egnuje siê od jakiegokolwiek jawnego czy zakonspirowa-
nego separatyzmu, dzielnicowoœci czy opozycji wzglêdem Polski. Ruch ten ma
natomiast ambicjê wejœcia w ¿ycie spo³eczno-gospodarcze Polski jako konstruk-
tywny czynnik o swoistym zabarwieniu regionalnym.

Ruch kaszubski zorganizowany w Zrzeszeniu i jego filiach, jako jeden z prze-
jawów has³a spo³eczno-gospodarczej aktywizacji kraju, stawia sobie za cel sze-
rok¹ aktywizacjê ziem przymorskich i stworzenia z nich wzorcowego, wa¿nego
i oryginalnego koeficjenta ¿ycia ogólnonarodowego. W³adze pañstwowe w po-
szukiwaniu i budzeniu wszelkich prê¿nych si³ twórczych w spo³eczeñstwie pol-
skim wyraŸnie postawi³y na spontaniczny ruch kaszubski, dopatruj¹c siê w nim
niewykorzystanego rezerwuaru inicjatywy spo³eczno-gospodarczej na przymo-
rzu. Jest nadzieja, ¿e podobnie jak w przesz³oœci dalszej i najbli¿szej, tak i obec-
nie Kaszubi Polski nie zawiod¹, nawet gdyby Ona – jak to nieraz bywa³o – przy-
pomina³a sobie o nich od czasu do czasu.

W niedzielê dnia 27 stycznia br. za³o¿ono w Chojnicach filiê Zrzeszenia Ka-
szubskiego. Zjazd konstytucyjny zgromadzi³ przedstawicieli wszystkich prawie
warstw, ugrupowañ i odcieni spo³eczeñstwa kaszubsko-pomorskiego nie tylko
powiatu chojnickiego, ale równie¿ wielu powiatów Pomorza gdañskiego i kosza-
liñskiego.

Otwarcia zjazdu dokona³ z ramienia Zarz¹du G³ównego H. £ukowicz, syn
zas³u¿onego dzia³acza spo³ecznego, dr. med. J. £ukowicza. Odœpiewanie hymnu
narodowego nada³o zjazdowi niedwuznaczny, mocno zaznaczony charakter uro-
czystoœci polskiej.

Przewodnictwo zjazdu obejmuje dr med. Bruski z Czerska, sam rodowity
Kaszuba. Witaj¹c przyby³ych, wymienia szereg znanych osobistoœci: Ob. Ob. PT
Arendta – przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubskiego
w Gdañsku; komandora Grzeniê-Romanowskiego – z-cê Dowódcy Marynarki Wo-
jennej; pierwszego sekretarza KP-PZPR Chojnice – Grzegorka; przewodnicz¹cego
PRN Chojnice – Nogala, pos³a na sejm PRL – Machuta; przewodnicz¹cego MRN
Chojnice – Rolbieckiego; wychowawcê m³odzie¿y, poetê i dzia³acza kaszubskiego
– prof. Bieszka; znanego marynistê artystê-malarza – prof. Mokwê i wielu innych.
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Do prezydium poproszono Ob. Ob. Arenda, Grzeniê-Romanowskiego i Rydz-
kowskiego.

Mnóstwo nades³anych z bliska i daleka telegramów z ¿yczeniami œwiadczy³o
o popularnoœci inicjatywy zorganizowania ruchu kaszubskiego na terenie powia-
tu kaszubskiego.

Obecnoœæ na sali znanego wychowawcy m³odzie¿y, ongiœ nauczyciela gim-
nazjum chojnickiego, literata i poety, prof. Stefana Bieszka, wywo³uje wœród Jego
przyby³ych na zjazd b. uczniów spontaniczny odruch wdziêcznoœci, którego ze-
wnêtrznym wyrazem by³ artystycznie wykonany adres, wrêczony Profesorowi przez
delegacjê tych¿e b. uczniów z komandorem Grzeni¹-Romanowskim na czele.
Wzruszony Profesor, swym niezrównanym stylem gawêdziarza harcerskiego na-
wi¹zuje do blasku dawnych ognisk harcerskich, w których urzekaj¹cym krêgu
wychowa³o siê ju¿ kilka pokoleñ. I dziœ jeszcze zauwa¿a Profesor odblask tych
ognisk na twarzach swoich b. wychowanków i cieszy siê, ¿e móg³ i mo¿e braæ
udzia³ w przekazywaniu ducha prawdziwego humanizmu i prawdziwej mi³oœci
ojczyzny. Przekazywanie tych wartoœci, to obowi¹zek ka¿dego pokolenia wzglê-
dem pokoleñ nastêpnych, to sztafeta kulturalna w najlepszym klasycznym stylu.
Tak¿e i w odniesieniu do sprawy kaszubskiej, która tkwi¹c g³êboko korzeniami
w macierzystej ziemi pomorskiej, czerpaæ z niej bêdzie soki wzbogacaj¹ce ogól-
nonarodow¹ kulturê.

Osi¹ zjazdu by³ referat ideologiczno-programowy Józefa Osowickiego, jed-
nego z uczniów prof. Bieszka i promotora Zrzeszenia w Chojnicach. Oto tezy
referatu w streszczeniu: Region kaszubski jest regionem ¿ywym o bogatych i ory-
ginalnych tradycjach historycznych. Wniós³ on do skarbca kultury narodu pol-
skiego, z którym ³¹czy³a go zawsze i ³¹czy nadal serdeczna i wierna wiêŸ wspól-
noty plemiennej, szereg nieprzemijaj¹cych wartoœci (Wybicki, Ceynowa, Derdow-
ski, Heyka, Majkowski, Karnowski i inni). Postêpowy ruch kaszubski jest wyrazem
prê¿noœci elementu kaszubskiego. Nawi¹zuj¹c do tradycji, wyraŸnie odgradza siê
od wszelkich insynuacji o separatyzmie, dzielnicowoœci czy opozycji wzglêdem
Polski. Chce byæ si³¹ konstruktywn¹ w budowaniu przysz³oœci ca³ego kraju, si³¹
konstruktywn¹ nie tylko na Pomorzu szczeciñsko-koszaliñskim jako rdzennych
ziemiach Pomorzan – Kaszubów. Kaszubi dawali dowody swego g³êbokiego po-
czucia i woli przynale¿noœci do narodu polskiego. Ruch kaszubski pragnie pono-
siæ odpowiedzialnoœæ za rozwój spo³eczno-gospodarczy na Pomorzu, pragnie byæ
w wiêkszej ni¿ dotychczas mierze gospodarzem na swoim historycznym teryto-
rium. Powiat chojnicki jest tak¿e historycznym terenem kaszubskim o ¿ywym,
regionalnym piêtnie. Z uwagi wiêc na swój kaszubski charakter winien wejœæ
w sk³ad woj. gdañskiego, obejmuj¹cego wiêkszoœæ elementu kaszubskiego. Jako
region kaszubski wymaga powiat nasz podtrzymania i rozwoju istniej¹cych si³
wytwórczych. Wszelkie inwestycje, maj¹ce na celu wzmo¿enie potencja³u wy-
twórczego, omija³y dotychczas powiat chojnicki, zasobny w si³ê ludzk¹ i zaplecze
surowcowe. By³y nawet przypadki rozbrajania terenu z urz¹dzeñ wytwórczych.
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Niezale¿nie od roli, jak¹ odegraæ mo¿e w przysz³oœci w ramach ogólnopañstwo-
wych planów inwestycyjnych i gospodarczo-spo³ecznych, powiat powinien byæ
ju¿ teraz aktywizowany.

 Jakie cele wytycza sobie i jakich zadañ podj¹æ siê chce i mo¿e w tym wzglê-
dzie Zrzeszenie Kaszubskie w Chojnicach?

W zakresie gospodarczym Zrzeszenie czyniæ bêdzie starania oko³o wyzyska-
nia zasobów z³ó¿ marglu (Przymuszewo, Laska, Charzykowy). Wi¹¿¹ce siê z tym
zagadnienie transportu urobku do najbli¿szych stacji sieci PKP zamierza Zrzesze-
nie rozwi¹zaæ – przy pomocy w³adz terenowych – na razie œrodkami transportu
wodno-ko³owego, w przysz³oœci zaœ zapostulowaæ budowê gospodarczej linii ko-
lejowej Czersk-Brusy-Miastko.

Podobne starania podejmie Zrzeszenie oko³o wyzyskania ¿wirów i g³azów
narzutowych, w z³o¿a których obfituje pó³nocna czêœæ powiatu.

 Z innych mo¿liwoœci przedmiotem zainteresowania Zrzeszenia bêdzie in-
tensywniejsze wykorzystanie runa leœnego dla przetwórstwa, zbieractwo i planta-
cja zió³ leczniczych, plantacja ró¿y japoñskiej, lnu, piassawy, rycynusu, wikliny
koszykarskiej, popieranie akcji zalesieniowej na 8000 tys.20 ha nieu¿ytków i ziem
wy³¹czonych z uprawy. Szczególn¹ piecz¹ otoczy Zrzeszenie ludowy przemys³
artystyczny, do tej pory po macoszemu traktowany, jak hafciarstwo, koronkar-
stwo, malowanki na szkle, wyroby z korzeni, tkactwo samodzia³ów.

Ziemia chojnicka mo¿e zreszt¹ kryæ jeszcze i inne skarby, które wymagaæ
bêd¹ jednak¿e pomocy pañstwowej przy ich eksploatacji.

Naje¿a³oby podj¹æ studia celem uwypuklenia osoby i dzia³alnoœci Józefa
Wybickiego, jednego z wybitnych Polaków na prze³omie XVIII i XIX wieku,
rodowitego Kaszuby z pow. koœcierskiego.

W nazewnictwie ulic, placów i innych miejsc nale¿y uwzglêdniæ szerzej ni¿
to by³o do tej pory zas³u¿onych oko³o sprawy kaszubskiej i polskiej dzia³aczy,
twórców i mêczenników.

Referatu J. Osowickiego wys³ucha³o plenum z uwag¹ i aplauzem. Po przer-
wie dyskusja, bardzo o¿ywiona, stanowi dalsze rozwiniêcie pomys³ów referatu.

B. Machut, pose³ na Sejm: popiera myœli o aktywizacji spo³eczno-gospodarczej
powiatu i podkreœla potrzebê lepszego rozwi¹zania problemu komunikacyjnego
w pó³nocnej czêœci powiatu przez budowê linii kolejowej Czersk-Brusy-Miastko.
Dla m³odzie¿y kaszubskiej na wsi nale¿a³oby zadbaæ o uruchomienie œwietlic re-
gionalnych, których dusz¹ musia³by byæ nauczyciel o wyraŸnych zami³owaniach
regionalnych.

Prof. Mokwa: wyjaœnia pochodzenie god³a Gryf.

20 Zapewne chodzi³o o 8 tysiêcy! (J.B.)
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Meger z Lubni: nawi¹zuje do myœli wykorzystania z³ó¿ marglu w Przymuszewie
i Lasce do celów rolniczych i budowlanych i zwraca uwagê na mo¿liwoœæ otwar-
cia cegielni gospodarczej w Lubni w oparciu o pok³ad dobrej gliny na miejscu.
Ponadto postuluje o¿ywienie tradycyjnego tam plecionkarstwa z korzeni.

J. Lahn z Charzyków: wskazuje na walory turystyczne szlaku kaszubskiego. Wobec
nap³ywu turystów zagranicznych widzi koniecznoœæ uporz¹dkowania i lepszego
zagospodarowania szlaków turystycznych jako podstawowego warunku rozwoju
charzykowskiej bazy turystycznej.

Pliñska z Wiela: przedstawia nieweso³¹, a czasami wprost paradoksaln¹ sytuacjê
artystycznego hafciarstwa ludowego, domagaj¹c siê opieki nad t¹ ga³êzi¹ sztuki
ludowej ze strony Zrzeszenia.

Prof. Mokwa: potwierdza s³usznoœæ wywodów przedmówczyni.

Rychert z Lipnicy: widzi koniecznoœæ roztoczenia opieki nad gwar¹ kaszubsk¹,
zrobienia jej miejsca w rozg³oœni Polskiego Radia w formie regularnych audycji
kaszubskich.

Ichnowski z Chojnic: zwraca uwagê na mo¿liwoœæ zastosowania motywów sztuki
ludowej kaszubskiej w przysz³ej polichromii koœcio³a farnego w Chojnicach,
w zdobnictwie koœcielnym i œwieckim. Nawi¹zuj¹c do przewidzianej na sierpieñ
br. uroczystoœci restytucji pomnika H. Derdowskiego we Wielu, wysuwa projekt
wydania dzie³ tego¿ poety kaszubskiego.

Chmielecki: ¿¹da miejsca dla narzecza kaszubskiego w szko³ach regionu.

Arendt z Gdañska: na tle krótkiego rzutu historii Kaszubów od czasów najdaw-
niejszych do chwili obecnej wykazuje, ¿e ruch kaszubski post¹pi³ s³usznie, stawia-
j¹c wyraŸnie na Gomu³kê i organizuj¹c siê w Zrzeszenie i komisje problemowe.

Nogal, przewodnicz¹cy PRN Chojnice: w starannie opracowanym referacie przed-
stawia sytuacjê gospodarcz¹ powiatu w zakresie rolniczo-leœnym, przemys³owo-
-rzemieœlniczym, surowcowym i zatrudnieniowym. Wszelka inicjatywa zmierza-
j¹ca do intensyfikacji mo¿liwoœci produkcyjnych powiatu bêdzie mog³a liczyæ na
poparcie PRN, tym bardziej zaœ Zrzeszenie jako spontaniczny aktyw spo³eczno-
-gospodarczy.

Komandor Grzenia-Romanowski z Gdyni: omawia problem naboru m³odzie¿y
polskiej, a szczególnie kaszubskiej do floty polskiej. Dotychczas od spraw morza
oddziela³a m³odzie¿ kaszubsk¹ bariera nieufnoœci i podejrzliwej niechêci ze strony
czynników kierowniczych. Obecnie mo¿liwoœci zatrudniania tej m³odzie¿y w pracy
zwi¹zanej z jej rodzimym ¿ywio³em stale bêd¹ wzrastaæ.
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Przedstawiciele PZPR KP Chojnice, Grzegorek i Czapiewski: ustosunkowuj¹ siê
do Zrzeszenia przychylnie, choæ chcieliby widzieæ w pracach zw³aszcza histo-
rycznych Zrzeszenia uwypuklon¹ historiê walk klasowych w powiecie w okresie
miêdzywojennym oraz udzia³ elementu lewicowego w walce z hitleryzmem
w czasie okupacji. Zrzeszenie winno rozwin¹æ ruch turystyczny na szlakach ka-
szubskich, a w zwi¹zku z tym uruchomiæ nareszcie muzeum regionalne w Chojni-
cach, którego liczne i cenne eksponaty poniewieraj¹ siê po ró¿nych zastêpczych
schowkach.

Osowicki z Chojnic: pragnie wydaæ ca³okszta³t twórczoœci literackiej Derdow-
skiego i Karnowskiego. W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ otwarcia Oddzia³u PKO
w Chojnicach wskazuje gmach b. Bankvereinu jako lokal odpowiedni na pomiesz-
czenie PKO. Proponuje równie¿ wszczêcie starañ o likwidacjê wiêzienia karnego
w Koronowie jako os³awionej katowni Polaków i utworzenie tam nowoczesnego
zak³adu wychowawczego.

Rolbiecki, przewodnicz¹cy MRN Chojnice: wyra¿a zadowolenie z powstania Zrze-
szenia Kaszubskiego i widzi w nim rodzimy aktyw spo³eczno-gospodarczy, którego
inicjatywy mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju miasta i powiatu, zw³aszcza w zakre-
sie budownictwa mieszkaniowego, rozwoju turystyki i ochrony niszczej¹cych
zabytków historycznych.

Ja¿d¿ejewski ze S³upska: przekazuje pozdrowienia od S³owiñców i prosi o prze-
szczepienie Zrzeszenia na Pomorze Zachodnie.

Szczêsny, przewodnicz¹cy MRN Wejherowo: rzuca myœl historycznego opraco-
wania martyrologii ludnoœci pomorskiej w czasie okupacji oraz uwydatnienie
udzia³u Kaszubów w walce zbrojnej przeciwko hitleryzmowi.

Z dokonanych wyborów weszli do Zarz¹du Powiatowego Zrzeszenia Kaszub-
skiego w Chojnicach: Rolbiecki St. jako prezes, Rydzkowski J. jako z-ca prezesa,
Osowicki J. jako sekretarz, Piêkny K. jako skarbnik i Karpus St. jako cz³onek.

Do komisji rewizyjnej weszli: Nogal M., Makowski A., Tarka J. i Ichnow-
ski M.
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Konstanty B¹czkowski

Regionalizm a separatyzm
(1958)

Regionalizm to przede wszystkim inkorporacja uczuæ o¿ywiaj¹cych organizm
racjonalnie zorganizowanego pañstwa. Regionalizm wywodzi siê z odrêbnoœci
szczepowych i jest bodŸcem przy wspó³zawodnictwie twórczym w ruchach ogól-
nopañstwowych w czasie pokoju i w czasie wojny. Pañstwa, które brak w³asnej
atrakcyjnej kultury spo³ecznej zastêpuj¹ œrodkami przymusu administracyjnego,
nie znosz¹ regionalizmu, parali¿uj¹ go lub wrêcz zwalczaj¹. To samo dzieje siê
tak¿e wtedy, gdy liczbowa lub kulturalna mniejszoœæ panuj¹ nad wiêkszoœci¹ (Rosja
carska).

Przy s³abym, nieudolnym ustroju pañstwowym pewne formy regionalizmu
przeradzaj¹ siê w separatyzm, zw³aszcza wtedy, gdy jednolity region, przeciêty
granic¹, znalaz³ siê na terytorium dwu (zazwyczaj wrogich sobie) pañstw. Takie
pañstwa, poprzez regionalizm próbuj¹ wygraæ przeciw sobie okreœlone cele poli-
tyczne. Tak np. separatyzm niemiecki wdziera³ siê na ogó³ bezskutecznie, choæ
z winy w³adz pañstwowych polskich atrakcyjnie, na Œl¹sk i Pomorze w okresie
miêdzywojennym.

Z pocz¹tków ruchu regionalnego o podbudówce politycznej nast¹pi³ pokojowy
zreszt¹ rozdzia³ miêdzy Szwecj¹ a Norwegi¹, a w podobny równie¿ sposób odpa-
d³a od W. Brytanii po I wojnie œwiatowej jêzykowo ca³kowicie zanglikanizowana
Irlandia, dziœ mówi¹ca w³asnym celtyckim jêzykiem o odmianie galickiej (galik).

Niebezpieczeñstwo separatyzmu w regionalizmie wystêpuje szczególnie ostro
wówczas, gdy wiêkszoœæ ludnoœci regionu jest narodowoœciowo obca w stosunku
do trzonu ludnoœci danego pañstwa (czêœæ Kresów Wschodnich czasu miêdzywo-
jennego).

Klasycznym przyk³adem nieporadnoœci organizowania pañstwa w oparciu
o doktrynê regionaln¹, spotêgowanej si³ami wynikaj¹cymi z trójzaboru Polski,
by³y rz¹dy sprzymierzenia pomajowego. Ludzie tych rz¹dów, niezdolni do poli-
tycznego rozwi¹zywania narzucaj¹cych siê im problemów regionalnych polskich,
czêœciowo polskich i ca³kowicie obcych, próbowali sprowadziæ wszystkie nieby-
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wale trudne zagadnienia do jednego wspólnego mianownika, któremu na imiê
by³o centralizacja. Puls ¿ycia i narodu, czerpi¹cego swoje soki ze Ÿróde³ regional-
nych, zasilaj¹cych egzystencjê pañstwa, próbowali zast¹piæ mitem i abstrakcj¹,
jak¹ jest „idea Pañstwa” sama w sobie. Rezygnuj¹c z potencjalnych si³ regional-
nych, niezdolni do stworzenia w³asnego atrakcyjnego systemu czy programu spo-
³eczno-ekonomicznego, wahali siê miêdzy skrajnoœciami gwa³tu dyktatury i opart¹
o stare zaborcze wzory reprezentacj¹ parlamentarn¹, nieodtwarzaj¹c¹ bynajmniej
rozdart¹ rzeczywistoœæ w terenie. Im bardziej próbowali ujednolicaæ regionalnie
i narodowoœciowo Polskê, tym bardziej pog³êbiali jej rozdarcie. Wywo³ali odruchy
zemsty, które nastêpnie nas osacza³y i których w ¿aden sposób nie mo¿na siê by³o
pozbyæ. Problemy ukraiñski, bia³oruski, litewski, ¿ydowski, niemiecki, rosyjski,
czeski, powiêkszone nieuzasadnion¹ podejrzliwoœci¹ problemem œl¹skim i po-
morskim. Wyros³ych z terenu dzia³aczy z³amano, ludowi odebrano przywódców
regionalnych, a mit pañstwa zawiód³ na ca³ej linii. Reszty dokonali hitlerowcy.

Polityka socjologiczno-ustrojowa waha³a siê miêdzy „wbijaniem na pal” oraz
waleniem w poœladki (pacyfikacja Ukrainy), a ca³kowit¹ lub czêœciow¹ indolencj¹
i inercj¹, wykazywan¹ wobec najwiêkszego niebezpieczeñstwa id¹cego od strony
Niemców wewnêtrznych i zewnêtrznych, osaczaj¹cych Polskê od Gdañska po
Lwów. Kierownictwo regionów (województw i powiatów) powierzono ludziom
uczuciowo regionowi obcym (na wzór satrapów), którym sprawy i bol¹czki ludno-
œci by³y co najmniej obojêtne, o ile nie s³u¿y³y bezpoœrednio celom „pañstwowo-
-twórczym”, a wiêc mitom i straszakom.

W rezultacie sk³ócono wszystkich ze wszystkimi. Rany, które by leczy³y siê
samoczynnie dobrotliwym wp³ywem czasu i mo¿noœci¹ wypowiedzenia siê, roz-
dzierano raz po raz, czêsto niepotrzebn¹, a czêœciej jeszcze lekkomyœln¹, nieraz
prowokacyjn¹ ingerencj¹ „pañstwow¹”.

Dla obroñców tego stanu rzeczy w rodzaju ¿yj¹cego na emigracji historyka
prof. Malinowskiego oraz ró¿nych analogistów, mam jedn¹ i niezmienn¹ odpo-
wiedŸ:

Aby doprowadziæ Naród poprzez doktrynê pañstwow¹ do tych wszystkich
nieszczêœæ i klêsk, jakie prze¿y³ Naród Polski w ci¹gu jednego æwieræwiecza, nie
potrzeba by³o chodz¹cych na pó³bacznoœæ wojskowych geniuszy. To samo, mo¿e
w formie ³agodniejszej, potrafi³aby zrobiæ kupa analfabetów.

Przesadny nacjonalizm, niemaj¹cy nic wspólnego z regionalizmem, jest wro-
giem ka¿dego niepodleg³ego pañstwa. Nacjonalizm jest wyrazem zbiorowej manii
wielkoœci, pochodz¹cej z nitscheañskiej doktryny o nadcz³owieku, pozbawionej
uczuæ ogólnoludzkich, humanitarnych. Przeciwstawieniem nacjonalizmu jest re-
gionalizm twórczy, pobudliwy, równaj¹cy psychicznie, wyzwalaj¹cy si³y moralne,
sk³adaj¹ce siê na poszanowanie cz³owieka przez cz³owieka.

Regionalizm w szerszym pojêciu przede wszystkim nie stoi w sprzecznoœci
z marksizmem-leninizmem i jego dialektyk¹. Wrêcz przeciwnie – jako wyraz wspól-
noty spo³ecznej znajduje w niej swoj¹ aprobatê i swoje pokrycie.
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Siêgnijmy trochê po doœwiadczenia historyczne. Mo¿e siê to nam podobaæ
czy nie, lecz patrz¹c na rzecz obiektywnie, musimy przyznaæ, ¿e nie kto inny, jak
w³aœnie Berlin pruski by³ swego czasu mistrzem budowania pañstwa i dochodze-
nia do niebywa³ej potêgi w oparciu o umiejêtnie wykorzystanie w³aœciwoœci raz
zdobytych regionów. Co Fryderykowie pruscy beznamiêtnie i z wielkim trudem
(dla umocnienia dynastii) budowali, ³¹cz¹c harmonijnie poszczególne regiony Prus
w jedn¹ pañstwowo-administracyjn¹ ca³oœæ, rozwali³ szybko i dok³adnie butny,
centralistycznie zach³anny nacjonalizm wszechniemiecki Wilhelmów i wreszcie
Hitlera.

Choæ sprawa nie jest zwi¹zana œciœle z tematem, przypomnijmy sobie po-
szczególne regiony czy prowincje Prus, stanowi¹ce swego czasu prawdziw¹ mo-
zaikê nie tylko ludzi, ale tak¿e oddzielonych od siebie terenów.

Królestwo Prus obejmowa³o w roku 1905 348.702 km kw., liczy³o 37.292.000
ludnoœci, z czego przypad³o 107 os. na 1 km kw. Pod wzglêdem wyznaniowym
ludnoœæ dzieli³a siê na 62,6 % ewangelików, 35,8 % rz. katolików i 1,1 % ¿ydów.

Poszczególne prowincje pokrywa³y siê zwykle z typowymi regionami, a jeœli
chodzi o tereny polskie – z dawnymi ksiêstwami. By³y to: 1) Brandenburgia;
2) Pomorze Zachodnie (Pomerania); 3) Prusy Zachodnie; 4) Prusy Wschodnie;
5) Wielkopolska; 6) Œl¹sk; 7) Sasksonia; 8) Hessen-Nassau; 9) Nadrenia; 10) West-
falia; 11) Hanower; 12) Schleswig-Holstein.

Prowincje by³y podzielone na okrêgi rejencyjne odpowiadaj¹ce mniej wiêcej
naszym województwom, a okrêgi rejencyjne na podokrêgi (Kreis) odpowiadaj¹ce
naszym powiatom.

Na czele poszczególnych okrêgów rejencyjnych i podokrêgów administra-
cyjnych stali wytrawni spece pochodzenia miejscowego, œciœle wspó³pracuj¹cy
z sejmikami powiatowymi i radami miejskimi. Samorz¹d by³ kontrolowany przez
przedstawiciela pañstwa.

Nie trzeba specjalnej znajomoœci geografii, by poj¹æ, jak z³o¿onym admini-
stracyjnie by³o Królestwo Prus (Koenigreich Preussen), którego cz³ony ró¿ni¹ce
siê od siebie diametralnie pod ka¿dym wzglêdem, by³y rozrzucone nad Renem, na
pó³nocy, na wschodzie i po³udniu.

Z tej szerokiej p³aszczyzny wróæmy do regionu kaszubskiego, który do roku
1875 by³ jednym z najbardziej zaniedbanych spo³ecznie i kulturalnie regionów
pruskich. Berlinowi chodzi³o o ca³kowite z³amanie oporu Gdañska i jego zaple-
cza kaszubskiego. Gdañsk mia³ na koncie du¿o „grzechów” pope³nianych wobec
Berlina. Gdy budowano kolej Berlin – Królewiec, pominiêto za karê umyœlnie
najwa¿niejsze na tym szlaku miasto Gdañsk. Znacznie póŸniej, gdy ju¿ Gdañska
siê ukorzy³, w³¹czono to miasto w prusk¹ sieæ kolejow¹. G³ównym wêz³em na
tym szlaku pozosta³ Tczew. W piêædziesiêcioleciu poprzedzaj¹cym pierwsz¹ wojnê
œwiatow¹ istnia³y na Kaszubach z szerokim zasiêgiem na ca³e Pomorze trzy ruchy
regionalne, a mianowicie:
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1) Najstarszy pruski, przetwarzaj¹cy miejscowe wartoœci kulturowo-s³owiañ-
skie i niemieckie na jeden typ, który nazwa³bym kultur¹ prusk¹. Na us³ugach
tego ruchu by³ ca³y aparat urzêdowy, ³¹cznie ze szkolnictwem. Ruch ten pa-
miêta³, ¿e cesarz Niemiec by³ przede wszystkim królem Prus, a ponadto nosi³
ex officio tytu³ udzielanego ksiêcia (Herzog) Kaszubów, Wendów, Obodry-
tów. Tak wiêc Kaszubi i S³owiñcy teoretycznie zachowali ci¹g³oœæ posiada-
nia w³asnego suwerena do chwili abdykacji Wilhelma II w roku 1918.

Dla interesów Narodu Polskiego by³ to ruch najbardziej niebezpieczny, gdy¿
w sposób niewidoczny wch³ania³ i germanizowa³ systematycznie wszystkie ele-
menty s³owiañskie i polskie, jakie utrzymywa³y siê jeszcze w Prusach.

2) Ruch wszechniemiecki, obejmuj¹cy najbardziej nacjonalistyczne i koloniza-
torskie ¿ywio³y w zrzeszeniu pod znan¹ powszechnie nazw¹ Ostmarken lub
Hakatistenverien. ¯ywio³y umiarkowane prusko-niemieckie i tzw. centrowe
próbowa³y zwalczaæ ten ruch, o czym m.in. œwiadczy przedmowa Niemca
(Meklemburczyka) profesora slawisty Heinricha Sohnreya w ksi¹¿ce Gul-
gowskiego O nieznanym narodzie w Niemczech (1911 r.), opisuj¹cej Kaszu-
bów. Sohnrey rozprawia siê ostro z dzi³aczami Ostmarkenvereinu w Koœcie-
rzynie i Kartuzach.

Celem – jak wiemy – Ostmarkenvereinu by³o niszczenie wszystkiego, co pol-
skie pod has³em „Für Kaiser und Veterland”. Nie bêdê go opisywa³, gdy¿ starsze
pokolenie Pomorzan zna i pamiêta dobrze dzia³alnoœæ nie tylko tych mocarstwow-
ców. Ruch ten by³ wod¹ na m³yn interesów polskich w Prusach. Du¿o rodzin
pomorskich, ju¿ w po³owie zgermanizowanych, wróci³o pod naciskiem tego ruchu
do swoich, jak owce zb³¹kane miêdzy wilki niemieckie. Do Ostmarkenvereinu
i wszystkich szowinistów mo¿na zastosowaæ s³owa Fausta Goethego: „Das ist ein
Teil von jenen. Macht das Gutes will und Boeses schaft”.

Chc¹c zniszczyæ Polaków dla dobra Rzeszy, zniszczyli Rzeszê i siebie. Warto
siê nad tym zastanowiæ.

Jako reakcja na niszczycielsk¹ akcjê nacjonalistów powstaje:

3) Ruch ogólnopolski i wspó³pracuj¹cy z nim ruch m³odokaszubski, który obok
celów politycznych walczy³ przede wszystkim o odrodzenie i zachowanie
kultury regionalnej, o prawo do mówienia jêzykiem ojców. Mowa to dziwne
zjawisko w przyrodzie. Za mowê ludzie s¹ zdolni oddaæ ¿ycie.

Zmiany geograficzne, jakie nast¹pi³y po roku 1945, oddali³y region kaszub-
ski od granic narodu niemieckiego. O jakimkolwiek wp³ywie separatyzmu nie-
mieckiego dziœ mowy byæ nie mo¿e. Natomiast w gruzach i popio³ach polskiego
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nadmorza ba³tyckiego znajduj¹ siê jeszcze ca³e kopalnie wartoœci kulturowych
ogólnopolskich i ogólnos³owiañskich, które uruchomiæ i eksploatowaæ potrafi tylko
czysty i czysto pojêty rodzimy regionalizm Pomorców, wsparty nowymi si³ami
w³¹czonymi w odbudowê naszych wartoœci narodowych. Regionalizm to przede
wszystkim umi³owanie stron rodzinnych, umi³owanie Ojczyzny i tego wszystkie-
go, co ona reprezentuje w stosunku do innych narodów – nie ten regionalizm
taneczny na pokaz, lecz ten regionalizm, z którego swoje soki ¿ywotne czerpie
naród i pañstwo.

Niech rozwija siê m¹drze pokierowany regionalizm kaszubski i ka¿dy inny
jak najszerzej, niech ludnoœæ przeœladowana i niszczona od wieków o¿yje naresz-
cie we w³asnej ojczyŸnie, a niekrêpowana niech wyzwoli z siebie wszystkie naj-
lepsze si³y, si³y ludu w Pañstwie Ludowym, si³y, jakie, maj¹ umocniæ nasze nie-
zmienne prawa do wspó³gospodarzenia Ba³tyckim Morzem i gospodarzenia pol-
skim Pomorzem.

Nak³adem:
Klubu Studentów Kaszubów
„O R M U Z D”
Gdañsk, ul. Korzenna 33/35
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Tadeusz Bolduan

Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego
(1963)

Program Zrzeszenia Kaszubskiego trzeba tak opracowaæ, aby zawiera³ on:

I. Ocenê ruchu kaszubsko-pomorskiego w przesz³oœci.
II. Ocenê ruchu kaszubsko-pomorskiego w latach 1945–1962.
III. Za³o¿enia programowe do aktualnej realizacji.
IV. Za³o¿enia organizacyjne.

I. Ruch kaszubsko-pomorski ukszta³towa³ siê na gruncie politycznym w okre-
œlonej sytuacji (zabór pruski), a nastêpnie przekszta³ci³ siê w regionalizmy
(kaszubski, kociewski) o wyraŸnym charakterze spo³eczno-kulturalnym. Okres
zaborów zaci¹¿y³ jednak na tych regionalizmach, czego wyrazem by³o m.in. lan-
sowanie mowy kaszubskiej do rangi jêzyka literackiego. Kompleks ni¿szoœci wpa-
janej Pomorzanom przez zaborcê i pog³êbianej w latach miêdzywojennych spo-
wodowa³ nawrót do politycznego samookreœlenia siê Pomorzan. Tak wiêc regio-
nalizmy pomorskie, a szczególnie kaszubski, przekszta³ci³y siê w latach miêdzy-
wojennych ponownie w ruchy polityczne, nie zatracaj¹c jednak zasadniczej dzia-
³alnoœci kulturalnej.

Zastanawiaj¹ce jest, w jakim stopniu ruch pomorski posi³kowa³ sprawê naro-
dow¹ na Pomorzu, a w jakim stopniu j¹ hamowa³, chocia¿by podœwiadomie. B³êdne
ko³o integracji w okresie miêdzywojennym. Lata II wojny œwiatowej. Ruch po-
morski pozostaje w ca³ej rozci¹g³oœci ruchem politycznym, co znajduje wyraz
w nienawistnym stosunku do okupanta, w dzia³alnoœci pomorskiego ruchu oporu.

Zadania ruchu pomorskiego po II wojnie œwiatowej. Celowoœæ jego istnienia
w latach 1945–1947, charakter i sytuacja, w jakiej on siê rozwija³.

Ocena dotychczasowej dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubskiego (1956–1962).
Rola ruchu pomorskiego w integracji spo³eczeñstwa na Pomorzu.
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Ocena kadrowa Zrzeszenia Kaszubskiego i potrzeba dostosowania programu
do aktualnej sytuacji ogólnej Zrzeszenia.

II. Uwagi do za³o¿eñ programowych

Zrzeszenie Kaszubskie po roku 1960 podupada³o i od tego czasu nie przejawia
dzia³alnoœci. Istnieje tylko formalnie. Zaprzepaszczenie (przyczyny) w³asnego
dorobku przez doprowadzenie do stagnacji poszczególnych ogniw, stawia Zrze-
szenie wobec koniecznoœci zmiany swego programu praktycznego.

1. Zrzeszenie musi oceniæ swoj¹ sytuacjê kadrow¹, osobno w poszczególnych
powiatach (oddzia³ach) i do kadr dostosowaæ program. Ju¿ teraz wiadomo,
¿e ten program w zakresie form pracy i podejmowanych inicjatyw powinien
byæ raczej minimalny.

2. Ludzie, którzy nie podo³ali obowi¹zkom lub z ró¿nych przyczyn nie mog¹
albo nie chc¹ pracowaæ na kierowniczych stanowiskach w Zrzeszeniu, po-
winni odejœæ bez wzglêdu na zas³ugi.

3. Tam, gdzie to jest mo¿liwe, stanowiska powinni obj¹æ m³odzi dzia³acze,
ale obeznani ju¿ z problemami ruchu kaszubsko-pomorskiego.

4. Zakres pracy Zrzeszenia trzeba ograniczyæ. Zrzeszenie nie mo¿e ani posi³ko-
waæ, ani wyrêczaæ aparatu administracyjnego.

5. G³ównym zadaniem Zrzeszenia jest praca wokó³ zagadnieñ œciœle kaszub-
skich i opiera siê na zasadach „mi³oœników” i „inspiratorów”.

6. Podstaw¹ dzia³ania Zrzeszenia, w miejsce dotychczasowych kó³, s¹: kluby,
ko³a zainteresowañ, zespo³y i komisje. Np. klub ekonomistów, ko³o bibliofi-
lów, klub mi³oœników S³owiñców, ko³o przyjació³ Kartuz, zespó³ do opra-
cowania historii ruchu oporu itp. Wszystkie te placówki, tworzone wg zainte-
resowañ czy [pasji] cz³onków, mog¹ byæ nieliczne, pocz¹tkowo nawet licz¹ce
od 3 cz³onków. Posiadaj¹ one uprawnienia dotychczasowych kó³ i podlegaj¹
zarz¹dom oddzia³ów lub bezpoœrednio Zarz¹dowi G³ównemu.

7. Cz³onkowie kó³, klubów itp. otrzymuj¹ legitymacje Zrzeszenia i wykupuj¹
wk³adki. W ten sposób mo¿na bêdzie tworzyæ absolutnie now¹ ewidencjê
cz³onków Zrzeszenia.

8.21 Zrzeszenie rozbuduje swoj¹ dzia³alnoœæ w kierunkach:
a) pracy w klubach, ko³ach itp.,
b) organizowaniu spotkañ towarzyskich,
c)        – // –       wycieczek poznawczych,
d)        – // –       akcji wydawniczej,
e)        – // –       akcji odczytowej.

21 W oryginale jest ponownie 7!
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9. W krêgu zainteresowañ Zrzeszenia pozostaj¹ sprawy:
a) literackie i wydawnicze,
b) historia, etnografia (i w ogóle tzw. przesz³oœæ),
c) redakcja Biuletynu (trzeba powo³aæ komitet redakcyjny nawet wtedy,

jeœli Biuletyn bêdzie siê ukazywa³ od przypadku do przypadku),
d) kultura w najszerszym pojêciu,
e) oœwiata (wg mo¿liwoœci),
f) problematyka spo³eczna (dzia³alnoœæ i publicystyczna i odczytowa),
g) problematyka gospodarcza (wg potrzeb i zainteresowañ).

10. Nale¿y rozbudowaæ pracê z m³odzie¿¹, znajduj¹c najpierw odpowiednie jej
formy.

III. Wskazówki organizacyjne

1. Spowodowaæ, aby sprawnie przeprowadziæ przygotowanie Zjazdu Zrzeszenia
w pocz¹tkach listopada br.

2. Do tego czasu prezes powinien scedowaæ w³aœciwie kierownictwo ZK wice-
prezesowi, a sam reprezentowaæ Zrzeszenie na zewn¹trz, wg wskazówek Pre-
zydium. Dotychczasowa praktyka wykaza³a, ¿e prezes nie potrafi organiza-
cyjnie i programowo poprowadziæ Zrzeszenie.

3. Doprowadziæ do prawid³owego sk³adu Prezydium i Zarz¹d G³ówny, oczyœciæ
te instancje z ludzi niemaj¹cych legalnego tytu³u uczestniczenia w ich pracach.

4. Ustosunkowaæ siê i za³atwiæ wszelkie rezygnacje cz³onków Prezydium i Za-
rz¹du G³ównego.

5. Skoñczyæ ze zwo³ywaniem posiedzeñ Prezydium i ZG w niepe³nym sk³adzie,
wg uznania prezesa.

6. Dokonaæ przemyœlanego podzia³u obowi¹zków miêdzy cz³onków Prezydium
i za¿¹daæ od nich planów pracy.

7. Wróciæ do tradycji redagowania komunikatów i informacji dla oddzia³ów.
8. Zleciæ opracowanie historii – kroniki Zrzeszenia Kaszubskiego, aby by³a ona

gotowa na II zjazd.
9. Skompletowaæ akta Zrzeszenia, aby nie wala³y siê one w prywatnych miesz-

kaniach.

14 VI 1963
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Tadeusz Bolduan

Kluby m³odych Kaszubów /referat/
(1960)

Referat na posiedzenie Zarz¹du G³ównego ZK 25/9.60.

KLUBY M£ODYCH KASZUBÓW OCENA I PROPOZYCJE

W s t ê p

Wszystkie dotychczasowe znane formy organizowania siê m³odzie¿y kaszub-
skiej by³y elitarne i podporz¹dkowane dwóm zasadniczym celom:

1-o poznaniu istoty kaszubszczyzny, przesz³oœci historyczno-politycznej i kul-
turalno-literackiej i kszta³towaniu na podstawie studiów w³asnego stanowiska w tej
sprawie.

2-o dzia³aniu we w³asnych organizacjach lub wokó³ pism kaszubskich. Dzia-
³alnoœæ ta by³a albo doœrodkowa (zrzeszeñcy), wokó³ kilku osób i dla nich, bez
wp³ywu na ogó³ spo³eczeñstwa, albo – to ju¿ tzw. szko³a wielkopolska – dzia³al-
noœæ na zewn¹trz, propagandowa.

Elitarne inicjatywy m³odych Kaszubów da³y przysz³emu okresowi historycz-
nemu podstawy do badañ naukowych, a tak¿e stworzy³y znaczn¹ literaturê o zmien-
nej wartoœci, stworzy³y dokument walki o polskoœæ Kaszub, ale i dokument pew-
nych wyraŸnych odrêbnoœci kaszubszczyzny.

W krêgu zainteresowañ m³odych Kaszubów (i nie tylko ich) by³y sprawy
niemal wy³¹cznie ideowe i kulturalne (z wyj¹tkiem zaborów) podporz¹dkowane
rozwojowi kaszubszczyzny w dziedzinie kulturalnej i rozwojowi myœli kaszub-
skiej lub kaszubsko-pomorskiej. St¹d najczêœciej obojêtny stosunek do kaszubsz-
czyzny w naszym spo³eczeñstwie, pragn¹cym czegoœ wiêcej, czegoœ bardziej prak-
tycznego.

Trzeba tutaj stwierdziæ, ¿e z zakresu dzia³ania m³odych Kaszubów w prze-
sz³oœci wymyka³ siê ch³op kaszubski, albo po prostu lud, któremu praktycznie
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niewiele dawano. St¹d jego zapotrzebowanie ogranicza³o siê do humoru i satyry
kaszubskiej, i wspominania przesz³oœci.

M³odokaszubi ograniczyli siê do inteligencji i to nielicznej, ale ich dzia³al-
noœæ by³a jednak masowa, bo transmitowali prawdê o Kaszubach na ca³y kraj.
Zrzeszeñcy zasklepili siê w w¹skim gronie dzia³aczy i chocia¿ wysnuwali has³a
ludowe, nie usi³owali sobie tego ludu pozyskiwaæ. Uwa¿ali, ¿e has³a kaszubskie
wystarcz¹, by zosta³y przez lud przyjête i akceptowane. W numerze 11 „Zrzeszy”
z 1937 r. F. Bieszk pisa³:

„Do techczos Zrzeszince nje vspomjinele v svojim cz¹dnjiku wo nas, prostim
ledu i to pevno z ti przeczene, ¿e lud ten ma³o czetivo ten cz¹dnjik i nje zajmivo sê
ble¿ij svojima spravami kaszebskjimi...”

Trudno wydawaæ s¹d o stosunku zrzeszeñców do ludu na podstawie frag-
mentu jednego artyku³u, jednak zszywki tego pisma („Zrzeszy”) przekonuj¹, ¿e
kaszubszczyzna by³a uprawiana przez zrzeszeñców dla samej kaszubszczyzny,
w oderwaniu od zaplecza ludzkiego. Nie mogli wiêc niczego istotnego zaofero-
waæ ludowi, ciê¿ko walcz¹cemu o swój byt na piaszczystych glebach.

Idea to nie wszystko. Oprócz idei ludzie chc¹ coraz lepszego ¿ycia i coraz
lepszej rozrywki kulturalnej. Dlatego wspó³czesne formy i ruchu kaszubskiego,
i klubów m³odych Kaszubów jako placówek stosunkowo samodzielnych, s¹ dzisiaj
inne.

DZIA£ALNOŒÆ KLUBÓW

Aktualnie posiadamy 3 kluby m³odych Kaszubów w Wejherowie, Kartuzach
i Gdañsku, skupiaj¹ce oko³o 50 cz³onków. Z tymi klubami wspó³pracuj¹ inne oœrod-
ki m³odzie¿y kaszubskiej, mianowicie w Pelplinie, Toruniu i Poznaniu. Gdyby
zsumowaæ m³odzie¿ zajmuj¹c¹ siê efektywnie kaszubszczyzn¹ w formach mniej
lub wiêcej zorganizowanych, otrzymalibyœmy cyfrê 100.

Klub M³odych Kaszubów w Kartuzach jest klubem najstarszym i nadal bar-
dzo aktywnym. Zajmowa³ siê on dotychczas odczytami wewn¹trzklubowymi,
odczytami wyg³aszanymi w sezonie dla turystów i harcerzy, opiek¹ nad zabytkami
i przyrod¹ w Kartuzach i powiecie, zbieraniem dokumentów mówi¹cych o historii
i kulturze Kaszub, opracowywaniem dorobku poetyckiego np. Teodory Kropi-
d³owskiej, organizowa³ wycieczki do miejsc historycznych i wreszcie organizo-
wa³ imponuj¹c¹ wystawê malarstwa kaszubskiego. Cz³onkowie klubu posiadaj¹
te¿ powa¿ne osi¹gniêcia w kolportowaniu naszego pisma.

Klub M³odych Kaszubów w Wejherowie skupia w swoim gronie nie tylko
Kaszubów, ale i ludzi tu osiad³ych, jednak serdecznie oddanych Kaszubom. Klub
ten znacznie rozwin¹³ ¿ycie towarzyskie, urz¹dza³ wspólne wieczorki z harce-
rzami i inn¹ m³odzie¿¹, organizowa³ spotkania z pisarzami kaszubskimi i pisa-
rzami Wybrze¿a w ogóle, wystawy i odczyty w³asne na wsi i w zak³adach pracy,
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szczególnie w œrodowisku robotniczym. Klub ten organizowa³ odczyty nie tylko
na tematy kaszubskie, ale nawet na tak oderwane tematy jak rakiety miêdzyplane-
tarne itp.

Klub Kaszubów Studentów „Ormuzd” w Gdañsku przede wszystkim prowa-
dzi³ dzia³alnoœæ samokszta³ceniow¹. W klubie tym skupili siê ludzie, którzy
w zasadzie stosunkowo ma³o wiedzieli o naszej przesz³oœci i kulturze. St¹d s³uszne
za³o¿enie samokszta³cenia. Zreszt¹ wyg³oszono w tym klubie wiele cennych re-
feratów i toczono interesuj¹ce dyskusje. Poza tym „Ormuzdowcy” wydali kilka
zbiorków pieœni Jana Trepczyka, co jest wielkim przedsiêwziêciem i bardzo po-
trzebnym.

Przedstawiciele wszystkich klubów w ubieg³ym roku organizowali wanogê
po Kaszubach. Zbierali materia³y etnograficzne we wioskach, przez które prze-
chodzili, dawali wystêpy artystyczne. Ta inicjatywa powinna byæ podtrzymana.

W N I O S K I

Kluby M³odych Kaszubów posiadaj¹ szereg cennych osi¹gniêæ, przede wszyst-
kim w zakresie samokszta³cenia i propagandy kaszubszczyzny na zewn¹trz. Jednak
mimo wszystko ich dzia³alnoœæ by³a zbyt mocno zamkniêta w samych klubach,
zw³aszcza w pierwszym okresie dzia³ania. Pominiêto sprawy maj¹ce szersze zna-
czenie dla spo³eczeñstwa kaszubskiego, mianowicie sprawy kulturalne w ogóle,
sprawy oœwiaty, sprawy gospodarcze i wreszcie sprawy spo³eczne.

Nie podnoszê tych braków w formie zarzutu, a jedynie jako wnioski do przy-
sz³ej pracy. Nale¿y sobie jasno powiedzieæ, ¿e jesteœmy mocno zainteresowani
w awansie spo³ecznym Ziemi Kaszubskiej, w awansie gospodarczym i kultural-
nym. I dlatego chocia¿ praca w tym kierunku jest trudna, pe³na wyrzeczeñ i ryzyka,
bo zawsze komuœ siê narazimy i to mocno, trzeba j¹ podj¹æ. Trzeba wiêc jeszcze
bardziej zró¿nicowaæ dzia³alnoœæ klubów: nie rezygnuj¹c z parania siê przesz³oœ-
ci¹, z dyskusji wewn¹trzklubowych, nale¿y szerokim frontem wyjœæ z dzia³alnoœ-
ci¹ praktyczn¹, której efekty pchn¹ Kaszuby w kierunku postêpu, wzbogac¹ je
wszechstronnie.

P O S T U L A T Y

Dzia³alnoœæ klubów m³odych Kaszubów powinna iœæ w dalszym ci¹gu w na-
stêpuj¹cych kierunkach:

I. Dzia³alnoœæ wewnêtrzna:
1. Odczyty.
2. Spotkania z autorami i dzia³aczami spo³ecznymi.
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3. Badania przesz³oœci i ewentualnie opracowanie tematów.
4. Wspó³praca z pismami.
5. Organizowanie dyskusji na tematy kaszubskie i inne.
6. Akcja wydawnicza we w³asnym zakresie (maszynopisy, druki powielane,

œwiat³okopie itp.).
7. Wycieczki poznawcze wewn¹trzklubowe.

II. Dzia³alnoœæ zewnêtrzna
1. Dzia³alnoœæ propagandowa na rzecz powszechnej oœwiaty.
2. Terenowe badania socjologiczne i demograficzne.
3. Opieka nad zabytkami przyrody i kultury.
4. £¹cznoœæ z innymi organizacjami poprzez rozwijanie ¿ycia towarzyskiego.
5. Odczyty w ró¿nych œrodowiskach.
6. Wystawy regionalne.
7. Konkursy recytatorskie i inne.
8. Tworzenie zespo³ów ¿ywego s³owa.
9. Organizowanie wieczorów literackich.
10. Wi¹zanie spo³eczeñstwa z ziemi¹ rodzinn¹ za poœrednictwem wszystkich

mo¿liwych form.

Kluby m³odych Kaszubów powinny rozwin¹æ siê w placówki szerszej myœli
regionalnej, powinny skupiæ w swoich szeregach jak najwiêksz¹ iloœæ m³odych –
i nie tylko m³odych – ludzi. Chodzi o to, a¿eby w klubach mogli siê wy¿ywaæ
wszyscy pragn¹cy rozwoju Kaszub, a wiêc i kaszubskiej kultury.

Prê¿noœæ spo³eczeñstwa kaszubsko-pomorskiego bêdzie polegaæ nie tylko na
si³ach rodzimych, ale na wspólnych przedsiêwziêciach Kaszubów i ludzi na Ka-
szubach osiad³ych. St¹d potrzeba wci¹gniêcia nap³ywowych do naszej regional-
nej roboty, stopienia ich z nasz¹ kultur¹, z nasz¹ ziemi¹.

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zmuszania ludzi do takich czy innych
przedsiêwziêæ i dlatego sugerujê, by ka¿dy rozwija³ pracê regionaln¹ w dziedzinie
najbardziej go zajmuj¹cej, która stanowi jego pasjê, jego wewnêtrzn¹ potrzebê.
Trzeba jednak mieæ na uwadze i dobro ogólne, a wiêc w pierwszym rzêdzie –
zgodne z programem Zrzeszenia – baczn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na rozwój oœwiaty
i to zarówno w miastach, jak i na wsi.

Ucieczka przed szko³¹, niechêæ do zdobywania kwalifikacji zawodowych jest
na Kaszubach powszechna. O tym nie trzeba d³ugo siê rozwodziæ – ka¿dy z nas
doskonale zna sytuacjê. I wiemy przecie¿, ¿e jedyn¹ mo¿liwoœci¹ awansu spo-
³ecznego Kaszubów jest w³aœnie droga przez oœwiatê. Niech kluby uczyni¹ wszyst-
ko, by m³odzi Kaszubi zape³niali szko³y, zdobywali kwalifikacje i niech bacz¹, by
po zdobyciu kwalifikacji czy ukoñczeniu studiów – wracali do nas, by tutaj, na
Kaszubach pracowali.
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Druga istotna sprawa to czytelnictwo prasy i ksi¹¿ek. Coraz wiêcej ksi¹¿ek
o Kaszubach i o Pomorzu ukazuje siê na pó³kach ksiêgarskich – trzeba je m¹drze
propagowaæ. Trzeba propagowaæ nie tylko ksi¹¿ki kaszubskie, bowiem zale¿y
nam na ogólnej kulturze, nie tylko na w¹skim zakresie regionalnej twórczoœci.

Wi¹zanie dorobku kulturalnego kaszubskiego z narodowym dorobkiem pol-
skim jest niezmiernie pilne. Przez pryzmat dziejów kaszubskich trzeba poznawaæ
dzieje ca³ego narodu polskiego, przez pryzmat kultury kaszubskiej – kulturê ca³ej
Polski. Wobec emocjonalnego anga¿owania siê naszego spo³eczeñstwa w sprawy
ziemi rodzinnej, ³atwiej wygrywaæ sprawy wiêksze. Warto wygrywaæ tê szansê.
A wygrywaæ j¹ mo¿na przez stosowanie atrakcyjnych form pracy. Jedn¹ z tych
form, niemal ca³kowicie przez nas zarzucon¹, a przecie¿ skuteczn¹, to zespo³y
¿ywego s³owa, to ma³e zespo³y estradowe, niewymagaj¹ce wielkich nak³adów
finansowych ani wiêkszych zespo³ów ludzi. Innymi s³owy – na szalê pracy spo-
³ecznej klubów m³odych nale¿y rzuciæ wszystkie mo¿liwe formy dzia³ania, ale
i podeprzeæ te kluby finansowo. Finanse dla klubów, o ile maj¹ one prowadziæ
dzia³alnoœæ szerok¹, s¹ niezbêdne.

Wydaje mi siê, ¿e nasze kluby m³odych powinny zmieniæ nazwê. Niechaj
nazywaj¹ siê po prostu klubami kaszubskimi, bowiem wtedy mog¹ do nich nale-
¿eæ i starsi i nie-Kaszubi, a warunkiem uczestnictwa w pracach klubu bêdzie przede
wszystkim chêæ pracowania dla Kaszub. I wreszcie – zgodnie z wnioskami narady
m³odych Kaszubów w Kartuzach – nale¿y powo³aæ federacyjne kierownictwo
naszych klubów, celem koordynowania ich dzia³alnoœci, uzgadniana wspólnych
przedsiêwziêæ itd.

W tym celu proponujê powo³aæ kierownictwo klubów kaszubskich w sk³adzie
po dwóch cz³onków klubów. W tej chwili kierownictwo sk³ada³oby siê z 6 osób.
Zak³adamy jednoczeœnie, ¿e z chwil¹ powstawania dalszych klubów, automatycz-
nie po dwóch cz³onków wejdzie do kierownictwa. Sprawy m³odzie¿y pozostawmy
m³odzie¿y. Niech sami decyduj¹ o sobie, zaœ Zarz¹d G³ówny i tak sprawuje kie-
rownictwo i kontrolê nad ca³ym Zrzeszeniem Kaszubskim.

Reasumuj¹c, proponujê Zarz¹dowi G³ównemu przyj¹æ nastêpuj¹ce wnioski
w sprawie klubów kaszubskich:
1. Powo³aæ kierownictwo koordynuj¹ce prace klubów.
2. Zmieniæ nazwê klubów na Kluby Kaszubskie.
3. Poszerzyæ zakres pracy klubów, nastawiaj¹c siê w znacznej mierze na wspó³-

czesnoœæ i na pracê zewnêtrzn¹.
4. W najbli¿szym czasie zorganizowaæ co najmniej dwudniowe seminarium dla

cz³onków klubów, na którym omówi siê obszernie i szczegó³owo formy i za-
kres pracy klubów.

5. Zorganizowaæ fundusze na cele klubowe.

23. wrzesieñ 1960 r.
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Eitelfriedrich May

Die letzten Juden in einer westpreußischen
Kleinstadt unter dem Hakenkreuz

von Eitelfriedrich May aus Berent, letzter Leiter
des Stadtarchivs im Ost-seebad Zoppot

In meiner Heimat Berent, einem kleinen westpreußischen Kreisstädtchen, das
Sitz eines Landrats, Eisenbahnamtes, Gymnasiums, Lehrerseminars, einer Schul-
inspektion und der entsprechenden Kreisbehörden sowie einiger Volksschulen war,
lebten 1914 unter mehr als 7000 Einwohnern 226 Juden.

Ich will nicht die Geschichte der Berenter Juden schildern, denn ich habe sie
bereits 1928 in Dirschau erscheinen lassen. Darin sind die vielen Schwierigkeiten
und Kämpfe enthalten, die die Juden 1772 beim Übergang vom Königreich Polen
in den preußischen Staat durchzufechten hatten. In dieser Zeitung, die nicht nur in
allen Städten Amerikas sondern auch in allen zivilisierten Staaten des Erdkreises
gelesen wird, und sicher vielen Juden, die nach Westpreußen. Danzig und vielleicht
sogar nach Berent Fühlung hatten, in die Hände fallen wird, will ich mich darauf
beschränken mitzuteilen, welches Ende die letzten Berenter Juden erlitten haben.

Es ist eine böswillige Verleumdung, wollte man in dem deutschpolnischen
Osten, wie er sich vor 1914 zusammensetzte, die Juden als am Deutschtum unin-
teressiert, ja sogar als Gegner des Deutschtums, hinstellen.

Die stärkste Gemeinde meiner Heimatstadt war die katholische und da fast
alles, was katholisch war, zum polnischen Volkstum gehörte bzw. zum kaschubi-
schen, war das Polentum stärker als das Deutschtum, obwohl viele Polen die
Segnungen einer gerechten und anständigen Regierung vor 1914 nicht nur zu
schätzen wussten, sondern sich im preußischen Staat auch entsprechend betätig-
ten. Sehr rege war in Berent die Tätigkeit nationaler deutscher Vereine, wie z.B.
des Kriegervereins, Flottenvereins, Turnvereins, Gesangvereins einer Schützen-
gilde und Freiwilligen Feuerwehr und ebenso rege war die aktive Mitarbeit zahl-
reicher Juden in diesen Organisationen. So weist das mir vorliegende Bild der
Schützengilde aus dem Jahre 1909 unter 48 Schützen allein 5 Juden auf, von denen
einer vor 1918 zweimal Schützenkönig gewesen ist. Der Kriegerverein zählte zu
seinen Altveteranen aus dem Kriege 1870 / 71 zwei um das Vereinswesen sehr
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aktiv gewesene Juden. Diese waren der Ratsherr Adolf Fleischer und der Rech-
nungsrat Philipp Loewe. Nicht nur, dass die Juden unter den Ärzten vertreten
waren, gehörten zwei leitende Beamte, darunter der Aufsichtsführende Richter
des Amtsgerichts zu den Juden. Am meisten waren sie im Stadtparlament vertre-
ten. Dieses entsprach zwar nicht ihrer zahlenmäßigen Stärke, war jedoch nach
den von ihnen gezahlten höchsten Steuern gerechtfertigt und wurde nie von ande-
ren Bürgern angefochten.

Als durch das Staatsgesetz 1809 über die Einführung der Städteordnung die
Juden den anderen Bekenntnissen und Bürgern im preußischen Staat gleichgestellt
waren, zog bereits 1816 der Handelsmann Israel Heilmann als erster jüdischer
Stadtverordneter in das Stadtparlament ein, dem 1821 Abraham Pinkus und 1830
Jakob Fleischer folgten. Selbstverständlich bekannten sich diese Juden in der
damals noch überwiegend aus Polen bestehenden Stadtverordnetenversammlung
zu den Deutschen. Jeder Jude hätte es als eine persönliche Kränkung, deren straf-
rechtliche Ahndung er verlangt hätte, angesehen, hätte man ihn nicht als Deut-
schen bezeichnet. 1844 zog der erste Jude Markus Fleischer in das Magistratskol-
legium ein, dem in den nächsten 70 Jahren mit geringer Unterbrechung 8 weitere
Juden angehörten. 1889 wurde der Jude Josef Caspary Stadtverordnetenvorste-
her. Diesem Gremium gehörten in den hundert Jahren von 1816–1917 zu ver-
schiedenen Zeiten im ganzen 32 Juden an.

Friedlich lebten Protestanten, Katholiken und Juden in dem kleinen Städtchen
und nahmen gegenseitig Anteil an ihrem Ergehen, ihren Feiern und den lokalhi-
storischen Begebenheiten. Von Rassenhass und Antisemitismus wusste kaum je-
mand etwas und als ich das Berenter Gymnasium besuchte, wo unter 110 Schüler
12 Juden und durchaus keine unfähigen Schüler waren, wurden wir von unserem
altehrwürdigen Direktor und von unseren Religionslehrern zur Liebe gegen den
Nächsten, der auch der Jude war, erzogen. Mein Vater war aktiver konservativer
Politiker und verkehrte mit vielen Juden sehr freundschaftlich, ich habe das Wort
Jude nie im unschönen Sinne in meinem Elternhause gehört. Eine vorübergehende
Trübung erfuhr das Verhältnis zu den Juden in der Stadt aus Anlass des Mordes an
dem Obertertianer Ernst Winter in Konitz. Diesen Mord, der sich zwar nie aufklären
ließ, von dem man aber  annahm, dass er von einem Nichtjuden, dessen Name
sogar geflüstert wurde, begangen worden ist, wurde von albernen antisemitischen
Kreisen als Ritualmord bezeichnet und den Juden zur Last gelegt.

Eine jüdische Gemeinde wurde sehr bald nach 1772 gegründet und erhielt ihr
erstes Gotteshaus in der Amtsfreiheit des Landratsamtes, also auf königlichem
Grund und Boden. Die Synagoge in der Hundegasse wurde 1845 gebaut und 1940
von nationalsozialistischen Hetzern niedergerissen. Gleichzeitig wurde der im Jahre
1799 angelegte Friedhof zerstört. Es schnitt mir ins Herz als ich die vielen zer-
störten Grabmäler von Eltern meiner Freunde und von Freunden meiner Eltern
sah. Die Gräber von wohlhabenden Juden wurden geöffnet, die Leichen wurden
aus den gemauerten Grüften herausgerissen, man hatte Geld oder andere Schätze
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zu finden vermutet und es wäre, hätte man etwas gefunden, diesen so rassisch
stolzen und auf ihr Ariertum selbstbewussten Nazis bestimmt keine innere Bela-
stung gewesen, sich diese Schätze anzueignen, wie man es mit dem Eigentum der
Polen gemacht hatte.

Der erste Rabbiner Dr. Salvendy wurde 1865 angestellt; er wirkte bis 1868
und wurde später Bezirksrabbiner in Dürkheim in der Pfalz. Durch großzügige
philanthropische Wirksamkeit erwarb er sich einen beachtlichen Namen und wurde
bis zu seinem Tode 1914 in Berent hochverehrt. Sein Nachfolger Dr. Abraham
Blüh war ein beliebter und gern gesehener Mensch, liberal in seinen theologischen
Auffassungen. Seine natürliche Fröhlichkeit half ihm über manche Misslichkeit,
die nirgends ausbleibt, hinweg. Er knüpfte ein freundschaftliches Verhältnis zu
dem evangelischen und katholischen Pfarrern an und oft konnte man die Seelen-
hirten der drei Konfessionen gemütlich beisammen sehen. Dr. Theodor 1886–
–1888 ging in gleicher Eigenschaft von Berent nach Bojanowo Provinz Posen.
Sein Sohn war Studienrat am staatlichen Gymnasium in Breslau. Ob er den Irrsinn
der Jahre 1933–1945 lebend überstanden hat? Ich wünsche es ihm als sein Land-
smann. Dr. Isaak Münz schließ die Reihe der Berenter Rabbiner nach 31 jähriger
Wirksamkeit in dem uns allen lieben Heimatstädtchen. Er lebte sehr zurückgezo-
gen und erfreute sich allgemeiner Wertschätzung. Seine philosophischen Arbei-
ten über Maimonides werden ihn lange überleben. Wie sehr die Berenter Juden
sich nicht nur als Deutsche fühlten, sondern auch so handelten, beweist dass fast
die ganze Gemeinde 1920 mit ihrem Rabbiner an der Spitze das Leben im Exil
in Deutschland dem unter der polnischen Herrschaft vorzog. Von Berlin, wohin
Dr. Münz mit seiner Familie 1920 übersiedelte, emigrierte er bei Ausbruch des
Naziterrors ebenfalls mit seiner Familie nach Tel-Aviv wo er gestorben ist. Sein
Sohn Leo ist dort ein gesuchter Frauenarzt. In Berent blieben nur die beiden
Familien des Bäckermeisters Paul Michaelis und des Kürschnermeisters Herman
Mendelsohn zurück. Beiden ging infolge des polnischen Boykotts in Polen recht
schlecht. Trotzdem bekannten sie sich, wovon ich mich in den Jahren nach 1920
bei jährlichen Besuchen in der Heimat überzeugen konnte, auch weiter freudig
und offen als zur deutschen Minderheit gehörig.

Da kam für Polen das Schreckensjahr 1939. Mit ihm der Überfall Hitlers auf
Polen und es begann das Ende jeglicher deutscher Herrschaft im Osten und jegli-
cher Möglichkeit, dass deutsche Menschen im Osten überhaupt wohnen durften.
Am 8. September 1939 besuchte ich zum ersten Mal wieder meine Heimat, die
jetzt unter dem Hakenkreuz stand. Ich fand keinen Juden mehr in Berent vor. Die
80 bzw. 70 Jahre alten Eheleute Mendelsohn wurden gleich nach dem Einrucken
der deutschen Gestapo und SS nach kurzer Haft in den Wald geschleppt und er-
schossen. Man ließ ihre Leichen unbestattet an dem Wege, der von der Chaussee
nach Bütow kurz hinter dem Eintritt in den Wald und zum Garczynsee, in dem
sich die Teufelsinsel befindet, fuhrt, liegen. Auch der bei ihnen aus Danzig als
Besuch weilende Kürschner Josef Zamory wurde trotz seines Eisernen Kreuzes I.
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Klasse, das er sich als Unteroffizier in Frankreich 1914 erworben hatte, mit den
beiden Mendelsohns erschossen. Er war ein Bruder der Frau Mendelsohn.

Kaschuben haben die Leichen vergraben und in ihrer kindlichen Einfalt die
Gräber dieser Juden nicht nur mit Blumen, sondern auch mit Kreuzen geschmückt.
Die andere Berenter Familie Frau Anna Michaelis, deren Sohn Ludwig Arzt in
Saalfeld-Ostpreuß, später in Amerika war, und die mit ihrer einzigen Tochter
Ellen zusammen wirtschaftete, musste Berent in 24 Stunden räumen. Das gleiche
Schicksal traf einen nach 1920 eingewanderten polnischen Juden. Es wirkt wie
ein Wunder, zu hören, dass man diese drei Juden nicht auch ermordet hat, sondern
sielaufen ließ. Zusammen fuhren sie mit einem Einspänner ins Ungewisse und
langten nach Wochen in Warschau an. Dort kamen sie ins Ghetto. Meine Bemühun-
gen über einen befreundeten jüdischen Zahnarzt aus Zoppot, der auch Berenter
war, die Ausreise für Frau und Fräulein Michaelis zu Sohn und Bruder zu erwir-
ken, war erfolglos. Die alte Dame starb sehr bald im Ghetto. Mit Ellen hatte ich
noch solange durch dritte Personen Fühlung, bis das Ghetto niedergebrannt wurde.
Wahrscheinlich ist sie dort umgekommen.

So endete eine einst blühende Gemeinde, denn auch mein Freund Adolf Stein
aus Berlin, der auch in Berent geboren ist, schrieb mir 1945 auf meine Anfrage
nach den vielen Berent geboren ist, schrieb mir 1945 auf meine Anfrage nach den
vielen Berenter Juden die 1920 nach Berlin ausgewandert waren, dass sie alle in
Berlin, in Auschwitz der Theresienstadt umgebracht worden waren, darunter auch
seine sämtlichen Geschwister und Angehörigen.

Mögen sie alle in Frieden ruhen, sie starben weil sie Juden waren als Opfer
eines Wahnsinns und weil das Kainszeichen des Hakenkreuzes von einem Wahn-
sinnigen errichtet über dem Landherrschte, das einst mit Recht das Land der Dichter
und Denker genannt wurde.
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Ostatni ¿ydzi w ma³ym miasteczku w Prusach
Zachodnich pod panowaniem swastyki.

Napisa³ Eitelfriedrich May z Koœcierzyny, ostatni kierownik
Archiwum Miejskiego w K¹pielisku Morskim Sopot.

W mojej ma³ej ojczyŸnie, Koœcierzynie, ma³ym miasteczku powiatowym
w Prusach Zachodnich, bêd¹cym siedzib¹ starostwa, stacji kolejowej, gimnazjum,
seminarium nauczycielskiego, inspektora oœwiatowego i odpowiednich urzêdów
powiatowych, jak i kilku szkó³ powszechnych, ¿y³o w 1914 roku poœród ponad
7000 mieszkañców 226 ¿ydów.

Nie chcê opisywaæ historii koœcierskich ¿ydów, bo wyda³em j¹ ju¿ w 1928
roku w Tczewie*. Zawarte s¹ w niej trudnoœci i walka, z którymi ¿ydzi musieli
zwyciêsko zmierzyæ siê od 1772 roku, kiedy Królestwo Polskie wesz³o do pañ-
stwa pruskiego. W tej gazecie**, któr¹ czyta siê nie tylko we wszystkich miastach
Ameryki, ale i we wszystkich cywilizowanych krajach kuli ziemskiej i na pewno
wpadnie ona w rêce wielu ¿ydom, którzy mieli stycznoœæ z Prusami Zachodnimi,
Gdañskiem a mo¿e nawet z Koœcierzyn¹, chcê siê ograniczyæ tylko do opisu koñca,
jakiego doœwiadczyli koœcierscy ¿ydzi.

To z³oœliwa potwarz, kiedy chce siê przedstawiæ ¿ydów na niemiecko-pol-
skim Wschodzie, z³o¿onym, jaki by³ on przed 1945 rokiem, jako niezainteresowa-
nych niemczyzn¹, a nawet jako jej przeciwników.

Najwiêksz¹ gmin¹ wyznaniow¹ mojego miasta rodzinnego byli katolicy, a ze
wzglêdu na to, ¿e prawie wszyscy, którzy byli katolikami, przynale¿eli do pol-
skiego b¹dŸ kaszubskiego ludu, polskoœæ by³a silniejsza ni¿ niemczyzna, choæ
wielu Polaków potrafi³o nie tylko doceniæ b³ogos³awieñstwa zapewniane przez
sprawiedliwe i nale¿yte rz¹dy przed rokiem 1914, ale i odpowiednio do tego udzie-
laæ siê w pañstwie pruskim. Bardzo ¿ywa by³a dzia³alnoœæ w Koœcierzynie zgro-
madzeñ narodowych, jak np. Zwi¹zku Weteranów, Ligi Morskiej, Towarzystwa
Gimnastycznego, Kó³ka Œpiewaczego, Bractwa Strzeleckiego i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej i tak samo ¿ywe by³o aktywne wspó³dzia³anie licznych ¿ydów w tych
organizacjach. St¹d zdjêcie Bractwa Strzeleckiego, które le¿y przede mn¹, z roku
1909, wykazuje poœród 48 strzelców tylko 5 ¿ydów, z których jeden by³ przed

t³um. z j. niem. Magdalena Darska-£ogin

* Zob. R. Borchers, jego tekst w niniejszym tomie, s. 156-177.
** Artyku³ przygotowany zapewne do „Westpressicher”.
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1918 dwukrotnie królem kurkowym. Zwi¹zek Weteranów zalicza³ do swoich daw-
nych cz³onków z wojny 1870/71 dwóch bardzo aktywnie dzia³aj¹cych na rzecz
swojego stowarzyszenia ¿ydów. By³ to radny Adolf Fleischer i radca ksiêgowy
Philipp Loewe. Oprócz tego, ¿e ¿ydzi byli reprezentowani poœród lekarzy, to dwaj
piastuj¹cy kierownicze stanowiska, w tym sêdziego nadzoruj¹cego urz¹d s¹dow-
niczy, byli ¿ydami. Byli najmocniej reprezentowani w miejskim parlamencie. Nie
odpowiada³o to, co prawda, ich liczebnoœci, by³o jednak¿e uzasadnione p³aconymi
przez nich najwy¿szymi podatkami, a inni obywatele nigdy nie zg³aszali do tego
zastrze¿eñ.

Kiedy dziêki Ustawie o miastach z roku 1809 ¿ydzi zostali zrównani w pra-
wach z osobami innych wyznañ i obywatelami w pañstwie pruskim, po raz pierwszy
ju¿ w roku 1816 handlowiec Israel Heilmann zosta³ ¿ydowskim radnym miej-
skim, po nim w roku 1821 pod¹¿yli Abraham Pinkus i w roku 1830 Jakob Flei-
scher. Oczywiœcie, ¿e ¿ydzi ci uwa¿ali siê za Niemców w tym zgromadzeniu sk³a-
daj¹cym siê wtedy jeszcze w przewadze z Polaków. Ka¿dy ¿yd odbiera³ jako oso-
bist¹ zniewagê, której ukarania dochodzi³by s¹downie, jeœli nie nazywano go
Niemcem. W roku 1844 po raz pierwszy ¿yd Markus Fleischer zasiad³ w kole-
gium magistrackim, do którego przez nastêpne 70 lat z niewielkimi przerwami
nale¿a³o 8 dalszych ¿ydów. W roku 1889 ¿yd Josef Caspary zosta³ przewodnicz¹-
cym rady miejskiej. Podsumowuj¹c, do tego gremium nale¿a³o w ci¹gu stu lat od
1816–1917 w ró¿nym czasie 32 ¿ydów.

Pokojowo ¿yli protestanci, katolicy i ¿ydzi w ma³ym miasteczku i wzajemnie
uczestniczyli w tym, co im siê przydarza³o, w swoich uroczystoœciach i miejsco-
wych zdarzeniach historycznych. O nienawiœci rasowej i antysemityzmie prawie
nikt nic nie wiedzia³. Kiedy uczêszcza³em do koœcierskiego gimnazjum, gdzie
poœród 110 uczniów by³o 12 ¿ydów, a byli oni wcale nieg³upi, wychowywani
byliœmy przez naszego czcigodnego dyrektora gimnazjum i naszych nauczycieli
religii do mi³oœci bliŸniego, za którego by³ te¿ uwa¿any ¿yd. Mój ojciec by³ ak-
tywnym politykiem konserwatywnym i mia³ przyjazne kontakty z wieloma ¿ydami.
Nigdy nie us³ysza³em w moim domu rodzinnym s³owa ¿yd w negatywnym zna-
czeniu. Przejœciowe zak³ócenie przyjaznych stosunków nast¹pi³o w stosunkach
z ¿ydami w mieœcie z powodu morderstwa ucznia pi¹tej klasy gimnazjum Ernsta
Wintera w Chojnicach, które niedorzecznie by³o okreœlane przez krêgi antysemic-
kie jako mord rytualny. Morderstwa tego, którego nie uda³o siê, co prawda, wyja-
œniæ, co do którego jednak¿e zak³adano, ¿e pope³nione zosta³o przez nie-¿yda,
którego nazwisko by³o nawet wymieniane szeptem. Nasz radca Trüstedt post¹pi³
w sposób mog¹cy s³u¿yæ za wzór, upominaj¹c siê o prawa ¿ydów i prawdê.

Wkrótce po roku 1772 za³o¿ona zosta³a gmina ¿ydowska i otrzyma³a swoj¹
pierwsz¹ œwi¹tyniê na terytorium wydzielonym spod jurysdykcji miejskiej, czyli
na gruntach królewskich. Synagoga zosta³a zbudowana na ul. Psiej-Ogarnej
w roku 1845, a w roku 1940 zburzona przez nazistowskich pod¿egaczy. W tym
samym czasie zniszczony zosta³ cmentarz, za³o¿ony w roku 1799. Pêka³o mi serce,



267      OSTATNI ¯YDZI W MA£YM MIASTECZKU W PRUSACH ZACHODNICH...

kiedy widzia³em wiele
zniszczonych nagrobków
rodziców moich przyjació³
i przyjació³ moich rodzi-
ców. Oprócz tego otwiera-
no groby zamo¿nych ¿y-
dów i wyci¹gano cia³a, bo
spodziewano siê znaleŸæ
pieni¹dze czy inne skarby.
Dla tych dumnych ze swo-
jej rasy, pewnych swojej
aryjskoœci nazistów nie by-
³oby ¿adnym obci¹¿eniem
przyw³aszczenie sobie tych
skarbów, jak to zrobili
z w³asnoœci¹ Polaków.

Pierwszy rabin dr Sal-
vendy zosta³ zatrudniony
w roku 1865; dzia³a³ a¿ do
1868 i póŸniej zosta³ rabi-
nem okrêgu w Dürkheim w Palatynacie. Dziêki hojnej dzia³alnoœci filantropijnej
zdoby³ sobie uznanie i by³ bardzo powa¿any w Koœcierzynie a¿ do swojej œmierci
w roku 1914.

Jego nastêpc¹ by³ dr Abraham Blüh w latach 1868–1880, zmar³ jako rabin
w Troppau w Austrii. Dr Singer 1881–1886 by³ lubianym i chêtnie widywanym
cz³owiekiem, liberalnym w swoich pogl¹dach na tematy wiary. Jego naturalna
weso³oœæ by³a mu pomoc¹ w trudnych sytuacjach, których nigdy nie brakuje.
Nawi¹za³ przyjacielskie kontakty z ewangelickim i katolickim proboszczem i czêsto
widywano duszpasterzy trzech wyznañ mi³o spêdzaj¹cych w swoim towarzystwie
czas. Dr Theodor 1886–1888 przeniós³ siê w tej samej roli do Bojanowa w Pro-
wincji Poznañskiej. Jego syn by³ profesorem gimnazjalnym w pañstwowym gim-
nazjum we Wroc³awiu. Czy uda³o mu siê zachowaæ ¿ycie w czasie ob³êdu lat
1933–1945? ¯yczê mu tego, jako jego krajan. Dr Isaak Münz zamyka grupê koœ-
cierskich rabinów po 31 latach dzia³alnoœci w ma³ym miasteczku w Prusach Za-
chodnich. ¯y³ w wielkim odosobnieniu i cieszy³ siê ogólnym powa¿aniem. Jego
prace filozoficzne o Majmonidesie przetrwaj¹ o wiele d³u¿ej ni¿ jego ¿ycie. Tego,
jak bardzo koœcierscy ¿ydzi nie tylko czuli siê Niemcami, lecz i tak siê zachowy-
wali, dowodzi to, ¿e prawie ca³a gmina ze swoim rabinem na czele w roku 1920
wola³a emigracjê do Niemiec ni¿ ¿ycie pod polskim panowaniem. Z Berlina, do-
k¹d przeniós³ siê dr Münz ze swoj¹ rodzin¹ w roku 1920, wyemigrowa³ on po
wybuchu nazistowskiego terroru wraz z rodzin¹ do Tel-Awiwu, gdzie zmar³. Jego
syn Leo jest tam cenionym ginekologiem.

Wnêtrze koœcierskiej synagogi
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1 Autor podaje nazwê Teufelsinsel, dzisiaj nie ma wyspy na jez. Garczyn, nazwa zosta³a prze-
t³umaczona – przyp. t³umaczki.

W Koœcierzynie zosta³y tylko dwie rodziny – piekarza Michaelisa i kuœnierza
Mendelsohna. Obydwu Ÿle siê dzia³o w Polsce z powodu polskiego bojkotu.
Pomimo tego, nadal przyznawali siê radoœnie i otwarcie, ¿e nale¿¹ do niemieckiej
mniejszoœci, o czym mog³em siê przekonaæ przy okazji moich corocznych odwie-
dzin w mojej ma³ej ojczyŸnie po roku 1920.

I nadszed³ straszliwy dla Polski rok 1939. A z nim najazd Hitlera na Polskê
i z nim pocz¹tek koñca niemieckiego panowania na wschodzie i mo¿liwoœci, aby
niemieccy ludzie mogli w ogóle mieszkaæ na wschodzie. 8 wrzeœnia 1939 po raz
pierwszy odwiedzi³em moje rodzinne miasto, które znalaz³o siê pod panowaniem
swastyki. Nie znalaz³em ju¿ ¿adnego ¿yda. Ma³¿onkowie Mendelsohn, starsi pañ-
stwo w wieku 80 czy 70 lat, zaraz po wkroczeniu niemieckich nazistów zostali na
krótko aresztowani przez SS, wywleczeni do lasu i rozstrzelani.

Niepogrzebane cia³a pozostawiono przy drodze, która prowadzi od szosy do
Bytowa, zaraz za wjazdem do lasu, na prawo do jez. Garczyn, na którym jest
Diabelska Wyspa1. Przebywaj¹cy u nich z wizyt¹ kuœnierz Josef Zamory, pomimo
swojego Krzy¿a ¯elaznego I klasy, który zdoby³ jako podoficer w 1914 roku we
Francji, zosta³ wraz z nimi rozstrzelany. By³ on bratem pani Mendelsohn.

Kaszubi zakopali cia³a i w swej dzieciêcej prostocie przyozdobili groby tych
¿ydów nie tylko wieñcami i kwiatami, lecz te¿ krzy¿ami. Druga rodzina koœcier-
ska, pani Anna Michaelis – jej syn Ludwig by³ lekarzem w Saalfeld, póŸniej
w Ameryce – gospodarowa³a samotnie z córk¹ Ellen, musia³a opuœciæ Koœcierzynê
w ci¹gu 24 godzin. Ten sam los spotka³ polskiego ¿yda, który przywêdrowa³ po
1920 roku. Cudem wydaje siê wiadomoœæ, ¿e tych troje ¿ydów nie zosta³o zamor-
dowanych, lecz pozwolono im odejœæ. Razem wyruszyli jednokonnym wozem
w niewiadome i po tygodniach dotarli do Warszawy. Tam trafili do getta. Moje
starania, aby poprzez zaprzyjaŸnionego ¿ydowskiego dentystê, który te¿ by³ miesz-
kañcem Koœcierzyny, uzyskaæ dokumenty dla pani i panny Michaelis na wyjazd
do syna i brata, pozosta³y p³onne. Starsza pani zmar³a wkrótce w getcie. Z Ellen
mia³em kontakt poprzez osoby trzecie a¿ do czasu, kiedy getto sp³onê³o. Prawdo-
podobnie straci³a tam ¿ycie.

Tak zakoñczy³a swój ¿ywot niegdyœ kwitn¹ca gmina koœcierska, bo i mój
przyjaciel Adolf Stein z Berlina, który te¿ urodzi³ siê w Koœcierzynie, napisa³ do
mnie w odpowiedzi na moje pytanie o koœcierskich ¿ydów, którzy po 1920 roku
wywêdrowali do Berlina, ¿e wszyscy oni zostali pozbawieni ¿ycia w Berlinie,
Auschwitz lub Theresienstadt, a poœród nich ca³e jego rodzeñstwo i wszyscy krewni.

Niech wszyscy oni spoczywaj¹ w pokoju. Ponieœli œmieræ, bo byli ¿ydami,
jako ofiary szaleñstwa i tego, ¿e kainowe piêtno swastyki wzniesione przez sza-
leñca panowa³o ponad krajem, który kiedyœ zgodnie z prawd¹ nazywany by³ krajem
poetów i myœlicieli.
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Czêœæ IV

Recenzje, omówienia
i noty bibliograficzne
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Opole 2011; rec. W.M. Mokijenko (S. Petersburg)
i W. Lubaœ (Opole)

Jerzy Treder

Dzie³o jest nie tylko wielkie objêtoœci¹ (tom I liczy 526 stron, a II 640), ale
równie¿ znakomite merytorycznie, choæ nie bez wad. O kaszubszczyŸnie czytamy
w wielu miejscach, w tym tak¿e w osobnych rozdzia³ach, szczególnie obszernie
i nawet szczegó³owo w czêœci 13 (t. II, s. 365-382), zw³aszcza du¿o tu o kaszub-
skim jêzyku literackim w kontekœcie tzw. mikrojêzyków i mikrolingwistyki, dys-
cyplin uformowanych przez autora dzie³a. Autor, wybitny slawista1, poznawa³
S³owiañszczyznê i jêzyki s³owiañskie przede wszystkim z racji zajmowania siê
ponad 30 lat mikrojêzykami w S³owiañszczyŸnie. Zdobywa³ wiedzê m.in. z au-
topsji, a wiêc podczas podró¿y naukowych (W t. II, s. 503 pisze o pobytach na
ziemi S³owiñców w 1993 i 1994 r. i przytacza fragment z dziennika…), zw³aszcza
jednak z prezentowanej ogromnej literatury przedmiotu w wielu jêzykach, daw-
nej i najnowszej, wydanej do 2006 r. Pamiêtaj¹c, ¿e dzie³o obejmuje rozleg³¹
i zró¿nicowan¹ problematykê i ma ukazaæ – w perspektywie historycznej i wspó³-
czesnej – przede wszystkim uniwersalia opisywanego przedmiotu, nie da siê wszak-
¿e nie zauwa¿yæ w nim i pomin¹æ szczegó³ów, które nie zawsze zosta³y dobrze
dobrane, poprawnie zreferowane czy wrêcz zapisane, jak np. pewne w³aœciwoœci
kaszubskiego jêzyka; szkoda, ¿e to tak „posz³o w œwiat”, o czym nieco wiêcej
ni¿ej.

1 Aleksandr Dmitrijewiè Dulièenko (ur. 1941), profesor slawistyki w Uniwersytecie w Tartu
(Dorpad) w Estonii, cz³onek Instytutu Kaszubskiego, autor kilkuset prac w 20 jêzykach, w
tym wielu ksi¹¿ek, m.in. monografii Slovjanskije literaturnyje mikrojazyki (Voprosy stanovle-
nija i razvitija), Moskwa 1981, w której na s. 340-409 opisa³ kaszubszczyznê, któr¹ zajmuje
siê bli¿ej od 1981 r.; wydrukowa³ kilkanaœcie prac jej poœwiêconych, zw³aszcza z rêkopisu
pierwsz¹ gramatykê F. Ceynowy (1998).
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Ksi¹¿ka omawia fundamentalne problemy wspó³czesnej slawistyki, zw³asz-
cza lingwistyczne. Wed³ug rekomendacji autora (przeds³owie) oœwietla ona z po-
zycji stanu nauki prze³omu XX i XXI wieku takie tradycyjne tematy, jak: ogl¹d
wspó³czesnej S³owiañszczyzny, etnogeneza i praojczyna S³owian, s³owiañska et-
nonimika, ¿ycie S³owian w przesz³oœci w œwietle danych jêzykowych, jêzyk pras³o-
wiañski na tle indoeuropejskich, pochodzenie jêzyków s³owiañskich i ich klasyfi-
kacja, powstanie i rozwój piœmiennictwa oraz rola w tym procesie jêzyka staro-
-cerkiewno-s³owiañskiego; zwraca uwagê na jêzyki wymar³e (po³abski i s³owiñ-
ski), dok³adniej charakteryzuje wspó³czesne jêzyki narodów s³owiañskich wraz
z przyk³adami tekstów i przytoczeniem wa¿niejszej literatury. S³owiañskie jêzyki
ukazane zosta³y w oœwietleniu porównawczo-typologicznym, z objaœnieniem g³ów-
nych etapów stawania siê i etapów rozwoju s³owiañskiej filologii w krajach s³o-
wiañskich. Uwzglêdniono w dziele takie nowe slawistyczne dyscypliny, jak: s³o-
wiañska mikrolingwistyka i mikrofilologie, s³owiañska interlingwistyka (tj. idea
s³owiañskiej wzajemnoœci i ogólnos³owiañskiego jêzyka w historii S³owian) i np.
(karpato)rusinistyka – dziedzina badaj¹ca problemy powstawania i rozwoju (kar-
pato)rusiñskiego jêzyka literackiego. Nawiasem mówi¹c, twórc¹ ich w przewa¿a-
j¹cej mierze jest sam Duliczenko, który w tej ksi¹¿ce przedstawia w³asny punkt
widzenia na perspektywy rozwoju we wspó³czesnym œwiecie wielkich i ma³ych
s³owiañskich jêzyków i s³owiañskiej filologii jako nauki.

Autor zapewnia, ¿e z ksi¹¿ki mo¿e korzystaæ student, pocz¹tkuj¹cy badacz
i profesjonalista. W zakoñczeniu przeds³owia przedstawi³ zawartoœæ tomów i uza-
sadnienie takiego podzia³u materia³u: t. 1. o wa¿niejszych etapach rozwoju filolo-
gii s³owiañskiej w krajach s³owiañskich itp., t. 2. o jêzyku pras³owiañskim, po-
chodzeniu i klasyfikacji jêzyków s³owiañskich, charakterystyka wspó³czesnych
s³owiañskich jêzyków i mikrojêzyków…

Dzie³o cechuje przemyœlana konstrukcja i te¿ jej perfekcyjna realizacja, wszak-
¿e z dwoma wyj¹tkami, dotycz¹cymi akurat kaszubszczyzny. Otó¿ w t. 1. referu-
j¹cym historiê slawistyki w poszczególnych krajach s³owiañskich autor nie zde-
cydowa³ siê wyodrêbniæ i opisaæ filologii kaszubskiej, chocia¿ na przedostatniej
stronie koñcowego rozdzia³u (t. II, s. 529) napisa³: „Powoli kszta³tuje siê w obec-
nym czasie mikrofilologia kaszubska, bezpoœrednio zwi¹zana z filologi¹ polsk¹”.
Istotnie tam j¹ prezentuje wycinkami (t. I, s. 148). Autor zwi¹za³ jêzyk kaszubski
z mikrofilologiami, a teoria tzw. mikrojêzyków oraz mikrolingwistyki i mikrofi-
lologii powsta³a dopiero w 2. po³owie XX w. Problematykê tê autor w ca³oœci uj¹³
w t. 2. „obejmuj¹cym czysto lingwistyczn¹ problematykê”, tj. charakterystykê
wszystkich jêzyków narodowych i tzw. mikrojêzyków, w tym kaszubskiego. Czy
kaszubska nie spe³nia warunków tzw. wielkiej filologii? Gdy chodzi o te koniecz-
ne warunki, to zwróæmy uwagê na stwierdzenie Duliczenki, ¿e w XX w. powsta³a
jugos³awo-rusiñska mikrofilologia, „dok³adnie w 1904 r., wraz z pojawieniem
siê pierwszej poetyckiej ksi¹¿ki w tym jêzyku Gawry³y Kostelnika”, mianowicie:
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Z mojego valala; pisze, ¿e ta mikrofilologia mog³aby zostaæ w³¹czona do makro-
filologii (t. II, s. 527).

A przecie¿ pocz¹tki filologii kaszubskiej trzeba ³¹czyæ z powstaniem tekstów
literackich oraz naukowych (np. Wùvogj…) i przek³adowych F. Ceynowy z lat
piêædziesi¹tych XIX w. oraz jego udzia³em w koncepcji ogólnos³owiañskiego jê-
zyka, a tak¿e z badaniami i pracami s³ownikowymi K.C. Mrongowiusza, nastêpnie
Hilferdinga, Ramu³ta… Od 1880 r. pojawiaj¹ siê utwory Derdowskiego, potem
m³odokaszubów itd. W okresie miêdzywojennym ukazuje siê te¿ niema³o prac,
np. wa¿ne i aktualne dla nauki studium J. Karnowskiego Zdania o stosunku jêzy-
kowym ludnoœci polskiej do kaszubskiej („Gryf”, 1910; przedruk w: Kaszubszczy-
zna w przesz³oœci i dziœ, red. J. Treder, KHNiT PAN, Warszawa 2006, w dziele
Duliczenki nieujêta). Ow¹ mikrofilologiê wyznaczaj¹ spore osi¹gniêcia po 1945 r.,
szczególnie po 1989 r., m.in. prace naukowe po kaszubsku!

Drugi b³¹d w realizacji koncepcji dzie³a wynik³ z potraktowania dialektu s³o-
wiñskiego jako jêzyk, a wiêc usytuowania go wœród jêzyków (tu: wymar³ych), nie
zaœ wœród mikrojêzyków. Autor pisze, ¿e sprawa statusu s³owiñszczyzny by³a
dyskusyjna, nie odwo³uj¹c siê tu wprost do F. Lorentza, postêpuj¹cym chyba naj-
pierw za Hilferdingiem, który pisa³ o „nowym s³owiañskim narzeczu” (list do
I.I. Sriezniewskiego z 21.08.1856). A.F. ¯urawlew w 1994 r., bior¹c za podstawê
15 zeszytów etymologicznego s³ownika pras³owiañskiego O.N. Trubaczewa,
uwzglêdni³ w swej klasyfikacji jêzyków wed³ug leksyki tak¿e kaszubsko-s³owiñ-
ski (t. II, s. 113). Dziwi, ¿e autor nie zauwa¿y³, i¿ zabytki reprezentuj¹ce wymar³y
jêzyk s³owiñski w ca³oœci wype³niaj¹ wydzielony przezeñ 1. przedodrodzeniowy
okres rozwoju kaszubskiego jêzyka literackiego (t. I, s. 367), zw³aszcza jeœli siê
wykluczy mylnie zaliczone do zabytków kaszubskich tzw. dutki brzeskie (1402)
i – o dziwo! – polski utwór Tragedia o bogaczu i £azarzu (1643), rzekomo
„z oddzielnymi fragmentami kaszubskimi”, gdy znajdujemy w nim zaledwie kilka
wyrazów kaszubskich. Do tego okresu autor s³usznie w³¹cza m.in. znane zabytki
Krofeja (1586), Mostnika (1643), Perykopy smo³dziñskie (1699–1701) i Przysiêgi
s³owiñskie z Wierzchocina (1706–1722), ale w innym miejscu wœród „pierwszych
zabytków piœmiennictwa, zw³aszcza przek³adów na polski jêzyk regionalny Po-
morza z zawartymi w nich s³owiñskimi elementami jêzykowymi (rzecz idzie
o przek³adzie M. Mostnika ma³ego katechizmu M. Lutra, wydanego w 1643 r.”–
dla wymar³ego jêzyka s³owiñskiego – powtarza tylko ten jeden tekst (t. II, s. 500),
gdy powinien przytoczyæ wszystkie.

Widaæ w pracy sta³¹ d¹¿noœæ do oszczêdnoœci s³owa, mo¿e poza rozbudo-
wan¹ i „przeteoryzowan¹” pocz¹tkow¹ czêœci¹ rozdzia³u 13. o mikrojêzykach czy
te¿ wspomnianym – ciekawym i nawet barwnym – podrozdzia³em o wymar³ym
jêzyku s³owiñskim, zak³ócaj¹cym jednak prezentacjê faz rozwoju kaszubszczyzny
literackiej. Zdarzaj¹ siê i inne dysproporcje, jak np. opis formowania siê i rozwoju
filologii s³owiañskiej we wschodniej S³owiañszczyŸnie a¿ na stu stronach (t. I,



JERZY TREDER274

41–144); tu m.in. o P.S. Pallasie, inicjatorze 2-tomowego S³ownikach porównaw-
czych jêzyków i narzeczy Europy i Azji (1787–89), w którym na pozycji 9. wymie-
niany jest kaszubski materia³ s³ownikowy; o P.I. Prejsie, jego pobycie na Kaszu-
bach i raporcie, o A.F. Hilferdingu, jego podró¿y na Kaszuby i ksi¹¿ce, o T.D.
Floryñskim, który kaszubski uznawa³ za samodzielny jêzyk itp. Tej samej proble-
matyce w zachodniej S³owiañszczyŸnie poœwiêci³ tylko 40 stron (t. I, s. 144–181),
pisz¹c w nim m.in. o zainteresowaniu K.C. Mrongowiusza Kaszubami, o A. Kali-
nie pisz¹cym o jêzyku kaszubskim, o S. Ramu³cie opowiadaj¹cym siê za samo-
dzielnoœci¹ jêzyka kaszubskiego, o L. Zabrockim pisz¹cym o gwarach kaszub-
skich itd.

Niestety, przesadna nieraz oszczêdnoœæ informacji wychodzi na z³e wyk³a-
dowi, który staje siê schematyczny i bez treœci; tak mo¿e to odbieraæ czytelnik
wiedz¹cy ju¿ coœ na ten temat, np. o procesie germanizacji zachodniopomorskich
Kaszubów Duliczenko napisa³ tylko: „Historia tych wydarzeñ dostatecznie dobrze
zbadana” (t. II, s. 501). Poza bardzo krótkimi fragmentami oryginalnych tekstów
w opisach poszczególnych jêzyków (dla kaszubskiego autorstwa J. Trepczyka)
brakuje w nim w ogóle jakichœ ilustracji: zdjêæ ludzi czy podobizn zabytków jêzy-
kowych, map, ok³adek wa¿nych dzie³ itp. Liczne s¹ za to zestawienia tabelarycz-
ne, u³atwiaj¹ce porównania ró¿nych kwestii, w tym zw³aszcza wa¿na w aneksie
Tablica synchroniczna wydarzeñ u S³owian (IX – pocz. XXI w.) (t. II, s. 569–601),
niestety, wykazuj¹ca w dokumentacji kaszubszczyzny niespodziewane braki…

Bardzo bogata, choæ dalece niewystarczaj¹ca, jest bibliografia, podawana
w odpowiednich miejscach, wobec czego niektóre pozycje mog¹ siê dublowaæ,
np. F. Ceynowa, Zarés do Grammatikj… (t. II, s. 382 i 504). Literatura doprowa-
dzona zosta³a do 2006 r., obejmuj¹c wa¿niejsze prace œwiatowe, a wiêc w ró¿-
nych jêzykach, jednak z przewag¹ rosyjskojêzycznych; z kaszubskojêzycznych
tylko tzw. trojaczki symultaniczne: J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder
(1999), z której przej¹³ do swego wyk³adu niema³o wiadomoœci. W bibliografii
wymienia siê Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i S³ownik etymologiczny kaszubsz-
czyzny czy te¿ S³ownik gwar polskich PAN, ale dziwi, ¿e dzie³ tej rangi naukowej
nie wyeksponowano w tekœcie g³ównym. Zaskakuje brak F. Lorentza wielkiej
Gramatyki pomorskiej (1927–1937, wyd. fotoofset. 1958–1962), gdy jest jego
skromna Kaschubische Grammatik (1919), ledwie projekt standaryzowanej ka-
szubszczyzny. Nie znajdziemy w indeksie nazwiska A.F. Majewicz, a T. Wicher-
kiewicz pojawia siê raz jako redaktor ksi¹¿ki, W. Boryœ raz jako wspó³autor SEK-u
(a jego S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego z 2005 r. dopiero w tabelce na
s. 600; w nim kaszubskie materia³y leksykalne cytowane s¹ regularnie!), H. Popo-
wskiej-Taborskiej tylko 3 razy, wy³¹cznie w bibliografii; inicjatorkê dwu wy¿ej
cytowanych dzie³ potraktowano jako wspó³autorkê z Borysiem (t. I, s. 154);
w ogóle polskich kaszubologów wymieniono raczej z klauzul¹ „z pozycji poloni-
styki”: E. Breza, J. Treder, H. Popowska-Taborska, J. Zieniukowa, K. Handke,
E. Rzetelska-Feleszko, M. Cybulski (t. I, s. 156); notabene, Duliczenko nie
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zauwa¿y³ ewolucji ich pogl¹dów po 1980 czy 1989 r. Nie odwo³uje siê do g³oœ-
nych polemik z lat transformacji w Polsce. Literatury piêknej prawie wcale nie
cytuje, poza tytu³em poematu H. Derdowskiego i powieœci A. Majkowskiego!
Informuj¹c o poezji w piêknie wydanych antologiach (!), nie wymienia ¿adnego
tytu³u; notabene, w grê mog³a wchodziæ tylko Modra struna (1973). Z punktu
widzenia S³owiañszczyzny s¹ to zapewne drobiazgi, ale nale¿a³oby przyk³adaæ do
faktów lokaln¹ miarê; œwiadczy³oby to o w³aœciwym widzeniu „lokalnego” w „uni-
wersalnym”. Wówczas obok rzadko w ksi¹¿ce cytowanej Europejskiej Karty
Jêzyków Regionalnych i Mniejszoœciowych (Strasburg 1992) znalaz³oby siê miej-
sce na odnotowanie z Kaszub dokumentu Strategia ochrony i rozwoju jêzyka
i kultury kaszubskiej/ Sztrategijô òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë
(2006) oraz faktu powo³ania Rady Jêzyka Kaszubskiego (2006), pierwszej w dzie-
jach Kaszubów instytucji zajmuj¹cej siê przede wszystkim ochron¹ i rozwojem
kaszubszczyzny. Nie zdo³a³ ju¿ wspomnieæ o „Biuletynie RJK. Rok 2007” (Gdañsk
2007).

Na koñcu t. II znajduje siê S³owiañska bibliografia. Wa¿niejsze periodyczne
i seryjne wydania – niestety, nie ma tu np. bibliografii kaszubistycznej zestawio-
nej przez H. Górnowicza (1965) i kontynuowanej przez J. Tredera (1991), w której
podano m.in. 4 prace Duliczenki, nie ma te¿ ksi¹¿ki C. Obracht-Prondzyñskiego
Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich (2004), w której zare-
jestrowano m.in. 9 prac Duliczenki. Nie wykazuje ani jednego adresu portalu in-
ternetowego, np. Nasze Kaszuby czy rastkokaszuby, gdzie te¿ s¹ bibliografie. Nie
zosta³a wymieniona tak¿e ksi¹¿ki Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red.
J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyñski (IK, Gdañsk 2001), m.in. z referatami:
W. Boryœ Kaszubska leksykografia i badania s³ownictwa kaszubskiego w XX wieku,
H. Popowska-Taborska Zabytki piœmiennictwa kaszubskiego, a tak¿e samego
A. Duliczenki Èç àðõèâíûõ êàøóáîëîãè÷åñêèõ íàõîäîê â Ðîññèè: ïåðâàÿ ðóêîïèñíàÿ
êàøóáñêàÿ ãðàììàòèêà è äðóãèå äîêóìåíòû XVIII–XIX ââ. Duliczenkê
bardzo interesuje rozwój kaszubskiego jêzyka literackiego, ale nie uj¹³ ksi¹¿ki
J. Tredera Historia kaszubskiego jêzyka literackiego. Studia (2005). Nie wyzy-
ska³ tak¿e publikacji J. Mordawskiego Statystyka ludnoœci kaszubskiej. Kaszubi
u progu XXI wieku (IK, Gdañsk 2005). Nie ma te¿ jej poprzedniczki: S. Ramu³t,
Statystyka ludnoœci kaszubskiej, Kraków 1899. Itd. Mile zaskakuje podanie
w tablicy (na s. 599) organu IK „Acta Cassubiana” (od 1999). Ogólnie jednak taki
wybór literatury przynosi szkodê nie tylko ksi¹¿ce i czytelnikowi, ale tworzy fa³-
szywy obraz nauki, tu slawistyki polskiej i kaszubskiej – w œwiecie.

A teraz nieco bardziej szczegó³owy przegl¹d wiadomoœci z piêciu miejsc
w dziele, w których problematyka kaszubska opisana zosta³a szerzej:

1. W cz. 3. Przegl¹d wspó³czesnej S³owiañszczyzny w p. Kaszuby (t. I,
s. 252–254): a) nazwy: Kaszëbi, Kaszëb, Kaszëbka, to samo w jêzyku polskim;
brak: Kaszëba, pol. Kaszuba; b) Termin Kaszubia, ³ac. Cassubia – papierowy,
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uczony, pospolicie Kaszëbë, pol. Kaszuby; b) terytorium i administracja: do 1998 r.
43 gminy: w gdañskim – 33, w s³upskim – 9, w bytomskim – 1, a Kaszubów
w nich nie mniej ni¿ 50 proc. Od 1999 r. Kaszuby znajduj¹ siê w jednym woje-
wództwie: pomorskim, z 19 powiatami.

Opozycja Polak – Kaszuba to „wieczny problem”. W polskiej nauce Kaszubi
s¹ uznawani za „specyficzn¹ grupê polskiego narodu”, gdy w rosyjskiej i nie-
mieckiej slawistyce uwa¿a siê Kaszubów za „samoistny etnos”, choæ bliski pol-
skiemu (stanowisko z XIX w.). Co do tego nie ma zgody nawet wœród samych
Kaszubów. (Notabene, na takie ujêcie zgodziliby siê tak¿e Kaszubi i Polacy, ale
to przecie¿ pojêcia nie te same!). Podaje dane z „Pomeranii” (2002) i wymienia
nadto nazwy subregionów: Bylacy, Józcy, Gachy, Zaboraky, S³owiñcy…

Nastêpnie petitem w kilkunastu punktach prezentuje „historyczne etapy roz-
woju Kaszubów”: ž X–XII w.: 3 pomorskie regiony z grodami: Szczecin, Ko³o-
brzeg, Gdañsk ž po³. XII w.: przyjêcie chrzeœcijañstwa ž XIII w.: pojawiaj¹ siê
w Ÿród³ach nazwy Kaszubia i Kaszuby ž XIX w.: kaszubskie kulturalno-jêzykowe
odrodzenie i dzia³alnoœæ F. Ceynowy (lata 40. – pocz. lat 80.) ž powstanie ZK,
ZK-P (1964) i Instytutu Kaszubskiego (1996); autor dochodzi do pocz. XXI w.
i oficjalnego uznania kaszubskiego za jêzyk regionalny. Podaje, ¿e w k. XX w.
by³o ok. 0,5 mln Kaszubów: 367 tys. + 119 tys.; 60 proc. z nich to ludnoœæ wiejska.
W niektórych gminach ich populacja dochodzi do 90 proc. W spisie z 2002 r.:
5100 osób poda³o siê jako Kaszubi, a 51 tys. kaszubski jako rodzimy. Emigracja:
Kanada, USA, Niemcy. Ostatnio centrum Kaszub stanowi Gdañsk.

2. W cz. 6. S³owiañska etnonimika wymienia (t. I, s. 417) etnonim Kaszëbi,
pol. Kaszubi: pierwot. Cassibitae w rps XIII w. (np. Kronika wielkopolska). Duli-
czenko nie zna wiêc zapisu dux Cassubie z 1238 r., ale sam w K. Gessnera Mith-
ridatesie (1555) odkry³ pierwszy drukowany zapis etnonimu. Etymologia dot¹d
jest niewyjaœniona, ale Duliczenka zdaje siê powa¿niej traktowaæ wywód: „Pol-
sko-kaszubski etymolog E. Breza sk³ania siê ku temu, ¿e ten etnonim wywodzi siê
od mêskiego antroponimu Kazimierz, szczególnie od jego hipokorystyku Kasz,
z którym móg³ siê ³¹czyæ sufiks w formie -ub lub -ub(a)” (t. I, s. 417).

3. W cz. 13. S³owiañska mikrolingwistyka i s³owiañskie literackie mikrojêzyki
czytamy: „W XIX w. na kaszubski literacko-jêzykowy proces i na kaszubskiego
budziciela Floriana Ceynowê wp³ynê³o polskie odrodzenie, a tak¿e przedstawi-
ciele odrodzenia serbo³u¿yckiego. (J.A. Smoler) i czes. (J. Purkinie, F. Palacki)”
(t. II, s. 329), a zaraz potem pe³niej: „W XIX w. s³owiañskie ruchy odrodzeniowe
(polskie, czeskie, serbo³u¿yckie), nasilaj¹ca siê polityka germanizacyjna, uwaga
naukowych i kulturalnych œrodowisk Polski, Rosji i Niemiec zwrócone ku Kaszu-
bom wykreowa³y kaszubskiego budziciela F. Ceynowê. Impulsem dla takiej dzia-
³alnoœci by³ protest przysz³ego budziciela przeciw pogardliwemu odnoszeniu siê
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szlachty do macierzystego jêzyka i w ogóle do Kaszubów. (…) Ten subiektywny
zapa³ spowodowa³ wydanie ca³ej serii niedu¿ych ksi¹¿eczek po kaszubsku, w pierw-
szej kaszubskiej normatywnej gramatyce. Za F. Ceynow¹ postêpowa³ Hieronim
Derdowski, który sta³ siê w efekcie klasykiem kaszubskiej literatury, a na pocz¹tku
XX w. – cz³onkowie ruchu m³odokaszubów itd.” (t. II, s. 331). Trochê to niepre-
cyzyjne, gdy¿ trudno mówiæ a¿ o serii ksi¹¿eczek Ceynowy, a przede wszystkim
Derdowski ca³kowicie inaczej kontynuowa³ ideê Ceynowy.

Nastêpnie Duliczenko okreœla socjolingwistyczne parametry autonomicznego
mikrojêzyka kaszubskiego: a) lingwonimy: kaszëbsczi jãzëk/ kaszëbskô mowa,
b) podstawa dialektalna: „ró¿ne gwary”, c) piœmiennictwo: z XV w., ³acinka,
d) kodyfikacja gramatyczna: lata czterdzieste XIX w./ 1879 r., e) aspekt funkcjo-
nalny: rozwijaj¹cy siê (t. II, s. 334). Wydaje siê to doœæ sztuczne, jeœli siê wie, ¿e
wszystkie te parametry, mo¿e poza pierwszym, odnosz¹ siê wy³¹cznie do pism
Ceynowy, a zatem niedok³adne jest okreœlenie „ró¿ne gwary”, poniewa¿ Ceyno-
wa opiera³ siê w zasadzie na jednej gwarze, a ewidentnie b³êdne jest datowanie
piœmiennictwa kaszubskiego na XV w.; autor liczy tzw. dutki brzeskie, a to zdecydo-
wanie zabytek niekaszubski. Dyskusyjne jest te¿ mówienie o kodyfikacji w latach
czterdziestych XIX w. (por. te¿ t. II, s. 337), tj. za³o¿enie, ¿e ju¿ wtedy istnia³a
i funkcjonowa³a pierwsza gramatyka Ceynowy, któr¹ on na pewno zacz¹³ pisaæ
po 1846 r., ale do druku w Petersburgu wys³a³ dopiero w 1859 r., a druk nast¹pi³
w 1998 r.

Jak rozumieæ optymistyczne dane w tab. 8. Obraz realnego u¿ytkowania s³o-
wiañskich literackich mikrojêzyków (t. II, s. 343), maj¹cej ilustrowaæ aspekt funk-
cjonalny? W rubryce „kaszubski” znakiem „+” zaznaczono niemal wszystkie
wyró¿nione parametry, a wiêc reprezentacjê w liryce, opowiadaniach, powieœciach,
gazetach, dziennikach („–”: roczniki), wydawnictwach mieszanych, radiu, tele-
wizji, w szkole podstawowej („–”: œrednie, gimnazjum, a ze znakiem „?” – brak
wiarygodnych danych – klasy i wszystkie przedmioty), oddzielne przedmioty,
uniwersytet („–”: administracja), nauka („+” w nawiasie, tj. s³abo), Koœció³, prze-
k³ad Biblii, w³asne instytucje, teatr, napisy nazw miejscowoœci, nazwy osobowe.
Ka¿dy z tych parametrów, zw³aszcza ze znakiem „+”, wymaga³by choæby jednoz-
daniowej charakterystyki, zw³aszcza np. telewizja, teatr, pisownia nazwisk.

Wreszcie w podrozdziale S³owiañskie literackie mikrojêzyki: puszka Pandory?
– pisze: „Dyskutuj¹ z tego powodu niektórzy polscy slawiœci, twierdz¹cy, ¿e ka-
szubski, a tak¿e próby lokalnych literackich jêzyków œl¹skiego, góralskiego, ma-
zurskiego otworz¹ puszkê Pandory i ¿e to, jakoby, mo¿e doprowadziæ do »rozpa-
du polskiego jêzyka«” (t. II, 347). Jednak mimo tej dyskusji – stwierdza – polski
sejm przyj¹³ ustawê o kaszubskim jêzyku regionalnym (2005), w czym dostrzega
niema³¹ zas³ugê rozwoju kaszubskiego piœmiennictwa, ale tak¿e zmiany we wspó³-
czesnej polityce, uwidocznione w Europejskiej Karcie Jêzyków Regionalnych
i Mniejszoœciowych (Strasburg 1992).



JERZY TREDER278

4. Najd³u¿szy tekst nosi tytu³ Kaszubski mikrojêzyk (t. II, s. 365–382):
Lingwonimy: po rosyjskich kaszubskie, np. kaszëbizna, kaszëbsczi jãzëk,

potem polskie, a wœród nich te¿ dialekt kaszubski. W k. XIX w. i w latach dwu-
dziestych–trzydziestych XX w. tak¿e jêzyk pomorski, pomorsko-kaszubski. Nazwa:
Kaszëbë, Kaszëba, a „ziemiê swoj¹ oni nazywaj¹”: Kaszëbë/ Kaszëbi, a tak¿e
Kaszubia; ta ostatnia jest wtórna wobec polskiej.

Jêzyk odnosi siê do zachodniej ga³êzi lechickiej grupy zachodnios³owiañskiej.
Tradycyjnie w polskiej slawistyce „kaszubski przedstawia siê jak specyficzny dia-
lekt jêzyka polskiego”, a Kaszubów jako „etnograficzn¹ grupê” polskiego narodu.
W rosyjskiej i niemieckiej slawistyce ju¿ w koñcu XVIII w. jest on rozpatrywany
jako samoistny zachodnios³owiañski jêzyk, maj¹cy œcis³e zwi¹zki z jêzykiem pol-
skim. Trzeba tu zauwa¿yæ, ¿e samo umieszczenie wyrazów kaszubskich w S³ow-
nikach porównawczych… Pallasa o tym nie przes¹dza, gdy¿ obejmowa³ on tak¿e
dialekty, natomiast terminologia stosowana przez Hilferdinga mo¿e temu wrêcz
przeczyæ. Duliczenko konkluduje: „W obecnym szkicu fenomen kaszubskiego
jêzyka w³aœnie z tych pozycji siê rozwa¿a” (t. II, s. 365).

Rozprzestrzeniony jest w Polsce, na historycznym Pomorzu w regionie: by³e
woj. gdañskie, s³upskie i bydgoskie, gdzie Kaszubi mieszkaj¹ w 43 gminach
i stanowi¹ w ich wiêkszoœci wiêcej ni¿ 50 proc. ludnoœci. Wed³ug danych z 1995 r.
Kaszubów naliczono 367.724, a dodaæ trzeba jeszcze 119.480 tzw. pó³-Kaszu-
bów. U¿ywaj¹ go tak¿e Kaszubi poza Kaszubami (w Polsce) i w innych krajach,
w tym w USA i w Kanadzie (w niej ich ok. 20 tys.). Liczba ca³ego etnosu wynosi
ok. 500 tys. Powy¿ej 90 proc. Kaszubów mieszka w by³ym woj. gdañskim, przewa¿-
nie na wsi. W Gdañsku jest ich 20 tys., w Gdyni ok. 30 tys., w Sopocie ok. 20 tys.
Wa¿nymi historyczno-kulturalnymi centrami Kaszubów s¹ Gdañsk, Kartuzy,
Wejherowo, Koœcierzyna, Puck. Jêzykiem kaszubskim w kontaktach pos³uguje
siê 28 proc. ludnoœci, sporadycznie zaœ 58 proc.

Kaszubski jêzyk jest silnie zró¿nicowany dialektalnie: na pocz¹tku XX w.
F. Lorentz (1925) wydzieli³ w nim 76 dialektów i gwar, dziel¹cych siê na pó³noc-
nokaszubskie (rozpadaj¹ce siê na s³owiñski dialekt i w³aœciwe pó³nocne gwary)
i po³udniowokaszubskie, które dzieli³ na w³aœciwe po³udniowe gwary i przechod-
nie kaszubsko-zaborskie. II wojna œwiatowa zmieni³a tê dialektaln¹ mapê. Autorzy
AJK wydzielili 6 obszarów dialektalnych. Niezwyk³¹ ró¿norodnoœæ dialektaln¹
wyjaœnia siê przyczynami zewnêtrznymi (zmienne od czasów feudalnych granice
administracyjne, zmiany osadnictwa, w tym niemieckiego) i wewnêtrznojêzyko-
wymi (osobliwy rozwój systemu, wp³yw s¹siednich gwar). Opis akcentu: pn. –
ruchomy, w centrum – na okreœlonej sylabie wyrazu, na po³udniu – inicjalny.
Wariantywnoœæ wystêpuj¹ca na ró¿nych poziomach nadaje jêzykowi kaszubskiemu
specyfikê i stanowi obiektywn¹ przeszkodê w procesie normalizacji.

Liczne cechy maj¹ m.in. proweniencjê obc¹, zw³aszcza polsk¹ i niemieck¹,
np. w leksyce stanowi¹ one 5 proc.; i tu kilka, poza jastrë, niezbyt typowych
przyk³adów: flauta ‘g³adkie morze’, flara ‘okrycie z cienkiej tkaniny’, fùnca ‘lampa
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naftowa’, te¿ marginalny typ jeden dwadzesce; z polszczyzny przytacza tak¿e przy-
k³ady okazjonalne, np. sã nie poddalem, niedola ‘ciê¿kie ¿ycie’ zamiast biéda,
racja za prôwda, chtëren i typ bëm, bës, bësmë itp. Podkreœla szyk przymiotnik
+ rzeczownik, np. kaszëbskô porcelana obok porcelana kaszëbskô. Ze sk³adni
wymienia rzadki dziœ typ On je poeta wobec pol. On jest poet¹. W porównaniu
z polskim zauwa¿a opuszczanie [raczej: brak – J.T.] spójnika w zdaniach z³o¿o-
nych, objaœnione tu przewag¹ odmiany mówionej jêzyka nad pisan¹. Zapo¿yczenia
z ³aciny i jêzyków skandynawskich s¹ nieznaczne, gdy utrwalone s¹ bohemizmy,
a tak¿e rusyzmy, np. rzekomo bies ‘czart’, barach³o ‘ho³ota’, sobaka ‘wiedŸma’,
drëch ‘druh’.

Kaszubski jêzyk literacki i piœmiennictwo, na ³acinie polskiego typu, istnieje
od XV–XVI w. i a¿ do XIX w. rozwija³ siê z przerwami. Jednej bazy dialektalnej
nie mia³ i nie ma. Zachowane teksty z XV–XVIII w. bazuj¹ na ró¿nych gwarach.
Od XIX w. do dziœ trwa poszukiwanie dialektalnej podstawy. Niektóre ustalenia
Duliczenki trzeba sprostowaæ: rozwój piœmiennictwa jest o 200 lat póŸniejszy,
a zabytki od XVI do XIX w. wykazuj¹ w³aœciwoœci zachodniopomorskie. Jêzyk
pisarzy: Ceynowy i Derdowskiego, m³odokaszubów itd. – stale i wyraŸnie zdra-
dza cechy ich mowy domowej, teoretycznie nieco mniej Derdowskiego i Maj-
kowskiego w Remusie, mocno Karnowskiego i Heykego. Œwiadome szukanie bazy
dialektalnej zaczêli dopiero zrzeszeñcy przed 1939 r.

Duliczenko wyró¿ni³ 3 okresy rozwoju kaszubskiego jêzyka literackiego:
1. Przedodrodzeniowy okres (XV–XVI w. – po³. XIX w.) cechuje u¿ywanie

jêzyka kaszubskiego w sferze religijnej. Jednak pisanych w pe³ni po kaszubsku
tekstów z tego czasu nie ma, „wy³¹czaj¹c osobne fragmenty w tekstach w innych
jêzykach”. [Co to mo¿e znaczyæ? – J.T.]. „Zachowane zabytki s¹ napisane w pod-
stawowym polskim jêzyku literackim Pomorza”. Specyficzn¹ ich cech¹ jest „na-
lot” w zakresie fonetyki, gramatyki i leksykalnych elementów kaszubskich, co
pozwala mówiæ o funkcjonowaniu kaszubskiej redakcji polskiego literackiego
jêzyka Pomorza”. Mo¿liwe, ¿e 1. zabytkiem s¹ tzw. dutki brzeskie (1402). Wraz
z rozwojem protestantyzmu pojawiaj¹ siê przek³ady Krofeja (1586) i Mostnika
(1643, nowe wyd. 1758). W Tragedii o bogaczu i £azarzu (1643) Duliczenko
widzi „oddzielne kaszubskie fragmenty”. Wymienia kilka dalszych zabytków z Po-
morza Zachodniego, a „w wiêkszoœci z nich ujawniaj¹ siê elementy pó³nocno-
kaszubskiego dialektu” (t. II, s. 367). Okres ten podsumowuje tak: „Wiêksze cza-
sowe przerwy miêdzy pojawianiem siê dokumentów pisanych mówi¹ o tym, ¿e
proces kulturalno-jêzykowy nosi³ wtedy charakter przerywany”.

Okres ten i jego opis wymaga³by szerszego komentarza. Duliczenko najpierw
u¿y³ okreœlenia „jêzyk kaszubski”, ale potem „podstawowy polski jêzyk literacki
Pomorza”. Istnia³a œwiadomoœæ jakiejœ odrêbnoœci jêzykowej, ale nie by³o jeszcze
œwiadomoœci normy, a wiêc to by³a jeszcze gwara? Jaki by³ ów polski jêzyk lite-
racki Pomorza w XVI–XVIII w.? Moim zdaniem próby pisania po kaszubsku (!)
przez autorów pisz¹cych tak pierwszy raz polega³y na pos³ugiwaniu siê polskim
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jako wzorcem. Nowe odkrycia tekstów, m.in. przez Z. Szultkê, ka¿¹ s¹dziæ, ¿e
takich tekstów by³o wiêcej, ale ma³o ich siê zachowa³o. Ponadto – w porównaniu
ju¿ z dzia³alnoœci¹ Ceynowy i Derdowskiego – trzeba wiedzieæ, ¿e brakowa³o
instytucji nadaj¹cej temu procesowi ci¹g³oœæ, m.in. z powodu „przejœcia” Koœ-
cio³a protestanckiego na stronê w³adz pruskich, które nie by³y zainteresowane
utrzymaniem mowy kaszubskiej. Podobnie by³o te¿ za czasów Ceynowy i Der-
dowskiego; a¿ do za³o¿enia pisma „Gryf” (1908), towarzystwa naukowego Verein
fur Kaschubische Volkskunde (1907) i potem Zrzeszenia Regionalnego Kaszu-
bów (1929).

2. Odrodzeniowy okres przypada na lata czterdzieste–piêædziesi¹te XIX w.,
kiedy Kaszuba F. Ceynowa, pod wp³ywem czeskiego i ³u¿yckiego Odrodzenia,
próbowa³ przebudziæ swoich ziomków. W latach 1850–1851 wyda³ pierwsze ksi¹¿ki
po kaszubsku, w 1866–1868 pierwsze kaszubskie pismo „Skôrb…” (Dlaczego
Duliczenko t³umaczy na: „?????…”?).   Ceynowa by³ pierwszym normatywist¹
i kodyfikatorem jêzyka literackiego: w latach czterdziestych XIX w. zestawi³ gra-
matykê, wyzyskuj¹c czêœciowo grafiê polsk¹, opieraj¹c siê na swej domowej
gwarze (wsi S³awoszyno) i gwar wokó³ Wejherowa, Kartuz, Koœcierzyny, Lêbor-
ka i Bytowa; wydana dopiero w 1998 r. W 1879 r. wyda³ drug¹ gramatykê. „Odro-
dzeniowa dzia³alnoœæ Ceynowy nie wywo³a³a powszechnego odzewu”. Jego dzie³o
kontynuowa³ poeta Hieronim Derdowski, który zosta³ klasykiem kaszubskiej lite-
ratury, wyda³ poemat O panu Czorliñsczim… Derdowski okreœli³ zwi¹zki kaszub-
sko-polskie tak: Ni ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsczi.

Trudno powiedzieæ, z jakich pism Ceynowy (z Moich spostrze¿eñ…?) Duli-
czenko „wy³uska³” przytoczone miejscowoœci, jednak takie okreœlenie choæby
czêœciowo przeczy temu, ¿e Ceynowa bazowa³ na swej mowie domowej. Derdow-
ski tylko ogólnie kontynuowa³ sam¹ ideê pisania po kaszubsku Ceynowy, ale tylko
utworów literackich, gdy¿ uprawianiu jêzyka kaszubskiego wytyczy³ znacznie
wê¿sze cele. Wyzyskuj¹c gwarê wielewsk¹ jako podstawê, œwiadomie w³¹cza³
elementy jêzykowe z innych stron Kaszub, próbuj¹c budowaæ ogólny jêzyk, co
opisa³a H. Popowska-Taborska (1958).

3. Nowy okres przypada na XX w. i wi¹¿e siê mocno z poprzednim w sferze
okreœlenia dróg rozwoju kaszubskiej literatury i kultury i kierunków jednego jê-
zyka literackiego. Na pocz. XX w. powsta³ ruch m³odokaszubów z przes³aniem
Majkowskiego: „Wszystko, co kaszubskie, to polskie”. Powsta³a pierwsza grupa
twórcza i pismo „Gryf”, pierwsza powieœæ ¯ëcé i przigòdë Remùsa (1938–1939)
z pod³o¿em jêzykowym zorientowanym na gwary na pd.-zach. od Kartuz i Ko-
œcierzyny. „Napisana przez niego gramatyka zosta³a w rêkopisie (wydana dopiero
w 1998 r.)” [Nic mi o tym nie wiadomo. – J.T.]. W m³odokaszubskim duchu po-
ezjê wydawali J. Karnowski, L. Heyke i F. Sêdzicki. W latach trzydziestych wokó³
pisma „Zrzesz Kaszëbskô” zebra³a siê grupa zrzeszeñców, stoj¹cych na pozycji
autonomii Kaszubów jako etnosu i samodzielnego jêzyka: A. Labuda, J. Trepczyk,
J. Rompski, S. Bieszk, F. Grucza. Podejmowali próby opracowania kaszubskiej
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ortografii oraz ustanowienia wspólnych norm literackiego jêzyka. Przed wojn¹
tej grupie przeciwstawili siê klëkowcy (od tytu³u gazety): L. Roppel, J. Cejnowa,
P. Szefka i inni. W PRL ruch kaszubski siê odrodzi³ i szybko rozwija³. [Tak? –
J.T.]. Z inicjatywy pisarzy [? – J.T.] w 1956 r. w Gdañsku powsta³o towarzystwo
ZK, od 1964: ZK-P, wydaj¹ce „Pomeraniê” i stymuluj¹ce u¿ywanie [?] kaszub-
skiego jêzyka. Tworz¹ przedwojenni pisarze i pojawiaj¹ siê plejady [?] nowych,
np. Antoni Pepliñski. A. Nagel, S. Pestka, J. Piepka, J. Drze¿d¿on, M. Selin,
S. Janke i in. „Kaszubska poezja przedstawiona zosta³a w dobrze wydanych anto-
logiach”. [Znam z tego czasu tylko Modr¹ strunê – J.T.].

W k. XX w. nastêpuje nowa fala kaszubskiego odrodzenia: wzrasta liczba
wydawanych periodyków („Zrzesz Kaszëbskô”, „Norda”), w UG powo³ano lekto-
rat kaszubski, telewizja i radio w Gdañsku nadaj¹ audycje po kaszubsku, otwarto
kaszubsk¹ szko³ê w Brusach, wprowadza siê naukê kaszubskiego do szkó³, odpra-
wia siê nabo¿eñstwa w niektórych koœcio³ach Pomorza (do czego wydano religijne
ksi¹¿ki, w tym Pismo Œw.). Od lat szeœædziesi¹tych pojawiaj¹ siê pol.-kasz. i kasz.-
-pol. s³owniki, t³umaczenia utworów, Zasady pisowni kaszubskiej z 1975 r. (czêœ-
ciowo zmienione w 1996 r.), w 1981 r. gramatyka (czêœciowo normatywna),
w 1992 r. pierwszy podrêcznik nauki kaszubskiego dla studentów, nowe procesy
zachodz¹ w normalizacji, ale ta daleka jest od zrealizowana. W 2005 r. sejm RP
nada³ jêzykowi kaszubskiemu status jêzyka regionalnego.

Kaszubska grafika oparta jest na ³acinie polskiego typu. W tabeli liter alfa-
betu kaszubskiego (w porów. z polskim) zachodz¹ drobne b³êdy, np. nie ujmuje æ,
ale jest dŸ! O literach ò ù pisze dopiero w uwagach pod tabel¹ (t. II, s. 369–370).

Fonetyka: samog³osek 12, w tym dwie nosowe; spó³g³osek 28; ubo¿sza opo-
zycja miêkkie : twarde, ale nie pisze – i s³usznie – o tzw. kaszubieniu; [l] war. [u],
ñ rzadko wystêpuje na pó³nocy.

Morfologiê opisuje stosunkowo szeroko, a mianowicie kategoriê liczby
grzecznoœciowej, œlady dualu, kategoriê okreœlonoœci : nieokreœlonoœci (np. ten :
nen, jeden ch³op), 7 przypadków, przymiotniki, zaimki, liczebniki, czasownik,
imies³owy przymiotnikowe (np. sedz¹cy), nadto sygnalizuje te¿ nieodmienne czêœci
mowy: imies³owy przys³ówkowe (np. robi¹cë), przys³ówki (np. spokojnie/ spo-
kojno), przyimki (np. ob, bez), spójniki (np. a, ë ‘i’), partyku³y (np. le, ko). Nawia-
sem mówi¹c, czy w liczebnikach typu dwaj : dwa, trzej, sztërzej (!) : trzë, sztërzë
(!) „wyra¿a siê” osobê (II, 371), czy przede wszystkim rodzaj (II, 372)?

Duliczenko podaje sporo wiadomoœci nieaktualnych – z punktu widzenia jê-
zyka (czy: mikrojêzyka) literackiego i kierunków jego kodyfikacji po 1980 r.,
a jest to przede wszystkim konsekwencja braku opisu kaszubskiej normy i braku
dobrej gramatyki normatywnej tego jêzyka, wobec czego autor „wydobywa” ró¿ne
lokalne cechy gwarowe, obecne w ksi¹¿kach ró¿nych autorów, te¿ Kaszubów, np.
marginalna kategoria liczby grzecznoœciowej, œlady dualu: rãku, nogu; formy ch³o-
pami obok ch³opama; typ ma, wa wobec më, wë; nama, wama (daw. dual. dziœ
dla plur.) wobec daw. nami, wami. Duliczenko pisze: „W dialekcie pó³nocno-
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kaszubskim formy ma ‘my dwoje’, wa ‘wy dwoje’ zachowuj¹ dualne znaczenie”,
ale te¿: „W czasowniku dualna koñcówka -ma konkuruje z -më (t. II, s. 371),
a potem o „równoprawnych”: ma sedzyma i më sedzymë; koñcówka -ta, np. wa
sedzyta, jest czêstsza od -ce/ -cë (!), wystêpuj¹cej w kategorii grzecznoœciowej.

Szkoda, ¿e pojawiaj¹ siê b³êdy, poza zwyk³ymi literowymi (np. dzé³: dzél,
dwem za: dwiema (dobrze we wzorcu t. II, s. 378), daleczô za: dalekô) równie¿
merytoryczne, jak np. opozycja w liczbie mnogiej odmiany przymiotników i okre-
œlonych kategorii czasowników form rodzaju mêskiego i niemêskiego (t. II,
s. 372, 373), kiedy kaszubszczyznê literack¹ i wiêkszoœæ gwar kaszubskich ce-
chuje opozycja form rodzaju mêskoosobowego i niemêskoosobowego, a wiêc jak
w jêzyku polskim, o czym Duliczenko pisze poprawnie, tj. o odró¿nianiu form
ëè÷íî-ìóæñêèõ od íåëè÷íî-ìóæñêèõ: kupowal-i-œmy – kupowal-y-œmy [zamiast: ku-
powa³-y-œmy!] ‘?? ???????? (???????) – ?? ???????? (?????????)’ (t. II
s. 224). Czy przyczyn¹ jest tu z³e t³umaczenie terminów kaszubskich: ch³opskòper-
sónowi : niech³opskòpersónowi? Z kolei stwierdzenie Duliczenki: „Zaimki oso-
bowe przy nich wystêpuj¹ obligatoryjnie” – s³uszne tylko dla form typu jô cho-
dzy³, ale nie typu jô jem chodzy³ – mo¿e byæ konsekwencj¹ nieprecyzyjnych ujêæ
w wyzyskanych pracach autorów-Kaszubów (poprawnie w ksi¹¿ce Jêzyk kaszub-
ski. Poradnik…), podobnie jak wzmianki o czasie przysz³ym typu (jô) bãdã robic,
tj. z czasownikiem w bezokoliczniku. Źle te¿ opisano tryb rozkazuj¹cy: niby stare
s¹ formy z -i typu robi, a nowe z -ë typu puscë (t. II, s. 374); obie s¹ stare, bo nowe
maj¹ koñcówkê -ø, np. rób, pusc.

Charakterystykê fleksji zamykaj¹ Wzorce deklinacji i koniugacji… (t. II,
s. 375-381), zawieraj¹ce: paradygmaty rzeczownika, przymiotnika, zaimków, li-
czebników jeden i dwa, odmianê czasownika bëc, koniugacjê sedzec, spiewac,
niesc, wiedzec w czasie teraŸniejszym, czas przesz³y i przysz³y czasownika chcec,
tryb warunkowy czasownika miec. Powtarzaj¹ siê tu niektóre b³êdy zauwa¿one
wy¿ej w czêœci opisowej.

Potem nastêpuje Wzorcowy tekst (z t³um. na polski), mianowicie J. Trepczyka
Moji widzeni kaszëbizne (1993), w pisowni sprzed 1996 r., nadto niezgodnej
z pisowni¹ z 1975 r., bardziej etymologiczn¹, w której by³oby np. Moje widzenié
kaszëbiznë… Podrozdzia³ zamyka spis literatury, obejmuj¹cej prace Duliczenki,
AJK, SEK, tzw. trojaczki Borzyszkowskiego, Mordawskiego i Tredera, Gramatyka
Brezy i Tredera, Zasady pisowni kaszubskiej (1975), obie gramatyki Ceynowy,
gramatyka Lorentza (1919), dwa podrêczniki do nauki kaszubskiego M. Cybul-
skiego i R. Wosiak-Œliwy, Jêzyk kaszubski. Poradnik… (oba wyd.), Kaszubszczy-
znê/ Kaszëbiznã pod red. E. Brezy, s³ownik A. Labudy (1981) i Trepczyka (1994),
Kaszubszczyznê H. Popowskiej-Taborskiej, oprac. G. Stone Cassubian (1993);
niestety, brak podobnego oprac. J. Tredera Polish – Kashubian, w: Kontaktlinguis-
tik... (1997).
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5. D³ugi jest równie¿ tekst w cz. 15. O utraconych jêzykach s³owiañskich,
podrozdzia³ S³owiñski jêzyk (t. II, s. 499–505).

Autor przypomina dyskutowany w nauce problem statusu etnicznego i jêzy-
kowego: autonomiczny, choæ bliski Kaszubom naród i ich mowa czy to gwara
kaszubska lub samodzielny jêzyk. „…S³owiñcy to ostatni zachodnios³owiañski
etnos, który zanikn¹³ dos³ownie na naszych oczach, w drugiej po³owie XX w.”.

Ich odkrycie nast¹pi³o w XIX w. i nale¿y do znanego rosyjskiego slawisty
A.F. Hilferdinga, który za rad¹ I.I. Sriezniewskiego w 1856 r. odby³ naukow¹
podró¿, a w 1862 r. wyda³ w Petersburgu monografiê Îñòàòêè Ñëàâÿíú íà þæíîìú
áåðåãó áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Trzeba chyba zauwa¿yæ, ¿e Hilferding ich grun-
townie zbada³ i opisa³, gdy samo odkrycie by³o wczeœniejsze: ju¿ czasach S³owni-
ków porównawczych…, przez pastorów jak np. Haken i przez slawistê Karla An-
tona, od którego wiadomoœci dosz³y do Szafarzyka i Sriezniewskiego, który wskaza³
Hilferdingowi zapewne Ceynowê, poznanego we Wroc³awiu. Hilferding stwier-
dzi³ silny niemiecki wp³yw na S³owiñców, który siê potem nasili³; wiêkszoœæ ich
by³a w pe³ni bilingwalna lub przesz³a ju¿ na niemiecki.

Systematycznie S³owiñców i ich jêzyk badano w polskiej, rosyjskiej i nie-
mieckiej slawistyce w XX w., kiedy ju¿ by³o wiadomo, ¿e ta czêœæ S³owian jest na
wymarciu. Po Hilferdingu do wiêkszych badaczy jêzyka s³owiñskiego nale¿a³ nie-
miecki kaszubolog F. Lorentz, autor s³owiñskiej gramatyki, s³ownika i tekstów,
wydanych na pocz¹tku XX w. przez Rosyjsk¹ Akademiê Nauk. Potem byli inni,
np. M. Rudnicki, którego solidnej rozprawy z 1913 r. autor nie poda³.

O odkryciu dot¹d niezbadanego plemienia zachodnios³owiañskiego, nazywa-
j¹cego siebie S³owiñcami, Hilferding pisa³ w liœcie do Sriezniewskiego z 21 sierpnia
(2 wrzeœnia) 1856 r. W swej ksi¹¿ce opisa³ S³owiñców z punktu widzenia kultu-
ralno-etnograficznego i jêzykowego. Nieco przesadzi³ z prognoz¹ ich rych³ego
wymarcia, ale spe³ni³a siê ona po stuleciu.

Jednak¿e w k. XX w. pojawi³y siê publikacje, w których zaprzeczono istnie-
niu S³owiñców jako etnosu. Taki pogl¹d zacz¹³ g³osiæ polski historyk Z. Szultka,
który w ksi¹¿ce z 1992 r. pisze wprost o tym, ¿e Hilferding wype³nia³ impera-
torsk¹ politykê Rosji, ¿e to „zmyœlenie” tego rosyjskiego slawisty i ¿e on wymy-
œli³ etnonim S³owiñcy. [Szultka tylko „odgrza³” stanowisko niemieckiego badacza
O. Knoopa z 1885 r. – J.T.]. Tezie tej przecz¹ jednak znaleziska Duliczenki, który
wykaza³, ¿e etnonim S³owiñcy by³ znany ju¿ w XVIII w. W latach 1783–1789
K. Anton wyda³ w dwóch czêœciach pracê o S³owianach, w której wyzyskuje wie-
dzê pomorskiego pastora Hakena i etnonim Slowienci, co powtórzy³ Szafarzyk
w 1826 r., potem Sriezniewski i Ceynowa, m.in. w tytule gramatyki z 1879 r. [To
ju¿ pod wp³ywem Hilferdinga!]. Lorentz polemizowa³ w tej kwestii z oponentem
J. Koblischkem (1910). Tu nastêpuje niejasna – bez komentarza – informacja
o S³owiñcach z 1948 r. w SGK Sychty, a potem Duliczenko podaje: „O S³owiñ-
cach jako odmianie Kaszubów pisz¹ inni, np. J. Treder (2000)”, nie podaj¹c,



JERZY TREDER284

î

w jakiej pracy i nie informuj¹c, ¿e Treder ca³kowicie odrzuci³ pogl¹dy Szultki!
Duliczenko dodaje, ¿e stanowiska Szultki nie odrzuci³ do koñca Z. Sobierajski
(1997), autor S³ownika gwarowego tzw. S³owiñców kaszubskich, t. I (1997).

Dalej autor pisze: „Co dotyczy pierwszych Ÿróde³ piœmiennictwa, w szcze-
gólnoœci przek³adów na polski regionalny jêzyk Pomorza z w³¹czeniem do nich
s³owiñskich elementów jêzykowych (mowa o przek³adzie M. Mostnika ma³ego
katechizmu M. Lutra, wydanego w 1643 r.), to obecnoœæ w tytule przek³adu przy-
miotnika S³owiêski niektórzy badacze t³umacz¹ jako »s³owiañski« – w opozycji
do »niemiecki«”. [I to zanegowa³ i precyzyjnie objaœni³ m.in. J. Treder.]. Apo-
geum procesu germanizacji zachodnich Kaszubów przypada na k. XIX i pocz.
XX w. Powtarza przytaczane w literaturze ró¿ne dane o liczbie S³owiñców, np.
w wiedeñskim piœmie „S³owiañski Wiek” w art. Wymieraj¹ce plemiê s³owiañskie
nieznanego autora: w 1890 r. jeszcze 721 mówi¹cych po s³owiñsku; L. Niderle
w pracy Przegl¹d wspó³czesnego S³owiañstwa (pocz. XX w.): 200-250 mówi¹cych
po s³owiñsku, gdy Kaszubów by³o w 1900: 100.213. Uby³o ich w czasie II wojny
œwiatowej, a po niej ich po³o¿enie siê pogorszy³o. I tu opisuje krzywdy im wyrz¹-
dzane przez nowych osadników, a w t. II, 502 pisze o relacji F. Rogaczewskiego
i podró¿y L. Zabrockiego, wyjazdach w latach piêædziesi¹tych S³owiñców w oko-
lice Hamburga, o czym m.in. cytat z: R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker ka-
szubski (Gdañsk 1974, s. 387). Potem pisze jeszcze o ich liczebnoœci za T. Boldu-
anem (1992). Ostatnia S³owinka z Kluk, Ruta Ketsch, zmar³a w 1971 r.

„W sierpniu 1993 r. pisz¹cy te s³owa uczestniczy³ w »Sympozjum pomor-
skiej Polonii« w Wie¿ycy (Polska). 6 sierpnia organizatorzy sympozjum zawieŸli
nas na ziemie S³owiñców. Oto fragmenty z mojego dziennika z 7 sierpnia: »Wczoraj
byliœmy ‘wœród S³owiñców’…«”. I tu przepisuje garœæ swoich smutnych wra¿eñ,
informuj¹c jeszcze o swoim pobycie tu w maju 1994 r. W ostatnich latach
w pomorskich wydawnictwach pojawi³y siê materia³y o S³owiñcach ¿yj¹cych
w Niemczech. Nie wymienia jednak ani pracy H. Rybickiego (1995), ani A. Czer-
nika (2001) itd.

Nastêpnie charakteryzuje (t. II, s. 503–504:) s³owiñsk¹ mowê (resp.: jêzyk)
który genetycznie ³¹czy siê z dialektem pó³nocnokaszubskim, wykazuj¹c wyraŸne
odrêbnoœci i silne wp³ywy niemieckie. W klasyfikacji Lorentza dziel¹c¹ siê na
wschodni¹ i zachodni¹. Podaje przyk³ady z pracy J. Œliziñskiego z 1959 r. Potem
w 8 punktach przytacza kilka fonetycznych osobliwoœci s³owiñskiego jêzyka:
1. nieustalone miejsce akcentu (w odró¿nieniu od polskiego), 2. nieakcentowane
samog³oski ulegaj¹ redukcji, 3. *ê > [i]: cignQc, 4. *tãrt > tart: varna, 5. *telt >
tlot: ml’ouko, 6. *l [son.] > ou/öu: köuböusa, 7. *dj, *g’ > [z]: saza, 8. s’, z’, c’ >
[s], [z], [c]: zäma, pol. zima ‘???a’   i in. Zauwa¿my, ¿e te – poza ostatni¹ – archa-
iczne w³aœciwoœci podkreœlaj¹ wspólnotê z kaszubszczyzn¹, a zatem jakie tu byæ
mog¹ w¹tpliwoœci w kwestii samodzielnoœci s³owiñszczyzny?

Na koñcu nastêpuje wykaz literatury, a w nim ksi¹¿ka Hilferdinga, dwa arty-
ku³y Duliczenki, potem Bolduana, Zarés do Grammatikj Kasébsko-S³ovjnskjè Mòvé
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Ceynowy (tylko ze wzglêdu na tytu³!), cztery dzie³a Lorentza, trzy artyku³y
E. Rzetelskiej-Feleszko, ksi¹¿ki Szultki i Tetznera, artyku³ L. Zabrockiego. Cyto-
wana w tekœcie praca Tredera z 2000 r. gdzieœ siê zagubi³a! A gdzie choæby prace
np. O. Knoopa, J. Koblischkego?

Ksi¹¿kê koñczy omówienie perspektyw rozwoju jêzyków s³owiañskich i filo-
logii s³owiañskiej, a po nim nastêpuje aneks, a w nim: 1. S³owiañska bibliografia.
Wa¿niejsze periodyczne i seryjne wydania (t. II s. 533), o której pisa³em wy¿ej;
2. S³ownik s³owiañskich lingwonimów (t. II s. 537) – wyznaczników to¿samoœci
w nazwach w³asnego i obcego etnolektu, zawieraj¹ca ok. 900 jednostek. Tu wy-
mieniono w ci¹gu cyrylickim np. zaborskie narzecze i kaszubsko-zaborskie na-
rzecze, kaszubski (literacki) mikrojêzyk, pomorski jêzyk, pomorsko-kaszubski
jêzyk, s³owiñski jêzyk…; w ci¹gu ³aciñskim np. kaszëbizna, kaszëbsczi jãzëk, ka-
szubska mowa, kaszubski dialekt, kaszubski jêzyk, kaszubsko-pomorski jêzyk,
kaszëbskô mowa. 3. Tablica synchroniczna wydarzeñ lingwistycznych u S³owian
(IX – pocz. XXI w.) (t. II, s. 569–601), w której zestawiono je chronologicznie
w 3 rubrykach: wschodni, po³udniowi i zachodni S³owianie, np. XV w. – kasz.
mikrojêzyk: piœmiennictwo z XV–XVI w. i przedodrodzeniowy okres kasz. jêzyka
literackiego. [Niestety, nale¿y go przesun¹æ prawie o 200 lat, tj. z 1402 do 1586 r.
Przeoczy³ z XVI w. Duchowne piesnie Krofeja; brak Mostnika z 1643 r.]; potem
dopiero o latach 1841–1860: odrodzeniowy okres kasz. literackiego mikrojêzyka,
na czele z F. Ceynow¹ i jego gramatyk¹ z lat czterdziestych, potem jego „Skôrb”
i Zarés… (1879), dalej S. Ramu³ta S³ownik… (1893). [Nie wpisano 3. okresu
kasz. literackiego mikrojêz.]. Odnotowano powstanie ZK (1956, potem ZK-P od
1964), AJK 1964–1978, S³ownik Sychty (1967–1976), „³abêdzi œpiew” jêzyka
s³owiñskiego – œmieræ R. Ketsch (1971); przykry b³¹d: Zasady pisowni kaszub-
skiej (1975) E. Brezy (kasz.-pol.) i J. Tredera (kasz.-pol.)!!!, lektorat jêzyka kasz.
w UG z lat siedemdziesi¹tych; E. Breza i J. Treder Gramatyka kaszubska (1981);
Kasz. jêzyk literacki. Podrêcznik… (1992); S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny
(1994); „Acta Cassubiana” (od 1999); Kaszubszczyzna/ Kaszëbizna (2001), ale
nie uj¹³ tu: Jêzyk kaszubski. Poradnik…, choæ uwzglêdni³ np. Encyklopediê wiedzy
o jêzyku polskim (1978).

Encyklopedi¹ wiedzy o jêzykach s³owiañskich i slawistyce, o jêzykowej S³o-
wiañszczyŸnie w przesz³oœci i dziœ, z prognoz¹ na przysz³oœæ – jest omawiana
2-tomowa ksi¹¿ka. Dzie³o szeroko i obiektywnie ukazuje kaszubszczyznê na roz-
leg³ym tle, przynosi na ten temat ogromn¹ wiedzê, ujêt¹ nowatorsko i bardzo
przejrzyœcie. Jej omówienie, choæ tak obszerne, oddaje w³aœciwie tylko tê cz¹stkê
jej zawartoœci. Odnotowane braki (najwiêksze w zakresie bibliografii, a wynika-
j¹ce z braku miejsca) i pewne b³êdy (np. w opisie kaszubskiej morfologii) jej
wartoœci wyraŸniej nie podwa¿aj¹. Nie znajdziemy w niej najmniejszej wzmianki
o tzw. stylizacji jêzykowej w artystycznych odmianach jêzyków s³owiañskich,
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a wiêc ¿e np. w dzie³ach literatury polskiej od XVII w. pojawia siê kaszubszczy-
zna, a w utworach kaszubskojêzycznych np. jêzyk polski czy niemiecki. Brakuje
równie¿ krótkiej charakterystyki jêzyka pisarzy, choæ to zapewne nie by³o plano-
wane. Najbardziej brak w niej próby zarysowania obecnego stanu i ogólnego kie-
runku kodyfikacji od po³owy XIX w., zw³aszcza jednak po 1980 r.; oczywiœcie,
nie zd¹¿y³ autor wspomnieæ o Radzie Jêzyka Kaszubskiego i „Biuletynie RJK.
Rok 2007” (Gdañsk 2007).

Polecam tê ksi¹¿kê ka¿demu zainteresowanemu problematyk¹ jêzykoznawcz¹,
ale przede wszystkim studentom slawistyki i m³odej kaszubistyki. Zwracam te¿
na ni¹ uwagê prowadz¹cym biblioteki, zw³aszcza akademickie. Zosta³a wydana
w Polsce i nie powinno byæ trudnoœci z dostêpem do niej.
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Ewelina Kamiñska, Krzysztof Nerlicki

Germanistik in Polen. Geschichte – Perspektiven
– interdisziplinärer Dialog,

hrsg. von Andrzej K¹tny / Katarzyna Lukas. [Danziger Beiträge
zur Germanistik, hrsg. von Andrzej K¹tny, Bd. 39],

Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften,
Frankfurt am Main 2011, 254 s.

39 tom serii redagowanej przez gdañskich germanistów to próba odpowiedzi
na pytanie o rozwój, perspektywy i miejsce polskiej germanistyki we wspó³cze-
snej nauce. W przedmowie redaktorzy przypominaj¹ historiê rozwoju germani-
styki w Gdañsku – pocz¹wszy od pierwszych dziesiêcioleci XX wieku w Wy¿szej
Szkole Technicznej (Technische Hochschule) a¿ po czasy wspó³czesne zwi¹zane
z Uniwersytetem Gdañskim. Czytelnik znajdzie tu informacje o liczbie studen-
tów, oferowanych specjalnoœciach i tematyce prowadzonych badañ oraz spostrze-
¿enia na temat mo¿liwoœci i kierunków rozwoju polskiej germanistyki. Drugi ar-
tyku³ wstêpny, autorstwa Katarzyny Lukas, jest poœwiêcony relacjom germani-
styki i innych dyscyplin naukowych, przy czym szans rozwoju autorka upatruje
w szeroko pojêtym kulturoznawstwie.

Na publikacjê sk³adaj¹ siê trzy czêœci tematyczne: rozwa¿ania nad zadaniami
i mo¿liwoœciami germanistyki, nad rol¹ literatury i literaturoznawstwa oraz nad
badaniami jêzykoznawczymi. Ka¿da czêœæ obejmuje piêæ artyku³ów. Redaktorzy
zaprosili do wspó³pracy naukowców z polskich i niemieckich oœrodków akade-
mickich.

Czêœæ Germanistik in Polen: Rück- und Ausblicke (Germanistyka w Polsce:
osi¹gniêcia i perspektywy) koncentruje siê na celach polskich badañ germani-
stycznych z perspektywy doœwiadczeñ z przesz³oœci i planów na przysz³oœæ.

Jürgen Joachimsthaler pisze o historii i zadaniach germanistyki na terenie
Europy Œrodkowej na przyk³adzie badañ prowadzonych na Uniwersytecie Gdañskim.
Zwraca on uwagê na obecnoœæ miasta w literaturze (Grass, Chwin, Huelle, Fac)
i wynikaj¹c¹ z tego rozpoznawalnoœæ w œwiecie. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e gdañska
germanistyka anga¿uje siê we wspó³pracê miêdzynarodow¹ w zakresie historii,
literatury i kultury miasta (idea spatial turn), m.in. w zg³êbianie wielokulturowej
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przesz³oœci, kontaktów jêzykowych ró¿nych grup etnicznych i ich spuœcizny kul-
turowej. Joachimsthaler podkreœla, ¿e zainteresowania te wychodz¹ poza p³asz-
czyznê lokaln¹ i wpisuj¹ siê w aktualny œrodkowoeuropejski dyskurs o przestrzeni
kulturowej, interkulturowoœci i postkolonializmie. Germanistyka staje siê wiêc
elementem polsko-niemieckiej komunikacji i transferu kulturowego, czego do-
wodem mog¹ byæ liczne publikacje Instytutu Filologii Germañskiej UG. Autor
nie pomija bol¹czek ostatnich lat: zwi¹zanego z tzw. procesem boloñskim „uza-
wodowienia” studiów filologicznych, zmniejszonego zainteresowania jêzykiem
niemieckim czy dotykaj¹cego uczelnie ni¿u demograficznego. W koñcowej czêœci
artyku³u wymienia – jako przyk³ad perspektyw otwieraj¹cych siê przed filologi¹
– niemieckie i miêdzynarodowe instytucje, z którymi wspó³pracuj¹ gdañscy ger-
maniœci.

Stefan H. Kaszyñski kieruje sw¹ uwagê na zadania stawiane germanistykom
zagranicznym i prezentuje je na przyk³adzie badañ nad histori¹, literatur¹ i kul-
tur¹ Austrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaczyna od
wyjaœnienia terminu germanistyka zagraniczna (Auslandsgermanistik). Jej spe-
cyfikê kszta³tuj¹ badania miêdzynarodowe, obowi¹zki dydaktyczne i dzia³alnoœæ
na polu regionalnym (wydawanie tomów zbiorowych i czasopism naukowych,
konferencje). Zainteresowanie Austri¹ w œrodowisku poznañskiej germanistyki
datuje siê od lat szeœædziesi¹tych. Otwarcie Austriackiego Instytutu Kultury w War-
szawie w 1965 r. umo¿liwi³o swobodny dostêp do literatury zachodnioeuropej-
skiej i udzia³ w imprezach kulturalnych. Poznañskie pocz¹tki obejmowa³y pisanie
artyku³ów do gazet i t³umaczenia ma³ych form literackich, w dydaktyce coraz
czêœciej pojawia³y siê wyk³ady i seminaria dotycz¹ce austriackich autorów, w la-
tach siedemdziesi¹tych dysertacje, habilitacje i sympozja o tej tematyce, a krytycy
literaccy zajêli siê popularyzacj¹ sylwetek i twórczoœci pisarzy. Kontakt z Au-
striackim Instytutem Kultury zaowocowa³ spotkaniami autorskimi. Pod koniec lat
siedemdziesi¹tych powsta³a na UAM pierwsza w Europie placówka badaj¹ca lite-
raturê austriack¹ – Zak³ad Literatury i Kultury Austriackiej, który nieustannie siê
rozwija, o czym œwiadczy d³uga lista dysertacji, publikacji i konferencji. Na poznañ-
skich doœwiadczeniach wzoruj¹ siê naukowcy na czeskich i wêgierskich uczelniach.

Artyku³ Marka Jaroszewskiego przedstawia zmiany, jakie zasz³y w polskiej
germanistyce na przestrzeni dziesiêcioleci. Autor wspomina swe studenckie doœ-
wiadczenia na warszawskiej germanistyce wczesnych lat szeœædziesi¹tych (oso-
bowoœci wœród wyk³adowców, ale te¿ upolitycznienie wielu przedmiotów), a na-
stêpnie przechodzi do wspó³czesnoœci. Wœród czynników obecnie kszta³tuj¹cych
tê dyscyplinê naukow¹ wymienia rozwój po 1945, a szczególnie po 1989 r., spe-
cyfikê polskiego szkolnictwa i wytyczne UE odnoœnie do szkolnictwa wy¿szego.
Wynikiem tych wp³ywów jest odejœcie od tradycyjnej filologii i zwrot ku kulturo-
znawstwu, z silnym akcentem na ukierunkowanie zawodowe. Reformy szkolnic-
twa przyczyni³y siê, niestety, do obni¿enia poziomu znajomoœci jêzyka niemiec-
kiego, a swoboda podró¿owania i korzystania z niemieckojêzycznych mediów
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spowodowa³y, ¿e studenci germanistyki bardziej zainteresowani s¹ praktyczn¹
nauk¹ jêzyka ni¿ literatur¹ i kultur¹. Równie krytycznie autor ocenia tzw. reformê
boloñsk¹. Jego zdaniem zaciera siê ró¿nica miêdzy kszta³ceniem uniwersyteckim
a wy¿szym zawodowym. Wprowadzenie na uczelnie kulturoznawstwa, translato-
ryki czy komparatystyki stworzy³o siln¹ konkurencjê dla tradycyjnego literaturo-
znawstwa. Polska germanistyka szuka wiêc obecnie swego profilu. Do jego wy-
pracowania konieczna jest, zdaniem autora, wspó³praca wyk³adowców, studen-
tów i nauczycieli jêzyka niemieckiego, którzy jako pierwsi przybli¿aj¹ uczniom
kraje niemieckojêzyczne, ich historiê, literaturê i kulturê.

Dyskusjê o przemianach polskiej germanistyki po 1989 r. ilustruje te¿ artyku³
Jana Papióra. Zauwa¿a on, ¿e ten rozwój jest dot¹d charakteryzowany raczej in-
cydentalnie, przez pryzmat doœwiadczeñ pojedynczych instytutów lub zak³adów,
brak natomiast ogólniejszych opracowañ dotycz¹cych aktualnego profilu tej dys-
cypliny w skali ogólnopolskiej. W zmienionych warunkach spo³eczno-politycz-
nych (ekonomicznych, organizacyjnych, programowych, demograficznych) ujed-
nolicony system punktów ECTS os³abi³ dotychczasowy wp³yw historyczno-kul-
turowego rozwoju danego kraju na proces kszta³cenia. Dostêp do wspieranego
stypendiami szkolnictwa wy¿szego w UE nadal determinuje sytuacja finansowa
studentów w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich, wskutek kryzysu ostatnich lat
rz¹dy namawiaj¹ do wybierania kierunków œcis³ych, a sytuacja materialna na-
uczycieli i naukowców nie zachêca do obierania tej œcie¿ki kariery. Zniesienie
egzaminów wstêpnych na uczelnie lub zast¹pienie ich rozmow¹ kwalifikacyjn¹
tak¿e nie motywuje abiturientów do pog³êbiania wiedzy. Wyrównywanie lub pod-
noszenie tego poziomu odbywa siê wiêc dopiero na pierwszym roku studiów filo-
logicznych, coraz bardziej upodabniaj¹cych siê do kursów jêzykowych. Papiór
krytycznie ocenia równie¿ powstanie wielu prywatnych szkól wy¿szych ze skromn¹
kadr¹ naukow¹ i jeszcze skromniejsz¹ bibliotek¹ oraz czêste wybieranie zawodu
nauczyciela z braku innych pomys³ów na ¿ycie. Sprowadzenie uczelni do rangi
szko³y kolejnego szczebla ka¿e na nowo zdefiniowaæ zadania i cele studiów filo-
logii obcej, zw³aszcza uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ tylko nieliczni jej absolwenci decy-
duj¹ siê na pracê nauczyciela, a zalecana przez Brukselê dwukierunkowoœæ stu-
diów powoduje redukcjê programu nauczania na ka¿dym kierunku. Kolejnym
punktem rozwa¿añ jest sytuacja badañ naukowych, wœród których – wed³ug autora
– prym wiod¹ instytuty z Krakowa, Poznania, Warszawy i Wroc³awia. W drugiej
grupie widzi on oœrodki dydaktyczno-naukowe pozosta³ych uniwersytetów, jeszcze
dalej placówki prowadz¹ce g³ównie naukê jêzyka i jedynie ograniczone badania
(wy¿sze szko³y jêzykowe, kolegia). Wobec powy¿szego Papiór postuluje, ¿eby
studia – m.in. przy pomocy zajêæ z literatury i szeroko rozumianego piœmiennic-
twa – wprowadza³y w procesy kulturowe niemieckiego obszaru jêzykowego oraz
wyposa¿a³y absolwenta w umiejêtnoœci, dziêki którym bêdzie on móg³ w tych
procesach uczestniczyæ i objaœniaæ je innym.
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Rozwa¿ania o polskiej germanistyce zamyka artyku³ Arkadiusza ̄ ychliñskiego,
wedle jego s³ów „skromna propozycja” postrzegania filologii jako antropotechni-
ki. W ten sposób mo¿na by uratowaæ nauki humanistyczne przed obecnym dykta-
tem rynku pracy. Istot¹ dyskusji jest osobowoœæ filologa, jego oczekiwania wobec
studiów oraz zakres wiedzy oferowanej przez uczelnie. Odwo³uj¹c siê do pogl¹-
dów Petera Sloterdijka, autor widzi praktyczne cele filologii w uczeniu czytania
literatury, a literaturê jako pomoc ¿yciow¹ – tj. formê przekazu pewnych wyobra-
¿eñ, opinii czy rzadko docenianej alternatywnej wiedzy –, która u³atwia pokony-
wanie faktycznych lub wyimaginowanych ograniczeñ, motywuje do poszukiwa-
nia odpowiedzi na pytanie o to¿samoœæ, sens ¿ycia czy istotê cz³owieczeñstwa.
W dobie mediów cyfrowych jako humanistê powinno siê okreœlaæ nie tego stu-
denta, który podejmuje naukê konkretnego jêzyka/zawodu, lecz takiego, który
poszukuje prawdy o cz³owieku. Wprowadzenie m³odego cz³owieka na drogê tych
poszukiwañ to zadanie nauczyciela i naukowca, a byæ mo¿e tak¿e szansa prze-
trwania filologii w najbli¿szych dziesiêcioleciach.

Rozwiniêciem myœli z pierwszej czêœci tomu s¹ artyku³y poœwiêcone obec-
nej sytuacji literatury. Autorzy zastanawiaj¹ siê m.in. nad pozycj¹ literatury i lite-
raturoznawstwa we wspó³czesnym œwiecie, nad ich zwi¹zkami z innymi dziedzi-
nami nauki i mediami.

Robert Rduch siêga po popularne obecnie badania nad pamiêci¹ i tzw. miej-
scami pamiêci (lieu de mémoire) i wykazuje powi¹zania literaturoznawstwa i his-
torii. Swoist¹ inspiracj¹ do powstania artyku³u by³o graffiti „GKS über alles” na
œcianie katowickiego bloku i pytanie, czy jego twórca mia³ œwiadomoœæ cytowa-
nia pieœni Augusta Heinricha Hoffmanna von Fallerslebena, czy tylko – demon-
struj¹c niechêæ do innych klubów sportowych – odwo³a³ siê do skojarzenia z wojn¹
i agresj¹. Rduch opisuje m.in. projekt polsko-niemieckich miejsc pamiêci, który
wymaga od literaturoznawcy, badaj¹cego obecnoœæ utworu w œwiadomoœci zbio-
rowej, znajomoœci instrumentarium historyka, socjologa czy antropologa kultury
oraz wykorzystania pozaliterackich Ÿróde³ (obrazów, rzeŸb, pomników, dzie³ sztuki,
muzyki, zwyczajów, przedmiotów).

Lech Kolago skupia siê na relacjach literatury i muzyki, omawia wa¿niejsze
publikacje poœwiêcone temu zagadnieniu i przytacza najczêœciej stawiane pyta-
nia: Kto powinien zajmowaæ siê t¹ interdyscyplinarn¹ materi¹? W ramach jakiej
dziedziny wiedzy? Czy pojêcia i kategorie stosowane w literaturoznawstwie
i muzykologii wystarcz¹ do opisania badanych zjawisk? Co powoduje, ¿e niektó-
re dzie³a literackie ciesz¹ siê popularnoœci¹ wœród twórców muzyki? Szczególn¹
uwagê autor poœwiêca pracom i zas³ugom polskich badaczy przedmiotu, m.in.
Tadeusza Peipera, Tadeusza Szulca, Konrada Górskiego, Tadeusza Makowiec-
kiego, Micha³a G³owiñskiego, Józefa Opalskiego, a tak¿e w³asnym publikacjom.
W s³owie koñcowym zaznacza, ¿e w badaniach wci¹¿ istniej¹ w¹tpliwoœci natury
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metodologicznej, a to oznacza, i¿ przed pracami komparatystycznymi i kontra-
stywnymi otwarte s¹ du¿e mo¿liwoœci.

Artyku³ Ma³gorzaty Koryciñskiej-Wegner koncentruje siê na tzw. t³umacze-
niu i tekœcie audiowizualnym, w którym jêzyk jest tylko jednym ze œrodków wy-
razu na ekranie. Autorka informuje o istniej¹cym od 2007 roku polskim Stowa-
rzyszeniu T³umaczy Audiowizualnych (STAW), jego konferencjach i publikacjach,
a tak¿e – na przyk³adzie pisania scenariusza i dialogu filmowego – o punktach
wspólnych w pracy filologa i t³umacza audiowizualnego. Podkreœla wci¹¿ jeszcze
dokuczliwy brak modelu u³atwiaj¹cego pracê t³umacza audiowizualnego, której
trudnoœæ wynika m.in. z koniecznoœci skorelowania elementów wizualnych i audy-
tywnych, oraz próbuje wypracowaæ w oparciu o kategorie lingwistyczne i transla-
torskie analogiczny model dotycz¹cy filmu. W praktyce t³umaczenie audiowizualne
sprowadza siê czêsto do skracania tekstu oryginalnego ze wzglêdów technicz-
nych (wymóg synchronizacji). Odwo³anie siê do metod stosowanych w literatu-
roznawstwie, translatoryce, filmoznawstwie i filozofii jêzyka mog³oby tu jednak
dostarczyæ wartoœciowych impulsów. Filolog mo¿e bowiem wnieœæ sw¹ wra¿li-
woœæ na s³owo i tak kreowaæ dialogi, ¿eby widz dostrzega³ wielowymiarowoœæ
i subtelnoœci danego filmu.

Rolê literatury wspó³czesnej na wybranych kierunkach studiów mened¿er-
skich analizuje Ulrike Steierwald. Literatura bywa tam ³¹czona z kwestiami od-
powiedzialnoœci, komunikacji, rozwi¹zywania konfliktów, procesów decyzyjnych
itp. Przyk³adem mo¿e byæ powieœæ Die dunkle Seite des Mondes Martina Sutera.
Ukazuje ona wycofanie siê znanego prawnika z systemu w³adzy i gospodarki do
dalekiego od cywilizacji lasu, w którym i tak dopadaj¹ go brutalne regu³y rynku.
Tekst staje siê m.in. przyczynkiem do krytyki panuj¹cych systemów i do dyskusji
o zaufaniu w firmie, czy wreszcie Ÿród³em przydatnych cytatów. Nawet teksty
Ödöna von Horvátha (komedia Zur schönen Aussicht) mo¿na wykorzystaæ przy
omawianiu tematów z zakresu zarz¹dzania, a powieœæ Annette Pehnt Mobbing
z 2007 r. naœwietla to coraz czêœciej wystêpuj¹ce tytu³owe zjawisko. Literatura
mo¿e wiêc kszta³towaæ osobowoœæ, uwra¿liwiaæ na ryzyka i zagro¿enia, s³u¿yæ
wskazówkami przy rozwi¹zywaniu konfliktów, podpowiadaæ style kierowania
firm¹ oraz uczyæ kultury bycia i odpowiedzialnoœci.

Czêœæ literaturoznawcz¹ tomu koñczy artyku³ Katarzyny Grzywki o kore-
spondencji braci Wilhelma i Oskara Kolbergów. Wilhelm – in¿ynier, kartograf,
hydrograf – by³ realist¹, s³u¿y³ m³odszemu bratu praktycznymi radami i pomoc¹
w sprawach finansowych, doradza³ w kwestiach wydawniczych. Listy Kolbergów,
opublikowane w latach szeœædziesi¹tych XX wieku, a wiêc bêd¹ce form¹ literatury,
przynosz¹ wiele informacji o dziewiêtnastowiecznych realiach, m.in. o zwycza-
jach towarzyskich, problemach zdrowotnych, zawodowych i materialnych rodzi-
ny. Artyku³ ten, doœæ luŸno zwi¹zany z tematyk¹ ca³ego tomu, pokazuje, w jakich
dziedzinach filolog literaturoznawca mo¿e realizowaæ swe pasje.
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Czêœæ jêzykoznawcz¹ otwiera artyku³ Wernera Abrahama, Petera Meihsnera,
Jadwigi Piskorz i Kingi Piskorz na temat wspó³czesnych tendencji w rozwoju
polskich czasowników modalnych. Zdaniem autorów czasowniki modalne coraz
czêœciej wchodz¹ w jêzyku mówionym w sk³ad struktur gramatycznych, które s¹
analogiczne do zjawisk jêzykowych zachodz¹cych w jêzyku staro-wysoko-nie-
mieckim w X i XI wieku. Przedmiotem badania s¹ struktury peryfrastyczne, takie
jak: mieæ-Perfekt, mieæ-Plusquamperfekt i mieæ-Futur II oraz ich znaczenia deon-
tyczne i epistemiczne. Autorzy stawiaj¹ hipotezê, ¿e przyczyny tych zmian s¹
natury uniwersalnej i wi¹¿¹ siê z czêœciowym os³abieniem kategorii aspektu.
Podobne tendencje badacze dostrzegaj¹ w rozwoju zaimka wskazuj¹cego ten, który
w licznych kontekstach przejmuje funkcjê rodzajnika okreœlonego.

Sambor Grucza przedstawia historiê, stan bie¿¹cy i perspektywy badañ jêzy-
ków specjalistycznych w Polsce. Na bazie antropocentrycznej teorii jêzyków ludz-
kich, wypracowanej przez Franciszka Gruczê, autor definiuje idiolekty i polilekty
specjalistyczne, wskazuje na czêste nieporozumienia dotycz¹ce rozumienia wyra-
¿eñ jêzyk i jêzyk specjalistyczny. Okreœlaj¹c przedmiot badañ lingwistyki jêzyków
specjalistycznych, Grucza s³usznie podkreœla, ¿e jêzyki specjalistyczne nie spe³-
niaj¹ tylko przypisywanych im funkcji komunikacyjnych, ale tak¿e s³u¿¹ celom
poznawczym – celom wiedzotwórczym.

O roli obrazu we wspó³czesnej dydaktyce jêzyków obcych w ramach szeroko
rozumianej kulturologii pisze Magdalena Rozenberg. W nawi¹zaniu do literatury
przedmiotu autorka wskazuje na heterogenicznoœæ zadañ, jakie stawiaj¹ przed
sob¹ tzw. Cultural Studies w kontekœcie nauczania i uczenia siê jêzyków obcych.
W œwiecie zdominowanym przez obraz warto, zdaniem Rozenberg, wykorzystaæ
jego potencja³ wiedzo- i kulturotwórczy. Jêzyk i zmys³ wzroku powinny byæ dla-
tego traktowane jako komplementarne w³aœciwoœci cz³owieka w postrzeganiu,
rozumieniu i wspó³tworzeniu otaczaj¹cego nas œwiata. Wypracowanie p³aszczy-
zny dialogu pomiêdzy dydaktyk¹ jêzyków obcych i nauk¹ o obrazie jest szans¹ na
zrozumienie odmiennoœci ludzi i ich kultur.

Joanna Golonka analizuje wp³yw struktur sk³adniowych na wartoœciowanie
w tekstach reklamowych. W oparciu o zebrany materia³ badawczy autorka wyka-
zuje, ¿e poszczególne typy zdañ oraz frazy nominalne spe³niaj¹ ró¿ne funkcje
wartoœciuj¹ce. O pewnej uniwersalnoœci jêzyka tekstów reklamowych œwiadczy
fakt, ¿e tylko w nielicznych przypadkach dostrzegalne s¹ odmienne strategie war-
toœciowania w jêzyku polskim i niemieckim (por. zdania rozkazuj¹ce). Golonka
dyskutuje ponadto zale¿noœci pomiêdzy doborem kategorii gramatycznych (np.
czasów, osób, trybów), struktur¹ zdania (np. temat vs remat) a osi¹ganymi efektami
wartoœciowania.

Stworzenie minimum paremiologicznego dla celów dydaktycznych jest przed-
miotem wielu projektów prowadzonych w ramach tzw. dydaktyki wielojêzycznoœci
(Mehrsprachigkeitsdidaktik) i prê¿nie rozwijaj¹cej siê w ostatnich latach eurolin-
gwistyki. Czes³awa Schatte i Andrzej K¹tny prezentuj¹ swoj¹ propozycjê 20 przy-
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s³ów w oparciu o minima paremiologiczne jêzyka polskiego i niemieckiego, a na-
stêpnie uzupe³niaj¹ je o ekwiwalenty z piêciu innych jêzyków: czeskiego, s³o-
wackiego, rosyjskiego, angielskiego i norweskiego. Z wymienionych jêzyków
autorzy wyodrêbniaj¹ osiem wspólnych przys³ów, które mog¹ stanowiæ bazê eu-
ropejskiego minimum paremiologicznego, poszerzan¹ o inne jêzyki. Badacze dos-
trzegaj¹, ¿e zebrane przys³owia wykazuj¹ liczne paralele, zarówno w odniesieniu
do ich treœci, symboliki, pochodzenia (np. biblijnego), jak równie¿ pod k¹tem
budowy strukturalno-sk³adniowej. Ten fakt ma istotne znaczenie dla dydaktyki
obcojêzycznej, szczególnie na etapie pocz¹tkuj¹cym.

Tom Germanistik in Polen to interesuj¹cy przyczynek do dyskusji nad miej-
scem i mo¿liwoœciami polskiej germanistyki. Bogate spektrum tematów œwiad-
czy o tym, ¿e polskie badania germanistyczne wnosz¹ znaczny wk³ad do dyskursu
naukowego, który czêsto wykracza poza ramy reprezentowanej filologii. Teksty
w jêzyku niemieckim dotr¹ zapewne do grona polonistów i innych neofilologów,
szczególnie powinny jednak zainteresowaæ krêgi odbiorców niemieckojêzycznych,
gdy¿ poruszane w nich kwestie: zmieniaj¹ce siê warunki studiów, oczekiwania
studentów, programy nauczania, skutki wprowadzania tzw. reform boloñskich na
uczelniach, koniecznoœæ znalezienia nowej formu³y dla studiów filologicznych s¹
dziœ wspólne dla europejskich uniwersytetów.
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Bogus³aw Nowowiejski, Niemiecko-polski
s³ownik Mrongowiusza. Źród³o do historii

polskiej leksyki i leksykografii,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia³ymstoku,

Bia³ystok 2011

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764–1855), luterañski pastor, znawca
i mi³oœnik jêzyka polskiego, ostatni lektor tego jêzyka w gdañskim Gimnazjum
Akademickim, choæ wiêkszoœæ swego d³ugiego i pracowitego ¿ycia spêdzi³
w Gdañsku, dziœ kojarzony bywa mo¿e czêœciej z mazurskim Mr¹gowem, które to
miasto now¹ nazwê otrzyma³o po 1945 r. w³aœnie na jego czeœæ. Znany jest tak¿e
jako badacz jêzyka Kaszubów, kontaktowa³ siê bowiem z pastorami pracuj¹cymi
wœród S³owiñców i ponownie wyda³ Duchowne piesnie... Szymona Krofeja, znacz-
nie je normalizuj¹c.

Mrongowiusz jest autorem czterech s³owników polsko-niemieckich, które na
trwa³e wpisa³y siê w dzieje polskiej leksykografii. W opublikowanej w ubieg³ym
roku ksi¹¿ce profesor Uniwersytetu w Bia³ymstoku Bogus³aw Nowowiejski za-
nalizowa³ polsk¹ leksykê zawart¹ w leksykonie Deutsch-polnisches Handwörter-
buch nach Adelung und Linde bearbeited von C.C. Mrongovius z 1823 r., które to
dzie³o w wydaniu z roku 1837 nosi³o tytu³ Dok³adny polsko-niemiecki s³ownik.

Ksi¹¿ka Nowowiejskiego sk³ada siê z dwu czêœci. W pierwszej z nich (S³ow-
nik Mrongowiusza. Źród³o do dziejów polskiej leksykografii) autor analizuje for-
maln¹ stronê leksykonu: jego makrostrukturê i mikrostrukturê, definicje, infor-
macjê gramatyczn¹, kwalifikatory, Ÿród³a s³ownika i dokumentacjê. Tu czytelnika
zainteresowaæ mo¿e zw³aszcza podrozdzia³ Źród³a s³ownika i dokumentacja.
Okazuje siê, ¿e Mrongowiusz jako doskona³y znawca polszczyzny korzysta³, choæ
nie zawsze konsekwentnie o tym informowa³, z ró¿nych dostêpnych w jego cza-
sach s³owników polszczyzny, na czele z najdoskonalszym ówczeœnie S³ownikiem
jêzyka polskiego Samuela Bogumi³a Lindego, z polskich tekstów literackich po-
chodz¹cych z ró¿nych epok (jako pierwszy spoœród leksykografów podawa³
w has³ach s³ownikowych przyk³ady u¿yæ wyrazów z tekstów Adama Mickiewicza),
z piœmiennictwa naukowego reprezentuj¹cego ró¿ne dyscypliny nauki, z tekstów
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religijnych (przede wszystkim z przek³adów Pisma Œwiêtego), z prasy oraz teks-
tów urzêdowych.

Natomiast w czêœci drugiej (S³ownik Mrongowiusza. Źród³o do dziejów pol-
skiej leksyki) Bogus³aw Nowowiejski przygl¹da siê doborowi i jakoœci polszczy-
zny w leksykonie Mrongowiusza. A jest to polszczyzna ¿ywa, barwna, podana
w ró¿nych odmianach stylowych, funkcjonalnych i regionalnych.

Ow¹ czêœæ drug¹ rozprawy Nowowiejskiego rozpoczyna rozdzia³ Uwarun-
kowania doboru polskiego materia³u, wœród których autor wymienia normaty-
wizm, encyklopedyzm i perswazyjnoœæ.

Gdy chodzi o normatywizm, dwujêzyczny leksykon Mrongowiusza jest tu
wyj¹tkiem wœród innych s³owników owych czasów, poniewa¿ „leksykograf za-
mieszcza w s³owniku rozliczne wskazania poprawnoœciowe o ró¿nym charakte-
rze, doradza, czasem ostrzega, komentuje zjawiska jêzykowe w planie g³osowym,
morfologicznym, leksykalnym, sk³adniowym, semantycznym, etymologicznym
i stylistycznym, nie rezygnuj¹c tak¿e z uwag ortograficznych” (s. 101), „unika
jednak oceny konkretnej formy wyrazu czy wyra¿enia i daje mo¿liwoœæ wyboru
z dwu lub wiêcej równorzêdnych, w jego opinii, form alternatywnych” (s. 101),
jest zatem doœæ liberalny.

Jeœli chodzi o encyklopedyzm s³ownika Mrongowiusza, zastosowane tu defi-
nicje wyrazów has³owych precyzj¹ sformu³owañ zbli¿one s¹ do definicji nauko-
wych (jak np. w tzw. s³owniku wileñskim), obok nich jednak wystêpuj¹ tak¿e
definicje potoczne (jak np. w s³owniku Lindego).

W analizowanym leksykonie Mrongowiusz chcia³ te¿ wp³ywaæ na postawy
i zachowania czytelników, a jego zabiegi „obejmuj¹ wszystkie sfery ludzkiej ak-
tywnoœci, od zwyk³ej codziennej egzystencji poczynaj¹c, po sprawy wa¿ne spo-
³ecznie, a nawet maj¹ce wymiar ponadnarodowy czy wrêcz uniwersalny” (s. 120).

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz by³ wielkim znawc¹ i mi³oœnikiem jêzyka
polskiego, tote¿ polszczyzna opisywana w jego s³owniku charakteryzuje siê znacz-
nym bogactwem. Jest ona zró¿nicowana przede wszystkim stylistycznie, ponie-
wa¿ zastosowane przyk³ady nale¿¹ do stylu wysokiego, o czym informuj¹ takie
kwalifikatory, jak np. bibl. ‘biblijny’, poet. ‘poetycki’, edel, edler ‘szlachetnie,
szlachetniej’, höflich, höflicher, höfl. ‘grzecznie, uprzejmie’, ale reprezentuj¹ one
tak¿e style ni¿sze, o czym œwiadcz¹ kwalifikatory typu die minder edeln ‘mniej
szlachetnie’ (s. 127) lub selten und nicht so edel ‘rzadkie i nie tak szlachetne’ oraz
nieder ‘niski’, niedriger ‘ni¿szy’ (s. 128) lub vulgo ‘wulgarny’.

Ponadto zgromadzona przez Mrongowiusza leksyka jest zró¿nicowana chro-
nologicznie, o czym informuj¹ kwalifikatory alt ‘dawny’ i altpolnisch ‘staropol-
ski’, oraz terytorialnie. Zró¿nicowaniu terytorialnemu Nowowiejski poœwiêca
osobne podrozdzia³y ksi¹¿ki: Dialektyzmy (s. 134), Regionalizmy (s, 142) oraz
Warszawizmy (s. 144). Wœród dialektyzmów najliczniej (ok. 700) reprezentowana
jest leksyka opatrzona kwalifikatorem Pr=Pol. lub Pr=P. ‘formy prusko-polskie’,
co siê odnosi do „dialektyzmów charakterystycznych dla Polski pó³nocnej i wschod-



MAREK CYBULSKI296

niej, zw³aszcza Pomorza Gdañskiego, Ziemi Che³miñsko-Dobrzyñskiej, Ostródz-
kiego, Warmii i Mazur” (s. 135), np. staæ-‘stojeæ’ (s. 138), a wœród regionalizmów
s¹ formy Grosspoln. ‘wielkopolskie’, Kleinpolen ‘ma³opolskie’, ponadto Schle-
sien ‘œl¹skie’, Kaschub. ‘kaszubskie’ i Mazur. ‘mazurskie’, po czym nastêpuj¹
przyk³ady licznych Warsch. ‘warszawizmów’. Do kaszubizmów zalicza Mrongo-
wiusz m.in. wyrazy szkólny ‘nauczyciel’ (s. 137), karwa ‘krowa’ (s. 140) i gapa
‘wrona’ (s. 140).

Gdy chodzi o leksykê zró¿nicowan¹ ekspresywnie, zwracaj¹ uwagê liczne
wulgaryzmy i zdrobnienia, a o doskona³ej znajomoœci polszczyzny Mrongowiu-
sza œwiadczy jego uwaga „staropolski ‘ob³apiæ’ ma teraz znaczenie obsceniczne”
(s. 159).

W kolejnych rozdzia³ach Nowowiejski omawia zró¿nicowanie etymologiczne,
zwracaj¹c uwagê na swoisty brak konsekwencji leksykografa, poniewa¿ przyta-
czaj¹c w definicjach po polskiej stronie wyrazu jego synonimy, nadaje im ró¿n¹
kolejnoœæ, niekiedy bowiem termin rodzimy poprzedza termin obcy, a niekiedy
bywa odwrotnie. Wed³ug bia³ostockiego profesora dowodzi to braku u gdañskiego
leksykografa puryzmu i jego dobrej znajomoœci ówczesnej polszczyzny. Nowowiejski
omawia te¿ wystêpuj¹ce w Niemiecko-polskim s³owniku zwi¹zki wyrazowe, przy-
taczaj¹c za Mrongowiuszem interesuj¹ce frazeologizmy, a tak¿e przys³owia, ist-
niej¹ce do dziœ b¹dŸ wspó³czesnej polszczyŸnie nieznane.

Praca bia³ostockiego profesora przybli¿a postaæ i dokonania Krzysztofa Ce-
lestyna Mrongowiusza, ukazuj¹c na licznych przyk³adach doskona³¹ znajomoœæ
jêzyka polskiego lektora i nauczyciela polszczyzny, pochodz¹cego z Mazur, jed-
nak przez wiêksz¹ czêœæ ¿ycia zamieszka³ego w Gdañsku.



297  BOGUS£AW NOWOWIEJSKI, NIEMIECKO-POLSKI S£OWNIK MRONGOWIUSZA...

Marek Cybulski

Aneta Lewiñska, Ojców mowê znaæ nale¿y.
Jêzyk elementarzy polskich wydawanych

na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–1920
jako narzêdzie kszta³cenia i wychowania,

Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012,
ss. 326

Dzisiejsze Pomorze Gdañskie, w okresie zaborów wchodz¹ce w sk³ad króle-
stwa Prus, a po zjednoczeniu Niemiec – cesarstwa niemieckiego, jako tzw. Prusy
Zachodnie, by³o wed³ug statystyk niemieckich zamieszkane przez ludnoœæ polsk¹
w 30/40 proc. (odsetek ów rós³ i tu¿ przed wybuchem pierwszej wojny œwiatowej
przekroczy³ 40 proc.), a pañstwo pruskie/niemieckie, jakkolwiek demokratyczne,
nieprzychylnym okiem patrzy³o na polsk¹ ludnoœæ. Pocz¹tkowo naukê jêzyka
polskiego na jego terenie prowadzono w szko³ach pañstwowych, stopniowo j¹
jednak ograniczano, tak ¿e w latach czterdziestych XIX wieku zaprzestano tych
lekcji, a na prze³omie XIX i XX wieku (co ³¹czy³o siê z zapocz¹tkowanym przez
kanclerza Bismarcka kulturkampfem, polegaj¹cym na walce z Koœcio³em katolic-
kim, a wiêc i polskoœci¹) wprowadzono nawet obowi¹zkow¹ naukê religii po nie-
miecku, co siê spotka³o z tzw. strajkami szkolnymi wœród Polaków.

W tej nieprzychylnej dla Polaków i polskoœci sytuacji rodzimi dzia³acze nie-
podleg³oœciowi wydawali elementarze do nauki jêzyka polskiego, przeznaczone
przede wszystkim dla polskich rodziców, na nich bowiem w sytuacji, gdy nie
robi³a tego szko³a, spocz¹³ obowi¹zek uczenia dzieci jêzyka polskiego.

W recenzowanej rozprawie autorka zajê³a siê analiz¹ jêzyka oœmiu elemen-
tarzy wydawanych na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–1920. Jak zauwa¿y³a
Jolanta Maækiewicz, recenzent pracy, prezentowana ksi¹¿ka „przybli¿a teksty sto-
sunkowo ma³o znane, a niew¹tpliwie warte poznania”, a tak¿e „Autorka stosuje
do analizy narzêdzia lingwistyki kulturowej (wykorzystuje pojêcie jêzykowego
obrazu œwiata, perspektywy ogl¹du, rozpatruje p³aszczyznê aksjologiczn¹). W efek-
cie daje to pog³êbiony i wieloaspektowy ogl¹d materia³u i umo¿liwia wyci¹gniê-
cie ciekawych wniosków co do tego, jak elementarze przyczynia³y siê do kszta³-



MAREK CYBULSKI298

cenia i wychowywania dzieci polskich w zaborze pruskim” (z ostatniej strony
ok³adki).

Lewiñska objê³a analiz¹ osiem elementarzy, które w latach, gdy nauka jêzyka
polskiego w szko³ach by³a niemo¿liwa, by³y wydawane w Toruniu (4 elementarze),
Pelplinie (2 elementarze), Grudzi¹dzu (1 elementarz) i Œwieciu (1 elementarz). S¹
to: Nowy Elementarz Polski, z obrazkami kolorowanemi, opracowany przez
A. G¹siorowskiego (3 wydania w latach 1844, 1855, 1859), Elementarz do æwi-
czenia siê w polskiém czytaniu. Zastosowany ile mo¿noœci do czytania i pisania
jako té¿ g³osowania i syllabizowania. W skutku ci¹g³ych spostrze¿eñ i doœwiad-
czeñ i za pomoc¹ na tém znaj¹cych siê nauczycieli, u³o¿y³, wypracowa³ i wyda³
Franciszek Miernicki, konrektor przy szkole miejskiéj w Œwieciu (30 wydañ
w latach 1846–1896), Abecad³o nowe czyli Ksi¹¿eczka pocz¹tkowego czytania,
z obrazkami kolorowanemi A. G¹siorowskiego (3 wydania z lat 1848,1856, 1884),
Elementarzyk Polski. Z obrazkami malowanemi A. G¹siorowskiego (2 wydania
z lat 1856 i 1871), Elementarz polski napisany z polecenia Towarzystwa Moral-
nych Interesów. I. £yskowskiego (wydany w roku 1878 i w latach 1881–1893),
Toruñski Elementarz Polski z obrazkami zastósowany do potrzeb dzieci, ucz¹cych
siê w szko³ach niemieckich (5 ró¿nych wersji o ró¿nej objêtoœci z lat 1896–1911)
i Elementarz polski. Dziatkom polskim ofiaruje „Gazeta Grudzi¹dzka” (wiele
wydañ w latach 1910–1920). Ponadto jeden z tych podrêczników, Elementarz
Polsko-niemiecki, oder Polnisch=Deutsches Lesebuch fü die utraguistschen Ele-
mentarschulen von A. R. Onderka, tzw. elementarz Onderki, mia³ 11 wydañ na
Œl¹sku, we Wroc³awiu, a tylko jedno jego wydanie ukaza³o siê w Pelplinie.

Autorka swe obserwacje na temat pomorskich elementarzy zawar³a w czterech
rozdzia³ach. W pierwszym z nich, zatytu³owanym Elementarze jako narzêdzie
polskiej edukacji na Pomorzu Gdañskim w latach 1840–1920, pokrótce scharak-
teryzowa³a analizowane podrêczniki, zaœ w trzech nastêpnych rozdzia³ach poka-
za³a, jak kszta³towa³y one kompetencje jêzykowe ucznia (rozdzia³ 2. pt. Rola
jêzyka elementarzy w kszta³towaniu kompetencji jêzykowej polskiego dziecka
zagro¿onego wynarodowieniem), wiedzê m³odego cz³owieka (rozdzia³ 3. pt. S³owo
jako narzêdzie kszta³towania wiedzy o œwiecie) i postawy ma³ych czytelników
(rozdzia³ 4. pt. Jêzyk elementarzy a kszta³towanie œwiata wartoœci). Na koñcu
rozprawy znajduje siê aneks, w którym w ujêciu tabelarycznym szczegó³owo opi-
sane zosta³y wszystkie dostêpne dziœ egzemplarze badanych elementarzy, a po-
nadto charakterystyce poddana zosta³a liczba wyrazów nale¿¹cych do piêciu wy-
odrêbnionych w elementarzach pól semantycznych (¿ycie rodzinne, ¿ycie szkolne,
¿ycie w œrodowisku przyrodniczym i spo³ecznym, ¿ycie ludzi w kraju i na œwiecie,
rozwój fizyczny i psychiczny cz³owieka). Ksi¹¿kê koñcz¹ streszczenia angielsko-
i niemieckojêzyczne.

W rozdziale drugim Lewiñska podda³a analizie sposoby poszerzania przez
elementarze znajomoœci rodzimego s³ownictwa oraz frazemów i tekstów kliszo-
wanych (a wiêc frazeologizmów, formu³ powitalnych i po¿egnalnych, przys³ów,



299       ANETA LEWIÑSKA, OJCÓW MOWÊ ZNAÆ NALE¯Y. JÊZYK ELEMENTARZY...

powinszowañ, rymowanek dzieciêcych, zagadek i pieœni oraz modlitw), a tak¿e
sposoby utrwalania znajomoœci wœród u¿ytkowników elementarzy modeli grama-
tycznych (morfologicznych i sk³adniowych). Tu na przyk³ad interesuj¹ce jest
wykrycie przez autorkê podobieñstw miêdzy przys³owiami elementarzowymi
a przys³owiami zawartymi w wydawnictwach Floriana Ceynowy.

Rozdzia³ trzeci ukazuje obszary rzeczywistoœci (realnej i transcendentnej),
z którymi stykali siê m³odzi czytelnicy pomorskich elementarzy, jêzykowo utrwa-
lone w prezentowanych podrêcznikach. S¹ to (wed³ug tytu³ów podrozdzia³ów):
Wieœ (poniewa¿ analizowane podrêczniki przeznaczone by³y przede wszystkim
dla dziecka wiejskiego, podrozdzia³ ten, a zatem i omawiany w nim kr¹g s³ownic-
twa, jest najobszerniejszy), Miasto, Polska i œwiat, Wszechœwiat, Bóg, Anio³owie
i Koœció³/koœció³. W podsumowaniu tego rozdzia³u znalaz³o siê omówienie pod-
stawowych sposobów jêzykowego odzwierciedlania rzeczywistoœci charaktery-
stycznych dla pomorskich elementarzy. Nale¿y do nich wyznaczenie elementa-
rzowych centrów wiedzy o œwiecie (s¹ nimi: przestrzeñ, ludzie i ich zajêcia, œwiat
roœlin i zwierz¹t oraz Bóg i Koœció³), a tak¿e odtworzenie perspektyw opisu œwiata
(w elementarzach pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce perspektywy: potoczna, naukowa,
kulturowa, dydaktyczna i religijna).

W rozdziale czwartym autorka przygl¹da siê omawianym elementarzom ze
wzglêdu na œwiat wartoœci, jaki kszta³towa³y one w swych ma³ych czytelnikach.
Kolejne podrozdzia³y przedstawiaj¹ wybrane wartoœci, uobecnione w ich tytu³ach:
Nauka, Praca, Patriotyzm, Grzecznoœæ, Zdrowie, Mi³osierdzie. Rozdzia³ ten koñ-
czy siê podrozdzia³em podsumowuj¹cym, pt. Jêzykowe œrodki wyra¿ania przed-
stawionych wartoœci, w którym ukazane zosta³y œrodki leksykalne, morfologiczne
i sk³adniowe, za pomoc¹ których autorzy elementarzy wp³ywali na postawy dzieci
ucz¹cych siê z tych podrêczników.

Praca Anety Lewiñskiej podejmuje problematykê dot¹d nieanalizowan¹, poza
tym niema³¹ zas³ug¹ autorki by³o dotarcie do niejednokrotnie trudno dostêpnych
elementarzy i jêzykoznawcze zanalizowanie ich metod¹ lingwistyki kulturowej,
dziêki czemu ukazane zosta³o t³o kulturowe oraz skomplikowana sytuacja poli-
tyczna towarzysz¹ca ich powstaniu. Lewiñska dokonuje interesuj¹cych odkryæ,
na przyk³ad dziêki porównaniu przys³ów zawartych w elementarzach (przede
wszystkim w elementarzu Miernickiego) z przys³owiami kaszubskimi zebranymi
przez Floriana Ceynowê, a zanalizowanymi przez Justynê Pomiersk¹, okaza³o
siê, ¿e s¹ miêdzy nimi liczne podobieñstwa.

Mo¿na tê ksi¹¿kê poleciæ nie tylko jêzykoznawcom i historykom, lecz rów-
nie¿ szerokim krêgom czytelników zainteresowanych Pomorzem oraz jego histo-
ri¹ i kultur¹.



WITOLD MAÑCZAK300

Witold Mañczak

Na marginesie ksi¹¿ki J.M. Piskorskiego
Pomorze plemienne

Parê lat temu ukaza³a siê ksi¹¿ka poznañskiego historyka Jana Piskorskiego
pt. Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Jêzykoznawstwo1. Na ok³adce
ksi¹¿ki czytamy, ¿e wœród spraw ci¹gle jeszcze niedostatecznie wyjaœnionych na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê kwestie zasiedlenia Pomorza w okresie tzw. wêdrówek
ludów, struktury plemiennej i politycznej Pomorza w okresie od VI do XII w.,
wreszcie problem przynale¿noœci plemiennej ludów zamieszkuj¹cych Pomorze
w tym czasie. Wci¹¿ jeszcze brak jest bowiem odpowiedzi na pytanie, kiedy S³o-
wianie przybyli na Pomorze i z jakich stron.

A oto parê uwag, jakie mi siê nasunê³y przy lekturze tej interesuj¹cej ksi¹¿ki.
Na s. 209 autor pisze:

„Nie chcia³bym tutaj wchodziæ bli¿ej w spekulacje na temat istnienia czy te¿
nie grupy lechickiej. Ostatnio jej istnienie zanegowa³ np. W. Mañczak (Formy
kaszubskie typu sink, s. 141). Problem – mym zdaniem – polega na tym, jak bê-
dziemy j¹ rozumieæ: jeœli jako grupê o wspólnym pochodzeniu, to z pewnoœci¹
takiej nigdy nie by³o, jeœli natomiast jako umown¹ grupê plemion o bardzo po-
dobnych narzeczach, a zbie¿noœci te t³umaczyæ bêdziemy po prostu ich bliskoœci¹
geograficzn¹, to wtedy mo¿na chyba przyj¹æ jej istnienie. Bêd¹c przy artykule
W. Mañczaka, doda³bym jeszcze, ¿e nie rozumiem jego wywodów, jakoby gwary
s³owiñskie i kaszubskie nie by³y »rdzennymi dialektami polskimi«, lecz tylko uleg³y
póŸniejszej polonizacji wskutek tego, i¿ »w X w. Pomorze wesz³o w sk³ad pañ-
stwa polskiego i odt¹d z mniejszymi lub wiêkszymi przerwami do Polski nale¿y«.
Po pierwsze bowiem, nie by³o zupe³nie historycznych mo¿liwoœci na polonizacjê
gwar s³owiñskich, jako ¿e ten teren niemal nigdy nie przynale¿a³ do Polski. Po
drugie, w¹tpiê w samo istnienie »rdzennych gwar polskich«. Gdyby Œl¹sk nie
zosta³ odebrany pañstwu czeskiemu w koñcu X w., wtedy i tamtejsze dialekty
wesz³yby najprawdopodobniej w sk³ad czeszczyzny. Gdyby nie powsta³o pañ-
stwo polskie, nie by³oby i gwar polskich”.

1 J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Jêzykoznawstwo, Poznañ 2002.
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W wypowiedzi tej jest zawartych sporo twierdzeñ, z którymi nie potrafiê siê
zgodziæ. Ustosunkujê siê do tych twierdzeñ w kolejnoœci takiej, w jakiej siê poja-
wiaj¹ w zacytowanym fragmencie.

1. Autor pisze, ¿e ostatnio istnienie grupy lechickiej „zanegowa³ np. W. Mañ-
czak”, innymi s³owy zdaniem autora jestem jednym z badaczy, którzy neguj¹ ist-
nienie jêzyków lechickich. Rzeczywistoœæ jest inna. Pojêcie jêzyków lechickich
wprowadzi³ w roku 1840, a wiêc pó³tora wieku temu, badacz rosyjski o nazwisku
Preuss. Koncepcja Preussa zosta³a zaaprobowana przez Hilferdinga, Schleichera,
Nitscha, Baudouina de Courtenay, Rozwadowskiego, Lehra-Sp³awiñskiego, Ta-
szyckiego, Milewskiego, Stiebera i innych i nigdy przez nikogo nie by³a kwestio-
nowana. Ja jestem pierwszym badaczem, który twierdzi, ¿e jêzyków lechickich
nigdy nie by³o. Co najwy¿ej mo¿na by powiedzieæ, ¿e mia³em jednego poprzedni-
ka, a mianowicie w osobie Ramu³ta, który utrzymywa³, ¿e „familia jêzyków za-
chodnios³owiañskich dzieli siê na cztery grupy: a) czesko-s³owack¹..., b) serbsk¹...,
c) polsk¹, d) pomorsk¹”2. Jêzyk pomorski, przez który to termin Ramu³t rozumia³
zarówno kaszubszczyznê, jak i po³abszczyznê, „stoi tedy w poœrodku miêdzy jêzy-
kiem polskim a grup¹ serbsk¹”. Jednak nigdy nie s³ysza³em o tym, jakoby Ramu³t
kiedykolwiek expressis verbis krytykowa³ pojêcie jêzyków lechickich.

Mój negatywny stosunek do pojêcia jêzyków lechickich bierze siê z mego
zainteresowania przedhistorycznymi migracjami S³owian. Zagadnienie to usi³o-
wa³em rozwi¹zaæ, stosuj¹c sw¹ metodê porównywania s³ownictwa w paralelnych
tekstach, konkretnie w tekstach ewangelicznych. Nowy Testament na jêzyk po-
³abski nie zosta³ przet³umaczony, jednak zachowa³y siê bardzo krótkie teksty po-
³abskie, które w s³owniku Polañskiego i Sehnerta zosta³y przedrukowane pod nazw¹
Polabian Phraseology. Zwróci³em siê do H. Schustra-Šewca z proœb¹ o prze³o¿enie
owych tekstów po³abskich na dolno³u¿ycki, a sam przet³umaczy³em owe teksty
na polski. Wówczas siê okaza³o, ¿e zbie¿noœci leksykalnych miêdzy po³abskim
a dolno³u¿yckim jest wiêcej ni¿ miêdzy po³abskim a polskim. Nastêpnie z tekstów
gwarowych Nitscha wybra³em na chybi³ trafi³ dwa teksty, jeden s³owiñski i jeden
kaszubski, i poprosi³em pewnego Dolno³u¿yczanina o prze³o¿enie ich na dolno³u-
¿ycki. Wówczas siê okaza³o, ¿e podobieñstw leksykalnych s³owiñsko-polskich
jest wiêcej ni¿ s³owiñsko-dolno³u¿yckich, a zgodnoœci leksykalnych kaszubsko-
-polskich jest jeszcze wiêcej ni¿ zgodnoœci kaszubsko-dolno³u¿yckich. Z tego
wszystkiego wysnu³em wniosek, ¿e S³owiañszczyzna zachodnia powsta³a w na-
stêpuj¹cy sposób. Z praojczyzny S³owian po³o¿onej w czêœci kontynentalnej dorze-
cza Odry i Wis³y S³owianie wywêdrowali najpierw na obszar czesko-s³owacki,
nastêpnie na £u¿yce, a w koñcu na terytorium rozpoœcieraj¹ce siê od œrodkowej
i dolnej £aby po doln¹ Wis³ê. Zaœ to, ¿e gwary s³owiñskie i kaszubskie powsta³e
na pierwotnym obszarze jêzyka po³abskiego, s¹ bardziej podobne do polskiego

2 S. Ramu³t, S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893, s. ILIII–XLIV.
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ni¿ do dolno³u¿yckiego, jakkolwiek sam jêzyk po³abski nawi¹zuje bardziej do
dolno³u¿yckiego ni¿ do polszczyzny, t³umaczy siê tym, ¿e ju¿ w X w. Pomorze
wesz³o w sk³ad pañstwa polskiego i odt¹d z mniejszymi lub wiêkszymi przer-
wami do Polski nale¿y, na skutek czego gwary s³owiñskie i kaszubskie uleg³y
polonizacji3.

Jeœli chodzi o zasiedlenie Pomorza, E. Rzetelska-Feleszko i J. Duma4 twierdz¹,
¿e osadnictwo s³owiañskie przyby³o „na te tereny na prze³omie V i VI wieku od
po³udnia, z Wielkopolski i Œl¹ska, posuwaj¹c siê zapewne wzd³u¿ Odry”, oraz
dodaj¹, ¿e „osadnictwo s³owiañskie id¹ce z zachodu spotkaæ siê musia³o na Po-
morzu z osadnictwem s³owiañskim posuwaj¹cym siê w kierunku pó³nocnym
wzd³u¿ Wis³y, Wierzycy i brzegiem Zatoki Puckiej” (s. 265). Moim zdaniem, gdyby
slawizacja Pomorza by³a wy³¹cznie rezultatem ekspansji ludnoœci zamieszka³ej
w kontynentalnej czêœci dorzecza Odry i Wis³y w kierunku morza, to ró¿nica miê-
dzy polskim jêzykiem literackim a gwarami kaszubskimi nie by³aby wiêksza od
ró¿nicy miêdzy polskim jêzykiem literackim a gwarami kociewskimi czy te¿ gwa-
rami Warmii i Mazur, a tymczasem nawet laicy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e
ró¿nica miêdzy polskim jêzykiem literackim a gwarami kaszubskimi jest bez po-
równania wiêksza od ró¿nicy miêdzy polskim jêzykiem literackim a jakimikol-
wiek innymi gwarami polskimi.

J.M. Piskorski twierdzi, ¿e „nie by³o zupe³nie historycznych mo¿liwoœci na
polonizacjê gwar s³owiñskich, jako ¿e ten teren niemal nigdy nie przynale¿a³ do
Polski”. Otó¿ nie mówi¹c ju¿ o okresie piastowskim, nale¿y podkreœliæ, ¿e wed³ug
K. Górskiego „Smo³dzino i Gardno stanowi³y w³asnoœæ arcybiskupstwa gnieŸ-
nieñskiego do koñca XVI wieku. Przybywa³ tu kler z Wielkopolski”5. Wa¿ne jest
tak¿e, ¿e wydane w roku 1586 przez Krofeya Duchowne piesnie D. Marcina
Luthera napisane s¹ w rzeczywistoœci po polsku z niewielk¹ tylko domieszk¹ cech
kaszubskich. Jedyny egzemplarz tej ksi¹¿ki zachowa³ siê w archiwum parafialnym
w Smo³dzinie. Tam¿e zosta³ znaleziony wydany w roku 1643 przez Pontanusa
Ma³y Catechism Niemiecko-Wandalski abo S³owiêski.

J.M. Piskorski nie wierzy „w samo istnienie »rdzennych gwar polskich«.
Gdyby Œl¹sk nie zosta³ odebrany pañstwu czeskiemu w koñcu X w., wtedy i tam-
tejsze dialekty wesz³yby najprawdopodobniej w sk³ad czeszczyzny. Gdyby nie
powsta³o pañstwo polskie, nie by³oby i gwar polskich”. Otó¿ ró¿nice miêdzy
jêzykiem polskim a czeskim mo¿na wyt³umaczyæ przede wszystkim tym, ¿e pol-
szczyzna jest bardziej archaiczna od jêzyka czeskiego, a to dlatego, ¿e jêzyk polski
przetrwa³ w praojczyŸnie S³owian, natomiast jêzyk czeski rozwin¹³ siê na obcym

3 W. Mañczak, O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów, Gdañsk 2002, s. 7–22.
4 E. Rzetelska-Feleszko i J. Duma, Jêzykowa przesz³oœæ Pomorza Zachodniego na podstawie

nazw miejscowych, Warszawa 1996, s. 264.
5 Konferencja pomorska (1954). Prace jêzykoznawcze, Warszawa 1956, s. 199.
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substracie. Poza tym przeszkoda naturalna, jak¹ stanowi³y Sudety, utrudnia³a kon-
takty miêdzy ludnoœci¹ zamieszka³¹ po obu stronach gór. Kiedy dok³adnie S³o-
wianie siê pojawili na obszarze dzisiejszych Czech, trudno powiedzieæ, ale nie
ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e migracja S³owian na obszar Czech by³a wczeœniejsza
od ekspansji S³owian na Pó³wysep Ba³kañski, a wiêc zasz³a w pierwszej po³owie
pierwszego tysi¹clecia. Tak wiêc rozpad jêzyka pras³owiañskiego m.in. na polski
i czeski rozpocz¹³ siê w okresie poprzedzaj¹cym powstanie pañstwa czeskiego
i polskiego.

Zaœ na s. 127 J.M. Piskorski pisze:
„Zagadnienie rozprzestrzenienia siê S³owian, a w³aœciwie zapewne slawiza-

cji znacznej czêœci Europy w krótkim okresie tzw. wêdrówek ludów stanowi – jak
podniós³ ca³kiem niedawno austriacki mediewista Herwig Wolfram – jeden z tych
fenomenów minionej rzeczywistoœci, których nie jesteœmy w stanie ani opisaæ, ani
zrozumieæ. Najzwyczajniej wykraczaj¹ one poza nasze wyobra¿enie. Na obecnym
etapie badañ brak nam bowiem narzêdzi naukowych i teoretycznej koncepcji, które
pozwoli³yby opisaæ to niemal niewiarygodne zjawisko. »Na wiêkszoœci teryto-
riów wschodniej i œrodkowej Europy pomiêdzy Morzem Ba³tyckim a Morzem
Egejskim dokona³a siê pomiêdzy koñcem V a pocz¹tkiem VII w. cicha rewolucja
i nikt naprawdê nie jest w stanie powiedzieæ, w jaki sposób po³owa Europy mog³a
siê staæ s³owiañska w tak krótkim czasie«. W ci¹gu ponad tysi¹ca lat – dodaje
Wolfram – potê¿nemu Imperium Romanum, jednemu z najlepiej zorganizowa-
nych pañstw w historii, uda³o siê zromanizowaæ jedynie czêœæ swoich terytoriów,
podczas gdy po³owa Europy uleg³a slawizacji w ci¹gu kilku pokoleñ”.

Jest zdumiewaj¹ce, ¿e Wolfram i Piskorski serio potraktowali fantastyczn¹
koncepcjê God³owskiego, wed³ug której po³owa Europy mia³a ulec slawizacji
w ci¹gu kilku pokoleñ. Od lat powtarzam, ¿e hipoteza God³owskiego jest b³êdna,
¿e wiele argumentów jej przeczy. Wystarczy wymieniæ choæby tylko dwa nastê-
puj¹ce argumenty.

Poniewa¿ niektórzy zwolennicy tezy God³owskiego twierdz¹, ¿e przed S³o-
wianami w dorzeczu Odry i Wis³y przebywali Germanie, warto zwróciæ uwagê na
to, ¿e w jêzyku pragermañskim zasz³o zjawisko zwane germañsk¹ przesuwk¹ spó³-
g³oskow¹, które polega³o m.in. na tym, ¿e d w jêzykach s³owiañskich przetrwa³o
bez zmian, natomiast w pragermañskim zmieni³o siê w t (por. pol. dwa, ale ang. two,
pol. woda, ale ang. water). G³oska t w jêzykach s³owiañskich nie uleg³a zmianie,
natomiast w pragermañskim przesz³a w th (por. trzy, ale ang. three, pol. ten, ale
ang. the). W jêzykach s³owiañskich p siê zachowa³o, natomiast w pragermañskim
zmieni³o siê w f (por. piêæ, ale ang. five, pol. pierwszy, ale ang. first). Germañsk¹
przesuwk¹ spó³g³oskow¹ t³umaczy siê te¿, ¿e polskiemu k odpowiada w angiel-
skim h, por. pol. kto, ale ang. who, pol. kamieñ, ale ang. hammer (germañska
nazwa m³ota siêga epoki kamiennej, gdy m³oty wyrabiano z kamienia). I tak dalej.
Poza tym w pragermañskim zasz³o zjawisko okreœlane tzw. regu³¹ Vernera, tzn.,
¿e spó³g³oski szczelinowe w pewnych warunkach ulega³y udŸwiêcznieniu, np.
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odpowiednikiem pol. bosy jest ang. bare, w którym r powsta³o z wczeœniejszego
*z. Tak wiêc gdyby by³o prawd¹, ¿e S³owianie, którzy siê mieli osiedlaæ w dorze-
czu Wis³y i Odry, poczynaj¹c od schy³ku V w. po Chr., poznawali nazwy rzek
polskich z ust Germanów, to nazwy polskich rzek musia³yby brzmieæ inaczej, ni¿
brzmi¹, a mianowicie musia³yby wykazywaæ œlady germañskiej przesuwki spó³-
g³oskowej oraz dzia³ania regu³y Vernera, a tymczasem œladów takich zupe³nie
brak. Dla przyk³adu mo¿na wspomnieæ o tym, ¿e na Górnym Œl¹sku jest rzeka
o nazwie Drama, a na pó³nocy Polski s¹ rzeki, które siê zowi¹ Drawa i Drwêca.
Gdyby S³owianie nazwy te poznali z ust Germanów, to w nazwach Drama, Drawa
i Drwêca musia³oby wystêpowaæ nie d, ale t (na takiej samej zasadzie, na jakiej
po polsku siê mówi do, ale po angielsku to, po polsku drzewo, ale po angielsku
tree).

Inni zwolennicy God³owskiego utrzymuj¹, ¿e zanim siê S³owianie pojawili
w dorzeczu Odry i Wis³y, Germanie to terytorium opuœcili. Innymi s³owy, S³owia-
nie mieli wejœæ do bezludnego kraju. Jest to te¿ nieprawdopodobne, gdy nazwy
rzek polskich rozpadaj¹ siê na dwie kategorie: 1. nazwy zrozumia³e dla Polaka,
takie jak Kamienna, Bystrzyca, Rudawa, Bia³ucha czy Pr¹dnik, które s¹ stosun-
kowo œwie¿ej daty, oraz 2. nazwy dla Polaka niezrozumia³e, takie jak Wis³a, Odra,
Raba, So³a, San, Nysa, Nida, Bug, Drwêca itd., które powsta³y w zamierzch³ej
przesz³oœci, setki czy nawet tysi¹ce lat przed V w. po Chr. Tymczasem w V w. nie
by³o jeszcze atlasów geograficznych, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e ówczeœni S³owia-
nie byli analfabetami. W tym stanie rzeczy nasuwa siê pytanie, w jaki sposób
S³owianie, którzy siê mieli pojawiæ w bezludnej krainie, poznali nazwy rzek u¿y-
wane w dorzeczu Odry i Wis³y przed ich przybyciem.

Aby móc zaakceptowaæ tezê God³owskiego, ¿e siê S³owianie pojawili w do-
rzeczu Odry i Wis³y dopiero w V w. po Chr., trzeba by przyj¹æ, ¿e wœród owych
niepiœmiennych S³owian by³ geniusz, który na 1400 lat przed XIX-wiecznymi
uczonymi odkry³ germañsk¹ przesuwkê spó³g³oskow¹ oraz zjawisko, którego do-
tyczy regu³a Vernera, i, ma³o tego, zdo³a³ nak³oniæ swych rodaków do tego, ¿eby
z przejêtych z ust Germanów nazw rzek polskich wyrugowali wszelkie nalecia³o-
œci germañskie. Albo te¿ trzeba by przyj¹æ, ¿e wœród S³owian osiedlaj¹cych siê
w bezludnym kraju znalaz³ siê genialny jasnowidz, który odgad³ nazwy wielu
rzek polskich (wed³ug najnowszego szacunku oko³o 1906), jakie powsta³y przed
V w., i, ma³o tego, potrafi³ przekonaæ swych ziomków do tego, ¿eby tych w³aœnie
nazw u¿ywali. Ale czy to jest mo¿liwe? Niestety, na to równie zasadnicze jak
k³opotliwe pytanie ¿aden spoœród tak licznych dziœ zwolenników koncepcji Go-
d³owskiego nie zechcia³ odpowiedzieæ. Osobiœcie s¹dzê, ¿e ani jedno, ani drugie
mo¿liwe nie jest, i dlatego uwa¿am tezê God³owskiego za nie do przyjêcia.

6 Z. Babik, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnoœre-
dniowiecznej S³owiañszczyzny, Kraków 2001.
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Wracaj¹c do sprawy slawizacji terytoriów miêdzy Ba³tykiem a Morzem Egej-
skim, nale¿y stwierdziæ, ¿e siê ona dokona³a w tempie bez porównania wolniej-
szym, jeœli wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce fakty:
1. Praojczyzna S³owian le¿a³a w dorzeczu Odry i Wis³y.
2. Czy migracja S³owian na obszar czesko-s³owacki poprzedzi³a ekspansjê ku

dorzeczu Dniepru, czy te¿ by³o na odwrót, nie wiadomo.
3. Migracja S³owian na wschód by³a na pewno wczeœniejsza od wêdrówki S³o-

wian na Pó³wysep Ba³kañski.
4. Od dawna zwracam uwagê na to, ¿e zapo¿yczenia s³owiañskie w grece maj¹

charakter bardziej archaiczny od zapo¿yczeñ s³owiañskich w rumuñskim i ¿e
postaæ najstarszych zapo¿yczeñ s³owiañskich w rumuñskim nale¿y wi¹zaæ
z ekspansj¹ pierwszego pañstwa bu³garskiego na terytorium dzisiejszej Ru-
munii w VIII, a zw³aszcza IX w.

Gdyby przyj¹æ, ¿e S³owianie zaczêli opuszczaæ sw¹ praojczyznê w dorzeczu
Odry i Wis³y z pocz¹tkiem naszej ery, to z tego by wynika³o, ¿e slawizacja obsza-
rów miêdzy Ba³tykiem a Morzem Egejskim jest kwesti¹ nie paru pokoleñ, lecz
bez ma³a tysi¹ca lat.

Koñcz¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e ró¿nica miêdzy pogl¹dem na zasiedlenie Po-
morza reprezentowanym z jednej strony przez E. Rzetelsk¹-Feleszko i J. Dumê,
a z drugiej strony przeze mnie jest w du¿ej mierze uwarunkowana tym, ¿e oni s¹
zwolennikami etnogenetycznej koncepcji God³owskiego, ja zaœ opowiadam siê
za praojczyzn¹ S³owian w dorzeczu Odry i Wis³y.
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Jerzy Treder

O ksi¹¿kach: J. Borzyszkowski, O historii
literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach

(IK, Gdañsk 2012);

A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna.
Literackie obrazy Kaszub

(IK, AP, Gdañsk, S³upsk 2010)

Dwie te ksi¹¿ki ³¹czy przedmiot: kaszubska literatura, jej tematy i twórcy,
ró¿ni¹ zaœ punkty spojrzenia, wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce. Poszczególne czêœci
ksi¹¿ki J. Borzyszkowskiego powstawa³y powoli i przez lata, czêsto doœæ przy-
godnie, dlatego zawieraj¹ wiele z dawnych klimatów i uwarunkowañ, dawnych
aktualnoœci, do których po latach zosta³y dopisane pewne uzupe³nienia. Ksi¹¿ka
A. Kuik-Kalinowskiej ostateczny kszta³t i wymowê uzyska³a niedawno, w krót-
kim czasie i jako rozprawa na stopieñ naukowy, sk¹d jej jednolita formu³a, choæ
szczegó³owe w niej przemyœlenia te¿ maj¹ swoj¹ chronologiê, gdy¿ powstawa³a
w czêœciach (ok. 20 artyku³ów od 1999 r.), od studiów nad twórczoœci¹ A. £aj-
ming; st¹d mimo wszystko jakaœ w niej niekonsekwencja.

Obie ksi¹¿ki powinny mieæ spory wp³yw na opracowanie historii literatury
kaszubskiej: pierwsza ukazuje przede wszystkim jej uwarunkowania zewnêtrzne,
t³o historyczne, druga wkracza do jej wnêtrza, tj. odczytuje powa¿n¹ czêœæ zawar-
tych w tej literaturze treœci, tematów, obrazów i emocji. Do ca³oœci owej historii
brakuje nadal profesjonalnej i ca³oœciowej jej interpretacji artystycznej: teore-
tycznej, rodzajowo-gatunkowej, poetyckiej, stylistycznej; czêœciowe elementy do
takiej analizy i oceny stylistyczno-jêzykowej ju¿ istniej¹…

Na pocz¹tek warto odnieœæ siê do dwu wspólnych dla obojga autorów zagad-
nieñ teoretycznych i metodologicznych.

1. Stan badañ historycznoliterackich. Literatura kaszubska nie jest zbyt sta-
ra i zasobna, ale prac jej poœwiêconych jest o wiele za ma³o. Krytyka literacka
w³aœciwie od pocz¹tku nie istnieje, a popularn¹ historiê naszej literatury napisa³
ponad 30 lat temu amator, Austriak F. Neureiter, za co nale¿y siê mu chwa³a
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i wdziêcznoœæ, gdy¿ rozpropagowa³ nasze piœmiennictwo na œwiecie. Praca jego
powsta³a na bazie wczeœniej przezeñ wydanej Kaschubische Anthologie (1973),
co wyznaczy³o jej poziom i charakter, przede wszystkim bio- i bibliograficzny,
omawiaj¹cy i tematyczny, jednak bez g³êbszej analizy tematów utworów i rozwa-
¿añ o ich artyzmie, a uwagi o jêzyku utworów s¹ zupe³nie wyj¹tkowe, nierzadko
niezrozumia³e (np. o J. Rompskim) i nieprzekonuj¹ce, trudno bowiem wierzyæ
w jego lepsz¹ znajomoœæ materii domôcy kaszëbiznë a¿ tylu pisarzy. Opublikowa³
przewa¿nie informacje zas³yszane, „z drugiej rêki”.

Kaszubska literatura rozwija siê zaledwie 170 lat od wyst¹pienia F. Ceynowy.
Pierwsze jej opracowania historycznoliterackie wi¹¿¹ siê z nazwiskami J. Kar-
nowskiego i S. Bieszka. Jedyn¹ dot¹d jej syntezê historyczn¹: chronologiczn¹
wed³ug autorów, okresów, nurtów kulturowych itd., wstêpnie te¿ tematycznych,
przedstawi³ A. Bukowski w dziele Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, lite-
racki i kulturalny. Zarys monografii historycznej (1950; praca doktorska obronio-
na w roku 1948!); z jakichœ powodów nie by³ w stanie komplikuj¹cej siê materii
ogarn¹æ i uporz¹dkowaæ w wydaniu drugim, nad którym pracowa³.

Ksi¹¿ka Neureitera pt. Historia literatury kaszubskiej (Geschichte der ka-
schubischen Literatur, 1978) wyzyskuje poza prac¹ Bukowskiego m.in. powiela-
czowy skrypt L. B¹dkowskiego Zarys historii literatury kaszubskiej (1959), wzno-
wiony przez W. Kiedrowskiego (2006), L. Roppla Krótki rys literatury kaszub-
skiej do 1939 roku (1967) i J. Drze¿d¿ona Piêtno Smêtka. Z problemów kaszubskiej
literatury regionalnej lat 1920–1939 (1973). W bibliografii wykazuje jeszcze inne
prace tych¿e autorów i ju¿ np. J. Borzyszkowskiego, S. Pestki, E. Puzdrowskiego.
Poza tym spisywa³ informacje i oceny od swoich rozmówców (zw³aszcza o opcji
zrzeszeñców, od osób mówi¹cych po niemiecku, jak np. Roppel) w czasie swych
kwerend na Kaszubach, pozyskiwa³ te¿ wiadomoœci i opinie drog¹ koresponden-
cyjn¹ itd., co po czêœci ujawnia T. Bolduan w swej przedmowie. Neureiter widzia³
literaturê kaszubsk¹ podobnie jak Bukowski i – z grubsza – jak jego uczniowie,
np. Drze¿d¿on i Samp. Od nich przej¹³ ewentualne pogl¹dy kaszubocentryczne,
choæ bardziej pochodz¹ one od „terenowych informatorów” Neureitera z krêgu
zrzeszeñców.

Sam nie by³ uczonym. Nie ma pracy wskazuj¹cej, aby literaturê kaszubsk¹
bada³! Mia³ pasjê zbieracza, co wystarczy³o do zestawienia antologii, bibliografii
i napisania biogramów pisarzy, streszczeñ utworów i nawet poszerzenia komen-
tarzy lub znowelizowania niektórych ujêæ Bukowskiego, ale nie by³ w stanie
poszerzyæ jego ujêæ natury antropologicznej, obecnych w cz. 2. Regionalizmu
(s. 343-366).

Ksi¹¿ka Neureitera ukaza³a siê w stanie wojennym i chyba nie mia³a recenzji.
Dziêki Oficynie Czec znamy szczególn¹ (!) jej pochwa³ê G. Labudy O próbie
ratowania przek³adu Ferdynanda Neureitera „kaszubskiej antologii” (w: ten¿e,
Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000, s. 448-461). G. Labuda
przeforsowa³ w cenzurze druk przek³adu ksi¹¿ki, podkreœlaj¹c m.in. stanowisko
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polonocentryczne autora w ujmowaniu kaszubskiej literatury, które wynika m.in.
z korzystania z pracy Bukowskiego. O tym piszê wiêcej przy okazji ksi¹¿ki
A. Kuik-Kalinowskiej.

Œrodowisko gdañskich historyków literatury zdaje siê od d³u¿szego czasu
stroniæ od literatury kaszubskiej, chyba z powodu nieznajomoœci jêzyka kaszub-
skiego. Sytuacjê ratuj¹ gdañscy historycy i socjologowie? W ostatnich latach nie-
ma³¹ pracê badawcz¹ na tym polu wykonali badacze s³upscy, zw³aszcza A. Kuik-
-Kalinowska, D. Kalinowski, Z. Zielonka, J. Kêciñska-Kaczmarek, a wiêc a¿ czworo
uczonych, zwykle mimo braku znajomoœci jêzyka; tym wiêksze gratulacje dla
nich! Jednak czêsto powo³uj¹ siê na gdañskich basacz…

2. Literatura kaszubska czy kaszubsko-pomorska? Problem ten ma zasad-
nicze znaczenie dla rozprawy A. Kuik-Kalinowskiej, gdy¿ teksty zamieszczone
w ksi¹¿ce J. Borzyszkowskiego dotycz¹ wy³¹cznie literatury kaszubskiej. J. Bo-
rzyszkowski dokona³ pewnej tonacji w rozró¿nianiu tych dwóch pojêæ, u¿ywa ich
po prostu wymiennie, gdy chodzi o autorów pisz¹cych po kaszubsku i zarazem
po polsku.

Bukowski mówi³ o gwarze kaszubskiej (s. 17), st¹d literaturê kaszubsk¹ wi-
dzia³ jako czêœæ polskiej, ale ujmowa³ j¹ autonomicznie, nie mieszaj¹c piœmien-
nictwa po kaszubsku z utworami tych¿e autorów w innych jêzykach. Bukowski
i Neureiter nie deklaruj¹ wprost, ¿e opisuj¹ tylko utwory napisane po kaszubsku,
ale wynika to z tytu³ów ich ksi¹¿ek i z opisywanych utworów. Okreœlenie „litera-
tura kaszubsko-pomorska” zaproponowa³ L. B¹dkowski, ale ono siê ostatecznie
nie przyjê³o jako nielogiczne. Chcia³ w ten sposób jakby godziæ w literaturze
wybrze¿owej ró¿norodnoœæ przy jej jednoœci, np. Drze¿d¿on pisz¹cy po kaszub-
sku i po polsku. Jednak tematycznie polskojêzyczne utwory Piepki, Drze¿d¿ona
czy Jankego s¹ inne ni¿ kaszubskojêzyczne. J. Samp napisa³ w 2000 r.: „Dlatego
te¿ za literaturê kaszubsk¹ uznawane bywaj¹ dzie³a tematycznie zwi¹zane z Ka-
szubami, utwory oparte na lokalnej tradycji, na motywach zaczerpniêtych z kultu-
ry duchowej tego regionu, poruszaj¹ce istotne w¹tki historyczne, czy te¿ – jak
rzek³by poeta – ods³aniaj¹ce duszê ludu”. Jeœli tak to rozumieæ, to w³¹czyæ nale¿y
nie tylko Necla, ale tak¿e nie-Kaszubê F. Fenikowskiego! Necel jednak nie napi-
sa³ utworów po kaszubsku. W tej dyskusji chodziæ zatem mog³o tylko o w³¹czenie
do literatury kaszubskiej czy kaszubsko-pomorskiej polskojêzycznej – jak B¹d-
kowskiego, Faca, Fenikowskiego – twórczoœci A. £ajming. Drze¿d¿on uwzglêd-
ni³ tylko jej utwór kaszubskojêzyczny – o polskim tytule! – Gdzie jest Balbina?
S¹ jeszcze Szczescé i Spòtkanié na Pó³mackù.

Drze¿d¿on z tym problemem wewnêtrznie sprzecznym sobie nie poradzi³.
W przedmowie do rozprawy Piêtno Smêtka (1973) napisa³ (za Bukowskim), ¿e
„jej podstaw¹ materia³ow¹ s¹ utwory (…) pisane dialektem kaszubskim”, a w pod-
tytule u¿y³ okreœlenia „kaszubska literatura regionalna”, co te¿ potem powtórzy³
we Wspó³czesnej literaturze kaszubskiej (s. 15). Wreszcie J. Samp pisze jedynie
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o literaturze kaszubskiej, analizuj¹c utwory pisane tylko po kaszubsku. I to podej-
œcie do problemu jest klarowne! Problem ten ostatecznie rozstrzyga kryterium
jêzykowe, nie: etniczne, narodowe etc.! (Oczywiœcie, nie dotyczy to t³umaczeñ
z jêzyka orygina³u na inny jêzyk czy tzw. t³umaczeñ z t³umaczeñ!).

I takie stanowisko w drukowanej wersji arbitralnie przyjê³a A. Kuik-Kalinow-
ska, tj. nie „podejmuj¹c szczegó³owych rozwa¿añ o pojmowaniu tego terminu”,
pod którym rozumie „twórczoœæ liryczn¹, epick¹ i dramaturgiczn¹ napisan¹ w jê-
zyku kaszubskim”. Potem wszak¿e wraca do rzekomo zasadnego terminu „litera-
tura kaszubsko-pomorska” – ma ona „otwieraæ przed tym typem piœmiennictwa
mo¿liwoœæ odbioru przez szersze œrodowisko czytelnicze” – dla twórczoœci „Ka-
szubów pisz¹cych po polsku”. Czy twórczoœæ tych Kaszubów nie mo¿e po prostu
nale¿eæ do literatury polskiej? Chyba œwiadomie pisz¹ po polsku, jak np. J. Drze¿-
d¿on, niew¹tpliwie przede wszystkim pisarz polski, który chcia³ mieæ „szersze
œrodowisko czytelnicze”. Co ma z tym wspólnego jego pierwotna kaszubska „kon-
strukcja” osobowoœciowa, etniczna i jêzykowa? Autorce ci pisarze i ich utwory,
jak te¿ napisanych po niemiecku, wyda³y siê kiedyœ – i chyba nadal jakoœ siê
wydaj¹ – „odniesieniem kontekstowym”, a to „g³ównie ze wzglêdu na zestawie-
nie twórczoœci kaszubskiej z obcojêzycznymi ujêciami, które tematycznie lub sty-
listycznie niejako »otaczaj¹« oryginalne realizacje kaszubskojêzyczne. Owo »ota-
czanie« rozumiem jako prezentowanie przestrzeni kulturowej zbli¿onej do ka-
szubskiej, która z innej perspektywy jêzykowej wyra¿a egzystencjaln¹ czy
œwiatopogl¹dow¹ prawdê o œwiecie”. Przecie¿ i tak w tej egzystencji istnieje jakiœ
uniwersalizm, niezale¿ny od konkretnej osoby czy jêzyka!?

Dlaczego nale¿y A. £ajming, niew¹tpliwie jedn¹ z najbardziej utalentowa-
nych pisarek-Kaszubek, wt³aczaæ w w¹skie ramy literatury kaszubskiej czy nawet
kaszubsko-pomorskiej? ¯yj¹cy dziœ i w przesz³oœci na Kaszubach – wielojêzycz-
nych i wielokulturowych, kiedyœ w granicach Niemiec czy Polski – bilingwalni
Kaszubi tworzyli i tworz¹ w dwu (czy nawet trzech jêzykach, np. S. Bieszk),
wzbogacaj¹c tak odpowiednie literatury: narodowe czy etniczne. W jakim stop-
niu J. Konrad nale¿y do literatury polskiej, a G. Grass do literatury kaszubskiej…?
Czy zatem bêdzie tak¿e literatura kociewsko-pomorska, np. A. Grzyba?

*  *  *
Prof. Józef Borzyszkowski, autor œwie¿o w marcu 2011 i teraz ponownie –

ju¿ wraz ze wstêpem, który „przybra³ niemal w ca³oœci postaæ wspomnieñ” – prze-
czytanych tekstów o kaszubskiej literaturze i jej twórcach, pisa³ i pisze o proble-
mach naszej literatury, tkwi¹c niejako w samym jej centrum, czytaj¹c j¹ jako
Kaszuba z g³êbokim rozumieniem i w du¿ej mierze j¹ inspiruj¹c (np. seminaria
w £¹czyñskiej Hucie), zw³aszcza w odniesieniu do dokonañ i recepcji wspó³czes-
nych, gdzieœ ju¿ od 1965 r.? Z kolei na jej wczeœniejsze dzieje patrzy od dziesiê-
cioleci okiem wytrawnego badacza-historyka, ale i wtedy stale w niej i ni¹ ¿yje,
g³êboko intelektualnie i emocjonalnie j¹ prze¿ywa. Ka¿dy z umieszczonych
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w ksi¹¿ce tekstów powsta³ w okreœlonej sytuacji i ze swoistej potrzeby autora,
a wiêkszoœæ z nich przez ów konkretny kontekst ma te¿ bardzo osobist¹ wymowê,
co ogólnie przydaje im waloru dokumentu. Autor zdradza to w pocz¹tkowym tekœ-
cie: Zamiast wstêpu. Moje przygody z literatur¹ kaszubsk¹ – kaszubsko-pomorsk¹.

Ka¿dy tekst przynosi informacje nowe – nawet jeszcze dziœ – i istotne dla
wiedzy o literaturze kaszubskiej, jak choæby zwi¹zane z odkrywaniem i wydawa-
niem nowych utworów, zasobem archiwów (te¿ prywatnych, w tym i autora), po-
wstawaniem nowych opracowañ, wskazywaniem pilnych potrzeb badawczych itd.
Wersja ostatecznie wydrukowana zosta³a w koniecznym zakresie zaktualizowana,
nie tylko w przypisach, poniewa¿ sporo ró¿nych zapowiadanych prac zosta³o
zrealizowanych.

J. Drze¿d¿on napisa³ (Wspó³czesna literatura kaszubska, s. 19): „Modne sta³y
siê spotkania pisarzy kaszubskich w £¹czyñskiej Hucie (…) Referaty i dyskusje
dotyczy³y ju¿ wy³¹cznie problematyki literatury kaszubskiej”. Szczególnie cenne
s¹ prace historyka, ukazuj¹ce szersze t³o poczynañ literackich, jak np. w obszer-
nym artykule Dzie³o Gulgowskich a ruch m³odokaszubski; pokazuje on, jak sze-
rokie by³o tzw. zaplecze m³odokaszubów, jak zrodzi³y siê zespo³owe prace i po-
wsta³y instytucje dzia³aj¹ce na rzecz kultury materialnej i duchowej Kaszub, po
wczeœniejszej dzia³alnoœci w pojedynkê Ceynowy i Derdowskiego. Dot¹d nie ma
takiego ogl¹du „zaplecze” zrzeszeñców… Ciekawym przyk³adem zainteresowañ
historyka jest tekst o kuchni pomorskiej, interpretowanej przez pryzmat nie tylko
tzw. Kolêdy kaszubskiej Wernera Bergengruena.

Autor kilka prac w tej ksi¹¿ce przypomnianych napisa³ po kaszubsku (np.
„Òd Kòscelnégò ë Smãtka do Remùsa...”), a czêsto cytuje ró¿ne i w ró¿nym
czasie napisane teksty kaszubskie, co jest, rzecz jasna, bardzo po¿¹dane, gdy¿
wprowadza w obieg i upowszechnia niektóre teksty i uczy jêzyka; tu ujednolicone
zosta³y w pisowni wspó³czesnej (1996).

W swej ocenie wydawniczej jako niespecjalista, tylko jako czytelnik, który
zajmuje siê danym tekstem w badaniach jêzykowych, stwierdza³em, ¿e wszystkie
teksty zas³uguj¹ na opublikowanie w jednym zbiorze pod tytu³em: O historii lite-
ratury kaszubskiej i jej twórcach. Wytrzyma³y one próbê czasu i bêd¹ nadal – te¿
po wielu latach – s³u¿yæ czytelnikom kaszubskiej literatury i wszystkim mi³oœni-
kom Kaszub, lecz przede wszystkim powinny inspirowaæ do pracy badaczy lite-
ratury. Oby ów zbiór o¿ywi³ dyskusjê o kaszubskiej literaturze, a mo¿e tak¿e
jej rozwój. Otwiera go zreszt¹ naukowa synteza Literatura polska i kaszubska
Pomorza w XIX w.

Ksi¹¿ka obfituje w liczne i dobrej jakoœci ilustracje, w tym wiele ma³o zna-
nych czy wrêcz unikatowych. Do publikacji do³¹czono indeks osobowy.
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*  *  *
A. Kuik-Kalinowska napisa³a dzie³o pt. Tatczëzna. Literackie przestrzenie

Kaszub. Jest to wa¿ne studium o kaszubskiej literaturze i – bli¿ej – o tematyce
uprawianej przez pisarzy z Kaszub (!) w prozie, poezji i dramacie od pocz¹tków
piœmiennictwa kaszubskiego do koñca XX w. Interpretuje twórczoœæ nie tylko
kaszubskojêzyczn¹ od Ceynowy, w ró¿nych aspektach rodzajowych i gatunkowych,
skupiaj¹c siê wszak¿e na interpretacji tematów wytypowanych wedle kryteriów
antropologicznych, jak np. „kobiety Kaszub – reprezentacje i kreacje”, a w nim:
„kobieta nad brzegiem morza; dzielne niewiasty, królestwo kobiet itd. czy miêdzy
dum¹ i rezygnacj¹ – literackie opisy mê¿czyzn Kaszub”: przemyœlny i dumny
Kaszuba, szlachcic i wêdrowiec kaszubski, rycerz starokaszubski itd. Zastosowan¹
tu metodê badawcz¹ autorka uprawia od lat, lecz w ksi¹¿ce prezentuje j¹ na szero-
kim materiale, wyzyskuj¹c efekty wielu swoich wczeœniejszych prac. Napomyka
(s. 43), ¿e antropologiczny typ badañ literatury kaszubskiej ju¿ istnieje, np.
A. Bukowski, Motyw morza w poezji kaszubskiej (1946) (por. te¿ w Regionaliz-
mie); L. Roppel, O motywie „œpi¹cego wojska” (1938); J. Samp, Zanim staniesz
siê niemy w mowie ojców, w: Poezja rodnej mowy (1985) (a por. te¿ A. Bukowski,
Kult mowy ojczystej, w Regionalizmie), te¿ jego ksi¹¿ka pt. Smêtek… Znane s¹
tak¿e tego typu badania A. Kuik i potem A. Kuik-Kalinowskiej…

W rozprawie przewija siê nieco interesuj¹cych kwestii ogólniejszych, jak
m.in. kwestia orientacji polono- i kaszubocentrycznej w regionalizmie kaszubs-
kim. Autorka odnosi siê tylko do nastawienia badaczy, tymczasem stwierdziæ naj-
pierw nale¿y, ¿e nie jest to wy³¹cznie sposób opisywania problemu przez uczo-
nych, ale tkwi on w samej kaszubskiej literaturze, któr¹ tworz¹ autorzy o tak skraj-
nych postawach, jak np. Ceynowa i Derdowski, a za jednym lub drugim kroczyli
nastêpcy; dopiero po 1989 r. czêœæ twórców uwalnia siê od tego, czy trzyma siê od
tego z dala. Pisa³ o tym m.in. G. Labuda w ciekawym artykule Pod³o¿e polityczne
dyskusji nad autonomi¹ jêzyka kaszubskiego na prze³omie XIX/XX stulecia
(w: Ca³e ¿ycie pod urokiem mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, Warszawa 1995,
s. 17-44).

Moim zdaniem sposób prezentacji i argumentacji kwestii „polonocentryzmu
czy to¿samoœci binarnej” wobec „kaszubocentryzmu. Publicystyka a naukowoœæ”
– nie przekonuje, zw³aszcza jakoby Bukowski mia³ byæ ideowym przeciwnikiem,
gdy zaœ Neureiter wyrazicielem obiektywnej i czystej prawdy… Zreszt¹ dla zain-
teresowañ antropologicznych autorki nie ma ona wiêkszego znaczenia? Wa¿niejsza
jest baza – inaczej: pole badañ i jeszcze inaczej: Literatura kaszubska czy ka-
szubsko-pomorska? O tym napisa³em wy¿ej…

Pracê koñcz¹ streszczenia, m.in. w jêzyku kaszubskim. Zawiera ona nie tylko
indeks osobowy (autorski), ale te¿ wyzyskanych utworów (uk³ad wg autorów).
Bogata jest bibliografia przedstawiona w rozbiciu na: podmiotow¹ kaszubsko-
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jêzyczn¹, podmiotow¹ polskojêzyczn¹, potem przedmiotow¹, a tak¿e zatytu³owan¹
„konteksty interpretacyjne”. Zwrócê tu mo¿e uwagê na „podmiotow¹ polskojê-
zyczn¹”, któr¹ reprezentuje m.in. kilka pozycji: a) Kaszubów: E. Puzdrowski,
Bursztynowe drzewo (1974) czy Kaszuby niemówi¹cego po kaszubsku: A. Klein,
Kaplice Œwiêtych Gór (2003); b) nie-Kaszubów: F. Fenikowskiego, np. Kalwaria
jesieni¹. Kamienne krêgi (1974) oraz O s³upskich kraœniêtach i rowokolskiej ksiê¿-
niczce (1990); M. Odyniecki, Piaœnicki Las (2001); c) t³umaczenia z niemieckie-
go i duñskiego czy kaszubskiego. Drze¿d¿on znalaz³ siê w kaszubskojêzycznej,
nawet jego Micha³ Drzyma³a albo tragedia narodowa (2007)! Tu te¿ H. Go³ê-
biewski, Obrazki rybackie (1888) czy A. Majkowski, Historia Kaszubów (1938)
i Pielgrzymka wejherowski (1899). Znalaz³o siê te¿ tutaj t³umaczenie E. Prycz-
kowskiego pieœni polskiej B. Sychty Reno, czej mòrze sã bùdzy! A przecie¿ t³u-
maczenia na kaszubski wykluczy³a (s. 17).

Gdzie wreszcie spisano wszystkie ekscerpowane w rozprawie utwory A. £aj-
ming? Oczywiœcie, wszystkie znalaz³y w „podmiotowej kaszubskojêzycznej”.
Trudno wyt³umaczyæ, dlaczego post¹pi³a wbrew definicji? Cytowa³em ju¿ na po-
cz¹tku definicjê literatury kaszubskiej autorki: „…twórczoœæ (…) napisana w jê-
zyku kaszubskim” (s. 17). Na s. 353 znajdujemy klauzulê: „Szczególny status
Anny £ajming w epice polsko-kaszubskiej powoduje w³¹czenie do indeksu jej
utworów polsko-kaszubskojêzycznych”. To nie tak mia³o byæ! Takiej „dyspensy”
udziela sobie dla polskojêzycznego Œcinania kani J. Rompskiego, usprawiedliwia-
nego tak: „Ze wzglêdu na szczególne znaczenie tego dramatu w tradycji literac-
kiej i kulturowej Kaszub zosta³ on w³¹czony do tego indeksu, podobnie jak sta³o
siê przy wydaniu dramatów kaszubskich tego autora”. Autorka siê tu dwukrotnie
„pogubi³a”: utwór pozostawa³ w rêkopisie, zosta³ wydany w kwietniu 2012 r.
w zupe³nie innej publikacji, a zatem nie móg³ dot¹d mieæ „szczególnego znacze-
nia (…) w tradycji literackiej i kulturowej”.

Zapyta³bym wiêc, w jakiej bibliografii (literaturze) znajdzie siê utwór Japoñ-
czyka Motokiego Nomachi, jeœli napisze go po japoñsku, bez lub z kilkoma wyra-
zami kaszubskimi oddanymi „krzaczkami”, a opowiadaj¹cy na przyk³ad o tajem-
niczym s³owiñskim Rowokole czy o barokowej kalwaryjskiej Kaplicy Spotkania
z Matk¹ w Wejherowie? A jeœli on napisze go perfekcyjn¹ kaszubszczyzn¹, co nie
jest przecie¿ niemo¿liwe? A do jakiej literaturze przypiszemy utwór na te same
tematy, napisany przez Kaszubê po polsku, po japoñsku itd.?

W rozprawie pod takim tytu³em literatura zawieraj¹ca motywy kaszubskie,
ale pisana w innym jêzyku ni¿ kaszubski musi byæ traktowana bardzo ostro¿nie
i wy³¹cznie porównawczo, np. polskojêzyczne utwory pisarzy-Kaszubów, jak:
A. £ajming, Od dziœ do jutra; J. Drze¿d¿on, Micha³ Drzyma³a…, A. Kleina, Ka-
plice Œwiêtych Gór…, A. Michowska, Moje kapliczki wejherowskie (2002),
a tak¿e nie-Kaszubów, jak np. Fenikowski, Odyniecki itd. Tym bardziej dotyczy-
³oby to t³umaczeñ, np. z polskiego na kaszubski pieœni B. Sychty czy na polski
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z niemieckiego: Ch. von Krockow Czas kobiet… (1990) i J. Schwarz Na wscho-
dzie wschodzi s³oñce: wspomnienia z Pomorza Œrodkowego (Im Osten geht die
Sonne auf) (2006), a tak¿e z duñskiego K. Blixen Uczta Babette... (2002). Czy
ten materia³ dla badañ antropologicznych kaszubskiej literatury jest niezbêdny?!
Bardziej chyba dla socjologicznych czy biograficznych itd. Notabene, dlaczego
nie ma dot¹d t³umaczenia na kaszubski prozy dolnoniemieckiej meklemburczyka
Fritza Reutera Ut mine Stromtid (tj. Ze œrodkowego Pomorza) (1878)?

Autorka zbada³a i opisa³a sporo antropologicznych krêgów tematycznych,
w wielu tekstach i kilkunastu autorów, np. Ceynowy obie Rozmowy, zw³aszcza
starsz¹; Derdowskiego Ò panu Czôrliñsczim… i Jaœko z Knieji; Majkowskiego,
zw³aszcza Remusa; L. Heykego Dobrogòsta i wiersze; nieco J. Karnowskiego,
np. tzw. analogon Znôsz të ten krôj; dramat i wiersz B. Sychty; z prozaików miê-
dzywojnia A. Budzisza Zemja kaszëbskô; ze zrzeszeñców np. J. Trepczyka,
J. Rompskiego; z póŸniejszych szczególnie utwory J. Drze¿d¿ona, m.in. opowia-
dania i wiersze, wiersze K. Muzy, S. Pestki, M. Selina… Nie tworzy to – i przy
za³o¿eniach autorki: nie musi – pe³nego obrazu wspó³czesnej czy dawnej kaszub-
skiej literatury. W przysz³ej ksi¹¿ce poœwiêconej historii literatury kaszubskiej
mo¿na by d¹¿yæ do wyczerpania i autorów, i tytu³ów z danym motywem…

Niew¹tpliwie jest to ciekawy i wa¿ny rodzaj badañ dzie³ literackich, wa¿-
niejszy mo¿e ni¿ wy³¹cznie biograficzny, historyczny i socjologiczny, mo¿e on
trafniej oddaje impuls twórczy czy zamys³ pisarza. W szerszym zakresie i naj-
pierw nale¿y w nich uwzglêdniaæ uwarunkowania tekstu lokaln¹ tradycj¹, wie-
rzeniami, folklorem, szeroko: lokalnymi realiami. Autorka zdaje siê to znaæ do-
skonale: z autopsji i te¿ z dzie³. Potem dopiero trzeba dokonywaæ ostro¿nych
porównañ z innymi analizami czy konstrukcjami teoretycznymi, pamiêtaj¹c, ¿e
pewne podstawowe ludzkie myœlenie, pewne rozwi¹zania bêd¹ i s¹ wspólne czy
bliskie… w ca³ej literaturze. Czytaj¹c w tej rozprawie interpretacjê kolejnego
utworu z danym motywem, odnieœæ mo¿na wra¿enie, ¿e autorka w jakiejœ mierze
stosuje jakiœ ogólny schemat opisu, do którego ostatecznie dopisywaæ by mo¿na
wiele ró¿nych tekstów rozmaitych autorów. Wra¿enie owej schematycznoœci ana-
liz bierze siê te¿ z tego, ¿e w przypadku utworów proz¹ za ma³o przytoczono
z samych ich tekstów, w zasadzie s¹ tu tylko ich interpretacje, wyra¿one jêzykiem
wspó³czesnego dyskursu naukowego, stosowanego w naukach humanistycznych.
Znacznie lepiej wypada referowanie „zawartoœci” poezji, komentowanie treœci
tkwi¹ce w wierszach, które siê przytacza w ca³oœci lub w d³u¿szych fragmentach.

Warto wiêc chyba zasygnalizowaæ jeszcze inne „bloki” antropologiczne za-
s³uguj¹ce na zbadanie dla poznania specyfiki literatury kaszubskiej, np. mi³oœæ:
do ojczyzny, rodzicielska, mi³oœæ bliŸniego, erotyczna… Zreszt¹ od tego czasu
T. Derlatka opublikowa³ interesuj¹cy tekst O najwa¿niejszych zjawiskach w poe-
zji kaszubskiej i ³u¿yckiej po roku 1989: próba ujêcia konfrontatywnego (AC XIII,
2011, s. 92-122).
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Jestem pe³en uznania dla pracy autorki, za wnikliwe, precyzyjne i subtelne
analizy, te¿ za dobry jêzyk, choæ to „jêzyk dyskursu naukowego”. Autorka dobrze
zna ogromne piœmiennictwo, w tym te¿ niejako tylko tzw. towarzysz¹ce (np.
H. Go³êbiewski, Obrazki kaszubskie), które wyzyskuje jakby dla „urealnienia”
i te¿ ubarwienia opisu. I mimo obiekcji wobec tak szerokiego pojmowania litera-
tury kaszubskiej. Chcia³bym wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e nie jestem ani teoretykiem,
ani historykiem literatury, a tylko jêzykoznawc¹-polonist¹ i kaszubist¹, który
z tych pozycji i z racji swoich zainteresowañ doœæ dok³adnie przeczyta³ wiêk-
szoœæ utworów literatury kaszubskiej i prac jej dotycz¹cych; nimi czêsto w pracy
naukowej siê pos³ugujê.

By³oby wspaniale, aby ta nowatorska i wa¿na w dotychczasowej literaturze
przedmiotu praca sta³a siê przedmiotem dyskusji naukowej, która przyczyni³aby
siê do pobudzenia dyskusji nad fenomenem literatury regionalnej, zw³aszcza ka-
szubskiej, ale przecie¿ nie tylko, gdy¿ rozprawa ma szerszy wymiar. Bez w¹tpie-
nia bêdzie to teraz i na d³ugi czas istotna pozycja w bibliotece pomorzoznawczej
i kaszubistycznej, dope³niaj¹ca Regionalizm… A. Bukowskiego i… Historiê…
F. Neureitera.
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Józef Borzyszkowski

ks. Jan Guss, Czernice. Koœció³
który zmartwychwsta³,

Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008,
ss. 157

Prezentowana tu publikacja poœwiêcona jest dziejom odbudowy zniszczone-
go w latach PRL-u koœcio³a poewangelickiego w Czernicach, parafia Zakrzewo
na Krajnie Z³otowskiej. Koœció³ ten powsta³ w latach 1857–1859. Zbudowano go
w stylu neogotyckim z cegie³ i polnych kamieni wraz z bezpoœrednio po³¹czon¹
z nim plebani¹-pastorówk¹.

Wieœ Czernice, najd³u¿sza ulicówka w powiecie z³otowskim, powsta³a w 1823 r.
jako Królewska Wieœ, dziêki królowi pruskiemu Fryderykowi III, który jej grunta
dla kolonistów z g³êbi Niemiec wydzieli³ z okolicznych osad: G³omsk, £¹kie
i Stara Wiœniewka. Przed II wojn¹ mieszka³o w niej, obok ewangelików niemiec-
kich, oko³o 200 Polaków-katolików (dziœ ok. 380 osób), st¹d tu¿ po zakoñcze-
niu wojny czernicki koœció³ zosta³ przejêty przez parafiê katolick¹ w Zakrzewie
i 10 czerwca 1946 r. poœwiêcony pod wezwaniem œw. Józefa przez ówczesnego
proboszcza, ks. Wiktora Domachowskiego. Obok G³omska by³ drugim koœcio³em
filialnym Zakrzewa.

Tak by³o do 1957 r., kiedy w³adze przejê³y si³¹ koœció³ i zamieni³y go
w magazyn, wbrew protestom wiernych i ks. W. Domachowskiego, którego stara-
nia, jak i jego nastêpcy, o zwrot œwi¹tyni nie da³y rezultatu. Funkcjê magazynu
koœció³ pe³ni³ do 1990 r.; opuszczony zacz¹³ szybciej niszczeæ. Pozostaje pytanie,
dla-czego wówczas w³adze koœcielne nie podjê³y starañ o jego zwrot!

W 1994 budynek wraz z dzia³k¹ naby³ notarialnie prywatny w³aœciciel, które-
mu koœció³ s³u¿y³ nadal jako magazyn. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych nowy
proboszcz Starej Wiœniewki, ks. Stanis³aw Chojnowski, próbowa³ obiekt odzys-
kaæ, jednak bez efektu. W 2002 r. jego dzia³ania podj¹³ ks. kan. Jan Guss, który
jako emeryt wróci³ do G³omska – do swojej rodzinnej parafii zakrzewskiej. Rozmo-
wy z w³aœcicielem nadal jednak nie dawa³y rezultatu; nie pomog³y nawet kiero-
wane doñ listy otwarte i wsparcie dla sprawy przedstawicieli Koœcio³a ewangelic-
kiego oraz zaanga¿owanie przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci z so³tysem na
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czele. Antoni Klata by³ uparty – nie odpowiada³ na kolejne propozycje, stawiaj¹c
wymagania ponad mo¿liwoœci zainteresowanych. Dopiero podupad³szy na zdro-
wiu, sprzeda³ w 2006 r. ca³¹ swoj¹ posiad³oœæ nowemu nabywcy – Marii i Zeno-
nowi Tomaszom, którzy kilka dni póŸniej – 19 lipca 2006 r. umow¹ wstêpn¹ dzia³kê
wraz z koœcio³em odsprzedali ks. kan. Janowi Gussowi z G³omska. Sprawa zosta³a
zamkniêta notarialnie wpisem do ksi¹g hipotecznych 22 sierpnia 2006 r.

Równoczeœnie z regulacj¹ spraw w³asnoœciowych ks. J. Guss podj¹³ starania
o zgodê w³adz na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu i przywrócenie mu pier-
wotnej funkcji oraz sakralnego wnêtrza. Wspierany przez grono osób, przy ocze-
kiwanym b³ogos³awieñstwie biskupa bydgoskiego oraz lustracji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (który poinformowa³ nowego w³aœciciela, i¿ koœció³ figu-
ruje w ewidencji jako objêty ochron¹ konserwatorsk¹…), podj¹³ dzia³ania remon-
towe, zaczynaj¹c od nowego pokrycia dachowego i uporz¹dkowania otoczenia
œwi¹tyni. Ju¿ w lipcu 2007 r. koœció³ odzyska³ swoje w³aœciwe oblicze wraz
z pe³nym wyposa¿eniem. 15 sierpnia zaproszono do odprawienia mszy œw. ks. pra-
³ata Andrzeja Chorobê, proboszcza z Zakrzewa, który przybywszy, przej¹³ od ks.
Jana Gussa wyremontowany obiekt w swoje rêce.

Przywo³uj¹c dzieje tej b³yskawicznej odbudowy, chcê oddaæ ho³d ks. Janowi
Gussowi i jego wspó³pracownikom. Ks. J. Guss we Wprowadzeniu do omawianej
ksi¹¿ki zaznacza, i¿ realizuj¹c odbudowê koœcio³a, wype³ni³ wolê ks. bpa Wilhelma
Pluty i swego proboszcza, ks. Wiktora Domachowskiego, a tak¿e marzenia swego
brata, ks. Leona. Wczeœniej 20 lat duszpasterzowa³ w Gubinie na granicy z Niem-
cami, gdzie remontowa³ stare i wznosi³ nowe œwi¹tynie oraz przygotowa³ 2 nowe
parafie. Przy odbudowanym koœciele w Czernicach pragnie nadal pe³niæ funkcje
kustosza. (A wiemy, i¿ 11 wrzeœnia 2011 r. obchodzi³ jubileusz 50-lecia œwiêceñ
kap³añskich!).

Prezentowana ksi¹¿ka zawiera nastêpuj¹ce 12 rozdzia³ów: I. Potrzeba odbu-
dowy; II. Wspomnienia o pracy duszpasterskiej ks. pra³ata Wiktora Domachow-
skiego; III. Zajêcie koœcio³a œw. Józefa w moich osobistych wspomnieniach;
IV. Komentarz dotycz¹cy wystroju koœcio³a; V. Fatima – znak naszego czasu;
VI. Niepokalane Serce Matki Bo¿ej Fatimskiej nasz¹ nadziej¹; VII. Sprawowanie
pierwszej Eucharystii; VIII. Intronizacja Najœwiêtszego Sakramentu O³tarza;
IX. Kalendarium podjêtych czynnoœci; X. Wywiady; XI. Dzieje koœcio³a w Czer-
nicach w opracowaniu Magdaleny Adamowskiej; XII. Lokalna prasa o koœciele
w Czernicach w opracowaniu Magdaleny Adamowskiej. Ponadto: Koœció³ w Czer-
nicach zmartwychwsta³ by ¿yæ dla Boga!; Zakoñczenie i Dopowiedzenie.

Jak widaæ z tego niepe³nego spisu treœci, prezentowana publikacja ma cha-
rakter oryginalnego dokumentu, w którym niema³¹ czêœæ stanowi¹ wspomnienia
g³ównego autora, ks. J. Gussa, w tym te szczególnie interesuj¹ce o ks. Wiktorze
Domachowskim, obecnym na kartach ksi¹¿ki Zenona Romanowa o dziejach –
losach Krajniaków z³otowskich po 1945 r. Wychowankami ks. Domachowskiego,
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do których nale¿y ks. J. Guss w gronie 12 duchownych, s¹ tak¿e biskupi – Piotr
Krupa z Pelplina i Pawe³ Cieœlik z Koszalina. Im równie¿ ks. J. Guss poœwiêci³
fragmenty swoich wspomnieñ, podkreœlaj¹c fenomen wspania³ej plebanii zakrzew-
skiej – otwartej i goœcinnej dla duchownych i œwieckich za czasów ks. W. Doma-
chowskiego.

Generalnie ksi¹¿ka ta ma charakter unikatowego dokumentu, zawieraj¹cego
fragmenty wspomnieñ i kroniki, ilustrowanego licznymi fotografiami i urzêdo-
wymi pismami oraz listami – nie tylko otwartymi. Tym samym jest to ciekawe
Ÿród³o dla historyków, ale i socjologów, nie tylko dla badaczy dziejów Koœcio³a
katolickiego na Pomorzu w II po³owie XX i pocz¹tkach XXI wieku.

Warto dodaæ, i¿ w 2000 r. ks. Jan Guss opublikowa³ w wydawnictwie „Ber-
nardinum” ksi¹¿kê – dokument pt. Budownictwo sakralne parafii Œwiêtej Trójcy
w Gubinie, przypomniane tak¿e w omawianej tu publikacji w Dopowiedzeniu za
poœrednictwem recenzji Jêdrzeja Œwi¹tka i kilku kolorowych fotografii. Na tylnej
ok³adce jego najnowszego dzie³a, znajdujemy ¿yciorys:

„Ks. Jan Guss – urodzony 18 kwietnia 1936 roku w G³omsku. Sakramentu
chrztu udzieli³ mu znany duszpasterz i dzia³acz polonijny, ks. dr Boles³aw Do-
mañski.

Do szko³y podstawowej uczêszcza³ w rodzinnej miejscowoœci, do œredniej
zaœ w NSD w S³upsku.

Po uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci w 1955 roku wst¹pi³ do gorzowskiego
WSD w Goœcikowie Parady¿u, gdzie odby³ studia filozoficzne, a nastêpnie teolo-
giczne w Gorzowie Wielkopolskim. Na kap³ana zosta³ wyœwiêcony w koœciele
mariackim w S³upsku przez bp. Jerzego Strobê dnia 14 maja 1961 roku. W latach
1972–1977 kontynuowa³ studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym ATK
w Warszawie, zakoñczone dyplomem magisterskim. Jako wikariusz pracowa³
w Bogdañcu ko³o Gorzowa Wielkopolskiego, Gardnie Wielkiej, Szczecinie oraz
Czerwieñsku k. Zielonej Góry. Proboszczem by³ pocz¹tkowo w Sieniawie ¯ar-
skiej, a nastêpnie przesz³o 20 lat w Gubinie, gdzie po zbudowaniu kilku nowych
koœcio³ów zorganizowa³ dwie parafie.

W roku 2002 ze wzglêdów zdrowotnych przeszed³ na emeryturê i zamieszka³
w rodzinnej miejscowoœci na ojcowiŸnie w G³omsku”.

Mo¿na powiedzieæ, i¿ jako duszpasterz – budowniczy, obdarzony zosta³ rów-
nie¿ cenn¹ dla historiografów pasj¹ historyka-dokumentalisty. Przyznajê, i¿ na
Pomorzu, poza Czernicami, znam tylko jeszcze jeden przypadek wspó³czesnego
prywatnego fundatora i swoistego kolatora, ratuj¹cego zabytkowy obiekt. Jest to
Jan ¯urowski z Gdañska, który przeniós³ na swoj¹ dzia³kê w Lizakach, gmina
i parafia Koœcierzyna, zabytkowy koœció³ (a w³aœciwie jego pozosta³oœci) z Ty-
³owa nad Jeziorem ̄ arnowieckim. Koœcio³ek ten odbudowa³ i doposa¿y³ w zabyt-
kowe obiekty, a nastêpnie odda³ w u¿ytkowanie parafii koœcierskiej, zdobywaj¹c
wdziêcznoœæ lokalnej spo³ecznoœci i licznych „letników”.
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Warto podkreœliæ fakt, i¿ zarówno J. ̄ urowskiego, jak i ks. J. Gussa wspierali
nieliczni duchowni i liczne grono œwieckich. W przypadku Czernic dokonania
wszystkich zaanga¿owanych utrwalone zosta³y w Kalendarium odbudowy. S¹dzê,
i¿ na podobn¹ do czernickiej publikacjê zas³uguj¹ dzieje i odbudowa koœcio³a œw.
Judy Tadeusza w Lizakach. Móg³by j¹ napisaæ g³ówny koordynator odbudowy
tego koœcio³a, podobnie jak lizakowskiej dziœ zabytkowej chaty – karczmy, po-
chodz¹cej z pow. cz³uchowskiego, dr Tadeusz Sadkowski z Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach.



319KS. JAN GUSS, CZERNICE. KOŒCIÓ£ KTÓRY ZMARTWYCHWSTA£...

Józef Borzyszkowski

Prezentowane tu dwie ksi¹¿ki – niezwykle cenne wydawnictwa o charakte-
rze Ÿród³owym, bêd¹ce dzie³em prof. Joachima Zdrenki, ukaza³y siê w ramach
Biblioteki Muzeum Ziemi Z³otowskiej, któr¹ redaguje jego dyrektorka Zofia Kor-
pusik-Jelonkowa. Mo¿na rzec, ¿e te dwie publikacje, to dwa tomy pionierskiego
i unikatowego w historiografii pomorskiej dzie³a, dokumentuj¹cego straty ludnoœ-
ciowe jednego powiatu, obejmuj¹cego wy³¹cznie poleg³ych na wszystkich frontach
I i II wojny œwiatowej w mundurach niemieckich – kajzerowskiego prusko-nie-
mieckiego Cesarstwa Niemieckiego i hitlerowskiej III Rzeszy.

Jako ¿e powiat z³otowski do 1945 r. od czasów I rozbioru funkcjonowa³
w granicach pañstw niemieckich, a jego mieszkañcy stanowili zró¿nicowan¹ na-
rodowoœciowo i religijnie spo³ecznoœæ – polsk¹ i niemieck¹, religii katolickiej,
ewangelickiej i moj¿eszowej, praca ta, podjêta i zrealizowana przez Joachima
Zdrenkê, ma szczególne znaczenie dla s¹siaduj¹cych ze sob¹ narodów – polskiego
i niemieckiego. Przede wszystkim jednak cieszy tych spoœród wspó³czesnych
mieszkañców Krajny Z³otowskiej, którzy przetrwali w swojej ma³ej ojczyŸnie
pomorskiej te dwa najwiêksze kataklizmy wojenne i polityczne XX wieku. Dla
wielu z nich jest to swoiste upamiêtnienie poleg³ych cz³onków ich rodzin. Wielu
mo¿e po raz pierwszy poznaje dziœ miejsca i okolicznoœci ich ¿o³nierskiej œmierci
oraz pochówku.

Joachim Zdrenka, Mieszkañcy Ziemi Z³otowskiej
polegli w I wojnie œwiatowej 1914–1918/

Die Gefallenen des Flatower Landes
im 1. Weltkrieg 1914–1918,

Z³otów 2011, ss. 343;

Joachim Zdrenka, Mieszkañcy Ziemi Z³otowskiej
polegli w II wojnie œwiatowej 1939–1945/

Die Gefallenen des Flatower Landes
im 2. Weltkrieg 1939–1945,

Z³otów 2011, ss. 350
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Autor, przygotowuj¹c sygnalizowane tu wydawnictwa, przeprowadzi³ szcze-
gó³ow¹ kwerendê przede wszystkim w aktach urzêdów stanu cywilnego wszyst-
kich ówczesnych gmin. S¹ to USC: Downica, Batorowo, Buntowo, Z³otów, G³ub-
czyn, G³omsk, Górzna, Kie³pin, Krajenka, Kujan, £¹kie, Zalesie, Potulice, Ra-
dawnica, Sokolna, Œwiêta, Stawnica, Tarnówka, Wiœniewka. W takim te¿ porz¹dku
zestawi³ zebrane dane, podane wy³¹cznie w jêzyku niemieckim, dotycz¹ce pole-
g³ych – w obu tomach. Obejmuj¹ one zwykle numer, miejsce i datê wpisu metry-
kalnego oraz dane zg³aszaj¹cego fakt zgonu i podstawowe informacje o pole-
g³ym. S¹ to: stopieñ ¿o³nierski, przynale¿noœæ do oddzia³u – jednostki wojskowej,
wiek, miejsce zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, data, godzina i miejsce
œmierci oraz pochówku.

Na ca³oœæ ka¿dego tomu, obok tej czêœci podstawowej – wykazu poleg³ych,
sk³ada siê: Wprowadzenie: Mieszkañcy Ziemi Z³otowskiej polegli w I [czy II] wojnie
œwiatowej (tak¿e w wersji niemieckiej), zawieraj¹ce równie¿ Wykaz Ÿróde³ oraz
Skróty i Zestawienie/Zusammenfasung w postaci tabeli, wykazuj¹cej liczbê pole-
g³ych w konkretnych obwodach USC i poszczególnych latach, z podzia³em na ewan-
gelików, katolików i ¿ydów oraz osobno ofiary frontu wschodniego i niemieckiego.

Wprowadzenie jest w obu tomach bardzo krótkie. Autor przypomina – w t. 1
upamiêtnienie poleg³ych przez Towarzystwa Powstañców i Wojaków stosownymi
pomnikami, których powsta³o 35, a osta³y siê do dziœ dwa – w S³awianowie (kato-
licki, polski) i Piecewie (ewangelicki, niemiecki). Pozosta³e znane s¹ jedynie
z fotografii czy widokówek. Mo¿na nieco polemizowaæ z jego twierdzeniem, ¿e
w latach PRL badania, jakie obecnie przeprowadzi³, by³y niemo¿liwe. Sta³y siê
one ponoæ realne dopiero po zmianie systemu politycznego i u³atwieniu dostêpu
do Ÿróde³. – S¹dzê, ¿e i wczeœniej by³yby one mo¿liwe, ale nie by³o rzeczywiœcie
klimatu do podjêcia podobnej pracy. Autor jednoczeœnie stwierdza i zbytecznie
chyba jakoby siê zastrzega: „Celem pracy nie jest gloryfikacja wojny i poleg³ych
¿o³nierzy, ale czysto empiryczne dochodzenie do prawdy, do mo¿liwie dok³adnego
ustalenia wysokoœci strat osobowych mieszkañców Ziemi Z³otowskiej. Przedmio-
tem badañ nie s¹ równie¿ motywy ¿o³nierzy, którzy oddali swe ¿ycie w imiê jakiejœ
idei lub byli do tego zmuszeni obowi¹zkiem i przysiêg¹ wojskow¹, bez zachowa-
nia pamiêci o nich. Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badañ rzucaj¹
te¿ pewne œwiat³o na problem narodowoœciowy Ziemi Z³otowskiej. Podawana
przy poleg³ych ich konfesja, wykazuje, ¿e oko³o 37 proc. osób by³o wyznania
katolickiego. Liczba ta odpowiada w przybli¿eniu stosunkowi procentowemu lud-
noœci pochodzenia polskiego na terenie Ziemi Z³otowskiej. Dalszym celem pracy
by³o wykazanie, w jakich jednostkach wojskowych najwiêcej Z³otowian s³u¿y³o,
na których frontach ich najwiêcej poleg³o i gdzie zostali pochowani. Na te pytania
szczegó³owych odpowiedzi udzielaj¹ odpowiednie indeksy” (op. cit., s. 5). – Te
indeksy w Spisie treœci t. 1 uwzglêdnione po „Literatur/Literatura” jako jeden
„Register/Indeks”, obejmuj¹ osobno: Miejsca pochówku, Jednostki wojskowe,
Miejsca œmierci, Wykaz nazwisk. – Ostatni z nich jest chyba najwa¿niejszy,
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jednak lepiej by³oby go okreœliæ jako „Wykaz poleg³ych”. Obok nazwiska i imienia
autor uwzglêdni³ w nim tak¿e wyznanie. (W tomie 2 w Spisie treœci uwzglêdniono
ju¿ pod has³em „Register/Indeks” wszystkie trzy indeksy: Miejsca pochówku,
Jednostki wojskowe i Wykaz nazwisk).

W sumie, jak dowiadujemy siê ze Wprowadzenia, w czasie I wojny œwiato-
wej poleg³o z powiatu 1631 ¿o³nierzy. Wœród nich 940 (57,6 proc.) by³o wyznania
ewangelickiego, 607 (37,2 proc.) katolickiego i 42 (2,6 proc.) moj¿eszowego, (dla
42 osób brak odpowiednich danych), co nie ca³kiem odpowiada relacjom narodo-
woœciowym, bo wœród katolików by³o sporo Niemców, a niemal wszyscy ¿ydzi
czuli siê w pe³ni Niemcami. – Na froncie wschodnim poleg³o 629 (38,6 proc.)
¿o³nierzy, na zachodnim 871 (53,4 proc.); przy czym dla 131 osób brak danych.

Warto podkreœliæ raz jeszcze rodzaj wykorzystanych Ÿróde³, wartoœæ histo-
ryczn¹ akt USC, które, jak mo¿na siê domyœlaæ, zachowane s¹ in situ, bo autor nie
poda³ miejsca ich przechowywania. Obok nich wykorzysta³ tak¿e ksiêgi zmar³ych
z parafii katolickich, które zachowa³y siê jedynie z kilku miejscowoœci, a prze-
chowywane s¹ w Archiwum Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej w Koszalinie.
(Trudno uwierzyæ, ¿e akta metrykalne wszystkich parafii ewangelickich zginê³y
bezpowrotnie!). Ponadto autor wykorzysta³ opublikowane historie pu³ków, anon-
sy – (raczej nekrologii) z lokalnych gazet, zachowane w spuœciŸnie z³otowskiego
historyka-kronikarza Ericha Hoffmanna, przechowywane w tamtejszym muzeum,
jak i informacje z jego opublikowanych prac. Wœród Ÿróde³ s¹ te¿ dwie kroniki
szkolne – katolickiej szko³y w Œwiêtej i ewangelickiej we Wlewsku, a tak¿e wy-
brane (?) urzêdowe listy wojennych strat osobowych. Autor skorzysta³ te¿ ze stron
internetowych Deutsche Kriegsgräberfürsorge i Gedenkbuch des Reichsbund jüdi-
scher Frontsoldaten. Ponadto pos³u¿y³y mu trzy inne wydawnictwa Ÿród³owe,
dotycz¹ce powiatu.

Z Wprowadzenia w obu tomach dowiadujemy siê, i¿ prezentowane dzie³o
powsta³o w ramach realizacji projektu, wspartego przez Aleksander – Humbold-
-Stiftung w Bonn.

Z Wprowadzenia do t. 2 Mieszkañcy Ziemi Z³otowskiej polegli w II wojnie
œwiatowej, sformu³owanego bardzo podobnie, niemal dos³ownie jak w t. 1, do-
wiadujemy siê, i¿ na frontach tej¿e wojny, na l¹dzie, w powietrzu i w wodzie,
zginê³o z oko³o 10 000 zmobilizowanych oko³o 3500 ¿o³nierzy, stanowi¹cych nie-
mal 10 proc. ogó³u mieszkañców powiatu – dok³adnie 8,9 proc. Liczbê ujêtych
w tej¿e pracy autor szacuje na oko³o 61 proc. wszystkich poleg³ych. Z uwzglêd-
nionych 2137 poleg³ych 909 (42,5 proc.) by³o wyznania ewangelickiego, 683
(32 proc.) katolickiego. Dla 545 osób brak odpowiednich danych. Na froncie
wschodnim poleg³o 1628 (76,2 proc.), na zachodnim 312 (14,8 proc.), a dla 192
(9 proc.) brak danych. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowili zwykli ¿o³nierze, z któ-
rych 32 poleg³o w 1939 r. na froncie polsko-niemieckim. Wœród Ÿróde³ doty-
cz¹cych II wojny œwiatowej znalaz³y siê tak¿e informacje kilku ówczesnych
mieszkañców powiatu.
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Obie ksi¹¿ki zawieraj¹ sporo ilustracji – fotografii. Pierwsza g³ównie pomni-
ków ku czci poleg³ych, druga kilkunastu ¿o³nierzy i cmentarzy oraz dokumentów
wojskowych. Szkoda, ¿e w podpisach (w jêzyku niemieckim i polskim) nie poda-
no miejsca ich przechowywania.

Generalnie to bardzo cenne dla historyków, lecz bardziej dla mieszkañców
dzie³o zas³ugiwa³o na staranniejsz¹ pracê edytorsko-redakcyjn¹. Nie wiemy,
w czyich rêkach by³y redakcja i korekta. Ze strony redakcyjnej, doœæ dziwnej, bo
powtórzono na niej t³ustym drukiem tytu³y w obu wersjach jêzykowych, wiemy,
i¿ obie ksi¹¿ki stanowi¹ t. 7 i 8 Biblioteki Ziemi Z³otowskiej, a „Projekt ok³adki
i sk³ad: Wydawnictwo Eternum”. – Tu podano jego stronê internetow¹, a adresu
brak!? Na ok³adkach obu tomów umieszczono na pierwszej stronie foto z pogrze-
bów, a na ostatniej fragmenty cmentarzy wojennych. Niestety, nie dowiadujemy
siê nic o czasie i ich lokalizacji. Na koñcu ka¿dego tomu przyda³oby siê dla pol-
skiego czytelnika, który zapewne bêdzie g³ównym odbiorc¹ omawianego dzie³a,
jeszcze ma³y s³owniczek niemiecko-polski, obejmuj¹cy przynajmniej zawody (po-
leg³ych i rodziców), a mo¿e i stopnie wojskowe.

Przyjmujê, ¿e ogromne wartoœci dzie³a, jak te¿ zawarte w nim niekonsekwencje
i niedoskona³oœci jêzykowo-redakcyjne, to owoc i œlad w sumie coraz lepszej
wspó³pracy polsko-niemieckiej, uosobionej w postaciach z³otowskiego ziomka
prof. Joachima Zdrenki i dyrektor Muzeum Ziemi Z³otowskiej – Zofii Korpusik-
-Jelonkowej. S¹dzê, i¿ niejeden z mieszkañców innych zak¹tków Pomorza, a czy-
telników tego dzie³a, pomyœli o nim z nadziej¹ na powstanie kolejnych jemu po-
dobnych. Joachim Zdrenka wskaza³ drogê. Warto podkreœliæ fakt, i¿ niejako wbrew
powszechnej logice ³atwiej o takie dzie³o w odniesieniu do bardziej oddalonej
w przesz³oœci I wojny œwiatowej ni¿ II, nam bli¿szej. Pamiêtaæ trzeba, ¿e nie tylko
w Rzeszy Niemieckiej Kriegsvereiny, ale i w Rzeczypospolitej Towarzystwa Pow-
stañców i Wojaków upamiêtnia³y – czci³y pomnikami poleg³ych na frontach
I wojny œwiatowej. Wiele z nich by³o w postaci krzy¿y; niemal wszystkie znisz-
czyli hitlerowcy na pocz¹tku okupacji. Zachowa³ siê, jak s¹dzê, nie jedyny po-
mnik – kapliczka Matki Bo¿ej ze stosown¹ tablic¹ w centrum wsi w ¯arnowcu
oraz krzy¿ – pomnik na cmentarzu we Wielu. W „Gazecie Parafialnej” Wiela jest
te¿ pe³ny wykaz poleg³ych, a w odniesieniu do parafii Karsin oraz lat 1914–1920
podobny, który na podstawie ksiêgi zmar³ych opracowa³ przed laty ks. Józef Nar-
loch, opublikowany zosta³ w monografii Tam, gdze Kaszëb pocz¹tk. Dzieje i wspó³-
czesnoœæ wsi gminy Karsin, Gdañsk-Karsin 2002, s. 112-114. Z pewnym za¿eno-
waniem od lat wyra¿am œwiadomoœæ braku wykazu poleg³ych i cywilnych ofiar
II wojny œwiatowej w odniesieniu do ka¿dej jednostki administracyjnej, koœciel-
nej czy pañstwowej nie tylko Pomorza. Mam jednak nadziejê, ¿e znajd¹ siê wkrótce
ci, którzy pójd¹ przynajmniej przetartym szlakiem Joachima Zdrenki.
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Józef Borzyszkowski

S¹siedzi w Europie. Ksiêstwo Pomorskie i Królestwo
Polskie (1000–1648) / Nachbarn in Europa.
Herzogtum Pommern und Königreich Polen

(1000–1648). Wystawa archiwalna /
Archivalische Ausstellung (...),
Kraków-Szczecin-Greifswald,
Szczecin-Greifswald 2012, ss. 319 + 2 nlb

W pamiêci wielu z nas, Niemców i Polaków, pozostanie wielka wystawa sztuki,
zorganizowana pod najwy¿szymi patronatami ze strony Polski i Niemiec w 2011
roku w Berlinie. Jej organizatorzy – Zamek Królewski w Warszawie i Martin-
Gropius-Bau – przygotowali te¿ jednoczeœnie prezentuj¹cy j¹ potê¿ny katalog pt.
Tür an Tür. Polen-Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte, pod redakcj¹
prof. Ma³gorzaty Omilanowskiej z Gdañska, przy wspó³pracy Tomasza Torbusa
i kuratorki wystawy Andy Rottenberg. O powstaniu dzie³a – doborze eksponatów
i formie ich prezentacji na wystawie – zadecydowa³a te¿ wielka, bo dwunastooso-
bowa Rada Naukowa wystawy z takimi osobistoœciami na czele jak prof. W³adys-
³aw Bartoszewski jako minister w Kancelarii Premiera RP i prof. Dieter Bingen,
dyrektor Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt. Choæ nie brak by³o na tej
wystawie tak¿e w¹tków i dzie³ gdañsko-pomorskich, miano o niej sporo i mo¿na
by by³o mieæ wiêcej uwag krytycznych, ni¿ wyrazów zachwytu i pe³nej akceptacji
do tego dzie³a (nawet dwóch, bo wystawa i katalog) owych cennych dokonañ,
umo¿liwiaj¹cych zw³aszcza Niemcom lepsze poznanie dziejów i kultury bliskiego
im przecie s¹siada, jak i w znacznej mierze naszej wspólnoty dziedzictwa dziejów
i kultury.

Rok po wielkiej wystawie berliñskiej zaistnia³a, tym razem w Polsce i Niem-
czech, równie dla nas interesuj¹ca i wa¿na, nieco tylko podobna do wspomnianej,
ale zdecydowanie bli¿sza wystawa, udokumentowana w sygnalizowanym tu dwu-
jêzycznym katalogu-albumie pt. S¹siedzi w Europie. Ksiêstwo Pomorskie i Króle-
stwo Polskie (1000–1648) / Nachbarn in Europa. Herzogtum Pommern und König-
reich Polen (1000–1648). Wystawa archiwalna (...). Zosta³a ona zaprezentowana
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najpierw w Krakowie, a nastêpnie w Szczecinie i na koniec w Gryfii-Greifswal-
dzie. G³ównymi organizatorami wystawy (zarazem wydawcami katalogu), pre-
zentowanej w Bibliotece Jagielloñskiej, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Pom-
mersches Landesmuseum Greifswald, s¹ Archiwum Pañstwowe w Szczecinie pod
dyr. Jana Macholaka i Landesarchiv Greifswald, kierowane przez dyr. Martina
Schoebla. W opracowaniu koncepcji tej wystawy i katalogu uczestniczyli wraz
z nimi Pawe³ Gut i Uwe Rodig. Wystawie tej patronuj¹ Premier Rz¹du Krajowego
Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwin Sellering i Marsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Pierwszy w katalogu w swoim s³owie
wstêpnym nawi¹zuje do 20-lecia uk³adu Polska-Niemcy, otwieraj¹cego nowe per-
spektywy partnerskiej wspó³pracy, zw³aszcza transgranicznej bliskich sobie re-
gionów nad Odr¹. W tej wspó³pracy wyró¿niaj¹ siê miêdzy innymi Archiwum
Krajowe w Gryfii i Archiwum Pañstwowe w Szczecinie. Marsza³ek Zachodnio-
pomorski stwierdza: „Dziedzictwo kulturowe regionu transgranicznego polskiego
Pomorza Zachodniego i niemieckiego Pomorza Przedniego siêga korzeniami cza-
sów Ksiêstwa Pomorskiego Gryfitów. Dzieje tego pañstwa i dynastii w ci¹gu kil-
kuset lat ich istnienia nierozerwalnie splata³y siê z histori¹ s¹siednich krajów:
Brandenburgii, Meklemburgii oraz Pomorza Gdañskiego i Wielkopolski, a w szer-
szej perspektywie równie¿ z dziejami ówczesnych podmiotów wielkiej polityki:
uniwersalistycznego Cesarstwa, Polski, Danii oraz Szwecji. W tym tyglu œciera-
j¹cych siê wp³ywów politycznych, gospodarczych, spo³ecznych, religijnych i kul-
turowych Ksiêstwo Pomorskie, jego mieszkañcy i w³adcy starali siê zachowaæ
swoj¹ to¿samoœæ i samodzielnoœæ. (...)”. – Na wystawie i w katalogu zaprezento-
wano nie tylko pomorskie œwiadectwa, pami¹tki, przedmioty owego dziedzictwa
kulturowego Pomorza Nadodrzañskiego; dokumenty, akta, ksiêgi, mapy, plany,
przechowywane g³ównie w archiwach szczeciñskim i gryfijskim, ale tak¿e w zbio-
rach archiwów Warszawy, Krakowa i Wroc³awia. Decyduj¹ce by³y mo¿liwoœci –
œrodki unijnego programu Interreg...

W katalogu organizatorzy wystawy przywo³uj¹ na pocz¹tku wydarzenie
z 1998 r., kiedy to zaprezentowali w dwóch stolicach Ksiêstwa Pomorskiego –
w Szczecinie i Wo³ogoszczy (Wolgast) równie wa¿n¹ i cenn¹ wystawê pt. „Duca-
tus Pomeranie 1140–1648. Pomorze i Gryfici / Pommern und Greifen”. (Autorzy
tego tekstu zapomnieli, ¿e by³a ona prezentowana równie¿ w Gdañsku – w salach
Centralnego Muzeum Morskiego na O³owiance).

Pomys³ prezentowanego tu dzie³a narodzi³ siê bezpoœrednio po pokazaniu
w 2001 r. w Szczecinie niezwyk³ej wystawy „Skarby krakowskiego archiwum.
Królewski Kraków w Szczecinie”. Wœród instytucji i osób, którym organizatorzy
dziêkuj¹ za pomoc jest tak¿e Muzeum Narodowe w Szczecinie i jego dyr. Lech
Karwowski oraz Pomorskie Muzeum Krajowe w Gryfii i jego dyr. Uwe Schröder,
znany ze szczególnej otwartoœci i zaanga¿owania w miêdzynarodowej wspó³pracy
pomorskiej.
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W katalogu-albumie, obok ilustracji licznych i arcyciekawych, a bezcennych
dokumentów, medali, portretów, inkunabu³ów i starodruków, równie wartoœciowe
s¹ teksty historyczne. Ich autorami, ujawnionymi jedynie na stronie redakcyjnej,
s¹: Martin Schoebel, Pawe³ Gut, Uwe Rodig i Genowefa Horoszko. Na stronie tej
poznajemy równie¿ imiona i nazwiska m.in. autorów regestrów, t³umaczenia
i fotografii oraz opracowania graficznego. Wspomniane teksty historyczne s¹ dwa:
Z dziejów Ksiêstwa Pomorskiego i Z dziejów pomorskich archiwów.

Czytaj¹c tekst o dziejach Ksiêstwa Pomorskiego, dowiadujemy siê w pod-
rozdziale Pomorze plemienne, i¿ w po³owie pierwszego tysi¹clecia na Pomorzu
Przedodrzañskim (napisanym z ma³ej litery) osiedlili siê Kaszubi. Jednak¿e dalej
ju¿ Kaszubów nie spotykamy; dominuj¹ bowiem sprawy-wydarzenia niemal œci-
œle polityczne... Nie s¹dzê, by takie ujêcie by³o najszczêœliwsze. Zapewne wynika
ono g³ównie z jakoœci zasobów archiwalnych. Mo¿na jednak by³o pokazaæ przy-
najmniej dokument Barnima z 1238 r., gdzie pojawia siê po raz pierwszy nazwa
Kaszuby...

Przedostatni rozdzialik tego tekstu nosi tytu³ Pomorze ostatnich Gryfitów,
w którym wyeksponowano panowanie Bogus³awa X i jego nastêpców. Za ich
czasów za³o¿ono i rozwinê³y siê m.in. Uniwersytet w Gryfii i Pedagogium w Szcze-
cinie. Powsta³y wówczas tak¿e pierwsze dzie³a historyków – Jana Bugenhagena,
Tomasza Kantzowa ..., jak równie¿ okaza³a rezydencje i kamienice szlachty i miesz-
czañstwa, funduj¹cego liczne dzie³a sztuki sakralnej i œwieckiej. Ostatni fragment
nosi tytu³ Pomorze po Gryfitach. Sygnalizuje losy tej ziemi w latach 1648–1990,
obejmuj¹cej tak¿e Ziemiê Lêborsko-Bytowsk¹, bêd¹c¹ do 1945 r. czêœci¹ Rze-
szy... W podanej na koñcu bibliografii, obejmuj¹cej a¿ (..) 13 pozycji, brak zarówno
Historii Kaszubów w dziejach Pomorza Gerarda Labudy, jak i wydanego nieco
wczeœniej czterotomowego zbioru Ÿróde³... Brak te¿ na koñcu lub na pocz¹tku –
tu i przy ka¿dym nastêpnym tekœcie – imion i nazwisk ich autorów.

Drugi tekst Z dziejów pomorskich archiwów jest równie ciekawy, jak po-
przedni, nie tylko dla kolejnych pokoleñ archiwistów. Przypomina on dzieje g³ów-
nego zasobu archiwalnego Pomorza Zachodniego, przechowywanego do 1945 r.
w ca³oœci w Szczecinie, od 1867 r. jako instytucji pañstwowej. Jego zasoby
w czasie II wojny œwiatowej, od 1942 r. deponowane by³y w ró¿nych miejscowo-
œciach prowincji i poza jej granicami. Podzia³ Pomorza w 1945 r. usankcjonowa³
te¿ podzia³ archiwaliów. Zarówno w Polsce, jak i NRD starano siê wówczas
o scalenie rozproszonych akt, skupionych w Gryfii i Szczecinie, co da³o niez³e
rezultaty i zadecydowa³o o zasobach wspó³czesnych pañstwowych instytucji ar-
chiwalnych w tych miastach. W przypadku tego tekstu w bibliografii-wykazie
literatury – uwzglêdniono 20 pozycji, w tym trzy powsta³e pod red. prof. Kazi-
mierza Koz³owskiego.

Na podstawow¹ czêœæ katalogu, obejmuj¹c¹ znacznie krótsze teksty histo-
ryczne i regestry dokumentów, sk³ada siê osiem czêœci – tekstów i ilustracji.
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1. Chrystianizacja Ksiêstwa Pomorskiego i Koœció³ na Pomorzu w œrednio-
wieczu. – Wœród dokumentów uwagê Kaszubów mog¹ zwróciæ nie tylko te, które
pochodz¹ od obecnych w literaturze kaszubskiej ksi¹¿¹t rugijskich – Jaromara
i Wis³awa...

2. Polityczne stosunki Ksiêstwa Pomorskiego z s¹siadami. Miêdzy Polsk¹,
Cesarstwem, Dani¹, Szwecja i Brandenburgi¹. – Zarówno w tekœcie, jak i wœród
prezentowanych dokumentów niejednokrotnie pojawiaj¹ siê te¿ postacie obecne
w kaszubskiej tradycji historyczno-kulturowej. Przyk³adem wnuczka Barnima I
Ludgarda, nieszczêsna ¿ona Przemys³awa II, czy te¿ Eryk II Pomorski. Jednak i tu
dominuje „wielka polityka”, co w pe³ni znajduje odbicie w zaprezentowanych
dokumentach, w których niejednokrotnie pojawiaj¹ siê np. Gdañsk czy Bytów i Lê-
bork, przekazywane jako lenno przez królów polskich w rêce ksi¹¿¹t pomorskich.
Szczególn¹ uwagê zwracaj¹ mapy...

3. Dynastia Gryfitów. – W tej czêœci autorzy wystawy i katalogu mieli, jak
s¹dzê, u³atwione nieco zadanie, nie tylko dziêki opracowaniu genealogii tego rodu
przez Edwarda Rymara i pracom innych autorów niemieckich i polskich. Nie mniej
istotne by³o i jest zachowane dziedzictwo zabytków sztuki i kultury materialnej
oraz tradycji historyczno-literackiej, tak¿e w jêzyku polskim. S¹dzê, ¿e do tych
zabytków i tradycji mo¿na by by³o siê odwo³aæ, choæby przy prezentowaniu od-
powiednich dokumentów. Przy opisie niejednego z nich rodzi siê te¿ wiele pytañ
dotycz¹cych ich zawartoœci. Dotyczy to np. m.in. Sztambucha Jana Pelargusa (czy-
telnik nie wie, kto to by³), czy programu uroczystoœci dworskich z 1594 r. (Co to
za uroczystoœæ, co zawiera³ program?). Bez w¹tpienia do ciekawszych nale¿y ilu-
stracja drzewa genealogicznego ksi¹¿¹t z 1637 r., któr¹ uwzglêdniliœmy przed laty
na Ksiêdze Pami¹tkowej Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997–Szczecin 1998,
Gdañsk 1999. Obok tego zaprezentowano portrety trzech ksi¹¿¹t...

4. Spo³eczeñstwo i gospodarka Ksiêstwa Pomorskiego. – Tu w tekœcie poja-
wia siê ju¿ jako drugie zdanie stwierdzenie: „Etniczn¹ podstawê ludnoœci stano-
wi³y s³owiañskie plemiona: kaszubskie – zamieszkuj¹ce tereny po³o¿one na wschód
od Odry oraz wieleckie – po zachodniej stronie Odry a¿ do granicy z pañstwem
Obodrytów (Meklemburgia) i ksiêstwem rugijskim”. Nieco dalej czytamy: „S³o-
wiañscy mieszkañcy Pomorza koegzystowali z osadnikami wywodz¹cymi siê
z Saksonii, Brandenburgii czy te¿ z Flandrii, którzy nap³ynêli do ksiêstwa w ra-
mach procesów kolonizacyjnych. (...) To mieszanie siê miejscowej ludnoœci
z osadnikami sta³o siê podstaw¹ stworzenia nowego spo³eczeñstwa pomorskiego,
które by³o prawno-spo³ecznie i ekonomicznie zwi¹zane z kultur¹ niemieck¹. Skut-
kiem tych zmian by³a germanizacja najpierw dworu biskupiego, potem ksi¹¿êcego,
a nastêpnie prawie ca³ej ludnoœci Ksiêstwa Pomorskiego.” – Ostatnie dwa zdania
w tym ciekawym tekœcie brzmi¹: „Ka¿dy szlachcic wraz ze zmian¹ na ksi¹¿êcym
tronie by³ zobowi¹zany do z³o¿enia ho³du lennego nowemu suwerenowi. W XVI w.,
a nawet w XVII w., mimo postêpuj¹cych procesów germanizacji elit pomorskich,
wielu przedstawicieli szlachty z ziemi s³awieñskiej, s³upskiej, a tak¿e lêborsko-
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-bytowskiej nie zna³o urzêdowego jêzyka niemieckiego, a przysiêgi homogialne
sk³adano, rzecz ciekawa, po polsku, a nie w ojczystym jêzyku kaszubskim”.
– Stwierdzenia te znajduj¹ potwierdzenie w prezentowanych dokumentach i ich
opisach, gdzie dominuj¹ przywileje i akta dotycz¹ce gospodarki, handlu miast,
ce³, a tak¿e po¿yczek ksi¹¿êco-królewskich... Tu obok najznaczniejszych miast
Pomorza spotykamy tak¿e Chojnice czy £ebê, a równie¿ Pragê czesk¹, obok piêk-
nych planów, map i pieczêci.

5. Reformacja w Ksiêstwie Pomorskim. – Ciekawy tekst i interesuj¹cy zestaw
dokumentów dotycz¹cy faktografii szczególnie wa¿nej, a s³abo lub wcale znanej
wspó³czesnym mieszkañcom Pomorza polskiego. Równie nieznany jest wspó³-
czesnym g³ówny reformator – wielki Jan Bugenhagen, obecny w niejednym do-
kumencie – nierzadko te¿ jako autor.

6. Kultura i nauka. – Podobnie jak poprzedni¹ czêœæ, zaliczyæ mo¿na do naj-
ciekawszych, godnych jak najszerszego spopularyzowania choæby wœród studen-
tów historii, czêsto niewiedz¹cych nic np. o Gryfii i tamtejszym najstarszym po-
morskim uniwersytecie, ¿e o dzie³ach historiograficznych i mapie Eilharda Lubi-
nusa szerzej nie wspomnê. Na szczêœcie, znaj¹ je mi³oœnicy historii, wspó³czeœni
regionaliœci pomorscy!

7. Wojna trzydziestoletnia, wymarcie dynastii i podzia³ Pomorza w 1648 r.
– Tu fragment dotycz¹cy ostatnich z rodu, Anny de Croy i jej syna Ernesta, jak
i ma³o znany wœród Polaków w¹tek dziejów szwedzkich Pomorza, udokumento-
wane arcyciekawymi ilustracjami, m.in. „Widokiem zamku i miasta Wo³ogoszczy
z 1637 r.” – kiedyœ jednej z g³ównych stolic Pomorza, dziœ miasteczka nad Ba³-
tykiem.

8. Ostatnia i niemal najkrótsza czêœæ to Mennictwo Ksiêstwa Pomorskiego
w œredniowieczu i czasach nowo¿ytnych. Obejmuje ona Pocz¹tki mennictwa na
Pomorzu – na jednej stronie tekstu z ilustracj¹ 8 monet na drugiej wraz z ich
opisami na trzeciej. Osobno w podobnej postaci zaprezentowano Monety biskup-
stwa kamieñskiego i Mennictwo ksi¹¿êce i miejskie w œredniowieczu oraz Men-
nictwo nowo¿ytne na Pomorzu Zachodnim, co zainteresuje nie tylko numizmaty-
ków. Niew¹tpliwie ka¿dy z mi³oœników Pomorza chcia³by mieæ choæ jedn¹ monetê
ksi¹¿êc¹ z wizerunkiem Gryfa w swoim domowym skarbcu.

Na koniec tej prezentacji trzeba podkreœliæ ciekaw¹ stronê graficzn¹ katalogu-
-albumu, bêd¹c¹ owocem pracy prof. Andrzeja Tomczaka. Jak ju¿ wiadomo, wy-
stawa ta ma byæ w roku przysz³ym prezentowana tak¿e w Gdañsku, co bardzo
wa¿ne i cenne. Nie tylko jednak z tego powodu ¿a³owaæ mo¿na, i¿ do wspó³pracy
nie zaproszono od razu choæby Archiwum Pañstwowego w naszym mieœcie – sto-
licy Pomorza nad Wis³¹, które z Pomorzem Zachodnim tak wiele ³¹czy³o i ³¹czy.
Œwiadcz¹ o tym równie¿ wspó³czeœnie dobre kontakty w³adz i œrodowiska
Meklemburgii – Pomorza Przedniego z Województwem Pomorskim (obejmuj¹ce
m.in. ZK-P i KUL oraz Instytut Kaszubski), goszcz¹cym przyjació³ ze Szwerinu
tak¿e na Jarmarku Dominikañskim.
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£ukasz Mielewczyk

Krzysztof Koch, Biskup Konstantyn Dominik.
Nadzwyczajna Zwyczajnoœæ,

Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 304

Na ludzkie losy wp³ywa bardzo wiele czynników. Poœród nich szczególnie
istotny jest czas i miejsce, w którym przysz³o nam ¿yæ, rodzina i tradycja, w której
wyroœliœmy, historyczne i polityczne realia naszego kraju. ̄ yciorys bpa Konstan-
tyna Dominika w pe³ni potwierdza te s³owa. Skromny i zwyczajny w swojej œwiê-
toœci bp Konstantyn: „(…) który po ludzku patrz¹c, wszed³ na szczyt drabiny
hierarchii koœcielnej, zyska³ opiniê osoby œwiêtej (nadzwyczajnoœæ), wype³niaj¹c
pos³usznie (zwyczajnie) wolê swoich prze³o¿onych”. I temu fenomenowi, nad-
zwyczajnej zwyczajnoœci pos³ugi bpa Konstantyna Dominika poœwiêcona jest
biografia ks. K. Kocha, która zosta³a opublikowana w 2011 r. staraniem Wydaw-
nictwa „Bernardinum”.

Wydana wiosn¹ 2011 r. publikacja jest owocem badañ ks. K. Kocha, na pod-
stawie których doktoryzowa³ siê na KUL. Obrona pracy doktorskiej zatytu³owa-
nej: Konstanty Dominik (1870–1942), biskup pomocniczy che³miñski, odby³a siê
5 paŸdziernika 2010 r. na Wydziale Teologii KUL im. Jana Paw³a II. Jak dot¹d
recenzowana publikacja jest najpowa¿niejsz¹ pozycj¹ w dorobku naukowym
ks. Kocha.

Co ciekawe, wstêp autora poprzedzono przedmow¹ ks. bp. J.B. Szlagi, w któ-
rej: „»Nasz Dominiczek«, jak nazywali S³ugê Bo¿ego pelpliñscy klerycy, by³ za-
wsze pe³en dobroci, serdecznoœci i ¿yczliwoœci wobec ludzi. (…) Te jego w³aœci-
woœci w sposób wiarygodny wydobywa w swojej rozprawie ks. dr Krzysztof Koch.
Ks. prof. J. Walkusz w swoim s³owie wstêpnym tak pisze o pracy ks. Kocha:
„Wypada wiêc wyraŸnie skonstatowaæ, ¿e ks. dr Krzysztof Koch wykaza³ siê
w prezentowanej tu rozprawie dobrym warsztatem badawczym, umiejêtnoœci¹
fachowego gromadzenia i interpretacji Ÿróde³, krytycznym podejœciem do dotych-
czasowych ustaleñ i wypracowanych tez historiograficznych, du¿¹ samodzielnoœ-
ci¹ i oryginalnoœci¹ w formu³owaniu wniosków, zdolnoœci¹ prowadzenia analiz
porównawczych oraz rzetelnoœci¹ i przejrzystoœci¹”. Po takim s³owie wstêpnym
nietrudno przejœæ do czytania ksi¹¿ki ks. Kocha!
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Zasadniczym celem powstania pracy by³o ukazanie osoby ks. bpa Dominika
na tle epoki, ludzi i zjawisk, z którymi spotyka³ siê on w trakcie swojego ¿ycia.
Autor chcia³ na nowo skonfrontowaæ dotychczasow¹ wiedzê na temat osoby ks.
Dominika z materia³ami Ÿród³owymi, do których dotar³ zarówno w prywatnych,
koœcielnych, jak i pañstwowych archiwach.

Je¿eli chodzi o bazê Ÿród³ow¹, to autor we wstêpie jak i bibliografii podkreœla
siêgniêcie po archiwalia rzymskie, jakie znajduj¹ siê w Archivo Segreto Vaticano
i Archiwum G³ównym Salwatorianów w Rzymie. Dotar³ w archiwach rzymskich
do akt Archivio della Nunziatura Apostolica in Varsavia; Archivio della Sacra Con-
gregazione degli Affari Ecclesiatici Straordinari; Archivio della Sacra Congrega-
zione Concistoriale; Akt Personalnych Kandydatów do Zakonu Salwatorianów
oraz Archiwum Postulatora Procesu Beatyfikacyjnego. Osobn¹ kwesti¹ pozostaje
ich niewielkie wykorzystanie, a po drugie nie wprowadzaj¹ one znacz¹cych zmian
do posiadanej wiedzy na temat osoby Konstantyna Dominika. Z polskich archiwów
wykorzystano materia³y znajduj¹ce siê w posiadaniu Archiwum Akt Nowych
w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnego w Gdañsku, Diecezjalnego w Pel-
plinie, Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy, Muzeum PiMK-P w Wejherowie
oraz Archiwum rodzinnego ks. Jana Dominika, które obecnie znajduje siê w zbio-
rach Archiwum Postulatora Procesu Beatyfikacyjnego.

Struktura pracy zosta³a oparta na uk³adzie chronologiczno-problemowym,
sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów licz¹cych œrednio 3-4 podrozdzia³y. Pierwszy roz-
dzia³ Dzieciñstwo i m³odoœæ prezentuje dzieciñstwo Konstantyna Dominika, po-
cz¹wszy od narodzin w Gnie¿d¿ewie, poprzez wszystkie etapy edukacji szkolnej,
a¿ po uzyskanie œwiêceñ kap³añskich. W rozdziale omówione zostaje œrodowisko
rodzinne, wp³yw bliskich na kszta³towanie osobowoœci K. Dominika.

Drugi rozdzia³ zatytu³owany Duszpasterz i wychowawca przedstawia pracê
duszpastersk¹ i wychowawcz¹ ks. Dominika, jak¹ prowadzi³, pocz¹wszy od objêcia
stanowiska wikariusza w Starych Szkotach. Po kilku miesi¹cach gorliwej pos³ugi
w Starych Szkotach otrzyma³ stanowisko kapelana Sióstr Mi³osierdzia w Che³m-
nie. Ponadto pe³ni³ tam funkcje prze³o¿onego biskupiego konwiktu Collegium
Albertinum. Naturaln¹ konsekwencj¹ rzetelnego wype³niania obowi¹zków dusz-
pasterskich by³o przeniesienie go na sta³e do Pelplina, gdzie w koñcu zostaje rek-
torem Seminarium Duchownego.

Prze³omowym dla ¿yciorysu Dominika jest wysuniêcie jego kandydatury przez
bpa S. Okoniewskiego na urz¹d biskupa sufragana. Rozdzia³ trzeci Udzia³ w za-
rz¹dzie diecezj¹ omawia okolicznoœci wyboru ks. Dominika na godnoœæ biskupi¹.
Autor opisujê pos³ugê biskupi¹ i wype³niane przez ks. Dominika obowi¹zki i funk-
cje w diecezji zarówno w trakcie dokonywanych wizytacji, jak i poza nimi.

Rozdzia³ czwarty Apostolstwo S³owa autor poœwiêca dzia³alnoœci kaznodziej-
skiej ks. Dominika. Badaniem objêto ca³¹ pisarsk¹ spuœciznê ks. Dominika w po-
staci tekstów rozmyœlañ, nauk rekolekcyjnych. Choæ Konstanty Dominik nie
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nale¿a³ do wybitnych mówców, w rozdziale zestawiono i pokrótce omówiono
zachowan¹ spuœciznê ks. Dominika.

Ostatni rozdzia³, Droga na o³tarze, omawia tytu³ow¹ nadzwyczajn¹ zwyczaj-
noœæ ¿ycia ks. Dominika. Obejmuje ostatni okres ¿ycia, gdy powa¿nie ju¿ chory
zosta³ zamkniêty we w³asnym mieszkaniu, a potem w Gdañsku u sióstr zakon-
nych. Umar³ w szpitalu na wyrostek robaczkowy. W rozdziale omówiono poszcze-
gólne etapy i obecny stan procesu beatyfikacyjnego. Pracê koñczy aneks za³¹cz-
ników w postaci fotokopii szeregu dokumentów dotycz¹cych osoby ks. Domini-
ka, poœród których umieszczono m.in. fotografiê dowodu osobistego, odpis dekretu
nominuj¹cego ks. K. Dominika na bpa sufragana, testament.

Jak autor zaznacza we wstêpie, biografia ks. Dominika nie mia³a byæ uwspó³-
czeœnion¹ laurk¹, mia³a byæ prac¹ naukow¹, w której autor stosuje naukowe po-
dejœcie do ¿ycia ks. Konstantego. Jednak zag³êbiaj¹c siê w lekturê i maj¹c na
uwadze s³owa ks. Kocha: „(…) postaæ biskupa Konstantyna Dominika nie by³a
dotychczas w literaturze dog³êbnie i ca³oœciowo opracowywana. Ukaza³a siê co
prawda w latach osiemdziesi¹tych XX w. ksi¹¿ka ks. Henryka Ormiñskiego. Nie-
wielka jest jednak jej wartoœæ jako opracowania historycznego (…) Reasumuj¹c,
nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e wspomnienia opracowania dotycz¹ce biskupa Kon-
stantyna Dominika nie spe³niaj¹ wymogów naukowej biografii osobowej” – poja-
wiaj¹ siê w¹tpliwoœci, czy faktycznie publikacja ta wnosi coœ nowego do naszej
wiedzy o ks. K. Dominiku?

Je¿eli opracowania ks. Henryka Ormiñskiego i Klemensa Derca s¹ s³abymi
opracowaniami, to czemu w pracy ks. Kocha pojawia siê tyle odniesieñ do ich
dorobku i wspomnieñ o ks. Dominiku. Brakuje w tej pracy krytycznego zestawia-
nia ich wspomnieñ z innymi materia³ami Ÿród³owymi, b¹dŸ te¿ ze wspomnieniami
innych osób, które mia³y stycznoœæ z ks. Dominikiem. Autor chwali siê wykorzy-
staniem archiwaliów watykañskich, jednak nie wnosz¹ one niczego nowego do
wizerunku ks. Dominika. W rozdziale drugim, który omawia dzia³alnoœæ duszpa-
stersk¹ ks. Dominika, brakuje wykorzystania materia³ów Ÿród³owych z Che³mna,
gdzie pe³ni³ funkcjê kapelana Domu Prowincjonalnego Sióstr Mi³osierdzia, a s¹
one zachowane i dostêpne dzisiaj.

Struktura pracy w sposób chronologiczno-problemowy ukazuje osobê ks.
Dominika. Rozdzia³y licz¹ œrednio po 30 stron, choæ w przypadku rozdzia³u dru-
giego iloœæ stron przekracza 50. W tekœcie wystêpuj¹ niewielkie powtórzenia,
zw³aszcza je¿eli chodzi o omówienie dzia³alnoœci literackiej ks. Dominika.

Reasumuj¹c, czytaj¹c zw³aszcza s³owa wstêpne, jakie zamieœcili w publika-
cji ks. bp Jan B. Szlaga i ks. J. Walkusz, odnosi siê wra¿enie, ¿e mamy do czynie-
nia z bardzo powa¿n¹ prac¹ naukow¹, która ca³kowicie zmieni nasz dotychcza-
sowy pogl¹d na osobê ks. Dominika. Niestety, po przeczytaniu mo¿na stwierdziæ,
i¿ niczego nowego ona nie wnosi, a szkoda, bo mo¿na by pokusiæ siê o ukazanie
osoby ks. K. Dominka w nowym œwietle.
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Józef Borzyszkowski

Spo³ecznoœæ kaszubska w procesie przemian.
Kultura * To¿samoœæ * Jêzyk,

red. Kazimierz Kleina i Cezary Obracht-Prondzyñski,
Kancelaria Senatu, Warszawa 2012, ss. 242.

(Tom wydany w ramach serii „Zeszyty Zespo³ów Senatu RP”,
2012, z. 12)

W strukturach Senatu RP dzia³a od poprzedniej kadencji m.in. Kaszubski
Zespó³ Parlamentarny, jako jeden z ponad trzydziestu, stanowi¹cy swoist¹ no-
woœæ w dziejach polskiego parlamentu. – „Zosta³ utworzony w celu dzia³ania na
rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Do jego zadañ nale¿y wspie-
ranie dzia³añ na rzecz rozwoju spo³ecznego i gospodarczego Kaszub i Pomorza,
promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i jêzyku Kaszubów, mo-
nitorowanie wprowadzenia w ¿ycie ustawy o mniejszoœciach narodowych, a tak¿e
podejmowanie inicjatyw i wystêpowania z wnioskami do organów Sejmu i Se-
natu w powy¿szych sprawach.

Zespo³owi przewodniczy senator Kazimierz Kleina, w sk³ad wchodz¹ po-
nadto senatorowie: Mieczys³aw Augustyn, Leszek Czarnobaj, Andrzej Kobiak,
S³awomir Preiss, Edmund Wittbrodt, Jan Wyrowiñski, Roman Zaborowski i Piotr
Zientarski oraz pos³owie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Marek Biernacki, Jerzy
Budnik, Stanis³aw Gaw³owski, Teresa Hoppe, Krystyna K³osin, Magdalena Ko-
chan, Stanis³aw Lamczyk, Kaziemirz Plocke, S³awomir Rybicki, Donald Tusk”1.

Prezentowany tu nr 12 „Zeszytów Zespo³ów Senackich” ma na tle poprzed-
nich, zawieraj¹cych materia³y pokonferencyjne, wyj¹tkowy charakter, doœæ trudny

1 Cytat z jednostronicowej „Informacji o sk³adzie, zakresie zainteresowañ i dzia³alnoœci Ka-
szubskiego, Zespo³u Parlamentarnego”, zawartej na koñcu prezentowanej publikacji, s. 241.
Na ostatniej str. 242 podano wykaz – „Zeszyty Zespo³ów Senackich”, obejmuj¹cy 11 pozycji,
dokumentuj¹cych zorganizowane przez zespo³y konferencje w rodzaju nr 2 „Funkcjonowanie
i finansowanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych (materia³y z konferencji 14 grudnia 2009 r.)”,
czy nr 7 „Samorz¹d przyjazny seniorom (materia³y z konferencji 5 listopada 2010 r.)”. Z. 11
ma ca³kiem odrêbny charakter...
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do okreœlenia, choæby z tytu³u jego zawartoœci i celów, jakie postawili sobie twórcy
tomu – jego redaktorzy. Cele tego wydawnictwa sformu³owali oni we Wstêpie,
gdzie po zaprezentowaniu Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego i jego celów,
zapisali, i¿ „KZP, który poprzez ró¿norodne inicjatywy prezentuje i popularyzuje
dorobek spo³ecznoœci kaszubskiej, reprezentuje jej interesy na forum parlamentu,
ale te¿ wnosi do niego styl dzia³ania Kaszubów oraz najwa¿niejsze elementy ich
mentalnoœci: sk³onnoœæ do kompromisu, szukanie porozumienia oraz zwracanie
uwagi na interes ogó³u, zgodnie z zasadami wywiedzionymi z pomorskiej myœli
politycznej...”. – S³owa te towarzyszyæ mog¹ i winny ka¿demu z czytelników tej
publikacji. Dalej w tym króciutkim – 2-stronnicowym wstêpie czytamy: „Niniejsza
ksi¹¿ka jest kolejn¹ inicjatyw¹ Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego. Celem
publikacji by³o zebranie i usystematyzowanie najwa¿niejszych informacji o Ka-
szubach, ich kulturze, literaturze, to¿samoœci, o miejscu i roli Kaszubów w ¿yciu
publicznym, ich sytuacji prawnej w kontekœcie ustawy (...)”. – Przyznaæ trzeba,
¿e zarówno cele KZP, jak i wydanego jego staraniem tomiku tekstów – omawianej
tu ksi¹¿ki, s¹ bardzo wa¿ne, a mo¿e te¿ nader ambitne. Wielka jest te¿ nadzieja
i wiara redaktorów, „¿e ksi¹¿ka pomo¿e przybli¿yæ i uporz¹dkowaæ wiedzê na
temat spo³ecznoœci kaszubskiej, ich [pewnie mia³o byæ jej] aktualnej sytuacji,
osi¹gniêciach, problemach, wyzwaniach. Wierzymy g³êboko, ¿e dla osób, które
dot¹d nie zetknê³y siê z Kaszubami, lektura ta bêdzie dobr¹ okazj¹, aby nas/ich
poznaæ i zrozumieæ”2. – Ju¿ sam wstêp, odbiegaj¹cy od wzorca przyjêtego nie
tylko w nauce, sygnalizuje wspomnian¹ „wyj¹tkowoœæ” sprezentowanego nam
przez Senat RP tomu ró¿norodnych tekstów, z³o¿onych na jedn¹ ksi¹¿kê.

Zawartoœæ tomu i ró¿norodnoœæ tekstów autorskich nañ siê sk³adaj¹cych sy-
gnalizuje Spis treœci, bardzo szczegó³owy, bo obejmuj¹cy nie tylko autorów i ty-
tu³y ich tekstów, ale równie¿ tytu³y podrozdzia³ów. Dla orientacji czytelników
„A.C.” warto zaprezentowaæ go w ca³oœci.

Przyjmujê, i¿ g³ównymi adresatami tej ksi¹¿ki s¹ ludzie nieznaj¹cy Kaszu-
bów i naszej specyfiki. Jednak¿e jej promocja mia³a miejsce wœród najbardziej
zainteresowanych przedstawicieli spo³ecznoœci kaszubskiej, z których niejeden,
a choæby jeden, z zawartych w tomie tekstów móg³ poznaæ ju¿ wczeœniej. Ca³kiem
bowiem nowe s¹ jedynie Refleksje kaszubskie Edmunda Wnuk-Lipiñskiego i Krzysz-
tofa Piesiewicza. Niemniej, najwa¿niejsze wydaj¹ siê artyku³y Cezarego Obracht-
-Prondzyñskiego i Jerzego Tredera, odpowiadaj¹ce ambitnym celom sformu³o-
wanym we wstêpie. Z nimi te¿ warto, nawet raz jeszcze, bli¿ej siê poznaæ, a przy
okazji podyskutowaæ, choæby na temat dylematów naszej to¿samoœci, czy te¿ bo-
gactwa wspó³czesnej kultury, tak¿e literatury kaszubskiej, bogactwa raczej tylko
iloœciowego. Ono bowiem prezentuje obraz Kaszubów – œwiata g³ównie folkloru
i folku... W trakcie lektury nasuwa siê te¿ myœl, i¿ nasza kultura podobna jest do

2 Spo³ecznoœæ kaszubska w procesie przemian..., s. 7-8.
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wspó³czesnej polityki, gdzie tak¿e folkloru a¿ nadto wiele. – Te dwa pierwsze
teksty maj¹ najwiêkszy walor naukowy i stanowi¹ wyœmienity materia³ do dal-
szych badañ, jak i pog³êbionej refleksji, której nigdy za wiele.

Nie mniej ciekawy i bardzo istotny jest kolejny artyku³ Cezarego Obracht-
-Prondzyñskiego i £ukasza Grzêdzickiego, dotycz¹cy funkcjonowania w spo-
³ecznoœci kaszubskiej „Ustawy o mniejszoœciach... i jêzyku regionalnym”, Bez
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w¹tpienia ustawa ta stanowi wielki sukces Kaszubów i polskiego parlamentu. Jej
korzenie tkwi¹ w dzia³aniach spo³ecznoœci zrzeszonej i naszych przyjació³ w latach
PRL. Jest ona wielkim b³ogos³awieñstwem i takim¿e wyzwaniem! Jej realizacja
i interpretacja, daleka od ducha ustawy, wymaga równie¿ dalszego, merytorycz-
nego, tak¿e prawodawczego dzia³ania KZP, co dobitnie autorzy sygnalizuj¹ na
koñcu swojej ekspertyzy, obejmuj¹cej równie¿ niepokoj¹cy stan prezentacji spraw
mniejszoœci w mediach publicznych, które dziœ stanowi¹ g³ówny podmiot kszta³-
towania wiedzy, œwiadomoœci i to¿samoœci, tak¿e Kaszubów.

Przyk³ad realizacji tej Ustawy jest znamienny dla ogólnopolskiej rzeczywis-
toœci prawno-ustrojowej, jak te¿ jakoœci owoców pracy parlamentu.

Czytaj¹c, studiuj¹c prezentowan¹ ksi¹¿kê mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jej
g³ówny redaktor, senator K. Kleina, punkt ciê¿koœci ca³ego tomu zlokalizowa³
w drugiej jego czêœci, zatytu³owanej Kaszubska si³a w parlamencie. Obejmuje
ona dwa teksty, prezentuj¹ce dokonania KZP, wœród których niema³¹ rolê pe³ni¹
Oœwiadczenia. Generalnie mo¿na mówiæ, i¿ KZP trudzi siê z powodzeniem przede
wszystkim promocj¹ regionu i edukacj¹ parlamentarzystów w zakresie problemów
dziejów i kultury Kaszubów-Pomorzan, bo tak¿e Krajniaków i ca³ego Pomorza
Zachodniego, co w kontekœcie tradycji i pomorskiej myœli politycznej Lecha B¹d-
kowskiego szczególnie wa¿ne. Mimo to niejeden z czytelników mo¿e odczuwaæ
niedosyt, brak informacji (a mo¿e i dzia³añ KZP!), dotycz¹cych najwa¿niejszego
zadania parlamentu – pracy w dziedzinie kszta³towania i doskonalenie prawa, jak
i œladów zasygnalizowanego we Wstêpie stylu dzia³ania Kaszubów czy naszej
mentalnoœci... Mimo woli k³êbi¹ siê w g³owie myœli, co móg³by na ten temat po-
wiedzieæ przywo³any przez autorów Lech B¹dkowski. Zastanowi³a mnie m.in.
informacja, zawarta w ostatnim zdaniu „Sprawozdania... KZP”, g³osz¹ca œwiatu,
i¿ „Zainteresowanie jêzykiem kaszubskim wykracza daleko poza Pomorze, jest
on wyk³adany tak¿e w Poznaniu i Krakowie. W miastach tych pisana by³a rów-
nie¿ matura z tego jêzyka” – A¿ dziw, ¿e ten swoisty news nie zaistnia³ dot¹d
nawet w kaszubskiej prasie, choæby w „Pomeranii”. St¹d szukam konkretów....

Kolejny tekst Kazimierza Kleiny i Krzysztofa Kordy, dotycz¹cy Lecha B¹d-
kowskiego, przypominaj¹cy tak¿e prezentowan¹ w Senacie wystawê poœwiêcon¹
tej wielkiej postaci, byæ mo¿e wbrew woli redaktorów, uœwiadamia potrzebê pracy
nad prac¹, nad jakoœci¹ s³owa i ka¿dego naszego dzie³a, zw³aszcza w dziedzinie
prawa.

Refleksje Kaszubskie, ju¿ przywo³ane, obejmuj¹ tak¿e ciekawy tekst ks. prof.
Henryka Skorowskiego Niektóre aspekty etosu Kaszubów. Zawiera on jednak
wyidealizowany obraz naszej spo³ecznoœci, idea³, przy którym wszyscy siê opo-
wiadaj¹, ale coraz bardziej nieliczni siê z nim uto¿samiaj¹c, go praktykuj¹. S¹dzê,
¿e warto nieustannie idea³y przypominaæ, ale te¿ badaæ rzeczywistoœæ, choæby j¹
opisywaæ i konfrontowaæ oba obrazy, by etos nie traci³ swej twórczej si³y, a w zmie-
niaj¹cej siê rzeczywistoœci oddzia³ywa³ nie tylko na zewn¹trz, ale przede wszyst-
kim na postawy przypisanych doñ cz³onków wspólnoty.
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3 Zob. tam¿e, s. 203 i 239.
4 Zob. tam¿e, s. 206.

Ostatnia czêœæ omawianej ksi¹¿ki zatytu³owana jest Kaszubi od kuchni. Bez
w¹tpienia to nader oryginalna cz¹stka ca³oœci. Nie potrafiê jednak wyjaœniæ, dla-
czego w Spisie treœci pominiêto nazwiska jej autorów – senatora K. Kleiny i red.
Piotra Ostrowskiego, którzy ofiarowali tu parlamentarzystom i czytelnikom „frag-
menty przewodnika »Kaszuby od kuchni«, który niebawem uka¿e siê drukiem”3.
(Byæ mo¿e to wyraz kaszubskiej skromnoœci Redaktora i Senatora).

W tym¿e kulinarnym przewodniku nie tylko przepisy na konkretne potrawy
s¹ istotne. Sporo w nim informacji o historii, krajobrazie, tradycji i kulturze,
a nawet przyk³adów pieœni i poezji. Konkretne przepisy wtopione s¹ w doœæ ob-
szerne informacje, promuj¹ce i idealizuj¹ce œwiat Kaszubów, nasze ¿ycie nie tylko
codzienne, prezentowane zarazem nieco w ubieg³owiecznym, a mo¿e i XIX-wiecz-
nym stylu, z czym trudno dziœ siê zgodziæ. Przyk³adem stwierdzenie dotycz¹ce
ubóstwa ziem na Kaszubach, gdzie przecie¿ obok mitycznych piasków s¹ tak¿e
¿yzne Kêpy, nie tylko na Nordzie. Mitem jest te¿ stwierdzenie, i¿ „Kaszubi wyko-
rzystuj¹ pod uprawê ka¿dy skrawek ziemi”, czy to, ¿e „Na stromych zboczach
Szwajcarii Kaszubskiej zbó¿ nie uprawia siê prawie wcale, za to œciel¹ siê tu
malownicze pastwiska ze stadami owiec i byd³a”4. – Podobnych stwierdzeñ, pe³-
nych sympatii dla kreœlonego obrazu Kaszub i Kaszubów, jest wiêcej. Jednak¿e
odbiegaj¹ one za daleko od rzeczywistoœci, któr¹ bez zafa³szowañ mo¿na i trzeba
równie ciekawie zaprezentowaæ, by mogli siê pod tym obrazem podpisaæ tak¿e ci,
którzy wiêcej widz¹ ni¿ goœcie i uczestnicy niejednego festynu czy innego œwiêta.

 – Tak w kulinarnej, jak i w ka¿dej innej czêœci ksi¹¿ki widaæ œlady poœpiechu
i niedostatków pracy, redakcyjno-korektorskiej. W omawianej ksi¹¿ce niczego
nie da siê ju¿ zmieniæ, ale w senatorsko-redaktorskim przewodniku kulinarnym
byæ mo¿e jeszcze do niedawna by³o to mo¿liwe. Szuka³em w nim przepisów na
kaszubskie „smaczki” (desery), na kuchy – nie tylko m³odziowe, a nawet na torty.
Niestety, nie znalaz³em. Pomyœla³em jednak, ¿e ca³a ksi¹¿ka jest takim swoistym
tortem, przygotowanym przez redaktorów. Widaæ w niej bardziej kulinarne ambi-
cje Senatora, ni¿ – poza tekstami autorskimi – naukowo-redaktorskie doœwiad-
czenie Profesora. Podkreœliæ i doceniæ jednak mo¿na i trzeba nie tylko meryto-
ryczn¹ zawartoœæ i wartoœæ wielu tekstów i fotografii, ale te¿ redaktorskie jak
najlepsze intencje, o których swoiœcie mówi¹ znane tak¿e Kaszubom, ale niekiedy
zapomniane przys³owia. Szczytne cele, deklarowane nie tylko we Wstêpie, godne
najwy¿szego uznania i wsparcia, zobowi¹zuj¹! Lepiej formu³owaæ je nieco skrom-
niej, a osi¹gaæ wiêcej. Zaprezentowana ksi¹¿ka generalnie wiele przybli¿a, jednak
niewiele porz¹dkuje. Jest i pozostanie przede wszystkim wizytówkê Kaszubskiego
Zespo³u Parlamentarnego i jego przewodnicz¹cego senatora Kazimierza Kleiny.
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Eugeniusz Kruszewski

Gerard Jeske, Anio³ z tr¹bk¹ i inne opowiadania.
Gdañskie obrazy pamiêci 1935–1945.

T³um. Bogdan Kiebzak, wstêp i wybór zdjêæ Józef Borzyszkowski,
red. Miros³aw Ossowski, Instytut Kaszubski,

Gdañsk 2011, ss. 279, ilustr.

Opowiadania Gerarda Jeskego, maj¹ce charakter autobiograficzny i zarazem
dokumentu historycznego, s¹ zbeletryzowanymi wspomnieniami autora osadzo-
nymi w Gdañsku. Znajomoœæ geografi miasta nie jest wymagana, ale dla czytelnika
znaj¹cego to miasto i okolice, jest wycieczk¹ niemal krajoznawcz¹ po niemiec-
kim mieœcie z lat miêdzy wielkimi wojnami do 1945 r. Mowa jest tu wiêc o kon-
kretnym okresie czasu, w którym kontekst spo³eczno-polityczny miasta i jego
mieszkañców jest tylko zarysowany, chocia¿ niezmiernie wa¿ny.

Otó¿ w czasach najnowszych, 27 paŸdziernika 1920 r., Rada Ambasadorów
reprezentuj¹ca zwyciêsk¹ koalicjê podjê³a decyzjê, wbrew interesowi zmartwych-
wsta³ego pañstwa polskiego, o utworzeniu Wolnego Miasta Gdañska, które for-
malnie by³o pod protektoratem Ligi Narodów. Dodajmy, ¿e sprawa Gdañska by³a
jednym z najbardziej kontrowerysjnych zagadnieñ rozpatrywanych na konferencji
pokojowej w Pary¿u i w Spa, oraz Ÿród³em permenentnego konfliktu, a... w koñcu
wojny.

W 1938 r. na obszarze W.M. Gdañska mieszka³o oko³o 400 tysiêcy mieszkañ-
ców, w tym ponad 60 tysiêcy Polaków, którzy stanowili oko³o 15 proc. ogólu
ludnoœci. D³ugo nie trwa³o od utworzenia Wolnego Miasta, gdy gdañscy Niemcy,
powo³uj¹c siê na prawo samostanowienia, domagali siê wpierw uznania za pe³no-
prawne pañstwo, a póŸniej przy³¹czenia do Niemiec. Po dojœciu do w³adzy Hitlera
w 1933 r., pod naciskiem narodowosocjalistycznej partii, zlikwidowano partie
opozycyjne i rozpoczêto przeœladowanie ¯ydów. W 1938 r. rz¹dy przej¹³ naczelnik
monopartii, jako gubernator W.M. Gdañska, a dotychczasowy prezydent Senatu
(zarz¹du) zosta³ jego zastêpc¹.

Autor opowiadañ urodzi³ siê w kryzysowym roku 1929, gdy w Niemczech
nastêpowa³ zmierzch Republiki Weimarskiej. Po wyborach we wrzeœniu 1930 r.
partia nazistowska by³a drug¹ co do wielkoœci parti¹ w parlamencie i droga do
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objêcia przez ni¹ w³adzy w pañstwie by³a ju¿ bliska. Polska natomiast, po prze-
wrocie majowym w 1926 r., której kryzys gospodarczy nie omin¹³, wesz³a na
drogê niepe³nej demokracji.

Jak s³usznie zauwa¿a autor, przez pó³ wieku pisanie dziejów utraconych ziem
pozostawiono w zachodnich Niemczech zwi¹zkom wypêdzonych – ziomkostwom
poszczególnych krajów zwi¹zkowych dawnych kajzerowskich i nazistowskich
Niemiec. Chocia¿ póŸno, dobrze wiêc, ¿e obecnie szuka siê œwiadków œwiado-
mych przyczyn utraty terytoriów i zbiera informacje o ich doœwiadczeniach
w Trzeciej Rzeszy. Autor opowiadañ jest jednym z tych, który uwa¿a³, ¿e winien
daæ œwiadectwo zwyk³ego, a zarazem m³odego cz³owieka, pozbawionego wów-
czas ró¿nych politycznych obci¹¿eñ, jakkolwiek by³ poddawany partyjnej indok-
trynacji.

W opowiadaniach s¹ zawarte obserwacje z w³asnego podwórka oraz osobiste,
dramatyczne prze¿ycia. Nieliczne fragmenty publicystyczne, prawdopodobnie s¹
wynikiem dojrzewania intelektualnego w rodz¹cej siê wówczas na terenie okupa-
cji zachodnich aliantów demokracji w tej czêœci Niemiec.

Konfrontacja w³asnych wspomnieñ ze wspomnieniami autora opowiadañ
ods³ania prze¿ycia przeciêtnego Niemca, z którymi Polacy spotykali siê w czasie
wojny, czy to na przymusowych robotach w Rzeszy, czy na terenie zachodnich
ziem polskich wcielonych do Niemiec. Okres ten przy¿ywany by³ jednak z per-
spektywy podbitego narodu, pozbawionego wszelkich praw, a wiêc mniej wra¿li-
wego na odczucia cz³onków wrogiego spo³eczeñstwa.

Autor opowiadañ powoli zda³ sobie sprawê z beznadziejnoœci swego i swoich
ziomków po³o¿enia w obliczu klêsk, jakie ponosili jego przywódcy i armie. Po
przeciwnej stronie natomiast mimo wielu ofiar, które przynajmniej czêœciowo nie
by³y dla nas tajemnic¹ (polegli na froncie, zamordowani w Piaœnicy, umieraj¹cy
w Stutthofie i innych obozach koncentracyjnych, masowe groby w Katyniu) nie
tracono nadziei, m.in. w Gdañsku i na Wybrze¿u, na ostateczne zwyciêstwo alian-
tów nad bezprawiem Trzeciej Rzeszy w okupowanej przez ni¹ Europie.

Z dwudziestu piêciu opowiadañ wiêkszoœæ omawia lata wojny, od najazdu
Trzeciej Rzeszy na Zwi¹zek Sowiecki w 1941 i do 1945 r., czyli najczarniejszego
w najnowszych czasach okresu w ¿yciu obu narodów. Autor, podobnie jak jego
polscy rówieœnicy na skutek permanentnego niepokoju, a nastêpnie wybuchu
wojny, której pierwsz¹ ofiar¹ by³a Polska, dojrzewa³ wczeœniej. Polska m³odzie¿
zmuszona okolicznoœciami szybko wydoroœla³a, broni¹c ¿ycia w³asnego, cz³on-
ków rodziny, a tak¿e swej ojczyzny m.in. przez wst¹pienie do Armii Krajowej czy
„Gryfa Pomorskiego”.

Po drugiej stronie spo³eczeñstwo entuzjastycznie przyjmowa³o po³¹czenie
Gdañska z Rzesz¹. Naturalnie nie wszyscy podzielali koniunkturalne poci¹gniê-
cia polityczne wodza. Jak nale¿y s¹dziæ, w rodzinie autora opowiadañ panowa³
sceptycyzm, a byli i tacy, którzy przewidywali czarn¹ przysz³oœæ, lecz ich wszyst-
kich zag³uszano fanfarami triumfu i militaryzacj¹ spo³eczeñstwa.
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Warto jednak zapoznaæ siê z autentycznym wyznaniem autora, który bardzo
sugestywnie przedstawia i umiejscawia zdarzenia w konkretnym miejscu swego
urodzenia i ¿ycia. Nostalgia za utracon¹ ma³¹ ojczyzn¹ jest odczuwalna, ale
w przeciwieñstwie do aktywnych cz³onków niemieckich ziomkostw œl¹skich, po-
morskich czy by³ych Prus Wschodnich nieprzejaskrawiana.

Józef Borzyszkowski we wstêpie przybli¿y³ czytelnikowi drogê, jak¹ przeby³
Gerard Jeske od urodzenia do wyjazdu z Gdañska i osiedlenia siê w Hamburgu.
J. Borzyszkowski tak¿e wybra³ i uzupe³ni³ teksty opowiadañ cennymi ilustracjami,
odpowiadaj¹cymi ówczesnej atmosferze wraz z obrazem autora opowiadañ Gdañsk
maj 1945, dobrze przedstawiaj¹cym zag³adê miasta.

Przek³adu z niemieckiego dokona³ Bogdan Kiebzak, który z jednej strony
niektóre wyra¿enia zamiast przyjêtych w jêzyku polskim t³umaczy³ dos³ownie,
a inne niepotrzebnie uwspó³czeœni³.

W nocie redakcyjnej wyjaœniono motywy pozostawienia w tekœcie starych
nazw niemieckich z jednoczesnym podaniem wspó³czesnego nazewnictwa pol-
skiego. Dla czytelnika wydaje siê lepszym rozwi¹zaniem pozostawienie starych,
niemieckich nazw i do³¹czenie s³ownika nazw niemieckich i nowych polskich, na
przyk³ad pos³uguj¹c siê W³adys³awa Chojnackiego S³ownikiem polskich nazw na
obszarze b. W.M. Gdañska wed³ug stanu z 1941 r. (Instytut Zachodni, Poznañ
1946).
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Józef Borzyszkowski

Maria Donimirska, Bóg da³ nam czas próby.
Wspomnienia z lat 1918–1935.

Wstêpem i przypisami opatrzy³ Andrzej Lubiñski,
Biblioteka Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Sztumskiej, t. 9,

Sztum 2012, ss. 126 + 16 stron ilustr.

Ju¿ z powy¿szej noty bibliograficznej nieco zorientowani w historii Pomorza
³atwo siê domyœl¹, ¿e mamy tu do czynienia z dokumentem dotycz¹cym Ziemi
Sztumskiej, czyli Powiœla w I po³. XX wieku. Kim jest autorka – mówi nam jej
nazwisko – bowiem ród Brochwicz-Donimirskich w dziejach najnowszych Po-
morza zapisa³ niejedn¹ piêkn¹ kartê.

Maria Donimirska (1890–1942) urodzi³a siê w Lubawie w rodzinie dr med.
Teofila Rzepnikowskiego, jednego z najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy narodo-
wych Prus Zachodnich, bliskiego wspó³pracownika ks. Piotra Wawrzyniaka, pa-
trona Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych i Gospodarczych... z central¹ w Poznaniu.
W 1909 r. wysz³a za Kazimierza (1880–1947), wykszta³conego rolnika, wnuka
wybitnych dziadków, Teodora Donimirskiego z Buchwa³du i Ignacego £yskow-
skiego z Mileszew, których ¿yciowe dokonania by³y dla obojga zobowi¹zaniem...

Maria, jako ¿ona Kazimierza, dziedzica Ma³ych Ramz, znanego dziœ nie tylko
historykom z du¿ego zaanga¿owania w akcjê plebiscytow¹ i w dzia³alnoœæ Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, czynna uczestniczka tamtych wydarzeñ, swoimi wspom-
nieniami, po czêœci dziennikami, w znacz¹cy sposób wzbogaca pamiêtnikarstwo
pomorskie. A w dorobku tego¿ pamiêtnikarstwa mamy ju¿ m.in. wspomnienia
Haliny z Donimirskich Szyrmerowej, zatytu³owane By³ taki œwiat... Mój wiek XX,
Warszawa 2003.

Oba wspomnienia wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Niewielkie dzie³o Marii Doni-
mirskiej ma ten walor, i¿ niemal w ca³oœci by³o pisane niejako na gor¹co. Sprawia
to, i¿ jej relacja wyœmienicie, bo i w szczegó³ach, oddaje wydarzenia, prze¿ycia
ludzi i klimat, w jakim toczy³y siê du¿e sprawy – walki o granice odrodzonej
Polski na ma³ym Powiœlu i ¿ycie Polaków w Prusach Wschodnich w granicach
wielkiej Rzeszy Niemieckiej, coraz bardziej hitlerowskiej. Obok tych spraw wiel-
kiej polityki w ma³ym krêgu, w którym poznajemy bli¿ej, a na dodatek nieko-
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niecznie z dobrej strony, np. przypisanego przed I wojn¹ do m³odokaszubów Bru-
nona Gabrylewicza, toczy³o siê ¿ycie codzienne – przede wszystkim ziemiañskiego
domu. Ten powiœlañski dom szlachcica-ziemianina nie by³ jednak odgrodzony
jak¹œ szczególn¹ barier¹ od ¿ycia polskiej wsi, bêd¹cej wraz z dworem ostoj¹
polskoœci. Si³¹ Polaków na Powiœlu, decyduj¹c¹ o ich trwaniu w XX stuleciu przy
polskoœci, by³ miedzy innymi kontynuowany od XIX wieku solidaryzm narodo-
wy, o którego skutecznoœci oddzia³ywania decydowa³o zaanga¿owanie ziemian
(g³ównie rodziny Donimirskich, a tak¿e Sierakowskich z Waplewa) i ich partner-
skie relacje z ch³opami i robotnikami.

Autorka nie ¿a³uje nam informacji o swoich i mê¿a zajêciach publicznych,
jak i o pracy w domu jako jego gospodyni i opiekunki niema³ej gromadki dzieci,
których urodzi³a oœmioro. Wydarzenia polityczne dominuj¹ nie tylko w czêœci
pierwszej wspomnieñ. Przez ich dom przewinêli siê wybitni przedstawiciele spo-
³ecznoœci Pomorza, Prus Wschodnich, jak i polscy dyplomaci oraz goœcie z kraju,
m.in. Melchior Wañkowicz. Trafi³ on do Ma³ych Ramz w 1935 r., opisuj¹c rze-
czywistoœæ polityczn¹ Powiœla w Na tropach smêtka w rozdziale pt. W Malborei.

Maria Donimirska, œwietna gospodyni i matka, zaanga¿owana w sprawy pu-
bliczne, dzia³aczka m.in. Towarzystwa Ziemianek i Towarzystwa Kobiet pod wez-
waniem œw. Kingi, od m³odoœci zdradza³a tak¿e zainteresowania literackie, czego
– jak pisze wydawca – nie widaæ w jej wspomnieniach, pisanych niby na u¿ytek
domowy i w poœpiechu. Ju¿ w wydanej jesieni¹ w 1919 r. w Toruniu przez Pomor-
skie Ko³o Panien jednodniówce pt. Z koñcem niewoli. ¯o³nierzowi polskiemu,
znalaz³a siê jej legenda z czasów wojny trzynastoletniej pt. Kartka z dziejów
Sztumu, opublikowana powtórnie, tym razem anonimowo, w 1920 r. na ³amach
„Gazety Polskiej dla powiatów nadwiœlañskich”, wychodz¹cej w Kwidzynie oraz
ponownie w 1981 r. w biuletynie „Sztumska Solidarnoœæ”. W parze z zami³o-
waniami literackimi sz³a jej dzia³alnoœæ na scenie teatrów amatorskich jako re¿y-
serki i aktorki...

Jej wspomnienia, dzienniki, przez lata spoczywa³y w rêkopisie, przechowy-
wanym od powojnia przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Znane by³y
nielicznym historykom, zw³aszcza badaczom plebiscytu w Prusach Wschodnich.
Ich wydanie przez Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Sztumskiej to kolejny wa¿ny
fakt w dzia³alnoœci Towarzystwa i samego prezesa tej organizacji, zas³u¿onego
spo³ecznika mgr. Andrzeja Lubiñskiego, maj¹cego „na sumieniu” niejeden tego
rodzaju fakt redaktorsko-edytorski. Jako osoba zaprzyjaŸniona z przedstawicie-
lami rodziny Donimirskich, zw³aszcza potomkami Wandy z Sikorskich i Witolda
z Czernina-Hohendorfu, maj¹c kontakty z potomkami autorki, móg³ jej dzie³ko
zaopatrzyæ w cenne przypisy biograficzne i we wstêpie przedstawiæ dalsze losy
autorki, jej mê¿a i dzieci.

Maria i Kazimierz Donimirscy 3 maja 1939 r. zostali zmuszeni przez hitle-
rowców do opuszczenia swego maj¹tku w Ma³ych Ramzach. W drodze z Elbl¹ga
do Berlina na postoju w Tczewie uda³o im siê wysi¹œæ z poci¹gu i szczêœliwie
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dotrzeæ do krewnych w Polsce. Okupacjê prze¿ywali w Generalnej Guberni, gdzie
26 wrzeœnia 1942 r. zmar³a Maria, a rok póŸniej syn Mieczys³aw. Kazimierz Do-
nimirski po wojnie wróci³ do Sztumu, gdzie pracowa³ w Starostwie w Referacie
Narodowoœciowym, wspomagaj¹c ziomków, tzw. autochtonów na ich trudnej dro-
dze do pozostania i zakorzenienia siê w realiach nowej Polski. Zmar³ 21 lutego
1947 r.

Andrzej Lubiñski tekst wspomnieñ Marii Donimirskiej wzbogaci³ nie tylko
cennymi przypisami, w których niekiedy prostuje jej, jego zdaniem, krzywdz¹ce
opinie o niektórych ludziach. Nie mniej wartoœciowym uzupe³nieniem s¹ Aneksy,
zawieraj¹ce przywo³an¹ wy¿ej Kartkê z dziejów Sztumu i wzruszaj¹ce B³ogos³a-
wieñstwo Marii, napisane w dniach 20 lipca i 9 sierpnia 1942 r., skierowane do jej
dzieci. Nie mniej cenne s¹ te¿ liczne fotografie rodzinne (w tym z I Komunii Œw.
Marii, na której jest obecny ks. Piotr Wawrzyniak). Szkoda tylko, ¿e nie ulokowano
ich w tekœcie, gdzie ich rola, zawartoœæ, by³aby mo¿e jeszcze bardziej cenna, uzu-
pe³niaj¹ca zasadniczy tekst autorki. Podobnie ma siê rzecz z zawartymi na koñcu
wstêpu ilustracjami 2 pierwszych stron rêkopisu autorki i ca³oœci ciekawej jed-
nodniówki „Hallo, Malborska!!”, wydanej w postaci maszynopisu lub powielanej
wraz z ilustracjami w 1936 r. przez jej redaktora, Kazimierza Donimirskiego-
-juniora, studenta Wy¿szej Szko³y Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Pozna-
niu. Wœród jej autorów znaleŸli siê, obok studentów kolegów redaktora, jego krewni
Donimirscy, w tym Halina (póŸniej Szyrmerowa z Czernina) i ojciec Kazimierz,
którzy recenzowali wszystkie teksty. Zawieraj¹ one m.in. zapis wakacyjnych prze-
¿yæ m³odzie¿y na Powiœlu i owoce organizowanych przez ni¹ konkursów literac-
kich, np. zakalcowego... Ów cenny dokument zachowa³ siê do dziœ w 2 egz. –
w rodzinie Zakrzewskich i w zbiorach Muzeum Zamkowego w Kwidzynie, któ-
rego kopie poznajemy na s. 19-32. Na nastêpnej s. 33 rozpoczyna siê tekst w³aœciwy
– Wspomnienia 1918–1935 z cz. I o tytule Czekaj¹c na Polskê; po czym mamy
cz. II. Przez granicê (s. 68-71), cz. III. Kazio i sprawy plebiscytowe (s. 71-86),
cz. IV. W Prusach Wschodnich (s. 87-91), cz. V. Nasze wakacje (s. 92-113),
cz. VI. Z zapisów póŸniejszych (s. 113-116). Dalej s¹ przywo³ane ju¿ Aneksy,
maj¹ce swoje odbicie w Spisie treœci na s. 127 przed fotografiami!? Przywo³uj¹c
tu tytu³y kolejnych czêœci, s¹dzê, i¿ winny one tak¿e znaleŸæ siê w Spisie treœci,
jaki wola³bym widzieæ na pocz¹tku wydawnictwa, ni¿ szukaæ go niejako w jego
œrodku – miêdzy tekstem a ilustracjami. Nie wiem te¿, czy owe tytu³y poszczegól-
nych czêœci pochodz¹ od autorki czy od redaktora. Wiemy na pewno, ¿e obecne
w tekœcie daty zapisów s¹ bez w¹tpienia autorskie, st¹d wra¿enie z ca³oœci lektury
prezentowanego tomiku, i¿ to jednak bardziej dzienniki-pamiêtniki ni¿ wspomnie-
nia, chocia¿ to, byæ mo¿e, rzecz ma³o tu istotna.

Redaktorowi i Towarzystwu Mi³oœników Ziemi Sztumskiej, jak te¿ jego wspó³-
pracownikom i sponsorom druku, nale¿¹ siê od czytelników s³owa wdziêcznoœci
i uznania, tym bardziej, i¿ – jak czytamy w IX, ostatnim fragmencie wstêpu
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redaktora, zatytu³owanego „Wspomnienia” Marii z Rzepnikowskich Donimirskiej:
„Wspomnienia Marii Donimirskiej ukazuj¹ siê w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê po-
wo³ania Zwi¹zku Polaków w Niemczech, jednolitej organizacji reprezentuj¹cej
interesy ludnoœci polskiej w pañstwie niemieckim, oraz w siedemdziesi¹t¹ rocz-
nicê œmierci autorki”. – Ta swoista dedykacja œwiadczy, i¿ œrodowisko dzia³aczy
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Sztumskiej z Andrzejem Lubiñskim na czele
dobrze realizuje swoje statutowe zadania, wœród których jest pamiêæ o przesz³oœci,
o dokonaniach poprzedników i zakorzenianie wspó³czesnych mieszkañców tego
regionu w jego historii i tradycji, w tym tradycji pracy organicznej, rozwijanej tak
szeroko przez rodzinê Donimirskich na Powiœlu do 1939 r., gdzie dziœ jedynie
pami¹tki po nich i ich groby, zas³uguj¹ce na troskê o nie nie tylko daleko mieszka-
j¹cych potomków i Andrzeja Lubiñskiego...
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Józef Borzyszkowski

Prymas z Kaszub. Z abp. Henrykiem Muszyñskim
rozmawia Krzysztof £ukasik,

Wyd. Starostwo Powiatowe w GnieŸnie,
Gniezno 2012

G³ównego bohatera i autora prezentowanej ksi¹¿ki wydawca przedstawi³
na ostatniej stronie ok³adki, przywo³uj¹c najwa¿niejsze fakty z jego biografii.
W umieszczonej tam wraz z foto notce biograficznej czytamy:

„Arcybiskup Henryk Józef Muszyñski. Urodzi³ siê 20 marca 1933 roku
w Koœcierzynie. Wyœwiêcony w1957 roku jako kap³an diecezji che³miñskiej (dziœ
pelpliñskiej). Profesor teologii i doktor nauk biblijnych. Studiowa³ Pismo Œwiête
w Jerozolimie, Rzymie i Heidelbergu. Profesor Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie (obecnie Uniwersytet Stefana kardyna³a Wyszyñskiego). Dziekan
Wydzia³u Teologicznego tej uczelni. W roku 1985 mianowany biskupem pomoc-
niczym diecezji che³miñskiej. W latach 1987 do 1992 biskup diecezjalny we W³o-
c³awku. Od 1992 roku arcybiskup gnieŸnieñski. By³y wiceprzewodnicz¹cy Kon-
ferencji Episkopatu Polski, przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu Polski do Dialo-
gu z Judaizmem, Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski i Komitetu Krajowego
Obchodów Wielkiego Jubileuszu roku 2000, cz³onek Rady Sta³ej Episkopatu Pol-
ski i delegat KEP przy ComECe (Radzie Biskupów Unii Europejskiej), Kongre-
gacji Nauki Wiary, Papieskiej Rady Popierania Jednoœci Chrzeœcijan, Rady Synodu
Biskupów, Inicjator i gospodarz zjazdów gnieŸnieñskich, autor licznych prac nau-
kowych. Prymas Polski od 2009 do 2010 roku”. Tê lapidarn¹ notê mo¿emy i win-
niœmy dziœ uzupe³niæ – cz³onek rzeczywisty Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku,
naszego stowarzyszenia ludzi nauki, nazywanego niekiedy, pó³ ¿artem pó³ serio,
Kaszubsk¹ Akademi¹ Nauk, skupiaj¹c¹ wszystkich tych, którzy czuj¹ siê jakoœ
zwi¹zani z Kaszubami i chc¹ wspólnie wzbogaciæ i promowaæ nasz¹ wiedzê
o Kaszubach i Pomorzu.

W tê kaszubsko-pomorsk¹ rzeczywistoœæ nauki wpisany jest od dawna ks.
profesor abp. Henryk Muszyñski, a jego i red. Krzysztofa £ukasiaka, jak i po
trochu Starostwa Powiatowego w GnieŸnie, najnowsza ksi¹¿ka wzbogaca, jako
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szczególnego rodzaju dzie³o wspomnieniowe, dorobek historiografii kaszubskiej
i polskiej.

Prezentowana publikacja, jak zauwa¿y³ to przy jakiejœ okazji sam Ksi¹dz
Prymas z Kaszub, jest dope³nieniem wydanej w 2000 r. w Poznaniu przez wydaw-
nictwo „W drodze” ksi¹¿ki przypisanej do W³odzimierza Branieckiego i Tomasza
Dostatniego (figuruj¹cych na stronie tytu³owej jako autorzy!)1, zatytu³owanej S³uga
S³owa. Rozmowy z arcybiskupem Henrykiem Muszyñskim. Pierwsza czêœæ tamtej
ksi¹¿ki – pierwszej z oœmiu zawartej w niej rozmów – zatytu³owana jest znamien-
nie: Tatczëzna, kaszubska ma³a ojczyzna. Kolejne: Mo¿ecie panowie wróciæ; Kto
przyk³ada rêkê do p³uga, niech nie ogl¹da siê wstecz; Co by³o ciemnoœci¹, staje
siê œwiat³em; Rolê pomostu pe³niê do dziœ; Zróbcie wszystko na co was staæ, Pan
Bóg dope³ni reszty; Wstaw siê w buty w drugiego cz³owieka; Przed konfesj¹ Œwiê-
towojciechow¹. – Jak ³atwo zauwa¿yæ, wszystkie niemal przywo³ane w notce bio-
graficznej funkcje – dokonania ks. Prymasa, jak i tytu³y tamtych rozmów, sygna-
lizuj¹ jego wyj¹tkow¹ w episkopacie polskim, a i europejskim, osobowoœæ i rolê,
nie tylko mostu, zawsze tak wa¿n¹ i cenn¹, a szczególnie dziœ i blisk¹ nam, œwiado-
mym odpowiedzialnoœci za dziœ i jutro obywatelom Gdañska, Kaszub i Pomorza.

W domowym egzemplarzu S³ugi S³owa zachowa³em wycinek z „Tygodnika
Powszechnego”, z roku 2000, zawieraj¹cy delikatnie krytyczn¹ wobec interlokuto-
rów Ks. Arcybiskupa recenzjê – omówienie tej ksi¹¿ki, autorstwa Józefy Henne-
lowej, zatytu³owane Warto rozmawiaæ. Z satysfakcj¹ przeczyta³em w nim nastê-
puj¹ce s³owa, które mo¿na odnieœæ tak¿e do Prymasa z Kaszub: „Obaj interloku-
torzy zasypuj¹ swego rozmówcê pytaniami, a niektóre mogliby sobie zwyczajnie
darowaæ, bo tylko rozbijaj¹ tok opowieœci, bywa te¿, ¿e sprowadzaj¹ tematykê na
œcie¿ki dygresji, odwodz¹c od akurat pasjonuj¹cych zagadnieñ. A jednak jak ma³o
to przeszkadza! »Œwiadek nadziei« potwierdza raz jeszcze, ¿e o wszystkim roz-
strzyga osobowoœæ rozmówcy i bogactwo jego biografii. A dziêki wielkiej otwar-
toœci i prostocie opowieœci otrzymujemy wgl¹d w Koœció³ hierarchiczny ogl¹dany
od œrodka, wraz z osobistymi prze¿yciami jednego z ludzi dŸwigaj¹cych tak
ogromn¹ za Koœció³ odpowiedzialnoœæ. Opowieœæ zaczyna siê histori¹ »ma³ej oj-
czyzny« kaszubskiej Henryka Muszyñskiego, widaæ, jak od razu przygotowuj¹cej
przysz³ego promotora dzia³añ ekumenicznych w Polsce, bo od pocz¹tku uczulaj¹-
cej na ró¿norodnoœæ i odrêbnoœæ, a równoczeœnie mocnej, œwiadomej siebie, pie-
lêgnuj¹cej swoje wartoœci. Potem zaraz dojmuj¹ce doœwiadczenie wojny, okupant,
z którym za kilkadziesi¹t lat podjêty zostaje trud pojednania; potem KUL-owskie
studia (ile tam migawek m.in. o profesorze Wojtyle...) i zaraz wielka przygoda
studiów biblijnych w Rzymie i Ziemi Œwiêtej. Te rozdzia³y s¹ szczególnie bogate
w wiedzê o korzeniach chrzeœcijañskich, zaczyna siê rozumieæ, jak bardzo mocny

1 Nieco dziwnym wydaje siê te¿ Copyright – wy³¹cznie W. Braniecki i T. Dostatni. Nawet wy-
dawnictwa tu nie ma, ale te¿ brak g³ównego bohatera – autora.
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stanowi³y grunt dla póŸniejszego uczestnika dialogu z judaizmem. Rozmówca
zgadza siê równie¿ opowiadaæ obszernie o powtarzaj¹cym siê w jego doœwiad-
czeniu zetkniêciu dwóch Koœcio³ów: polskiego, jeszcze wówczas zamykanego
przed Zachodem, i zachodniego w³aœnie, polskich wiernych szokuj¹cego innoœ-
ci¹, i to na ró¿ne sposoby. Arcybiskup Muszyñski mówi³ wiele razy, jak »t³uma-
czy³« Koœció³ polski ksiê¿om i wiernym amerykañskim czy zachodnioeuropej-
skim, i jak z kolei wyk³adaj¹c w seminariach polskich rozprasza³ nieufnoœæ alum-
nów do Koœcio³a na Zachodzie. Rolê pomostu pe³niê do dziœ – brzmi jeden
z tytu³ów rozdzia³ów, szczególnie pasuj¹cy do tego, co osobowoœæ biblisty i pas-
terza, uczestnika dialogu z Niemcami i judaizmem, ostatnio gospodarza spotkañ
»wojciechowych« z okazji jubileuszu tysi¹clecia, wnosi do ¿ycia Koœcio³a pol-
skiego.

Wiêc per saldo autorom »S³ugi S³owa« nale¿y siê wdziêcznoœæ. O wiele wiêk-
sza ni¿ krytyka”.

Nie zauwa¿y³em dot¹d podobnej recenzji prezentowanej tu ksi¹¿ki pt. Pry-
mas z Kaszub, bêd¹cej doskona³ym nie tylko uzupe³nieniem poprzedniej. Sam
tytu³, uzgodniony przecie¿ z g³ównym autorem, stawia Kaszuby, rodowód ka-
szubski ks. Prymasa dobitnie jako fundament jego niezwyk³ej na gruncie polskim
otwartoœci na innych, œwiadomoœci naszego i chrzeœcijañskiego bogactwa w ró¿-
norodnoœci, zarazem pokory wobec dokonañ i doœwiadczeñ innych, tak¿e naszych
poprzedników, poczucie odpowiedzialnoœci za nasze s³owa i czyny, za nasz¹
i ca³ej wspólnoty polskiej, chrzeœcijañskiej, ludzkiej przysz³oœæ.

Tak¿e w tej ksi¹¿ce, jeden z najwa¿niejszych rozdzia³ów zatytu³owany jest
znamiennie Pomost miêdzy Polsk¹ a Europ¹. Czêœæ pierwsza nosi tytu³ Jestem
z Kaszub. – Ks. Arcybiskup przywo³uje piêkno naszej kaszubskiej Tatczëznë
i jeden z naszych mitów – legendê, pòwiôstkã o stworzeniu œwiata, w tym naszego
Jadamòwégò raju, stwierdzaj¹c: „Dopiero z czasem uœwiadomi³em sobie, ¿e
je¿eli ktoœ ma zakodowany taki obraz w duszy, to mo¿e byæ szczêœliwy”.

Ks. Prymas nale¿y do ludzi szczêœliwych. Jest te¿ dumny ze swego rodowodu
i faktu, i¿ Koœcierzyna nada³a mu przed laty obywatelstwo honorowe.

Wspominaj¹c swoje dzieciñstwo i m³odoœæ, spêdzone w Koœcierzynie i po-
wiecie, na Kaszubach, kreœli Ks. Prymas obraz ¿ycia codziennego na kaszubsko-
-pomorskim pograniczu przed wojn¹, jak i w czasie tragicznej okupacji hitlerow-
skiej oraz w PRL, wci¹¿ ma³o znanej i niezrozumianej poza Pomorzem, czy za-
chodni¹ czêœci¹ Rzeczypospolitej. Nigdy jednak, mimo tragicznych doœwiadczeñ,
jego wspomnieniom nie towarzyszy poczucie mêczeñstwa. Kreœlony przezeñ ob-
raz daleki jest od czarno-bia³ych schematów, zarówno w odniesieniu do wa¿nych
zawsze na Pomorzu relacji polsko-niemieckich, jak i innych istotnych problemów
spo³eczeñstwa, narodu, pañstwa i Koœcio³a.

S¹dzê, i¿ kaszubska Koœcierzyna, jak i kociewski Pelplin, mog¹ byæ dumne
ze swego przedstawiciela i jego roli w Koœciele katolickim w Polsce. Powodem
do dumy mo¿e byæ i to, ¿e w kontekœcie rzeczywistoœci ogólnopolskiej nasze
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Kaszuby czy zw³aszcza Pelplin (a¿ nadto nieraz dla nas konserwatywne) jawi³ siê
w okresie studiów Ks. Prymasa na KULu jako œwiat bardzo liberalny i otwarty.

W postawie, w dzia³alnoœci i wspomnieniach Ks. Prymasa znajduje potwier-
dzenie przepiêkna laudacja naszej ma³ej ojczyzny, wyg³oszona przez ks. prof.
Janusza Pasierba w Kaplicy Królewskiej w 1989 r. podczas uroczystoœci wrê-
czenia mu Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszy³ wiatr od morza”2.
Chcia³oby siê tu przewo³aæ niemal ca³oœæ tego tekstu, do którego warto nieustan-
nie siêgaæ, by nie zak³óciæ zawartego w nim obrazu jakimœ fa³szywym krokiem.
Ks. Pasierb, wielki przyjaciel Prymasa z Kaszub, jak te¿ i inni nieprzeciêtni pro-
fesorowie pelpliñskiego seminarium, tacy jak ks. Franciszek Sawicki i jego na-
stêpca ks. Franciszek Manthey, stoj¹ u Ÿróde³ Prymasowej wiedzy, otwartoœci na
innych i otaczaj¹cy œwiat, braku tak czêstego wœród biskupów kompleksu wobec
ludzi, ogó³u œwieckich i ludzi nauki...

Powiedziano, poka¿ mi swoich przyjació³, a powiem ci, kim jesteœ! Wœród
przyjació³ Ks. Prymasa z czasów pelpliñskich pozosta³ ks. abp. Edmund Piszcz,
póŸniej by³ m.in. ks. abp. Józef ¯yciñski...

Niezmiernie ciekawym fragmentem ¿ycia Prymasa z Kaszub, podkreœlaj¹cego
w duchu kaszubskich wartoœci, rolê rodziny, jest jego droga studiów poza Pelpli-
nem, wiod¹ca przez Lublin, Palestynê, Italiê, Niemcy, a tak¿e Francjê i œwiat. Na
swej drodze, zarówno w Polsce, jak i w œwiecie ks. Prymas spotyka³ ró¿nych
ludzi. Przypomina nam dziœ swoich mistrzów, a tak¿e rzeczywistych i szczegól-
nych swoich opiekunów, równie¿ tych z UB, którzy nie zawsze byli tacy, jak ich
dziœ najczêœciej siê maluje. Bez ludzkiej, zwyczajnej ¿yczliwoœci i wzajemnoœci
– trudno przejœæ przez ¿ycie, uœwiadamia nas Ks. Prymas, niedoszukuj¹cy siê
dooko³a wrogów czy przeciwników. Id¹c przez œwiat w zgodzie z zasadami Ewan-
gelii i w przyjaŸni z Bibli¹, maj¹c za swego dobrego orêdownika w Niebie œwi¹-
tobliwego ks. bpa Konstantyna Dominika, Ks. Prymas osi¹gn¹³ i dokona³ bardzo
wiele, w niczym nie nara¿aj¹c swojej wiary i chrzeœcijañskiej ufnoœci.

Piêknym rysem biografii Ks. Prymasa, jego wspomnieñ, jest wyznanie, i¿
w swojej samodzielnej pos³udze biskupiej, we W³oc³awku i GnieŸnie, wiele przej¹³
od œp. bpa che³miñskiego, póŸniejszego metropolity szczeciñsko-kamieñskiego,
ks. Mariana Przykuckiego3, który do Pelplina przyszed³ z Wielkopolski – z jej
stolicy, z Poznania, a wiêc i z Gniezna. Swoimi dokonaniami w GnieŸnie Ks. Pry-
mas sp³aci³ niejako d³ug wdziêcznoœci, jaki Kaszubi i Pomorzanie maj¹ wobec
Wielkopolski, miêdzy innymi za spraw¹ ks. bpa M. Przykuckiego, ³¹cz¹cego rów-
nie¿ za ¿ycia ró¿ne nasze œrodowiska i œwiaty.

2 Zob. J. Pasierb, St¹d powia³ najwiêkszy wiatr, „Pomerania”, 1989, nr 10.
3 Zob. J. Borzyszkowski, [Pro memoria] Marian Przykucki (1924–2009) – ostatni biskup che³-

miñski i pierwszy arcybiskup metropolita szczeciñsko-kamieñski i Kazimierz Koz³owski, Beati
pacifici – arcybiskup Marian Przykucki (1924–2009). Szkic do biografii, „Acta Cassubiana”,
t. XIII, 2011, s. 462-478.



JÓZEF BORZYSZKOWSKI348

Pamiêtaj¹c o roli Ks. Prymasa jako pomostu miêdzy Polsk¹ a Europ¹, jego
rozmówca podkreœli³ fakt, i¿ jest on „uwa¿any za cz³owieka, który woli szukaæ
tego, co ³¹czy, a nie dzieli, który stara siê ³¹czyæ polskoœæ z europejskoœci¹”. On
sam zaœ swoj¹ postawê wobec Europy oceni³ nie jako euroentuzjastyczn¹, ale
realistyczn¹. By³ te¿ w podobnym wydaniu inicjatorem dialogu polsko-niemiec-
kiego, polsko-europejskiego i polsko-¿ydowskiego, (dziœ mo¿emy dopowiedzieæ,
¿e tak¿e najnowszego – polsko-rosyjskiego...) jako cz³owiek œwiadomy naszych
kaszubskich i chrzeœcijañskich korzeni. Jest on te¿ œwiadom s³aboœci i jednostron-
noœci w ujmowaniu istoty tych relacji z obu stron. Daleki jest od idealizowania
naszej rzeczywistoœci i naszej wizji œwiata.

W tym kontekœcie, w œwiecie napiêæ i konfliktów, pojawia siê ks. Prymas
jako cz³owiek Koœcio³a powszechnego, zakorzeniony w nauce II Soboru Waty-
kañskiego i synodów, których by³ uczestnikiem, jak i w przyk³adzie Jana Paw³a II,
dla którego nawi¹zanie do mitu i tradycji œw. Wojciecha by³o równie wa¿ne, jak
dla abpa. H. Muszyñskiego, metropolity w GnieŸnie. St¹d zrozumia³y jest fakt, i¿
dokonania metropolity gnieŸnieñskiego, nie tylko kolejne zjazdy gnieŸnieñskie,
w rozmowie ks. abpa H. Muszyñskiego z red. Krzysztofem £ukasikiem, jak
i pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski, w tym do Gniezna i Bydgoszczy, stanowi¹
wraz z symboliczn¹ rol¹ i pos³ug¹ prymasowsk¹ – swoist¹ kulminacjê wspomnieñ
– ca³ej ksi¹¿ki.

Wspomnienia i refleksje Ks. Prymasa z Kaszub, dotycz¹ce Gniezna, kolejnych
prymasów i katedry gnieŸnieñskiej s¹ mistrzowskim obrazem naszej polskiej, tak¿e
ca³kiem wspó³czesnej rzeczywistoœci, równie¿ w zakresie relacji miêdzy pañstwem
a Koœcio³em. Czytamy m.in.: „Stosunki te ogólnie oceniam pozytywnie, choæ mam
œwiadomoœæ, ¿e ci¹gle uczymy siê demokracji (...) W moim przekonaniu, w nie-
których przypadkach zdarza siê równie¿ zbyt bliskie powi¹zanie niektórych ludzi
Koœcio³a z okreœlon¹ orientacj¹ polityczn¹ albo parti¹ (...) Trzeba pamiêtaæ, ¿e
musimy uczyæ siê tolerancji dla wszystkich, tak¿e dla ludzi wierz¹cych. Obec-
noœæ znaków i symboli religijnych w ¿yciu publicznym, je¿eli jest wol¹ wiêkszo-
œci, powinna byæ respektowana. Takie jest moje odczucie”.

Zauwa¿yæ wypada, ¿e Ks. Prymas z Kaszub mówi we w³asnym imieniu,
o swoich w³asnych odczuciach; nie zas³ania siê autorytetami instytucji, m¹droœci¹
episkopatu czy ca³ego Koœcio³a. Mówi te¿ wprost, co myœli np. o Radiu Maryja.
Doceniaj¹c jego robotê w zakresie religijnym, jednoczeœnie stwierdza: „(...) trudno
mi zaakceptowaæ liniê spo³eczn¹ Radia Maryja, która nie odzwierciedla wiernie
katolickiej nauki spo³ecznej, tylko jest drog¹ na skróty, wspieraniem okreœlonej
partii, a partia ta popiera Radio Maryja z racji czysto pragmatycznych. Jest to
przejaw daleko id¹cej krótkowzrocznoœci. Bardzo ¿a³ujê, ¿e w katolickiej rozg³o-
œni nie ma katolickoœci w g³êbokim znaczeniu, œwiadomoœci, ¿e misja Koœcio³a
przeznaczona jest dla wszystkich i ma wymiar uniwersalny...”. – Tak byæ powinno,
a jest..., tak¿e w zakresie nauczania religii w szko³ach czy obecnoœci wa¿nych
problemów Koœcio³a i pañstwa w mediach... – ró¿nie.
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Warto ca³oœæ ksi¹¿ki przestudiowaæ i szczególnie nam, seniorom – braæ przy-
k³ad z Ks. Arcybiskupa Seniora, prof. Henryka Muszyñskiego – nadal twórczego,
cz³owieka generalnie spe³nionego i szczêœliwego, potrafi¹cego siê cieszyæ dro-
biazgami, dot¹d niedostrzeganymi – „promieniem s³oñca, biel¹ œniegu, ma³ym
kwiatkiem, a nawet listkiem”.

Dla Kaszubów z koñcowych fragmentów wspomnieñ i refleksji Ks. Prymasa
jako najistotniejsze, najwa¿niejsze mog¹ byæ odpowiedzi na dwa pytania:

1° „Wiele miast uznaje Ksiêdza Arcybiskupa za swego honorowego Obywa-
tela. Obywatelem której ziemi czuje siê Ksi¹dz Arcybiskup najbardziej?

Nigdy nie czyni³em tajemnicy z tego, sk¹d jestem, nie ukrywa³em swego
pochodzenia, Kaszuby to moja ma³a ojczyzna, z której wyros³em i w³aœciwie
wszystko, co najwa¿niejsze w moim ¿yciu, œwiadomoœæ w³asnej to¿samoœci, wiarê,
system wartoœci, przynale¿noœæ etniczn¹, wszystko przyj¹³em stamt¹d. Zreszt¹
przez d³ugi czas, ³¹cznie z seminarium, Kaszuby to by³a dla mnie ca³a Polska, bo
innej nie zna³em. Nigdy dla mnie nie by³o problemu opozycji tego, co kaszubskie
wobec tego, co polskie. To, co kaszubskie, jest równie¿ polskie i w du¿ym stopniu
odwrotnie – co polskie, jest równie¿ kaszubskie. Nie mogê jednak za profesorem
Labud¹ powiedzieæ, ¿e œniê po kaszubsku, bo nie mówiê po kaszubsku. U mnie
w domu mówiono po polsku. Natomiast faktem jest, ¿e w czasie okupacji, kiedy
nie mo¿na by³o mówiæ, ¿e jestem Polakiem, ratowaliœmy siê i mówiliœmy: Jestem
Kaszub¹ i st¹d moja ustawiczna wdziêcznoœæ wobec Kaszubów i mój obowi¹zek,
¿eby byæ zgodnym samemu ze sob¹. Dopiero jednak od ksiêdza Bernarda Sychty,
wielkiego kaszubologa, dowiedzia³em siê, ¿e sprawy te s¹ bardziej z³o¿one, ni¿
mog³em sobie wyobraziæ. Istnieje tak¿e niemiecka wersja kaszubszczyzny.

2° Czy w spisie powszechnym Ksi¹dz Arcybiskup zaznaczy swoje kaszub-
skie pochodzenie i poda narodowoœæ kaszubsk¹?

Poczuwam siê do pewnego wyznania wobec moich ziomków Kaszubów. Do
niedawna nie mia³em z tym ¿adnego problemu ani ¿adnych trudnoœci. Obecnie
jednak jest spis ludnoœci i pojawi³ siê problem deklaracji. Sprawy siê skompliko-
wa³y, poniewa¿ najnowszy spis ludnoœci pozwala deklarowaæ narodowoœæ ka-
szubsk¹. Jednak¿e, poniewa¿ mia³em zaszczyt przez krótki czas piastowaæ god-
noœæ prymasa Polski, by³bym nie w porz¹dku, gdybym deklarowa³ narodowoœæ
kaszubsk¹. Jako by³y prymas Polski, proszê o wyrozumia³oœæ moich wspó³ziom-
ków Kaszubów i wybaczenie, ¿e podam: narodowoœæ polska. Byæ mo¿e papie¿
Benedykt XVI mia³ podobny dylemat, gdy pojecha³ do Bawarii, gdzie bardzo
skrupulatnie rozró¿niaj¹ to, co niemieckie i bawarskie. Papie¿ wtedy powiedzia³:
Oczywiœcie, jestem Niemcem, ale moje serce bije po bawarsku. Ja za papie¿em
powtórzê: Jestem Polakiem, ale moje serce bije po kaszubsku” 4.

4 Prymas z Kaszub..., s. 140-141.
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Zarówno pierwszy wywiad – rzeka pt. S³uga S³owa, jak i jego dope³nienie
Prymas z Kaszub stanowi¹ znaki niek³amanego przywi¹zania i mi³oœci do Ma³ej
Ojczyzny ich wspó³autora i bohatera, wskazuj¹cego swoje korzenie, ¿ywi¹cego
nadziejê, ¿e jako senior bêdzie móg³ siê przys³u¿yæ tak¿e kaszubskiej Tatczëznie
w sposób pe³niejszy ni¿ dotychczas.

Obie ksi¹¿ki, a zw³aszcza ta tu szerzej zaprezentowana, stanowi¹ wa¿n¹
cz¹stkê dorobku pisarskiego ks. prof. Henryka Muszyñskiego. Warto bowiem te¿
pamiêtaæ o jego dotychczasowych osi¹gniêciach, naukowych dokonaniach, za-
wartych w takich dzie³ach, jak:
– Chrystus – fundament i kamieñ wêgielny Koœcio³a w œwietle tekstów gumrañ-

skich, Warszawa 1982;
– Dziesiêæ s³ów. Pytania wspó³czesnego cz³owieka o Dekalog, Gniezno 1995;
– Nie samym chlebem... Koœció³ w rodzinnej Europie, Warszawa 2003;
– Europa wspólnota ducha, Gniezno 2007.

Ks. J. Pasierb kiedyœ zauwa¿y³:
„Patrz¹c na Kaszuby, na Pomorze, na Gdañsk, nie mo¿na nie spostrzec, ¿e

tutaj zawar³a siê jakaœ tajemnica tej czêœci globu. To jest jakby Europa œrodkowa
w miniaturce, Europa Œrodka. I w ogóle Europa, która i dziœ musi ¿yæ nec temere,
nec timide, pomiêdzy kolosami. Ma³e jest piêkne. To prawda, ¿e piêkno wyzwala
mi³oœæ. Ale wyzwala tak¿e osobliw¹ agresjê. Broñmy przed ni¹ nasz¹ ziemiê:
miasta, zabytki, krajobrazy, drzewa i wody”5. – Czyni to – wyzwala i broni na co
dzieñ tak¿e ks. Prymas z Kaszub, uhonorowany równie¿ zaprezentowan¹ tu ksi¹¿k¹,
jak i promuj¹cy swoim s³owem i czynem, swoj¹ postaci¹ – miasto i powiat, którego
starostwo by³o inicjatorem powstania tej ksi¹¿ki i sfinansowa³o jej wydanie. Jest
to doœæ rzadki przyk³ad tego rodzaju dobrej roboty samorz¹dów... Ksi¹¿ka ta pro-
muje tak¿e spo³ecznoœæ Kaszubów, po trochu i nasze dokonania w œwiecie ogól-
nopolskim, zgodne z ideami m³odokaszubów, ich has³em „co kaszubskie to pol-
skie”; m³odokaszubom, którym przed stuleciem przewodzi³ dr med. Aleksander
Majkowski6, podobnie jak ks. Prymas tak¿e syn cnej Koœcierzyny...

5 J. Pasierb, St¹d powia³ najwiêkszy wiatr...
6 Zob. J. Karnowski, Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi. Oprac. i wstêp

J. Borzyszkowski, Gdañsk 2012.
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Roman Szul

O jêzykach istniej¹cych i nieistniej¹cych jednocze-
œnie i innych kwestiach polityczno-jêzykowych.

Refleksje wokó³ ksi¹¿ek: W³adys³aw Lubaœ, Komparacja wspó³czesnych
jêzyków s³owiañskich. Polityka jêzykowa, Uniwersytet Opolski

– Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Do³owy-Rybiñska,
Jêzyki i kultury mniejszoœciowe w Europie: Bretoñczycy, £u¿yczanie, Kaszubi,

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Do ciekawych wniosków mo¿na dojœæ, zestawiaj¹c dwa czy wiêcej tekstów
na ten sam temat. Wa¿ne jest przy tym nie tylko to, co zosta³o napisane, ale rów-
nie¿ to, co nie zosta³o napisane. Przyk³adem mo¿e byæ porównanie dwu wy¿ej
wymienionych ksi¹¿ek. W pierwszej z nich, licz¹cej 560 stron, omawia siê teore-
tyczne zagadnienia polityki jêzykowej oraz opisuje sytuacjê socjopolityczn¹ jê-
zyków s³owiañskich i politykê jêzykow¹ pañstw s³owiañskich, zw³aszcza w okre-
sie transformacji ustrojowej po 1989 roku. W drugiej z nich na blisko 600 stro-
nach (dok³adnie 585) analizuje siê sytuacjê i perspektywy „jêzyków i kultur
mniejszoœciowych – Bretoñczyków, £u¿yczan i Kaszubów” na tle ogólnych pro-
cesów obejmuj¹cych jêzyki i kultury zagro¿one w Europie i na œwiecie.

Wspólnym tematem dla obu ksi¹¿ek, poza jêzykami ³u¿yckimi, powinien byæ
kaszubski (bez wzglêdu na to, jak go zaklasyfikujemy: jako dialekt, jêzyk „regio-
nalny”, „mikrojêzyk” czy po prostu jako jêzyk).

W ksi¹¿ce W. Lubasia nazwa „kaszubski” pojawia siê dwa razy, na stronach
458 i 459 przy okazji omawiania ustawy o mniejszoœciach narodowych i jêzyku
regionalnym z 2005 r., w której owym „jêzykiem regionalnym” jest w³aœnie ka-
szubski. Poza t¹ wzmiank¹ kaszubskiemu jako takiemu, jego sytuacji socjopoli-
tycznej, demograficznej itp. nie poœwiêca siê ¿adnej uwagi. Jak na pracê licz¹c¹
560 stron, w tym zawieraj¹c¹ osobny rozdzia³ o sytuacji jêzykowej Polski (28 stron),
jest to zastanawiaj¹ce. Tym bardziej, ¿e autor zauwa¿a i poœwiêca osobny frag-
ment np. jêzykowi morawskiemu (podrozdzia³ 4.11.4. Jêzyk morawski, s. 483,
gdzie omawia siê nieudane próby stworzenia literackiego jêzyka morawskiego).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w porównaniu z maj¹cym bardzo s³abe zaplecze spo³eczne
i ¿adne uznanie oficjalne jêzykiem morawskim, kaszubski wydaje siê potêg¹.
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Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e pominiêcie kaszubskiego nie wynika ani z jego
niezauwa¿enia, ani z formu³y ksi¹¿ki. Wynikaæ to mo¿e z przyjêtego apriorycznie
za³o¿enia, ¿e kaszubski nie jest jêzykiem i jako taki nie zas³uguje na uwagê przy
omawianiu jêzyków s³owiañskich.

Odwrotne aprioryczne za³o¿enie dotycz¹ce kaszubskiego przyjmuje N. Do-
³owy-Rybiñska. Dla niej kaszubski jest, i zawsze by³, osobnym jêzykiem, ró¿nym
od polskiego. Wprawdzie zdaje sobie sprawê, ¿e sami u¿ytkownicy kaszubskiego
maj¹ co do tego w¹tpliwoœci, uznaj¹c go b¹dŸ to za dialekt polskiego b¹dŸ to za
dopiero kszta³tuj¹cy siê jêzyk silnie powi¹zany z polskim. Sama jednak w¹tpli-
woœci tych nie podziela. Co wiêcej, „koryguje” swoich kaszubskich rozmówców
traktuj¹cych kaszubszczyznê za wariant polskiego i „poprawia” „b³êdne” rozu-
mienie kaszubskiego jako polskiego dialektu. Oto co pisze na temat deklaracji
Kaszubów na pocz¹tku XX wieku (pod panowaniem Prus) dotycz¹cych ich jêzyka:
„[Kaszubi – R.Sz.] czêsto sami nie zdawali sobie sprawy z w³asnej odrêbnoœci
kulturowej. Kaszubskoœæ uwa¿ali za naturalny element kultury i czêsto nie odró¿-
niali jej od polskoœci. W relacjach badaczy powtarzaj¹ siê opisy Kaszubów, mówi¹-
cych wy³¹cznie po kaszubsku, którzy utrzymywali, ¿e mówi¹ po polsku” (s. 380).
I drugi cytat, w którym autorka „koryguje” wypowiedŸ swojej rozmówczyni opo-
wiadaj¹cej o przeœladowaniu jêzyka polskiego podczas niemieckiej okupacji w cza-
sie II wojny œwiatowej: „Mój Bo¿e, wierzyæ siê nie chce, ¿e podczas okupacji na
ulicach Warszawy mo¿na by³o œpiewaæ po polsku! W Gdañsku za odezwanie siê
po polsku [lub kaszubsku – N.D.] ludzie l¹dowali w obozach!” (s. 385). Znamienna
jest tutaj wstawka w nawiasie, która przeciwstawia kaszubski polskiemu. W takim
duchu napisana jest ca³a praca, której autorka jest „bardziej kaszubska od samych
Kaszubów”. Ju¿ samo postawienie na równej p³aszczyŸnie trzech przypadków
„jêzyków mniejszoœciowych”: bretoñskiego w opozycji do francuskiego, ³u¿yckich
w opozycji do niemieckiego i kaszubskiego w opozycji do polskiego potwierdza
takie za³o¿enie. Autorka ignoruje kwestiê dystansu jêzykowego pomiêdzy jêzy-
kami (wariantami jêzykowymi) bêd¹cymi w opozycji. Dystans ten pomiêdzy bre-
toñskim a francuskim oraz miêdzy ³u¿yckimi i niemieckim nie zostawia ¿adnych
w¹tpliwoœci co do odrêbnoœci tych jêzyków. Natomiast stosunkowo niewielki
dystans miêdzy kaszubskim a (pozosta³ymi) polskimi dialektami i polszczyzn¹
standardow¹ (literack¹) pozostawia otwart¹ kwestiê relacji miêdzy kaszubskim
i polskim. Analiza relacji kaszubskiego z polskim by³aby bardziej przekonuj¹ca,
gdyby relacjê tê porównaæ z relacjami pomiêdzy pokrewnymi jêzykami (warian-
tami jêzykowymi) o ró¿nym statusie, np. pomiêdzy holenderskim a fryzyjskim,
standardowym niemieckim (Hochdeutsch) a dolnoniemieckim (Plattdeutsch), hisz-
pañskim a galicyjskim czy miêdzy w³oskim a friulijskim. (Porównanie sytuacji
kaszubskiego na tle polskiego z sytuacj¹ friulijskiego na tle w³oskiego przeprowa-
dzi³a niedawno Joanna WoŸniakiewicz w pracy doktorskiej pt. Jêzyki zagro¿one?
Odwracanie procesu zmian jêzykowych w œwietle analizy sytuacji socjolingwis-
tycznej spo³ecznoœci kaszubskiej i friulijskiej, obronionej w ubieg³ym roku na
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Uniwersytecie Jagielloñskim. Miejmy nadziejê, ¿e praca ta wkrótce uka¿e siê
drukiem).

Obydwaj autorzy zdaj¹ siê w odniesieniu do kaszubskiego pomijaæ fakt, ¿e
o uznaniu jakiegoœ wariantu jêzykowego (kodu) za jêzyk lub dialekt decyduj¹
czynniki psychologiczne, spo³eczne i polityczne, i ¿e czynniki te s¹ zmienne. To
psychologiczne odczucie u¿ytkowników danego kodu, ich zachowania spo³eczne
(tzn. u¿ywanie danego kodu w ¿yciu spo³ecznym), wreszcie ich aktywnoœæ poli-
tyczna (domaganie siê prawa u¿ywania danego kodu i jego u¿ywanie w sferze
politycznej) decyduj¹ o tym, czy dany kod jest dialektem, czy jêzykiem. Jeœli
wiêc Kaszubi na pocz¹tku XX wieku i podczas okupacji uwa¿ali, ¿e mówi¹ po
polsku (tzn. jednym z polskich dialektów) i byli przeœladowani w³aœnie za mówie-
nie po polsku (bez wzglêdu, czy mówili polszczyzn¹ literack¹, czy dialektem), to
takie by³o ich psychiczne, spo³eczne i polityczne traktowanie kaszubszczyzny –
jako czêœci sk³adowej polszczyzny, i nie nale¿y ich „korygowaæ”. Z kolei jeœli dziœ
pewna czêœæ u¿ytkowników kaszubszczyzny uwa¿a j¹ za jêzyk, wprowadza j¹
coraz szerzej do sfery publicznej i wywalczy³a dla niej oficjalny status jêzyka
regionalnego (we wspomnianej ustawie i w podpisanej i ratyfikowanej przez Pol-
skê Europejskiej Karcie Jêzyków Mniejszoœciowych lub Regionalnych), to ozna-
cza, ¿e przynajmniej dla tej czêœci u¿ytkowników kaszubski jest jêzykiem i tego
faktu nie mo¿na zignorowaæ. Pytanie jest tylko, jak liczna powinna byæ grupa
tych, którzy uwa¿aj¹ dany kod za jêzyk, i jak mocno powinni oni byæ aktywni,
¿eby uznaæ postulowany kod za jêzyk. Dotyczy to zw³aszcza rozró¿niania kodów
blisko spokrewnionych. Bez zastosowania ograniczenia w postaci liczby (chodzi
bardziej o liczby wzglêdne ni¿ absolutne) i aktywnoœci zwolenników uznania da-
nego kodu za jêzyk mo¿e dojœæ do „proliferacji jêzyków”, uznawania ka¿dej gwary
czy socjolektu za jêzyk. Z czysto jêzykoznawczego punktu widzenia nie jest to
mo¿e problem. Problem mo¿e pojawiæ siê w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, np.
w edukacji, administracji publicznej itp. Uznanie ka¿dej gwary za równoprawny
jêzyk mo¿e np. powodowaæ, ¿e nauczanie jêzyka literackiego w szkole bêdzie uwa-
¿ane za karygodn¹ asymilacjê i przymus symboliczny, nie wspominaj¹c ju¿ o pro-
blemach, jakie wynik³yby w sferze politycznej, administracyjnej, naukowej itd.

Omawiane ksi¹¿ki zas³uguj¹ na uwagê nie tylko ze wzglêdu na sposób ujêcia
„kwestii kaszubskiej”. W pracy W. Lubasia cenne s¹ rozwa¿ania na temat teorii
polityki jêzykowej. Autor zauwa¿a niedocenianie tego zagadnienia w polskiej
nauce. Krytykuje œrodowisko jêzykoznawców, zw³aszcza „œrodowisko jêzykoznaw-
ców warszawskich” i imiennie jednego z nich, za w¹skie traktowanie tego zagad-
nienia i uto¿samianie polityki jêzykowej z kwesti¹ poprawnoœci jêzykowej, a wiêc
z kwesti¹ korpusu jêzyka, przy pomijaniu innych elementów polityki jêzykowej –
tzn. statusu i nauczania jêzyka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e krytyka ta by³aby mniej
ostra, gdyby autor zapozna³ siê z publikacjami na tematy polityczno-jêzykowe
wydawanymi nie tylko przez „korporacjê” jêzykoznawców, ale i przez politologów
czy geografów politycznych.
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Autor bardzo wiele uwagi i miejsca poœwiêca sytuacji poszczególnych jêzy-
ków i polityce jêzykowej w krajach s³owiañskich. Z analizy tej wynika bardzo
wyraŸnie wniosek o politycznym znaczeniu kwestii jêzykowej, o tym, ¿e jêzyk jest
zbyt wa¿nym zagadnieniem by oddawaæ go samym jêzykoznawcom. Szczególnie
widaæ to na przyk³adzie losów jêzyka serbsko-chorwackiego.

Ocenê ksi¹¿ki W. Lubasia obni¿aj¹, niestety, liczne b³êdy i niekonsekwencje.
Pierwsz¹ wad¹ jest „przegadanie”. Niektóre kwestie powtarzane s¹ wielokrotnie.
Na przyk³ad informacje zawarte w rozdz. 3. Polityka jêzykowa w ZSRR i by³ej
Jugos³awii (notabene: jeœli w „by³ej” Jugos³awii to i w „by³ym” ZSRR) powta-
rzane s¹ nastêpnie w rozdziale 4. Pañstwa i jêzyki, w podrozdzia³ach 4.1.- 4.7
i 4.9. poœwiêconych poszczególnym pañstwom i jêzykom (4.1. Rosja i jêzyk ro-
syjski, 4.2. Ukraina i jêzyk ukraiñski itd.). Autor jest bardzo niekonsekwentny,
jeœli chodzi o cytaty (a jest ich wiele i s¹ niekiedy bardzo obszerne) w jêzykach
obcych (wy³¹cznie s³owiañskich) i ich t³umaczenia. Wiele takich cytatów poda-
wanych jest bez t³umaczenia, co sugeruje, ¿e ksi¹¿ka przeznaczona jest wy³¹cznie
dla slawistów, jak np. ponadstronicowy gêstym drukiem pisany cytat po bia³oru-
sku (s. 291-293) (w którym sk¹din¹d roi siê od b³êdów literowych), czy ponad-
dwustronicowy cytat po macedoñsku (s. 405 – 407). (Akurat pisz¹cemu te s³owa
brak t³umaczeñ nie przeszkadza³, nie licz¹c irytuj¹cych b³êdów literowych i inter-
punkcyjnych, które powsta³y zapewne przy przepisywaniu cytatów z orygina³ów).
W innych zaœ miejscach znajduj¹ siê i cytaty, i ich t³umaczenia (np. cytaty z rosyj-
skiego zaopatrzone s¹ z regu³y w t³umaczenia), a w jeszcze innych tylko t³uma-
czenia. Poza tym jest wiele b³êdów rzeczowych wynikaj¹cych zapewne z nieuwa-
gi redaktora. I tak np. na s. 154 stwierdza siê, ¿e w 1998 roku (sic) grupa pisarzy
kijowskich utworzy³a Ruch na Rzecz Pierestrojki. Na s. 391 myli siê Mo³dawiê
z Macedoni¹, na s. 396 twierdzi siê, ¿e „jêzyk macedoñski graniczy na zachodzie
(sic) z bu³garskim”, i ¿e Bu³garzy uwa¿aj¹, i¿ jêzyk macedoñski to tylko wschodni
(sic) dialekt jêzyka bu³garskiego. Z ca³¹ pewnoœci¹ ¿aden Bu³gar nie twierdzi, ¿e
macedoñski to wschodni dialekt bu³garskiego, jeœli któryœ z nich s¹dzi, ¿e ma-
cedoñski to dialekt bu³garskiego, to uznaje macedoñski za zachodni (a œciœlej
po³udniowo-zachodni) dialekt bu³garskiego. Niekiedy b³êdy s¹ zabawne, jak ten
na s. 403, gdzie mówi siê, ¿e mniejszoœci w Macedonii uzyska³y prawo pobiera-
nia nauki w „sowim” jêzyku. S¹ te¿ bardziej istotne b³êdy, jak ten na stronie 359,
gdzie mowa jest o republice Boœni i Hercegowiny: „Sytuacja demograficzna kraju
w 1991 roku (przed wojn¹) wygl¹da³a nastêpuj¹co. Republikê, która sk³ada³a siê
z dwóch organizmów: chorwacko-muzu³mañskiej zamieszkiwa³o ³¹cznie...”.
W zdaniu tym s¹ dwa b³êdy: gramatyczny („... z dwóch organizmów chorwacko-
-muzu³mañskiej...”) i rzeczowy (sugestia, ¿e podzia³ Boœni i Hercegowiny na dwa
organizmy: Federacjê chorwacko-muzu³mañsk¹ i Republikê Serbsk¹ obowi¹zywa³
ju¿ na pocz¹tku wojny). Mo¿na siê te¿ spieraæ nad zasadnoœci¹ u¿ycia zapo¿yczeñ
czy kalek z jêzyka serbsko-chorwackiego, jak „eksplicytnie”, „identytet”, „przy-
znany” (w znaczeniu: „uznany”, np. „miêdzynarodowo przyznane granice”) itd.
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W pracy N. Do³owy-Rybiñskiej oprócz bogatej informacji na temat trzech
omawianych spo³ecznoœci znajduj¹ siê rozwa¿ania na temat mo¿liwoœci przetrwa-
nia jêzyków i kultur mniejszoœciowych. Autorka zauwa¿a, ¿e pomimo wzrostu
obecnoœci omawianych jêzyków mniejszoœciowych w sferze publicznej nastêpuje
ich kurczenie siê w sferze prywatnej. Ma miejsce przekszta³canie siê tych jêzy-
ków z instrumentów komunikacji w symbol to¿samoœci, kiedy to jêzyka u¿ywa
siê okazjonalnie i odœwiêtnie, a poznaje siê go nie w rodzinnym domu, lecz
w szkole czy na kursach. W ostatnim rozdziale autorka zastanawia siê nad przy-
sz³oœci¹ jêzyków mniejszoœciowych w ogóle (nie tylko tych trzech omawianych),
nad mo¿liwoœciami zachowania ich funkcji komunikacyjnej, perspektywami ich
funkcjonowania jedynie jako symbolu to¿samoœci (jako wyuczonego drugiego
czy dalszego jêzyka) itp. S¹ to niezwykle wa¿ne i ciekawe rozwa¿ania. Autorka
przyjmuje w nich jednak milcz¹co pewne za³o¿enia, przez co we wnioskowaniu
zatrzymuje siê w po³owie drogi. Przyjmuje milcz¹co za³o¿enie, ¿e mniejszoœci
skazane s¹ na bycie mniejszoœci¹ i z tym siê godz¹ i do wyboru maj¹ albo „zasko-
rupiæ siê”, izoluj¹c siê mentalnie, kulturowo i obyczajowo od wiêkszoœci (ucieka-
j¹c w folklor i tradycjonalizm), albo rozp³yn¹æ siê w wiêkszoœci, trac¹c ca³kowi-
cie swój jêzyk, obyczaje i to¿samoœæ, albo te¿ zatrzymaæ siê gdzieœ poœrodku,
³¹cz¹c dwa poziomy to¿samoœci i zachowuj¹c jêzyk mniejszoœciowy g³ównie
w funkcji symbolicznej.

Autorka nie zastanawia siê nad czwart¹ mo¿liwoœci¹, kiedy to mniejszoœci
kulturowo-jêzykowe, a w ka¿dym razie ich aktywna politycznie czêœæ, nie godz¹
siê na ¿adn¹ z trzech powy¿szych mo¿liwoœci i wyjœcie widz¹ w niepodleg³oœci
lub bardzo szerokiej autonomii dla swojego kraju (regionu), w którym stan¹ siê
wiêkszoœci¹, a swój jêzyk, po wyrugowaniu jêzyka dotychczasowej wiêkszoœci,
uczyni¹ jêzykiem dominuj¹cym, funkcjonuj¹cym nie tylko jako symbol to¿samo-
œci, ale i jako jêzyk wszelkich poziomów komunikacji. Tak sta³o siê przecie¿
z ruchami narodowymi w XIX i XX wieku, ³¹cznie z polskim ruchem narodo-
wym, a bardziej wspó³czeœnie z kanadyjskim Quebekiem (awans francuskiego,
degradacja angielskiego), belgijsk¹ Flandri¹ (awans flamandzkiego/niderlandz-
kiego, degradacja francuskiego), Litw¹, £otw¹ i Estoni¹ (awans miejscowych jê-
zyków, degradacja rosyjskiego) i in. W kilku przypadkach realizacja tej czwartej
opcji napotyka na problemy, wywo³uj¹c konflikty, jak w Katalonii czy Kraju Bas-
ków, gdzie zwolennicy miejscowych jêzyków doszli do wniosku, ¿e formalna
dwujêzycznoœæ nie wystarcza do utrzymania miejscowego jêzyka i ¿eby móg³ on
swobodnie funkcjonowaæ, musi siê pozbyæ konkurencji ze strony hiszpañskiego.
W tym celu próbuj¹ (lub próbowali) ograniczaæ dostêp dzieci szkolnych do eduka-
cji w jêzyku hiszpañskim, wprowadzaæ administracyjne ograniczenia u¿ywania
hiszpañskiego w ¿yciu publicznym itp., co wywo³ywa³o protesty mieszkañców
tych regionów, którzy z tak¹ polityk¹ jêzykow¹ siê nie godzili, a tak¿e konflikto-
wa³o ruch regionalny czy w³adze regionalne, które tak¹ politykê jêzykow¹ reali-
zowa³y z reszt¹ pañstwa.
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Dla porz¹dku mo¿na dodaæ, ¿e teoretycznie istnieje jeszcze pi¹ta mo¿liwoœæ
– emigracja zwolenników jakiejœ idei, w tym np. zachowania lub odrodzenia ja-
kiegoœ jêzyka, i zorganizowanie w nowym miejscu spo³eczeñstwa, które by tê
ideê realizowa³o. Tak np. post¹pili syjoniœci-hebraiœci, którzy w Palestynie utwo-
rzyli pañstwo Izrael i odrodzili jêzyk hebrajski (lub, jak twierdz¹ niektórzy, stwo-
rzyli nowy jêzyk nazwany hebrajskim).

Brak rozwa¿añ nad opisan¹ wy¿ej czwart¹ mo¿liwoœci¹ jest w opinii pisz¹cego
te s³owa s³aboœci¹ tego rozdzia³u (58 stron tekstu). Pewnym usprawiedliwieniem
autorki jest sytuacja trzech opisywanych spo³ecznoœci: bretoñskiej, ³u¿yckiej
i kaszubskiej. Perspektywa, ¿e Kaszubi (podobnie jak £u¿yczanie czy Bretoñczy-
cy) za¿¹daj¹ niepodleg³oœci czy chocia¿by uznania swojego jêzyka za jedyny obo-
wi¹zuj¹cy na swoim terenie, wydaje siê tak ma³o realna, ¿e mo¿e usprawiedliwiaæ
brak zastanawiania siê nad ni¹. Autorka jednak w swoich rozwa¿aniach koñco-
wych wychodzi poza trzy analizowane przypadki i zastanawia siê nad jêzykami
i kulturami mniejszoœciowymi w ogóle. A w tym kontekœcie pominiêcie „czwartej
mo¿liwoœci” jest moim zdaniem niedoci¹gniêciem.
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Tomasz Rembalski
Cezary Obracht-Prondzyñski

Noty wydawnicze

Bibliografia Pomorza Gdañskiego czasów „Solidarnoœci” (1980–1981), opr.
zespo³owe, t. 1-2, Gdañsk 2010, wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Gdañsku, seria: Pomorskie Bibliografie, t. 1 – ss. 446, t. 2 – ss. 367

Gdañska biblioteka zaczê³a w ostatnim czasie nadrabiaæ ogromne zaleg³oœci
w dziedzinie opracowania bibliograficznego naszego regionu. Bardzo dobrze siê
sta³o, ¿e ukaza³y siê dwa tomy poœwiêcone wyj¹tkowo wa¿nemu okresowi w dzie-
jach Pomorza, czyli latom „wiosny Solidarnoœci”. W tomie pierwszym znalaz³y
siê dzia³y: ogólny, œrodowisko geograficzne, problemy ludnoœciowe, etnografia,
zagadnienia gospodarcze i spo³eczno-polityczne, zaœ w tomie drugim: zagadnie-
nia prawno-administracyjne, kwestie medyczne, nauka, oœwiata i kultura, jêzyko-
znawstwo, dzia³ poœwiêcony literaturze, sztuce, zagadnieniom wyznaniowym
i kulturze ksi¹¿ki.

Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski (1856–1926) jako obroñca jê-
zyka polskiego w Gdañsku (w 110. Rocznicê gdañskiego wydania „Krzy¿aków”),
Pruszcz Gdañski 2010, Wydawnictwo „Jasne”, ss. 20

Broszura poœwiêcona zas³u¿onemu redaktorowi „Gazety Gdañskiej” Bernardowi
Zygmuntowi Milskiemu, którego misj¹ ¿yciow¹ by³a troska o zachowanie jêzyka
polskiego oraz obrona przed germanizacj¹. W publikacji znalaz³y siê ilustracje
i bibliografia.

Johannes Goedeke, Ich durfte überleben / Pisane mi by³o prze¿yæ, Schriften-
reiche „Wahrheit und Zeugnis”, Nr. 11 / Seria pism „Prawda i Œwiadectwo”,
nr 11, hrsg. vom Adalbertus-Werk e.V. Bildungswerk der Danziger Katholiken
/ Düsseldorf 2010, wyd. Stowarzyszenie Œw. Wojciecha T.Z. Towarzystwo
Oœwiatowe Gdañskich Katolików, ss. 272
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Wspomnienia ks. Johannesa Goedeke, pochodz¹cego z okolic Gdañska, zacnego
cz³owieka i duchownego katolickiego, zas³u¿onego dla pojednania polsko-nie-
mieckiego. Swymi wspomnieniami ks. Goedeke siêga m³odoœci swych rodziców,
a wiêc koñca XIX i pocz¹tku XX wieku, a koñczy na roku 2005. W ksi¹¿ce za-
mieszczono kilka reprodukcji dokumentów i fotografii z archiwum duchownego,
który zmar³ w 2012 roku w Niemczech, gdzie przebywa³ od 1950 roku, tj. od
powrotu z niewoli radzieckiej.

Edwin Franciszek Koz³owski, Dawne dobra rycerskie w gminie Stara Kiszewa
w powiecie koœcierskim, Sopot 2010, wyd. Wydawnictwo POMOSSAP przy
Oddziale Gdañskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, ss. 26 + 1 nlb.

Niewielka broszura poœwiêcona dziejom Starej Kiszewy i jej okolicom, zawiera-
j¹ca krótkie omówienie najwybitniejszych postaci zwi¹zanych z tym regionem.
Zamieszczono tu wa¿niejsze pozycje bibliograficzne oraz pos³owie Stanis³awa
M. Gêbskiego na temat autora.

Edmund Kosznik, Wspomnienia starego kap³ana, Pelplin 2010, wyd. Wydaw-
nictwo Bernardinum, ss. 80

Wspomnienia jednego z najbardziej znanych i cenionych kaszubskich kap³anów.
Poprzedzone zosta³y s³owem wstêpnym biskupa pelpliñskiego ks. prof. Jana
B. Szlagi. Nastêpnie autor w jedenastu czêœciach opowiada swoje ¿ycie. Zaczyna
od przedstawienia korzeni rodowych, zwi¹zanych z Koœcierzyn¹ i najbli¿sz¹ oko-
lic¹ (po stronie ojca), a z Krajn¹ po stronie matki (Wiêcbork). Nastêpnie wspomina
Koœcierzynê – swoje miasto rodzinne oraz spêdzone w nim lata szkolne. Wraz
z rodzin¹ po wybuchu wojny zosta³ wysiedlony na Podlasie. W dalszej czêœci
opisuje pobyt w seminariach duchownych w Warszawie i Kielcach oraz powrót
do Seminarium Duchownego w Pelplinie po zakoñczeniu wojny. Kolejne roz-
dzia³y przedstawiaj¹ drogê kap³añsk¹ przez kolejne parafie, a¿ do objêcia parafii
w Gorêczynie, w której proboszczowa³ od 1965 do 1991 roku. Autor przybli¿a te¿
budowê koœcio³ów w Somoninie i Ostrzycach i wreszcie zamieszcza wspomnie-
nia z lat emerytalnych. Ca³a publikacja zosta³a opatrzona wieloma zdjêciami.

Modeste Weidendahl, Podarujê wam Bêdomin. Wspomnienia z Prus Zachodni,
t³um. i wstêp Irena Elsner, Amberg 2010, wyd. Elsir Verlag, ss. 181

T³umaczenie z jêzyka niemieckiego wspomnieñ Modesty Mönnich – córki ostat-
nich w³aœcicieli maj¹tku ziemskiego w Bêdominie. Obejmuje okres do 1945 r.,
czyli do opuszczenia Pomorza w wyniku rozstrzygniêæ wojennych. Ca³oœæ jest
ilustrowana rodzinnymi zdjêciami, a dla czytelnika polskiego mo¿e to byæ intere-
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suj¹cy dokument, pokazuj¹cy, jak funkcjonuje w niemieckiej pamiêci okres miê-
dzywojenny, a przede wszystkim wojna.

Janina M³yñska-Niwiñska, Rodzinne historie po mieczu i k¹dzieli. Wspomnie-
nia, Gdañsk 2010, wyd. „Finna”, ss. 413

Autorka we wstêpie pisze, ¿e inspiracj¹ do napisania wspomnieñ by³ jej udzia³ w
konkursie fotograficznym zorganizowanym w 1997 r. pt. Rodzina Pomorska. Czêœæ
zdjêæ rodzinnych z jej zbiorów zosta³a wówczas wybrana na wystawê, a liczne
wywiady, których udzieli³a, pokaza³y, ¿e historia rodowa mo¿e byæ interesuj¹ca
tak¿e dla zewnêtrznych odbiorców. Po kilkunastu latach wiêc ksi¹¿ka wspomnie-
niowa, wykorzystuj¹ca bogate rodzinne archiwum fotograficzne, trafia do r¹k
czytelników. Z³o¿y³o siê na ni¹ dwanaœcie szkiców, poœwiêconych poszczegól-
nym „ga³êziom” rodowym oraz wybitnym postaciom. Szczególnie zwraca uwagê
szkic o Leonie M³yñskim – ojcu autorki, a przy tym znanym kaszubskim dzia³a-
czu, publicyœcie i historyku-amatorze. Dowodem barwnoœci i charakteru L. M³yñ-
skiego s¹ zamieszczone w drugiej czêœci ksi¹¿ki obszerne jego wspomnienia (obej-
muj¹ grubo ponad 200 stron).

Losy Kosznajdrów poleg³ych w I wojnie œwiatowej, opracowa³a Irena Elsner,
Amberg 2010, Elsir Verlag, ss. 108

Autorka we wstêpie zaznacza, ¿e swoje opracowanie opar³a przede wszystkim na
materia³ach znanego historyka Kosznajderii Josepha Rinka. Uzupe³ni³a je jednak
zdjêciami cmentarzy, na których mieszkañcy tego subregionu Pomorza zostali
pochowani. Jest to kolejna ciekawa publikacja wzbogacaj¹ca nadal bardzo nie-
wielk¹ listê publikacji w jêzyku polskim poœwiêconych Kosznajderii.

Franciszek Troszczy³ów, Los wypêdzonych Pomorzan 1939–1945. Wspomnie-
nia, Gdynia 2010, wyd. Wydawnictwo Region, ss. 276

Wspomnienia wojenne gdañskiego architekta, mieszkañca gminy Nowa Karczma,
którego ojciec pochodzi³ z Kresów, a matka by³a Pomorzank¹. Napisane w bardzo
osobistej formule, emocjonalnie, nie unikaj¹c zwracania siê bezpoœrednio do czy-
telnika, opatrzone wieloma refleksjami autora, czasami wrêcz historiozoficznymi.
S¹ ciekawym œwiadectwem losów rodzin mieszkaj¹cych na kaszubsko-polsko-
-niemiecko-gdañskim pograniczu. Szczególnie interesuj¹ce powinny byæ fragmenty
dotycz¹ce wysiedlenia ludnoœci Pomorskiej oraz jej osiedlenia i pobytu w czasie
wojny na Podlasiu.
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AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
w Bolszewie, red. Janina Borchmann, Bart³omiej Wiszowaty, Bolszewo 2011,
wyd. Maszoperia Literacka Sp. z o.o. na zlecenie Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo w Bolszewie i Urzêdu Gminy w Wejherowie, ss. 467

Ksi¹¿ka jest pierwszym numerem rocznika Biblioteki Publicznej Gminy Wejhe-
rowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Znalaz³y siê w niej liczne artyku³y
w podziale na nastêpuj¹ce tematy: I. Referaty regionalne, II. Materia³y do dzie-
jów biblioteki, Wyst¹pienia na 50-leciu biblioteki, Warsztaty twórcze „Tradycja
ludowa na Kaszubach” – wybrane referaty oraz III. Bibliografia Biblioteki
Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie za lata 1993–
–2011.

Tadeusz Linkner, Œl¹ski poeta na Kaszubach. Ks. Konstanty Damrot (1870–
–1884), Pelplin 2011, wyd. Wydawnictwo Bernardinum, ss. 388 + 4 nlb

Zbiór czêœciowo wczeœniej publikowanych, choæ na potrzeby niniejszej publika-
cji przeredagowanych, poprawionych i rozwiniêtych szkiców o ks. K. Damrocie,
autorstwa gdañskiego historyka literatury T. Linknera. Choæ obejmuje lata 1870–
–1884, kiedy to œl¹ski poeta mieszka³ i pracowa³ w Koœcierzynie, to jednak roz-
poczyna siê od obszernego szkicu biograficznego, zwracaj¹cego jednak szczególn¹
uwagê na „twórcze ¿yciopisanie”. W kolejnych czêœciach T. Linkner omawia m.in.
obraz Kaszub, jaki wy³ania siê ze Szkiców z ziemi i historii Prus Królewskich ks.
Damrota, wizerunek Gdañska w jego pisarstwie, sposób, w jaki z kaszubskich
podañ i legend œl¹ski poeta korzysta³. Pisze tak¿e o jego twórczoœci poetyckiej
z morzem w tle, o Listach z podró¿y, myœli religijnej etc. Na koñcu ksi¹¿ki znalaz³
siê interesuj¹cy szkic Nie tylko o Kobysewie i zapomnianej pisarce, traktuj¹cy
przede wszystkim o postaci Anny z Bardzkich Karwatowej. Zamieszczono tu tak¿e
u¿yteczny indeks osobowy oraz sporo interesuj¹cych ilustracji.

30 lat Kaszubskiego Zespo³u Pieœni i Tañca Sierakowice, tekst Maria Kolka,
redakcja Irena Kulwikowska, Sierakowice 2011, wyd. Gminny Oœrodek Kul-
tury w Sierakowicach, ss. 219

Obszerne i w zasadzie unikatowe wydawnictwo dokumentuj¹ce trzy dekady dzia-
³alnoœci jednego z najbardziej znanych i docenianych zespo³ów folklorystycz-
nych na Kaszubach. Rozpoczyna go kilka szkiców-esejów: Kaszubi, Taniec, Mu-
zyka, Pieœñ, Strój, Historia. Znaczenie ich jednak nie polega tylko na opisie, ale
tak¿e na towarzysz¹cej im dokumentacji fotograficznej, archiwalnej itp. Dziêki
niej poznajemy repertuar zespo³u, u¿ywane instrumenty, bogate stroje, fragmenty
choreografii i przede wszystkim historiê zespo³u. Oczywiœcie, jest to przede wszyst-
kim pami¹tka dla osób, które zwi¹zane by³y z zespo³em (mnóstwo zdjêæ, na których
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mo¿na zobaczyæ nie tylko cz³onków zespo³u, ale tak¿e wielu goœci, z Prezydentem
RP w³¹cznie), jak równie¿ bardzo interesuj¹cy materia³ dla badaczy kultury re-
gionu. Na koñcu zamieszczono wykaz cz³onków zespo³u, jego dok³adne kalenda-
rium, mapê obrazuj¹c¹ podró¿e i miejsca wystêpów oraz informacjê o historii
zespo³u po angielsku, francusku, niemiecku i rosyjsku. No i po kaszubsku!

Kazimierz Ma³kowski, Ciekawostki i anegdoty gdyñskie. Miasto – ludzie – wy-
darzenia, Gdynia 2011, wyd. Maszoperia Literacka, ss. 167

Zbiór kilkunastu szkiców znanego popularyzatora wiedzy o Gdyni. S¹ tu zarówno
szkice biograficzne, relacje wspomnieniowe budowniczych Gdyni i przewodni-
ków po mieœcie, szkice o lokalnych w³adzach, o „gdyñskich VIP-ach”, duchow-
nych, redaktorach, taksówkarzach, lekarzach, a nawet o „dziwaczkach i dziwa-
kach”… Jest te¿ o gdyñskim garnizonie, o harcerzach etc. A na koñcu autor napi-
sa³ nieco o sobie, swojej rodzinie, s¹siadach i znajomych.

Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-Ÿró-
d³oznawcze, W³oc³awek 2011, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, ss. 719

Monografia historyczna poœwiêcona diecezji kujawsko-kaliskiej od koñca XVIII
do pocz¹tku XX wieku z obszernym dodatkiem Ÿród³oznawczym. Punktem wyjœcia
jest pierwszy rozbiór Polski w 1772 i ówczesna sytuacja diecezji kujawsko-po-
morskiej do 1818 r. (rozdzia³ I). W II rozdziale autor omawia nowy kszta³t diecezji
po 1818 r. W nastêpnych skupia siê nad kap³anami, duszpasterstwem, szkolnic-
twem i nauk¹ w diecezji, sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi, zakonami
na terenie diecezji oraz stanem diecezji po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Pol-
skê. Blisko po³owê ksi¹¿ki zajmuj¹ Dodatki Ÿród³oznawcze, które w du¿ej mierze
s¹ niczym innym, jak inwentarzem zespo³ów archiwalnych, przechowywanych
w Archiwum Diecezjalnym we W³oc³awku. Z pewnoœci¹ to jedna z cenniejszych
publikacji z ostatnich dwóch lat na temat dziejów Koœcio³a kujawskiego, ale i przy
okazji pomorskiego.

Wojciech Skóra, Dzia³alnoœæ gdañskiej ekspozytury polskiego wywiadu woj-
skowego w latach 1920–1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne
Miasto Gdañsk), Poznañ 2011, Wydawnictwo Rys przy wsparciu finansowym
Akademii Pomorskiej w S³upsku, ss. 368

Monografia poœwiêcona dziejom polskiego wywiadu wojskowego na pomorskich
terenach Rzeszy oraz w Wolnym Mieœcie Gdañsku, efekt wieloletnich prac ba-
dawczych autora. Sk³ada siê ze Wstêpu, siedmiu rozdzia³ów, w których omówiono
m.in. genezê, organizacjê, personel i finanse ekspozytury wywiadowczej, poste-
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runki oficerskie, informatorów, zadania i efekty wywiadu ofensywnego, dzia³al-
noœæ kontrwywiadowcz¹ oraz problemy dzia³alnoœci i likwidacji ekspozytury.
Nastêpnie, po Zakoñczeniu, umieszczono aneksy, ich spisy, bibliografiê, spis ta-
bel, indeks osobowy i Zusammenfasung. Ksi¹¿ka jest wydana estetycznie w twar-
dej oprawie.

Kazimierz Ostrowski, Zbigniew Bu³awa, Cmentarze chojnickie wspó³czesne
i dawne, Chojnice 2011, wyd. Urz¹d Miejski w Chojnicach, ss. 124

Bogato ilustrowana i estetycznie wydana praca o chojnickich cmentarzach.
W czêœci pierwszej prezentuje istniej¹ce cmentarze, takie jak parafii Œciêcia œw.
Jana Chrzciciela, komunalny, Ofiar Zbrodni Hitlerowskich, ¿o³nierzy radzieckich
oraz „Dolinê Œmierci” – miejsce kaŸni przedwojennych obywateli Chojnic.
W czêœci drugiej przedstawiono dawne cmentarze i tereny pocmentarne, m.in.
przy koœciele farnym, koœciele augustianów, cmentarze ewangelickie, ¿ydowskie
i inne. Do ksi¹¿ki do³¹czony jest plan miasta z oznaczeniem cmentarzy.

Joachim Zdrenka, Mieszkañcy Ziemi Z³otowskiej polegli w I wojnie œwiatowej
1914–1918 / Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914–1918,
seria: Biblioteka Muzeum Ziemi Z³otowskiej, t. 7, Z³otów 2011, Wydawnictwo
Eternum, ss. 343
Joachim Zdrenka, Mieszkañcy Ziemi Z³otowskiej polegli w II wojnie œwiatowej
1939–1945 / Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1939–1945,
seria: Biblioteka Muzeum Ziemi Z³otowskiej, t. 8, Z³otów 2011, Wydawnictwo
Eternum, ss. 350

Dwutomowy wykaz poleg³ych ¿o³nierzy walcz¹cych w dwóch ostatnich najtra-
giczniejszych wojnach XX wieku w armii niemieckiej, pochodz¹cych z Ziemi
Z³otowskiej. Celem uzyskania kompletnych wykazów autor siêgn¹³ do archiwów
urzêdów stanu cywilnego, archiwów koœcielnych i Ÿróde³ drukowanych. Historia
Z³otowszczyzny sprawi³a, ¿e w wykazach tych znajduj¹ siê zarówno niemieckie,
jak i polskie nazwiska mieszkañców tej ziemi.

Gabriela Danielewicz, Gdañsk-Wrzeszcz co odszed³ w przesz³oœæ, Gdañsk
[b.d.w.], ss. 150 + 24 nlb.

Opowieœæ o Szkole Asystentek Medycznych, w powojennym Gdañsku uchodz¹cej
za elitarn¹ placówkê edukacyjn¹, za³o¿on¹ z myœl¹ o by³ych ziemiankach, cz³on-
kiniach AK i innych maturzystkach, które znalaz³y siê na indeksie politycznym.



363NOTY WYDAWNICZE

Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Z³otowa i okolic, cz. III (lata 1921–1952),
odczyta³, przet³umaczy³ i przygotowa³ do druku Joachim Zdrenka, seria:
Biblioteka Muzeum Ziemi Z³otowskiej, Z³otów 2011, ss. 396

Trzecia czêœæ materia³u ze spuœcizny, pochodz¹cego z Krajenki, a zmar³ego
w Gdyni Ericha Ewalda Richarda Hoffmanna (1884–1961), zawieraj¹ca niepu-
blikowane dot¹d zapiski z historii Ziemi Z³otowskiej i okolic z lat 1928–1952.
Autor próbuje utrwaliæ piórem i przedstawiæ wspó³czesnym i potomnym skom-
plikowan¹ sytuacjê okresu miêdzywojennego, straszliwe skutki II wojny œwiato-
wej oraz wydarzenia okresu stalinowskiego w Polsce Ludowej. Ocena wydarzeñ
i osób jest subiektywna, lecz wa¿ona dziennikarsk¹ sumiennoœci¹ i w miarê mo¿-
liwoœci obiektywnoœci¹.

Nicole Do³owy-Rybiñska, Jêzyki i kultury mniejszoœciowe w Europie: Bretoñ-
czycy, £u¿yczanie, Kaszubi, Warszawa 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego, ss. 585

Autorka przedstawi³a wspó³czesn¹ sytuacjê trzech europejskich etnicznych grup
kulturowych (Bretoñczyków, £u¿yczan i Kaszubów), k³ad¹c nacisk na sposób ich
funkcjonowania na tle kultury dominuj¹cej, sposoby ochrony to¿samoœci, zw³asz-
cza jêzyków. Uwypukli³a szczególn¹ rolê dzia³aczy etnicznych, których inicjatywy
i wypowiedzi by³y podstaw¹ jej autorskiej narracji. W porz¹dku chronologicznym
i medialnym opisuje zmiany jêzykowe, ukazane jako wypadkowa sprzecznych
si³: zanikania dialektów oraz prób poszerzania krêgu ich u¿ytkowników. Wiele
miejsca poœwiêca zakresowi u¿ywania jêzyków mniejszoœciowych w œwiecie
mediów cyfrowych. W opisie statusu mniejszoœci w dzisiejszym œwiecie autorka
wychodzi od ujêcia socjolingwistycznego, by dojœæ do analizy antropologicznej.

Kazimierz Koz³owski, Pomorze Zachodnie w latach 1945–2010. Spo³eczeñ-
stwo – w³adza – gospodarka – kultura, t. I–II, wyd. II, Szczecin 2011, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Wydawnictwo i Drukarnia
„Kadruk” w Szczecinie, ss. 964

 Ksi¹¿ka ma na celu zaprezentowanie procesu przemian spo³ecznych oraz towa-
rzysz¹cych im zjawisk o charakterze politycznym, gospodarczym i kulturalnym,
zachodz¹cych w regionie Pomorze Zachodnie, czyli wspó³czesnym wojewódz-
twie zachodniopomorskim (wczeœniej szczeciñskim i koszaliñskim) w latach 1945–
–2010. W pierwszym tomie autor omawia podzia³y terytorialne oraz charakterys-
tykê demograficzn¹, wybrane dziedziny gospodarki regionu, oœwiatê i naukê, œrodki
masowego przekazu w czasach wspó³czesnych, a tak¿e zagadnienia militarne
w okresie powojennym. Tom koñczy kalendarium z lat 1945–2010. W tomie II
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zamieszczono zagadnienia poœwiêcone wysiedleniom Niemców, etosowi pioniera
(1945–1948), stalinizacji, monopolowi PPR-PZPR, centralizmowi, PaŸdzierni-
kowi ’56, protestom robotniczym z 1970 i 1976 r., diecezjom szczeciñsko-ka-
mieñskiej i koszaliñsko-ko³obrzeskiej oraz wyborom politycznym spo³eczeñstwa
w latach 1989–2010. Praca zawiera ilustracje, bibliografiê oraz indeks osobowy.

Jan Ch³osta, Marek Ksi¹¿ek, Spó³dzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911–
–2011. Nowoczesny bank z tradycj¹, Olsztyn 2011, wyd. Edytor „WERS”,
ss. 112

Publikacja okolicznoœciowa z okazji 100-lecia Banku Ludowego w Olsztynie.
Jan Ch³osta opracowa³ jego dzieje do 1939 roku, natomiast Marek Ksi¹¿ek dzieje
Spó³dzielczego Banku Ludowego w latach 1945–2011. Ponadto znalaz³y siê tu
kalendarium, biogramy i spisy pracowników, cz³onków Rad Nadzorczych oraz
Zarz¹du Banku.

Andrzej Kuczkowski, Góra Che³mska od miejsca kultu do parku rozrywki, seria:
Etnografia dla ka¿dego, nr 3, Pruszcz Gdañski 2011, Wydawnictwo „Jasne”

Niewielka, aczkolwiek intersuj¹ca monografia poœwiêcona jednemu miejscu, mi-
tycznej Górze Che³mskiej ko³o Koszalina. Autor wychodzi od opisu przyrody, by
bli¿ej przyjrzeæ siê zachowanym zabytkom archeologicznym i œredniowiecznym
Ÿród³om pisanym. Nastêpnie opisuje zanik kultu na Górze Che³mskiej w okresie
reformacji i ponowne poddanie procesom industrializacji i w³¹czenie jej w pante-
on symboli polityczno-patriotycznych w okresie nowo¿ytnym.

Szczepan Wierzchos³awski, Orze³ czarny i orze³ bia³y. Problemy modernizacji
spo³eczeñstwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na pocz¹tku XX
stulecia, Olsztyn 2011, Wydawnictwo LITTERA, ss. 227

Orze³ czarny i orze³ bia³y to studium, w którym na kanwie swoich dotychczaso-
wych badañ autor stara siê odpowiedzieæ na pytanie, w jakim zakresie i formach
przynale¿noœæ Pomorza Nadwiœlañskiego (Prusy Zachodnie) do Prus i Rzeszy
Niemieckiej u³atwia³a czy utrudnia³a proces modernizacji spo³eczeñstwa polskie-
go. Wierzchos³awski weryfikuje szereg obiegowych opinii, przedstawia pozytywne
aspekty wszechstronnej konkurencji narodowej w procesie formowania siê nowo-
czesnego narodu polskiego i kszta³towania siê subkultury mieszkañców zachod-
niej Polski. Ksi¹¿ka niew¹tpliwie wa¿na dla osób zg³êbiaj¹cych XIX-wieczne
dzieje Pomorza. Jej studiowanie u³atwia za³¹czony indeks osobowy.
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Ryszard Juszkiewicz, Dzia³ania militarne na pó³nocnym Mazowszu i w Kory-
tarzu Pomorskim 1920, wyd. II, M³awa 2011, Stacja Naukowa im. Prof. Dr.
Hab. Stanis³awa Herbsta, ss. 550 + 2 nlb.

Ksi¹¿ka omawia aspekty militarne w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Poprzedzona przedmow¹ Stefana Pe³czyñskiego sk³ada siê z 15 rozdzia³ów, wstêpu,
wstêpu do wydania drugiego, zakoñczenia i pos³owia zatytu³owanego Po wielu
latach. (Czy to by³ cud?). Ponadto zawiera aneksy, liczne ilustracje i mapy, a tak¿e
indeksy geograficzny i osobowy.

Peter Oliver Loew, Gdañsk i jego przesz³oœæ. Kultura historyczna miasta od
koñca XVIII wieku do dzisiaj, prze³o¿y³ Janusz Mosakowski, Gdañsk [2011],
Wydawnictwo s³owo/obraz terytoria, ss. 684 + 9 nlb.

Kolejna praca znanego badacza niemieckiego prezentuj¹ca przesz³oœæ Gdañska
w nietypowy sposób, przedstawiaj¹ca obraz miasta naznaczony histori¹ pamiêci.
Autor zajmuje siê ró¿norodnymi przejawami lokalnej historii w ¿yciu politycznym,
spo³ecznym i kulturalnym. Ksi¹¿ka ujmuje dzieje miasta od w³¹czenia go w gra-
nice Prus w 1793 roku po wspó³czesnoœæ.

Lidia Potykanowicz-Suda, Pañstwo a Koœció³ katolicki w województwie gdañ-
skim w latach 1945–1970, Warszawa 2011, Wydawnictwo DiG, ss. 387

Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej autorki, omawiaj¹ca jeden z najtrudniej-
szych okresów w historii Koœcio³a katolickiego w Polsce. Potykanowicz-Suda
koncentruje siê na sytuacji Koœcio³a na terenie województwa gdañskiego. W ko-
lejnych rozdzia³ach omawia politykê w³adz partyjno-pañstwowych wobec ducho-
wieñstwa, laicyzacjê ¿ycia publicznego, wydarzenia nasilaj¹ce konflikty oraz
zmniejszanie koœcielnego stanu posiadania. W ksi¹¿ce zamieszczono ilustracje,
bibliografiê, spisy tabel i fotografii oraz indeks osobowy.

Inwentarze starostwa cz³uchowskiego z lat 1676 i 1696 wraz z inwentarzami wsi
Debrzno i Ma³e Chojniczki, wyda³ Marian Fryda przy wspó³udziale Krzysz-
tofy Monikowskiej, Cz³uchów 2011, wyd. Muzeum Regionalne w Cz³uchowie,
ss. XI + 133

Po zaledwie trzech latach od wydania Inwentarza starostwa cz³uchowskiego
z roku 1753 ukaza³a kolejna publikacja dr. Mariana Frydy, tym razem we wspó³-
pracy z Krzysztof¹ Monikowsk¹, Inwentarze starostwa cz³uchowskiego z lat 1676
i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno i Ma³e Chojniczki. Inwentarze to jedne
z bardziej cenionych przez historyków typów Ÿróde³, zw³aszcza do dziejów
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spo³eczno-gospodarczych, gdy¿ wedle definicji inwentarz to „spis faktyczny ilo-
œci i wartoœci wszystkich sk³adników maj¹tku jednostki organizacyjnej”. W tym
przypadku wszystkich miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad starostwa cz³uchow-
skiego i dwóch s¹siednich wsi. Okazj¹ do ich sporz¹dzania, jak napisali o tym
wydawcy w Przedmowie, by³y zmiany na stanowisku dzier¿awców starostwa.
Publikacja cz³uchowskich historyków sk³ada siê ze Spisu treœci, Przedmowy, Wy-
kazu skrótów…, nastêpnie zasadniczych tekstów Ÿród³owych, tj. Inwentarza […]
[z] 1676, Inwentarza […] [z] 1696, Inwentarza […] Debrzna […] 1696, Inwen-
tarza dworu Choyniczek Ma³ych i tej¿e wsi oraz indeksów osobowego i nazw
miejscowoœci. Ksi¹¿ka posiada format A4 ze wzglêdu na liczne znajduj¹ce siê
w niej obszerne tabele. Opublikowane inwentarze „zawieraj¹ oprócz ogólnych
danych, obejmuj¹cych dochody i rozchody starostwa, tak¿e spisy mieszkañców
(u¿ytkowników ziemi) poszczególnych wsi, m³ynów i pustkowi”. Przy czym nie
obejmuj¹ one spisów mieszkañców miast (tj. Cz³uchowa, Chojnic i Debrzna),
które upowszechni³y siê dopiero w XVIII wieku. Ksi¹¿ka nawi¹zuje graficznie do
podobnego wydawnictwa z 2008 r., posiada tward¹, lakierowan¹ oprawê oraz
estetyczny sk³ad w swoim wnêtrzu.

Jowita Kêciñska-Kaczmarek, Krajeñskie œcie¿ki, seria: Biblioteka Muzeum
Ziemi Z³otowskiej, Z³otów 2011, ss. 239

Ksi¹¿ka zawiera rozwa¿ania dotycz¹ce ró¿nych przejawów ¿ycia, zwi¹zanych
z Ziemi¹ Z³otowsk¹, ma³¹ ojczyzn¹ autorki. Teksty s¹ zbiorem dotychczasowych
wyst¹pieñ czy referatów, które prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek wyg³osi³a na
ró¿nego typu konferencjach, spotkaniach lub sympozjach naukowych lub popu-
larnonaukowych. Zbiór sk³ada siê z dwóch rozdzia³ów: Wokó³ jêzyka oraz Szkice
z historii i kultury regionu.

Inwentarz dóbr rzucewsko-wejherowskich z roku 1711, wyda³ Andrzej Groth,
Wejherowo 2011, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, ss. 63, ilustracje + mapa

Bardzo interesuj¹ce Ÿród³o do dziejów spo³eczno-gospodarczych pó³nocnych
Kaszub. Inwentarz zosta³ sporz¹dzony z okazji przekazania w zastaw najwiêkszego
na Pomorzu kompleksu dóbr Sobieskich staroœcie tucholskiemu i lêborsko-by-
towskiemu Jerzemu Wojciechowi Jackowskiemu w 1711 r. Tekst Ÿród³a poprze-
dzony krótkim wstêpem, w którym przedstawiono rys historyczny dóbr rzucew-
sko-wejherowskich oraz informacje o podstawie wydawniczej. Źród³o zosta³o wy-
dane in extenso, bez stosowania siê do obowi¹zuj¹cych instrukcji wydawniczych
nie posiada niestety równie¿ indeksu osobowego. Niemniej publikacja godna od-
notowania.
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Źród³a do dziejów ziemi lêborsko-bytowskiej 1657–1815. Od statusu lenna pol-
skiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem prus-
kim, t. 1-2, wybór i oprac. Bogdan Wachowiak, Zygmunt Szultka, Warszawa
2011, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, ss. 522 + 2 nlb. (t. 1),
520 + 2 nlb. (t. 2)

Ziemia lêborsko-bytowska dla historyków, ze wzglêdu na skomplikowane i bogate
w wydarzenia dzieje, to jeden z ciekawszych terenów badawczych. W zwi¹zku
z tym od dawna cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. Pierwsza powa¿na
praca o tej ziemi, zawieraj¹ca powa¿ny zbiór Ÿróde³ wysz³a spod pióra niemiec-
kiego badacza Reinholda Cramera w 1858 r. W ostatnich latach teren ten badaj¹
intensywnie Bogdan Wachowiak i Zygmunt Szultka. W 2009 r. obaj wydali wy-
dawnictwo Ÿród³owe Wizytacje domen bytowskiej i lêborskiej z XVI wieku. Nieco
wczeœniej byli wspó³autorami czterotomowego wydawnictwa Źród³a do kaszub-
sko-pomorskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 (t. I–IV,
pod red. B. Wachowiaka, Poznañ–Gdañsk 2006). Tym razem obaj uczeni posta-
nowili poœwiêciæ uwagê Ÿród³om do dziejów ziemi lêborsko-bytowskiej w latach
1657–1815, czyli od momentu, kiedy sta³a siê ona polskim lennem w granicach
Brandenburgii do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem
pruskim w latach 1772–1815. Przyznaæ nale¿y, i¿ ma³o który region na Pomorzu,
a i pewnie w kraju, mo¿e poszczyciæ siê tak licznymi i bogatymi wydawnictwami
Ÿród³owymi. A jak wiadomo, Ÿród³a stanowi¹ podstawê do wszelkich innych badañ.
Omawiana praca zosta³a wydana w dwóch tomach, zajmuj¹c ³¹cznie ponad tysi¹c
stron w formacie B5. Zawarto w niej 651 dokumentów. Tom pierwszy, który jest
wspólnym dzie³em B. Wachowiaka i Z. Szultki, obejmuje lata 1657–1740 i po-
przedzony jest Wstêpem pióra obu naukowców oraz Wykazem skrótów, u¿ytych
w Ÿród³ach. We Wstêpie autorzy przedstawili pokrótce dzieje ziemi lêborsko-
-bytowskiej, od V–VI w. do 1815 r., szczególnie uwypuklaj¹c okres po 1657 r.,
czyli po przejêciu tej ziemi przez elektora brandenburskiego w wyniku traktatów
w We-lawie i Bydgoszczy. Natomiast tom drugi, który do druku w ca³oœci samo-
dzielnie przygotowa³ Z. Szultka, dzieli siê na dwie czêœci, tj. na lata 1740–1772/73
oraz 1773–1815.
Ka¿dy z tomów zawiera na koñcu regesty (streszczenia) dokumentów oraz indek-
sy osobowy i geograficzny, co, jak wiadomo, bardzo usprawnia studiowanie tego
typu prac. Wiêkszoœæ zamieszczonych w wydawnictwie dokumentów dot¹d nie
by³a publikowana, a s¹ wœród nich i takie, z których dot¹d nie korzystali badacze.
Wiêkszoœæ Ÿróde³ zosta³a odnaleziona w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kul-
turbesitz w Berlinie-Dahlem, nastêpnie pomniejsze czêœci w Archiwum Pañstwo-
wym w Szczecinie, w Landesarchiv w Greifswaldzie oraz w archiwach pañstwowych
w Gdañsku i S³upsku. Najpowa¿niejszym mankamentem wydawnictwa s¹ jednak
niedoróbki drukarskie. W tomie pierwszym brakuje stron 204 i 208, natomiast
w tomie drugim strony 11. Nie ma jednak najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e dzie³o
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profesorów Wachowiaka i Szultki z pewnoœci¹ znajdzie trwa³e miejsce w pomor-
skiej historiografii i stanie siê podstaw¹ do dalszych badañ naukowych, czy te¿
amatorskich.

Tomasz Nowicki, Ministri ecclesiae. S³u¿ba koœcielna i witrycy w diecezji w³o-
c³awskiej w XVIII wieku, Lublin 2011, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, ss. 475

Podstawowym celem pracy jest charakterystyka ludzi œwieckich, którzy pe³nili
odpowiedzialne funkcje prowizorów koœcielnych w XVIII-wiecznych koœcio³ach
diecezji kujawsko-pomorskiej oraz s³u¿yli parafii jako organiœci, kantorzy, na-
uczyciele, zakrystianie czy dzwonnicy. Ze wzglêdu na szczup³oœæ zachowanych
Ÿróde³ mniej miejsca autor poœwiêca innym osobom œwieckim zaanga¿owanym
w ¿ycie wspólnoty parafialnej, mianowicie kalikantom, grabarzom, po³o¿nym
i ministrantom.
Zakres geograficzny pracy obejmuje przedrozbiorow¹ diecezjê kujawsko-po-
morsk¹, która sk³ada³a siê z trzech du¿ych jednostek administracyjnych – archi-
diakonatów: kruszwickiego, w³oc³awskiego i najwiêkszego pomorskiego, obej-
muj¹cego 10 dekanatów (bytowski, gdañski, gniewski, lêborski, mirachowski,
nowski, pucki, starogardzki, œwiecki i tczewski).
W szeœciu rozdzia³ach autor omawia sieæ parafialn¹, rozwi¹zuje terminologiê
zwi¹zan¹ ze s³ugami koœcielnymi i witrykami (prowizorami), podaje ich liczeb-
noœæ, pochodzenie i zwi¹zki rodzinne, wymagania, obowi¹zki i kwalifikacje, wiek,
lata s³u¿by, mobilnoœæ oraz wynagrodzenie i uposa¿enie. Ca³oœæ zilustrowana jest
63 tabelami i 24 wykresami. Praca oparta na bogatych Ÿród³ach archiwalnych
i solidnej bibliografii, niew¹tpliwie wype³nia spor¹ lukê w dotychczasowej histo-
riografii, poœwiêconej temu tematowi.

Barbara Miko³ajczuk, Monika Zakroczymska, Gdyñskie kapliczki, figury
i krzy¿e, „Studia i Materia³y Muzeum Miasta Gdyni”, seria III. Katalogi nr 1,
Gdynia 2011, wyd. Muzeum Miasta Gdyni, ss. 167 + 5 nlb.

Praca ukaza³a siê jako katalog w ramach istniej¹cego od 2003 r. muzealnego wy-
dawnictwa „Studia i Materia³y Muzeum Miasta Gdyni”. Opracowanie to „nie
tylko spis, ale tak¿e opis i fotografie kapliczek, krzy¿y i figur znajduj¹cych siê
dziœ, b¹dŸ w przesz³oœci, na terenie wspó³czesnej Gdyni”. Celem autorek jest utrwa-
lenie wiedzy o przedstawionych obiektach, stanowi¹cych swoisty znak to¿samo-
œci religijnej gdynian oraz unaocznienie przemian architektonicznych i estetycz-
nych budowanych na przestrzenia lat kapliczek. Autorki wystrzegaj¹ siê jednak
dokonywania oceny tych¿e przemian. Praca zawiera ³¹cznie 123 sfotografowane
i opisane obiekty, w tym 56 kapliczek, 29 figur i 38 krzy¿y. Wspó³czesne foto-
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grafie kapliczek, krzy¿y i figur wykona³a Monika Zakroczymska, zaœ ich opisy
z podaniem, o ile by³o to mo¿liwe, historii Barbara Miko³ajczuk.

Ma³gorzata Ryœ, Vademecum Walki o Polskoœæ Ziemi Bytowskiej, Bytów 2011,
wyd. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Bytowie, ss. 98

Chc¹c wyjœæ naprzeciw potrzebom uczniów przygotowuj¹cym siê do konkursu
dla pierwszoklasistów z wiedzy o patronach szko³y, czyli „Bojownikach o Wol-
noœæ i Polskoœæ Ziemi Bytowskiej”, M. Ryœ opublikowa³a broszurê Vademecum
Walki o Polskoœæ Ziemi Bytowskiej, w której zamieœci³a 41 historyczno-tematycz-
nych i biograficznych hase³, poprzedzonych S³owem wstêpnym.
Has³a u³o¿one s¹ alfabetycznie, ale mo¿na wœród nich wyró¿niæ dwie grupy. Do
pierwszej nale¿¹ tematyczne (23), jak np.: Biblioteki polskie (s.19-21), Chóry,
zespo³y muzyczne (s. 22-23), Kongres Polaków w Niemczech (Berlin, 6 marca
1938 roku) [s. 42-43], Piêæ Prawd Polaków (s. 45), Polacy z Ziemi Bytowskiej
w obozach koncentracyjnych (s. 48-50), Prasa polska (s. 50-52), Rod³o (s. 52-53),
Zwi¹zek Polaków w Niemczech (s. 93-95), Zwi¹zek Polskich Towarzystw Szkol-
nych (s. 95-96), a tak¿e inne, w tym has³a poœwiêcone poszczególnym szko³om
w Os³awie D¹browie, P³otowie, Rabacinie i Ugoszczy. Drug¹ grupê stanowi¹
biogramy najwybitniejszych dzia³aczy niepodleg³oœciowych i oœwiatowych oraz
nauczycieli pracuj¹cych na Ziemi Bytowskiej w okresie miêdzywojennym. Autor-
ka zamieœci³a ¿yciorysy Jana Bauera, Boles³awa i Franciszka Cysewskich, ks.
Boles³awa Domañskiego, Anastazego Gabrycha, Piotra Gostomskiego, Marcelego
Labonia, Stanis³awa Ledóchowskiego, ks. Roberta Pluta-Pr¹dzyñskiego, Anto-
niego Schroedera, Edmunda, Jana i Józefa Styp-Rekowskich, Bernarda Werry,
Bernarda Wróbla i Leona Wysieckiego. Osobno zamieœci³a has³a poœwiêcone p³o-
towskim rodzinom Chamier-Gliszczyñskim i Styp-Rekowskim. Poszczególne ha-
s³a posiadaj¹ przypisy, w miarê mo¿liwoœci zaopatrzone zosta³y w odpowiednie
ilustracje, co niew¹tpliwie uatrakcyjnia ich lekturê.

Leszek Molendowski, Teofil Zegarski (1884–1936). Pedagog, urzêdnik, pomor-
ski dzia³acz spo³eczny i twórca „Orlego Gniazda” w Gdyni, „Studia i Materia³y
Muzeum Miasta Gdyni. Seria II. Studia i Monografie nr 4”, Gdynia 2011,
ss. 232 + ilust., tabl. genealogiczne

Biografia poœwiêcona jednemu z najwa¿niejszych pedagogów przedwojennej
Gdyni i nie tylko. Ksi¹¿ka Molendowskiego sk³ada siê ze wstêpu, piêciu rozdzia-
³ów, zakoñczenia, bibliografii oraz indeksów osobowego i geograficznego. W roz-
dziale pierwszym autor omówi³ genealogiê, dzieciñstwo i lata szkolne bohatera,
w drugim jego okres ¿ycia od czasu wst¹pienia do seminarium duchownego,
nastêpnie poprzez jego studia œwieckie i pracê m³odego pedagoga i wyk³adowcy
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uniwersyteckiego w Heidelbergu. Rozdzia³ trzeci traktuje o pracy i ¿yciu Zegar-
skiego w odrodzonej Polsce, czwarty o szkolnictwie w miêdzywojennej Gdyni
przed przybyciem do tego miasta Zegarskiego. W ostatnim rozdziale przedstawiono
dzieje stworzonego przez Zegarskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Gdyni-
-Or³owie. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana, g³ównie materia³ami i fotografiami z bo-
gatych zbiorów rodzinnych.

Nekropolie Pomorza, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2011, Nadba³-
tyckie Centrum Kultury, Instytut Kaszubski, ss. 696

Ksi¹¿ka zawiera a¿ 39 artyku³ów, poprzedzonych przedmow¹ Mieczys³awa Struka,
wstêpem Józefa Borzyszkowskiego i tekstem Zygmunta Baumana Na szañcach
wiecznoœci. Nekropolie Pomorza to efekt ambitnego projektu Nadba³tyckiego
Centrum Kultury w Gdañsku o charakterze naukowo-badawczym, dokumenta-
cyjnym i artystycznym, realizowanym w latach 2010–2012 pod patronatem mar-
sza³ka województwa pomorskiego, którego pomys³odawc¹ i kuratorem by³a mgr
Bronis³awa Dejna. Artyku³y zamieszczone w obszernym tomie podzielone s¹ na
nastêpuj¹ce zagadnienia: Od semantyki do antropologii cmentarza, Cmentarz
w tekœcie zatrzymany, Nekropolia w metropolii, Cmentarze Pomorza oraz Wspó³-
czesnoœæ i cmentarze sztuk¹ upamiêtnione.

Józef Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdañsk
2011, wyd. Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdañski, ss. 559

Obszerne dzie³o o historii literatury kaszubskiej i jej twórcach w XIX i XX wieku.
Autor w piêciu rozdzia³ach omawia nastêpuj¹ce zagadnienia: Literatura polska
i kaszubska Pomorza w XIX wieku, O m³odokaszubach i ich dzie³ach, Wielkie
Pomorze i morze w literaturze i tradycji kaszubsko-pomorskiej, Literatura ka-
szubska – dzieje i wspó³czesnoœæ oraz Miêdzy Florianem Ceynow¹ a Janem Trep-
czykiem. O twórcach literatury kaszubskiej 2. po³owy XX wieku. Rozdzia³y po-
przedzone tekstem Zamiast wstêpu. Moje przygody z literatur¹ kaszubsk¹ – ka-
szubsko-pomorsk¹, zakoñczone zaœ Zamiast pos³owia oraz indeksem osobowym.
Praca bogato ilustrowana.

Eryka Blaszczyk, Kaszubskie brzozy. B³êdne ogniki Zachodu, t³um. Magdale-
na Sacha, wstêp Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2011, ss. 400
Erika Blaszczyk, Im Irrlicht des Westens. Erinnerungen, Teil 2, Gdañsk 2011,
ss. 196

W 2007 roku na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki we Frankfurcie nad Menem
zaprezentowano napisan¹ przez Erykê Blaszczyk ksi¹¿kê pt. Kaschubische Birken.
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Erinnerungen (Kaszubskie brzozy. Wspomnienia), obejmuj¹c¹ lata II wojny œwia-
towej i pocz¹tki Polski Ludowej (do 1957), która wzbudzi³a spore zainteresowa-
nie wœród odwiedzaj¹cych targi. Wieœæ o ksi¹¿ce szybko dotar³a do Gdañska, do
Instytutu Kaszubskiego, którego prezes prof. Józef Borzyszkowski nawi¹za³ kon-
takt z jej autork¹. Wówczas pozna³ marzenie pani Blaszczyk, aby ksi¹¿kê przet³u-
maczyæ i wydaæ w Polsce, aby jej kaszubska rodzina i grono polskich przyjació³
z lat m³odoœci mogli zapoznaæ siê z jej treœci¹. Poniewa¿ lektura Kaschubische
Birken czyni³a pewien niedosyt u czytelnika, który z natury rzeczy chcia³by po-
znaæ dalsze losy autorki, Instytut Kaszubski zdecydowa³ siê wydaæ ksi¹¿kê
w nowej postaci, obejmuj¹cej równie¿ lata ¿ycia autorki w Niemczech, tj. po
1957 roku. W ten sposób powsta³o nowe dzie³o pod tytu³em Kaszubskie brzozy.
B³êdne ogniki Zachodu – dwuczêœciowe wspomnienia Eryki Blaszczyk, poprze-
dzone Wstêpem pióra Józefa Borzyszkowskiego. Jednoczeœnie, co zdarza siê nie-
codziennie, Instytut Kaszubski wyda³ kontynuacjê wspomnieñ w jêzyku niemiec-
kim Im Irrlicht des Westens (B³êdne ogniki Zachodu).

Gerhard Jeske, Anio³ z Tr¹bk¹ i inne opowiadania. Gdañskie obrazy pamiêci
1938–1945, t³um. Bogdan Kiebzak, oprac. Miros³aw Ossowski, wstêp Józef
Borzyszkowski, Gdañsk 2011, ss. 279

Zbiór opowiadañ opartych na w³asnych prze¿yciach autora, dawnego gdañszcza-
nina, po 1945 r. zamieszka³ego w Hamburgu, fotografika, publicysty i pisarza.
Krytyczne, ale bardzo wywa¿one spojrzenie na przesz³oœæ Gdañska oczami nie-
mieckiego ch³opca. Szczególnie interesuj¹ce s¹ obrazy z koñca wojny; klêski wojsk
niemieckich i wkroczenia czerwonoarmistów, a póŸniej dramatyczna sytuacja lud-
noœci cywilnej. Ksi¹¿ka przet³umaczona przez Bogdana Kiebzaka, opracowana
przez Miros³awa Ossowskiego i poprzedzona wstêpem Józefa Borzyszkowskiego.

Pro memoria. Gerard Labuda (1916–2010), zebra³ i oprac. oraz wstêpem opa-
trzy³ J. Borzyszkowski, Gdañsk–Wejherowo 2011, wyd. Instytut Kaszubski
w Gdañsku, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach i Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ss. 693

Wyj¹tkowoœæ postaci prof. Gerarda Labudy, wybitnego historyka-mediewisty
i wielkiego Kaszuby, sprawi³a, i¿ ju¿ po roku od jego œmierci powsta³a poœwiêco-
na pamiêci Profesora wyj¹tkowa ksi¹¿ka-pomnik, do której materia³y zebra³, opra-
cowa³ i wstêpem opatrzy³ prof. Józef Borzyszkowski. Praca sk³ada siê z szeœciu
czêœci, poprzedzonych wspomnianym Wstêpem. W czêœci I, zatytu³owanej O ¿yciu
i dzie³ach Gerarda Labudy, znalaz³y siê trzy teksty: Tomasza Schramma Gerard
Labuda – zarys biografii, Józefa Borzyszkowskiego Kaszubsko-pomorska droga
badañ naukowych Prof. Gerarda Labudy (1916–2010) i Edwarda W³odarczyka



TOMASZ REMBALSKI, CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI372

Gerarda Labudy zwi¹zki ze Szczecinem. Czeœæ II zatytu³owana Po¿egnania. Ostat-
nia droga Profesora z Poznania do Luzina zawiera reprodukcje 37 nekrologów
(prasowych i internetowych) poœwiêconych zmar³emu Profesorowi oraz 21 po¿e-
gnalnych przemówieñ i homilii najwa¿niejszych przedstawicieli œwiata nauki, po-
lityki i Koœcio³a katolickiego w Polsce, zakoñczone po¿egnaniem Zmar³ego przez
syna. W czêœci III zamieszczono 15 wspomnieñ poœmiertnych z ³am prasy oraz
przyjació³ i uczniów. Czêœæ IV zawiera bardzo cenne wspomnienia rodzinne ma³-
¿onki Profesora Alberty Labudowej, wywodz¹cej siê z arystokratycznego rodu
margrabiów Gonzaga-Myszkowskich hrabiów Wielopolskich ordynatów na Mi-
rowie. Zamieszczono tu równie¿ „okruchy wspomnieñ” i rodzinne fotografie
w opracowaniu Józefa Borzyszkowskiego oraz rodzinne utwory literackie. Czêœæ V
jest wyborem tekstów „sygnalizuj¹cych drogê mistrza Gerarda do t. I Historii
Kaszubów w dziejach Pomorza, wieñcz¹cego jego myœli, trudy i dokonania, doty-
cz¹ce dziejów Tatczëzne…”. Ostatnia VI czêœæ zawiera Okruchy z archiwum Pro-
fesora, czyli reprodukcje uczniowskich zapisków, œwiadectw szkolnych, dyplo-
mów, legitymacji, korespondencji itp. To tylko ma³a próbka tego, z czym kiedyœ
bêdzie siê musia³ zmierzyæ biograf prof. Labudy. W zakoñczeniu ksi¹¿ki zamiesz-
czono aneks, w którym znalaz³y siê „postanowienia testamentowe” Gerarda Labu-
dy, dotycz¹ce jego biblioteki. W³¹czono tu równie¿ utwory literackie Jana Zbrzycy
dedykowane Profesorowi oraz Regulamin Nagrody im. Gerarda Labudy, któr¹ przed
swoj¹ œmierci¹ ustanowi³ Profesor dla m³odych uczonych za wybitne i twórcze
prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa. Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana
licznymi fotografiami i reprodukcjami dokumentów.

Andrzej Januszajtis, Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdañska. Dzielnice Gdañ-
ska – nazwy, historia, Gdañsk 2011, wyd. Wydawnictwo „Marpress”, ss. 124

Publikacja ciekawa nie tylko dla mi³oœników dziejów Gdañska, ale wszystkich
osób zainteresowanych naszym regionem. Pokazuje bowiem rozwój najwa¿niej-
szego oœrodka miejskiego, w tym tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) jego rozrost
przestrzenny. W kilku pierwszych szkicach autor przedstawia pocz¹tki miasta,
jego ulokowanie, obszar historycznie zajmowany przez Gdañsk, rozwój ludno-
œciowy, stosunki etniczne itd. Nastêpnie przechodzi do omówienia ka¿dej z dziel-
nic, zaczynaj¹c od Œródmieœcia i tego, co siê nañ sk³ada (15 szkiców), a potem
wszystkie dzielnice poza nim (55 szkiców). Na koñcu zamieszono wybór literatu-
ry oraz „spis dzielnic i po³aci Gdañska”. Ca³oœæ zosta³a opatrzona ciekawymi
ilustracjami, schematami, mapami itp.
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„Teki Kociewskie”, z. 5, Tczew 2011, wyd. Oddzia³ Kociewski Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Tczewie, ss. 278

Kolejny tom kociewskiego czasopisma popularnonaukowego sk³ada siê z czte-
rech dzia³ów. W pierwszym zamieszczono m.in. zapis dyskusji, która odbywa³ siê
w ramach V Nadwiœlañskich Spotkañ Regionalnych, tekst Micha³a Kargula, Ko-
ciewie in statu nascendi, czyli kilka refleksji o dzia³aniach na rzecz regionu czy
te¿ Mateusza Zieliñskiego o zabytkach architektury na pelpliñskim najstarszym
cmentarzu. W drugiej czêœci poœwiêconej dziejom Kociewia i Pomorza wœród
dziesiêciu zamieszczonych tu artyku³ów warto przywo³aæ choæby Marcina K³o-
dziñskiego tekst o powodzi z 1947 roku czy te¿ Ireneusza Pieróga o Florianie
Ceynowie i jego relacjach ze spo³ecznoœci¹ Kociewia. Jest tu te¿ interesuj¹cy
szkic dziejów Gorzêdzieja od 1920 do 1945 roku. Czêœæ trzecia to kronika doku-
mentuj¹ca dzia³ania podejmowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a czêœæ
czwarta zwiera materia³y Ÿród³owe, w tym g³osy dzia³aczy kociewskich na zjeŸ-
dzie w 1964 r., kiedy to powstawa³o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Stanis³aw Pestka, W stolëcë chmurników, Gdañsk 2011, wyd. Instytut Ka-
szubski, ss. 278

Zbiór esejów wybitnego kaszubskiego poety i pisarza Stanis³awa Pestki, powsta-
³ych pod wp³ywem wydarzeñ z 11 wrzeœnia 2001 roku w Nowym Jorku, których
by³ naocznym œwiadkiem. Obok w³asnych refleksji i obserwacji zgromadzi³  ma-
teria³y w postaci narracji  i obserwacji innych œwiadków tych tragicznych wyda-
rzeñ, a tak¿e relacji z prasy amerykañskiej. W stolëcë chmùrników, czyli „stolicy
drapaczy chmur”, poœwiêcono sporo miejsca kwestii emigracji Kaszubów i Po-
morzan do Stanów Zjednoczonych i Kanady od po³owy XIX wieku, która wg
autora by³a m.in. efektem urzeczenia mitycznym nowym œwiatem. Zwraca tak¿e
uwagê na wspó³czesn¹ sytuacjê swych ziomków, jak i miejsce Polonii  wœród
ró¿nych nacji w Ameryce Pó³nocnej. Wszystko przedstawione jest w jêzyku ka-
szubskim, co jest novum w kaszubskim piœmiennictwie, a tym samym dodatko-
wym walorem  ksi¹¿ki.

Anna Flisikowska, Gdañsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego s³owa
(1945–2005), Gdañsk 2011, wyd. Wydawnictwo „Mestwin”, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdañsku, ss. 189

Trzecia czêœæ syntezy dziejów gdañskiej literatury (o czym wspomina w s³owie
wstêpnym Franciszek Radowicz, szef gdañskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów
Polskich). Ksi¹¿ka, która pierwotnie powsta³a jako rozprawa doktorska, sk³ada
siê z oœmiu rozdzia³ów w uk³adzie chronologicznym – od pierwszych dni po za-
koñczeniu wojny, a¿ do literatury doby transformacji. Przedstawione przy tym
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zostaj¹ tu nie tylko dzie³a literackie i ich autorzy, ale tak¿e najistotniejsze wyda-
rzenia, kszta³tuj¹ce ¿ycie literackie w mieœcie (i czasami szerzej – w regionie).
Mocn¹ stron¹ ksi¹¿ki s¹ ilustracje oraz przytaczane dokumenty (archiwalne, wspo-
mnienia, relacje).

„Koœcierskie Zeszyty Muzealne”, nr 5, 2011, wyd. Muzeum Ziemi Koœcierskiej
w Koœcierzynie, ss. 149

Ca³y numer koœcierskiego pisma muzealnego poœwiêcony zosta³ osobie dr. Jerzego
Knyby, wybitnemu regionaliœcie, nauczycielowi i twórcy muzeum w Koœcierzy-
nie. W pierwszej czêœci zamieszczono szkic biograficzny, wybór dokumentów
obrazuj¹cych ¿ycie i dzia³alnoœæ dr. Knyby oraz bibliografiê jego prac. W czêœci
drugiej przytoczono fragmenty wczeœniejszych publikacji, w których autorzy
wspominali bohatera tomu. Zaœ w czêœci ostatniej znalaz³o siê kilkanaœcie wspo-
mnieñ i relacji uczniów i wspó³pracowników koœcierskiego regionalisty.

„Zeszyty Chojnickie”, nr 26, Chojnice 2011, wyd. Chojnickie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk, ss. 205

Wœród zamieszczonych tu piêtnastu rozpraw i artyku³ów warto zwróciæ uwagê
m.in. na teksty Natalii Zofii Czapiewskiej o dziejach wsi Klawkowo (lata 1466–
–1772), Jaros³awa KaŸmierczaka o historii parafii œw. Marii Magdaleny w Nowej
Cerkwi czy te¿ Natalii Grabowskiej o chojnickich „Zaborach”. Ponadto w tomie
znalaz³y siê szkice biograficzne, dzia³ sprawozdañ oraz recenzji.

„Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Jezyka Kaszubskie-
go”, Gdañsk 2011, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ss. 328

Biuletyn, oprócz wstêpu redaktora naukowego Edwarda Brezy, sk³ada siê z dwóch
czêœci. W pierwszej zawarto wszystkie postanowienia Rady Jêzyka Kaszubskiego,
podjête w 2011 roku (m.in. odnoœnie do s³ownictwa zwi¹zanego z rokiem obrzê-
dowym, uroczystoœciami religijnymi, terminologi¹ medialn¹ itd.). W drugiej czê-
œci zawarto 15 referatów z konferencji, która odby³a siê we Wie¿ycy, a dotyczy³a
obecnoœci kaszubszczyzny w mediach. Nie tylko dla zainteresowanych tematyk¹
etniczn¹ w mediach to lektura obowi¹zkowa. S¹ tu bowiem tak¿e teksty np.
o literaturze kaszubskiej w Internecie czy te¿ o wp³ywie Internetu na jêzyk ka-
szubski. Ca³oœæ zosta³a wydana w dwujêzycznej wersji – polsko- i kaszubsko-
jêzycznej.
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Miros³aw Gawron, Karty z dziejów Gdyni Cisowa, Gdynia 2012, wyd. brak,
ss. 230

Ksi¹¿ka stanowi rodzaj zbioru materia³ów do dziejów Cisowej, jednej z dzielnic
Gdyni, poprzedzona przedmowami Wojciecha Szczurka i Andrzeja Chodubskiego.
Chronologicznie obejmuje czasy od XIII do XXI wieku i podzielona jest na trzy
czêœci. Czêœæ pierwsza Zmiany w³asnoœci ziemskiej w Cisowie podzielona jest na
siedem rozdzia³ów, zatytu³owanych: Najstarsze informacje o osadzie, Okres no-
wo¿ytny, W okresie zaboru pruskiego, Uw³aszczenie wsi, Podzia³y posiad³oœci w
Cisowie, Stan w³asnoœci w latach 1922–1935 oraz Gmina Cisowa przy³¹czona w
1935 r. do miasta Gdyni. Czêœæ druga Budowa szko³y w 1868 r. przywo³uje mate-
ria³y archiwalne dotycz¹ce szko³y ludowej w Cisowej. Ostatnia trzecia czêœæ Pa-
rafie rzymskokatolickie podzielona jest na dwa rozdzia³y: Przynale¿noœæ
do struktury parafialnej oraz Obraz ¿ycia duszpasterskiego parafii cisowskich.
Ksi¹¿kê koñczy bibliografia. Praca ks. Gawrona wzbogacona jest licznymi foto-
grafiami i tabelami. Za najbardziej wartoœciowy wypada uznaæ rozdzia³ trzeci,
dotycz¹cy dziejów Koœcio³a. Dwa pierwsze, wobec ogromu nagromadzonych in-
formacji w materiale Ÿród³owym, w kolejnym wydaniu (które zapowiada autor)
wymagaj¹ szerszego uwzglêdnienia literatury przedmiotu w celu objaœnienia wy-
stêpuj¹cych tu zjawisk i w³aœciwej ich interpretacji.

Micha³ Kargul, Abyœcie w puszczach naszych szkód ¿adnych nie czynili… Gos-
podarka leœna w województwie pomorskim w latach 1565–1772, Gdañsk 2012,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarz¹d G³ówny, ss. 323

O tym, i¿ lasy zajmowa³y znaczn¹ czêœæ powierzchni Pomorza, i ¿e odgrywa³y
istotn¹ rolê w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym tej czêœci Polski nikogo zbytnio
przekonywaæ nie trzeba. Jednakowo¿ wiedzy na ten temat nale¿a³o dot¹d szukaæ
w rozproszonych Ÿród³ach i pracach o charakterze przyczynkarskim. Próby zebra-
nia i przeanalizowania informacji o pomorskim lesie podj¹³ siê Micha³ Kargul.
Praca Kargula poprzedzona króciutk¹ przedmow¹, sk³ada siê ze Wstêpu, w któ-
rym definiuje temat, omawia Ÿród³a i literaturê oraz konstrukcjê pracy, czterech
rozdzia³ów, Zakoñczenia, bibliografii, Spisu tabel i rysunków oraz Aneksów.
W Zakoñczeniu Kargul dokonuje istotnych podsumowañ wyników swoich stu-
diów. Autor podkreœla, ¿e w œredniowieczu „lasy traktowano jako specyficzny
nieu¿ytek”. Mimo, i¿ czerpano z nich znacz¹ce korzyœci, to kosztem lasu pozyski-
wano nowe grunty pod uprawê roln¹. W XV wieku dosz³o równie¿ du¿e zapotrze-
bowanie na drewno, co skutkowa³o ich znaczn¹ trzebie¿¹, tak ¿e ju¿ w nastêpnym
stuleciu w niektórych regionach zaczêto odczuwaæ znaczne niedobory drewna.
By³ to jednak pocz¹tek zmian w œwiadomoœci ówczesnych ludzi. W jednej
z konkluzji autor stwierdza: „Nale¿y zakwestionowaæ niesprawiedliw¹ opiniê, ¿e
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nowoczesna gospodarka leœna na Pomorzu rozpoczê³a siê dopiero po jego przejê-
ciu przez Prusy. Dostrzegamy bowiem szereg przes³anek pozwalaj¹cych stwier-
dziæ, ¿e rozbiory przekreœli³y w³asn¹, polsk¹ drogê wprowadzania nowoczesnego
gospodarstwa leœnego. (…) W 1772 r. lasy pomorskie, pomimo znacznych wyle-
sieñ i dewastacji, prezentowa³y siê stosunkowo dobrze i wci¹¿ zajmowa³y znaczny
obszar województwa”.
W pracy Kargula zamieszczono 17 tabel i 13 rysunków, a tak¿e tyle¿ aneksów,
w których znalaz³y siê m.in. przeliczniki walut i miar, s³owniczek pojêæ leœnych
(niemal niezbêdny przy tego typu pracach) oraz wypisy ze Ÿróde³ i ich podobizny.

Trzebiatowscy, cz. XII, pod red. Z. Zmuda Trzebiatowskiego, XIII Zjazd Ro-
dzin Trzebiatowskich 14-16 wrzeœnia 2012 Miastko – Œwieszyno – BrzeŸno
Szlacheckie, wyd. Rada Rodzin Trzebiatowskich 2012, ss. 215

 Trzebiatowscy to absolutni rekordziœci spoœród organizatorów rodzinnych zjaz-
dów na Pomorzu. Niemal ka¿demu z nich towarzyszy wydanie ksi¹¿ki – rodzin-
nego silva rerum. Ze wzglêdu na miejsce zjazdu, sporo miejsca poœwiêcono na
opis dziejów Miastka i okolic. Oczywiœcie oprócz obszernych registrów genealo-
gicznych znalaz³y siê tu równie¿ inne teksty, np. Jaros³awa Lemañskiego o Aloj-
zym Bruskim pseudonim „Skocz”, czy Jana Wyrowiñskiego o Alojzym Bruskim
pseudonim „Grab” (obaj opisani cz³onkowie ruchu oporu to dwie ró¿ne osoby).
Wœród licznych, ró¿nego typu wspomnieñ wyró¿nia siê tekst studentki filologii
polskiej (spec. kaszubistyczna) Barbary Jutrzenka-Trzebiatowskiej, bêd¹cy spra-
wozdaniem z poprzedniego zjazdu. Sta³e miejsce w ka¿dym tomiku posiada klëka,
bêd¹ca zbiorem informacji o wydarzeniach rodzinnych oraz klepsydra, maj¹ca
upamiêtniæ zmar³ych w ostatnich latach wspó³rodowców.

Zwyczaj i widowisko „Œcinania kani” w etnologii i literaturze. Teksty i komen-
tarz, wybór, opracowanie i wstêp Jerzy Treder, Wejherowo 2012, wyd. Mu-
zeum Piœmiennictwa i Muzyki-Kaszubsko-Pomorskiej, seria: Biblioteka Ka-
szubska, ss. 128+4 nlb

Ksi¹¿ka zawiera opracowanie unikatowego obrzêdu, silnie zakorzenionego
w kulturze kaszubskiej, czyli Œcinania kani. W obszernym wstêpie J. Treder przed-
stawi³ stan dotychczasowej wiedzy o nim, w oparciu o literaturê etnograficzn¹
oraz zarysowa³, jak siê on prezentuje w twórczoœci literackiej. W kolejnej czêœci,
Œcinanie kani w folklorze i przekazie etnologicznym, zamieszczono teksty ks. Ber-
narda Sychty z jego S³ownika..., Floriana Ceynowy i Jana Patocka. W nastêpnej
zamieszczono kaszubskie teksty literackie bazuj¹ce na obrzêdzie (Jana Karnow-
skiego, Aleksandra Majkowskiego, Marty Bistroñ, Jana Piepki i Augustyna Do-
minika), a w czêœci ostatniej pokazano, jakie s¹ nawi¹zania do Œcinania kani



377NOTY WYDAWNICZE

w literaturze polskiej (mi.in. u Szczepana Tarnowskiego, Franciszka Fenikow-
skiego, Jana Rompskiego, Niny Rydzewskiej…).

W³adys³aw Szulist, Z przesz³oœci i historiografii diecezji pelpliñskiej 1945–2011,
Gdañsk 2012, ss. 147 + 68 nlb.

Publikacja dedykowana ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zieliñskiemu, w znacznej
swej objêtoœci omawia najwa¿niejsze publikacje sk³adaj¹ce siê na historiografiê
diecezji pelpliñskiej. Nastêpnie autor zamieœci³ teksty poœwiêcone historii parafii
œw. Józefa w Grenville w Po³udniowej Dakocie, refleksjom po spotkaniu z abp.
Henrykiem Muszyñskim w Koœcierzynie, ¿yciorysowi ks. prof. Wojciecha Cicho-
sza oraz kilka recenzji prac, które ukaza³y siê w ostatnim czasie na rynku wydaw-
niczym. Na ostatnich nienumerowanych stronach wydawnictwa zamieszczono liczne
fotografie, w czêœci archiwalne, a w czêœci aktualne, stanowi¹ce rodzaj rodzin-
nego albumu.

Marian Busler, Bussler i Busler. Odkrywanie historii rodziny, Gdynia 2012,
nak³adem autora, ss. 377

Owoc kilkuletnich poszukiwañ genealoga-amatora z Gdyni – Mariana Buslera.
W obszernej ksi¹¿ce w formacie A4 autor zaprezentowa³ wszystkie odnalezione
wypisy lub kopie z literatury, Ÿróde³ albo Internetu, a tak¿e tablice genealogiczne
dotycz¹ce osób o nazwisku Bus(s)ler, w tym g³ównie z jej wielkopolsko-pomor-
skiej ga³êzi. Najwczeœniejsze wiadomoœci o nazwisku pochodz¹ z Niemiec i dato-
wane s¹ na XIV wiek. Kwesti¹ dyskusyjn¹ pozostaje jedynie rzeczywisty zwi¹-
zek tych postaci historycznych z obecnie ¿yj¹cymi osobami nosz¹cymi nazwisko
Bus(s)ler. Szczególnie cenne s¹ partie ksi¹¿ki, w których M. Busler zamieœci³
fotokopie dokumentów (najczêœciej metrykalnych) oraz fotografii rodzinnych
(archiwalnych i wspó³czesnych), a tak¿e miejsc, z którymi byli zwi¹zani cz³on-
kowie rodziny.

Atlas historyczny Pomorza Zachodniego, t. I. Topodemograficzny atlas gmin
i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, wstêp, oprac. nau-
kowe i red. D.K. Chojecki, E. W³odarczyk, red. kartograficzna A. Giza,
P. Terefenko, Szczecin 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego, ss. 72 + 37 map w skali 1:500000 (format A1) + p³yta CD

Najkrócej ujmuj¹c, tom pierwszy Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego to
przeniesienie danych liczbowych zawartych w opublikowanej pruskiej statystyce
z 1871 roku na wielobarwne mapy. Prezentuje ró¿nego rodzaju charakterystyki
ludnoœciowe w kontekœcie topograficznym. Do map za³¹czona jest broszura,
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w której szczegó³owo omówiono zagadnienia zwi¹zane z publikowanymi mapa-
mi. Scharakteryzowano w niej równie¿ sytuacjê demograficzn¹, gospodarcz¹, ustrój
polityczny, opiekê nad ubogimi oraz szkolnictwo w ówczesnej pruskiej prowincji
Pomorze (Pommern). Arkusze mapowe zosta³y podzielone na nastêpuj¹ce zagad-
nienia: a) Miejsca zamieszkania i ich zaludnienie, b) Zmiany zaludnienia, c) Pod-
stawowe dane demograficzne, d) Wykszta³cenie, e) Niepe³nosprawnoœæ, f) Gos-
podarstwa domowe i zaludnienie budynków.

Kazimierz Ostrowski, Szpital specjalistyczny im. J.K. £ukowicza w Chojni-
cach. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, Chojnice 2012, wyd. Szpital Specjalistyczny
im. J.K. £ukowicza, ss. 148

Sk³adaj¹ca siê z dwóch czêœci monografia chojnickiej lecznicy autorstwa Kazi-
mierza Ostrowskiego ze wstêpem Leszka Bonny. W czêœci pierwszej, w szeœciu
rozdzia³ach omówiono dzieje lecznictwa w Chojnicach w latach 1886–2002.
Najnowsze dzieje (2002–2012) chojnickiego szpitala przedstawiono w oœmiu roz-
dzia³ach w czêœci drugiej ksi¹¿ki. Praca bogato ilustrowana, w twardej oprawie,
z za³¹czonym spisem wykorzystanej literatury.

Iwo Roweder (1699–1765). ¯ycie dla Boga i dla bliŸnich, praca zbiorowa pod
red. ks. Grzegorza Rafiñskiego, Pelplin 2012, Wydawnictwo „Bernardinum”
Sp. z o.o., ss. 224 + 5 nlb.

Ksi¹¿ka zawieraj¹ca artyku³y 19 autorów oraz 5 t³umaczy jêzyków niemieckiego
i ³aciñskiego, która ma na celu przywrócenie pamiêci o œwi¹tobliwym ¿yciu cys-
tersa Iwa Rowedera. Sk³ada siê z piêciu czêœci, w których omówiono t³o histo-
ryczno-religijne ¿ycia Iwa Rowedera, jego ¿yciorys, miejsca z nim zwi¹zane (Bra-
niewo, Mogi³a, Matarnia, Oliwa i £êgowo), pisarstwo Iwa Rowedera oraz cha-
rakterystykê jego przewodnictwa duchowego. Ksi¹¿ka posiada formê albumow¹
z piêknymi fotografiami i reprodukcjami dokumentów oraz ksi¹¿ek.

Wojciech Skóra, Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczynek do
dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiœlañskiego w dwudziestoleciu miêdzy-
wojennym, wyd. II, Chojnice 2012, wyd. Przedsiêbiorstwo Marketingowe
LOGO, ss. 421

Nadgranicznoœæ Chojnic w okresie miêdzywojennym sprzyja³a intensywnej dzia-
³alnoœci polskich s³u¿b wywiadowczych przeciwko Niemcom. Dzia³alnoœæ tê pro-
wadzi³y wywiad wojskowy, Policja Pañstwowa i Stra¿ Graniczna. Autor w czte-
rech rozdzia³ach omawia kolejno: I. Placówki wywiadowcze w zaraniu niepo-
dleg³oœci (1919–1921), II. Posterunek Ekspozytury Poznañskiej (1924–1926),
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III. Posterunek Oficerski Ekspozytury Gdañskiej i Bydgoskiej (1929–1933) oraz
IV. Dzia³ania specjalnych s³u¿b po 1933 roku. Skóra do³¹cza do swej monografii
równie¿ liczne teksty Ÿród³owe, Zusammenfassung, bibliografiê oraz indeks
osobowy.

Dariusz Krzemiñski, Dzieje szkó³ na terenie gminy Miasteczko Krajeñskie 1920–
–1975, Pi³a 2012, Wydawnictwo Media Zet Zuzanna Przeworska, ss. 387

Dzieje szkó³ na terenie gminy Miasteczko Krajeñskie napisane w dziewiêciu roz-
dzia³ach, ale rozbijaj¹cych siê wyraŸnie na trzy czêœci. W pierwszej autor omówi³
system oœwiaty w latach 1919–1939 oraz dzieje poszczególnych szkó³ w Brzosto-
wie, Grabionnej, Grabównie, Miasteczku Krajeñskim i Wolsku. Nastêpnie przed-
stawi³ biogramy przedwojennych nauczycieli oraz charakterystykê organizacji
szkolnych. Pi¹ty rozdzia³ poœwiêcony jest szko³om w okresie okupacji niemiec-
kiej. W kolejnych rozdzia³ach zastosowano podobny uk³ad jak w czterech pierw-
szych, tzn. omówiono polski system oœwiaty w latach 1945–1975, nastêpnie dzieje
wymienionych szkó³, organizacji szkolnych oraz biogramy powojennych nau-
czycieli. Do pracy do³¹czone s¹ aneksy i bibliografia, a w tekœcie zamieszczono
liczne reprodukcje zdjêæ i dokumentów.

Maria Donimirska, Bóg da³ nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918–1935,
wstêp i przypisy Andrzej Lubiñski, seria: Biblioteka Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Sztumskiej, t. 9, Sztum 2012, ss. 126 + 18 nlb.

Wspomnienia Marii z Rzepnikowskich Donimirskiej z Ma³ych Ramz na Powiœlu,
znane dot¹d tylko z rêkopisu przechowywanego w Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, w opracowaniu historyka i mi³oœnika Powiœla Andrzeja Lubiñskiego.
Ponadto zamieszczono aneksy i reprodukcje licznych fotografii archiwalnych oraz
wspó³czesnych.

Spo³ecznoœæ kaszubska w procesie przemian. Kultura – to¿samoœæ – jêzyk,
red. Kazimierz Kleina, Cezary Obracht-Prondzyñski, „Zeszyty Senackie”,
2012, z. 12, wyd. Kancelaria Senatu, ss. 242

Zbiór artyku³ów poœwiêconych spo³ecznoœci kaszubskiej, w tym m.in. Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego Kim s¹ Kaszubi – pytania dawne, odpowiedzi wspó³cze-
sne, tego¿ oraz Jerzego Tredera Literatura kaszubska – jej fenomen, historia
i spo³eczne znacznie, Kazimierza Kleiny Kaszubska si³a w parlamencie, tego¿
i Krzysztofa Kordy Lech B¹dkowski Stolem Kaszubski, Autorytet Solidarnoœci,
Edmunda Wnuk-Lipiñskiego Refleksje kaszubskie i ks. prof. Henryka Skorow-
skiego Niektóre aspekty etosu Kaszubów.
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Kaszubi w Szczecinie. Dzia³alnoœæ szczeciñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w latach 2011–2012, [red. Ryszard Stoltmann], Szczecin 2012,
wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Szczecinie, Oficyna Wy-
dawnicza Archiwum Pañstwowego w Szczecinie „Dokument”, ss. 146 + 6 nlb.

 Publikacja sk³adaj¹ca siê z trzech czêœci, maj¹ca przybli¿yæ dzia³alnoœæ szcze-
ciñskiego oddzia³u ZK-P w okresie od 14 maja 2011 do 12 maja 2012 r. W czêœci
pierwszej zaprezentowano materia³y odzwierciedlaj¹ce dzia³alnoœæ wspomnianego
oddzia³u ZK-P, w tym m.in. przemówienia i liczne fotografie. W czêœci drugiej
znalaz³y siê materia³y w opracowaniu Paw³a Guta na temat zorganizowanej we
wspó³pracy z Archiwum Pañstwowym w Szczecinie wystawy archiwalno-histo-
rycznej pt. Z kaszubsko-s³owiañskich i polskich losów Pomorza Zachodniego.
W czêœci trzeciej zamieszczono osiem artyku³ów zwi¹zanych z organizowanymi
w Szczecinie Dniami Kaszubskimi (III i IV). Wœród nich znalaz³y siê m.in.: Kazi-
mierza Koz³owskiego O potrzebie obecnoœci tradycji i myœli kaszubskiej na Po-
morzu Zachodnim, Józefa Borzyszkowskiego Uniwersytet Gdañski a Uniwersytet
Szczeciñski – ich misja i nasz miejsce w regionie i œwiecie, Andrzeja Romanowa
„M³odokaszubi” – przypomnienie fenomenu kaszubskiego regionalizmu, Rado-
s³awa Pawlika Źród³a do dziejów kaszubskiego Pomorza w zasobach Archiwum
Pañstwowego w Szczecinie oraz Sylwii Weso³owskiej Informacja o zbiorach Ksi¹¿-
nicy Pomorskiej w Szczecinie dotycz¹cych s³owiañskich losów Pomorza Zachod-
niego.

Kamienica na pograniczu borowiacko-krajeñskim. Miejsce ludzi – ludzie miej-
sca, red. Marek Sass, Bydgoszcz-Kamienica 2012, wyd. Margraf s.c. na zle-
cenie Gminy Gostycyn, ss. 152

Jak napisano we wstêpie, ksi¹¿ka jest prób¹ „ukazania »wzajemnoœci« miejsca
i ludzi na przyk³adzie Kamienicy [wsi po³o¿onej w gminie Gostycyn, w powiecie
tucholskim –T.R] [...] oraz (...) widzenie miejsca jako umieszczonego w czasie
i ró¿norodnego na skutek dzia³añ podejmowanych przez jednostkê oraz spo³ecz-
noœæ”. W pracy znalaz³y siê m.in. wspomnienia ziemiañskiej rodziny Górskich,
historia Szko³y Rolniczej w Kamienicy, wypisy z kronik œwietlicy wiejskiej z lat
1973–1986 oraz wspomnienia kilkunastu wspó³czesnych mieszkañców wsi. Praca
wzbogacona bibliografi¹ oraz indeksem osobowym.

Epitafia i p³yty nagrobne Katedry W³oc³awskiej, red. ks. Stanis³aw Waszczyñski,
Sebastian Czy¿niak, Agata Kurzêpa, Janusz Nowierski, t³umaczenie tekstów
Agata Kurzêpa, foto Zbigniew Romantowski, Lech Mickiewicz, Zygmunt
Dobrosielski, W³oc³awek 2012, wyd. „EXPOL” P. Rybiñski, J. D¹bek Sp.J.
z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Katedry W³oc³awskiej, ss. 215
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Bogato i estetycznie ilustrowany album zawieraj¹cy epitafia i p³yty nagrobne
82 dostojników Koœcio³a katolickiego, znajduj¹ce siê w obchodz¹cej 600-lecie
Katedrze W³oc³awskiej. Ponadto znalaz³y siê w nim dwa aneksy zawieraj¹ce po-
dobizny ró¿nego typu tablic okolicznoœciowych umieszczone w tej samej ka-
tedrze. Nale¿¹ do nich m.in. tablica upamiêtniaj¹ca nadanie Katedrze tytu³u Ba-
zyliki Mniejszej, pamiêci ofiar ostatniej wojny czy ofiar katastrofy smoleñskiej
z 2010 r. W dalszej perspektywie ksi¹¿ka bêdzie stanowiæ niezwykle ciekawy
dokument, Ÿród³o do dziejów historii sztuki.

Boles³aw Kazimierz Mazurkiewicz, Trzymajmy siê, nie dajmy siê. Wspomnie-
nia, cz. II. Wzrastanie 1956–1981, Gdañsk 2012, wyd. Fundacja Promocji
Przemys³u Okrêtowego i Gospodarki Morskiej, ss. 540

Druga czêœæ wspomnieñ profesora Politechniki Gdañskiej Boles³awa Kazimierza
Mazurkiewicza, obejmuj¹ca lata 1956–1981. Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia-
³ów, mianowicie: Rodzina, Praca i nauka oraz Zespó³ „Zgoda”. Ponadto zawiera
s³owo Od wydawcy i Przedmowê. Niew¹tpliw¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest zamieszczenie
du¿ej iloœci fotografii z archiwum autora, które w przysz³oœci mog¹ staæ siê do-
brym materia³em do studiów nad ¿yciem codziennym „klasy œredniej” w PRL-u.

„Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte”, nr 9, Pierwsze spotkanie kulickie poœwiê-
cone dziejom Ziemi Nowogardzkiej / Erste Külzer Begegnung zur Geschichte
des Naugarder Landes, materia³y z konferencji w Kulicach, 6–7 marca 2010,
red. Lisaweta von Zitzewitz, Kulice 2012, ss. 242 + 4 nlb.

Kolejny numer „Zeszytów Kulickich” poœwiêcony dziejom Ziemi Nowogardz-
kiej, w którym znalaz³y siê artyku³y, m.in. Edwarda Rymara Pierwsze stulecie
zachodniopomorskiego miasta Nowogard (do koñca XIV w.), Ewy Gwiazdow-
skiej Dzieje Nowogardu odzwierciedlone na dawnych widokach, Jana Kopyciñ-
skiego Od miasta Naugard do miasta Nowogród. Historia Nowogardu od marca
do lipca 1945 roku, Mariana Anklewicza Castrum Doberen – Zamek i jego miesz-
kañcy czy Micha³a Rembasa Pomniki wielkiej wojny.

Leszek Ja¿d¿ewski, Historia Parafii pw. œw. Miko³aja w Niedamowie, Gdañsk
2012, wyd. brak, ss. 211

Monografia parafii katolickiej w Niedamowie ko³o Koœcierzyny, siêgaj¹cej swymi
korzeniami czasów œredniowiecza (okresu panowania krzy¿ackiego na Pomorzu).
W siedmiu rozdzia³ach, wed³ug cezur przyjêtych dla dziejów Pomorza, autor
omawia dzieje parafii niedamowskiej od œredniowiecza do wspó³czesnoœci. Dwa
ostatnie rozdzia³y poœwiêcone s¹ „miejscom kultu”, krzy¿om i kapliczkom na



TOMASZ REMBALSKI, CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI382

terenie parafii, przy czym „miejsca kultu”, to w zasadzie omówienie budowli koœ-
cio³a, jego inwentarza, wa¿niejszych zabytków czy innych paramentów liturgicz-
nych. Autor za³¹cza obszern¹ bibliografiê.

Andrzej Dudziñski, Sekrety gdañskich zau³ków, Wydawnictwo „Marpress”,
Gdañsk [2012], ss. 78 + 2 nlb.

Zbiór reporta¿y dziennikarza, pisarza, scenarzysty i re¿ysera filmów dokumental-
nych Andrzeja Dudziñskiego o „kryj¹cych swoje sekrety” gdañskich kamieni-
cach, zau³kach i podwórzach. Autor, niew¹tpliwie zauroczony wielokulturowoœci¹
miasta, oprowadza czytelnika po przesz³oœci grodu nad Mot³aw¹.

Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznicê urodzin Augustyna Necla, red.
Janina Borchmann i Maciej Tamkun, seria: Biblioteczka Gminy Wejherowo,
t. XIX, Bolszewo 2012, wyd. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im Alek-
sandra Labudy w Bolszewie, Urz¹d Gminy Wejherowo, ss. 300 + 4 nlb. + 36

Zbiór tekstów wydany w ramach Biblioteczki Gminy Wejherowo podzielony na
nastêpuj¹ce zagadnienia: I. Referaty morskie, II. Utwory literackie, III. Kaszub-
skie szanty, IV. Inspiracje malarskie powieœci¹ Augustyna Necla „Krwawy sztorm”.
W czêœci „albumowej” ksi¹¿ki zamieszczono reprodukcje tych¿e obrazów oraz
archiwalne pocztówki ze zbiorów Marka Seydy i Miros³awa Skibniewskiego.

Jerzy Affeltowicz, Spe³nione nadzieje. Ze wspomnieñ z Borów Tucholskich
i Zaborów u schy³ku XIX wieku, wyd. Instytut Kaszubski, Gdañsk 2012, ss. 407

Oparta na motywach rodzinnej tradycji powieœæ o wioskach i ich mieszkañcach,
po³o¿onych w Borach Tucholskich i na kaszubskich Zaborach, bêd¹ca kontynua-
cj¹ poprzedniej ksi¹¿ki pt. Gdy napisy w kamieniu porosn¹ mchem. Z ¿ycia
w Borach w XIX wieku.

Wac³aw Szczeblewski. Artysta z Pomorza, red. Anna Œliwa, Gdynia 2012, wyd.
Muzeum Miasta Gdyni, ss. 96

Jesieni¹ 2012 roku minê³o 90 lat od chwili, kiedy Wac³aw Szczeblewski za³o¿y³
Pomorsk¹ Szko³ê Sztuk Piêknych w Grudzi¹dzu, któr¹ w 1933 przeniós³ do Gdyni.
Z tej okazji Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum im. ks. dr. W³adys³awa £êgi
w Grudzi¹dzu zorganizowa³y okolicznoœciow¹ wystawê pod tytu³em „Wac³aw
Szczeblewski. Artysta z Pomorza”. Wystawie towarzyszy³o wydanie okolicznoœ-
ciowego, stosunkowo nietypowego, albumu, gdzie oprócz reprodukcji prac arty-
sty malarza, znalaz³y siê trzy artyku³y maj¹ce na celu przybli¿enie sylwetki Szcze-
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blewskiego. W pierwszym, nosz¹cym ten sam tytu³ co ca³y album, którego autork¹
jest Anna Œliwa z Muzeum Miasta Gdyni, przedstawiono zawodow¹ i osobist¹
drogê artysty. W drugim, autorstwa Tomasza Rembalskiego, równie¿ pracownika
tego muzeum, zatytu³owanym Szkic genealogiczny rodziny Szczeblewskich z Pel-
plina, przedstawiono historiê przodków artysty, wzbogacon¹ tablic¹ genealogiczn¹.
Ostatni artyku³ Dzia³alnoœæ Wac³awa Szczeblewskiego w Grudzi¹dzu (1920–1933),
autorstwa Emilii Markot z Muzeum w Grudzi¹dzu, poœwiêcony jest wa¿nemu
okresowi w ¿yciu artysty, kiedy to wróci³ z Niemiec do odrodzonej Polski i za³o-
¿y³ wspomnian¹ szko³ê.

Ernst-Seefried Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Ein
Beitrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei / Izydor Gulgowski, O nie-
znanym ludzie w Niemczech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Ka-
szub, przek³ad Magdalena Darska-£ogin, red. naukowa i wstêp Józef Borzysz-
kowski, Berlin 1911-Gdañsk 2012, wyd. Instytut Kaszubski w Gdañsku,
ss. 232 + 3 nlb., ilustracje

Reprint i t³umaczenie na jêzyk polski najwa¿niejszego dzie³a Izydora Gulgow-
skiego, twórcy pierwszego muzeum na wolnym powietrzu w Polsce – Kaszub-
skiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Ksi¹¿ka O niezna-
nym ludzie w Niemczech po 101 latach staje siê ogólnodostêpn¹ prac¹ z dziedziny
ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub dla polskiego czytelnika. T³umaczenia
tekstu niemieckiego dokona³a Magdalena Darska-£ogin, zaœ opracowanie i wstêp,
zatytu³owany O Izydorze Gulgowskim, jego ¿onie Teodorze z Fethków oraz ich
dokonaniach i zwi¹zkach z m³odokaszubami napisa³ Józef Borzyszkowski. Tekst
polski wzbogacony jest ilustracjami (g³ównie z ostatnich kilkudziesiêciu lat), które
nawi¹zuj¹ do ilustracji w oryginalnej, niemieckojêzycznej wersji ksi¹¿ki Gul-
gowskiego. Dzie³o to od dawna oczekiwane w œrodowisku etnografów i history-
ków ¿ycia codziennego Kaszub, bêdzie tak¿e doskona³¹ lektur¹ dla studentów
etnologii i kaszubistyki UG.

W³adys³aw Szulist, Historyczna Koœcierzyna i Polonia kaszubska, Gdañsk-Li-
pusz 2012, ss. 212 + 3 nlb., mapy + ilustracje (ss. 76)

Kolejna publikacja ksi¹¿kowa ks. W³adys³awa Szulista stanowi zbiór ró¿nych
tekstów, poprzedzonych Uwagami wstêpnymi. Zbiór otwiera artyku³ duchownego
Historyczna Koœcierzyna o pradziejach i historii najnowszej tego kaszubskiego
miasta. Nastêpnie znalaz³a siê tam praca dyplomowa ks. Krzysztofa Pi¹tka pt.
Ks. W³adys³aw Szulist jako badacz Polonii kaszubskiej. Po niej nastêpuje szereg
tekstów ks. Szulista, poœwiêconych m.in. topografii i nazewnictwu w Koœcierzy-
nie, Kazimierzowi Pekowi i Marianowi Lemañczykowi. W dalszej kolejnoœci
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zamieszczono szeœæ recenzji ró¿nych publikacji dotycz¹cych tematyki kaszub-
sko-pomorskiej. Na koñcu znalaz³y siê teksty Postscriptum 2011 i Korekta 2011.

Ewa Czerniakowska, Bernard Milski jako mi³oœnik Mickiewicza, Gdañsk –
Pruszcz Gdañski 2012, wyd. Wydawnictwo Jasne, ss. 52

Bogato ilustrowana ksi¹¿ka sk³ada siê z kilku czêœci. We wstêpie autorka podaje
okolicznoœci powstania szkicu oraz dane bibliograficzne – informacje o wcze-
œniejszych publikacjach zawartych w ksi¹¿ce tekstów. Nastêpnie zamieszcza wiersz
B. Milskiego napisany z okazji przeniesienia zw³ok wieszcza na Wawel. W kolej-
nych czêœciach znalaz³y siê szkic biograficzny Milskiego, tekst dotycz¹cy kultu
A. Mickiewicza na ³amach „Gazety Gdañskiej” oraz krótkie streszczenia po
angielsku i niemiecku wraz z wykazem literatury.

Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu,
red. Józef Tarnowski, Roman Nieczyporowski, Gdañsk 2012, wyd. Gdañski
Oddzia³ Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ss. 220+26 nlb

Estetycznie wydana i bogato ilustrowana praca zawiera dziesiêæ szkiców poœwiê-
conych zagadnieniom sztuki na Pomorzu. Problem zarysowany we wstêpie od
strony teoretycznej rozwa¿a J. Tarnowski w pierwszym szkicu. Kolejne odnosz¹
siê natomiast ju¿ do konkretnych dzie³, artystów czy te¿ zjawisk kulturowych.
Warto zwróciæ uwagê choæby na artyku³y Marii Szymañskiej: Artystyczna posta-
wa Mariana Mokwy – miêdzy tradycj¹ a innowacj¹ w perspektywie regionalnej,
Jacka Bielaka: Tradycjonalizm w s³u¿bie pañstwa. Szkice z dziejów nowego
gmachu Gdañskiego Gimnazjum Akademickiego czy te¿ Artura Dobrego: Hoch-
meisterstil w architekturze kolejowej Prus na przyk³adzie dworców Kolei Miast
Nadwiœlañskich.

„Karta”. Kwartalnik historyczny, 2012, nr 72, wyd. Oœrodek „Karta”, ss. 159

Warto odnotowaæ ten tom warszawskiego kwartalnika z dwóch powodów. Po pierw-
sze, zamieszczono tu trzy artyku³y dotycz¹ce dawnych Prus Wschodnich, szcze-
gólnie w czasie koñca wojny w latach 1944–1945. Istotniejszy jest jednak blok
materia³ów fotograficznych pt. Wieœ pañstwowa. To zdjêcia wykonane przez Irenê
Jarosiñsk¹, która najchêtniej fotografowa³a Pomorze Gdañskie. Z jej bogatej spuœ-
cizny wydawca wybra³ zdjêcia dokumentuj¹ce proces upañstwawiania wsi i two-
rzenia spó³dzielni produkcyjnych w latach 50. Na unikatowych zdjêciach pokazano
¿ycie wsi m.in. Kokoszkowach, Mrzezinie, w okolicach Starogardu Gdañskiego
i Pucka. Ca³oœæ spuœcizny znajduje siê w Oœrodku i z pewnoœci¹ mo¿e stanowiæ
bardzo interesuj¹cy materia³ do badañ historycznych.
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Bibliografia Kaszub. Artyku³y z czasopism, opr. zespo³owe, t. 1: 1945–1956,
seria: Pomorskie Bibliografie, Gdañsk 2012, wyd. Wojewódzka i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Gdañsku, ss. 282

Jak pisz¹ autorzy we wstêpie, jest to próba powrotu do projektu, który zosta³
podjêty ju¿ w latach 80. we wspó³pracy biblioteki i Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Jego zamierzeniem mia³o byæ przygotowanie ca³oœciowej bibliografii
Kaszub. Wówczas nie zosta³ on zrealizowany, a do pomys³u powrócono w 2010 r.
Efektem tego¿ jest przywo³any tom. Zawarte w nim zosta³y artyku³y prasowe
z pierwszego powojennego dziesiêciolecia (i tylko z prasy ukazuj¹cej siê w Pol-
sce). Okazuje siê, ¿e by³o ich bardzo du¿o (odnotowano ponad 2500 pozycji!).
Uk³ad bibliografii jest doœæ typowy: dzia³ ogólny, historia, etnografia, zagadnienia
spo³eczne, polityczne i gospodarcze, szkolnictwo i oœwiata, kultura, jêzykoznaw-
stwo, literatura piêkna, sztuka, religia oraz czasopiœmiennictwo i wydawnictwa.
Na koñcu znalaz³y siê bardzo porêczne indeksy: autorski i przedmiotowy. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e wkrótce doczekamy siê kolejnych tomów.

Magdalena Ratajczak, Ró¿norodnoœæ kulturowa w mediach. Doœwiadczenia
europejskie, Warszawa 2012, wyd. Dom Wydawniczy „Elipsa”, ss. 255

Interesuj¹cy tom autorstwa wroc³awskiej autorki, specjalistki od komunikacji oraz
mediów mniejszoœciowych. W dwóch pierwszych rozdzia³ach omawia ona za-
gadnienia teoretyczne zwi¹zane ze zró¿nicowaniem kulturowym oraz pluralizmem
kulturowym w mediach (wyjaœnia m.in., czym s¹ media etniczne). Rozdzia³ trzeci
prezentuje ten¿e pluralizm kulturowy w praktyce medialnej na przyk³adzie kilku
wybranych krajów: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski i S³owenii.
W przypadku Polski autorka poœwiêca sporo uwagi tak¿e mediom kaszubskim!
W nastêpnym rozdziale omawia problem prezentowania mniejszoœci etnicznych
w mediach, a w ostatnim zajmuje siê Rokiem Dialogu Miêdzykulturowego oraz
Miêdzynarodowym Rokiem Jêzyków (tak¿e w kontekœcie praktyki medialnej).
Ca³oœæ koñczy wykaz literatury oraz indeks osobowy.

S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, red. Zbigniew Nowak, Su-
plement III, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2012, wyd. Gdañskie Towa-
rzystwo Naukowe, ss. 336

To ju¿ w sumie siódmy tom s³ownika, który staje siê tym samym bodaj najwiêk-
szym tego typu regionalnym opracowaniem w Polsce. Uk³ad hase³ podany jest,
podobnie jak we wczeœniejszych tomach suplementu, w tzw. systemie holender-
skim. £¹cznie znalaz³o siê tu ponad 250 hase³ autorstwa 48 osób. Bardzo wa¿ne
i pomocne jest zamieszczenie na koñcu tomu wykazu wszystkich hase³ z tomów
wczeœniejszych.
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Micha³ Graban, Gdynia wobec przeobra¿eñ cywilizacyjnych XX i XXI wieku.
Ewolucja czynników rozwoju miasta, Gdynia 2012, wyd. Wy¿sza Szko³a Ko-
munikacji Spo³ecznej w Gdyni, ss. 300

Monografia, zgodnie z tytu³em, zosta³a poœwiêcona czynnikom rozwojowym uni-
katowego i specyficznego miasta, jakim jest Gdynia. W rozdziale pierwszym,
maj¹cym charakter rozwa¿añ ogólnych, autor przedstawia analizê przejœcia od
czynników i uwarunkowañ systemowych do czynników oddolnych (rola pañstwa
narodowego, tendencje globalizacyjne, znaczenie zmian cywilizacyjnych doby
ponowoczesnej itd.). Drugi rozdzia³ poœwiêcony zosta³ przeobra¿eniom gospo-
darczym Gdyni od pocz¹tku jej powstania w miêdzywojniu, przez okres PRL
(w obydwu okresach dominuj¹ca by³a rola czynnika zewnêtrznego wobec miasta,
czyli pañstwa), a¿ po lata transformacji systemowej, które przesunê³y akcenty
rozwojowe w stronê czynników lokalnych. Natomiast rozdzia³ trzeci, tak¿e przed-
stawiony w uk³adzie chronologicznym, podejmuje kwestie przeobra¿eñ spo³ecz-
no-kulturowych, w tym kwestiê mitu Gdyni i jego znaczenia dla mieszkañców
oraz odwo³ywania siê doñ w praktycznych dzia³aniach w³adz lokalnych.
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Czêœæ V

Kronika naukowa
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Tomasz Rembalski

Informacja o dzia³alnoœci
Instytutu Kaszubskiego w 2012 roku

Na pocz¹tku 2012 roku zakoñczy³a siê pi¹ta kadencja pracy Zarz¹du Insty-
tutu Kaszubskiego. Z tej okazji 20 kwietnia w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin”
w Gdañsku odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz³onków Instytutu Ka-
szubskiego. W czêœci organizacyjnej zebrania, po wczeœniejszym przyjêciu po-
rz¹dku obrad w pierwszych s³owach krótki komentarz do sprawozdañ wyg³osi³
prezes IK prof. Józef Borzyszkowski, nastêpnie przedstawiono sprawozdanie fi-
nansowe Instytutu Kaszubskiego za lata 2009–2011 oraz opiniê Komisji Rewi-
zyjnej za 2011 rok. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Instytutu Kaszubskiego w latach
2009–2011 ka¿dy z zebranych otrzyma³ w formie drukowanej broszury. Ustêpu-
j¹cemu Zarz¹dowi udzielono absolutorium, a w sk³ad nowych w³adz (szóstej ka-
dencji) Instytutu Kaszubskiego powo³ano nastêpuj¹ce osoby: Józef Borzyszkow-
ski – prezes, Cezary Obracht-Prondzyñski – wiceprezes, Anna Kwaœniewska –
skarbnik, Tomasz Rembalski – sekretarz, Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk,
Andrzej Romanow, Daniel Kalinowski – cz³onkowie Zarz¹du. Do nowej Komisji
Rewizyjnej powo³ano: Boles³awa Hajduka, Mieczys³awa Nurka i Marka Cybul-
skiego.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wrêczono dyplom Cz³onka
Honorowego Instytutu Kaszubskiego prof. Andrzejowi Zbierskiemu. Z powodu
choroby dyplomu nie móg³ odebraæ ks. abp. Tadeusz Goc³owski. Wa¿nym wyda-
rzeniem podczas tego spotkania by³o podpisanie umowy miêdzy Instytutem Kaszub-
skim a Rodzin¹ Labudów, dotycz¹cej utworzenia Nagrody im. Gerarda Labudy.

Zebrania Zarz¹du w 2012 roku odby³y siê czterokrotnie, w dniach: 22 marca,
10 maja 13 wrzeœnia oraz 13 grudnia. W poczet cz³onków przyjêto dziesiêæ osób:
ks. abp. seniora archidiecezji gnieŸnieñskiej Henryka Muszyñskiego, prof. UG
dr hab. Zbigniewa Treppê z UG, prof. Shinsuke Hosodê z Ryukoku University
w Kyoto w Japonii, dr. hab. Dariusza Andrzeja Sikorskiego, mediewistê z UAM
w Poznaniu, dr. Arnolda K³onczyñskiego, prodziekana Wydzia³u Historycznego UG,
dr. Jacka Kowalkowskiego, historyka, pracownika ZAiE „Automatex” sp. z o.o.
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w Poznaniu, dr. Krzysztofa Nierzwickiego z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,
ks. dr. Krzysztofa Kocha, dyrektora Biblioteki Diecezjalnej im. bp. Jana Bernarda
Szlagi w Pelplinie, mgr. in¿. Przemys³awa Pragerta, kaszubskiego heraldyka, wi-
ceprezesa spó³ki „Nauta-Stal” w Gdyni, dr Justynê Pomiersk¹ z Uniwersytetu
Gdañskiego.

Niestety, w 2012 zmar³o trzech naszych cz³onków: prof. Jerzy Szukalski –
przewodnicy Komisji Rewizyjnej IK mijaj¹cej kadencji, prof. Jan Drwal oraz
prof. W³adys³aw Pa³ubicki. Aktualnie Instytut Kaszubski liczy 117 cz³onków.

Sta³ym pracownikiem biura Instytutu Kaszubskiego jest p. Anna Kawalec.
W minionym roku sta¿ w ramach umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Gdañ-
sku odby³y nastêpuj¹ce osoby: p. Agata Ciura (od 10 kwietnia do 7 wrzeœnia 2012)
i Aleksandra Frasz (od 4 wrzeœnia do 31 grudnia 2012). Wczeœniej, w ramach
reintegracji zawodowej, od 4 paŸdziernika 2011 do 31 marca 2012 roku w sekre-
tariacie Instytutu pracowa³a p. Danuta Najgeburska.

Do listopada 2012 roku, dziêki zdobytym dotacjom i darowiznom oraz spo-
³ecznemu zaanga¿owaniu cz³onków, Instytutowi Kaszubskiemu uda³o siê zreali-
zowaæ wiele zadañ i projektów, przygotowano szereg imprez oraz wydano kilka
publikacji.

Z ramienia Instytutu Kaszubskiego, w dniu 23 kwietnia 2012 w Berlinie,
dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk wyg³osi³a referat Reading the Language
of Stones. Young People Discovery the History na seminarium Perspektives. The
Baltic Sea History Project, które odby³o siê podczas Ostseetage (Dni Morza Ba³-
tyckiego). Impreza ta, trwaj¹ca od 23 do 27 kwietnia, zosta³a zorganizowana przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Republiki Federalnej Niemiec w ramach nie-
mieckiej prezydencji w Radzie Pañstw Obszaru Morza Ba³tyckiego.

W dniach 14-15 maja 2012 Instytut Kaszubski, obok Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego i Uniwersytetu Gdañskiego, by³ wspó³organizatorem miêdzyna-
rodowej konferencji Workshop on Embeddendness and Embedding. Instytut by³
reprezentowany w osobie prof. Mariusza Czepczyñskiego.

W dniu 21 czerwca w Domu Kaszubskim odby³o siê seminarium dyskusyjne
poœwiêcone „Bibliotece Pisarzy Kaszubskich”.

Pod has³em „Mówi¹c Ojczyzna” – kszta³towanie polskiej to¿samoœci – wy-
chowanie patriotyczne – edukacja kulturalna, w dniach 19-21 wrzeœnia 2012 od-
by³o siê IV Krajowe Spotkanie Ksiê¿y Regionalistów w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Drohiczynie. Organizatorem sesji by³o Miêdzynarodowe Centrum
Dialogu Miêdzykulturowego i Miêdzyreligijnego Uniwersytetu Kardyna³a Stefa-
na Wyszyñskiego w Warszawie, Zak³ad Regionalizmu UKSW oraz Rada Kra-
jowa Ruchu Stowarzyszeñ Regionalnych RP, zaœ kierownikiem naukowym ks.
prof. dr hab. Henryk Skorowski, by³y rektor UKSW. Na spotkaniu tym Instytut
Kaszubski reprezentowali prof. Józef Borzyszkowski i ks. Bogus³aw G³odowski.
Prof. Borzyszkowski wzi¹³ udzia³ w dyskusji „Koœció³ w regionie – regionalizm
w Koœciele”, gdzie przybli¿y³ kulturê Kaszub i Pomorza.
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Tradycyjna ju¿ XV Buczkowska Konferencja Naukowa pt. „Piœmiennictwa
krajeñskiego ksiêga wtóra”, której kierownikiem naukowym by³a prof. Jowita
Kêciñska-Kaczmarek, odby³a siê 22 wrzeœnia 2012 w Wiejskim Domu Kultury
w Wielkim Buczku na Krajnie (gmina Lipka, pow. Z³otów). Referaty wyg³osili:
prof. Józef Borzyszkowski Historia Krajny w piœmiennictwie Muzeum Ziemi Zlo-
towskiej, nadleœniczy Jerzy Tarkowski (Chodzie¿) Od hymnu Polski do hymnu
najmniejszej ma³ej ojczyzny, mgr Marek Cho³odowski Prawdy Polaków w dzia³a-
niach m³odzie¿y Z³otowszczyzny, dr S³awomir £aniecki Krajeñskie dwory, dworki
i nie tylko w piœmiennictwie krajeñskim, mgr Jerzy Jelonek Piast Ko³odziej a Z³o-
towszczyzna i jej piœmiennictwo, dr Marian Fryda Ziemia Cz³uchowska – pomost
miêdzy Kaszubami i Krajn¹, prof. Jowita Kêciñska-Kaczmarek Z perspektywy
ma³ego Wielkiego Buczka – o wspó³czesnym piœmiennictwie krajeñskim. Podczas
konferencji og³oszono wyniki pleneru rzeŸbiarskiego „Matka Boska – Królowa
Lasów Krajeñskich”, którego organizatorem i sponsorami by³y nadleœnictwa kra-
jeñskie (Z³otów, Lipka, Okonek, Jastrowie, Pi³a), Stowarzyszenie „Tilia” z Lipki,
oddzia³ ZK-P Krajniacy z Wielkiego Buczka. Og³oszono wyniki XV konkursu
plastycznego „Moja Matka Boska Radosna” organizowanego przez „Krajniaków”,
dokonano promocji tomiku poetyckiego Emilii Glugli z Wielkiego Buczka „Anio³y
skrzyd³ami dotykaj¹ ziemi”. W konferencji uczestniczy³o ok. 160 osób, w tym
chór „Lutnia” z Miasteczka Krajeñskiego.

Wspólnie z Wójtem i Rad¹ Gminy Wejherowo, Akademi¹ Pomorsk¹ w S³up-
sku, Bibliotek¹ Publiczn¹ Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolsze-
wie, Samorz¹dowym Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Bolszewie oraz Gminnym
Oœrodkiem Kultury w Goœcicinie w dniu 17 paŸdziernika 2012 Instytut Kaszub-
ski wspó³organizowa³ konferencjê naukow¹ Aleksander Labuda i wyzwania to¿-
samoœci kaszubskiej. W 110. rocznicê urodzin twórcy, której kierownikiem nauko-
wym by³ prof. Daniel Kalinowski. Obrady konferencji mia³y miejsce w „Dworku
Drzewiarza”, siedzibie GOK w Goœcicinie. Z ramienia Instytutu referaty wyg³osili:
Józef Borzyszkowski Aleksander Labuda i Zrzesz Kaszëbskô a Zrzësziñcë, Jerzy
Samp Œwiat na opak w felietonistyce Aleksandra Labudy, Adela Kuik-Kalinow-
ska Pomiêdzy programem a emocj¹. Bieguny liryki Aleksandra Labudy, Tadeusz
Linkner Œwiat mitów kaszubskich Aleksandra Labudy, Daniel Kalinowski Fabu-
laryzacja mitu w twórczoœci Aleksandra Labudy oraz Marek Cybulski Jêzykowy
obraz polskiej rzeczywistoœci spo³ecznej i politycznej po roku 1945 w felietonach
Aleksandra Labudy. Konferencji towarzyszy³a promocja ksi¹¿ki A. Labudy Z cza-
sów Swiãtopô³ka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach oraz otwarcie wystawy Inspi-
racje malarskie poezj¹ Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa.

26 paŸdziernika 2012 w Chojnicach odby³a siê konferencja naukowa z okazji
80-lecia miejscowego muzeum, w której udzia³ wzi¹³ prezes IK prof. Józef
Borzyszkowski. Z tej okazji Muzeum Historyczno-Etnograficznemu w Chojni-
cach nadano imiê Juliana Rydzkowskiego, o co od wielu lat zabiega³ Instytut
Kaszubski.
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Dnia 22 listopada 2012 w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie od-
by³a siê XI Konferencja Kaszuboznawcza Alojzy Budzisz i kr¹g twórców „Przy-
jaciela Ludu Kaszubskiego”, którego wspó³organizatorem, obok wspomnianego
muzeum i Akademii Pomorskiej w S³upsku, by³ Instytut Kaszubski, a kierowni-
kiem naukowym prof. Daniel Kalinowski. Referaty wyg³osili: Daniel Kalinowski
Materia³ literacki w „Przyjacielu Ludu Kaszubskiego” oraz „Bënë ë buten”,
Jerzy Treder Specyfika jêzyka kaszubskiego w prozie A. Budzisza, Adela Kuik-
-Kalinowska Rozumienie ojczyzny w tekstach Alojzego Budzisza, Tomasz Derlatka
O problemie sekwencji deskryptywnych w twórczoœci prozatorskiej Alojzego Bu-
dzisza oraz Jowita Kêciñska-Kaczmarek Jan Sas na ³amach „Przyjaciela Ludu
Kaszubskiego”.

Dzia³alnoœæ cz³onków Instytutu Kaszubskiego, poza konferencjami, dotyczy³a
równie¿ innych przedsiêwziêæ. W dniu 11 kwietnia 2012 w Gdañsku otwarto
wystawê fotograficzno-dokumentaln¹ Rosyjscy jeñcy wojenni i emigranci w Gdañ-
sku 1914–1939 r., któr¹ otworzy³ i s³owo wstêpne wyg³osi³ prof. Andrzej Roma-
now. Wspó³organizatorami wystawy by³y Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury
w Gdañsku (w którego siedzibie mia³a miejsce wystawa), Instytut Kaszubski oraz
Stowarzyszenie Wspó³pracy Polska-Wschód. W trakcie wystawy pojawi³ siê po-
mys³ zorganizowania konferencji na temat badaczy rosyjskich zajmuj¹cych siê
Kaszubami, do której jednak strona rosyjska musi poczyniæ pewne przygotowa-
nia, zw³aszcza w sferze badañ i kwerend w swoich instytucjach naukowych.

12 maja 2012 w ramach obchodów IV Dnia Kaszubskiego w Szczecinie od-
by³a siê sesja popularnonaukowa M³odzi Kaszubi – tradycja i wspó³czesnoœæ.
Organizatorami imprezy by³y Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³ w Szcze-
cinie, Instytut Kaszubski w Gdañsku oraz Archiwum Pañstwowe w Szczecinie.
Sesjê, która odby³a siê na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, poprowadzi³ prof. Kazi-
mierz Koz³owski, zaœ referaty dotycz¹ce zagadnieñ kaszubskich wyg³osili m.in.
Andrzej Romanow Ruch m³odokaszubski i Krzysztof Wirkus O m³odych Kaszu-
bach i Pomorzakach dziœ. Z kolei w bogatym programie IV Dnia Kaszubskiego
znalaz³o siê m.in. spotkanie przedstawicieli sejmików pomorskiego i zachodnio-
pomorskiego, msza œw. z liturgi¹ s³owa w jêzyku kaszubskim w Bazylice p.w. œw.
Jana Chrzciciela, wystawa „Z kaszubsko-s³owiañskich i polskich losów Pomorza
Zachodniego” w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Kiermasz Kaszubski
na dziedziñcu Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Teksty wszystkich wy-
st¹pieñ zosta³y opublikowane w okolicznoœciowym wydawnictwie Kaszubi
w Szczecinie. Dzia³alnoœæ szczeciñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w latach 2011–2012 (Szczecin 2012). Mi³¹ uroczystoœci¹ Dnia Kaszub-
skiego by³o wrêczenie dyplomu Honorowego Cz³onka Instytutu Kaszubskiego
prof. Kazimierzowi Koz³owskiemu.

W dniach 22-25 maja 2012 roku goœci³ w Instytucie p. Klaus Reiff, przedsta-
wiciel Fundacji im. Hermanna Niermanna z Düsseldorfu. W czasie swojego po-
bytu odwiedzi³ m.in. Dom Kaszubski i siedzibê Instytutu, wejherowskie Muzeum
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Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Kaszubski Uniwersytet Lu-
dowy we Wie¿ycy. W tych dwóch ostatnich placówkach zapozna³ siê z efektami
dotacji przyznanych na remonty i wyposa¿enie. Wizyta niemieckiego goœcia by³a
te¿ okazj¹ do podziêkowania za wsparcie dotychczasowych dzia³añ Instytutu,
a jednoczeœnie do rozmów na temat przysz³oœci, planów i zamierzeñ, w których
mog³aby partycypowaæ Fundacja. By³a te¿ okazja do zwiedzenia Gdañska i Ka-
szub. Z ramienia Instytutu Kaszubskiego wizytê zorganizowa³ prof. Józef Bo-
rzyszkowski, zaœ przewodnikami goœcia byli dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szew-
czyk oraz dr Tomasz Rembalski. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, i¿ w 2012
roku Fundacja im. Hermanna Niermannna sfinansowa³a remont pomieszczeñ biu-
rowych Instytutu, zakup mebli biurowych oraz rega³ów magazynowych na ksi¹¿ki,
a tak¿e dwóch stanowisk komputerowych.

13 lipca 2012 Instytut Kaszubski wzi¹³ udzia³ w XIII Koœcierskich Targach
Ksi¹¿ki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”, gdzie wystawi³ swoje wy-
dawnictwa. W towarzysz¹cym targom konkursie g³ówn¹ nagrodê w kategorii lite-
ratura faktu otrzyma³a wydana przez Instytut ksi¹¿ka Jana Zbrzëcë (Stanis³awa
Pestki) W stolëcë chmùrników.

Dzieñ póŸniej (14 lipca), w koœciele p.w. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Bytowie mia³o miejsce uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêco-
nej ks. Ignacemu Cyrze (1856–1914), prezesowi Towarzystwa M³odokaszubów,
podczas której okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ prezes IK prof. Józef
Borzyszkowski. Z tej okazji ukaza³a siê równie¿ broszura Ksi¹dz Ignacy Cyra
(1856–1914). Prezes Towarzystwa M³odokaszubów (Bytów 2012), autorstwa
Cezarego Obracht-Prondzyñskiego.

Dnia 17 lipca 2012 w Starbieninie mia³o miejsce spotkanie promocyjne Ze-
szytu Zespo³ów Senackich 12/2012 pt. Spo³ecznoœæ kaszubska w procesie prze-
mian. Kultura, to¿samoœæ, jêzyk pod redakcj¹ Kazimierza Kleiny i Cezarego
Obracht-Prondzyñskiego. Prezentacji tomu dokona³ prof. Józef Borzyszkowski,
a wspó³organizatorami spotkania by³y Kaszubski Zespó³ Parlamentarny, Instytut
Kaszubski i Kaszubski Uniwersytet Ludowy.

Uroczystoœci¹ o du¿ej randze, w której udzia³ wziêli licznie zgromadzeni
goœcie, by³a promocja ksi¹¿ki Prymas z Kaszub. Z Arcybiskupem Henrykiem Mu-
szyñskim rozmawia Krzysztof £ukasik (13 wrzeœnia), któr¹ zaprezentowa³ prof.
Józef Borzyszkowski. G³os zabra³ równie¿ K. £ukasik, jak i starosta gnieŸnieñski
Dariusz Pilak. W punkcie drugim spotkania znalaz³o siê wrêczenie dyplomu Cz³on-
ka Honorowego Instytutu Kaszubskiego ks. abp. Tadeuszowi Goc³owskiemu.
Laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski (jej tekst, podobnie jak lau-
dacje dla profesorów Andrzeja Zbierskiego i Kazimierza Koz³owskiego zosta³y
zamieszczone w niniejszym tomie). Bohaterowie spotkania podzielili siê swoimi
refleksjami na temat Kaszub i Kaszubów. Relacja ze spotkania z oboma arcy-
biskupami znalaz³a siê w miesiêczniku „Pomerania” (2012, nr 10). Spotkanie za-
koñczy³a uroczysta kolacja z udzia³em arcybiskupów i znaczniejszych goœci.
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Oprócz tego cz³onkowie Instytutu uczestniczyli w tworzeniu kierunku etno-
filologia kaszubska na Uniwersytecie Gdañskim (koordynatork¹ i g³ówn¹ twór-
czyni¹ by³a dr Justyna Pomierska z Instytutu Filologii Polskiej UG). Kierunek
ruszy w paŸdzierniku 2013 roku. Jednoczeœnie toczy³y siê prace w ramach grupy
roboczej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na stworzeniem wa-
runków dla uruchamiania kierunku etnofilologia. W pracach tego zespo³u uczest-
niczyli dr Tomasz Wicherkiewicz i prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. W tym
kontekœcie nale¿y te¿ wspomnieæ o udziale cz³onków Instytutu w spotkaniu Ko-
misji Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych (29 maja 2012 r.), którego tematem
by³y kwestie edukacji, w tym tak¿e na poziomie wy¿szym.

W minionych dwunastu miesi¹cach, do koñca listopada 2012 Instytut Ka-
szubski, samodzielnie lub we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami, wyda³ 15 pozy-
cji ksi¹¿kowych. S¹ to:
• Nekropolie Pomorza, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 2011, (g³ów-

nym wydawc¹ by³o Nadba³tyckie Centrum Kultury)
• Józef Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdañsk

2011, (wspólnie z Uniwersytetem Gdañskim)
• Ernst Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Ein

Beitrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei / Izydor Gulgowski,
O nieznanym ludzie w Niemczech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznaw-
stwa Kaszub, przek³ad Magdalena Darska-£ogin, red. naukowa i wstêp Józef
Borzyszkowski, Berlin 1911-Gdañsk 2012

• Jan Karnowski, Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi, oprac.
i wstêp J. Borzyszkowski, Gdañsk 2012 (wspólnie z Zrzeszeniem Kaszub-
sko-Pomorskim)

• Jerzy Affeltowicz, Spe³nione nadzieje. Ze wspomnieñ z Borów Tucholskich
i Zaborów u schy³ku XIX wieku, Gdañsk 2012

• „Acta Cassubiana”, t. 14, 2012, red. naukowy i przewodnicz¹cy Komitetu
Redakcyjnego Józef Borzyszkowski

• Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich,
t. III, red. J. Borzyszkowski, T. Rembalski, Gdañsk 2012

• Sylwia Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja narodowoœciowa polskiej lud-
noœci w województwie gdañskim po II wojnie œwiatowej, Gdañsk 2012

• Liryka m³odokaszubów, oprac. i przypisy Hanna Makurat, wstêp: Józef Bo-
rzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska i Hanna Makurat, „Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich”, t. 7, Gdañsk 2012

• Florian Ceynowa (1817–1881). Jego ¿ycie i dokonania oraz rola wœród
potomnych, red. Józef Borzyszkowski, Gdañsk 2012

• Losy ró¿ne, miejsca wspólne. W krainie wielu kultur, jêzyków i smaków, red.
Cezary Obracht-Prondzyñski, Gdañsk-Bytów 2012 (wspólnie z oddzia³em
ZK-P w Bytowie)
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• Jêzykowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziœ, red. Ma³-
gorzata Klinkosz, Zenon Lica (wspólnie z Uniwersytetem Gdañskim)

• Konrad Kaczmarek, Sine, „Biblioteczka Wikinga”, nr 4, Gdañsk-Wielki Bu-
czek 2012 (wspólnie z oddzia³em ZK-P w Wielkim Buczku)

• Emilia Glugla, Anio³y skrzyd³ami dotykaj¹ ziemi, wybór i wstêp Jowita Kê-
ciñska-Kaczmarek, Wielki Buczek 2012 (wspólnie z oddzia³em ZK-P w Wiel-
kim Buczku)

• Franciszek Fenikowski – Kaszuby na nowo odczytane, red. Daniel Kalinow-
ski, Gdañsk-S³upsk 2012 (wspólnie z Akademi¹ Pomorsk¹ w S³upsku)

• Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyñski, M³odokaszubi. Szkice
biograficzne, Gdañsk 2012 (wspólnie z ZK-P). Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach
Roku M³odokaszubów (w jego ramach odby³o siê tak¿e spotkanie prof.
C. Obracht-Prondzyñskiego z Oddzia³em ZK-P w Kolbudach 16 paŸdziernika
2012).

Kilka nastêpnych pozycji znajduje siê w opracowaniu redakcyjnym, a ich
wydanie planowane jest na 2013 rok.

Wydawnictwom Instytutu Kaszubskiego towarzyszy³y promocje, prezentacje
i spotkania. W dniu 7 marca 2012 w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku, stara-
niem Nadba³tyckiego Centrum Kultury, odby³a siê promocja ksi¹¿ki Nekropolie
Pomorza, któr¹ poprowadzi³ prof. Cezary Obracht-Prondzyñski. W jej trakcie odby³
siê panel dyskusyjny, który poprowadzili dr in¿. arch. Katarzyna Rozmarynowska,
prof. Stanis³aw Rosiek, prof. Józef Borzyszkowski i mgr Warcis³aw Machura.

Nastêpnego dnia, 8 marca 2012 w Tawernie „Mestwin” w Gdañsku odby³a
siê promocja ksi¹¿ki Jana Zbrzycy (Stanis³awa Pestki) W stolëcë chmùrników, na
któr¹ przybyli liczni goœcie, w tym delegacja z Brus na czele z burmistrzem miasta.
Goœci powita³ prezes Instytutu prof. Józef Borzyszkowski, a laudacjê wyg³osi³
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski, przedstawiaj¹c ¿yciorys autora, konstrukcjê
i treœæ ksi¹¿ki. Nastêpnie fragment dzie³a odczyta³a uczennica bruskiego liceum
Katarzyna G³ówczewska. Swoimi refleksami na temat ksi¹¿ki podzieli³a siê Bo-
¿ena Ugowska – jej redaktorka. G³os zabrali tak¿e czytelnicy ksi¹¿ki i wielbiciele
twórczoœci autora, prof. Zbigniew Zielonka, red. Piotr Dziekanowski oraz prezes
ZK-P £ukasz Grzêdzicki.

Ksi¹¿ka ta by³a tak¿e promowana na spotkaniu w dn. 18 czerwca w Bytowie,
które zorganizowa³ Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Laudacjê wy-
g³osi³ prof. C. Obracht-Prondzyñski.

W Tawernie Mestwin 22 marca odby³a siê promocja dwóch kolejnych wy-
dawnictw Instytutu, Jana Karnowskiego Dramaty, które ukaza³y siê w ramach
„Biblioteki Pisarzy Kaszubskich”, t. 6 oraz Gerharda Jeskego Anio³ z tr¹bk¹
i inne opowiadania. Gdañskie obrazy pamiêci 1935–1945. Zebranych goœci
powita³ wiceprezes Instytutu Cezary Obracht-Prondzyñski i przekaza³ g³os prof.
Miros³awowi Ossowskiemu, który wyg³osi³ laudacjê ksi¹¿ki Gerharda Jeskego.
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Laudator nawi¹za³ do pewnej ogólnej prawid³owoœci spisywania memuarów
w czasie przechodzenia na emeryturê. W dalszej czêœci swoich wywodów stwier-
dzi³, ¿e ksi¹¿ka Jeskego ma formê beletrystyczn¹, ale jednoczeœnie du¿e walory
poznawcze. Podkreœli³, i¿ jej przek³ad nie by³ ³atwy ze wzglêdu na u¿ycie w niej
dialektu gdañskiego i opis miejsc ju¿ nieistniej¹cych. Nastêpnie g³os zabra³ prof.
Jerzy Treder, omawiaj¹c szczegó³owo, przybli¿aj¹c czytelnikom konstrukcjê naj-
nowszego tomu „Biblioteki Pisarzy Kaszubskich” Dramaty Jana Karnowskiego.

Kolejna promocja dwóch wydawnictw instytutowych odby³a siê 10 maja 2012
równie¿ w Tawernie „Mestwin”, a dotyczy³a ksi¹¿ek Tatczëzna. Literackie prze-
strzenie Kaszub Adeli Kuik-Kalinowskiej oraz O historii literatury kaszubskiej
i jej twórcach Józefa Borzyszkowskiego. Obszerne s³owo promuj¹ce obie publi-
kacje wyg³osi³ prof. Jerzy Treder, po czym odnieœli siê do jego wywodów autorzy.
Józef Borzyszkowski podkreœli³, i¿ Jerzy Treder jako recenzent ksi¹¿ek wiele wnosi
do ka¿dej recenzowanej pracy, przez co staje siê rzeczywiœcie recenzentem bardzo
dobrym. Stwierdzi³ te¿, i¿ jego ksi¹¿ka jest prac¹ historyka, i ¿e czyta wszystko,
co ukazuje siê po kaszubsku. Stanowi to „kawa³ jego ¿ycia”. Podkreœli³, i¿ bardzo
wa¿ny jest kontekst, w jakim powstaje dzie³o. Postawi³ te¿ pytanie, „co zaliczyæ
do literatury kaszubskiej? Czy wszystko to, co pisane po kaszubsku?”.

Dwa tygodnie póŸniej (24 maja) w tej samej tawernie odby³a siê promocja
d³ugo oczekiwanej pracy Izydora Gulgowskiego Von einem unbekannten Volke in
Deutschland pierwotnie wydanej w Berlinie w 1911 roku, a obecnie po 100 latach
w Gdañsku pod tytu³em O nieznanym ludzie w Niemczech. Przek³adu ksi¹¿ki do-
kona³a Magdalena Darska-£ogin, zaœ jej opracowania naukowego Józef Borzysz-
kowski. Zalet¹ ksi¹¿ki jest to, i¿ zawiera ona zarówno oryginalny tekst niemiecki
z 1911, jak i wspó³czesne t³umaczenie na jêzyk polski. Promocjê ksi¹¿ki popro-
wadzi³ Cezary Obracht-Prondzyñski, sylwetkê jej autora Izydora Gulgowskiego
przybli¿y³ Józef Borzyszkowski, a Magdalena Darska-£ogin podzieli³a siê swymi
refleksjami na temat szczegó³owej wiedzy autora i problemów z przek³adem. Na
zakoñczenie C. Obracht-Prondzyñski wysun¹³ pomys³, aby zebraæ literaturê ob-
cojêzyczn¹ na temat Kaszub i Kaszubów, a nastêpnie dokonaæ jej przek³adu
i wydania, podobnie jak z dzie³em Gulgowskiego. Goœciem specjalnym promocji
by³ pan Klaus Reiff, przedstawiciel Fundacji im. Hermanna Niermanna z Düssel-
dorfu, która dofinansowa³a wydanie ksi¹¿ki.

W nastêpnym miesi¹cu, 28 czerwca 2012 mia³a miejsce ostatnia przedwaka-
cyjna promocja ksi¹¿ki: Jan Karnowski, Aleksander Majkowski. Wspomnienia –
listy – uwagi w opracowaniu i ze wstêpem Józefa Borzyszkowskiego. Tradycyjnie
ju¿ spotkanie odby³o siê w tawernie „Mestwin”, a laudacjê wyg³osi³ prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski.

Dnia 13 grudnia 2012 roku w tawernie „Mestwin” odby³a siê promocja ksi¹¿ki
M³odokaszubi. Szkice biograficzne, autorstwa Józefa Borzyszkowskiego i Ceza-
rego Obracht-Prondzyñskiego. Laudacjê wyg³osi³ prof. Andrzej Romanow.
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Zapewnienie œrodków na dzia³alnoœæ Instytutu Kaszubskiego zwi¹zane jest
m.in. ze sk³adaniem i rozliczaniem wielu wniosków kierowanych do ró¿nych orga-
nizacji i instytucji o sfinansowanie pojedynczych przedsiêwziêæ, za które odpo-
wiedzialni s¹ w g³ównej mierze cz³onkowie Zarz¹du. Bardzo wa¿nymi partnerami
finansowi i mecenasami Instytutu s¹ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Fundacja im. Hermanna Niermanna
z Düsseldorfu, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Wymieniæ tu nale¿y po-
nadto: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a zw³aszcza jego oddzia³y terenowe
w Gdañsku, Gdyni, Wielkim Buczku, Bytowie, Chojnicach, Wierzchucinie, Szcze-
cinie i in., Nadleœnictwa w Przymuszewie i Koœcierzynie, Muzeum Piœmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
w Bytowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego w S³upsku, Muzeum Historyczno-
-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum Miasta Gdyni, Kaszubski Uniwersytet
Ludowy, Uniwersytet Gdañski, Akademiê Pomorsk¹ w S³upsku, Uniwersytet
Szczeciñski, Elbl¹sk¹ Uczelniê Humanistyczno-Ekonomiczn¹, Bibliotekê Gdañsk¹
PAN, Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdañsku; Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Lêborku, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gdyni, Ksi¹¿nicê Pomorsk¹
w Szczecinie, Bibliotekê G³ówn¹ Uniwersytetu Szczeciñskiego, Archiwum Pañ-
stwowe w Szczecinie oraz szereg samorz¹dów, od Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Pomorskiego zaczynaj¹c, przez samorz¹dy powiatowe a¿ po sa-
morz¹dy miejskie i gminne.

W tym miejscu podziêkowaæ nale¿y wszystkim instytucjom i osobom pry-
watnym, które w jakikolwiek sposób, materialnie, rad¹ czy prac¹ wolontariack¹
wspomog³y dzia³ania Instytutu Kaszubskiego w roku 2012. Podkreœliæ te¿ trzeba,
¿e osi¹gniêcia i sukcesy Instytutu s¹ efektem zaanga¿owania i oddania pracowni-
ków oraz cz³onków stowarzyszenia.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Miêdzynarodowe Warsztaty Letnie
Günter Grass – twórczoœæ i recepcja,

Uniwersytet Gdañski, 27.06.–1.07.2012

W dniach 27.06.–1.07.2012 na Uniwersytecie Gdañskim odby³y siê Miêdzy-
narodowe Warsztaty Letnie Günter Grass – twórczoœæ i recepcja, zorganizowane
przez Katedrê Literatury i Kultury Niemieckiej Instytutu Filologii Germañskiej
i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdañsku. Seminarium zosta³o przeprowa-
dzone w ramach gdañskich obchodów 85. urodzin pisarza. Wziêli w nim udzia³
przede wszystkim doktoranci z Polski, Niemiec, Austrii, Chorwacji i Rosji, przy-
gotowuj¹cy prace zwi¹zane z tematem spotkania oraz doœwiadczeni badacze twór-
czoœci noblisty.

Warsztaty otworzyli Dziekan Wydzia³u Filologicznego prof. Andrzej Ceynowa
i Dyrektor ds. Naukowych IFG prof. Danuta Olszewska. W imieniu organizato-
rów goœci przywita³ prof. Miros³aw Ossowski, kierownik Katedry Literatury
i Kultury Niemieckiej i prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdañsku. Wy-
k³ad otwieraj¹cy spotkanie, zatytu³owany Gdañsk jako orbita Grassa. Vergegen-
kunft, wyg³osi³a prof. Gertruda Cepl-Kaufmann z Uniwersytetu im Heinricha
Heinego w Düsseldorfie, autorka m.in. pierwszego doktoratu dotycz¹cego recep-
cji gdañskiego pisarza.

G³ównym celem spotkania by³ dialog miêdzypokoleniowy, stworzenie mo¿-
liwoœci prezentacji projektów dysertacyjnych i przedyskutowania ich podczas
seminariów prowadzonych przez doœwiadczonych badaczy twórczoœci pisarza, tj.
prof. Marion Brandt z Instytutu Filologii Germañskiej, prof. Ewê Graczyk z Insty-
tutu Filologii Polskiej UG, wspomnian¹ Gertrudê Cepl-Kaufmann oraz prof. Per
Øhrgaarda z Kopenhagi, literaturoznawcê i t³umacza twórczoœci Güntera Grassa
na jêzyk duñski.

Seminarium podzielone zosta³o na trzy bloki tematyczne. Blok tematyczny
Gdañsk jako miejsce pamiêci poprowadzi³a G. Cepl-Kaufmann. Julia Kanchana
Schlichting z Getyngi przedstawi³a projekt Poetologia (z)w¹tpienia – opowiada-
nie i pokoleniowe pamiêtanie w ‘trylogii pamiêci’ Güntera Grassa, którym to
terminem objê³a teksty: Id¹c rakiem, Przy obieraniu cebuli i Skrzynka. Nastêpnie
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Ingo Reiff z Kolonii zaprezentowa³ temat badawczy Topografia i historia opo-
wiadanego miasta w twórczoœci Güntera Grassa, w którym m.in. stawia sobie
pytanie, czy Grass konstruuje w swojej twórczoœci obraz Gdañska tak¿e jako ka-
szubskiego miejsca pamiêci. Natomiast Joanna Bednarska-Kocio³ek (£ódŸ) omó-
wi³a za³o¿enia projektu By³o sobie miasto… Mit i to¿samoœæ w twórczoœci Günte-
ra Grassa, Stefana Chwina i Paw³a Huelle. Pierwszy blok tematyczny zamknê³o
wyst¹pienie Carla Johannesa Rokitansky’ego na temat Artysta uciekaj¹cy przed
œwiatem. Motyw „Weltflucht” w niemieckojêzycznych powieœciach i nowelach XIX
i XX w. W swoich badaniach doktorant z Innsbrucka odnosi siê pod wzglêdem
komparatystycznym m.in. do Blaszanego bêbenka Güntera Grassa.

Kolejny blok tematyczny Konstrukcje to¿samoœci i zwi¹zki ze sztukami wizu-
alnymi, poprowadzony przez M. Brandt i E. Graczyk, obj¹³ ostatecznie trzy wy-
st¹pienia. Anemarija Ruèeviæ (Osijek, Chorwacja) omówi³a projekt Postacie
kobiece w utworach Güntera Grassa. Kolejne dwa tematy poœwiêcone by³y rela-
cjom s³owa i sztuk wizualnych. Viktoria Krason (Lubeka) przedstawi³a projekt
Sztuka wizualna Güntera Grassa w jej kontekœcie literackim. Interdyscyplinarna
analiza w odniesieniu do ‘Gdañskiej Trylogii’ (1959–1963) i ‘Turbota’ (1977),
a Anna Kowalewska-Mróz (Gdañsk) zaprezentowa³a wyniki swoich badañ nad
tematem literackich nawi¹zañ do gdañskiego malarstwa i rzeŸby u Güntera Grassa,
Stefana Chwina i Paw³a Huellego w kontekœcie ich koncepcji sztuk wizualnych.

Trzeci blok Literatura – polityka – przek³ad moderowa³ P. Øhrgaard. Otwo-
rzy³o go wyst¹pienie Astrid Shchekiny-Greipel (Moskwa, Gangkofen), która
w swoich badaniach podjê³a kwestiê sowieckiej polityki w zakresie literatury
(1953–1985) na przyk³adzie t³umaczeñ literatury niemieckojêzycznej. Kolejny
referat – Ewy Winek z Torunia – odnosi³ siê do pracy licencjackiej na temat:
Güntera Grassa ‘Przy obieraniu cebuli’, tzn. konflikt wokó³ niewygodnego wy-
znania. Nastêpnie Petra Maria Buchta (Katowice) przedstawi³a streszczenie pra-
cy magisterskiej Wyprowadzanie nowej jakoœci w Sebalda „Unerzählt”. Inkorpo-
racja sztuki wizualnej w teœcie literackim. Seminarium zamknê³a Daria Szymbor-
ska, doktorantka na UG, która przedstawi³a za³o¿enia projektu doktorskiego Günter
Grass jako pisarz polityczny i moralista.

Ponadto podczas warsztatów prof. E. Graczyk i prof. Ewa Nawrocka podzie-
li³y siê wspomnieniami dotycz¹cymi recepcji twórczoœci Güntera Grassa podczas
legendarnych seminariów na gdañskiej polonistyce, prowadzonych przez prof.
Mariê Janion w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Rozmowê z polo-
nistkami moderowa³a M. Brandt, przy wsparciu t³umaczeniowym prof. Eweliny
Kamiñskiej – germanistki i literaturoznawcy z Uniwersytetu Szczeciñskiego.
M. Brandt poprzedzi³a rozmowê refleksj¹ na temat w³asnego odkrywania i per-
spektywy badawczej twórczoœci gdañskiego pisarza. Natomiast prof. Friedhelm
Boll z Bonn, przedstawiciel Fundacji im. Friedricha Eberta, wyg³osi³ referat doty-
cz¹cy dzia³alnoœci publicznej oraz znaczenia Güntera Grassa w kszta³towaniu siê
stosunków polsko-niemieckich, koncentruj¹c siê na relacji pisarza i Willy’ego



MI£OS£AWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK400

Brandta. Dr Florian Reinartz z Bremy przestawi³ prezentacjê na temat audiowizu-
alnej recepcji Güntera Grassa oraz dzia³alnoœci i zbiorów Medienarchiv Günter
Grass Stiftung w Bremie. Œladami pisarza i jego postaci literackich po Dolnym
Wrzeszczu poprowadzili uczestników w ramach prezentacji multimedialnej i wy-
cieczki tematycznej prof. Marek Jaroszewski (profesor emeritus, Warszawa, do
2010 r. IFG UG) i M. Ossowski. Podczas warsztatów uczestnicy mieli tak¿e oka-
zjê spotkaæ siê w kameralnym gronie i porozmawiaæ z Günterem Grassem w jego
mieœcie rodzinnym. Spotkanie na Uniwersytecie Gdañskim moderowa³y wspó³-
organizatorki warsztatów – dr Anastasia Telaak i dr Mi³os³awa Borzyszkowska-
-Szewczyk z IFG.

Uczestnicy warsztatów brali tak¿e udzia³ w galowym przedstawieniu spekta-
klu Id¹c rakiem, wyre¿yserowanym przez Krzysztofa Babickiego w Teatrze Miej-
skim w Gdyni, a wystawionym na statku Dar Pomorza. Adaptacjê sceniczn¹ przed-
stawienia opracowa³ Pawe³ Huelle. Badacze twórczoœci Güntera Grassa uczestni-
czyli tak¿e w otwarciu wystawy grafik artysty w Gdañskiej Galerii Güntera Grassa,
pochodz¹cych ze zbioru Domu Güntera Grassa w Lubece. Mieli tak¿e mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w warsztatach w ramach konkursu literackiego Kulturowa ró¿no-
rodnoœæ w dziele Güntera Grassa, przeprowadzonych przez Centrum Herdera
w Gdañsku. Imprezy te sk³ada³y siê na obchody urodzin pisarza w Gdañsku, za-
inicjowane i koordynowane przez Stowarzyszenie Güntera Grassa. Ponadto Bi-
blioteka Humanistyczna UG przygotowa³a wystawê Literackie i artystyczne pod-
ró¿e Güntera Grassa. Twórczoœæ i recepcja na podstawie zbiorów Biblioteki Uni-
wersytetu Gdañskiego i DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej),
nad któr¹ opiek¹ merytoryczn¹ sprawowa³a M. Borzyszkowska, przy wspó³pracy
A. Telaak, lektorki DAAD na UG.

Partnerami projektu by³o Medienarchiv Günter Grass Stiftung w Bremie i Fun-
dacja Friedricha Eberta. Warsztaty zosta³y sfinansowane ze œrodków Wydzia³u
Filologicznego UG, Fundacji Johanna Gottfrieda Herdera w Gdañsku oraz Insty-
tutu Filologii Germañskiej.

Koncepcja wyjœciowa warsztatów, opracowana przez M. Borzyszkowsk¹, za-
k³ada³a tak¿e pog³êbienie znajomoœci kontekstu kulturowo-historycznego Kaszub
w ramach wyk³adu o historii i teraŸniejszoœci spo³ecznoœci kaszubskiej oraz wy-
cieczki studyjnej. Niestety, tym razem nie zosta³a zrealizowana. Kwestie kaszub-
skie, zarówno w odniesieniu do biografii pisarza, konstrukcji to¿samoœci jego
postaci literackich, jak i recepcji twórczoœci noblisty przez ruch kaszubsko-po-
morski, podejmowane by³y w dyskusjach i podczas kolacji po¿egnalnej w Tawer-
nie „Mestwin” w Domu Kaszubskim. Jednak¿e pog³êbienie tego aspektu pozostaje
postulatem do zrealizowania w ramach planowanej kolejnej edycji warsztatów.
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Jerzy Treder

SEK nagrodzony przez Prezesa
Rady Ministrów

Nagrodê Prezesa Rady Ministrów za rok 2011 w kategorii „Za wybitne osi¹-
gniêcia naukowe i artystyczne” otrzyma³ S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny,
autorstwa W. Borysia i H. Popowskiej-Taborskiej. Gratulacje!

Przypomnijmy zatem, ¿e S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny (SEK) au-
torstwa prof. Wies³awa Borysia i prof. Hanny Popowskiej-Taborskiej, wydany
w szeœciu tomach przez Instytut Slawistyki PAN i Slawistyczny Oœrodek Wydaw-
niczy, nale¿y bez w¹tpienia do najwybitniejszych osi¹gniêæ polskiej slawistyki
i humanistyki prze³omu XX i XXI wieku, stanowi¹c wielki i trwa³y wk³ad nauki
polskiej w zbadanie z³o¿onej sfery leksykalno-jêzykowej – poœrednio te¿ kulturowej
i politycznej (zapo¿yczenia) – swoistego idiolektu kaszubskiego (formalnie od
2005 r.: jêzyka regionalnego), rozwijaj¹cego siê od stuleci – w zmiennych warun-
kach politycznych i administracyjnych – na historycznym i obecnym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, od stuleci w œcis³ych z Polsk¹ zwi¹zkach: jêzykowych,
kulturowych, religijnych itd. Kolejny s³owiañski jêzyk zyska³ w ten sposób wa¿ne
i trudne do wykonania opracowanie specjalistyczne. W zwi¹zku z kontestowaniem
jeszcze niekiedy w nauce problemu statusu jêzyka kaszubskiego podkreœliæ nale¿y,
i¿ autorzy zachowuj¹ obiektywizm naukowych procedur i konkluzji, czego dowo-
dem mo¿e byæ m.in. u¿ywanie neutralnego terminu kaszubszczyzna.

Wysoki poziom naukowy dzie³a i rygorystyczne stosowanie nowoczesnych
regu³ etymologizowania i wyczerpuj¹cej prezentacji leksykograficznej gwaran-
tuj¹ znani w œwiecie autorzy o niekwestionowanym dorobku. Zapewniaj¹ o nim
tak¿e opinie wydawnicze uznanych autorytetów naukowych, polskich slawistów
prof. Janusza Siatkowskiego i prof. Kazimierza Polañskiego. Poziom merytoryczny
dzie³a i jego naukowe znaczenie dla dalszych badañ potwierdza kilkanaœcie ju¿
osobno wydrukowanych (od roku 1996) recenzji krajowych i zagranicznych
(np. L. Bednarczuk, F. Hinze, J. Treder1, Ž.Ž. Varbot), a tak¿e liczne cytowania

1 Por. m.in. w „Acta Cassubiana”, t. II, 2000, s. 325-331.
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w œwiatowej literaturze, szczególnie w nowo powstaj¹cych s³ownikach etymolo-
gicznych2.

S³ownik w piêciu tomach (tom 6. zawiera niezbêdne indeksy wyrazowe,
z p³yt¹ CD) liczy ponad 3700 hase³, w obrêbie których objaœniono niemal 9000
wyrazów kaszubskich, a jeœli uwzglêdniæ wieloznacznoœæ wyrazów, to liczba ta
jest znacznie wiêksza. Wyekscerpowanych zosta³o w tym celu wiele Ÿróde³ od po-
³owy XVI w. do dziœ, tj. od Duchownych piesni… S. Krofeja (1586) do Atlasu
jêzykowego kaszubszczyzny, red. Z. Stieber i H. Popowska-Taborska (1964–1978),
i do S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty (1967–1976);
wszystkie wczeœniej zosta³y wszechstronnie zanalizowane i opisane, m.in. przez
H. Popowsk¹-Taborsk¹3, inicjatorkê i autorkê koncepcji tego S³ownika, ju¿ w 1979 r.

Hase³ wyrazowych w S³owniku objêto „tylko” tyle m.in. dlatego, ¿e jest to
„s³ownik dyferencjalny w stosunku do jêzyka ogólnopolskiego”, który zatem
uwzglêdnia szczególnie „tak zwane kaszubizmy leksykalne”, archaizmy i inno-
wacje, a tak¿e „wybrane zapo¿yczenia niemieckie, bêd¹ce pozosta³oœci¹ wielo-
wiekowych kontaktów kaszubszczyzny z dialektami niemieckimi”. Uk³ad gniaz-
dowy materia³u w obrêbie has³a wyrazowego zapewnia ekonomiê opisu, s³u¿¹c
zarazem nowoczesnej metodzie etymologizowania, wymagaj¹cej bardzo wnikliwej
analizy struktury i zmian semantycznych wyrazu, jego wariantywnoœci fonetycznej
i morfologicznej, m.in. z powodu w¹tpliwych czêsto poœwiadczeñ (zapisów).

Do objaœnienia genezy tej leksyki wyzyskany zosta³ ogromny materia³ po-
równawczy z jêzyków indoeuropejskich i nieindoeuropejskich, w tym najwiêcej
wyrazów polskich (ok. 4200), niemieckich (ok. 1650), czeskich i rosyjskich (po
ok. 720) itd., a ok. 2000 opatrzono rekonstrukcjami pras³owiañskimi. Kaszubska
leksyka zosta³a wiêc w ten sposób skonfrontowana z bardzo szerokim t³em jêzy-
kowym. Spo¿ytkowano w tym celu wiele s³owników i prac, starszych i nowszych,
wykazanych w obszernym spisie literatury.

S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny u³atwia zainteresowanym, np. histo-
rykom, politologom, literaturoznawcom i kulturoznawcom – wnikniêcie w tajniki
kaszubskiego s³ownictwa, konkretyzuje wnioski o pozycji kaszubszczyzny wœród
jêzyków œwiata i zachêca do dalszych studiów leksyki w jêzykach s³owiañskich,
demonstruj¹c zarazem fachow¹ i obiektywn¹ metodê badawcz¹.

Dodajmy, ¿e poza „trudno dostêpnym” tomem I A–È (1994) pozosta³e s¹
jeszcze do nabycia; informacje na stronie internetowej Instytutu Slawistyki PAN.

2 Por. np. D.V. Paždjerski, Kaszubskie w¹tki w „S³owniku etymologicznym jêzyka serbskiego”,
„Acta Cassubiana”, t. XI, 2009, s. 37-56.

3 Por. m.in. H. Popowska-Taborska, W. Boryœ, Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim, Warsza-
wa 1996.
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Gerhard Jeske

Dlaczego spisa³em swoje wspomnienia

Moje wypowiedzi o przesz³oœci nie s¹ pesymistyczne, lecz oparte s¹ na w³as-
nych prze¿yciach i doœwiadczeniach. Gdy po roku 1945 przeczyta³em w Szlezwiku
Holsztynie pierwsze artyku³y prasowe o exodusie Niemców z drugiej strony Odry,
przerazi³em siê. Przede wszystkim nie mog³em zrozumieæ, dlaczego w prasie jest
tyle fa³szywych i z³oœliwych informacji. O rolnictwie wokó³ Gdañska powiedziano,
¿e Polacy nie umiej¹ zagospodarowaæ ziemi, a pola le¿¹ od³ogiem i dziczej¹.

Jak¿e to: prze¿y³em w Gdañsku czasy, gdy niemiecki Wehrmacht wykona³
rozkaz spalonej ziemi. Nale¿a³o do tego wysadzenie wa³ów na Wiœle i woda po-
desz³a a¿ do granic miasta pod Klein i Gross Walddorf (Olszynka). Byd³o wy-
strzelano, budynki i maszyny rolnicze zniszczono. Przez kolejne lata normalne
rolnictwo nie mog³o funkcjonowaæ. Lecz winni tego byli Polacy. Ta wroga propa-
ganda trwa do dzisiaj. Wskazujê na przemówienie prezydenta Tillicha z Saksonii.
Polityk ten z karier¹ polityczn¹ rozpoczêt¹ w NRD dopasowa³ siê do dzisiejszego
RFN i dlatego odniós³ sukces. Z okazji Dnia Ojczyzny wyg³osi³ mowê na temat
tzw. wypêdzonych. Tematem by³o „Okropieñstwa wypêdzenia”. Mówi³ o utracie
ojczyzny i ¿e 14 milionów straci³o ca³e swoje maj¹tki. Lecz nie poœwiêci³ ¿adnego
s³owa faszystowskiej wojnie i terrorowi, ¿adnego ubolewania z powodu masowych
mordów, wypêdzeñ i wywózek na wschód przez niemieckie w³adze i wojsko.

W RFN ukaza³a siê ksi¹¿ka pod tytu³em „Nie przemijaj¹cy ból”. Zosta³a
wydrukowana po raz trzeci. Realistyczne, pe³ne cierpienia wspomnienia s¹ w niej
wykorzystane dla stworzenia z³oœliwej, zafa³szowanej historii. Kilka historii jest
tak nieprawdopodobnych, ¿e przypominaj¹ czasy nazistowskiej propagandy. Na
temat wydarzeñ politycznych przed 1-ym wrzeœnia 1939 autor pisze: „Umiarko-
wane ¿¹dania Hitlera odnoœnie eksterytorialnego po³¹czenia Rzeszy z oddzielon¹
prowincj¹ Prus Wschodnich oraz przy³¹czenie Gdañska do Niemiec spotka³y siê
z odmow¹”. Konsekwencj¹ tego by³a koniecznoœæ ukarania polskiego szowini-
zmu. Tutaj odwo³ujê siê do Internetu, gdzie ten pogl¹d jest przejmowany przez
setki m³odych Niemców i gdzie umieszcza³em swoje artyku³y z protestami. Tak
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jak u pani Eriki Steinbach lub u cytowanego wy¿ej prezydenta Saksonii, czy autora
ksi¹¿ki Petera Porelli, wojna zaczyna siê dopiero wtedy, gdy sowiecka armia prze-
kracza granice Prus Wschodnich.

Ksi¹¿ka 712, z centrali zwi¹zkowej dla kszta³cenia politycznego, opubliko-
wana w 2010, pod tytu³em: „Zimna ojczyzna”. Autorem jest Andreas Kossert.
Ksi¹¿ka ta sta³a siê standardowym dzie³em. Dotychczas nazywa³o siê to „Ucieczka
i wypêdzenie”. W podtytule okreœlenie to jest zredukowane i czytamy: „Historia
niemieckich wypêdzonych po 1945 roku”. S³owa „ucieczka” brak.

Protest by³ych wiêŸniów obozów koncentracyjnych, antyfaszystów i uczniów,
podczas otwarcia Muzeum Prus Wschodnich 26.06.1987 r., przedstawiany jest
jako dzie³o lewicowego Frontu Ludowego. Autor ¿adnego s³owa nie poœwiêca fak-
towi, ¿e protest by³ skierowany nie przeciwko Muzeum, lecz jego politycznej
wymowie i wielu jego za³o¿ycielom, którzy w Trzeciej Rzeszy zajmowali promi-
nentne stanowiska. By³ wœród nich by³y przewodnicz¹cy Faszystowskiego Zwi¹zku
Studenckiego z Rygi, póŸniejszy SS-Gruppenfuehrer i Polizeifuehrer w Warthe-
land, dzia³aj¹cy w Urzêdzie SS ds. Rasy i Osiedleñ, baron von Fircks, który razem
z Erik¹ Steinbach by³ przeciwko uk³adom ze Wschodem. Muzea Wschodnich Nie-
miec powsta³y pod pojêciem „Kulturalna bitwa o Wschód”.

Ale nie dajmy siê zmyliæ: milczenie i manipulacja histori¹ jest problemem
europejskim. To samo jest w Polsce. Gdy z³o¿y³em swój pierwszy wniosek o wizê
do Polski, wniosek odes³ano z powrotem do biura podró¿y. Dlaczego? Jako miejsce
urodzenia poda³em „Danzig”, co nie zosta³o zaakceptowane. Mia³ byæ wpisany
„Gdañsk”, mimo ¿e wed³ug prawa miêdzynarodowego by³o to fa³szowanie œwia-
dectwa. Dopiero gdy Polska znalaz³a siê w Unii Europejskiej zaakceptowano
œwiadectwa z oryginaln¹ pisowni¹.

W czasie rozmowy na posterunku policji, oficer zwymyœla³ mnie od rewan-
¿ystów, poniewa¿ nie odpowiada³em po polsku. Uwa¿a³, ¿e powinienem mówiæ
po polsku, poniewa¿ urodzi³em siê przecie¿ w 1929 roku w Danzig, który dla
niego by³ miastem polskim, czyli dla niego Gdañskiem, w którym oczywiœcie
jêzyk polski by³ obok niemieckiego, co w jego logice oznacza³o, ¿e musia³em
tak¿e mówiæ po polsku. Kto tutaj urodzi³ siê po 1945 roku, temu ³atwo by³o wmó-
wiæ, ¿e Danzig, a wiêc Gdañsk, by³ zawsze polskim miastem.

Gdy zaj¹³em siê archiwalnymi dokumentami, nie da³o siê dalej zaprzeczaæ,
¿e dawniej w Gdañsku jêzykiem urzêdowym by³a ³acina i dialekt „Niederdeutsch”.
Przez to Gdañsk zosta³ powi¹zany z histori¹ Hanzy, lecz z wy³¹czeniem Koœcio³a
protestanckiego, który mia³ przecie¿ przemo¿ny wp³yw na kulturê w Gdañsku.
Gdy przyjecha³em do Gdañska w 1997 roku, aby przygotowaæ film o Akademii
Sztuk Piêknych, podszed³ do mnie dyrektor Akademii i poruszony zapyta³, czy
Koœció³ Mariacki do 1945 roku by³ ewangelicko-protestancki. Przeczyta³ to rano
w gazecie. „Nie tylko ten” odpowiedzia³em, „Gdañsk i inne miasta Hanzy na
wybrze¿u Ba³tyku oraz Morza Pó³nocnego sta³y siê od 1525 roku ewangelickie”.
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Zadziwiaj¹cym jest, ¿e taka niewiedza mog³a siê utrzymaæ do roku 1997.
Europa ma przed sob¹ jeszcze wielk¹ pracê dla uwolnienia siê od fa³szywych
przedstawieñ i œwiadomoœci zatrutej propagand¹.

Moimi wspomnieniami i artyku³ami w Internecie, pod „Gerhard Jeske Dan-
zig”, chcia³em rozjaœniæ przesz³oœæ, ale te¿ zwróciæ uwagê na przestarza³e nuty,
na których, niestety, ci¹gle siê jeszcze gra. Mam nadziejê, ¿e moja ksi¹¿ka i moje
artyku³y do tego siê przyczyni¹.



GERHARD JESKE406

Andrzej Romanow

Wystawa fotograficzno-dokumentalna
„Rosyjscy jeñcy wojenni i emigranci

w Gdañsku 1914–1939”

14 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury
w Gdañsku przy ul. D³ugiej 35, mia³o miejsce otwarcie wystawy fotograficzno-
-dokumentalnej poœwiêconej dziejom gdañskiego obozu jenieckiego z czasów
I wojny œwiatowej, w którym to obozie przetrzymywali Niemcy wziêtych do nie-
woli rosyjskich ¿o³nierzy, oraz losom rosyjskich uchodŸców, którzy znaleŸli
w Gdañsku schronienie po zwyciêstwie w Rosji bolszewickiej rewolucji.

Wystawê przygotowa³, wraz z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdañsku
(szczególnie dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Pani Dyrektor Jeleny Wo³giny),
Instytut Kaszubski oraz Stowarzyszenie Wspó³pracy Polska – Wschód.

Ekspozycjê tworzy³y unikatowe fotografie, jak równie¿ liczne dokumenty
ukazuj¹ce codzienne ¿ycie jeñców i rosyjskich emigrantów przebywaj¹cych na
terenie Gdañska w latach 1914–1939. Ich pokaz wzbogaca³a i uzupe³nia³a prezen-
tacja naukowej i popularnonaukowej literatury tycz¹cej tematu ekspozycji.

Wszystkie zaprezentowane materia³y pochodzi³y ze zbiorów prof. Andrzeja
Romanowa, cz³onka Instytutu Kaszubskiego, który otworzy³ w imieniu Organiza-
torów wystawê i wyg³osi³ s³owo wstêpne, przybli¿aj¹c zebranym goœciom zagad-
nienia dotycz¹ce obrazowanej problematyki.

Wspomniana wystawa wzbudzi³a ¿ywe zainteresowanie mieszkañców nad-
mot³awskiego grodu, pracowników i studentów Uniwersytetu Gdañskiego, a tak¿e
przedstawicieli misji dyplomatycznych Rosji i Bia³orusi, co potwierdzi³a o¿ywiona
dyskusja i pytania kierowane do organizatorów z audytorium.

Niew¹tpliwy sukces, jaki odnios³a wystawa, stanowi zachêtê do dalszej
wspó³pracy wspomnianych Instytucji – planowane jest m.in. popularnonaukowe
sympozjum na temat: „Rosyjscy „kaszubolodzy” z XIX i z pierwszej dekady XX
wieku oraz znaczenie ich prac dla wspó³czesnych badañ koszuboznawczych”.
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Józef Borzyszkowski

Marzenia i rzeczywistoœæ.
W 20-Lecie Kaszubskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Brusach1

Dwadzieœcia lat minê³o – jak jeden dzieñ... Jak szybko mijaj¹ chwile, jak
szybko mija czas, za dzieñ, za rok, za chwilê razem nie bêdzie nas... Bêdzie nato-
miast KLO w Brusach – pod jednym wszak¿e warunkiem, ¿e tworz¹cy jego dzisiaj
i jutro, nauczyciele, uczniowie, absolwenci, ich rodzice, bêd¹ mieli odwagê ma-
rzyæ, a przekraczaj¹c marzenia, wspó³tworzyæ now¹, piêkniejsz¹ rzeczywistoœæ –
szko³y, Brus, Zaborów..., o których dot¹d najpiêkniej pisa³ Jan Karnowski i naj-
wspanialej je reprezentuje!!!

1. I tu jesteœmy przy pierwszym, najwa¿niejszym niemal naszym marzeniu –
nie tylko matek i ojców za³o¿ycieli szko³y, a sformu³owanym przez Jana Karnow-
skiego w jego m³odzieñczych wierszach, zw³aszcza tym, który zaczyna siê od
s³ów:

Jô bëm leno chcôł,
Żebë twòji mòwë,
Co jã Pôn Bóg dôł,
Nie przëkrëłë grobë...

I chcielibyœmy jeszcze coœ wiêcej:

Jô bëm chcôł wëspiéwac głosnie
Co w piérsë mnie pôli,
Co w duszë sę żôli,
Niech to jak burzô w spiewę tu rosnie!

1 Tekst wyst¹pienia 23 wrzeœnia 2011 roku w Powiatowym M³odzie¿owym Domu Kultury na
uroczystoœci 20-lecia KLO w Brusach, po³¹czonej z poœwiêceniem i nadaniem szkole sztan-
daru.
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Żebëm miôł głos jak te zwónë,
Co pò łąkach płënie,
Co w òbłokach dżinie,
W daleczi swiat bëm rozwiôł te tónë.

W daleci swiat bëm rozwiôł té żôle,
Z piersë tu mòjij bë snuła sę przędza,
Czerwonô całô, bez kuńca wcôle,
Co mnie ję przędła nieznanô nędza.

¯ale i nêdze nasze te¿ warto poznaæ i przegnaæ, choæby raz na..., a przynaj-
mniej – po 20 latach. A marzyæ i dzia³aæ nie przestawaæ...

Marzenie to KLO realizuje na co dzieñ, a jego realizacjê prezentuje tak¿e od
œwiêta – nie tylko na konkursach Rodnej Mowy w Chmielnie czy innych wielkich
i ma³ych wydarzeniach – promocjach, festynach, œwiêtach.

Bêd¹c jednak zawsze przy Janie Karnowskim, marzy³o siê mnie, marzy³o siê
nam, przed dwudziestu laty, ¿e KLO bêdzie jego imienia i zadba o postawiony
w 1986 r. poœwiêcony mu pomnik, który nadal pozostaje w postaci dalekiej od
marzeñ i projektu. Mia³ to byæ kurhan, na którym jego postaæ trwa wœród ¿ywej
zieleni i kwiatów, przeró¿nych – kwitn¹cych i pachn¹cych, leœnych i innych krze-
wów, a nawet jesiennych wrzosów! St¹d przypomina mi siê jeszcze jeden jego
wiersz:

        Prosba

Pôrę lëstków, pôrę kwiôtków
Z naszëch łąk i naszëch sôdków
Jô żem związôł w grónkò prosté...
Mòże zelskò, mòże òstë
Wkradłë sę tu pòkryjomku,
Przejim razem je w tym wiônku!

Te je znôsz, jô wiem, té kwiôtczi;
To są wszëtko twòje dzôtci,
Co tu rosłë w naszym słónku.

A jak zelska sę tu stałë,
Nie wiem... Wierę Muzë spałë.

Wszystkie Muzy w KLO nie powinny mieæ szans na d³ugi sen!...
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2. To pierwsze, a i drugie marzenie, zwi¹zane jest z najwa¿niejszym! Gdy
pytano nas przed laty, jakie ma byæ KLO? Odpowiadaliœmy – dobre, dobra i bardzo
dobra œrednia szko³a, daj Bo¿e najlepsza! Ale ju¿ dobra bêdzie realizowa³a tak¿e
to pierwsze marzenie. Jednoczy³a w jego realizacji rodziców, nauczycieli i uczniów
w trosce o poziom nauczania i wychowania m³odego pokolenia – dobrego cz³o-
wieka i obywatela, Kaszuby przysz³oœci, co próbowa³ Jan Karnowski zasygnali-
zowaæ w niedrukowanym dziele – powieœci o Bugdalu. W Mojej drodze kaszub-
skiej napisa³:

„Bugdal, ten Kaszuba przysz³oœci na nowo zrodzony przez bajkê, znamienny
tym, ¿e posiada oko trzecie przenikaj¹ce mroki przesz³oœci. Bugdal, syn walki
i bólu! Syn walki, bo chcia³ walczyæ z Mor¹, zaczajon¹, d³awi¹c¹ ziomków. Syn
bólu, bo ka¿dy odruch walki przeciwko niemu siê obraca i bracia z domu go ne-
kaj¹... (...). Niech legenda Kaszub wróci do mogi³y. Ona nie wróci! Choæ nie ¿yj¹
miasta, choæ drêtwiej¹ wsie, ale pustkowie wierzy i ka¿dej nocy czujnie nadsta-
wia ucho na tê nutê, co tam p³ynie z gruntu, jezior i z rozkopanych mogi³. Bugdal
wstanie, ale ja go nie zobaczê”. Czy to znamy?

A dziœ dobre KLO to nie tylko dobra humanistyka, teologia, filologia czy
historia, ale i matematyka, chemia, i fizyka, a w przysz³oœci politechnika, medy-
cyna...

3. Gdy mówimy… przywo³ujemy Jana Karnowskiego, marzymy, by nowi
Karnowscy rodzili siê, jeœli nie na kamieniu, choæby w Kaszubskiej Szwajcarii, to
przynajmniej tu, na Zaborach.

4. A id¹c œladami Jana Karnowskiego, podobnie jak Anny £ajming czy Juliana
Rydzkowskiego, winniœmy, k³adziemy nacisk na samowychowanie i samokszta³-
cenie, na bezinteresowne dzia³anie i wspó³dzia³anie – m³odych i ludzi ró¿nych
pokoleñ, dla których m³odzi s¹ najwa¿niejszym ogniwem, spoiwem! nadziej¹!
A to oznacza, ¿e marzymy o m³odzie¿y wra¿liwej na piêkno otaczaj¹cego nas
œwiata, przyrody i ludzi; o pokoleniach ekologów dostrzegaj¹cych, ¿e w przy-
rodzie najwa¿niejszy jest cz³owiek, a od ich troski zale¿y jakoœæ ¿ycia, tak¿e
starego cz³owieka.

5. Wspó³tworz¹c KLO, marzyliœmy o bliskiej, codziennej wspó³pracy tej
szko³y i choæby Uniwersytetu Gdañskiego, o wspó³pracy ludzi dwóch województw,
o obecnoœci w niej uczniów z ca³ych Kaszub i Œwiêtej Ziemi Pomorskiej – od
Ba³tyku do Noteci, Od Gduñska tu ja¿ do Roztoczi brôm..., ale przede wszystkim
o tym, by KLO przynajmniej by³o t¹ najlepsz¹ szko³¹ na Zaborach, liceum przy-
ci¹gaj¹cym m³odzie¿ z s¹siednich gmin – choæby Karsina, nie tylko Lipusza
i Dziemian, ale i Studzienic, a te¿ Chojnic, Czerska, Bytowa, Gochów i Krajny...
Mówiliœmy wtedy o koniecznoœci zorganizowania internatu. Widzieliœmy go
w starej szkole obok koœcio³a, a przed jej adaptacj¹ na ten cel mo¿liwoœæ nieprze-
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branych, niczym filomackich, stancji, do których prowadzenia zg³asza³y siê nie
tylko Trzy Siostry, dziœ œw. pamiêci, Panie Jagalskie...

6. Œwietlan¹ niemal przysz³oœæ KLO widzieliœmy w codziennej wspó³pracy
KLO z Bruskim Domem Kultury im. Jana Karnowskiego, gdzie ka¿dy z uczniów
i nauczycieli rozwija³by swoje i innych zdolnoœci oraz wzbogaca³ wiedzê i umie-
jêtnoœci nie tylko z zakresu folkloru i kultury kaszubskiej, maj¹c w Domu Kultury
zespó³ „Krëbanë”, a niedaleko w Jagliach oazê s³ynnego w œwiecie mistrza Józefa
Che³mowskiego, jak te¿ od lat tak¿e doroczne Miêdzynarodowe Festiwale Folk-
loru...

(Cieszê siê, ¿e biuro Festiwalu przesz³o do Karsina; smucê, ¿e opuœci³o
Brusy!).

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e wci¹¿ niewiele mówiê o rzeczywistoœci, któr¹ wiêk-
szoœæ z adresatów tych s³ów nieŸle zna, lepiej ode mnie, w której sporo z marzeñ
zosta³o – przynajmniej w podstawowym zakresie – zrealizowanych, ale te¿ sporo
nadal jest aktualnych i... zawsze bêdzie.

Wœród sukcesów KLO wskazujemy np. spo³ecznoœæ absolwentów, w której
nie brak ludzi mediów, pióra, twórców literatury, nauczycieli jêzyka kaszubskiego.
Marz¹c jednak dalej, mamy na uwadze nie tylko liczebnoœæ, ale i jakoœæ...

7. W tym zakresie – jakoœci – chodzi o absolwentów KLO obrotnych nie
tylko w œwiecie Internetu czy mediów, ale zaprzyjaŸnionych z ksi¹¿k¹; ciekawych
nowych ksi¹¿ek i ich twórców: ciekawych innych kultur i ludzi – Pomorza, Europy.
– To na dziœ, na dobry pocz¹tek, który KLO ju¿ realizuje...

Chodzi o to, by Kaszubi wœród innych mniejszoœci czy grup etnicznych
w Europie wyró¿niali siê pozytywnie – w³aœnie otwartoœci¹ na innych, ciekawo-
œci¹, a tak¿e wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, przy których goœcinnoœæ wci¹¿ kwitnie.

A jak wiemy, wiara to sprawa g³ównie, ale nie tylko, ³aski. Ona te¿ przenosi
góry. Nadzieja, to zdwojona aktywnoœæ, praca nad sob¹ i praca nad PRAC¥;
a mi³oœæ – najwa¿niejsza, a ona to te¿ przecie¿ poznawanie..., uczenie siê i studio-
wanie, bo kochaæ mo¿na tylko to, co siê zna! I tu jesteœmy blisko naszych chrzeœ-
cijañskich, kaszubsko-podhalañskich idea³ów, które chyba najpiêkniej wyra¿a³
œp. ks. Józef Tischner. (Mo¿na i jego wybraæ na Patrona lub wspó³patrona KLO
obok Jana Karnowskiego).

Bêd¹c przy ks. Józefie Tischnerze, jesteœmy blisko Pokolenia Jana Paw³a II,
w którym absolwenci KLO w Brusach s¹ obecni i mog¹... zajaœnieæ pe³nym bla-
skiem mocy ducha i chwa³y – mi³oœci Boga i Ludzi – od ma³ej ojczyzny kaszub-
skiej zaczynaj¹c!

Wymieni³em ju¿, przywo³a³em przynajmniej siedem przeró¿nych marzeñ, choæ
wiem, ¿e o ich realizacjê wcale nie³atwo. Wiem te¿, ¿e przywykliœmy do tego, i¿
marzenia pozostaj¹ marzeniami, a ¿ycie idzie swoj¹ drog¹.
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Na szczêœcie KLO nie zboczy³o z drogi, a mo¿e tylko na razie z kaszubskiej
stegny marzeñ, prowadz¹cej na szerokie drogi kaszubsko-pomorskie w duchu myœli,
idei i czynów wielkich poprzedników, zgodnie z przyk³adem i rozumieniem Jana
Karnowskiego i innych m³odokaszubów, którym przewodzi³ Aleksander Majkow-
ski, pisz¹cy nie tylko w Remusie o weso³ej i œpiewnej Ziemi Zaborskiej, o jej
mieszkañcach, przypominaj¹cych pokolenie stolemów...

Zawsze i wszêdzie potrzebni s¹ stolemowie, zw³aszcza w sferze ducha, której
– nie tylko œwiatu materii – s³u¿y nauka i praca w KLO.

Te przywo³ane marzenia i wci¹¿ aktualne zadania, przypisane do KLO, wy-
magaj¹ nieustannego wysi³ku, organizacyjnego i finansowego, ale przede wszyst-
kim intelektualnego – tak nauczycieli i rodziców uczniów KLO, jak i w znacznie
wiêkszym zakresie samorz¹dowców gmin – Brus w szczególnoœci i powiatów
koœciersko-chojnicko-bytowskiego trójk¹ta, jak i ca³ego Pierœcienia Kaszubskiego
przede wszystkim!

Warto te¿ mo¿e choæ raz – i trzeba – zwo³aæ do Brus lub innego miejsca
wszystkich za³o¿ycieli bruskiej „akademii”, którzy wtedy i dziœ nadal z trosk¹
myœl¹ o jej przysz³oœci!

Nie zauwa¿y³em, by imiê i idee KLO w promocji gmin i powiatów tego Pierœ-
cienia Kaszubskiego by³y nadu¿ywane, czy te¿ jego w³adz troska o KLO prze-
sadna!

Wyrazem tej troski móg³by byæ specjalny fundusz stypendialny, choæby imie-
nia Kazimierza Sikorskiego, najwiêkszego jak dot¹d dobroczyñcy m³odzie¿y po-
morskiej, pochodz¹cego z zaborskich Wielkich i Ma³ych Che³mów, którego nie
potrafiliœmy dot¹d ani uszanowaæ (jego grób na chojnickim cmentarzu zniwelo-
wano, ale przecie¿ odnowiæ chyba by by³o mo¿na), ani dostatecznie uhonorowaæ,
a Towarzystwo Pomocy Naukowej dla M³odzie¿y Pomorskiej, zlikwidowane przez
okupanta hitlerowskiego i w³adze PRL ostatecznie w 1946 r. – wskrzesiæ!

Wszystko jednak przed nami! Rzeczywistoœæ KLO nieŸle znamy, a jej dobre
strony udokumentowane zosta³y w przekazanej nam jubileuszowej publikacji.

Ta rzeczywistoœæ i dokonania to miêdzy innymi 38 maturzystów jêzyka ka-
szubskiego, w tym a¿ lub tylko dwóch najlepszych na Kaszubach!

To rozwijaj¹ca siê w KLO kaszubska poezja ... i niecodzienne spotkania –
tak¿e poza Brusami...

To „absolwenci wci¹¿ s¹ z nami” i kaszubszczyzn¹ na dalszych drogach ich
¿ycia – w Gdañsku, S³upsku, Pelplinie, Toruniu... i szko³ach, gdzie ucz¹ jêzyka
kaszubskiego..

To..., mo¿e darujmy sobie wymogi nadto naukowe sympozjów – wystarczy
ciekawoœæ otaczaj¹cego œwiata i konfrontacje w³asnych rozpoznañ z owocami
pracy ludzi nauki.

Gratuluj¹c laureatom i uczestnikom wszystkich konkursów, myœlê tak¿e
o przedmiotach œcis³ych (!) i jêzykach obcych. Do biblioteki dziœ nie zagl¹dam.

Fakty siê licz¹!
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Marzeniem wielu jest i to, ¿e niejedna wizja czy myœl Jana Karnowskiego
dziœ, zw³aszcza przy udziale KLO i jego absolwentów z Pelplina, stanie siê rze-
czywistoœci¹.

90 lat temu Jan Karnowski m.in. spisa³ swoje refleksje po pierwszych odwie-
dzinach kalwarii wielewskiej, któr¹ zwiedza³ z przyjacielem, wikarym ks. Józefa
Szydzika, Wac³awem Wojciechowskim. Podziwiaj¹c, zauwa¿y³, ¿e za wiele tam
wspania³oœci z Monachium, ani œladu rodzimej kultury..., po³¹czenia z terytorium.
Zanotowa³ dalej:

„Mówiliœmy du¿o o zadaniach tej kalwarii. Bêdzie ona miejscem kultu pierw-
szorzêdnym na po³udniowych Kaszubach i przeœcignie Wejherowo.

Przypomnia³y mi siê czasy greckie, gdy to miejscowoœci s³yn¹ce misteriami
stawa³y siê œrodowiskami sztuki i kultury, Ÿród³em wielkiej tragedii greckiej, która
we wzorze przystêpnego mitu Antigone przed oczyma Greka rozwija³a dzia³ania
prawdy, moralnoœci, humanizmu. Poruszy³em myœl stworzenia we Wielu wielkiego
teatru religijnego na otwartym miejscu. Miejsce takie siê znalaz³o miêdzy dwoma
parowami.

Radzi³em przedstawienia dawaæ w jêzyku kaszubskim. Ksiê¿om atoli rozu-
mowanie moje nie przemówi³o do przekonania. Uwa¿ali to za profanacjê. Nie
upiera³em siê przy moim zdaniu, gdy¿ takie sprawy jedynie faktami dokonanymi
rozwi¹zaæ mo¿na...” – A no! Czekam na fakty!

„Jeszcze Polska nie umar³a, póki my ¿yjemy...”!
„Nigdë do zgubë nie przyñd¹ Kaszubë!”
Niech ¿yje i rozkwita Rzeczpospolita, nasze spo³eczeñstwo obywatelskie

i KLO w Brusach!



Czêœæ VI

Pro memoria
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Józef Borzyszkowski

Zygmunt Narski (1920–2009)
– harcerz, uczestnik ruchu oporu i wiêzieñ

obozów hitlerowskich, dziennikarz,
cz³owiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta

Bardzo póŸno dotar³a do Gdañska wiadomoœæ o jego œmierci 3 czerwca 2009 r.
w Toruniu, gdzie zamieszkiwa³, pracowa³ i tworzy³ od 1975 r. Z jubileuszowego
dzie³a Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 1945–
–1994. Materia³y do biografii, Toruñ 1995, zredagowanego przez zespó³ pod
przewodnictwem prof. S³awomira Kalembki, dowiadujemy siê z jego biogramu,
i¿ urodzi³ siê na Zaborach w Karsinie 4 lipca 1920 r. w rodzinie robotniczej. Egza-
min ukoñczenia 6 klasy eksternistycznego gimnazjum w Wejherowie zda³ w 1937 r.,
a maturê uzyska³ w Poznaniu w 1945. W 1947 r. tam te¿ ukoñczy³ studia wy¿sze
w zakresie nauk ekonomicznych i politycznych pod kier. prof. E. Taylora. Doktorat
(stopieñ kandydata nauk ekonomicznych) uzyska³ w Szkole G³ównej Planowania
i Statystyki w Warszawie w 1958 r., na podstawie rozprawy pt. „Metoda rachunku
wewn¹trz-zak³adowego”, przygotowanej pod kierownictwem prof. J. Kordaszew-
skiego. W Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1972 r. osi¹gn¹³ habilitacjê na
podstawie rozprawy „Zwi¹zek ekonomii z rachunkowoœci¹ spo³eczn¹”. Trzeba
zauwa¿yæ, i¿ kolejne etapy wykszta³cenia œredniego pokonywa³, pracuj¹c fizycz-
nie jako goniec w firmie spedycyjnej w Gdyni do 1939 r. W okresie okupacji
niemieckiej by³ robotnikiem Stoczni Gdyñskiej (1939–1943), g³êboko zaanga-
¿owanym w konspiracjê – w Szarych Szeregach – w Tajnym Hufcu Harcerzy
w Gdyni, bêd¹c jego wspó³twórc¹. Z tej przyczyny lata 1943–1945 spêdzi³
w obozach koncentracyjnych Stutthof i Mauthausen, co spowodowa³o niezagojone
rany w jego psychice do koñca ¿ycia, znajduj¹ce silne odbicie w twórczoœci pisar-
skiej. (Po strasznych prze¿yciach obozowych porzuci³ rodowe nazwisko Narloch,
kojarzone przezeñ z niemczyzn¹, zmieniaj¹c je na znan¹ formê Narski).

Tu¿ po wojnie do 1951 r. pracowa³ jako dziennikarz prasowy, g³ównie „G³osu
Wielkopolskiego”, podejmuj¹cy tak¿e twórczoœæ prozatorsk¹.
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Od 1950 r. przez 25 lat by³ pracownikiem Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, pe³ni¹c przez jedn¹ kadencjê funkcjê dziekana Wydzia³u Handlu.

W 1975 r. przeniós³ siê na UMK w Toruniu, gdzie jako docent pracowa³ do
emerytury w 1990 r., bêd¹c w latach 1975–1976 zastêpc¹ dyrektora Instytutu Eko-
nomii, a w latach 1976–1984 kierownikiem Zak³adu Metodologii i Rozwoju Eko-
nomii. (Jego bibliografia naukowa opublikowana zosta³a w „Sprawozdaniach
Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 1978, s. 100-102 oraz w monografii Wy-
dzia³ Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu 1968–1993, pod red. P. Jaworskiego, Toruñ 1993, s. 173-174).

Paraj¹c siê od m³odoœci piórem na pograniczu literatury piêknej, bêd¹c auto-
rem kilkudziesiêciu nowelek opublikowanych w prasie, za swój w³aœciwy debiut
literacki uznawa³ wydrukowane w miesiêczniku „Poezja” nr 6/71 wiersze kaszub-
skie, zatytu³owane A chto nie pracuje i Sni³y mie sê moje strony. Wierszami tymi
zwróci³ na siebie bli¿sz¹ uwagê œrodowiska literatów kaszubsko-pomorskich.
Odnotowa³a je na gor¹co „Pomerania”, a jednoczeœnie niemal zosta³ cz³onkiem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i uczestnikiem I Zjazdu Twórców Literatury
Kaszubsko-Pomorskiej w Koœcierzynie oraz nastêpnych we Wdzydzach. W 1974 r.
w Oficynie Wydawniczej o/Gdañskiego ZK-P ukaza³ siê w bibliofilskiej serii,
drukowanej na czerpanym papierze, tomik jego wierszy pt. Moje pacierze, po-
przedzony tomikami Franciszka Fenikowskiego (Msza ¿a³obna), Edmunda Puz-
drowskiego (Wiersze domowe), Zbigniewa Szymañskiego (Erotyki kaszubskie)
i Boles³awa Faca (Odpust z frëpk¹).

Nasza znajomoœæ rych³o przekszta³ci³a siê w przyjaŸñ, a ³¹czy³ nas nie tylko
rodzinny Karsin, ale i ZK-P. Spotykaliœmy siê m.in. w Poznaniu i w Bydgoszczy,
gdzie prowadzi³em badania archiwalne. Zygmunt by³ wówczas równie¿ wyk³a-
dowc¹ w Oœrodku Nauk Spo³ecznych i Wojskowych przy dowództwie Pomor-
skiego Okrêgu Wojskowego w Bydgoszczy oraz na kursach organizowanych przez
tamtejsze oddzia³y TNOiK oraz Zwi¹zku Ksiêgowych Polskich. Dziêki niemu
pozna³em Kazimierza Radtkego, który z udzia³em Zygmunta zosta³ g³ównym
twórc¹ Oddzia³u ZK-P w Bydgoszczy, aktywnym tak¿e na „froncie” gdañskim.
Wtedy te¿ pozna³em szczegó³y kolejnych etapów ¿ycia – losów Zygmunta.

Jego ojciec pochodzi³ z Wiela, a matka z Mniszka w parafii Karsin, gdzie
rodzice zamieszkali najpierw w tzw. Gasie, a potem na wybudowaniu zwanym
Betoniarni¹. Po latach Zygmunt napisa³: „Wspomnienia z Karsina raczej smutne.
Pamiêtam biedê, g³ód. Ojciec nie mia³ pracy. Potem pojecha³ do Gdañska i Gdyni
za chlebem. Chodzi³em w korkach, w których kry³em podarte poñczochy. Wspo-
minam wêdrówki po lasach – ³¹kach, pamiêtam Jezioro Karsiñskie, którego ju¿
dzisiaj nie ma. Z matk¹ chodzi³em do Wiela do babci (...)”. – Chcia³o by siê s³owa
tych wspomnieñ przywo³aæ tu w ca³oœci, bo zawieraj¹ w sobie informacje o Ÿró-
d³ach jego twórczoœci literackiej. (Zob. wiêcej w: J. Borzyszkowski, Tam gdze
Kaszëb kuñc. Monografia wsi Karsin, Gdañsk 1973, s. 152-156). Znajdujemy
w nich tak¿e korzenie jego pierwszego kaszubskiego wiersza:
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Sniły mie sę moje strony:
chojny, swjerci i borzyszci
i bór cychi, co wcąg szumi:
wróc do naju wróc!

Poeta od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku czêsto wraca³ do Karsina,
nie tylko w twórczoœci. W szkolnej Izbie Pamiêci Wsi znalaz³ swój k¹cik, do
którego ofiarowywa³ kolejne swoje ksi¹¿ki. Odwiedza³ mnie tak¿e w Gdañsku
i np. w Nadolu, gdzie opiekowa³em siê Obozem Naukowym Sekcji Etnograficz-
nej Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków UG. Wówczas powsta³o wiele
nadolskich grafik jego oddanej towarzyszki ¿ycia – drugiej ¿ony Wandy, prowa-
dz¹cej goœcinny dom w Toruniu.

Zygmunt, doœwiadczony ciê¿ko przez los, by³ cz³owiekiem bardzo wra¿li-
wym na krzywdê ludzk¹ – przede wszystkim spo³eczn¹. St¹d jego socjalistyczne
pogl¹dy polityczne i zaanga¿owanie w ¿yciu spo³ecznym PRL przy wewnêtrz-
nym sprzeciwie wobec tzw. „b³êdów i wypaczeñ” polityki PZPR. Nie mniej
wra¿liwy, uczulony by³ w kwestii relacji polsko-niemieckich i krzywd, jakie
dotknê³y Kaszubów, Polaków ze strony s¹siada, zw³aszcza w okresie okupacji
hitlerowskiej.

Jego twórczoœæ literacka, obejmuj¹ca kaszubskie wiersze oraz opowiadania
i powieœci w jêzyku polskim, ma w du¿ej mierze rysy autobiograficzne. Przyk³a-
dem mo¿e byæ opowieœæ pt. Zaduma serca. Opowiadanie o losach ziemi kaszub-
skiej, wyró¿niona nagrod¹ specjaln¹ w Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim
im. Jana Drze¿d¿ona w 1998 r., wydana przez Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w roku 1999. Jego utwory wyró¿niaj¹ siê
stron¹ psychologiczn¹ ka¿dej opowieœci, wielostronnoœci¹ i wieloaspektowoœci¹
prezentowanych ludzkich losów kaszubskiego, pomorskiego, polsko-niemieckiego
pogranicza, kreœlonych nie tylko w konwencji czarno-bia³ej. Posiadaj¹ one, obok
walorów czytelniczo-literackich, tak¿e wartoœæ jako Ÿród³o. Opisywane np. przez
Z. Narskiego trudne i smutne dzieje kaszubskiego ¿o³nierza Wehrmachtu, który
wcale nie odmieni³ swego losu na lepsze po ucieczce na stronê aliantów, przypo-
minaj¹ mi bardzo sytuacjê Pomorzan ze wspomnieñ Jana Mazurkiewicza doty-
cz¹cych I wojny œwiatowej, opublikowanych we fragmentach jako Los ¿o³nierza,
Gdañsk 1975. – Zawarty w nich obraz ma w du¿ej mierze walory uniwersalnego
zjawiska losu zwyk³ego ¿o³nierza, a zw³aszcza tego z pogranicza, po dwakroæ
ciê¿kiego i tragicznego. W chwilach szczególnie trudnych, tak w czasie wojny,
jak i w okresie pokoju, tak¿e dla Z. Narskiego, ukojeniem by³a ucieczka do œwiata
wspomnieñ z dzieciñstwa. Jej wyrazem jest wiersz Zygmunta pt. Kôrsyn:

Gdë nadchòdzą cãżczé chwile,
niebò zëcô gnô blonami,
mòra gòrzu òczë pôli,
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to do cebie mknã mëslami,
twoje widzã stegnë, chëczë
i twój kòscół wej drewniany.

Przëpòminôm so chałupã,
w chtërny wiater plestôł baje,
przëpòminôm sobie knieje,
łączi we łzach rozkwitniòné
i błocyszcza, ùrzmë, grzãpë,
i wielewsczi wòdë tónie.

Przëpòminô mie sã babin,
co westrzódku błot wieczorem
ògniem parskôł, widem mamił.
Wtedë stajã sã tak karszny,
i tak mòcki i tak bùszny,
jak ti Kôrsyn nômòcniészi
i znów bieżã do mëch marzéń,
żôdny chaji sã nie bòjã,
co mie w òczë łżami plëje.

Nie tylko dziêki swoim kaszubskim wierszom Zygmunt Narski ma znacz¹ce
miejsce w dziejach wsi i gminy Karsin oraz w Historii literatury kaszubskiej Fer-
dinanda Neureitera. Okupacyjna dzia³alnoœæ, zwi¹zana tak¿e z Tajn¹ Organizacj¹
Wojskow¹ „Gryf Pomorski”, zadecydowa³a o jego obecnoœci na kartach mono-
grafii Konrada Ciechanowskiego, Andrzeja G¹siorowskiego, Bogdana Chrzanow-
skiego i innych, dotycz¹cych pomorskiego ruchu oporu oraz leksykonu Konspira-
cja pomorska 1939–1947 Krzysztofa Komorowskiego. Jest on równie¿ obecny
w monografii ZK-P Cezarego Obracht-Prondzyñskiego pt. Zjednoczeni w idei.
Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1956–2006,
Gdañsk 2006, jako ten, który przyczyni³ siê do powstania oddzia³u w Bydgoszczy
oraz renesansu partu ZK-P i Klubu „Pomorania” w Toruniu. Jego ¿ycie i dokona-
nia, trudna dla wielu osobowoœæ, to materia³ na kolejn¹ monografiê czy powieœæ,
a domowe archiwum, bêd¹ce w posiadaniu ¿ony Wandy, zawiera bez w¹tpienia
dalsze fakty, utwory, których tu nie zdo³a³em przywo³aæ. Dziêki troskliwoœci Wandy,
jej pomocy i przedsiêbiorczoœci Zygmunt, bêd¹c emerytem, zdo³a³ nie tylko napi-
saæ kilka nowych prac naukowych i kilkanaœcie literackich, ale je tak¿e wydaæ,
czêsto w³asnym sumptem. S¹dzê, i¿ z czasem nabior¹ one dodatkowych wartoœci,
jako literacki dokument czasów, które na szczêœcie minê³y...
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Józef Borzyszkowski

Wojciech Lew-Kiedrowski (1937–2011)
– dzia³acz kaszubsko-pomorski i wydawca

W „Pomeranii” w nr 9 z 1981 roku Wojciech Kiedrowski jako redaktor na-
czelny, zamieœci³ w dziale Z ¿ycia Zrzeszenia artykulik pt. Osobowoœæ przywód-
ców ruchu kaszubsko-pomorskiego. Tekst ten, do dziœ aktualny, chcia³oby siê tu
przywo³aæ w ca³oœci. Jego pierwsze dwa z trzech autorskich akapitów brzmi¹:

„Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rozrasta siê i rozszerza obszar swego bez-
poœredniego dzia³ania. Wœród nowych, wci¹¿ przybywaj¹cych cz³onków, znaj-
duj¹ siê zapewne tak¿e potencjalni przywódcy, którzy przejm¹ kierowanie spra-
wami Zrzeszenia lub co najmniej uzupe³ni¹ i wzmocni¹ grono dzia³aczy w klu-
bach, oddzia³ach, w ró¿nych komisjach i we w³adzach naczelnych. Ci nowi musz¹
zarazem obserwowaæ dotychczasowych liderów. Trzeba uczyniæ wszystko, aby
wy³oniæ spoœród cz³onków Zrzeszenia na przywódców osoby najlepsze. Niech w
¿adnej komórce Zrzeszenia nie dochodzi do uk³adów jedynie kole¿eñskich, do
braku w okresie wyborów pe³nej demokracji, do wynoszenia do w³adz Zrzeszenia
ludzi s³abszych w miejsce lepszych. Nie trzeba przypominaæ, ¿e praca w Zrzesze-
niu ma charakter rzeczywiœcie spo³eczny [podkr. J.B.], ¿e wymaga poœwiêcenia,
si³ i ogromu czasu w³asnego na rzecz prac spo³ecznych, ¿e wymaga osobistej
odwagi i ¿e praca ta nie daje osobistych profitów.

Nale¿y ju¿ dzisiaj i nieustannie rozgl¹daæ siê wokó³ i przygl¹daæ gronu naj-
bli¿szych wspó³pracowników. Oceniajmy sprawiedliwie i umiejêtnie pracê i wa-
lory ka¿dego z nas. Oceniajmy, wspó³uczestnicz¹c w pracy. To bardzo wa¿ne.
Szukajmy wspó³pracowników i szukajmy przywódców dla naszych kolektywów.
Eliminujmy pozorantów. Niech sprawami spo³ecznoœci zrzeszonej kieruj¹ osoby
œwiadome ogromu zadañ, dzia³aj¹ce na rzecz wielop³aszczyznowego rozkwitu
Pomorza i na rzecz autentyzmu i autentycznych cech regionu kaszubsko-pomor-
skiego. W ka¿dym ogniwie naszej organizacji, w ka¿dym klubie, oddziale – Zrze-
szeniu niech przewodz¹ jednostki aktualnie najlepsze”1.

1 W. Kiedrowski, Osobowoœæ przywódców ruchu kaszubsko-pomorskiego, „Pomerania”, 1981,
nr 9, s. 47.
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Dalej, z myœl¹ o owej sprawiedliwej ocenie i wy³awianiu najlepszych, czyli
liderów (nie szkoleniu!), Wojciech zaproponowa³ przyj¹æ kryteria – rozmyœlania
prof. Aureli Polañskiej, sformu³owane na ³amach autonomicznej „Samorz¹dnoœci”
nr 35, ukazuj¹cej siê w „Dzienniku Ba³tyckim”. Przywo³uje wszystkie 12 cech,
jakie powinny charakteryzowaæ przywódców NSZZ „Solidarnoœæ”, a które w pe³-
ni mo¿na odnieœæ do liderów ZK-P, uwzglêdniaj¹c „innoœæ” naszej organizacji.

Przypominaj¹c, polecaj¹c lekturê tego tekstu, w rzeczywistoœci dwoje auto-
rów, myœlê o drodze ¿yciowej Wojciecha Kiedrowskiego, która rozpoczê³a siê
w Gdyni w 1937 r., a zakoñczy³a w Kartuzach A.D. 2011. Spory szmat tej¿e ka-
szubsko-pomorskiej drogi przeszliœmy wspólnie, bo przynajmniej od 1965 r., kiedy
to jako student pozna³em mgr. in¿. Wojciecha Kiedrowskiego w Ratuszu Staro-
miejskim Gdañska na spotkaniu z dziœ ju¿ œp. Leonem Ropplem, który w ramach
zebrania Oddzia³u Gdañskiego ZK-P (a w³aœciwie O/Trójmiasto) mówi³ o „Tra-
dycjach kulturalnych Wiela”. Œci¹gnê³a mnie tam informacja o tym¿e spotkaniu
w prasie. (Gdzie te czasy, kiedy niemal ka¿da impreza ZK-P odnotowywana by³a
w mediach?!). Po spotkaniu W. Kiedrowski „wci¹gn¹³” mnie do ZK-P, a w³aœci-
wie do Klubu M³odej Inteligencji „Pomorania”, powsta³ego w 1962 r., któremu
wówczas prezesowa³ jako nastêpca Lecha B¹dkowskiego.

 Lech imponowa³ wówczas nie tylko Wojtkowi, bêd¹c mistrzem dla m³odych
w spo³ecznoœci zrzeszonej, a zw³aszcza dla tych, którzy jak Wojtek mieli ambicjê
pisarskie i wspó³tworzyli dorobek piœmienniczo-wydawczy ruchu kaszubsko-po-
morskiego. Obok Lecha drugim autorytetem dla Wojciecha by³ wówczas Tadeusz
Bolduan, jako do niedawna redaktor naczelny zrzeszeniowego czasopisma „Ka-
szëbë”, a wtedy z-ca naczelnego miesiêcznika „Litery”. W tym gronie by³a te¿
red. Izabella Trojanowska, pracuj¹ca w „G³osie Wybrze¿a”... Wojciech wspó³pra-
cowa³ z ca³¹ trójk¹, redaguj¹c, licz¹c siê z ich zdaniem, jako naczelny reaktywo-
wany w tym¿e roku „Biuletyn Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego”, przekszta³cony kilka lat póŸniej pod red. Stanis³awa Pestki w „Pomera-
niê”. W pamiêci potomnych Wojciech pozostaje g³ównie naczelnym – twórc¹
dobrej marki „Pomeranii”, któr¹ redagowa³ przez wiele lat z kilkuletni¹ przerw¹
do 1989 r. Jednoczeœnie dzia³a³ w ró¿nych komórkach Zrzeszenia, bêd¹c z czasem
cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Gdañskiego i jego wiceprezesem oraz cz³onkiem
Prezydium i wiceprezesem Zarz¹du G³ównego ZK-P w latach 1980–1985. Z re-
gu³y by³ bardzo krytyczny i wymagaj¹cy wobec wszystkich prezesów, nie tylko
Bernarda Szczêsnego, ówczesnego wiceprzewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady
Narodowej, wspieraj¹cego wszechstronnie zarówno „Pomoraniê”, jak i „Pomera-
niê”, ale na ogó³ nie doœæ dobrze w ocenie nawet tych niekiedy mniej ni¿ Woj-
ciech zaanga¿owanych w codziennoœæ ZK-P.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e rych³o po naszym spotkaniu w 1965 r. Wojciech przekaza³
mi pa³eczkê prezesa „Pomoranii”, która z czasem przekszta³ci³a siê w Klub Stu-
dencki, a gdy mnie jako studentowi powierzono tak¿e prezesurê oddzia³u gdañ-
sko-trójmiejskiego, zosta³ cz³onkiem jego zarz¹du, dzia³aj¹c skutecznie z innymi
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na rzecz sanacji podupad³ego wówczas Zrzeszenia. Sanacja ta w latach siedem-
dziesi¹tych sta³a siê faktem. Wtedy te¿ w Oddziale Gdañskim Wojciech zosta³
szefem zespo³u wydawniczego, mo¿na rzec spo³ecznym dyrektorem Oficyny
Wydawniczej ZK-P, pieczêtuj¹cej siê znakiem Œwiêtope³ka Wielkiego. Po kilku
latach to szefostwo przejêli inni – Izabella Trojanowska i Maria Kowalewska.
Wojciech stworzy³ wówczas w³asne wydawnictwo; pocz¹tkowo pod patronatem
ZK-P, przyjmuj¹ce kolejno nazwy „Kara Remusa” (przy o/Gdañskim ZK-P)
i „Arkun” (w O/Gdyñskim), by w 1994 r. nadaæ mu now¹ nazwê „Oficyna Czec”
i podj¹æ dzia³alnoœæ wy³¹cznie na w³asny i ¿ony Renaty rachunek. St¹d w ostat-
nich latach wydane przezeñ ksi¹¿ki firmowa³a „Oficyna Czec Renaty i Wojciecha
Kiedrowskich”. Renia bowiem nigdy go nie zawiod³a i przetrwa³a przy nim wszyst-
kie zawirowania i burze, jakich nie brakowa³o i wówczas w spo³ecznoœci zrze-
szonej.

W sumie na koncie wydawniczym Wojciecha figuruje ponad 200 pozycji,
obejmuj¹cych literaturê piêkn¹, zw³aszcza tomiki kaszubskiej poezji, jak i wspo-
mnienia oraz pozycje naukowe. Ze szczególnym oddaniem promowa³ Wojciech
twórczoœæ Aleksandra Majkowskiego, a zw³aszcza jego powieœæ ¯ëce i przigodë
Remusa – arcydzie³o kaszubskiej prozy.

Mo¿na rzec, i¿ sam Wojciech by³ po czêœci Remusem, promuj¹cym z Reni¹
swoje wydawnictwa na wystawach i przy innych okazjach, sprzedaj¹c je ze swo-
jej (Remusowej) kary, któr¹ by³y kolejne jego auta.

Gdy pozna³em Wojciecha i Reniê, nale¿a³a do nich poczciwa „Syrenka”, któr¹
wspólnie docieraliœmy w przeró¿ne k¹ty ziemi kaszubsko-pomorskiej. T¹ „Sy-
renk¹” Renia i Wojciech trafili do £¹czyñskiej Huty i wkrótce towarzyszyli nam
w niejednej wanodze, a z Krystyn¹ i Edkiem Puzdrowskimi dotarli do S³upska, do
Pani Anny £ajming (potem do Karsina), daj¹c jej ogromnego bodŸca – przywraca-
j¹c si³ê tworzenia, dziêki której zosta³a ona z decyduj¹cym udzia³em „Pomeranii”
uznana na najwybitniejsz¹ pisarkê Kaszub.

Podobnych „odkryæ”, promocji dokonañ licz¹cych siê dziœ twórców literatury
kaszubsko-pomorskiej na drodze Wojciecha jest wiele. By³ on równie¿ wspó³or-
ganizatorem Zjazdów Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach
oraz uczestnikiem Seminariów Kaszubskich w £¹czyñskiej Hucie, odnotowanych
zwykle na ³amach „Pomeranii”, zaistnia³ych przy inicjatywie i zachêcie Lecha
B¹dkowskiego. Wojciech by³ równie¿, wraz z redakcj¹ „Pomeranii”, w której
wiêcej ni¿ jego praw¹ rêk¹ by³a sekretarz Krystyna Puzdrowska, organizatorem
Kaszubsko-Pomorskich Spotkañ Publicystycznych. Na V z nich w WSD w Pel-
plinie narodzi³a siê idea Spotkañ Pelpliñskich, których by³ tak¿e aktywnym uczest-
nikiem, podobnie jak Kolokwiów Gdañskich.

Na naszej wspólnej drodze by³a te¿ chëcz „Pomoranii” w £¹czyñskiej Hucie,
tam¿e sza³erk Reni i Wojtka, wspólne sylwestry i inne spotkania tak¿e w naszej
chacie. Po prostu tworzyliœmy niemal jedn¹ rodzinê, w której dla naszych dzieci
– Mi³ki i S³awinki oraz Wisi – ciocia Renia i wujek Wojtek wraz z cioci¹ Iz¹,
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wujkiem Maldkiem i innymi duchowo spokrewnionymi osobami (z niezapomnian¹
Mari¹ Kowalewsk¹ na czele), byli cz¹stk¹ dnia codziennego i niejednego œwiêta.
W pamiêci mam m.in. wojenny Sylwester z Reni¹, Wojtkiem i Iz¹ u nas na Piec-
kach oraz udzia³ w pogrzebie Tatki – Józefa Lewny w £¹czyñskiej Hucie – Wygo-
dzie, odprawiony w warunkach stanu wojennego.

Ta nasza wspólnota przetrwa³a lata PRL i stanu wojennego, pêkaj¹c nieco
w III RP. Do dziœ nie wszystko rozumiem, ale nie tracê nadziei, ¿e przysz³oœæ
jeszcze niejedno wyjaœni... Trzeba raz jeszcze mocno podkreœliæ, i¿ w ogromnym
zrzeszeniowym i ¿yciowym dorobku Wojciecha jest olbrzymi udzia³ jego wspa-
nia³ej bia³ki Renaty. Nie by³oby Wojciechowych dzie³ wielkich i ma³ych, gdyby
nie codzienna praca, zrozumienie, pe³na akceptacja i wsparcie Reni. Ona by³a
i jest wa¿nym spoiwem naszych i Wojciecha przyjaŸni, obejmuj¹cych ró¿ne krêgi
ludzi, ale zw³aszcza redakcji „Pomeranii”, goszczonej przez lata m.in. w ich sie-
dzibie w £¹czyñskiej Hucie. W krêgu tym, obok K. i E. Puzdrowskich, wa¿n¹ rolê
odgrywa³ Edmund Szczesiak, kuzyn Reni i jego ¿ona Barbara. W domu Wojtków
pozna³em bli¿ej jego siostrê Halinê, a w ZK-P brata, swego czasu prezesa Zrze-
szenia, Jerzego Kiedrowskiego. Bracia W. i J. Kiedrowscy mocno s¹ wpisani
w dzieje Zrzeszenia, jak i mojej drogi kaszubsko-pomorskiej, zwi¹zanej miêdzy
innymi z Urzêdem Wojewódzkim w Gdañsku, co mia³o ju¿ miejsce w III RP.
Nasza zgodnoœæ pogl¹dów, a czêsto i ocen ludzi, jak¹ podzielaliœmy z Wojciechem
w latach PRL, nie tylko stanu wojennego, jak i te bardzo bliskie kontakty, rozluŸ-
ni³y siê po 1990 r. Zaistnia³e nieporozumienia i podzia³y pog³êbi³y kolejne wybory
i nasze ró¿ne preferencje, choæby kandydatów na stanowisko „zrzeszeniowego”
senatora itp.

Wyrazy uznania jego spo³ecznej s³u¿by na rzecz Kaszub i Pomorza spotka³y
go ju¿ w czasach PRL – pañstwowe i zrzeszeniowe. W 1972 r. zosta³ wyró¿niony
Medalem Stolema; w 2006 Nagrod¹ im. F. Ceynowy „Budziciel Kaszubów”. By³y
te¿ inne zrzeszeniowe wyró¿nienia – przede wszystkim Sygnet Œwiêtope³ka Wiel-
kiego klasy z³otej.

Z okazji 70-lecia urodzin najbli¿si dlañ wówczas przyjaciele uhonorowali go
ksiêg¹ pami¹tkow¹, zatytu³owan¹ Lew. Stolem. Budziciel (Gdañsk-Wejherowo
2007), wydan¹ przez Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, o którego powstanie i rozwój zabiega³. By³ bowiem Wojciech, nie
tylko Stolemem i Budzicielem, ale przede wszystkim Lwem – zarówno z tytu³u
rodowego przydomku Lew-Kiedrowskich z BrzeŸna Szlacheckiego na Gochach,
gdzie urodzi³ siê jego ojciec, jak i z osobowoœci – charakteru, przypisanego doñ
w horoskopach. Jedno i drugie bardzo sobie ceni³, st¹d jak lew kr¹¿y³ miêdzy
nami.

Urodzi³ siê w Gdyni 22 listopada 1937 r. jako syn sêdziego W³adys³awa
i Haliny z Ostoja-Lniskich. Wczeœnie straci³ oboje rodziców. – Wkrótce po œmierci
matki w 1939 r. ojca zamordowali hitlerowcy w Piaœnicy. Zaopiekowali siê nim
krewni z familii Lniskich, dziêki którym dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³ w Kartu-
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zach, Wejherowie i S³awkach k. Somonina, sk¹d doje¿d¿a³ do Gimnazjum i Li-
ceum im. H. Derdowskiego w Kartuzach. Ukoñczywszy studia na Politechnice
Gdañskiej, jako mgr in¿. podj¹³ pracê w Gdañskim Przedsiêbiorstwie Instalacji
Sanitarnych, w którym zostaj¹c w 1994 r. dyrektorem, doczeka³ siê emerytury...

Jako student zwi¹za³ siê z ruchem kaszubsko-pomorskim, wstêpuj¹c w 1958 r.
do Zrzeszenia i zostaj¹c prezesem Klubu Studentów Kaszubów „Ormuzd”, a póŸ-
niej „Pomoranii”. – W 1961 r. poœlubi³ kartuzjankê, Renatê z d. Rabbe, z któr¹ po
latach wspólnego ¿ycia w Gdañsku na nied³ugo przed œmierci¹ powróci³ do Kartuz.
Tam zmar³ 18 kwietnia 2011 r. i zosta³ pochowany obok rodziców Reni i niedaleko
ukochanej cioci Duchny – Wandy Ostoja-Lniskiej, w bliskim s¹siedztwie wielu
zas³u¿onych Kaszubów z Aleksandrem Majkowskim – przywódc¹ m³odokaszu-
bów i Aleksandrem Arendtem, pierwszym prezesem Zrzeszenia na czele. Relacja
z uroczystoœci pogrzebowych – Po¿egnanie Wojciecha Kiedrowskiego – znajduje
siê na ³amach „Pomeranii” nr 5/2011, gdzie m.in. jej ówczesny redaktor naczelny,
Edmund Szczesiak raz jeszcze przywo³a³ najwa¿niejsze tytu³y Wojciecha – „Lew,
Stolem, budziciel”, które – jak zaznaczy³ – „doœæ dobrze charakteryzuj¹ jego do-
robek, a po czêœci tak¿e osobowoœæ”.

Osobowoœæ Wojciecha sprawia³a, ¿e ani przyjaŸñ, ani wspó³praca z nim dla
wielu z nas nie zawsze by³a ³atwa. Nie bez powodu L. B¹dkowski w liœcie do
Wojtka, zamieszczonym w przywo³anej ksiêdze pami¹tkowej, w 1974 r. m.in.
napisa³: „Wojtku przykro mi bardzo i nie mogê od¿a³owaæ, ¿e rozesz³y siê nasze
drogi...”. – Drogi Wojtka i Leszka rych³o na powrót siê zesz³y. Nie wszystkim
jednak by³o to dane.

Kulminacj¹ dzia³alnoœci publicznej Wojciecha by³y lata I Solidarnoœci 1980/
1981, kiedy to jako wiceprezes ZK-P m.in. zaanga¿owa³ siê w pomoc dla NSZZ
„Solidarnoœæ” Rolników Indywidualnych Regionu Gdañskiego pod kierownic-
twem œp. Norberta Go³uñskiego. Mimo ró¿nicy nie tylko zawodów, obaj – i Woj-
ciech i Norbert – byli wielkimi indywidualnoœciami. Obaj te¿ cieszyli siê za ¿ycia
wsparciem najbli¿szych – przede wszystkim ¿on, co bez w¹tpienia odnotuj¹
w przysz³oœci tak¿e ich biografiœci. Biograf Wojciecha Kiedrowskiego nie bêdzie
móg³ narzekaæ; ma bowiem do dyspozycji bogactwo jego dokonañ i dokumentów,
jak i œwiadectw znajomych i przyjació³. Wojciech nie wszystek umar³! Jego dzie³a
i „niespokojny i niepokorny duch, pe³en pomys³ów”, jak napisa³ o nim œp. Tade-
usz Bolduan w Nowym bedekerze kaszubskim, ¿yje i ¿yæ bêdzie wœród nas.

Jego zaœ i Aurelii Polañskiej wyobra¿enie o cechach, jakimi winni wyró¿niaæ
siê nie tylko przywódcy ruchu kaszubsko-pomorskiego, a tym bardziej mo¿e poli-
tycy, tak¿e pozostaj¹ ¿ywe, choæ rzadko uwzglêdniane...
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Józef Borzyszkowski

Helena z Byczkowskich Lewnowa
(1916–2011)

W A.D. 2012 – Roku M³odokaszubów, wspominaj¹c ich korzenie, przywo³u-
jemy bardzo czêsto jedno ma³¿eñstwo, Teodorê i Izydora Gulgowskich oraz Wdzy-
dze. Tam bowiem, wed³ug Aleksandra Majkowskiego, przywódcy ruchu i Towa-
rzystwa M³odokaszubów, zab³ys³o zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny. Tam naro-
dzi³o siê pierwsze Muzeum Kaszubskie (1906) i Kaszubskie Towarzystwo Ludo-
znawcze – Verein für Kaschubische Volkskunde (1907) oraz koncepcja „Pisma
dla spraw kaszubskich” „Gryf” (1908). Tam te¿ narodzi³a siê idea ruchu m³odoka-
szubskiego i organizacji m³odokaszubskiej, której pierwszym uosobieniem by³a
Spó³ka Wydawnicza „Gryf” (1909), a kulminacj¹ Zjazd za³o¿ycielski Towarzy-
stwa M³odokaszubów w Gdañsku (1912).

Rok wczeœniej m³odokaszubi zorganizowali I Kaszubsko-Pomorsk¹ Wystawê
Ludoznawcz¹ w Koœcierzynie, a w Berlinie ukaza³o siê w jêzyku niemieckim
najwybitniejsze dzie³o I. Gulgowskiego O nieznanym ludzie w Niemczech. Przy-
czynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub.

Kontynuatorami dzia³alnoœci Gulgowskich i tradycji nie tylko wskrzeszenia,
ale i odrodzenia kaszubszczyzny, jej rozwoju, byli przede wszystkim m³odoka-
szubi, ale i inni ich liczni nastêpcy.

W dziejach Kaszubów kolejnym wielkim prze³omem by³ rok 1956, kiedy to
powsta³o Zrzeszenie Kaszubskie, wydaj¹ce od 1957 r. w³asne czasopismo
„Kaszëbë”, przekszta³cone w 1964 r. w Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, boryka-
j¹ce siê po pierwszym okresie o¿ywienia z codziennoœci¹ i swoistym marazmem
¿ycia spo³ecznego w PRL-u, istniej¹cego nie tylko na Kaszubach i Pomorzu
w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. Wówczas to na mapie ruchu kaszubsko-
-pomorskiego pojawi³a siê wieœ £¹czyñska Huta nad Jeziorem Raduñskim, le¿¹ca
niemal w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, obejmuj¹cej gminê Chmielno i arcy-
ciekaw¹ parafiê Wygoda £¹czyñska, na któr¹ sk³adaj¹ siê tak¿e wsie z s¹siednich
dla Chmielna gmin – Stê¿yca i Sierakowice. W samej £¹czyñskiej Hucie miej-
scem spotkañ i rozmów, narodzin wielu nowych inicjatyw, sta³ siê dom rodziny
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Heleny i Józefa Lewnów oraz odbudowana przy ich pomocy stara chëcz robotni-
cza Marii i Edwina Kobielów, która rych³o sta³a siê siedzib¹ Klubu „Pomorania”.

Cz³onkowie Klubu „Pomorania” trafili do £¹czyñskiej Huty, do zagrody Lew-
nów, po raz pierwszy latem 1968 r. Piêæ lat wczeœniej zawita³ tam Lech B¹dkow-
ski, podró¿uj¹c kajakiem po Jeziorach Raduñskich, zatrzymuj¹c siê na biwak na
pó³wyspie Paszk, nale¿¹cym do gospodarstwa Lewnów. Wówczas to 13-letni Hu-
bert Lewna  otrzyma³ odeñ „Na pami¹tkê poznania w Paszku...” autorski egzem-
plarz jego ksi¹¿ki Oko za oko. Za Lechem trafi³a do £¹czyñskiej Huty i do
Lewnów Izabella Trojanowska, a potem Henryk Jab³oñski, Renata i Wojciech
Kiedrowscy.

W 1968 r. W. Kiedrowskiemu I. Trojanowska zleci³a zabranie z Huty, zawie-
zienie do Wdzydz na sobótkowe spotkanie z Pomorañcami, Huberta – œwie¿o
upieczonego maturzystê. Poznaliœmy siê z nim w goœcinnym domku W³adys³awy
i Józefa Wiœniewskich... I tam siê znów wiele zaczê³o...

Hubert nie uczestniczy³ wprawdzie w naszych sobótkach i zorganizowanym
wówczas na Wielkim Ostrowie „Œcinaniu kani”. Wróci³ bowiem do £¹czyñskiej
Huty, gdzie by³ gospodarzem Sobótki na Paszku. Zd¹¿y³ jednak zaprosiæ nas –
Pomorañców do siebie – do odwiedzin Paszku i domu Lewnów.

Planuj¹c letni¹ piesz¹ wanagê, uwzglêdniliœmy to zaproszenie i w czas ¿niw
A.D. 1968 zjawiliœmy siê w zagrodzie Lewnów. Hubert wskaza³ nam miejsce na
namiot w sadzie i nocleg na sianie. Ju¿ pierwszego czy nastêpnego dnia naszego
tam pobytu jego mama – Helena zaczê³a nas podkarmiaæ, na pocz¹tek smaczkami
– sokiem, kisielem, mlekiem. (Przy nastêpnym pobycie w³¹czyliœmy siê ju¿
na dobre do prac, nie tylko ¿niwnych i przeszli w pe³ni na wikt gospodarzy).
Wówczas to odwiedzi³ nas Szczepan, starszy brat Huberta, dumny student prawa
UMK, sk¹din¹d kolega z roku bêd¹cej wœród nas Janki Borzyszkowskiej, która
by³a prezesem Klubu „Pomorania” w Toruniu...

Od tamtego lata 1968 r. przewinê³o siê przez dom Lewnów wielu przedstawi-
cieli spo³ecznoœci zrzeszonej, a przede wszystkim dziesi¹tki Pomorañców, gosz-
czonych przez Helenê i Józefa Lewnów. Oprócz Izy, Lecha, Reni i Wojtka bywali
tam Franciszek Fenikowski, Majka i Antek Facowie, Krystyna i Edmund Puz-
drowscy, a czêsto tak¿e Renia i Jaœ Piepkowie.

Niezapomniane s¹ sylwestry u Lewnów, zw³aszcza ten z 1969 r., gdy w £¹czyñ-
skiej Hucie bawili siê „starzy”, a w Chmielnie „m³odzi” – Pomorañcy, którzy
nastêpnego dnia po lodzie dotarli tak¿e do Lewnów.

Gospodyni¹ domu, na g³owie której pozostawa³y sprawy wy¿ywienia i za-
kwaterowania goœci obok codziennych bardzo wielu prac w gospodarstwie, by³a
Pani Helena. Wspomaga³y j¹ córki – Irka i El¿unia; Towarzyszy³a bratowa Danu-
sia Byczkowska, ¿ona Alego – szkólnego w £¹czyñskiej Hucie. A wiedzieæ trzeba,
¿e pierwotnie szko³a, zanim powsta³ nowy budynek, mieœci³a siê w domu Lew-
nów, gdzie od 1968 r. mieszka³ tak¿e szkólny z rodzin¹, wczeœniej kierownik szko³y
w Reskowie.
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Dom Lewnów – dawna siedziba w³aœcicieli folwarku £¹czyñska Huta, zwana
za czasów pruskich Mettkau – by³ pokaŸny, ale i rodzina by³a niema³a. Obok
rodzin szkólnych i gospodarzy familiê Lewnów tworzy³ wuja Stach – Anastazy,
m³odszy brat Pana Józefa i zacna pomoc Franciszka Rogalska, œwiadoma swego
szlacheckiego rodowodu..., bardzo ¿yczliwie traktuj¹ca nas – m³odzie¿, a z cza-
sem tak¿e nasze dzieci...

Dobrym duchem i g³ow¹ rodziny by³ oczywiœcie sêdziwy ju¿ Pan Józef.
Niemniej, o jakoœci ¿ycia domu – jego mieszkañców i licznych goœci, decydowa³a
praca i postawa Pani Heleny. Gdyby nie ona, trudno sobie wyobraziæ nasze czêste
wizyty i zakorzenienie siê w jej rodzinie, a z czasem nawet spowinowacenie –
spokrewnienie. Dziêki niej czêstymi goœæmi, obok krewnych z rodziny Lewnów,
byli niemniej liczni, a bli¿ej mieszkaj¹cy przedstawiciele rodziny Byczkowskich,
z których tak¿e z czasem wyszli kolejni Pomorañcy, a miêdzy nimi jej bratanko-
wie, Wiesio i Marek z Chmielna, dziœ kojarzony g³ównie z Kaszubskim Uniwer-
sytetem Ludowym we Wie¿ycy-Starbieninie.

Pani Helena wspar³a nas w decyduj¹cym momencie w 1970 r., gdy na wiosen-
nej wanodze podjêliœmy decyzjê o przejêciu i odbudowie na cele Klubu „Pomora-
nia” owej chaty robotniczej Marysi i Edwina Kobielów. Jeszcze wa¿niejsza by³a
jej pomoc w trakcie odbudowy i przy uwzglêdnieniu z czasem tradycyjnych im-
prez przy chëczy. A by³y to, obok Sylwestrów, choinek dla dzieci, przede wszyst-
kim unikatowe wówczas parafialno-gminne o¿niwinë – do¿ynki. Rych³o dosz³y
Konkursy dla m³odych twórców ludowych „Ludowe Talenty” oraz „Œcinanie Kani”
– nasze wspólne „Sobótki” na Paszku. Po kilku latach doszed³ Konkurs recytator-
ski „Rodnô mowa” – poezji i prozy kaszubskiej w Chmielnie, zainicjowany przy
okazji spotkañ z uczestnikami Seminarium Kaszubskich, odbywaj¹cych siê
w £¹czyñskiej Hucie od 1979 r. G³ównym organizatorem, obok O/Gdañskiego
i Klubu „Pomorania”, by³ Klub ZK-P w Borzestowie, a potem Oddzia³ ZK-P
w Chmielnie, którego liderem by³ radny gminy Hubert Lewna.

Zwykle te¿ nasi goœcie, przybywaj¹cy do chëczy „Pomoranii”, czy od 1976 r.
do chaty Borzyszków, zarówno ci z kraju, jak i z zagranicy, byli goszczeni tak¿e
przez Pani¹ Helenê. Byli to zarówno ludzie kultury i nauki, jak te¿ Koœcio³a
i polityki... Z wzruszeniem wspominam indywidualne odwiedziny Heleny i Józefa
Lewnów w obu chëczach – czas wspomnieñ i porównañ wspó³czesnoœci z prze-
sz³oœci¹, która dla nich nigdy nie by³a ani ³atwa, ani te¿ tylko smutna.

W miêdzyczasie ich dzieci – synowie i córki – koñczyli szko³y i studia w To-
runiu i Gdañsku, podejmuj¹c tu pracê, dzia³aj¹c w ZK-P, uczestnicz¹c w rozwoju
spo³ecznoœci zrzeszonej, zak³adaj¹c w³asne rodziny... Tak siê z³o¿y³o, ¿e z czasem
i my stawaliœmy siê cz³onkami rodziny Lewnów, tytu³uj¹cymi Pani¹ Helenê Mam¹
i Babci¹, a Pana Józefa Tatkiem, ich rodzeñstwo wujkami, ciociami... Obok domu
Lewnów nie mniej wa¿na by³a nowa szko³a – dom D. i A. Byczkowskich, gdzie
zadomowili siê m.in. Halina i Marian Ko³odziejowie. Niejedn¹ radosn¹ uroczys-
toœæ rodzinn¹, a z czasem tak¿e ¿a³obn¹, prze¿yliœmy u Byczkowskich w Chmielnie
czy Borzestowie-Wygodzie, na ojcowiŸnie Pani Heleny.
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Swoista kulminacja znaczenia £¹czyñskiej Huty, a przy okazji roli Pani He-
leny i rodziny Byczkowskich-Lewnów w ruchu kaszubsko-pomorskim, mia³a miej-
sce w 1983 r. Wówczas to zorganizowaliœmy spotkanie dzia³aczy ZK-P, na któ-
rym ju¿ bez chorego Lecha B¹dkowskiego, ale za prezesury Izabelli Trojanow-
skiej, debatowaliœmy nad przysz³oœci¹ ZK-P. Wtedy te¿ desygnowano na kandydata
do stanowiska prezesa Zrzeszenia Szczepana Lewnê, pozostawiaj¹c mnie przy
prezesurze Oddzia³u Gdañskiego, co sta³o siê faktem w grudniu tego roku i zapo-
cz¹tkowa³o kolejn¹ kadencjê harmonijnej wspó³pracy Zarz¹du G³ównego i Za-
rz¹du O/Gdañskiego, gwarantuj¹c¹ rozwój Zrzeszenia i jego pomyœlne przejœcie
w latach 1986–1992 w now¹ rzeczywistoœæ III RP z kulminacj¹ w postaci II Kon-
gresu Kaszubskiego w 1992 r. Nasze sukcesy i radoœci oraz rozczarowania by³y
wówczas udzia³em tak¿e Pani Heleny, która po œmierci Pana Józefa w 1982 r.,
nadal dba³a o dom i jego otoczenie – siedzibê Lewnów, gdzie gospodarzami byli
ju¿ Hubert i jego dzielna bia³ka Barbara, którzy z czasem zamieszkali w nowym
domu – dworku...

Dzieje domu, gospodarstwa i rodziny Lewnów, to osobna historia. Helena
Lewnowa zosta³a jego gospodyni¹ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, wycho-
dz¹c za m¹¿ za Pana Józefa 15 stycznia 1946 r. Urodzi³a siê 3 maja 1916 roku
w Borzestowie – na wybudowaniu – w rodzinie gospodarza Józefa i Anastazji
z domu Wolfów-Wilczewskich, jako jedna z dziesiêciorga ich dzieci. (Jej mama
by³a drug¹ ¿on¹ Józefa; z pierwszego ma³¿eñstwa z przedstawicielk¹ rodziny Kref-
tów, dziedziców gospodarstwa, by³o dwoje dzieci, m.in. córka Klara, zamê¿na
z Feliksem Labud¹, w³aœcicielem sklepu w Somoninie, którego syn Stanis³aw bywa³
kiedyœ czêsto w £¹czyñskiej Hucie).

Koleje ¿ycia rodzeñstwa Pani Heleny, dzieje ich rodzin, losy dzieci i wnuków,
nieustannie przewija³y siê przez dom Lewnów. Najstarszy brat Heleny, W³adys³aw
(1911–1943) zgin¹³ w Stutthofie, aresztowany pod zarzutem uczestnictwa w ruchu
oporu. Siostra Aniela (1913–1957) wysz³a za Bernarda Lewnê, zamieszkuj¹c do
1945 r. w £¹czyñskiej Hucie. St¹d i Helena trafi³a do domu Lewnów. Kolejny jej
brat, Bronis³aw (1921–1991), ¿onaty z Teres¹ z Plichtów z Chmielna, wpisa³ siê
w tamtejsze dzieje jako naczelnik poczty i ojciec Pomorañców – Marka i Wies³awa.
Nastêpny by³ – jest brat Alfons, rocznik 1922, ostatni szkólny z £¹czyñskiej Huty,
wczeœniej w Reskowie, o ciekawym ¿yciorysie (m.in. by³ organist¹ w Mœcisze-
wicach, gdzie pozna³ Danutê Woœ z Sierakowic – swoj¹ bia³kê, spokrewnion¹
z rodzin¹ Sychtów z Puzdrowa), dziœ zas³u¿ony emeryt, obywatel Kartuz...

Po Alfonsie urodzi³a siê Helena, która ukoñczy³a szko³ê powszechn¹ w Bo-
rzestowie w 1929 r., pozostaj¹c w domu na gospodarstwie rodziców. Maj¹c 18 lat
zosta³a uczestniczk¹ rocznego studium – kursu ¯eñskiej Szko³y Gospodarstwa
Rolnego w Gdyni-Rumia-Zagórze. Tam pozna³a od strony teoretycznej zasady
dobrego prowadzenia gospodarstwa rolnego, koñcz¹c kurs z wyró¿nieniem, wpro-
wadzaj¹c nowoœci do gospodarstwa rodziców, a przez siostrê tak¿e i Lewnów. Po
œmierci swoich rodziców, a dziadków Huberta, dom Lewnów pod jej kierownic-
twem by³ ostoj¹ tak¿e dla wszystkich Byczkowskich. Jej m³odsze rodzeñstwo to:
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Boles³aw (1919–1959), stolarz w Kartuzach, ¿onaty z Gertrud¹ Machaliñsk¹; Anna
(1925–1957); Mieczys³aw (1926–1980) – dziedzic ojcowizny, ¿onaty z Jadwig¹
Ramczyk; Stefan – rocznik 1932, ¿onaty z Teres¹ Reiter w Sierakowicach, miesz-
kaniec tej wsi.

Zarówno Byczkowscy, jak i Lewnowie, prze¿yli „ciekawe” lata II RP i straszn¹
noc okupacji hitlerowskiej oraz nieweso³¹ rzeczywistoœæ PRL, czêsto wspomi-
nan¹ w £¹czyñskiej Hucie. Poniewa¿ dom-zagroda Lewnów stanowi³a centrum
wsi, zaje¿d¿ali i zachodzili do niej w czas wojny zarówno ludzie TOW „Gryf
Pomorski”, jak i poszukuj¹cy ich gestapowcy z Janem Kaszubowskim na czele,
którego w tej okolicy, jako kata Polaków, zna³y nawet dzieci. Dom Lewnów by³
tak¿e blisko zaprzyjaŸniony z plebani¹, której gospodarze w ka¿dej epoce bywali
i bywaj¹ w nim goœæmi. W najbli¿szym bowiem otoczeniu dom ten nadal pe³ni³
funkcjê dworu, z którym zwi¹zana jest plebania. Tak by³o zw³aszcza za organi-
zatora parafii wygodzkiej, ks. Anastazego Sadowskiego, jak i za jego nastêpcy
w latach 1936–1979, zacnoœci wielkiej ks. Zygmunta Poæwiardowskiego – pro-
boszcza w czas wojny i PRL; podobnie te¿ by³o za jego nastêpców.

Gospodarstwo Lewnów w £¹czyñskiej Hucie to resztówka dawnego folwarku,
dóbr Mettkau, rozparcelowanego pod koniec XIX wieku przez Komisjê Koloni-
zacyjn¹. A poniewa¿ ziemia jest tam kamienisto-górzysta i ma³o urodzajna, nie
zg³osili siê po ni¹ koloniœci niemieccy; nabywcami zostali Kaszubi – w tym trzech
braci Janków i Jan Lewna.

Dziadkowie Huberta, teœciowie Pani Heleny, to Jan Pawe³ z Borzestowa
(1856–1944) i Marianna Julia Bonza (1857–1955), urodzona w Podjazach, do
zam¹¿pójœcia gospodyni dworu £aszewskich w Sierakowicach. Ich dzieci to: Leon,
zgin¹³ na I wojnie jako kawaler; Franciszek – ¿onaty z Ann¹ Skwierawsk¹, dzie-
dzic czêœci ojcowizny, ojciec Anastazego – rybaka i Józefa rolnika z Rozgardu,
(zgin¹³ w 1916 r., wdowa wysz³a za Walerego Butowskiego, których jeszcze po-
znaliœmy); Marta wysz³a za Franciszka Or³owskiego do Suchej, gmina Parchowo;
Marianna, zamê¿na by³a z Piotrem Roplem, karczmarzem z Miechucina; Rozalia,
¿ona Leona Stankowskiego, nauczyciela w £¹czynie i organisty w Wygodzie, po
wojnie w Rumi; Józef ¿onaty z Helen¹; Wiktor ¿onaty dwa razy w Parchowie;
Bernard ¿onaty z Aniel¹ Byczkowsk¹, po wojnie gospodarz w Pomysku i ̄ ukówku
oraz Anastazy – wuja Stach.

Gdy Pani Helena zosta³a m³od¹ gospodyni¹ w £¹czyñskiej Hucie ¿y³a jeszcze
teœciowa – babcia Marianna, goszcz¹ca uciekinierów z Prus Wschodnich, z których
ma³¿eñstwo Schertenleib, zaprzyjaŸnione tak¿e z ks. Z. Poæwiardowskim, wspom-
niane jest jako przybrani dziadkowie, opiekunowie najstarszego Szczepana.

¯ycie codzienne domu Lewnów, najzamo¿niejszych gospodarzy w £¹czyñ-
skiej Hucie, których dom robotniczy zamieszkiwa³y dwie zaprzyjaŸnione rodziny
– Franciszki Dalekiej i Moniki P³otki, to przede wszystkim praca, ¿ycie zgodne
z kalendarium koœcielnym i rolniczym. Niemniej liczy³y siê œwiêta, tradycyjne
zwyczaje i obrzêdy, a latem m.in. „niedziela w Paszku” – swoiste œwiêto rekreacji
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po sianokosach i truskawkach, a przed ¿niwami. Przy pracy w polu, w której po
posi³kach bra³a udzia³ tak¿e Pani Helena, mo¿na by³o poznaæ niejedn¹ ciekaw¹
historiê z przesz³oœci.

Pomagaj¹c w pracy, uczestnicz¹c w rodzinnych spotkaniach, nauczyliœmy
siê w Hucie niejednej piosenki, które szczególnie piêknie œpiewali bracia Józef
i Stach, wspierani przez Pani¹ Helenê. By³y to i s¹ m.in. Za Niemen hen precz, za
Niemen.... czy Jak më przed pôrã lat... Pani Helena by³a bowiem i do ró¿añca i do
tañca – wiecznie czynna, pracuj¹ca, gotuj¹ca, sprz¹taj¹ca, zabawiaj¹ca goœci, trosz-
cz¹c¹ siê o krewnych, znajomych i dzieci. Wspominam j¹ jak w³asn¹ rodzon¹
matkê. Nie pamiêtaj¹c jej niemal w sytuacjach bez pracy. Wstawa³a pierwsza
wczesnym rankiem, ostatnia udawa³a siê na nocny odpoczynek. Cieszy³a siê
z nami z weso³ych gadek Jasia Piepki; opowiada³a z humorem przeró¿ne sytuacje
– tak¿e spotkania z letnikami; niekiedy niegrzecznymi, traktowanymi przez ni¹
z wyrozumia³oœci¹ jako „przesilonymi”. Zawsze s³u¿y³a dobr¹ rad¹ i uznaniem,
podziwem dla innych i ich dokonañ, np. dla smacznych tortów Marysi Kobielo-
wej zwanej Jab³uszko i wstaj¹cego przed œwitem Edwina, który jecha³ ze mn¹ do
Miechucina czy Mirachowa po deski i dr¹gi dla odbudowywanej checzy... Zna³a
dobrze ka¿dego ze wsi i ka¿dego z nas, nasze zalety i s³aboœci; docenia³a w pe³ni,
co ka¿dy robi³ na rzecz innych i kaszëbiznë. Jêzyk kaszubski za jej przyczyn¹ by³
jêzykiem domowym nie tylko w rodzinie, ale tak¿e z udzia³em goœci, gdy na ogó³
w sytuacji obecnoœci przybyszy przechodzono kiedyœ na Kaszubach na jêzyk pol-
ski. By³a wspania³¹ ¿on¹ i matk¹, a z czasem teœciow¹ i babci¹, jako siostra za-
wsze dobra dla braci i ich rodzin, autorytet nie tylko we wsi i rodzinie. Przez lata
marzyliœmy o spokojnej rozmowie – o wspominkach z dawnych lat; czekaliœmy
na sprzyjaj¹ce okolicznoœci – swobodê – wolnoœæ od pilnej pracy. Niestety, ostatnie
kilkanaœcie lat ¿ycia Pani Heleny to zmagania z chorob¹, przykuwaj¹c¹ j¹ do ³ó¿ka,
odbieraj¹c¹ mowê i mo¿liwoœæ wspomnieñ. Prze¿y³a je dziêki wspania³ej opiece
Huberta i jego ¿ony Barbary oraz oddanych córek Ireny i El¿uni. Do koñca by³a
najwa¿niejsz¹ osob¹ w rodzinie, odwiedzan¹ przez krewnych i przyjació³, a m.in.
tak¿e przez ks. apba T. Goc³owskiego. Wbrew pozorom do koñca nie straci³a, jak
s¹dzê, œwiadomoœci. Zdarzy³o siê, ¿e ktoœ w trakcie ogl¹dania jakiegoœ filmu sko-
mentowa³ urodê jednego z aktorów – mówi¹c – jaki on brzydki. Wtem nagle ode-
zwa³a siê Pani Helena, milcz¹ca od lat – „A të mëslisz, ¿e jes pi¹kniéjszi?”.

Zmar³a 27 czerwca 2011 r. Pochowaliœmy j¹ na cmentarzu parafialnym
w Wygodzie, dziêkuj¹c za to, co zrobi³a dla w³asnej rodziny i dla naszej wielkiej
kaszubsko-pomorskiej familii, dla spo³ecznoœci zrzeszonej, Bez jej serdecznoœci
i goœcin-noœci nie by³aby £¹czyñska Huta i Wygoda tak bliska w swej roli Wdzy-
dzom z pocz¹tku XX w. Nie by³aby tym nowym centrum ruchu kaszubsko-po-
morskiego, jakim sta³a siê w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych tego¿
stulecia, przygotowuj¹cym now¹ rzeczywistoœæ Kaszubów w III RP. Szkoda, ¿e
prze³om XX/XXI wieku przekreœli³ w du¿ej mierze dobre tradycje Wygody i £¹-
czyñskiej Huty...
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Józef Borzyszkowski

Pierwszy biskup pelpliñski,
profesor biblistyki, ks. Jan B. Szlaga

(1940–2012)

Kwiecieñ 2012 roku, ostatnia dekada tego miesi¹ca up³ynê³a w Pelplinie,
a tym samym w diecezji i na Pomorzu Gdañskim, pod znakiem œwiêceñ nowego
biskupa pomocniczego, ks. Wies³awa Œmigla – dotychczasowego profesora KUL-u
oraz niespodziewanej œmierci i pogrzebu ks. bpa ordynariusza Jana Bernarda Szlagi.
Ks. bp J.B. Szlaga mia³ byæ konsekratorem swojego niejako wychowanka i kape-
lana, teraz nowego pomocnika. Tymczasem tu¿ przed uroczystoœci¹ konsekracji
nag³e pogorszenia stanu zdrowia spowodowa³o, ¿e znalaz³ siê w starogardzkim
szpitalu, gdzie czwartego dnia zmar³.

W nr. 9 „Pielgrzyma” z 29 kwietnia i 6 maja 2012 r. ukaza³ siê ostatni felieton
zmar³ego biskupa, pisz¹cego regularnie pod pseudonimem Eliasz, zatytu³owany
Jêzyk, w którym autor boleje nad nêdzn¹ jakoœci¹ jêzyka nie tylko polityków,
parlamentarzystów. Pod ich i dziennikarzy-spikerów adresem kieruje postulat
unikania jêzykowego niechlujstwa i... pilnej nauki. By³ bowiem zmar³y ks. bp.
J.B. Szlaga zawsze nauczycielem, nie tylko akademickim. Jego biskupio-eliaszowe
nauczanie, rzadkie przecie wœród hierarchów, skupia³o siê na mniej lub bardziej
wa¿nych drobiazgach – przypadkach ¿ycia codziennego.

Obok przywo³anego ostatniego felietonu Eliasza z serii Na ognistym wozie
znajdujemy w owym „Pielgrzymie” na ca³ej stronie 2 nekrolog, który g³osi:
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Ten pierwszy ¿a³obny numer „Pielgrzyma”, dokumentuj¹cy wewn¹trz ob-
szernie uroczystoœæ konsekracji ks. bpa W. Œmigla, zawiera na pierwszej stronie
portret zmar³ego, a na ostatnich dwóch obszerny jego ¿yciorys. W nastêpnych
numerach znajdujemy relacjê z uroczystoœci pogrzebowych i liczne wspomnie-
nia, przypominaj¹ce ogrom przeró¿nych zas³ug Zmar³ego. Niejednokrotnie po-
wtarzana by³a fraza: „Odszed³ Pasterz Dobry”. ¯a³ob¹ dotkniête zosta³y tak die-
cezjalne, jak i wojewódzkie media. Opublikowano w ca³oœci lub fragmentach
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pogrzebowe homilie, nie tylko na ³amach „Pielgrzyma”. Zgodnie z odwieczn¹
tradycj¹ mówiono i pisano tylko dobrze, zapominaj¹c w ów czas o innych stro-
nach jego biskupiego pos³ugiwania, które w kuluarach pozostawa³y nadal ¿ywe.

Ze szczególn¹ uwag¹ i podziwem czyta³em homilie biskupów, którzy wyszli
wraz ze Zmar³ym z tego samego gniazda – z Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Pelplinie, którego on by³ wychowankiem, potem profesorem, a przez ostatnie
20 lat g³ównym moderatorem, kreatorem jego codziennoœci, w której od czasu do
czasu tak¿e jako goœæ uczestniczy³em. Podziwia³em wtedy jego kunszt kazno-
dziei i oratora, podobnie jak teraz s³owa autorów jego ostatniego po¿egnania
w katedrze pelpliñskiej. Odnowienie tej katedry, jak i innych obiektów diecezjal-
nych z Collegium Marianum i Bibliotek¹ Seminaryjn¹ na czele, to jedna z naj-
wiêkszych zas³ug Zmar³ego i jego wspó³pracowników, o których zbyt czêsto za-
pominamy. Tu na uwadze mam przede wszystkim g³ównego ekonoma diecezjal-
nego, ks. inf. Stanis³awa Grunta. S¹dzê, i¿ szczególnie wa¿nym przywilejem
biskupów ordynariuszy jest ich nadal niemal feudalna, wrêcz cesarska, jednooso-
bowa w³adza i odpowiedzialnoœæ, ale tak¿e wynikaj¹ca st¹d niczym nieograni-
czona swoboda dobierania wspó³pracowników... Jednym z nich, obok wspomnia-
nego ks. Stanis³awa i ks. kanclerza Wojciecha Kasyny, by³ swego czasu rektor
seminarium, a dziœ biskup w³oc³awski, cz³onek za³o¿yciel Instytutu Kaszubskie-
go, ks. dr Wies³aw A. Mering, z którym wspólnie prze¿yliœmy niejedno pelpliñ-
skie wydarzenie pod patronatem zmar³ego hierarchy.

W opublikowanych na ³amach „Pielgrzyma” nr. 10/2012 S³owach ks. bp. w³o-
c³awskiego Wies³awa Meringa wyg³oszonych podczas eksporty, a zatytu³owanych
U boku swojego pasterza, przywo³a³ on m.in. wspomnienia ze œwiêceñ kap³añ-
skich oraz ingresu ks. bpa J. B. Szlagi, stwierdzaj¹c:

„W dniu ingresu ju¿ nie by³eœ naszym koleg¹, tylko naszym prze³o¿onym.
By³eœ biskupem. (...) Nasz Biskup okaza³ siê niezwykle pracowitym cz³owiekiem,
Mo¿e a¿ za du¿o by³o w jego ¿yciu pracy, a za ma³o wypoczynku. (...) Chcia³eœ
byæ wszêdzie. Wszystko chcia³eœ zrobiæ perfekcyjnie, jak tylko cz³owiek umia³
najlepiej. Dla nas, którzyœmy Ciê otaczali, to by³a twarda, ale jednoczeœnie nie-
s³ychanie po¿yteczna szko³a. Nauczyliœmy siê odpowiedzialnoœci za te odcinki
pracy, które nam powierza³eœ. Nauczyliœmy siê precyzji i dok³adnoœci. Jak pamiê-
tamy, zacz¹³eœ diecezjê organizowaæ od troski o liturgiê. Chcia³eœ zawsze mieæ
nas blisko siebie wtedy, kiedy pojawia³eœ siê tu – w katedrze. A by³eœ w niej bez
w¹tpienia czêœciej ni¿ wielu twoich poprzedników. Obdarzony doskona³ym zmy-
s³em obserwacyjnym sprzeciwia³eœ siê ka¿dej bylejakoœci w s³u¿bie Pañskiej.
Po pierwszym Wielkim Tygodniu, któremu przewodniczy³eœ tutaj w katedrze,
w 93 roku, da³eœ nam trzy strony maszynopisu uwag, spostrze¿eñ, które odnosi³y
siê do niedoskona³oœci zwi¹zanych z odprawianymi w Wielki Tydzieñ nabo¿eñ-
stwami (...)”. – Jak widaæ J.E. Ks. Bp Jan Bernard czuwa³ tak¿e podczas sprawo-
wanej liturgii i naucza³, tak¿e kap³anów, przy ka¿dej okazji. St¹d ju¿ nie koledzy,
a podw³adni obdarzali go ró¿nymi ciep³ymi okreœleniami.
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Jego nauczanie i przekonanie o biskupiej w³adzy w Pelplinie, ujawnione
w pe³ni w okresie funkcjonowania diecezji pelpliñskiej, nast¹pi³o po wspania³ych
latach pos³ugi ostatniego biskupa che³miñskiego, potem I abpa metropolity szcze-
ciñsko-kamieñskiego, ks. Mariana Przykuckiego, który pozosta³ w pamiêci po-
tomnych jako cz³owiek bardzo ¿yczliwy dla duchownych i œwieckich, otwarty
i spolegliwy, daleki od ksi¹¿êco-biskupich kompleksów, tak¿e wobec ludzi nauki.

Za jego rz¹dów, a w³aœciwie pos³ugi biskupiej diecezja che³miñska i Pelplin
zas³ynê³y nie tylko w kraju równie wielkimi osi¹gniêciami budowlano-material-
nymi, jak i tymi wa¿niejszymi – w dziedzinie ducha – sacrum i kultury. To on
wykreowa³ swoich uczonych wspó³pracowników na biskupów, z czasem ordyna-
riuszy i metropolitów w Olsztynie i GnieŸnie oraz w Elbl¹gu i w samym Pelplinie.
Odbywaj¹ce siê co roku Spotkania Pelpliñskie budzi³y nawet zazdroœæ u niejed-
nego biskupa myœl¹cego o przysz³oœci w duchu refom II Soboru Watykañskiego.
By³y przyk³adem partnerskiej wspó³pracy i dyskusji duchownych i œwieckich,
mê¿czyzn i kobiet, w duchu odpowiedzialnoœci za Koœció³ i pañstwo, podmioto-
woœæ cz³owieka i jakoœæ spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jeden z biskupów, uczest-
ników SP, niedawno w naszej rozmowie podkreœli³, i¿ „Przyczyni³y siê do wzro-
stu zainteresowania ma³ym Pelplinem na ca³ym Pomorzu i poza jego granicami.
Przyczyni³y siê do tego m.in. obecnoœæ mediów i liczne publikacje prasowe oraz
relacje telewizyjne. Przyci¹ga³y one bowiem prasie ca³e ówczesne œrodowiska
ludzi kultury i nauki, parlamentarzystów, samorz¹dowców. Uczy³y harmonijnej
wspó³pracy œwieckich i duchownych – zupe³nie w duchu CHRISTI FIDELIS
LAICI! Uczy³y nigdy doœæ docenianej dumy z dorobku Ma³ej Ojczyzny – czuli-
œmy siê spadkobiercami OLBRZYMÓW!”.

Niestety, po 20 latach ich funkcjonowania J.E. X bp J.B. Szlaga swoim de-
kretem zakoñczy³ rozwój Spotkañ Pelpliñskich, powo³uj¹c w ich miejsce Pelpliñ-
skie Spotkania Duszpasterskie, skupiaj¹ce jeno kap³anów, kleryków i kateche-
tów... – Znamienne, i¿ po œmierci J.E. J.B. Szlagi da³a stronami o sobie znaæ na-
dzieja na odnowienie tej wa¿nej p³aszczyzny wymiany myœli oraz prezentacji
najnowszej wiedzy... Pamiêæ o Spotkaniach Pelpliñskich trwa – nie tylko w œro-
dowiskach naukowych Gdañska, Torunia czy Pomorza...

Pierwszy rok rz¹dów X bpa J.B. Szlagi zaowocowa³ m.in. ciekaw¹ wymian¹
zdañ miêdzy nim a przede wszystkim ówczesnym prezesem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, red. Stanis³awem Pestk¹ na temat obecnoœci kaszubszczyzny
w liturgii. Ks. Biskup, pisz¹c pod pseudonimem Jan Œciesiñski, potraktowa³ ten
problem z ca³¹ swoj¹ delikatnoœci¹ i przekreœli³ wartoœæ dotychczasowych osi¹-
gniêæ ludzi nauki i spo³ecznoœci zrzeszonej, sprowadzaj¹c rzeczywistoœæ do
oklepanych dot¹d stereotypów. – W ostatnim akapicie d³ugiego tekstu napisa³:
„Myœlê, ¿e nie pomniejszy kulturowej i historycznej roli Kaszubów brak ich mowy
w liturgii, jak nie pomniejsza w niczym, z podobnych wzglêdów, mieszkañców
Kociewia czy Bawarii. Sama swoista egzotyka mowy kaszubskiej nie jest wystar-
czaj¹c¹ racj¹ za jej obecnoœci¹ w liturgii, zw³aszcza uroczystej, w której zawsze
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uczestnicz¹ nie tylko Kaszubi. Na pewno mo¿na te¿ radziæ œpiewanie po kaszub-
sku pieœni towarzysz¹cych liturgii, nadto szerokie zastosowanie kaszubszczyzny
w folklorze inspirowanym prze¿yciami religijnymi, np. w gwi¿d¿ach”!? („Piel-
grzym”, 1993, nr 16). Stanowcza reakcja wielu ludzi na s³owa Jana Œciesiñskiego
nie zosta³a dopuszczona za jego b³ogos³awieñstwem na ³amy „Pielgrzyma”, ale
spowodowa³a pewn¹ zmianê tak¿e jego stanowiska. Wyra¿a³o siê to m.in. brakiem
zastrze¿eñ do historycznych dziœ „Wskazañ duszpasterskich” J.E. Abpa Metropo-
lity Gdañskiego, ks. Tadeusza Goc³owskiego, wyra¿aj¹cego zgodê, „by w czasie
Mszy Œwiêtych organizowanych przez wspólnoty kaszubskie mo¿na by³o u¿ywaæ
czytañ biblijnych w jêzyku kaszubskim oraz u¿ywaæ tego jêzyka w Modlitwie
wiernych. Zachêcam równie¿ do tego, by w czasie tych Mszy Œwiêtych, a tak¿e
innych, kultywowaæ œpiew pieœni religijnych w jêzyku kaszubskim.

Duszpasterze niech staraj¹ siê otoczyæ opiek¹ wszelkie tego typu inicjatywy”.
– Tym zdaniem zachêty koñczy siê ów oliwski dokument z 17 listopada 1993 r.

Niestety! Podobnego dokumentu i zachêty z Pelplina wówczas nie by³o, ale
jego rzeczywistoœæ z czasem zbli¿y³a siê do sytuacji w archidiecezji gdañskiej.
Ks. bp. Jan Bernard nie protestowa³ przeciw wywo³anej oddolnymi d¹¿eniami
praktyce, pilnuj¹c jedynie niekiedy tego, by obok czytañ w jêzyku kaszubskim
powtórzono je tak¿e w jêzyku polskim. Z czasem Biskup Pelpliñski uczestniczy³
tak¿e w promocji kolejnych dzie³ liturgicznych w jêzyku kaszubskim i z ¿yczli-
woœci¹ przyjmowa³ organizowane przez ksiê¿y proboszczów, tak¿e na jego czeœæ,
koncerty folklorystyczne itp. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z jednej strony chyba lubi³
kaszubszczyznê, bowiem pozwoli³ tak¿e ówczesnemu rektorowi, J.M., dziœ J.E.
ks. prof. dr Wies³awowi Meringowi wprowadziæ do seminarium lektorat jêzyka
kaszubskiego dla chêtnych kleryków. Z drugiej strony ów dziwny u Kaszubów
dystans..., jakiego nigdy nie okaza³ Wielkopolanin – jego Poprzednik w diecezji
che³miñskiej...

Swoistym fenomenem w skali kraju by³a nie tylko akuratnoœæ i pracowitoœæ
Ks. Biskupa i jego piêkny jêzyk polski, ale tak¿e jego systematyczna obecnoœæ na
³amach „Pielgrzyma”. – Iloœæ foto i informacji w ka¿dym numerze, liczonych
przez wielu ksiê¿y proboszczów, stanowi dziœ fantastyczne Ÿród³o do badañ i po-
znawania rzeczywistoœci diecezjalnej, aktywnoœci Zmar³ego, jego pogl¹dów itp.
Nie mniej wa¿nym pomnikiem jego czasów i cennym dokumentem rzeczywisto-
œci pelpliñskiej z minionych dwudziestu lat pozostaj¹ liczne ksiêgi jubileuszowe
i pami¹tkowe, dedykowane przez wspó³pracowników Pierwszemu Ordynariuszo-
wi Diecezji Pelpliñskiej. On te¿ z regu³y nie odmawia³ s³ów Przedmowy czy Wstêpu
do mnogich publikacji ksiê¿y czy parafii, nie tylko historycznych czy poetyckich.

Przedmiotem jego troski by³o tak¿e dochodowe Wydawnictwo i Drukarnia
„Bernardinum” – jedno z lepszych w kraju i najlepszych na Pomorzu, maj¹ce
œwietne kierownictwo œwiecko-duchowne.

Na drodze zmar³ego, wiod¹cej z Ma³ego Kacka, czyli z Gdyni, przez Wejhero-
wo do Pelplina (Collegium Marianum i WSD), a dalej na KUL i stamt¹d w aureoli



435PIERWSZY BISKUP PELPLIÑSKI, PROFESOR BIBLISTYKI, KS. JAN B. SZLAGA...

dziekañsko-prorektorskiej powrotu do „Pomorskich Aten”, by³o wiele wa¿nych
wydarzeñ, dokonañ i ludzi...

Z ogromnym szacunkiem wspominamy m.in. ks. prof. Janusza Pasierba i jego
piêkne po¿egnanie, tak¿e przez ks. bpa J.B. Szlagê w Pelplinie. Najwiêkszym
niew¹tpliwie wydarzeniem by³a wizyta Ojca Œw. Jana Paw³a II w 1999 r. w Pelpli-
nie. Trwa³¹ pami¹tk¹ pozosta³a Biskupia Góra – dziœ w nowym wydaniu jako
Góra Papieska i odnowione wraz z katedr¹ miasto oraz inne osi¹gniêcia Kurii
Biskupiej, samorz¹du miasta i gminy. Bliski kontakt X. Bpa z samorz¹dowcami –
doroczne spotkania op³atkowe, to ju¿ osobna pelpliñska tradycja.

Dziel¹c siê niekiedy ze Zmar³ym swoimi refleksjami, m.in. jako cz³onek spo-
³ecznoœci zrzeszonej i swego czasu Rady Programowej Wydawnictwa „Bernardi-
num”, nawi¹zuj¹c do zaistnia³ych nieporozumieñ, proponowa³em Ekscelencji nie-
formalne spotkanie i d³u¿sz¹ rozmowê, nie audiencjê, by „w niewielkim gronie
i o tym pogadaæ, a jednoczeœnie znaleŸæ rozwi¹zanie przynajmniej kilku spraw,
czy dojœæ do ich wyjaœnienia, do wspólnego lub bliskiego pogl¹du. Wiele niepo-
rozumieñ bierze siê z nieznajomoœci i nieszczeroœci”. – Pisa³em 28 grudnia 1996 r.
– Nie pamiêtam, niestety, odpowiedzi na ten list, choæ nie wszystkie moje i nasze
listy spotyka³o w Pelplinie milczenie... Dzia³o siê to w czas przygotowañ do Kon-
gresu Pomorskiego, w którego inauguracji w Gdañsku, jak i w zakoñczeniu
w Szczecinie z radoœci¹ i satysfakcj¹ mogliœmy powitaæ tak¿e J.E. z Pelplina.
Dokumentem wspó³myœlenia i wspó³dzia³ania pozostaje S³owo biskupów z Po-
morza do uczestników Kongresu Pomorskiego, podpisane w Szczecinie 11 marca
1998 r. – tak¿e przez ks. bpa J.B. Szlagê. (Zob. Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu
Pomorskiego, Gdañsk 1997 – Szczecin 1998, Gdañsk 1998, s. 315-317).

W tamte lata nasze relacje z Oliw¹ i Szczecinem by³y nader serdeczne i bliskie.
Pelplin natomiast sta³ siê nieco bardziej urzêdowy, mo¿na rzec pozosta³ – albo
raczej sta³ siê na powrót hierarchiczny. Tym niemniej obecnoœæ i s³owa J.E. Ks.
bpa J.B. Szlagi w ró¿nych miejscach ziemi kaszubsko-pomorskiej pozostawi³y
trwa³e œlady, a takie miasta, jak: Chojnice, Tuchola, Starogard, Koronowo, Bytów,
Koœcierzyna, Tczew i Kartuzy, jak te¿ inne z radoœci¹ wyró¿ni³y go swoim hono-
rowym obywatelstwem lub pami¹tkow¹ tablic¹, tak za ¿ycia, jak i tu¿ po œmierci.
St¹d bogat¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ jego ¿ycia i dzia³alnoœci znajdziemy w nie-
jednym miejsko-gminnym archiwum. Jego obszerny biogram zawiera te¿ Leksykon
Wejherowski Reginy Osowickiej, w którym odnotowano najwa¿niejsze w ocenie
samego bohatera dokonania. Zagadk¹, nie tylko dla biografisty, pozostanie mo¿e
fakt, sk¹d u cz³owieka nauki i Kaszuby z urodzenia, wyk³adowcy KUL-u i Uni-
wersytetu Gdañskiego, tak d³ugo by³ ów znacz¹cy dystans do kaszubszczyzny
i œwieckich. Pytañ i zagadkowych spraw, jak w przypadku ka¿dej biografii, nie
tylko uczonego biblisty i hierarchy Koœcio³a katolickiego, jest wiêcej. Byæ mo¿e
po latach pomog¹ je wyjaœniæ jego najbli¿si wspó³pracownicy, do których obok
wy¿ej przywo³anych, nale¿eli J.M. Ks. rektor Antoni B¹czkowski, dyr. „Bernardi-
num” i proboszcz parafii pelpliñskiej, ks. inf. Tadeusz Brzeziñski oraz dyrektorzy
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Archiwum i Biblioteki – ks. prof. Anastazy Nadolny i Muzeum Diecezjalnego,
szczególnie bliskiego i honoruj¹cego Zmar³ego – ks. Wincenty Pytlik. Sympaty-
czne mo¿e jest to, i¿ jak za ¿ycia, tak i po œmierci, zgodnie z pelpliñsk¹ tradycj¹,
niestety, s³abo udokumentowan¹, zmar³y ks. bp. J.B. Szlaga nadal ¿yje – obecny
jest tak¿e w humorze, roz³adowuj¹cym niejedn¹ sytuacjê, przydaj¹cym ciep³a nie-
jednej zimnej historii z jego bogatego ¿ycia.

Œmieræ zasta³a ks. bpa J.B. Szlagê w 72. roku ¿ycia; mimo licznych chorób
i czêstych pobytów szpitalnych przysz³a niespodziewanie. Zakoñczy³a jego owocn¹
s³u¿bê i panowanie. Zamknê³a tak¿e wa¿ny okres istnienia, pierwszy etap rozwoju
nowej diecezji pelpliñskiej, nie tylko w warunkach III RP wysoko notowanej wœród
diecezji Koœcio³a katolickiego w Polsce.



437PIERWSZY BISKUP PELPLIÑSKI, PROFESOR BIBLISTYKI, KS. JAN B. SZLAGA...

Józef Borzyszkowski

Ks. prof. Jerzy Buxakowski (1926–2011)
– d³ugoletni rektor Wy¿szego Seminarium

Duchownego w Pelplinie
i gospodarz Spotkañ Pelpliñskich

Ks. Jerzy Buxakowski pochodzi³ z Fordonu k. Bydgoszczy, gdzie urodzi³ siê
17 kwietnia 1926 r. w rodzinie lekarskiej. Jego ojciec Stefan zgin¹³ w 1945 r. na
Uralu. W okresie okupacji, bêd¹c z rodzin¹ na wysiedleniu w GG, przysz³y ks.
Jerzy pracowa³ jako robotnik i uczy³ siê w ramach tajnego nauczania w Radom-
sku, gdzie 8 lipca 1945 r. z³o¿y³ egzamin dojrza³oœci, maj¹c za sob¹ tak¿e dzia³al-
noœæ w konspiracji jako „Cis” w „Szarych Szeregach”. Studia filozoficzno-teolo-
giczne rozpocz¹³ w Czêstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, sk¹d
na pocz¹tku 1946 r. przeniós³ siê do Pelplina, gdzie trzy lata póŸniej otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie. Nastêpnie odby³ specjalistyczne studia w zakresie sakra-
mentologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, zyskuj¹c
w 1950 r. magisterium, a w 1952 doktorat z teologii. W 1984 r. na KUL uzyska³
stopieñ doktora habilitowanego w zakresie teologii, bêd¹c wówczas rektorem WSD
w Pelplinie.

Od 1952 r. pracowa³ jako wikariusz i prefekt w Brodnicy nad Drwec¹, a w la-
tach 1956–1960 by³ dyr. Ni¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Od
1956 r. wyk³ada³ tak¿e w WSD – teologiê liturgii i socjologiê, a nastêpnie teologiê
dogmatyczn¹ i teologiê rodzinny. Jako rektor od 1976 r. przeprowadzi³ afiliacjê
pepliñskiego WSD do Uniwersytetu Laterañskiego w Rzymie. Zadba³ o poziom
seminariów dyplomowych i prac, których jakoœæ u³atwia³a uzyskanie diakonom
magisterium na KUL i ATK w Warszawie. Jego biograf, przezacny œp. ks. Henryk
Mross, napisa³, i¿ w 1982 r. zapocz¹tkowa³, przy udziale Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, „zwyczaj dorocznych, dwudniowych Spotkañ Pelpliñskich, które
stanowi¹ wa¿ne forum wymiany myœli naukowej. Wiêkszoœæ referatów ukaza³a
siê w „Studiach Pelpliñskich”, których redakcjê prowadzi³ w latach 1982–1992.
Czas jego rektoratu by³ okresem znacz¹cych prac inwestycyjnych (budowa gmachu
biblioteki, domu zwanego „Castel”, przebudowa i modernizacja budynku semina-
ryjnego) oraz za³o¿enie w 1978 r. seminaryjnej drukarni”. (Zob. H. Mross, Pracow-
nicy naukowo-dydaktyczni Wy¿szego Seminarium Duchownego Pelplin 1939–95.
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S³ownik bio-bibliograficzny”, Pelplin 1997, s. 46-53). Jego dorobek naukowy
obejmuje oko³o 300 pozycji, w tym kilka wa¿nych monografii i podrêczników
akademickich dla kleryków, napisanych ju¿ na emeryturze. Do koñca swego pra-
cowitego ¿ycia by³ bardzo aktywny w pracy duszpasterskiej i naukowej. S³yn¹³ ze
skromnoœci w ¿yciu codziennym i bezgranicznego oddania sprawom Seminarium
i Koœcio³a, docenianym, a i krytykowanym przez otoczenie.

W 1960 r. zosta³ tajnym szambelanem papieskim, a w 1970 kanonikiem gre-
mialnym Kapitu³y Katedralnej Pelpliñskiej. W 1984 r. Jan Pawe³ II wyró¿ni³ go
godnoœci¹ pra³ata domowego, a w 1992 infu³ata – protonotariusza apostolskiego.

W latach 1964–1967 by³ duszpasterzem krajowym s³u¿by zdrowia, oddanym
temu œrodowisku, ale te¿ widz¹cym jego s³aboœci i… niedomagania. Nale¿a³ do
Komisji Episkopatu d/s Rodzin, bêd¹c jej sekretarzem (1965–1989), a nastêpnie
wiceprzewodnicz¹cym (1989–1994), sk¹d wziê³a siê osobista znajomoœæ z ks.
Kardyna³em Karolem Wojty³¹, papie¿em Janem Paw³em II. Zaanga¿owany by³
równie¿ ju¿ w III RP we wspó³pracê episkopatu z parlamentem, jako przewodni-
cz¹cy ekspertów katolickich w sprawie ochrony ¿ycia nienarodzonych. W latach
1982–1992 by³ przewodnicz¹cym Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjal-
nych i Zakonnych w Polsce. Uczestniczy³ w wielu kongresach miêdzynarodowych
w Europie i USA, m.in. jako referent na Kongresach Mariologicznych i Maryj-
nych, wyró¿niaj¹c siê dobrymi kontaktami i wspó³prac¹ z nielicznym tam zwykle
gronem œwieckich. By³ cz³onkiem-korespondentem Papieskiej Akademii Mariañ-
skiej w Rzymie.

Trudno tu przywo³aæ wszystkie pola jego dzia³a i dokonania. Bez w¹tpienia
„Spotkania Pelpliñskie” i „Studia Pelpliñskie” jako rocznik WSD nale¿¹ do naj-
wa¿niejszych.

W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku w Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim zaistnia³o wiele nowych przedsiêwziêæ, które zadecydowa³y o umocnie-
niu jego podmiotowoœci i obecnoœci na p³aszczyŸnie spo³ecznej w regionie i kraju.
Z inicjatywy Lecha B¹dkowskiego, nawi¹zuj¹c do literackich Spotkañ Skandy-
nawskich z poprzedniego 10-lecia, zaczêto organizowaæ Zjazdy Twórców Litera-
tury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach, nazywane z czasem Spotkaniami
Wdzydzkimi. Niemal jednoczeœnie Redakcja „Pomeranii” i Zarz¹d G³ówny ZK-P,
wspó³pracuj¹c z innymi podmiotami, podjêli organizowanie Spotkañ Publicystycz-
nych odbywaj¹cych siê co roku w innym miejscu regionu.

W pamiêtnym 1981 r. VIII Spotkania Publicystyczne zosta³y zorganizowane
w Pelplinie, celem promocji problematyki Kociewia jako regionu ma³o znanego
w kraju. Jednym z referentów by³ wówczas ks. prof. Janusz Pasierb, a g³ównym
wspó³gospodarzem J.M. Rektor WSD, ks. prof. Jerzy Buxakowski. Owe VIII Spo-
tkania Publicystyczne zainaugurowa³y blisk¹ na lata wspó³pracê WSD i ZK-P
w organizacji kolejnego cyklu – Spotkañ Pelpliñskich. Ide¹ owych Spotkañ, odby-
waj¹cych siê z czasem tradycyjnie w pierwszych dniach listopada, sta³o siê zbli-
¿enie œrodowisk ludzi œwieckich i duchownych, g³ównie ze œwiata nauki i kultury
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oraz dzia³aczy regionalnych. Chodzi³o te¿ o wspó³pracê œwieckich i duchownych
na polu zakorzeniania mieszkañców w historii i tradycji regionu w intencji budo-
wania spo³eczeñstwa obywatelskiego, a jednoczeœnie wzmocnienie oddzia³ywa-
nia nauki spo³ecznej Koœcio³a, reprezentowanego przez Jana Paw³a II i œwiat³¹
czêœæ hierarchów polskich.

Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o, ¿e nowym biskupem che³miñskim zosta³ wówczas
Wielkopolanin, ks. Marian Przykucki. Podczas gdy omawialiœmy z Ks. Rektorem
koncepcjê II Spotkañ Pelpliñskich, osadzaj¹c ich program w dobrych tradycjach
historycznych Pelplina i Pomorza, nie znaj¹c jeszcze bli¿ej nowego szefa, wys³a³
on mnie doñ ze swoist¹ misj¹, mówi¹c, i¿ biskupi na ogó³ nie boj¹ siê ni Boga, ni
ludzi, a zw³aszcza podleg³ych im duchownych. Licz¹ siê jednak nieco z histori¹!
– Moja misja, niekoniecznie historyka, przynios³a oczekiwane b³ogos³awieñstwo
dla naszej wspólnej inicjatywy i zapewnienie maksymalnej pomocy, przede wszyst-
kim samego Seminarium, które na dwa dni Spotkañ przejmowa³o odpowiedzial-
noœæ za wikt i opierunek oko³o 100-200 uczestników z ró¿nych zak¹tków diecezji
i kraju. Wspólnie z J.M. Rektorem ustalaliœmy lub precyzowaliœmy zwykle tu¿ po
zakoñczeniu Spotkañ program dla nastêpnych, zabiegaj¹c z wyprzedzeniem o cie-
kawych referentów dla wa¿nych tematów. W gronie referentów, obok historyków
i pisarzy, nie tylko ze œrodowiska gdañskiego, byli liczni duchowni, tacy jak ks.
Janusz Pasierb czy abp Ignacy Tokarczuk i abp Henryk Muszyñski. Nie mog¹-
cego przybyæ na któreœ ze spotkañ ks. prof. Józefa Tischnera zast¹pi³ wybitny
pisarz podhalañski W³odzimierz Wnuk, któremu towarzyszy³ tak¿e jako referent
wspania³y poeta i przewodnik tatrzañski Tadeusz Staich.

Tematyka kolejnych Spotkañ Pelpliñskich, organizowanych za czasów J.M.
Ks. J. Buxakowskiego, to od 1982 r.: Aktualnoœæ myœli ks. Franciszka Sawickiego
(W 30. rocznicê œmierci); Chrzeœcijañska kultura Pomorza w XIX i XX wieku;
Ks. biskup Stanis³aw Wojciech Okoniewski – w 40. rocznicê jego œmierci (1 maja
1944); Koœció³ powszechny i lokalny a kultura regionu; Przed jubileuszem 750-
-lecia Diecezji Che³miñskiej (1243–1993); Kult maryjny na Kaszubach i Pomo-
rzu; Dzieje zakonów na Pomorzu; Laikat w koœciele pomorskim dawniej a dziœ;
Duchowieñstwo Pomorza – portret zbiorowy i indywidualny w perspektywie
historii i wspó³czesnoœci. Na tych¿e Spotkaniach w 1991 r. ks. Jerzy Buxakowski
dokona³ Wprowadzenia do dyskusji nt. „Antyklerykalizmu i klerykalizmu”.

XIII Spotkania odbywa³y siê ju¿ za rektoratu jego nastêpcy, ks. dr. Wies³awa
Meringa. Poœwiêciliœmy je tematowi Diecezja Pelpliñska A.D. 1992 a tradycje
Diecezji Che³miñskiej. Ks. prof. J. Buxakowski mówi³ wówczas na temat W nowej
diecezji o prastarej tradycji. Nowy zaœ wówczas biskup pelpliñski, J.B. Szlaga
wyg³osi³ Przemówienie inauguracyjne i S³owo koñcz¹ce XIII Spotkania Pelpliñ-
skie. Nastêpne wspó³organizowaliœmy z ks. rektorem Wies³awem, dbaj¹c równie
starannie i skutecznie o dobór tematyki i referentów, wœród których nawet przy-
bywa³o ludzi œwieckich. Byli wœród nich prof. Klaus Ziemer, wówczas z Trewiru
– 1995 r. (Udzia³ Koœcio³a w procesie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego na
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przyk³adzie Niemiec) i red. Stanis³awa Grabska, prezes KIK-u w Warszawie
– 1996 r. (Rozmowa miêdzy panem, wójtem i plebanem, dawniej a dzisiaj),
a w 1997 r. prof. Aurelia Polañska (Dokonanie cz³owieka i œwiata przez pracê).
– Wieœæ gminna niesie, i¿ dla ks. bpa ordynariusza J.B. Szlagi za wiele by³o mêdr-
kowania niewiast i innych œwieckich. Jeszcze odby³y siê XIX i XX Spotkania,
a na ich ma³y jubileusz 20-lecia przygotowane zosta³o wydanie specjalne „Stu-
diów Pelpliñskich” jako t. XXIX, Pelplin 1999. Zawiera ono w miarê pe³n¹ doku-
mentacjê Spotkañ i ogromnego w nich udzia³u gospodarzy – WSD w Pelplinie,
ksiê¿y rektorów – J. Buxakowskiego i W. Meringa, jak i sygna³y dotycz¹ce ich –
Spotkañ – ogromnej roli spo³ecznej. Niestety, XX Spotkania dekretem ks. bpa
J.B. Szlagi okaza³y siê ostatnimi, a na posiedzeniu Rady Biskupiej ponoæ jedynie
ks. prof. J. Buxakowski broni³ ich istnienia równie gorliwie jak rektor, niestety,
bezskutecznie. Zawsze jednak wraca³ do Spotkañ i ich uczestników, do prezento-
wanych tam referatów i myœli.

W ostatnim okresie ¿ycia zawodowego ks. prof. Jerzy Buxakowski by³ dy-
rektorem Instytutu Duszpasterstwa Sakramentalnego w Pelplinie i przewodnicz¹-
cym Rady Programowej Radia „G³os”. „Bernardinum” wyda³o w tym¿e czasie
kilka jego najwa¿niejszych ksi¹¿ek, zawieraj¹cych wyk³ady, m.in. teologii do-
gmatycznej i rodziny, liturgiki i sakramentologii.

Jego kanonia przy ul. Kanonickiej 1 by³a zawsze otwarta dla kleryków i ka-
p³anów oraz œwieckich. By³ on lojalnym partnerem, przyjacielem i sumiennym
czytelnikiem – autorów i ich ksi¹¿ek, nawet tych myœl¹cych inaczej... Do koñca
nie z³ama³ dobrego obyczaju odpowiadania na listy i pozdrowienia z daleka i bliska,
a tak¿e samych pelpliniaków podczas swoich codziennych spacerów rowerowych...
i odwiedzin grobu matki na parafialnym cmentarzu.

Ks. infu³at J. Buxakowski cieszy³ siê szacunkiem kap³anów i œwieckich, choæ
nie ze wszystkim, jak ju¿ powiedziano, wszyscy mogli siê z nim zgodziæ lub zga-
dzali. Zmar³ po ciê¿kiej chorobie 27 listopada 2011 r. w wieku 85 lat. W jego
uroczystym pogrzebie uczestniczy³o wielu wiernych, a wœród nich 8 biskupów
i ok. 500 ksiê¿y. Piêknymi s³owami w katedrze po¿egna³ go ks. bp. J.B. Szlaga,
podkreœlaj¹c, i¿ by³ „dobrym wychowawc¹, znakomitym wyk³adowc¹, cz³owiekiem,
który uczy³ podopiecznych kultury bycia, kultury rozmowy, dyskusji, pisania,
kultury sztuki i s³owa”. Stwierdzi³, i¿ „By³ cz³owiekiem Pomorza”, przypomina-
j¹c wielkie jego dzie³o „Spotkania Pelpliñskie”. (Zob. „Pielgrzym”, 2011, nr 25
oraz „Informator Pelpliñski” z grudnia 2011 r.). Jako Eliasz na ³amach „Pielgrzy-
ma” ks. bp J.B. Szlaga, pisz¹c o „Ksiêdzu Infu³acie”, przypomnia³, ¿e ostatnio
uhonorowano go m.in. Nagrod¹ im. W³odzimierza Pietrzaka, przyznawan¹ przez
Civitas Christiana. Wspomnia³, te¿ i¿ „By³ bardzo goœcinny, towarzyski, umia³
byæ, jak siê to popularnie mówi, dusz¹ towarzystwa. Nie mêczy³ dowcipami. Jeœli
opowiada³ jakiœ dowcip, to by³o to zawsze w jakimœ konkretnym kontekœcie. By³
znakomitym mówc¹, czêsto kwiecistym. Nie darowa³ ¿adnej okazji, a¿eby w formie
bardzo dostêpnej przemówiæ przy stole z okazji ró¿nych uroczystoœci – i koœciel-
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nych i bardziej domowych, rodzinnych czy diecezjalnych. By³o te¿ niemal regu³¹,
¿e do ostatnich lat na bie¿¹co, przy stole, uk³ada³ sensowne rymowanki, przewa¿-
nie do œpiewania wed³ug znanych melodii. (...) Mo¿e w swoich prywatnych archi-
wach ks. Buxakowski zachowa³ takie wiersze. Dla historyków, którzy bêd¹ o nim
pisali, by³by do opracowania ciekawy materia³1.

Ksiê¿e Infu³acie, za wszystko dziêkujemy. 4 grudnia 2011”. (Zob. „Pielgrzym,
2011, nr 25).

Podczas ceremonii pogrzebowych podkreœlano niejednokrotnie, i¿ wraz z jego
œmierci¹ odesz³a w przesz³oœæ pewna epoka dziejów Pelplina i jego seminarium,
w którego murach obok nauki obecny by³ tak¿e dowcip i humor. Na cmentarzu,
gdzie spocz¹³ obok swojej matki Barbary z d. Fyrstównej, po¿egna³ go (tak¿e
w imieniu Instytutu Kaszubskiego i ZK-P) ks. bp w³oc³awski Wies³aw Mering,
przewodnicz¹cy kapitu³y Nagrody im. W. Pietrzaka, przyznaj¹c po latach racjê
ks. J. Buxakowskiemu w wielu sprawach, o których kiedyœ mieli mo¿e inne zdanie.

Odszed³ w jego osobie cz³owiek reprezentuj¹cy najlepsze tradycje bezintere-
sownej s³u¿by i pracy organicznej kap³anów Pomorza. Choæ konserwatysta, by³
cz³owiekiem otwartym tak¿e na sprawy kaszubskie i kaszubszczyznê. By³ on tak¿e
cz³owiekiem kultury – mi³oœnikiem teatru, muzyki i pieœni, nie tylko harcerskiej,
która by³a mu szczególnie bliska. Takim pozostanie te¿ w pamiêci tych, którzy go
bli¿ej poznali.

S³uchaj¹c i czytaj¹c ostatnie po¿egnania ksiêdza Infu³ata, ze smutkiem po-
myœla³em, i¿ szkoda, ¿e tyle dobrych s³ów nie us³ysza³ i nie napisano o nim za
jego ¿ycia. Ale taka ju¿ jest kolej losów cz³owieka, niebêd¹cego biskupem czy
cesarzem....

Przed laty ks. J. Buxakowski upamiêtni³ przed gabinetem rektora swoich po-
przedników na tym urzêdzie stosownymi portretami-tablicami epitafijnymi, wy-
rzeŸbionymi przez kaszubskiego mistrza, Franciszka Sychowskiego z Wejherowa.
By³ równie¿ tym, który optowa³ za rzucan¹ przez nas z Gdañska ide¹ upamiêtnia-
nia stosownymi tablicami dawnych wybitnych mieszkañców pelpliñskich kurii,
co w dwóch jeno dot¹d przypadkach ju¿ siê sta³o. Mam nadziejê, ¿e w nied³ugim
czasie podobne tablice poœwiêcone ks. J. Buxakowskiemu zawisn¹ w holu rekto-
ratu i na domu przy Kanonickiej 1.

1 Wszystko bowiem, co napisano tu¿ po œmierci (tak¿e rzeczy w rodzaju „nie mêczy³ dowcipa-
mi...”) warto skonfrontowaæ z innymi Ÿród³ami a zw³aszcza z jego spuœcizn¹. A nu¿ uchowa³y
siê „Dzienniki” Ks. Infu³ata, o których kiedyœ wspomniano!?.
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Józef Borzyszkowski

Ks. pra³at Johannes Goedeke (1914–2012)
– budowniczy mostów miêdzy Polakami

a Niemcami

W kaszubsko-pomorskich dziejach przez wieki zaistnia³o niema³o przemie-
szania wœród zamieszkuj¹cych nasz¹ ma³¹ ojczyznê ludzi, reprezentuj¹cych ró¿-
ne etni, jêzyki i narody. Obok Kaszubów i Polaków byli to przede wszystkim
Niemcy – protestanci i katolicy, posiadaj¹cy czêsto tak¿e g³êbokie lub œwie¿e
korzenie kaszubsko-pomorskie. Niektórzy z nich przybyli na Kaszuby na prze³o-
mie XIX i XX wieku w ramach polityki rz¹dowej germanizacji. Mówi³o siê wtedy:
niesienia kultury i cywilizacji na wówczas wschodnie kresy pañstwa prusko-nie-
mieckiego. Dotyczy³o to g³ównie urzêdników i nauczycieli.

Jednym z tych skierowanych na Kaszuby by³ pochodz¹cy z rodziny rzemieœl-
niczej w Turyngi Philip Goedeke (1888–1921), absolwent Seminarium Nauczy-
cielskiego w Wa³czu (Deutsch Krone), ukoñczonego dziêki rz¹dowemu stypen-
dium, uwarunkowanego koniecznoœci¹ pracy na „dalekim wschodzie”. W 1911 r.
przyby³ on do Mechowej w pow. puckim, gdzie zosta³ nastêpc¹ starego szkólnego
Walleranda i zarazem organist¹ u boku ks. pos³a Boles³awa Witkowskiego, wybit-
nego dzia³acza narodowego (zamordowanego w 1939 r. w Piaœnicy). Poniewa¿
w Mechowej wszyscy, poza leœniczym i karczmarzem, mówili tylko po kaszub-
sku, a w koœciele obok ³aciny w u¿yciu by³ jêzyk polski, m³ody szkólny – organi-
sta rych³o opanowa³ jako tako oba jêzyki. W Mechowej znalaz³ te¿ ¿onê, córkê
miejscowego restauratora, El¿bietê Hildebrandt, spokrewnion¹ m.in. z kaszub-
skimi rodami Konkolów i Piperów..., poœlubion¹ w 1913 r. W tym¿e roku skiero-
wano go do K³odawy pod Gdañskiem, a póŸniej do £êgowa, gdzie by³ równie¿
I szkólnym i organist¹. W K³odawie 13 czerwca 1914 r. przyszed³ na œwiat ich
najstarszy syn Johannes, który w 1939 r. zosta³ ksiêdzem, wyœwiêconym w kate-
drze oliwskiej...

Poznaliœmy siê w 1990 roku, kiedy to by³em goœciem dorocznego spotkania
Adalbertus-Werk – Stowarzyszenia b. Katolików Gdañskich w Gemmen. Po refera-
tach i wspomnieniach o wypêdzeniu...., ks. Johannes podczas mszy œw. przypomi-
na³ zebranym, i¿ nie wolno im mówiæ tylko o sobie, ¿e trzeba pamiêtaæ o wczeœ-
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niejszych wypêdzeniach z Gdañska, choæby ¯ydów i Polaków, a tak¿e o obozach
koncentracyjnych oraz o ucieczce ze wschodu przed Armi¹ Czerwon¹ oraz wypê-
dzaniu Niemców przez Niemców... By³o to dla mnie najwa¿niejsze prze¿ycie tam-
tych dni, które zapocz¹tkowa³o nasz¹ przyjaŸñ, pog³êbion¹ podczas wielokrot-
nych pobytów ks. pra³. Johannesa Goedeke w Gdañsku, g³ównie ze Stowarzysze-
niem Adalbertus-Werk pod prezesur¹ dziœ œp. Gerharda Nitschkego, który z czasem
tak¿e ujawni³ swoje kaszubskie korzenie...

Wêdruj¹c z Ks. Pra³atem po Kaszubach, odwiedzaj¹c bliskie jemu i nam k¹ty,
wys³ucha³em wiele jego wspomnieñ z przesz³oœci i namówi³em na ich spisanie
dla potomnoœci. By³ ju¿ wówczas emerytem, czynnym jednak jeszcze w duszpa-
sterstwie. Odwiedzaliœmy go z przyjació³mi z Polski i Niemiec; m.in. z okazji
jubileuszu 90-lecia urodzin w jego ostatniej parafii z Johannesem Beutlerem i ks.
dr. Edmundem Chrzanowskim, b. proboszczem w Gniewie oraz ks. dr. Grzego-
rzem Rafiñskim z £êgowa., jak i przed kilku laty w Domu Seniora – tym razem
z ks. pra³. Franciszkiem Kosk¹, a rok temu z nasz¹ przyjació³k¹ Gerd¹ Schneider
z Frankfurtu nad Menem w Bad Soden-Salmünster, gdzie mieszka³ od 2005 i gdzie
zmar³ 9 lutego 2012 r.

Pochowany zosta³ na tamtejszym cmentarzu. Zawiadamiaj¹ca nas o jego
œmierci krewniaczka, ukochana przezeñ cioteczna wnuczka, Angela Hildebrandt,
bêd¹ca z powo³ania i zawodu artystk¹ graficzk¹, w ¿a³obnym powiadomieniu na-
pisa³a, i¿ w imieniu Zmar³ego prosi o przekazanie zamiast planowanych mo¿e
wieñców i kwiatów datku na konto Adalbertus-Werk. Jednoczeœnie doda³a: „Das
Bemühen um Versöhnung, Verständigung und Dialog zwischen Deutschen und
Polen, zwischen ehemaligen und heutigen Danzigern und mit allen anderen Ländern
Ostmitteleuropas durch Bildungs – und Begegnungsarbeit war Johannes Goedeke
ein Herzensanliegen”. – S³owa te ledwie delikatnie sygnalizuj¹ to wszystko, co
ks. J. Goedeke jako wielki kap³an – budowniczy mostów – czyni³ od wczesnej
m³odoœci do koñca swego ¿ycia.

W 1993 r. w nr. 7-8 „Pomeranii” ukaza³a siê w jêzyku polskim czêœæ pierwsza
jego wspomnieñ, zatytu³owanych Ma³a kronika rodzinna, spisana rok wczeœniej,
oczywiœcie w jêzyku niemieckim, Dowiadujemy siê z niej, i¿ rodzina przenios³a
siê do £êgowa w 1922 r., gdzie Johannes ukoñczy³ czteroklasow¹ szko³ê po-
wszechn¹. Stamt¹d doje¿d¿a³ potem przez lata do Gimnazjum Miejskiego w Gdañ-
sku przy dawnym Winterplatz, dzisiaj ul. Lastadia. (Podobnie do szkó³ gdañskich
doje¿d¿a³o troje jego m³odszego rodzeñstwa). Nale¿a³ wówczas do organizacji
katolickiej m³odzie¿y Neudeutschland (Nowe Niemcy), której chrzeœcijañskie
idea³y bliskie by³y naszemu harcerstwu i KSM. W ramach tej organizacji ka¿de
wakacje spêdza³ na wêdrówkach po gdañskiej i kaszubsko-pomorskiej ma³ej oj-
czyŸnie, ¿yj¹c w zgodzie z natur¹, unikaj¹c alkoholu i nikotyny. – Tym idea³om
pozosta³ wierny do koñca.

W 1933 r., zdawszy maturê, zg³osi³ siê do ks. bpa Edwarda O’Rourke, by go
zawiadomiæ o chêci podjêcia studiów teologicznych. Maj¹c do wyboru semina-
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rium w Braniewie lub w Innsbrucku, wybra³ to drugie. Poniewa¿ jego ojca, jako
dzia³acza Partii Centrum, uodpornionego na idea³y hitleryzmu, zwolniono wkrótce
z pracy w £êgowie, studiuj¹c dwa lata w Innsbrucku – w³aœciwie w tamtejszej
Wy¿szej Szkole Filozoficzno-Teologicznej, a potem rok na uniwersytecie we Fry-
burgu Badeñskim i na koniec w Braniewie, ze wzglêdów finansowych rzadko
odwiedza³ rodziców, doje¿d¿aj¹c do domu nawet rowerem...

W marcu 1939 r. zosta³ wyœwiêcony na kap³ana przez ks. bpa Carla Mariê
Spletta i skierowany do pracy jako wikariusz przy katedrze oliwskiej. Wczeœniej
odby³ mile wspominan¹ praktykê i naukê jêzyka polskiego w Gniewie, a na po-
cz¹tku wojny dowiedzia³ siê o zamordowaniu tamtejszego proboszcza i wikariusza.
Jako katecheta w Gdañsku prze¿y³ te¿ niejedno doœwiadczenie z gestapo. W marcu
1940 r. zosta³ powo³any do s³u¿by sanitarnej w Wehrmachcie. Rozpocz¹³ j¹
w Bydgoszczy, a stamt¹d trafi³ do Prabut i I³awy, potem na teren Francji. We
wrzeœniu tego roku wraz z szpitalem polowym skierowano go do £odzi, gdzie
ulokowano ich w budynku seminarium duchownego. Wbrew prze³o¿onym wyko-
rzysta³ ka¿d¹ okazjê, by sprawowaæ s³u¿bê kap³añsk¹, pomagaj¹c nie tylko roda-
kom, ale te¿ okupowanym Polakom i Rosjanom. Po latach napisa³: „Z trudem
wracam do tego okresu, kiedy by³em kap³anem w »hitlerowskim uniformie«, na
którego ówczesny biskup ³ódzki patrzy³ jak na dziwol¹ga, gdy ten poprosi³ o zgo-
dê na odprawienie mszy œw. w polskim koœciele. Wówczas to bp powiedzia³; »Oto
stoi przede mn¹ jakiœ cz³owiek w hitlerowskim mundurze i twierdzi, ¿e jest kato-
lickim kap³anem«. – Wylegitymowawszy siê, ks. Johannes uzyska³ pozwolenie
..., z którego korzysta³ dla dobra Niemców i Polaków.

Z £odzi przez Miñsk Mazowiecki, Warszawê (tu pozna³ okropnoœci Getta),
w czerwcu 1941 trafi³ na Wschód – do Rosji, gdzie dotar³ do Kaukazu i Morza
Azowskiego. Tam prze¿y³ i zaobserwowa³ niejedno tragiczne wydarzenie, pomi-
jane zwykle przez pamiêtnikarzy-kameradów, wszêdzie znajduj¹c wspólny jêzyk
z miejscow¹ ludnoœci¹, tak¿e w czasie odwrotu.

W trakcie odwrotu do Dniestru i dalej pozna³ Ukrainê i rumuñsk¹ Mo³dawiê,
los tamtejszych ¯ydów i ludzi innych nacji... Jeden z urlopów, ju¿ pod koniec
wojny spêdzi³ m.in. u siostry, bêd¹cej nauczycielk¹ w Kolinczu k. Starogardu
Gdañskiego, gdzie w pobliskim Jab³owie odprawi³ w czas wielkanocny dla po-
zbawionej kap³ana ludnoœci polskiej uroczystoœci Zielonych Œwi¹tek, poprzedzo-
ne spowiedzi¹ w jêzyku polskim, Odprawi³ te¿ procesjê Bo¿ego Cia³a, tu¿ przed
powrotem na front, obdarowany wraz z siostr¹ ¿ywnoœci¹ przez wiernych Kocie-
wiaków...

Po kolejnych „przygodach” w Rumunii trafi³ do rumuñskiej niewoli, a st¹d
do rosyjskiej, gdzie spêdzi³ nastêpnych kilka „ciekawych” lat, pracuj¹c w obozo-
wych szpitalach, m.in. w obozie pracy w pobli¿u Moskwy.

Na pocz¹tku 1949 r. wróci³ przez Moskwê do Kolonii, odnajduj¹c rodziców.
Przez kilka lat by³ nauczycielem religii i wikariuszem, zostaj¹c w 1956 r. pro-
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boszczem w Neukirchen am Knüll, gdzie kierowa³ budow¹ koœcio³a parafialnego.
W latach 1960–1984 by³ proboszczem w Bad Soden–Salmünster, gdzie miêdzy
innymi doprowadzi³ do wybudowania w 1975 r. Domu Parafialnego jako „Domu
Maksymiliana Kolbe” i przedszkola. Jako proboszcz wspiera³ rodaków, zw³aszcza
przesiedleñców, a tak¿e emigrantów, miêdzy innymi Polaków z fali solidarnoœ-
ciowej w stanie wojennym. W latach 1960–1968 by³ dziekanem w dekanacie
Salmünster, a w 1964 r. zosta³ mianowany przez wizytatora katolików gdañskich
cz³onkiem jego Rady Konsystorskiej, sprawuj¹c od 1975 do 1996 r. opiekê du-
chow¹ nad Stowarzyszeniem Œw. Wojciecha – Towarzystwem Oœwiatowym Gdañ-
skich Katolików, spotykaj¹cych siê od 1946 r. latem w Gemen, a po 1990 r. tak¿e
w Gdañsku, zatrzymuj¹c siê w Domu Spotkañ Œw. Maksymiliana Kolbe przy koœ-
ciele œw. Trójcy.

Bêd¹c na emeryturze, w latach 1984–2005 pracowa³ w koœciele filialnym
w Steinau-Marborn. By³ ofiarnym cz³onkiem Stowarzyszenia Odbudowy Gotyc-
kiego Koœcio³a œw. Jana w Gdañsku. Wspiera³ tak¿e finansowo m.in. karmelitanki
w Gdañsku i Elbl¹gu, uczestnicz¹c w dzia³aniach na rzecz za³o¿enia ich klasztoru
w Rosji. Nie zapomnia³ o rodzinnym £êgowie.

By³ rzeczywistym budowniczym mostów miêdzy narodami i wyznaniami,
by³ prawdziwym kap³anem, chrzeœcijaninem w ka¿dym calu, po prostu wspania³ym
cz³owiekiem. Z inicjatywy Instytutu Kaszubskiego w 1999 r. zosta³ odznaczony
Orderem Zas³ugi Rzeczypospolitej Polski.

Ca³oœæ jego wspomnieñ, zatytu³owanych Ich durfte überleben. Pisane mi by³o
prze¿yæ, zosta³a wydana w dwujêzycznej wersji przez Adalbertus-Werk-Stowarzy-
szenie Œw. Wojciecha w Düsseldorfie w 2010 r. Uczestnicz¹c 1 czerwca 2012 r.
w uroczystoœci w £êgowie, obejmuj¹cej m.in. promocjê ksi¹¿ki poœwiêconej by-
³emu cysterskiemu proboszczowi, zatytu³owanej Iwo Roweder (1699–1765). ̄ ycie
dla Boga i ubogich, pod red. obecnego proboszcza ks. dr Grzegorza Rafiñskiego,
Pelplin 2012, uznaliœmy z nim, i¿ kolejn¹ postaci¹, któr¹ trzeba upamiêtniæ w ³ê-
gowskim koœciele jest œp. ks. pra³at Johannes Goedeke! Mam nadziejê, ¿e stanie
siê to z udzia³em Instytutu Kaszubskiego jeszcze przed 100. rocznic¹ przyjœcia na
œwiat w K³odawie tego wspania³ego gdañszczanina, Niemca, œwiadomego swoich
tak¿e kaszubskich korzeni. On tak¿e do koñca s³u¿y³ Bogu i ludziom, zw³aszcza
ubogim i opuszczonym, a w ostatnich latach poœwiêci³ swój czas dla podobnie jak
on sam starych i niedo³ê¿nych, zdanych na opiekê innych...
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Józef Borzyszkowski

W³adys³awa Spiczak-Brzeziñska (1926–2012)
– niewieœci spiritus movens spo³ecznoœci

zrzeszonej na Gochach

Aktualnie w ruchu kaszubsko-pomorskim spotykamy niejednego przedsta-
wiciela rodu Spiczak-Brzeziñskich, familii obejmuj¹cej tak¿e przedstawicieli ro-
dzin o innych nazwiskach, np. Frydów, z których cz³uchowski Marian wspó³two-
rzy tak¿e Instytut Kaszubski. Sympatyczne jest te¿ to, ¿e wywodz¹cy siê z BrzeŸna
Szlacheckiego na Gochach Brzeziñscy, kultywuj¹cy tak¿e niekiedy z przymru¿e-
niem oka tradycje zwi¹zane z obecnoœci¹ Kaszubów pod Wiedniem w Roku Pañ-
skim 1683, najliczniejsi i najaktywniejsi s¹ w powiecie cz³uchowskim, do którego
przez wieki nale¿a³y Gochy, ów polski k¹t wcinaj¹cy siê w prowincjê pomorsk¹,
bardzo i wczeœnie zniemczon¹, którego stolic¹ by³a i jest koœcielno-parafialna
wieœ Borzyszkowy. Wprawdzie nie od dziœ dla wiêkszoœci obywateli tej ziemi
wa¿niejsza jest gminna Lipnica, ale i tak wszyscy Lipiñscy i mieszkañcy gminy
z szacunkiem wspominaj¹ odwieczne wiêzi z Borzyszkami. Wœród ludzi szcze-
gólnie zas³u¿onych w promocji Gochów jest obywatel Cz³uchowa, wspomniany
dr Marian Fryda, siostrzeniec zmar³ej w bie¿¹cym roku W³adys³awy Spiczak-
-Brzeziñskiej, szkólnej, przedszkolanki z samego BrzeŸna Szlacheckiego, anima-
torki ¿ycia kulturalnego, sprawczyni ¿ywotnoœci oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego i tradycji kaszubskich w gminie Lipnica – dziœ 5 parafiach na Go-
chach, kiedyœ objêtych granicami parafii Borzyszkowy.

W³adys³awa Spiczak-Brzeziñska, potocznie nazywana Pani¹ W³adk¹ lub
Cioci¹ W³adk¹, jako ¿e by³a zwornikiem nie tylko rodziny Spiczaków, urodzi³a
siê 11 wrzeœnia 1926 r. w maleñkiej wsi Upi³ka, w parafii Borowy M³yn, powsta-
³ej jako kuracja w 1913 r., wczeœniej czêœci parafii Borzyszkowy. Jej rodzice –
Weronika z domu Rudnik i Józef, inwalida z I wojny œwiatowej (utraci³ lew¹
rêkê), swoj¹ liczn¹ gromadkê dzieci utrzymywali i wychowali dziêki maleñkiemu
gospodarstwu i warsztatowi stolarskiemu, w którym ojciec wyuczy³ zawodu swo-
ich czterech synów (Franciszek, Bernard, Józef i jedyny ¿yj¹cy – na ojcowiŸnie
Antoni). Oprócz nich mieli Spiczakowie jeszcze szeœæ dziewcz¹t, z których jedynie
W³adka nie za³o¿y³a w³asnej rodziny. (Najstarsza Helena, tak¿e przedszkolanka,
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wysz³a za Lucjana Rogallê, nauczyciela w Borowym M³ynie; Wanda wysz³a za
rolnika Jana Frydê; Marianna by³a ¿on¹ szkólnego Leona Rybarczyka; Stanis³awa
– ¿on¹ Alfonsa Frydy, ojca Mariana, urzêdnika lasów pañstwowych; Jadwiga –
¿on¹ rolnika Józefa Cichonia). Jej ojciec Józef w pamiêci potomnych zapisa³ siê
jako jeden z przywódców „Wojny palikowej” na Gochach w 1920 r., kiedy to ich
mieszkañcy zdecydowanie opowiedzieli siê za Polsk¹, a protestuj¹c przeciwko
pierwotnie wytyczonej granicy polsko-niemieckiej, spowodowali, ¿e zosta³a ona
przesuniêta dalej na zachód.

Ma³a W³adka, urodziwszy siê w odrodzonej Rzeczypospolitej, uczêszcza³a
do polskiej Szko³y Powszechnej w Borowym M³ynie. Wybuch wojny 1 wrzeœnia
1939 r. uniemo¿liwi³ jej ukoñczenie szko³y. Dopiero po zakoñczeniu wojny
w 1945 r. razem z m³odsz¹ siostr¹ Jadwig¹ ukoñczy³a kurs w zakresie kl. VII szko³y
powszechnej, zdaj¹c egzaminy koñcowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojni-
cach, dziœ im. bliskiego jej potem dzia³acza regionalnego i twórcy chojnickiego
Muzeum – Juliana Rydzkowskiego.

W czasie II wojny œwiatowej pozosta³a wraz z rodzicami i dwiema siostrami
– starsz¹ Stanis³aw¹ i m³odsz¹ Jadwig¹ w domu. W tym czasie dwóch braci by³o
w niewoli niemieckiej jako jeñcy wojenni od wrzeœnia 1939 r., a jeden z braci
i siostra przebywali na robotach przymusowych.

Wojenne losy jednego z braci W³adki, Józefa, ¿o³nierza polskiego i jeñca
obozów niemieckich, a potem robotnika przymusowego, mo¿emy poznaæ, czyta-
j¹c wspomnienia jego towarzysza niedoli, a od powojnia szwagra, Poznaniaka,
Leona Rybarczyka, do 1954 r. nauczyciela w Borzyszkach, a potem w Dusocinie
k. Grudzi¹dza, gdzie po latach zosta³ wraz z ¿on¹ cz³onkiem Oddzia³u Gdañskiego
ZK-P, przyje¿d¿aj¹cym na nasze doroczne zebrania. Pod koniec swoich wspom-
nieñ, zatytu³owanych Moje pierwsze uniwersytety (opracowa³ i wstêpem opatrzy³
Marian Fryda, Dusocin-Cz³uchów 2004) Leon Rybarczyk, opisuj¹c powrót z wo-
jennej tu³aczki ze S³upska w rodzinne strony, napisa³: „1 kwietnia zameldowa³em
siê w domu rodzinnym mojego kolegi lagrowego Józefa Spiczak-Brzeziñskiego.
Od tej chwili przesta³em byæ Poznaniakiem” (s. 143). Wiêcej o wspólnych losach
Leona Rybarczyka, jego ¿ony Marianny i jej siostry W³adki, z któr¹ byli najbli¿ej
zwi¹zani, wyczytamy w cz. II jego wspomnieñ, wydanych przed cz. I, pt. Pocz¹-
tek drogi. Wspomnienia 1945–1954, Cz³uchów-Lipnica 1994.

W³adka, wkrótce po wojnie, zdobywszy w Chojnicach œwiadectwo ukoñcze-
nia szko³y powszechnej, przesz³a kurs przygotowawczy dla wychowawczyñ przed-
szkoli w Toruniu. Pierwsz¹ pracê zawodow¹ podjê³a w 1946 r. w przedszkolu
w Lipnicy, st¹d jej szczególna sympatia do tej wsi, ugruntowana póŸniej dobrymi
kontaktami m.in. z dr. Józefem Bruskim. Po kilku miesi¹cach pracy w Lipnicy,
doceniaj¹c jej zaanga¿owanie i zdolnoœci, prze³o¿eni przenieœli j¹ na podobne
stanowisko do Przedszkola Nr 2 w Chojnicach, umo¿liwiaj¹c podjêcie i ukoñcze-
nie nauki na poziomie szko³y œredniej w Toruniu. Po dwóch latach pobytu w Choj-
nicach wróci³a na Gochy, zostaj¹c od wrzeœnia 1948 r. przedszkolank¹ w BrzeŸnie



JÓZEF BORZYSZKOWSKI448

Szlacheckim – niejako rodzinnym gnieŸdzie wszystkich Spiczak-Brzeziñskich.
(W tym samym czasie jej siostra Helena Rogalla, której mê¿a Lucjana Rosjanie
w 1945 r. wywieŸli na Sybir, gdzie zmar³, podjê³a pracê jako przedszkolanka
w Borowym M³ynie).

Przybywszy w 1948 r. do BrzeŸna, W³adka Spiczak-Brzeziñska pozosta³a tu
niemal do koñca ¿ycia, pracuj¹c w przedszkolu do emerytury, dzia³aj¹c spo³ecz-
nie, tak¿e przez d³ugie emeryckie lata. Niejako po drodze podnosi³a swoje kwali-
fikacje zawodowe, koñcz¹c w 1964 r. Studium Nauczycielskie w Toruniu na kie-
runku wychowanie przedszkolne i nauczanie pocz¹tkowe. Po 35 latach pracy,
w tym 33 w Brze¿nie Szlacheckim, przesz³a w pamiêtnym roku 1981 na emeryturê,
mieszkaj¹c nadal na piêtrze budynku przedszkola, po³o¿onego tu¿ obok brzeŸ-
nieñskiego koœcio³a, drewnianej œwi¹tyni z pocz¹tków XVIII wieku. Nic te¿, co
dobre lub z³e, a dotyczy³o tego¿ koœcio³a i rodzinnych niejako parafii na Gochach,
nie by³o jej obce! Zawsze by³a gotowa do pomocy proboszczom i realizacji kolej-
nych zadañ, jakie stawiano przed parafianami. By³a bowiem postaci¹ ciesz¹c¹ siê
powszechnym autorytetem nie tylko w lokalnej spo³ecznoœci, reprezentantk¹ Go-
chów w powiecie, województwie i na ca³ej œwiêtej ziemi kaszubsko-pomorskiej.

Na ten powszechny autorytet Pani W³adka, zwana te¿ „Nasz¹ W³adk¹”, za-
s³u¿y³a prac¹ zawodow¹ i spo³eczn¹, oddaniem wychowaniu – piêkniejszemu ¿yciu
najm³odszych dzieci wsi i dzia³alnoœci¹ na rzecz wzbogacania i rozwoju kultury
lokalnej spo³ecznoœci. By³a te¿ bardzo wra¿liwa na los biednych i upoœledzonych.
S³u¿y³a im wszelak¹ rad¹ i pomoc¹, nawet medyczn¹. Jej domowy ksiêgozbiór
niejednokrotnie zastêpowa³ braki biblioteki publicznej. Jej wiedza w ostatnich
dekadach ¿ycia by³a Ÿród³em informacji dla badaczy kultury regionu i wielu przed-
stawicieli kolejnych pokoleñ m³odzie¿y koñcz¹cych studia, najczêœciej w Wy¿-
szej Szkole Pedagogicznej – dziœ Akademii Pomorskiej w S³upsku. Szczególnym
bowiem polem jej dzia³ania, stanowi¹cym o dumie z jej pracy tak¿e mieszkañców
ca³ych Gochów, by³a jej dzia³alnoœæ w ruchu kaszubsko-pomorskim.

Ju¿ w 1957 r., tu¿ po powstaniu w grudniu 1956 r. na zjeŸdzie gdañskim
Zrzeszenia Kaszubskiego, by³a wœród tych, którzy zorganizowali w BrzeŸnie ko³o
terenowe prê¿nie wówczas dzia³aj¹cego chojnickiego oddzia³u Zrzeszenia. Ko³o
to, którego by³a sekretarzem, rych³o liczy³o ponad 60 cz³onków. Z prowadzonej
przez W³adkê dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej w pamiêci uczestników i potom-
nych zapisa³y siê miêdzy innymi oryginalne, coroczne spotkania karnawa³owe,
nazwane „Ploteczki przy kawie” – Caffe-Klatsch, których punktem kulminacyj-
nym programu by³y przedstawienia teatralne, najczêœciej kaszubskich sztuk sce-
nicznych. Odbywa³y siê one na wielkiej sali u Lew-Kiedrowskich, w budynku ich
dawnej karczmy, po³o¿onej w centrum wsi. W³adka by³a re¿yserem wszystkich
i aktorem w niejednym przedstawieniu. A wystawiano wówczas m.in. ks. Bernarda
Sychty najs³ynniejsze sztuki Hanka sê ¿eni oraz Dzewczê i miedza. W spuœciŸnie
W³adki, przejêtej przez siostrzeñców, zachowa³ siê m.in. egzemplarz Hanka sê
¿eni, wydanej w 1937 r. w Wejherowie z pieczêci¹ i zgod¹ bydgoskiej cenzury –
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Wojewódzkiego Urzêdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk z dat¹ 30 V 1957 r.
na wystawienie tej sztuki w BrzeŸnie. BrzeŸnieñski zespó³ teatralny wystawia³
te¿ inne przedstawienia, korzystaj¹c z zasobów bibliotecznych i doœwiadczeñ przed-
wojennych aktorów i twórczoœci jeszcze starszych autorów, wspó³pracuj¹c z po-
dobnymi zespo³ami na Gochach, zw³aszcza w Borowym M³ynie, gdzie prowadzi-
³a go jej siostra Helena Rogallowa. Obok teatru Pani W³adka organizowa³a dla
gospodyñ wiejskich kursy kroju i szycia, a tak¿e haftowania i gotowania, prowa-
dzone przez instruktorki doje¿d¿aj¹ce z Chojnic, ciesz¹ce siê du¿¹ frekwencj¹.

Ta o¿ywiona dzia³alnoœæ ZK-P w BrzeŸnie zamar³a niemal na kilkanaœcie lat
w 1967 r. Pani W³adka swoj¹ dzia³alnoœæ, w nieco mniejszej skali, kontynuowa³a
jednak nadal, niejako na w³asny rachunek. Nigdy nie straci³a kontaktów z Chojni-
cami i Gdañskiem. Nale¿a³a do grona przyjació³ odrodzonej w po³owie lat szeœæ-
dziesi¹tych „Pomoranii”, Klubu M³odej Inteligencji, organizuj¹cej m.in. wanogi
po Kaszubach, docieraj¹cej na Gochy. Nie mniejsz¹ sympati¹ Pani W³adka darzy-
³a „Pomeraniê” i dumnego ze swego brzeŸnieñskiego rodowodu red. Wojciecha
Kiedrowskiego, z którym niejednokrotnie byliœmy razem i osobno jej goœæmi.
W Wojciechowe rêce trafi³ nawet pewnego razu egzemplarz I wydania powieœci
Aleksandra Majkowskiego ¯ëce i przigodë Remusa, Toruñ 1938. W jej ksiêgo-
zbiorze nie zabrak³o najnowszych pozycji Oficyny Wydawniczej ZK-P z dedyka-
cjami autorów i redaktorów.

Te kontakty brzeŸnieñsko-chojnicko-gdañskie zadecydowa³y o twórczym
udziale Pani W³adki w odrodzeniu dzia³alnoœci ZK-P na Gochach w latach sie-
demdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku. Szczególnie bogate by³y lata osiem-
dziesi¹te, kiedy to 5 wrzeœnia 1981 r. Oœrodkowi Zdrowia w Lipnicy nadano imiê
Józefa S³omiñskiego, dawnego szkólnego z Gliœna i wójta lipnickiej gminy, za-
mordowanego przez hitlerowców. W 1982 r. na Górze Piszczatej k. Borzyszków
ods³oniêto i poœwiêcono nowy pomnik (na miejsce zniszczonego krzy¿a) ku czci
pomordowanych z gminy Lipnica w latach II wojny œwiatowej. Szczególne zas³ugi
Pani W³adka po³o¿y³a na drodze realizacji idei pomnika i uroczystoœci poœwiêcenia
obelisku upamiêtniaj¹cego udzia³ Kaszubów z Gochów w odsieczy wiedeñskiej,
jakie sta³y siê faktem w 1983 r. – wydarzeniem w skali ca³ego regionu. Wspó³-
dzia³a³a wówczas z przedstawicielami Zarz¹du G³ównego w Gdañsku, Oddzia³u
w S³upsku – Zbigniewem Talewskim (swoistym spiritus movens dwóch ostatnich
wydarzeñ) i Oddzia³u Chojnickiego – red. Kazimierzem Ostrowskim, utrwalaj¹-
cym wiedzê o tych wydarzeniach na ³amach prasy i okolicznoœciowych wydaw-
nictw. Pani W³adka by³a ju¿ wtedy prezesem oficjalnie odrodzonego Oddzia³u
ZK-P w Lipnicy, w ramach którego zainspirowa³a powstanie dwóch Klubów ZK-P
– w BrzeŸnie Szlacheckim i Borowym M³ynie. W uznaniu za te dokonania Redak-
cja „Pomeranii” w 1986 r. uhonorowa³a j¹ zaszczytnym Remusowym wyró¿nie-
niem – „Skr¹ Ormuzdow¹”.
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Mimo przybywaj¹cych lat Pani W³adka nie traci³a m³odzieñczej energii, wci¹-
gaj¹c do zrzeszeniowej pracy wielu znajomych i krewnych, doje¿d¿aj¹c niejed-
nokrotnie na wa¿ne zebrania czy wydarzenia do odleg³ego jednak od BrzeŸna
Szlacheckiego Gdañska. W ramach oddzia³u lipnickiego, wspólnie z innymi szkól-
nymi, a zw³aszcza cz³onkami Zespo³u Folklorystycznego Gochy pod kierunkiem
Agnieszki Cyry, by³a wspó³inicjatork¹ gminnych przegl¹dów pieœni i poezji ka-
szubskiej, z których po latach narodzi³ siê kolejny na Kaszubach Festiwal – Pieœni
„Szlagiery po kaszubsku”. By³a honorowym uczestnikiem zjazdów familijnych
Spiczaków-Brzeziñskich i Borzyszkowskich, organizowanych na Gochach.

W 1998 r. ze wzglêdu na stan zdrowia przesta³a pe³niæ obowi¹zki prezesa
lipnickiego oddzia³u ZK-P, przekazuj¹c je w rêce szkólnego – dziœ wójta Lipnicy
z Borzyszków i organisty z BrzeŸna Szlacheckiego, Andrzeja Lemañczyka. Zosta³a
wówczas honorowym prezesem Oddzia³u, ale nadal aktywnym cz³onkiem.

Ostatnie dwa lata ¿ycia spêdzi³a w Domu Opieki w Chojnicach, gdzie zmar³a
po d³ugiej chorobie 14 lutego 2012 r. O Jej œmierci dowiedzia³em siê kilka godzin
po uroczystoœciach pogrzebowych na spotkaniu w Kaszubskim Uniwersytecie
Ludowym we Wie¿ycy, od cz³onków pocztu sztandarowego ZG ZK-P, którzy
uczestniczyli w pogrzebie. Pochowana zosta³a, zgodnie ze swoj¹ wol¹ na Cmen-
tarzu Parafialnym w Borowym M³ynie wœród najbli¿szych z rodziny oraz licz-
nych przyjació³ i znajomych. Nad jej mogi³¹, obok stanicy ZG ZK-P pochyli³y siê
tak¿e sztandary s¹siednich oddzia³ów. Mszê œw. celebrowa³ miejscowy prob. ks.
Jacek Halman, który wyg³osi³ tak¿e kazanie, wespó³ z ks. pra³atem Henrykiem
Cyrzanem z Chojnic, pochodz¹cym z BrzeŸna Szlacheckiego, autorem monogra-
fii tamtejszej parafii. Po¿egnali j¹ ze strony Gminy – wójt A. Lemañczyk, dyr.
zespo³u szkó³ z BrzeŸna – Piotr Brachfogiel i w imieniu rodziny Marian Fryda,
który udostêpni³ mi swoje nieostatnie przecie¿ wspomnienie o Cioci W³adce, która
by³a i dla mnie niemal równie serdeczna i bliska jak dla najbli¿szej rodziny. Pani
W³adko! Za wszystko dobro dziêkujemy!
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Andrzej Lubiñski, Józef Borzyszkowski

Stanis³aw Donimirski (1927–2012)
z Powiœla i Warszawy…

W poniedzia³ek 28 maja 2012 roku na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warsza-
wie pochowany zosta³ honorowy obywatel Sztumu, Stanis³aw Donimirski, zmar³y
20 maja. Spocz¹³ w grobowcu rodzinnym jego ¿ony Danuty z d. Drabarek. W po-
¿egnaniu wziê³y udzia³ delegacje Urzêdu Miasta i Gminy Sztum, Zespo³u Szkó³
im. Rodziny Donimirskich w Czerninie. Nad trumn¹ mowê po¿egnaln¹ wyg³osi³
burmistrz Sztumu Leszek Tabor. Podczas sk³adania trumny do grobu uczestnicy
zaœpiewali Rotê.

Stanis³aw Donimirski urodzi³ siê w roku 1927 w Czerninie w rodzinie zie-
miañskiej. Jego rodzicami byli w³aœciciele Czernina Wanda i Witold z Sikorskich,
zas³u¿eni dzia³acze wielu polskich organizacji dzia³aj¹cych w Niemczech, jak:
Zwi¹zek Polaków w Niemczech, Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne, Kó³ko
Rolnicze, Bank Ludowy, Towarzystwo Ziemianek, Towarzystwo Kobiet œw. Kingi.
Stanis³aw uczêszcza³ do polskiej szko³y w Postolinie, któr¹ kierowa³ od 1935 r.
Florian Wich³acz. Po jej ukoñczeniu zosta³ uczniem Gimnazjum Polskiego w Kwi-
dzynie. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej zamieszka³ w Olsztynie, gdzie uzy-
ska³ œwiadectwo maturalne. Rozpocz¹³ wówczas studia na Wydziale Chemii Poli-
techniki Warszawskiej; ukoñczy³ je w roku 1953. Podj¹³ pracê jako cywilny pra-
cownik naukowo-dydaktyczny w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie pra-
cowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê. W roku 1965 zosta³ doktorem nauk tech-
nicznych.

Jego pasj¹ ¿ycia sta³o siê dokumentowanie rodzinnej historii, posiada³ bogate
archiwum, udziela³ informacji badaczom zajmuj¹cych siê dziejami Pomorza,
Warmii, Powiœla. Mieszkaj¹c w Olsztynie, a potem w Warszawie czêsto odwie-
dza³ rodzinne strony; pierwszy raz jako maturzysta przyjecha³ do miejsca uro-
dzenia na rowerze ju¿ w 1947 r.

Osobiœcie Stanis³awa Donimirskiego pozna³em w roku 1979, gdy odwiedza³
swoich kolegów gimnazjalnych, Mariana Lemkowskiego i Joachima Dumalskiego,
mojego teœcia. W trakcie rozmowy okaza³o siê, ¿e jesteœmy spokrewnieni poprzez
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rodzinê Ignacego i Józefa £yskowskich. Od tego czasu rokrocznie widywaliœmy
siê w Sztumie, Postolinie, utrzymuj¹c sta³y kontakt dziêki korespondencji listo-
wej i rozmowom telefonicznym. Interesowa³ siê tym, co siê wydarzy³o na ulubio-
nym Powiœlu. Po przemianach ustrojowych lat 1989/1990 nast¹pi³o pog³êbienie
wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi Sztumu. Spotkania te i wspó³praca sta³y
siê czynnikiem wzmacniania lokalnej wspólnoty i to¿samoœci. Wiedza, jak¹ prze-
kazywa³ Stanis³aw Donimirski o dziejach Polaków na Ziemi Sztumskiej, ich po-
stawach, dawa³a obecnym gospodarzom wsparcie w dyskusjach historycznych,
jakie prowadzono z by³ymi mieszkañcami Powiœla pochodzenia niemieckiego.

Interesowa³ siê dzia³alnoœci¹ reaktywowanego w roku 1994 Towarzystwa Mi³o-
œników Ziemi Sztumskiej. W roku 1998 nam udostêpni³ z archiwum rodzinnego
ponad 20 zdjêæ na wystawê pt „Donimirscy na Powiœlu”, jaka zosta³a otwarta
w siedzibie Sztumskiego Centrum Kultury przy ulicy Mickiewicza w dniu 23 paŸ-
dziernika. Rok póŸniej w tomiku Z dziejów Sztumu i okolic, cz. II ukaza³ siê jego
artyku³ Donimirscy z ziemi sztumskiej rodem. Do tekstu by³y do³¹czone wczeœniej
prezentowane zdjêcia. Na promocji ksi¹¿ki, jaka odby³a siê 5 maja 1999, osobiœ-
cie podpisywa³ jej pierwsze egzemplarze. 8 wrzeœnia 2000 roku razem z siostr¹
Halin¹ przyjecha³ na sesjê poœwiêcon¹ 80 rocznicy Plebiscytu. Wyg³osi³ referat
„Rola Donimirskich w utrzymywaniu polskoœci na Dolnym Powiœlu”. Sprostowa³
w nim wiele niedok³adnoœci i b³êdów zawartych w publikacjach na temat rodziny,
zaistnia³ych z racji jej du¿ego rozrodzenia siê w liniach gospodarz¹cych w Czer-
ninie, Cygusach, Du¿ych Ramzach, Ma³ych Ramzach, Bukowie, Zajezierzu. Z tej
te¿ okazji otwarta zosta³a wystawa dokumentów i zdjêæ pt. „Plebiscyt i Zwi¹zek
Polaków w Niemczech”. Wa¿nym wydarzeniem by³o uroczyste ods³oniêcie
w paŸdzierniku 2000 r. tablicy i nadanie szkole w Czerninie imienia Rodziny Do-
nimirskich. Autorem pomys³u, aby szko³a dosta³a imiê tej zas³u¿onej familii, by³
radny z Czernina, przedsiêbiorca Waldemar Fierek. Stanis³aw Donimirski razem
z burmistrzem Leszkiem Taborem i przewodnicz¹cym rady miasta Czes³awem
Oleksiakiem uroczyœcie dokonali przeciêcia wstêgi umieszczonej na tablicy. Dwa
lata póŸniej, 11 wrzeœnia razem z siostr¹ Halin¹, uczestniczy³ w sesji poœwiêconej
80. rocznicy Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Wspólnie z w³adzami miasta ro-
dzeñstwo z³o¿y³o wi¹zankê pod pomnikiem Rod³a. Po czternastu miesi¹cach
14 listopada na sztumskim zamku by³a promocja ksi¹¿ki Haliny Donimirskiej
Szyrmerowej By³ taki œwiat. Pad³a wtedy propozycja ze strony radnych, Joachima
Majewskiego i Miros³awa Grabarka, aby Halina i Stanis³aw uhonorowani zostali
tytu³em Honorowego Obywatela Sztumu. Na sesji rady miasta 4 grudnia 2003
uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Wrêczenie dyplomów rodzeñstwu mia³o
miejsce podczas Dni Ziemi Sztumskiej 10 wrzeœnia 2004 roku.

Stanis³aw Donimirski chêtnie przyje¿d¿a³ równie¿ do Kwidzyna na spotkania
z m³odzie¿¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego bêd¹cego kontynuatorem Gimnazjum
Polskiego. W tym mieœcie dzia³a równie¿ Klub Ma³ych Ojczyzn; wyg³asza³ tam
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wyk³ady nie tylko o historii rodziny, ale równie¿ o swoich badaniach naukowych
zwi¹zanych z dziedzin¹ tworzyw sztucznych. Wiem, ¿e w ostatnich latach praco-
wa³ nad spisaniem wspomnieñ, obejmuj¹cych jego m³odzieñcze lata po czas przej-
œcia na emeryturê. Czy je ukoñczy³, nie wiem.

Na 90. rocznicê przeprowadzenia Plebiscytu w³adze samorz¹dowe postano-
wi³y upamiêtniæ najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy polskich tablic¹ pami¹tkow¹
autorstwa Dawida Kurkowskiego z Torunia przy pomniku Rod³a. Stanis³aw aktyw-
nie w³¹czy³ siê w te dzia³ania, wskazuj¹c osoby, jakich nazwiska powinny siê na
niej znaleŸæ. Pami¹tkow¹ tablicê 11 lipca 2010 roku ods³aniali Izabela Sierakow-
ska-Tomaszewska, wnuczka Stanis³awa i Heleny, Stanis³aw Donimirski oraz bur-
mistrz Tabor i prezes Banku Spó³dzielczego Lech Chêtnik. Tego dnia medalem
„Zas³u¿ony dla Ziemi Sztumskiej” udekorowani zostali Stanis³aw Donimirski
i Izabela Sierakowska. Mimo z³ego stanu zdrowia Stanis³aw napisa³ do „Informa-
tora Miasta i Gminy Sztum” ostatni tekst Odda³ siê ca³¹ dusz¹ sprawie Ojczyzny,
opublikowany w kwietniu 2012 roku, a poœwiêcony p³k. Augustowi Donimirskie-
mu z Zajezierza. Przed pójœciem do szpitala zd¹¿y³ jeszcze przeczytaæ ksi¹¿kê
Nekropolie Pomorza, gdzie zamieœci³em tekst Nekropolie ziemiañskie na Powiœlu
ze zdjêciami, jakie mi wczeœniej udostêpni³ ze swojego archiwum, tj. ¿eliwnej
tablicy z nagrobka Klementyny z Donimirskich Samp³awskiej oraz grobu Kazi-
mierza Donimirskiego z cmentarza przy koœciele w Postolinie. Cieszy³ siê, ¿e
w koœciele œw. Anny w Sztumie i na domu w Ma³ych Ramzach, gdzie mieszkali
Maria i Kazimierz Donimirscy, bêd¹ wmurowane tablice upamiêtniaj¹ce ich dzia-
³alnoœæ, co sta³o siê 29 lipca tego roku podczas odpustu œw. Anny. Marzeniem
Stanis³awa by³o sprowadzenie do grobowca rodzinnego Donimirskich z Zajezierza,
znajduj¹cego siê przy koœciele œw. Anny w Sztumie, prochów Augusta Donimir-
skiego. Nie doczeka³ tego¿, ale cz³onkowie rodziny spe³nili jego ¿yczenie i p³k.
August 30 lipca 2012 spocz¹³ w krypcie obok swojej matki Bogumi³y. W uroczy-
stoœci pogrzebowej brali udzia³ potomkowie rodziny Donimirskich, jacy uczest-
niczyli w zjeŸdzie w rodzinnym. Dzia³alnoœæ Augusta przybli¿y³ ks. Przemys³aw
Demski.

[A.L.]
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Stanis³aw Donimirski a Kaszuby…

Kontakty Stanis³awa Donimirskiego z Gdañskiem i Uniwersytetem Gdañskim
oraz spo³ecznoœci¹ zrzeszon¹ siêgaj¹ pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Wówczas to s³u¿y³ mi (tak¿e w imieniu Matki) pomoc¹ w trakcie zbierania
materia³ów do rozprawy doktorskiej, dotycz¹cej dzia³alnoœci jego dziadka, w³a-
œnie ze strony matki, Stanis³awa Sikorskiego z Wielkich Che³mów na Zaborach.
Praca ta ukaza³a siê drukiem w Gdañskim Towarzystwie Naukowym pt. Z dziejów
pracy organicznej na Pomorzu. Dzia³alnoœæ gospodarcza Stanis³awa Sikorskiego
w okresie zaboru pruskiego, Gdañsk 1979. Jednoczeœnie niemal ukaza³ siê kolejny,
12 tom w serii Pomorze Gdañskie pt. Zas³u¿eni ludzie Pomorza Nadwiœlañskiego
z okresu zaboru pruskiego. Szkice biograficzne, Gdañsk 1979, w którym opubli-
kowa³em m.in. tekst poœwiêcony rodzinie Brochwicz-Donimirskich. Zawarta
wówczas znajomoœæ przerodzi³a siê rych³o w przyjaŸñ, ugruntowan¹ w trakcie
dalszych moich poszukiwañ i promocji dokonañ przedstawicieli rodzin Sikorskich
i Donimirskich zwi¹zanych z Kaszubami. Na drodze tej przyjaŸni, wspó³pracy
ze Stanis³awem, powsta³y Dzieje Brus i okolicy, Chojnice-Gdañsk 1983. Zaprzy-
jaŸniwszy siê z wujem Stanis³awa, Janem Sikorskim z Genewy, mia³em tam mo¿-
noœæ nagrania i spisania jego wspomnieñ, które ukaza³y siê w Oficynie Wydawni-
czej Zrzeszenia pt. Ziemianin bez kompleksów, Gdañsk 1990.

Miêdzy kolejnymi publikacjami spotkaliœmy siê w Warszawie czy Sztumie,
poszerzaj¹c kr¹g kontaktów rodzinnych i znajomoœci. Pomorskie œrodowisko zie-
miañskie reprezentowa³ wówczas i do niedawna tak¿e w Warszawie m.in. An-
drzej Pr¹dzyñski ze Skarpy na Krajnie, jak te¿ poœrednio Andrzej Komierowski
z Komierowa, wtedy obywatel RPA, poprzez swoich krewnych, zanim wróci³ ze
wspania³¹ ¿on¹ Janin¹ do Polski i osiad³ w Sêpólnie Krajeñskim, gdzie oboje
zmarli. Zawdziêczam im bardzo wiele w badaniach nad dziejami pomorskich zie-
mian, tak w gromadzeniu informacji, jak i dokumentów, spoœród których szcze-
gólnie ceniê sobie wspomnienia, jakie choæby w fragmentach opublikowa³em m.in.
na ³amach „Pomeranii”.

W III RP wa¿nym wydarzeniem by³o nadanie Szkole Podstawowej w Wiel-
kich Che³mach, mieszcz¹cej siê we dworze, w którym urodzi³a siê matka Stani-
s³awa, im. jego dziadka – Stanis³awa Sikorskiego. Uroczystoœæ ta zgromadzi³a
liczniejsze grono potomków patrona. (Kilka lat póŸniej imiê Kazimierza Sikor-
skiego, najwiêkszego dobroczyñcy m³odzie¿y pomorskiej, brata Stanis³awa, otrzy-
ma³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Brusach...). Wspólnie ze Staszkiem odwiedzi-
liœmy przy okazji bliskie nam Trzy Siostry – Panie Jagalskie w Brusach i Wiele
Hieronima Derdowskiego. By³ on tak¿e uczestnikiem zorganizowanej w 1989 r.
uroczystoœci we Wielu – poœwiêcenia w tamtejszym koœciele tablicy ku pamiêci
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ks. dr. Boles³awa Domañskiego, urodzonego w Przytarni, nale¿¹cej do parafii
wielewskiej. Imiê i nazwisko jego figuruj¹ wœród tych, którzy wp³acili na rzecz
tej tablicy i publikacji mojego autorstwa pt. „Lud polski siê nie da...” Ks. Bole-
s³aw Domañski. Patron Polaków w Niemczech (1877–1939), Gdañsk 1989. Dzie-
li³em te¿ jego troskê o miejsca pochówku przedstawicieli rodziny Sikorskich,
zw³aszcza kaplicy grobowej na cmentarzu przykoœcielnym w Brusach. Niestety,
z po³owicznym efektem, gdy¿ grobowiec ten zas³oni³a ca³kowicie nowa kaplica
przedpogrzebowa…

Sporym wydarzeniem dla nas obu by³a wystawa fotograficzna w Gdañsku,
efekt konkursu zorganizowanego przez Nadba³tyckie Centrum Kultury, pt. „Ro-
dzina Pomorska”, zrealizowana w ramach programu obchodów 1000-lecia Gdañ-
ska. Kolekcja zdjêæ rodziny Donimirskich, przygotowana przez Stanis³awa, otrzy-
ma³a jedn¹ z nagród. Niestety, do dziœ nie zosta³ zrealizowany projekt pokonkur-
sowego albumu... (Pani Bronis³awa Dejna, rzeczywisty kurator niejednej wystawy,
zapewnia, ¿e projekt jest aktualny!). Ukaza³ siê natomiast pokonferencyjny tom
studiów pt. Rodzina pomorska, Gdañsk 1999.

Od wielu lat zachêca³em równie¿ Stanis³awa do napisania sagi rodzinnej
i w³asnych wspomnieñ. To drugie zadanie przejê³a niejako jego siostra Halina
Szyrmerowa, któr¹ Stanis³aw sumiennie wspomaga³. Jej wspomnienia By³ taki
œwiat... Mój wiek XX oddaj¹ w sporej mierze tak¿e losy ¿yciowe Stanis³awa. Jego
natomiast saga rodu pt. Donimirscy herbu Brochwicz odmienny, cz. I, bogato ilu-
strowana, wzbogacona drzewami genealogicznymi, tak¿e rodzin Sikorskich
i £yskowskich, ukaza³a siê w wydanym przez Instytut Kaszubski tomie II serii
Nasze korzenie. Wokó³ poszukiwañ genealogicznych rodzin pomorskich, Gdañsk
2010. W tym¿e tomie znajdziemy te¿ podobne opracowania dotycz¹ce zwi¹za-
nych z Donimirskimi czy Sikorskimi innych rodzin z Kaszub i Pomorza, a wœród
nich równie ciekawy i bogato ilustrowany tekst dr Barbary Bojarskiej z Poznania
pt. Ze wspomnieñ mojej matki. Przyczynek do dziejów mieszkañców Brus i okolicy
– Na ok³adce tego¿ tomu znalaz³o siê piêkne foto rodziny Boles³awa Donimir-
skiego z Tylic (1871–1931) ze zbiorów Stanis³awa. Czekaliœmy na czêœæ II dzie³a
Stanis³awa i na jego w³asne wspomnienia, o których wspomina Andrzej Lubiñski,
³¹cz¹cy w swojej dzia³alnoœci i rodzinnych dziejach, podobnie jak to czyni³ przez
ca³e ¿ycie Stanis³aw Donimirski, dwa pomorskie regiony – Powiœle i Kaszuby.
Niestety, Stanis³aw pierwszego dzie³a nie zd¹¿y³ dokoñczyæ, a drugiego jeszcze
nie zacz¹³, choæ siê tego nie wyrzeka³, borykaj¹c siê z problemami dnia codzien-
nego, chor¹ s³u¿b¹ zdrowia itp.

Bez w¹tpienia nikt z rodziny Donimirskich nie by³ tak oddany pielêgnowaniu
i promowaniu rodzinnych tradycji oraz dokonañ spo³eczno-narodowych przod-
ków, troszcz¹c siê o ich groby – rozproszone g³ównie na Pomorzu miejsca ich
wiecznego spoczynku, jak to czyni³ Stanis³aw. (Jeszcze kilkanaœcie dni przed
œmierci¹ w naszej rozmowie ¿a³owa³, i¿ nie uda³o mu siê odnaleŸæ grobu babci
Anny Sikorskiej, zmar³ej w Generalnej Guberni, by przenieœæ jej prochy do
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grobowca rodzinnego w Brusach). On te¿, gdy na pocz¹tku III RP pojawi³ siê
problem reprywatyzacji w³asnoœci ziemiañskiej z pewn¹ satysfakcj¹ twierdzi³, i¿
nikt z rodziny o tym nie myœli. Nikt nie jest do gospodarzenia ziemi¹ przygotowany,
ani te¿ nie ma a¿ takich kapita³ów, jakich sanacja tych maj¹tków i dworów by
wymaga³a. Cieszy³ siê, ¿e wszyscy odnaleŸli siê w nowej powojennej rzeczywis-
toœci, pokoñczyli studia i nieŸle pouk³adali sobie ¿ycie, niektórzy poza krajem.
– Po kilku latach zmieni³a siê sytuacja w rodzinie i on sam zmieni³ zdanie, nie
rezygnuj¹c do koñca ze starañ o odzyskanie zw³aszcza czerniñskiego dworu,
na którym szczególnie mu zale¿a³o. Bola³o go, ¿e dzier¿awca maj¹tku Czernin
z AWRSP daleki jest od jego wyobra¿eñ o gospodarzu dworu i ziemi... Rodzina
zdo³a³a odzyskaæ jedynie czeœæ ziemi w Czerninie i dziœ szuka dlañ nowego w³aœ-
ciciela.... Przed laty wspólnie odwiedzaliœmy tak Donimierz – gniazdo Donimir-
skich w pow. wejherowskim, jak i jego matki rodzinne Wielki Che³my oraz Czer-
nin, Stanis³awowi jako dom rodzinny najbli¿szy...

W kontekœcie dzia³añ i kontaktów Stanis³awa z Kaszubami i Pomorzem,
w naszych rozmowach i dzia³aniach przez lata obecni byli, miêdzy innymi dziœ
œp. Roman Janta-Po³czyñski z Sopotu, przed wojn¹ po matce dziedzic Michorowa
i Montek na Powiœlu oraz pose³ Florian Wich³acz, zaanga¿owany tak¿e w Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskim, przedwojenny nauczyciel w Postolinie i Zakrze-
wie na Krajnie. W ich ¿yciu, a zw³aszcza F. Wich³acza, podobnie jak Stanis³awa,
wa¿ne by³y tradycje Zwi¹zku Polaków w Niemczech, kierowanego przez ks. pa-
trona Boles³awa Domañskiego, proboszcza w Zakrzewie. Dziœ tradycje Zwi¹zku
spod znaku Rod³a, m.in. pamiêæ o Ks. Patronie i kult Matki Bo¿ej Radosnej, kul-
tywuje najpiêkniej i najgorêcej Oddzia³ ZK-P w Wielkim Buczku i Zespó³ Folklo-
rystyczny „Krajniacy” pod opiek¹ prof. Jowity Kêciñskiej-Kaczmarek, ³¹cz¹cy
najmocniej Krajnê i Kaszuby.

Przywo³ane wy¿ej postacie, w tym niejeden przedstawiciel rodziny Donimir-
skich, upamiêtnione m.in. w Elbl¹gu, maj¹ swoje biogramy w S³owniku biogra-
ficznym Pomorza Nadwiœlañskiego; Donimirscy tak¿e we wczeœniejszym S³owniku
biograficznym Warmii, Mazur i Powiœla Tadeusza Orackiego. Ka¿dy z nas, z auto-
rów tych biogramów, zawdziêczaj¹c sporo ¿yczliwoœci Stanis³awa Donimirskiego,
zachowuje go we wdziêcznej pamiêci. Bez w¹tpienia i jego biogram znajdzie siê
w kolejnym tomie przywo³anego leksykonu biograficznego wybitnych ludzi Po-
morza nad Wis³¹!

[J.B.]
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Tadeusz Palmowski

Pro memoria profesor Jan Drwal
(1943–2012)

Profesor dr hab. Jan Drwal pochodzi³ z rodziny nauczycielskiej. Urodzi³ siê
w Krakowie 26 paŸdziernika 1943 r. Po ukoñczeniu studiów w zakresie geografii
w roku 1966 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Miko³aja Koper-
nika w Toruniu rozpocz¹³ pracê w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku.
Od roku 1970 zosta³ pracownikiem nowo utworzonego Uniwersytetu Gdañskiego.
Z uczelni¹ t¹ zwi¹za³ siê do koñca ¿ycia. W roku 1972 na Wydziale BiNoZ Uni-
wersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie uzyska³ stopieñ doktora nauk geo-
graficznych. Habilitowa³ siê na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie w roku
1982. Profesorem zwyczajnym mianowany zosta³ w roku 2001. Jako wybitny spe-
cjalista w zakresie hydrologii w roku 1983 zosta³ kierownikiem Katedry Hydro-
logii, któr¹ kierowa³ do koñca swoich dni.

W tym czasie jako nauczyciel akademicki wypromowa³ na Uniwersytecie
Gdañskim oko³o 200 magistrów geografii i siedmiu doktorów. Piêæ osób z jego
zespo³u uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego. Profesor by³ tak¿e recenzen-
tem licznych doktoratów, prac habilitacyjnych i przewodów profesorskich.

Spod pióra tego wybitnego hydrologa wysz³o oko³o dwustu publikacji i opra-
cowañ naukowych dotycz¹cych stosunków wodnych na pojezierzach i pobrze-
¿ach po³udniowoba³tyckich. Du¿a ich czêœæ poœwiêcona by³a tak istotnej wspó³-
czeœnie ochronie wód.

Profesor Jan Drwal by³ cz³onkiem wielu presti¿owych komitetów i rad nau-
kowych, w tym takich, jak: „Peribalticum”, „Limnological Review”, „Czasopismo
Geograficzne” i „Bulletin of Geography”.

W latach 1986–1990 Profesor by³ kierownikiem i koordynatorem dziesiêciu
zespo³ów badawczych zajmuj¹cych siê optymalizacj¹ produkcji rolnej na ¯u³a-
wach. Zredagowa³ tak¿e prace pt: Basen jeziora Dru¿no i Wody Delty Wis³y. By³
konsultantem regionalnym Mapy Hydrograficznej Polski. Aplikacyjny charakter
mia³o te¿ zaanga¿owanie profesora w Zespole Problemowym PAN ds. Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ¯u³aw Delty Wis³y. By³ tak¿e cz³onkiem Rad
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Nadzorczych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Elbl¹gu i Olsztynie, Rady Naukowej Porozumienia „Zielone P³uca Polski”.
Nale¿a³ do grupy ekspertów Programu Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty
Wis³y i Zalewu Wiœlanego przy Marsza³ku Województwa Pomorskiego i Mar-
sza³ku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Jego autorstwa by³y te¿ liczne
ekspertyzy hydrologiczne dotycz¹ce regionu gdañskiego, w szczególnoœci delty
Wis³y, wykonane na zlecenie Sejmu RP oraz w³adz wojewódzkich.

Profesor poza prac¹ zawodow¹ niezwykle anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ spo-
³eczn¹. Od 1998 r. przez cztery kadencje, a¿ do koñca ¿ycia, pe³ni³ zaszczytn¹
funkcjê Prezesa Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, by³ cz³onkiem Komitetu
Nauk Geograficznych PAN, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN,
Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Europejskiej
Unii Ochrony Wybrze¿y (EUCC), Rady Naukowej Biblioteki Gdañskiej PAN,
Rady Naukowej Muzeum Historycznego Miasta Gdañska i Rady Naukowo-Pro-
gramowej „Hewelianum”. Pe³ni³ tak¿e funkcjê Prezesa Okrêgu Wschodniopo-
morskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Wchodzi³ w sk³ad Komisji Eksper-
tów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. By³ aktywny tak¿e w miejscu za-
mieszkania – swoim doœwiadczeniem s³u¿y³ jako ekspert Radzie Miasta Rumia.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ wielokrotnie wyró¿niany by³ nagrodami Rek-
tora Uniwersytetu Gdañskiego; nagradza³y go w³adze samorz¹dowe. Wyró¿niono
go tak¿e Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

W osobie Pana profesora Jana Drwala straciliœmy wybitnego naukowca – spe-
cjalistê z dziedziny hydrologii, osobê, dla której losy i dobro Instytutu Geografii
Uniwersytetu Gdañskiego zawsze by³o bliskie jego sercu. By³ wychowawc¹ kilku
pokoleñ geografów-hydrologów, osob¹ wymagaj¹c¹, a zarazem wra¿liw¹ na po-
trzeby drugiego cz³owieka, osob¹ ciesz¹c¹ siê powszechnym szacunkiem, s³u¿¹c¹
pomoc¹ w rozwi¹zywaniu problemów dydaktycznych i naukowych. W naszej pa-
miêci Profesor pozostanie jako wielki przyjaciel, cz³owiek niezwykle szlachetny,
uczynny i ¿yczliwy.

Profesor Jan Drwal to krakowianin z urodzenia i Kaszuba z wyboru – miesz-
ka³ na Ziemi Kaszubskiej, któr¹ pokocha³, i gdzie sta³ siê aktywnym cz³onkiem
Instytutu Kaszubskiego. Spocz¹³ tak¿e w Kaszubskiej Ziemi.

Profesor odszed³ od nas 23 czerwca 2012 r. Pochowany zosta³ na Cmentarzu
Komunalnym w Rumi.
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Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk

Wspomnienie o profesorze
Stephanie H. Pfürtnerze (1922–2012)

W poniedzia³ek 2 lipca 2012 r. w wieku 89 lat odszed³ Stephan H. Pfürtner,
teolog zmagaj¹cy siê z wyzwaniami wspó³czesnoœci, emerytowany profesor etyki
spo³ecznej Uniwersytetu w Marburgu, gdañszczanin urodzony w Wolnym Mieœ-
cie Gdañsku, uhonorowany w 2003 nagrod¹ im. Herberta Haaga, a w 2007 r.
tytu³em Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata, cz³owiek poszukuj¹cy, niepokor-
ny wobec dogmatów, obroñca praw cz³owieka.

Okreœlenia próbuj¹ce przybli¿yæ postaæ Profesora mo¿na by mno¿yæ. G³êboko
wierz¹cy chrzeœcijanin, powtarzaj¹cy, i¿ wiara chrzeœcijañska niesie ze sob¹ kon-
sekwencje polityczne, i zarazem intelektualista stawiaj¹cy pytania niewygodne
systemom w³adzy. Próbowa³ formu³owaæ na nie odpowiedzi zgodnie ze swoj¹
wiedz¹, przekonaniami i sumieniem, nawet jeœli wbrew skodyfikowanej, obowi¹-
zuj¹cej w danym momencie nauce Koœcio³a katolickiego. O swoim stosunku wo-
bec Koœcio³a mawia³ zreszt¹: „Wobec Koœcio³a zajmujê stanowisko krytycznej
solidarnoœci” – „Ich stehe in kritischer Solidarität zur Kirche” (zob. Auszeich-
nung für kirchenkritische Theologen, „Neue Luzerner Zeitung” z dn. 29.08.2003).

Urodzi³ siê jako Hubertus Potschinski w 1922 r., trzecie z szeœciorga dzieci
w rodzinie niemieckich katolików w Gdañsku-Wrzeszczu. Wzrasta³ przy miêdzy-
wojennej Jaœkowej Dolinie – Jäschkentaler Weg – wœród Niemców, ̄ ydów, Pola-
ków i Kaszubów. W wyniku sterowanego przez NSDAP bankructwa „Danziger
Landeszeitung” – gazety o katolickiej orientacji, ojciec w 1933 r. traci pracê. Dla
ma³ego Hubertusa oznacza³o to doœwiadczanie utraty pozycji spo³ecznej rodziny
i ubóstwo, a jednoczeœnie ludzkiej bezinteresownej pomocy, niewarunkowanej
podzia³ami etnicznymi i religijnymi, które tak bezwzglêdnie forsowa³a br¹zowa
propaganda. W klimacie zagêszczania siê atmosfery nazistowskiej i masowego
odcz³owieczania Innego m³ody cz³owiek poszukuje w³asnej drogi cz³owieczeñ-
stwa i wiary. Wbrew duchowi czasu s³u¿y jako ministrant w póŸniejszym koœciele
„na Czarnej” (obecnie Najœwiêtszego Serca Jezusowego) i dzia³a w katolickiej
organizacji m³odzie¿owej Bund Neudeutschland. Po jej rozwi¹zaniu w 1937 r.
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Hubertus pozostaje w podziemnych strukturach wbrew niemieckiej tradycji, w któ-
rej pos³uszeñstwo wobec zwierzchnictwa traktowane by³o jak chrzeœcijañskie przy-
kazanie. Swoje gdañskie dzieciñstwo i m³odoœæ utrwali³ w autobiograficznej opo-
wieœci Nicht ohne Hoffnung. Erlebte Geschichte 1922–1945 (Nie trac¹c nadziei.
Historia prze¿yta 1922–1945, zob. recenzja w „Acta Cassubiana”, t. VI, 2004,
s. 393-398).

W roku 1940 rodzina Potschinski, jak wiele innych gdañskich rodzin, zmie-
ni³a nazwisko na zdecydowanie niemiecko brzmi¹ce Pfürtner. Stephan H. Pfürtner
w swojej autobiografii podkreœla³, i¿ by³a to przemyœlana decyzja rodziny, z jed-
nej strony odpowiedŸ na oczekiwanie œrodowiska, z drugiej zaœ traktowana jako
okazja potwierdzenia swojej narodowej przynale¿noœci po przy³¹czeniu miasta
do Rzeszy, zw³aszcza i¿ w krêgu rodzinnym nie mieli osób, które mówi³yby po
polsku lub te¿ wybra³y polsk¹ opcjê narodowoœciow¹. W swojej ksi¹¿ce wspomi-
na prze¿ycia szkolne, kiedy to nieraz byli wyzywani z bratem jako „Polacken”,
a nazwisko „rodzi³o w nich samych przypuszczenie co do polskiego pochodze-
nia” (s. 303). Równoczeœnie zaznacza, ¿e ani rodzice, ani dzieci nie ulegli presji
spo³ecznej w innych kwestiach – nie wst¹pili w szeregi NSDAP czy m³odzie¿o-
wych organizacji nazistowskich.

Sanitariusz na ochotnika podczas „kampanii polskiej” we wrzeœniu 1939 r.,
student medycyny i filozofii we Wroc³awiu i Kilonii, odbywaj¹cy obowi¹zkow¹
s³u¿bê pracy w Borach Tucholskich – tak przedstawiaj¹ siê etapy pierwszej po³owy
wojennej biografii Stephana Pfürtnera. Podczas pobytu w Kilonii nawi¹zuje kontakt
z ksiêdzem Johannesem Prasskiem, jednym z póŸniejszych g³ównych skazanych
w tzw. procesie ksiê¿y lubeckich. Ten pokazowy proces w nazistowskich Niem-
czech dotyczy³ przede wszystkich duchownych: trzech ksiê¿y katolickich – Her-
manna Lange, Eduarda Müllera, Johannesa Prasska oraz pastora ewangelickiego
Karla Friedricha Stellbrinka z Lubeki. Zostali oskar¿eni o dzia³alnoœæ spiskow¹,
a nastêpnie straceni w 1943 r. Bezpoœrednim zarzutem by³o kopiowanie i rozpro-
wadzanie tekstów kazañ biskupa Münster. Clemens August von Gallen wypowia-
da³ siê zdecydowanie przeciwko zag³adzie chorych psychicznie i niepe³nospraw-
nych fizycznie w Trzeciej Rzeszy jako czynu sprzecznego z nauk¹ chrzeœcijañsk¹.

W konsekwencji kontaktów z ks. Prasskiem równie¿ i Stephan Pfürtner zo-
staje aresztowany (1942) i oskar¿ony w tym procesie o zdradê ojczyzny i stanu.
Ostatecznie, czêœciowo uniewinniony, odsiaduje wyrok pó³ roku wiêzienia (1943).
Po wielu miesi¹cach prze¿ytych w jednoosobowej celi zostaje zwolniony z zaka-
zem studiowania. Wcielono go do wojska do oddzia³ów sanitarnych i wys³ano na
front wschodni. Uczestniczy w oblê¿eniu Leningradu i doœwiadcza odwrotu wojsk
niemieckich przez obszar pañstw ba³tyckich po Prusy Wschodnie. Podczas prze-
pustki w listopadzie 1944 r. przygotowuje i pomaga w uciecze trzem wiêŸniarkom
¿ydowskim obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Jedn¹ z nich – Gerdê Gottschalk
z Lipska – ukrywa do koñca wojny matka Stephana Pfürtnera w mieszkaniu przy
Jaœkowej Dolinie. Pod fa³szyw¹ to¿samoœci¹ uciekinierki z Prus Wschodnich m³oda
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kobieta przedostaje siê z rzeszami uciekinierów niemieckich na zachód. Doœwiad-
czenie Holocaustu spisa³a w ksi¹¿ce: Der letzte Weg (Konstanz 1991). Stephan
Pfürtner opisuje te dramatyczne wydarzenia w rozdziale wspomnieñ Fluchthilfe
für drei Jüdinnen. Mein Bruder Martin [Pomoc w ucieczce trzem ¯ydówkom.
Mój brat Martin]. Opis ucieczki w jêzyku polskim znajduje siê równie¿ w ksi¹¿ce
Œladami ¿ydowskimi po Kaszubach. Przewodnik (2010, s. 398).

Ostatni¹ zimê dzia³añ wojennych m³ody sanitariusz prze¿y³ w Prusach
Wschodnich. Uda³o mu siê wydostaæ przed zajêciem terenów przez Armiê Ra-
dzieck¹ drog¹ morsk¹ na frachtowcu „Fr. Buschmann”, który wyp³yn¹³ z portu
w Helu w kierunku Danii.

Po wojnie, po wielomiesiêcznym pobycie w lazarecie, Stephan Pfürtner wst¹pi³
do zakonu dominikanów w Walberbergu k. Bonn i podj¹³ studia teologiczne. Pracê
doktorsk¹ obroni³ w 1954 r. w Angelicum, Szkole Wy¿szej Zakonu Dominikanów
w Rzymie. Jej temat brzmia³ Triebleben und sittliche Vollendung, na jêzyk polski
mo¿na przet³umaczyæ go jako ¯ycie seksualne a moralne doskonalenie (Freiburg
1958). Podj¹³ w niej temat nurtuj¹cy przez ca³e ¿ycie Stephana Pfürtnera – teologa
i etyka: próby interpretacji teologii Tomasza z Akwinu, a zw³aszcza nauki o czte-
rech cnotach kardynalnych, w kontekœcie wspó³czesnej etyki seksualnej. Ekume-
nizm wcielany w codziennym ¿yciu badacz pog³êbia³ studiami, m.in. nad naukami
Marcina Lutra, co podkreœlaj¹ jego koledzy z uczelni w Marburgu we wspomnieniu
poœmiertnym opublikowanym na stronie internetowej uniwersytetu (zob. S. Keil,
D. Korsch, Lehrfreiheit und Menschenrechte. Eine theologische Würdigung zum
Tod Stephan Pfürtners am 2. Juli 2002). Jako przeor klasztoru dominikanów
i profesor teologii Wy¿szej Szko³y Zakonnej w Walberbergu za³o¿y³ Akademiê
M³odzie¿ow¹ – Jugendakademie Walberberg.

Z Walberbergu przenosi siê do szwajcarskiego Fryburga, gdzie w latach 1966–
–1974 wyk³ada teologiê na tamtejszym uniwersytecie. Wyk³ad inauguruj¹cy pracê
na tej katolickiej uczelni zatytu³owa³: Kontrola urodzeñ – nierozwi¹zywalna kwe-
stia katolickiej teologii moralnoœci? Po krytycznych wypowiedziach dotycz¹cych
Encykliki Humanae vitae Papie¿a Paw³a VI, dotycz¹cych prawa kobiet do aborcji
i antykoncepcji, zostaje ob³o¿ony zakazem nauczania, a nastêpnie publikowania
(1972). Tezy te zaprezentowa³ na wyk³adzie Moralnoœæ – co siê jeszcze dzisiaj
liczy?, wyg³oszonym w Bernie w dniu 3 listopada 1971 r. Prof. Stephan Pfürtner
jednoznacznie opowiedzia³ siê wówczas za prawem kobiet do ostatecznej decyzji
o aborcji, za empati¹ wobec kobiety doœwiadczonej t¹ konfliktow¹ sytuacj¹ i nie
waha³ siê dyskutowaæ na te tematy ze studentami. Prawo do szczêœcia seksualnego
zaliczy³ do podstawowych praw cz³owieka. „Afera Pfürtnera” wywo³a³a wewn¹trz-
koœcielny konflikt, który zosta³ udokumentowany w osobnej monumentalnej pu-
blikacji Ein ungelöster Kirchenkonflikt. Der Fall Pfürtner przez jezuitê Ludwiga
Kaufmanna (1987).

W konsekwencji konfliktu Stephan Pfürtner zrezygnowa³ z profesury we Fry-
burgu (1974), wniós³ o zwolnienie ze œlubów i za zgod¹ w³adz formacji wyst¹pi³
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z zakonu dominikanów. Popieraj¹c stanowisko „Tak¿e i my jesteœmy Koœcio³em”
[Auch wir sind die Kirche], wystêpowa³ równie¿ przeciwko obowi¹zkowemu ce-
libatowi duchownych i niedopuszczaniu kobiet do urzêdów koœcielnych, m.in. na
ZjeŸdzie Niemieckich Katolików w Berlinie w 1990 r. Jego wypowiedŸ w tej
kwestii opublikowa³ biuletyn Stowarzyszenia Katolickich Ksiê¿y i Ich ¯on –
„Mitteilungsblatt Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen” (zob. Son-
dernummer 4: Zwangszölibat).

Od 1975 r. do œmierci mieszka³ w Marburgu. Na najstarszym protestanckim
uniwersytecie w Niemczech obj¹³ Katedrê Etyki Spo³ecznej, któr¹ prowadzi³ do
przejœcia na emeryturê w roku 1988. W sierpniu 1974 r. o¿eni³ siê z doktor medy-
cyny Irmgard Bloos, z któr¹ wychowali dwoje dzieci. Po raz pierwszy rodzinne
strony pokaza³ bliskim w lipcu 1983 r. Reminiscencje z tej podró¿y powtórnego
powrotu zawar³ tak¿e w swojej autobiograficznej ksi¹¿ce, niejako spinaj¹c tym
samym symboliczn¹ klamr¹ pomorskie doœwiadczenia. By³ cz³onkiem Adalbertus-
werk – organizacji zrzeszaj¹cej gdañskich katolików. Cz³onkowie Adalbertuswerk,
jako jednego z pierwszych stowarzyszeñ ziomkowskich, ju¿ w 1947 r. skierowali
do polskiej strony „dokument pojednania” – Przes³anie do katolickiej m³odzie¿y
narodu polskiego w Wolnym Mieœcie Gdañsku (Botschaft an die Katholische
Jugend des polnischen Volkes in der Freien Stadt Danzig).

W roku 2002 profesor Pfürtner dozna³ wylewu, który skutkowa³ utrat¹ spraw-
noœci fizycznej – do wypadku Profesor regularnie szusowa³ po alpejskich sto-
kach. Ostatnie dziesiêciolecie ¿ycia spêdzi³ w marburskim domu pod opiek¹ ¿ony,
poddaj¹c siê codziennej uci¹¿liwej rehabilitacji, jednoczeœnie z zaanga¿owaniem
uczestnicz¹c w miarê si³ w interesuj¹cych go dyskusjach. W tym okresie zosta³
uhonorowany najwa¿niejszymi odznaczeniami. W 2003 r. przyznano Stephanowi
Pfürtnerowi szwajcarsk¹ nagrodê im. Herberta Haaga za wk³ad na rzecz wolnoœci
w Koœciele, a dok³adniej praktykowanie wolnoœci wypowiedzi i odwa¿ne czyny
w duchu chrzeœcijañstwa. Wydawane w Szwajcarii pismo ekumeniczne „Offene
Kirche” [Otwarty Koœció³] poœwiêci³o osobne wydanie jego osobie i pogl¹dom
(sierpieñ 2003). Numer zawiera obszerny wywiad z Profesorem i jego nowsze
teksty. W roku 2007 natomiast Fundacja Yad Vashem z Jerozolimy przyzna³a mu
honorowy tytu³ Sprawiedliwy wœród narodów œwiata za „uchronienie trzech ¿ydow-
skich kobiet przed niechybn¹ œmierci¹ poprzez pomoc w zorganizowaniu ich
ucieczki z KL Stutthof”. (Zob. informacja rzecznika prasowego Uniwersytetu
w Marburgu: Stephan Pfürtner als „Gerechter unter den Völkern” ausgezeich-
net). Nie doczeka³ siê polsko-gdañskiego t³umaczenia ksi¹¿ki… Wydanie jej jest
jednym z planów Instytutu Kaszubskiego w ramach kontynuowania serii Œladami
pomorskiego pogranicza.
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Józef Borzyszkowski

Profesor Jerzy Szukalski (1927–2012)
– geograf, krajoznawca, redaktor

„Jantarowych Szlaków” i znawca nie tylko
piêknych zak¹tków kaszubsko-pomorskiej ziemi

By³ w 1996 roku wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszubskiego i do koñca swe-
go ¿ycia jednym z grona najaktywniejszych jego cz³onków; przez kilka kadencji
przewodniczy³ naszej Komisji Rewizyjnej. Jako geograf wyró¿nia³ siê szerok¹
wiedz¹ humanistyczn¹. Czyta³ i promowa³ na ³amach „Jantarowych Szlaków”
wydawnictwa Instytutu Kaszubskiego. Jego rzetelne i ¿yczliwe recenzje wydaw-
nictw krajoznawczych, przewodników turystycznych czytaliœmy te¿ z uznaniem
i wdziêcznoœci¹ na ³amach „Pomeranii”. Do koñca walczy³ o poprawnoœæ nazw
i pojêæ geograficznych. By³ nie tylko badaczem i popularyzatorem wiedzy z za-
kresu geografii i krajoznawstwa, ale tak¿e œwietnym przewodnikiem i towarzy-
szem wêdrówek po kraju rodzinnym, Europie i œwiecie. St¹d ze szczególnym za-
interesowaniem studiowa³ mno¿¹ce siê w minionym ju¿ dwudziestoleciu III RP
przewodniki turystyczne; prostowa³ zaistnia³e w nich b³êdy, ubolewaj¹c nad nie-
doróbstwem edytorów, gotów zawsze bezinteresownie pomagaæ autorom.

Profesor Jerzy Szukalski, choæ od lat emeryt, by³ do koñca czynny twórczo
i ca³ym sob¹ oddany swoim ¿yciowym pasjom, wœród których by³y nie tylko Ka-
szuby i „Jantarowe Szlaki”. Te ostatnie redagowa³ do samego ich koñca, jaki na-
st¹pi³ kilka miesiêcy przed jego œmierci¹, wskutek braku œrodków finansowych,
czy... dostatecznych starañ o nie ich wydawcy – PTTK w Gdañsku. Swoj¹ wiedz¹
i spo³ecznikowstwem Drëch Jerzy Szukalski wyró¿nia³ siê nie tylko w œrodowi-
sku ludzi nauk o ziemi. Jako zaanga¿owanego badacza, geografa i wyœmienitego
nauczyciela akademickiego, a tak¿e wychowawcê, zapamiêtali go liczni absol-
wenci studiów geografii na Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku i Uniwer-
sytecie Gdañskim. Ma³o kto jednak pozna³ za ¿ycia jego bogaty i niezwyk³y ¿ycio-
rys, w którym szczególne piêtno, tak¿e na jego œwiadomoœci obywatelskiej i histo-
rycznej, pozostawi³a II Rzeczpospolita i lata okupacji hitlerowskiej, które prze¿y³
jako dziecko i kilkunastoletni m³odzieniec. Tamten wojenny czas, spêdzony



JÓZEF BORZYSZKOWSKI464

w Bydgoszczy, wspomnia³ w homilii pogrzebowej ks. senior abp. metropolita war-
miñski Edmund Piszcz, przewodnicz¹cy ceremoniom ostatniego po¿egnania
w koœciele i na cmentarzu w Chmielnie. Obaj ¿yli w bliskiej przyjaŸni, a szcze-
gólna przyjaŸñ ³¹czy³a Jerzego ze starszym bratem ks. Arcybiskupa, dziœ mieszka-
j¹cego w Ameryce, który zza Wielkiej Wody przes³a³ do uczestników pogrzebu
s³owa serdecznego wspomnienia i po¿egnania swojego druha z konspiracyjnej
dzia³alnoœci podczas okupacji w mieœcie dotkliwie doœwiadczonym w pierwszych
dniach wrzeœnia 1939 r. „Krwaw¹ Niedziel¹”.

Profesor Jerzy Szukalski zmar³ w Szpitalu Miejskim im. Jana Paw³a II na
Zaspie 5 marca 2012 r., po d³ugim okresie dzielnej walki z chorob¹ nowotwo-
row¹, mêcz¹c¹ nader czêsto mieszkañców Pomorza Gdañskiego. W Chmielnie
pochowano go obok zmar³ej kilka lat wczeœniej ¿ony Ma³gorzaty z d. Kolka, po-
chodz¹cej z Cieszenia w tej¿e parafii. Po¿egnali go najbli¿si z bliska i daleka,
liczne grono przewodników-krajoznawców z Oddzia³u Gdañskiego PTTK wraz
z pocztem sztandarowym. Jego przedstawiciel po¿egna³ go nad otwart¹ mogi³¹.
W imieniu Instytutu Kaszubskiego po¿egna³ go w koœciele, tu¿ po mszy œwiêtej,
prezes, przywo³uj¹c s³owa znanej kaszubskiej pieœni Jana Trepczyka Kaszëbskô
Zemia – Jak jô umrzã, tej të mie, wezniesz w klin, w grób do se... By³ bowiem
drëch Jerzy po trochu Kaszub¹ z wyboru i ducha, o czym zadecydowa³y jego
badawczo-krajoznawcza pasja i ukochana ¿ona.

Jerzy Szukalski urodzi³ siê bowiem na Pomorzu, ale poza Kaszubami –
w Lubawie 11 maja 1927 r. Jego ojciec Julian by³ tam urzêdnikiem s¹dowo-skar-
bowym, a matka Zofia z d. Janke zajmowa³a siê domem i wychowaniem dzieci.
Oboje rodzice pochodzili z rodzin robotniczych; ojciec ze wsi Papowo Toruñskie,
matka z miasta Grudzi¹dz, wyró¿niaj¹cego siê pod niejednym wzglêdem na mapie
¿ycia spo³eczno-kulturalnego i polityczno-gospodarczego Pomorza.

Ma³y Jurek naukê szkoln¹ rozpocz¹³ w Lubawie, a kontynuowa³ w Starogar-
dzie Gdañskim i w Bydgoszczy, gdzie terror hitlerowski i ucisk germanizacyjny
dawa³ siê szczególnie we znaki. Jerzy Szukalski odczu³ to zarówno jako uczeñ,
jak i m³ody robotnik w Fabryce Maszyn i Narzêdzi w Bydgoszczy w latach 1941–
–1945. Robotnikiem by³ tak¿e tu¿ po wojnie, do chwili zorganizowania szkolnic-
twa œredniego, pracuj¹c w Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego w Byd-
goszczy. Mo¿na powiedzieæ, i¿ w dzieciñstwie i wczesnej m³odoœci przeszed³
tward¹ szko³ê ¿ycia, która trwa³a tak¿e w latach powojennych.

W swoim ¿yciorysie, pisanym w 1968 r., poinformowa³, i¿ w lutym 1945 r.
rozpocz¹³ naukê w I Pañstwowym Gimnazjum i Liceum Mêskim w Bydgoszczy,
gdzie w 1947 r. zda³ ma³¹ maturê. Pe³ne wykszta³cenie œrednie licealne uzyska³ na
Studium Wstêpnym przy Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku w 1948 r.
Wówczas to zosta³ studentem Wydzia³u Przyrodniczego gdañskiej WSP, gdzie
studiowa³ do 1 lipca 1951 roku, uzyskuj¹c dyplom ukoñczenia niepe³nych stu-
diów wy¿szych. Studia magisterskie dokoñczy³ – odby³ na UMK w Toruniu na
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Tam 7 paŸdziernika 1952 r. zosta³ magistrem
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filozofii w zakresie geografii, ze specjalnoœci¹ geografia fizyczna. By³ ju¿ wtedy
od 1 paŸdziernika 1951 r. starszym asystentem Katedry Geografii Fizycznej WSP
w Gdañsku i sekretarzem Gdañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego. Jak widaæ, Jerzy Szukalski od wczesnej m³odoœci, ucz¹c siê i studiuj¹c,
pracowa³, jednoczeœnie bêd¹c zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Jako
dzia³acz ZSP w 1950 r. uczestniczy³ w II Kongresie Miêdzynarodowych Zwi¹z-
ków Studenckich w Pradze.

W latach 1952–1956 pracowa³ na WSP jako starszy asystent, a potem jako
adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej. W 1963 r. uzyska³ doktorat na UMK
w Toruniu na podstawie rozprawy Geografia fizyczna kompleksowa strefy pod-
miejskiej Trójmiasta – Gdañsk – Sopot – Gdynia.

Maj¹c zaawansowan¹ rozprawê habilitacyjn¹, na wniosek dziekana Wydzia³u
Biologii i Nauk o Ziemi WSP w Gdañsku, po przeprowadzeniu ca³ej procedury
w 1968 r., zosta³ z dniem 30 stycznia 1969 r. mianowany docentem etatowym.
Recenzenci jego przewodu, reprezentuj¹cy oœrodki naukowe Warszawy, Pozna-
nia i Gdañska, w swoich opiniach, zachowanych w aktach osobowych Profesora
na UG, wysoko ocenili jego pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ oraz dzia³alnoœæ spo-
³eczn¹. Jeden z nich napisa³: „Z wa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych dr. Szukal-
skiego godzi siê wymieniæ wyniki badañ nad jeziorami kaszubskimi, geomorfolo-
gi¹ Trójmiasta, fizjograficzne opracowanie œrodowisk geograficznych œrodkowych
Kaszub, Kartuz, strefy podmiejskiej Trójmiasta, ̄ u³aw, Elbl¹ga. Wszystkie te prace
wydatnie pog³êbiaj¹ znajomoœæ podjêtej problematyki. Oparte s¹ na sumiennych
obserwacjach autora w terenie i g³êbokiej analizie zaobserwowanych zjawisk
i faktów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dr. Szukalskiego cechuje zdolnoœæ formu³owania
wniosków w postaci trafnej i przekonuj¹cej syntezy naukowej. Dziêki swym pra-
com naukowym zdoby³ dr Szukalski autorytet, powa¿anie i zaufanie”. Zauwa¿y³
te¿, ¿e pracuj¹c od czasów studiów na WSP, wyrobi³ sobie w niej „pozycjê zarówno
dobrego naukowca, jak doœwiadczonego, wytrawnego i zas³u¿onego dydaktyka”.
Inny stwierdzi³ m.in.: „Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace redakcyjne, g³ównie
dziesiêcioletnia, pe³na poœwiêcenia, owocna praca na stanowisku sekretarza Ko-
mitetu Redakcyjnego »Zeszytów Geograficznych WSP w Gdañsku« (10 tomów)”.

W trakcie posiedzenia Rady Wydzia³u podkreœlano obok zas³ug dr. J. Szukal-
skiego trudnoœci kadrowe gdañskiej geografii, niedostatek samodzielnych pra-
cowników naukowych, ukazuj¹c jednoczeœnie trudnoœci na normalnej drodze uzy-
skania kolejnych stopni naukowych, zw³aszcza habilitacji.

Zostaj¹c docentem (œlubowanie na samodzielnego pracownika naukowego
z³o¿y³ 19 lutego 1969), Jerzy Szukalski rych³o obdarzony zosta³ stanowiskami
i obci¹¿any obowi¹zkami administracyjnymi na Wydziale i uczelni. Od 1 paŸ-
dziernika 1969 r. by³ kierownikiem Stacji Limnologicznej w Borucinie, a w roku
nastêpnym zosta³ kierownikiem Zak³adu Hydrografii i Instytutu Geografii oraz
jego wicedyrektorem i prodziekanem Wydzia³u BiNOZ – ju¿ w strukturach Uni-
wersytetu Gdañskiego.
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W lutym 1972 r. zosta³ dyrektorem Instytutu Geografii, a w kolejnych kaden-
cjach w latach 1983–1990 by³ prodziekanem d/s nauczania Wydzia³u BiNoZ (ostat-
nio Wydzia³u Biologii, Geografii i Oceanografii). Na Uniwersytecie pracowa³ a¿
do 1 paŸdziernika 1992 r.; ostatnio jako emeryt w charakterze starszego wyk³a-
dowcy na 1/2 etatu.

W jego ¿yciorysie naukowym wa¿ne miejsce zajmuje wspó³praca z odpo-
wiednimi wydzia³ami i komisjami Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych
w Gdañsku i Koszalinie w zakresie ochrony i promocji œrodowiska przyrodniczego
oraz planowania przestrzennego. Wyrazem docenienia tej pracy s¹ przyznane mu
w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. wyró¿nienia – m.in. medale
za zas³ugi dla Koszalina i Województwa Koszaliñskiego oraz Z³ota Odznaka Ho-
norowa Ligii Ochrony Przyrody. Szczególne jednak zas³ugi po³o¿y³ on na polu
dzia³alnoœci spo³ecznej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym,
które wyró¿ni³o go m.in. swoj¹ Z³ot¹ Odznak¹ ju¿ w 1970 r., a w latach nastêp-
nych ró¿nymi jubileuszowymi medalami i Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz
Turystyki”. (1977). Podobnie wczeœniej uhonorowa³o go Polskie Towarzystwo
Geograficzne (1970). Spoœród wyró¿nieñ przyznanych J. Szukalskiemu bardzo
mi³y dla niego by³ m.in. Medal Uniwersytetu w Greifswaldzie z 1976 r., którym
honorowano wybitnych uczonych i przyjació³ tego najstarszego uniwersytetu po-
morskiego z okazji jego wielkiego jubileuszu.

Dzia³aj¹c w PTTK i PTG, Jerzy Szukalski by³ równie¿ aktywnym cz³onkiem
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i – jak
ju¿ wspomniano – Instytutu Kaszubskiego w Gdañsku. W ka¿dym œrodowisku
zyska³ sobie uznanie i szacunek ogó³u oraz przyjaŸñ wielu.

Jeden z recenzentów w procedurze habilitacyjnej na docenta w 1968 r. stwier-
dzi³: „Ju¿ jako student wybija³ siê wysokim poziomem uzdolnienia, obowi¹zko-
woœci¹, sumiennoœci¹ i pracowitoœci¹”. Takim pozosta³ do koñca ¿ycia. Bez w¹t-
pienia nadmiar obowi¹zków administracyjnych i dydaktycznych, jakimi go ob-
ci¹¿ano na m³odym UG, jak i szczególne zaanga¿owanie w zakresie pomocy dla
studentów oraz w pracy spo³ecznej, spowodowa³y, ¿e nie ukoñczy³ habilitacji
i nie zdoby³ tytu³u profesora belwederskiego. By³ jednak wspania³ym Profesorem
– nauczycielem akademickim i wychowawc¹, wzorem i autorytetem nie tylko dla
geografów i krajoznawców. By³ tak¿e d¿entelmenem, równie¿ w czasie choroby,
na drodze przez mêkê w kontaktach z chor¹ i zdrow¹ czêœci¹ s³u¿by zdrowia,
gdzieœmy siê spotykali nie tylko przed gabinetem wspania³ej dr El¿biety Gosz-
czyñskiej w Gdañskim Centrum Onkologii, stworzonym i kierowanym przez równie
oddan¹ pacjentom dr Ewê Solsk¹. Profesor Jerzy Szukalski pozostawi³ po sobie
wdziêczn¹ pamiêæ wœród nas i jedyn¹ córkê Katarzynê, absolwentkê skandyna-
wistyki, mieszkaj¹c¹ wraz z rodzin¹ w Szwecji.
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Cezary Obracht-Prondzyñski

Profesor W³adys³aw Pa³ubicki (1933–2012)
– Kaszëba z Sulêczyna, orientalista,

antropolog, religioznawca

O prof. dr. hab. W³adys³awie Pa³ubickim mogê powiedzieæ: mój uniwersy-
tecki Mistrz, szef i przyjaciel. Pierwszym miejscem, gdzie w 1989 roku rozpocz¹-
³em pracê na Uniwersytecie Gdañskim by³ Zak³ad Socjologii Kultury. Wiedzia-
³em jednak od pocz¹tku, ¿e wspólnie z Profesorem bêdziemy tworzyli nowy Za-
k³ad: Historii Myœli Spo³ecznej. Tak siê te¿ sta³o i nastêpne kilkanaœcie lat, a¿ do
mementu odejœcia Profesora na emeryturê, pracowaliœmy razem. Zdarza³o siê nam
czêsto rozmawiaæ po kaszubsku, a zawsze ilekroæ siê spotkaliœmy, sprawy ka-
szubskie siê przewija³y. I choæ W. Pa³ubicki nie zajmowa³ siê wprost naukowo
Kaszubami (poza nielicznymi tekstami im poœwiêconymi: Etniczna mniejszoœæ
Kaszubów w procesie przemian, [w:] Antynomie transformacji w Polsce, red.
Z. Stachowski, A. Wójtowicz, Warszawa 1993; Etniczno-kulturowa mniejszoœæ
Kaszubów w procesie transformacji, [w:] Przemiany spo³eczne, kwestie narodo-
woœciowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruñ 1995), to jednak zawsze by³y to
kwestie bardzo mu bliskie. St¹d nie powinno dziwiæ, ¿e by³ wœród za³o¿ycieli
Instytutu Kaszubskiego w 1996 r.

Droga naukowa i aktywnoœæ ¿yciowa zaprowadzi³y go jednak daleko od Ka-
szub, i to zarówno w sensie jak najbardziej dos³ownym, wiele bowiem po œwiecie
podró¿owa³ w celach naukowych, jak i bardziej metaforycznie – zajmowa³ siê
bowiem problematyk¹ orientaln¹. By³a to te¿ droga ¿yciowa doœæ skomplikowa-
na, mo¿na powiedzieæ, ¿e w jakiejœ mierze typowa dla jego pokolenia.

Prof. W³adys³aw Pa³ubicki urodzi³ siê 27 lipca 1933 roku w Sulêczynie w ro-
dzinie Antoniego i Anny z d. Sójka. Tu spêdzi³ dzieciñstwo, prze¿y³ tak¿e wojnê
oraz uczêszcza³ do szko³y podstawowej. Po jej zakoñczeniu w 1948 r. wst¹pi³ do
Gimnazjum Ksiê¿y Werbistów w Górnej Grupie ko³o Grudzi¹dza (uczy³ siê tu
w latach 1948–1952, a naukê zakoñczy³, uzyskuj¹c maturê). Naukê kontynuowa³
w Misyjnym Seminarium Werbistów w Pieniê¿nie, gdzie najpierw przez trzy lata
studiowa³ filozofiê, a nastêpnie przez cztery lata teologiê. Dalej kszta³ci³ siê na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 1961 roku).
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Studia mia³y przygotowywaæ go do pracy misyjnej. Jednak nigdy tak siê nie
sta³o. Przez kilka lat ³¹czy³ pracê wychowawcz¹ w placówkach zakonnych z dal-
szym kszta³ceniem. W seminariach ksiê¿y werbistów pracowa³ od lutego 1960
do listopada 1969 roku, kolejno w: Chludowie, Lublinie, Rzymie, Pieniê¿nie
i w Górnej Grupie. Co wiêcej – w latach 1965–1967 pe³ni³ funkcjê dyrektora
studiów w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniê¿nie.

W tym czasie ca³y czas siê kszta³ci³, co ostatecznie ukszta³towa³o jego orien-
talistyczne zainteresowania. Najpierw w 1964 roku otrzyma³ tytu³ magistra po
studiach z zakresu hebraistyki na KUL. Nastêpnie zakon werbistów skierowa³
go na studia zagraniczne, na których przebywa³ od pocz¹tku 1967 r. do pocz¹tku
1969. Najpierw pojecha³ do Rzymu, gdzie studiowa³ orientalistykê i biblistykê
w Pontificio Instituto Biblico. Nastêpnie kontynuowa³ studia w Jerozolimie, gdzie
uczêszcza³ do Pontificium Atheneum Antonianum. Kszta³ci³ siê tak¿e w Bejrucie
i Damaszku. Te studia spowodowa³y, ¿e do koñca swojej kariery naukowej zaj-
mowa³ siê kultur¹ Bliskiego Wschodu oraz trzema wielkimi religiami tu wyros³y-
mi: judaizmem, chrzeœcijañstwem i islamem. Im te¿ poœwiêci³ wiêkszoœæ swoich
publikacji. Kwestii tych dotyczy³a zarówno jego rozprawa doktorska obroniona
w 1967 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak i habilitacja, któr¹ uzyska³
na Wydziale Neofilologicznym, w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu War-
szawskiego w 1983 roku na podstawie rozprawy Spo³eczna pozycja kobiety pale-
styñskiej w dawnym judaizmie (1982). Tytu³ profesora nauk humanistycznych otrzy-
ma³ w 1995 roku.

Po odejœciu z zakonu przez kilka miesiêcy pracowa³ w Polskim Towarzy-
stwie Orientalistycznym oraz w przedsiêbiorstwie „Orbis”. Z pocz¹tkiem listopa-
da 1971 roku zwi¹za³ siê zawodowo z Wy¿sz¹ Szko³¹ Morsk¹ w Gdyni, gdzie
pracowa³ jako adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych, przekszta³conej na-
stêpnie w Miêdzywydzia³owy Instytut Nauk Spo³ecznych (prof. Pa³ubicki by³ jego
dyrektorem w latach 1984–1989). Wczeœniej, bo w latach 1972–1984, by³ na WSM
dyrektorem Biblioteki G³ównej. Po uzyskaniu habilitacji od 1984 r. pracowa³ tu
na stanowisku docenta.

Przez pewien czas pracowa³ tak¿e na Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w S³up-
sku (od 1993 r.) oraz Ba³tyckiej Wy¿szej Szkole Humanistycznej w Koszalinie
(od 1995 r.). Przede wszystkim jednak zwi¹zany by³ z Uniwersytetem Gdañskim.
Pracowa³ tu od 1972 roku, najpierw na godzinach zleconych, a nastêpnie na pó³
etatu. Pocz¹tkowo w latach 1972–1976 by³ zatrudniony w Zak³adzie Historii Fi-
lozofii, póŸniej w Zak³adzie Socjologii, a po jego podziale od kwietnia 1989 roku
w Zak³adzie Socjologii Kultury. Na wniosek prof. Pa³ubickiego, dyrekcji IFiS UG
oraz w³adz Uniwersytetu Minister Edukacji Narodowej wyrazi³ zgodê na jego
przejœcie z WSM na UG i zatrudnienie w pe³nym wymiarze etatowym. Nast¹pi³o
to z dniem 1 paŸdziernika 1989 roku. Najpierw by³o to zatrudnienie na stanowi-
sku docenta, a od 1991 roku profesora nadzwyczajnego.
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Przechodz¹c na UG, prof. Pa³ubicki najpierw pracowa³ w Zak³adzie Socjologii
Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii, ale szybko doprowadzi³ do powstania
Zak³adu Historii Myœli Spo³ecznej, którego by³ pomys³odawc¹ i wieloletnim kie-
rownikiem (zak³ad powsta³ w 1991 r.). Pracuj¹c w IFiS, za³o¿y³ w 1992 roku
pismo „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, którego pocz¹tkowym wy-
dawc¹ by³o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a nastêpnie Uniwersytet Gdañski.
By³ jego redaktorem naczelnym, a póŸniej cz³onkiem Rady Naukowej. Sta³o siê
ono dziœ najwa¿niejszym pismem socjologów i antropologów gdañskich.

Na emeryturê przeszed³ we wrzeœniu 2003 roku, ale jeszcze przez kilka lat
pracowa³ na pó³ etatu w Instytucie Filozofii i Socjologii UG, prowadz¹c przede
wszystkim seminaria magisterskie oraz autorski wyk³ad z socjologii religii.

Kiedy rozmawialiœmy o kwestiach naukowych, prof. Pa³ubicki zawsze okre-
œla³ siê jako religioznawca, antropolog i orientalista o inklinacjach filozoficznych
i socjologicznych. Ta swego rodzaju interdyscyplinarnoœæ jest tak¿e widoczna
w jego dzia³alnoœci dydaktycznej (zawsze przyjemnie s³ucha³o siê jego wyk³a-
dów, w których wykorzystywa³ swoj¹ ogromn¹ wiedzê nie tylko podrêcznikow¹,
ale tak¿e tê z podró¿y w ró¿ne zak¹tki œwiata). Natomiast w dorobku naukowym,
a opublikowa³ w sumie blisko 200 tekstów naukowych, w tym kilka ksi¹¿ek, wi-
doczna by³a koncentracja na wspomnianych wy¿ej trzech religiach i kulturze Blis-
kiego Wschodu, ze szczególnym uwzglêdnieniem tematyki kobiecej! Prócz ksi¹¿ki
habilitacyjnej mo¿na przywo³aæ takie, jak: Kwestie kobiece w spo³ecznej doktry-
nie judaizmu, chrzeœcijañstwa oraz islamu (1988), Kobieta w humorze ¿ydow-
skim (1991), Kobieta w m¹droœciach biblijnych (1991), Wiêc ¿eñ siê. Ma³¿eñstwo
i rodzina w humorze ¿ydowskim (1994), On, ona, ono w humorze ¿ydowskim (1995),
Kobieta w tradycjach Wschodu. Studium kulturowo-obyczajowe (1995), Ma³¿eñ-
stwo i rodzina w dawnym judaizmie i pierwotnym chrzeœcijañstwie (1995, wspól-
nie z Janem Ilukiem), Religia a religie (2000, wspólnie ze Zbigniewem Grzywa-
czem). Jest tak¿e autorem ciekawego opracowania Obyczaje i tradycje morskie
(1987) oraz kilku ksi¹¿ek maj¹cych charakter leksykonów, przydatnych szczegól-
nie w dydaktyce: Leksykon reliogioznawczy (1988), S³ownik etnologiczno-reli-
gionazwczy (1991 i 1992), Judaizm – s³ownik obyczajów i tradycji (1994), Antro-
pologia – filozofia – etyka. S³ownik podstawowych terminów i znaczeñ (1998).
W pewnym stopniu podsumowaniem zainteresowañ antropologicznych i kulturo-
znawczych by³a ksi¹¿ka Cz³owiek – kultura – obyczaje. Szkice antropologiczne
(1996).

By³ te¿ Profesor Pa³ubicki czynnym uczestnikiem ¿ycia naukowego. Wiele
konferencji wspó³organizowa³, w wielu bra³ udzia³. Od 1984 r. by³ cz³onkiem
Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Orientalistycz-
nego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Socjo-
logicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego, International Association for the History of Religions, International
Society for Universalism, Instytutu Kaszubskiego i innych.



CEZARY OBRACHT-PRONDZYÑSKI470

Ci, którzy go znali i z nim wspó³pracowali, wspominaj¹ go jako cz³owieka
niezwykle pogodnego, uczynnego, ¿yczliwego. Bywa³ czasami wrêcz jowialny i
zawsze radosny. W ostatnich latach ciê¿ko chorowa³, a ciosem by³a niespodzie-
wana œmieræ ¿ony – Ró¿y Pa³ubickiej (z d. Ciernioch), przez wiele lat pracuj¹cej
w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdañskiego, w którym dba³a o wszelakie spra-
wy organizacyjne (¿onaty by³ z ni¹ od listopada 1969 roku). Samotnoœæ by³a bar-
dzo trudna, szczególnie w chorobie. Dlatego te¿ o¿eni³ siê po raz drugi z Jolant¹
Obarsk¹ i zamieszka³ z ni¹ we Wroc³awiu. Tu zmar³ po d³ugiej chorobie 21 czerwca
2012 r. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Komunalnym Psie Pole przy ul. Kie³-
czowskiej 90. Odszed³ przytomny i pogodny, czyli taki, jaki by³ zawsze. ̄ egnamy
naszego Przyjaciela i Mistrza.
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Józef Borzyszkowski

Bernard Szczeblewski (1922–2012)
– farmaceuta, pracownik i oficer Marynarki

Wojennej, b. wiêzieñ Stutthofu,
piastun tradycji I Pomorskiej Szko³y Sztuk

Piêknych jego ojca Wac³awa

Bernard Szczeblewski, jeden z grona bardziej znanych do niedawna w na-
szym œrodowisku spo³eczników i ludzi kultury Gdyni, aktywny cz³onek niejednej
organizacji, zwi¹zany od dziesi¹tków lat z ruchem kaszubsko-pomorskim, zmar³
tu¿ po swoich 90. urodzinach 26 kwietnia 2012 roku. Odwiedzaj¹c go kilka dni
wczeœniej, planowaliœmy jeszcze niejedn¹ o przesz³oœci rozmowê, zg³êbianie
i komentowanie zasobów jego rodzinnego archiwum oraz najnowszych publika-
cji. Planowaliœmy te¿ udzia³ w wernisa¿u najnowszej wystawy, poœwiêconej ¿yciu
i dorobkowi artystycznemu jego ojca Wac³awa Szczeblewskiego. Pami¹tk¹ i do-
kumentacj¹ tej wystawy, otwartej 16 czerwca w Grudzi¹dzu, w tamtejszym Mu-
zeum im. ks. dr. W³adys³awa £êgi, trwaj¹cej do 2 wrzeœnia, jest katalog pt. Wac³aw
Szczeblewski, artysta z Pomorza, przygotowany pod red. Anny Œliwy, kurator
wystawy, przez zespó³ pracowników Muzeum Miasta Gdyni. Ono to zorganizo-
wa³o te¿ wystawê plenerow¹ „Przestrzeñ miejska Gdyni 18 czerwca – 2 wrzeœnia
2012”. Prezentowane na wystawie i w katalogu dzie³a oraz fotografie nale¿¹ do
kilku pomorskich instytucji i kilku kolekcjonerów, wœród których jest Marek Szcze-
blewski, syn Bernarda. Wiele z nich do zbiorów muzealnych przekaza³ za ¿ycia
sam Bernard Szczeblewski, czyni¹cy do koñca starania o to, by pamiêæ o ¿yciu
i dzie³ach ojca nie zaginê³a. Jedna z wa¿niejszych dlañ spraw w ostatnich dzie-
si¹tkach lat ¿ycia, to nadanie patronatu W. Szczeblewskiego Liceum Sztuk Plas-
tycznych w Gdyni-Or³owie, której rzecznikami by³y i s¹ tak¿e takie podmioty
jak Ko³o Starych Gdynian i Towarzystwo Mi³oœników Gdyni oraz Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski... Niestety, przy aktualnej postawie
dyrekcji szko³y pozostaje ona wci¹¿ ... aktualna.

Bernard Szczeblewski urodzi³ siê 22 kwietnia 1922 r. w Grudzi¹dzu jako syn
Wac³awa (1898-1965) i Marii z drezdeñskiego domu s³ynnego skrzypka prof.
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Edwarda Rapoldiego, bêd¹cej równie¿ pianistk¹. Ojciec pozna³ j¹ podczas swo-
ich studiów w Akademii Sztuk Piêknych w DreŸnie, dok¹d trafi³ jako urodzony
w rodzinie ch³opskiej w Pelplinie absolwent tamtejszego Collegium Marianum.
W 1920 r. jako wyró¿niaj¹cy siê m³ody artysta osiad³ w Grudzi¹dzu, gdzie obj¹³
stanowisko nauczyciela malarstwa i rysunku w Seminarium Nauczycielskim. Tam
te¿ pod patronatem Rady Pomorskiej, której przewodniczy³ przywódca m³odoka-
szubów, dr Aleksander Majkowski, w 1921 roku by³ g³ównym wspó³organizato-
rem s³ynnej I Wystawy Artystów Pomorskich, a w 1922, dziêki poparciu prezy-
denta miasta Józefa W³odka, A. Majkowskiego i Izydora Gulgowskiego, zarazem
przyjació³ rodziny, za³o¿y³ Pomorsk¹ Szko³ê Sztuk Piêknych. By³a to pierwsza
tego typu polska instytucja na Pomorzu, stawiaj¹ca sobie za cel nawi¹zanie do
rodzimych tradycji Pomorza, zw³aszcza propagowanie w sztuce artystycznej
i u¿ytkowej folkloru kaszubskiego. W 1933 r. szko³ê tê przeniesiono do Gdyni,
lokuj¹c j¹ w willi artysty przy ul. Pomorskiej. W klimacie tej szko³y i domu,
w którym dominowa³y sprawy i kultura Kaszubów i Pomorza, wyrasta³ jedynak
M. W. Szczeblewskich, Bernard.

W 1938 r., w ramach akcji wspierania Polonii Gdañskiej, rodzina Szczeblew-
skich zamieszka³a w Sopocie. W tym¿e roku Bernard zosta³ uczniem Gimnazjum
Polskiego im. Józefa Pi³sudskiego w Wolnym Mieœcie Gdañsku. Po wybuchu wojny
Szczeblewscy zostali eksmitowani z mieszkania w Sopocie i pozbawieni przy
okazji zgromadzonego tam dobytku. Niemcy-hitlerowcy zmusili wówczas Mariê
Szczeblewsk¹, bêd¹c¹ z pochodzenia Austriaczk¹, przeœladuj¹c j¹ za uto¿samia-
nie siê z polskoœci¹ i dzia³alnoœci¹ mê¿a, do fikcyjnej z nim separacji. Do koñca
wojny ukrywa³a siê u przyjació³ w Grudzi¹dzu.

Ojciec Bernarda unikn¹³ szczêœliwie aresztowania, dziêki ostrze¿eniu przez
nieznajomego Niemca i zamieszka³ wraz z synem w Gdyni. Utrzymywa³ siê dziêki
pomocy zaprzyjaŸnionych ksiê¿y, m.in. proboszczów w Wejherowie i Gorêczy-
nie, daj¹cych mu pracê, a w chwilach zagro¿enia skuteczn¹ ochronê i schronienie.
Bernard zosta³ pracownikiem stoczni Kriegsmarine w Gdyni. Jednoczeœnie jako
przedwojenny harcerz wst¹pi³ do Szarych Szeregów – tajnej organizacji kontynuuj¹-
cej tradycje ZHP, w³¹czonej w struktury Armii Krajowej. Jako cz³onek Tajnego
Hufca Harcerzy gdyñskich, dzia³aj¹cego pod zwierzchnictwem b. nauczyciela
i harcmistrza Lucjana Cylkowskiego, pe³ni³ funkcjê ³¹cznika i wywiadowcy. Po
aresztowaniu L. Cylkowskiego i innych dzia³aczy THH, z których L. Cylkowski
skazany zosta³ na karê œmierci przez powieszenie w obozie koncentracyjnym Stutt-
hof, tak¿e Bernard Szczeblewski zosta³ zdekonspirowany i uwiêziony przez ge-
stapo w listopadzie 1944 roku. Jako osobê „niepewn¹ politycznie” skierowano go
równie¿ do KL Stutthof, sk¹d po pewnym czasie przeniesiono do podobozu
w Gdañsku-Kokoszkach. W Stutthofie, a zw³aszcza w Kokoszkach pozna³ i za-
przyjaŸni³ siê z niejednym cz³onkiem TOW „Gryf Pomorski”. Miêdzy innymi
spotka³ tam ostatniego komendanta naczelnego tej organizacji, Aleksandra Arendta,
po wojnie mieszkañca Sopotu, wspó³za³o¿yciela i pierwszego prezesa Zrzeszenia
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Kaszubskiego od 1956 r. W lutym 1945 r. nast¹pi³a ewakuacja podobozu w Ko-
koszkach, wiod¹ca przez Kaszuby, nazwana Marszem Œmierci. Podczas postoju
w Luzinie Bernardowi Sz., podobnie jak wczeœniej i póŸniej wielu innym wiêŸ-
niom, uda³o siê zbiec. Dotar³ wówczas do Gorêczyna, gdzie ukrywa³ siê ojciec
i tam w okolicy tej wsi przetrwa³, dziêki pomocy zaprzyjaŸnionych z ojcem Ka-
szubów, do koñca wojny. Niejednokrotnie podkreœla³, ¿e ojciec, urodzony Kocie-
wiak, czu³ siê w pe³ni Kaszub¹, st¹d i on nale¿y do tej spo³ecznoœci, nie wyrzeka-
j¹c siê swoich innych, zw³aszcza kociewskich korzeni, które na równi sobie ceni³.

Po zakoñczeniu wojny Bernard powróci³ wraz z rodzicami do Gdyni, za-
mieszkuj¹c przy Pomorskiej 18 w budynku PSSP, której nie uda³o siê ju¿ ojcu
wskrzesiæ. Ojciec do koñca ¿ycia pracowa³ jako wolny artysta, twórca m.in. wspa-
nia³ych polichromii koœcielnych (np. Chmielno) i w obiektach gastronomicznych
(Kartuzy), zawsze osadzonych w tradycji kaszubskiej. Bernard w 1946 r. zda³
maturê w II Liceum im. Adama Mickiewicza w Gdyni, w którym katechet¹ i kape-
lanem harcerzy by³ ks. Józef Szarkowski. By³ on do koñca swojego d³ugiego ¿ycia
duchowym przewodnikiem licznej rzeszy wychowanków, w kraju i za granic¹, do
których najbli¿szego mu grona nale¿a³ B. Szczeblewski.

Po maturze Bernard podj¹³ studia na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej
w Gdañsku. Jako dyplomowany farmaceuta pracowa³ przez wiele lat w Marynarce
Wojennej i Instytucie Medycyny Morskiej w Gdyni, specjalizuj¹c siê w bada-
niach w dziedzinie toksykologii, bêd¹c autorem i wspó³autorem opracowañ z tego
zakresu oraz ska¿enia ¿ywnoœci. Jako emeryt i kombatant podkreœla³ z dum¹, i¿
pracuj¹c w Marynarce Wojennej, bêd¹c oficerem, pozosta³ bezpartyjnym, wspomi-
naj¹c z uznaniem swoich prze³o¿onych, przedk³adaj¹cych sprawy merytoryczne
nad wymagania partii.

 W okresie pracy zawodowej, a szczególnie jako emeryt, by³ bardzo aktyw-
nym uczestnikiem, a jeszcze energiczniejszym obserwatorem i komentatorem ¿ycia
spo³eczno-politycznego. Dzia³a³ g³ównie w organizacjach kombatanckich, bêd¹c
m.in. cz³onkiem Klubu Stutthowiaków, któremu prezesowali Bernard Szczêsny,
a po nim Aleksander Arendt, bêd¹cy swego czasu prezesami Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, która to organizacja i jemu, zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹, by³a
bardzo bliska. Do koñca ¿ycia by³ aktywnym, cenionym i szanowanym cz³onkiem
gdyñskiej spo³ecznoœci zrzeszonej. Jako „stary gdynianin” zabiega³ wraz z innymi
o upamiêtnienie w mieœcie wybitnych jej obywateli z okresu II RP, miêdzy innymi
dyrektora gimnazjum Józefa Niemca (1877–1944), zamordowanego przez Niem-
ców... Nale¿a³ tak¿e do inicjatorów upamiêtnienia Teofila Zegarskiego i jego li-
ceum „Orle Gniazdo” w Gdyni, z którym przyjaŸni³ siê jego ojciec. W miarê swoich
mo¿liwoœci wspiera³ dzia³alnoœæ Muzeum Stutthof i Muzeum Miasta Gdyni. Jako
b. uczeñ Gimnazjum Polskiego w W.M. Gdañsku by³ cz³onkiem Ko³a Gimnazjum
Polskiego w Gdañsku, dzia³aj¹cego przy Towarzystwie Przyjació³ Gdañska. Do
koñca ¿ycia najbardziej czynny by³, obok ZK-P, w Towarzystwie Mi³oœników
Gdyni oraz w Kole Sztuthowiaków – czyli Kole b. WiêŸniów Politycznych Obozu
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Koncentracyjnego Stutthof. Wspó³pracowa³ te¿ z niemieckim stowarzyszeniem
Masimilian-Kolbe-Werk – Dzie³o im. Maksymiliana Kolbego, uczestnicz¹c w spot-
kaniach z m³odzie¿¹ polsk¹ i niemieck¹, organizowanych w obu krajach. Nie opu-
œci³ prawie ¿adnej dorocznej uroczystoœci na terenie obozu Stutthof. Uczestniczy³
w kwietniowych nabo¿eñstwach i spotkaniach b. wiêŸniów w katedrze oliwskiej
i seminarium z udzia³em ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego. Pilnie œledzi³ publika-
cje prasowe i naukowe dotycz¹ce pomorskiego ruchu oporu. Z niepokojem i obu-
rzeniem przyjmowa³ dzia³alnoœæ tzw. etosowców, przejmuj¹cych symbolikê TOW
„Gryf Pomorski” i fa³szuj¹cych jej dzieje – historiê Pomorza w okresie okupacji.
Dziêki niemu by³em i ja na bie¿¹co w tych i innych sprawach, komentowanych
przezeñ przy okazji naszych spotkañ, a szczególnie – na gor¹co – w rozmowach
telefonicznych, zaczynaj¹cych siê pytaniem, czy Pan ju¿ czyta³, s³ysza³? Z dum¹
opowiada³ te¿ o kolejnych sukcesach ¿yciowych swoich dzieci (córki w Kana-
dzie, syna w Polsce i ..) i krewniaka, szczególnie nam bliskiego pelpliniaka, kolegi
i przyjaciela, Tadeusza Szczeblewskiego, w m³odoœci cz³onka Klubu „Pomora-
nia”, studenta i absolwenta Politechniki Gdañskiej i Akademii Muzycznej w Gdañ-
sku, pracuj¹cego od lat jako œpiewak operowy we Francji i Niemczech. Bywa³
z nim u nas w £¹czyñskiej Hucie. Czu³ siê bezradny wobec pogarszaj¹cego siê
zdrowia ¿ony, nie poddawa³ siê w³asnym chorobom. Cieszy³ siê z faktu sta³ej
pomocy opiekunki z Ukrainy.

Podczas ka¿dej rozmowy, pe³nej starych i nowych faktów oraz komentarzy,
czy te¿ politycznych i innych ¿yciowych refleksji, namawia³em Pana Bernarda,
prosi³em o spisanie wspomnieñ. Niestety, mimo obietnic proœby tej nie zd¹¿y³
spe³niæ. Zbyt krótkie by³o jego dziewiêædziesiêcioletnie ciekawe ¿ycie.

Zmar³ po d³u¿szej chorobie i pobytach w szpitalach w rodzinnym domu, jak
ju¿ napisa³em, 26 kwietnia 2012 roku. Jako komandor rezerwy – oficer Marynarki
Wojennej pochowany zosta³ z nale¿nymi honorami wojskowymi na Cmentarzu
Witomiñskim obok rodziców. Mszê œwiêt¹ pogrzebow¹ odprawi³ w koœciele o.o.
jezuitów przy ul. Tatrzañskiej, nasz ziomek, o. Edmund Lenz. W koœciele tym
i klasztorze bywaliœmy niejednokrotnie, odwiedzaj¹c seniorów, zmar³ego tam przed
kilku laty ks. Józefa Szarkowskiego i ¿yj¹cego ponad 100 lat ojca Stanis³awa
Czapiewskiego. Ich opiekun, brat Sylwester Wojdy³a, towarzyszy³ te¿ w ostatniej
drodze Bernarda Szczeblewskiego. Nad jego grobem pochyli³y siê sztandary ZK-P
i Marynarki Wojennej. ̄ egnali go szczególnie d³ugo i serdecznie jego towarzysze
wojennej doli i niedoli. Pierwsze wspomnienia poœmiertne opublikowa³a w Inter-
necie na stronie Muzeum Stutthof mgr El¿bieta Grot, zaprzyjaŸniona przez swoje
badania i rodzinne wiêzi z Gorêczynem z Panem Bernardem, którego troski
o dobre imiê tych Stutthowiaków, którzy przed nim zmarli, bêdzie nam brak.
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Józef Borzyszkowski

Dr Nikolaus von Mach (1920–2012)
– Kaszuba z Brukseli

W gronie cz³onków Instytutu Kaszubskiego, licz¹cym przy za³o¿eniu nasze-
go stowarzyszenia 25, a dzisiaj ponad 100 osób, by³o i jest kilka ¿yj¹cych poza
granicami Rzeczypospolitej, Kaszubów-Polonusów z diaspory w Europie i Ame-
ryce oraz naszych przyjació³, reprezentuj¹cych inne narody. Przede wszystkim s¹
to przedstawiciele s¹siednich nacji – Niemców, Rosjan i Czechów, ale nie brak
te¿ zaprzyjaŸnionego profesora z równie odleg³ej jak Ameryka Japonii. W na-
szym gronie obcokrajowców – cz³onków Instytutu Kaszubskiego – osob¹ wyj¹t-
kow¹ pod niejednym wzglêdem by³ dr Nikolaus von Mach z Brukseli.

 Dzieje kaszubskiej rodziny Machów, której nie tylko herb poznaæ mo¿na,
studiuj¹c tom I Herbarza szlachty kaszubskiej Przemys³awa Pagerta, s¹ typowe
dla wielu rodów z pogranicza narodów i pañstw, w tym przypadku pogranicza
polsko-niemieckiego. Najwiêcej jej przedstawicieli zasiedla³o w przesz³oœci Zie-
miê Lêborsko-Bytowsk¹, która, jak wiemy, w minionych wiekach znacznie wiêksz¹
ich czêœæ funkcjonowa³a w granicach pañstwa niemieckiego, ni¿ polskiego,
w sk³ad którego na dobre wesz³a dopiero w 1945 r. Niemniej mo¿e liczni Macho-
wie byli i s¹ tak¿e w powiatach kartuskim i wejherowskim, a spotkaæ ich mo¿na
nie tylko na ca³ym Pomorzu. Sporo jako von Mach zasila³o naród niemiecki, nie
trac¹c œwiadomoœci swego rodowodu i poczucia przynale¿noœci tak¿e do Kaszu-
bów. Jednym z nich, uwa¿aj¹cym siê za Kaszubê o prastarym szlacheckim rodo-
wodzie, by³ œp. dr Nikolaus von Mach z Brukseli, który utrzymuj¹c kontakty
z krewnymi w Polsce, interesowa³ siê tym, co na Kaszubach siê dzieje.

Nasza znajomoœæ zaistnia³a w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku,
rozwijaj¹c siê pocz¹tkowo z udzia³em jego krewnych, zw³aszcza mieszkaj¹cej na
Mierzei Wiœlanej, kuzynki Urszuli von Mach. Œp. Nikolaus, gdy tylko dowiedzia³
siê o powstaniu Instytutu Kaszubskiego, zg³osi³ chêæ przynale¿noœci do naszego
grona, co te¿ siê sta³o w 1998 roku.
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Nikolaus von Mach zalicza³ siebie do tej czêœci rodu, która uto¿samia³a siê
ze wsi¹ S³uszewo, st¹d te¿ inna forma ich nazwiska von Mach-S³uszewski. Jej
przedstawiciele obecni s¹ na kartach monografii dr. Marka Dziêcielskiego, po-
œwiêconej dziejom Ziemi Mirachowskiej, która dotar³a tak¿e do Brukseli. Urodzi³
siê 24 paŸdziernika 1920 r. w Göttingen-Getyndze w rodzinie o tradycjach urzêd-
niczo-wojskowych, dumnej ze swego szlacheckiego kaszubskiego rodowodu. Jego
ojciec by³ wychowawc¹ dzieci wielkiego ksiêcia Miko³aja w Oldenburgu, którego
ojcem chrzestnym by³ car Miko³aj II. Natomiast ksi¹¿ê Miko³aj Oldenburski
zosta³ ojcem chrzestnym naszego dr. Nikolausa. Kuzyn jego ojca, Richard von
Mach, napisa³ Familiengeschichte, dziêki której Nikolaus pozna³ bli¿ej przesz³oœæ
rodziny. Edukacjê podstawow¹ i œredni¹ zdoby³ w szko³ach Szwajcarii i Niem-
czech. W 1935 r., bêd¹c uczniem szko³y œredniej w Ulm, narazi³ siê wraz z kole-
gami wyst¹pieniami przeciw nazistowskiej w³adzy. Uwiêziono ich wówczas
w zak³adzie karnym dla m³odzie¿y, gdzie spêdzi³ pó³ roku. Wspomina³, i¿ nie mia³
wówczas pieniêdzy na ucieczkê z Niemiec.

Drug¹ wojnê œwiatow¹ prze¿y³ jako ¿o³nierz Wehrmachtu, który awansowa³,
zostaj¹c szczêœliwie oficerem personalnym – adiutantem antynazistowskich ge-
nera³ów, takich jak: Walther von Seydlitz, hr. Walter von Brockdorff i pu³kownik,
potem genera³ Johannes Blaskowitz. Wspomina³ te¿ swoje konspiracyjne kontakty
z innymi oficerami, s³u¿¹cymi w centralach na zachodzie Europy, np. z majorem
Hansem Victorem von Salviati. Jego rodzice w latach 1943–44 w swoim domu
w Berlinie ukrywali kuzyna Nikolausa, Josepha Pepino, póŸniejszego profesora,
który by³ ¯ydem. Nikolaus w wojennym fragmencie swego ¿yciorysu podkreœli³
antynazistowsk¹ konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ, której kulminacj¹ by³o przejœcie –
ucieczka w czerwcu 1944 r. na stronê aliantów. Zosta³ wówczas jeñcem w niewoli
amerykañskiej, osadzonym w obozie Tridinad-Colorado, gdzie spêdzi³ lata 1944–
–1946. Z dwóch tysiêcy przetrzymywanych tam jeñców wybrano go w gronie
15 kolegów i wys³ano do specjalnego obozu dla antynazistowskich oficerów nie-
mieckich w Eustis. Tam przeszli pod opiek¹ profesorów z Harwardu przeszko-
lenie, by zostaæ w przysz³oœci urzêdnikami w instytucjach demokratycznych
Niemiec. (W 1999 r. spisa³ w jêzyku angielskim swoje wspomnienia dotycz¹ce
walki przeciw rasizmowi na proœbê miêdzynarodowej szko³y dyplomacji w Ge-
newie).

Wróciwszy w 1947 r. do kraju, podj¹³ studia prawnicze, ekonomiczne i dy-
plomacji na Uniwersytecie w Monachium, kontynuuj¹c je w Zurychu, Genewie
i Pary¿u, które ukoñczy³ w 1952 r. jako absolwent genewskiego Instytutu Studiów
Miêdzynarodowych. Lata 1953 i 1954 spêdzi³ w USA, gdzie przygotowa³ rozpra-
wê doktorsk¹ pt. „Rada Europy a Karta Narodów Zjednoczonych”, dotycz¹c¹
wspó³pracy szwajcarsko-amerykañskiej.

W latach 1954–1958 jako dr prawa pracowa³ w Deutsche Bank, w jego cen-
trali w Düsseldorfie, bêd¹c odpowiedzialnym miêdzy innymi za wspó³pracê
z Indiami. W 1958 r. o¿eni³ siê z Marie Helene baronette von Stempel, zamieszku-
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j¹c na sta³e w Brukseli. Ich œlub cywilny mia³ miejsce w Bonn, a koœcielny
w Szwajcarii; oboje przynale¿¹ do Koœcio³a ewangelickiego. Rodzina ¿ony po-
chodzi z krajów ba³tyckich, z dawnej Kurlandii. Jej ojciec spêdzi³ kilka lat
w gu³agach sowieckich, gdzie dobrze pozna³ jêzyk rosyjski, podzielaj¹c fascyna-
cjê Nikolausa losem narodów s³owiañskich i prawos³awiem. Nikolaus wraz z ¿on¹,
tak¿e z tytu³u powi¹zañ jej rodziny w przesz³oœci z Królestwem Polskim, jak pod-
kreœla Pani Helena, odczuwali olbrzymi respekt dla dawnej i wspó³czesnej Rze-
czypospolitej. Ich dzieci to: Jürgen (1959), Beatrice (1960) i Bernhard (1962).
(Córka pracuje na uniwersytecie w Genewie; jeden z synów mieszka i dzia³a
w Anglii, drugi ma firmê doradcz¹ w Brukseli). Kolejne lata pracy zawodowej do
1973 r. Nikolaus von Mach prze¿y³ jako europejski urzêdnik – z czasem jako
g³ówny administrator w Generalnym Sekretariacie Komisji Europejskiej.

W latach 1973–1999 by³ jej konsultantem, wolontariuszem, dzia³aj¹cym jed-
noczeœnie w organizacjach oficerów rezerwy, zwi¹zanym z Komitetem Wojsko-
wym NATO. By³ dumny z kontaktów z najwy¿szymi urzêdnikami tej organizacji
i spotkania w ich gronie z prezydentem USA Ronaldem Reganem w Bia³ym Domu
w 1985 r., poœwiêconym m.in. sytuacji w Afganistanie. Na pocz¹tku lat osiem-
dziesi¹tych na ró¿ne sposoby wspiera³ dzia³aczy polskiej „Solidarnoœci”.

Bêd¹c emerytem, opublikowa³ kilka artyku³ów, dotycz¹cych m.in. opozycji
antyhitlerowskiej w Rzeszy Niemieckiej. Wspó³organizowa³ kilka sympozjów
i kolokwiów pod patronatem EU, bêd¹c tak¿e ich uczestnikiem – referentem, po-
œwiêconych sytuacji miêdzynarodowej. By³ cz³onkiem wspó³za³o¿ycielem kilku
fundacji i aktywnym dzia³aczem organizacji, pracuj¹cych m.in. nad jakoœci¹ prawa
europejskiego i projektem konstytucji zjednoczonej Europy. By³ inicjatorem wa¿-
nego memorandum w 1997 r., dotycz¹cego Protoko³u z Kyoto, bardzo aktualnego
w 2011 roku. By³ swoistym wizjonerem i rzecznikiem np. federacji œwiatowych
organizacji w wielkich regionach, szczególnie uczulonym na problematykê et-
niczn¹. St¹d otrzymywaliœmy odeñ przeró¿ne dokumenty europejskie, wskazania
i rady, by jak najlepiej reprezentowaæ dobro Kaszubów na forum miêdzynarodo-
wym. Sam chcia³ byæ naszym rzecznikiem w instytucjach zjednoczonej Europy.
Cieszy³ siê z ka¿dej obcojêzycznej publikacji Instytutu Kaszubskiego, ¿a³uj¹c, ¿e
nie zna jêzyków polskiego i kaszubskiego. Ze szczególn¹ wdziêcznoœci¹ przyj¹³
ostatnio ksi¹¿kê Œladami ¿ydowskimi po Kaszubach/Judische Spuren in der Ka-
schubei, pod red. Mi³os³awy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Christiana Pletzinga,
Gdañsk-Lübeck 2000, wydan¹ przez Instytut Kaszubski i Akademiê Baltica.
Najnowszym nabytkiem kaszubskiego ksiêgozbioru rodziny von Mach jest zbio-
rowa ksi¹¿ka, wydana przez miêdzynarodow¹ oficynê akademick¹ Peter Lang,
pt. The Kaschubs: Past and Present, pod red. Cezarego Obrachta-Prondzyñskiego
i Tomasza Wicherkiewicza, która dotar³a do Brukseli ju¿ po œmierci Nikolausa
w grudniu 2011. On sam do koñca ¿ycia walczy³ o prawa cz³owieka i wolnoœæ
narodów.
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Nikolaus von Mach i jego ¿ona Marie-Helene niejednokrotnie zapraszali nas
do skorzystania z ich goœciny w Brukseli. Niestety, nasze kontakty ogranicza³y siê
do wymiany korespondencji i rozmów telefonicznych.

Dr Nikolaus von Mach zmar³ 28 czerwca 2011 roku w Brukseli. Zosta³ po-
chowany w Iserlohn w Westfalii, w grobowcu familii swej matki, Luise Schmöle,
(pochodz¹cej ze starej rodziny kowalskiej), gdzie spoczywaj¹ tak¿e jego rodzice,
zmarli w Szwajcarii. Jego bogata biblioteka i takie¿ archiwum rodzinne, dotycz¹ce
genealogii rodziny i kultury europejskiej, czekaj¹ na inwentaryzacjê i wykorzy-
stanie nie tylko przez dzieci i wnuki.
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