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Kim by³ Aleksander Majkowski (1876–1938) mo¿na siê ³atwo dowiedzieæ,
nie siêgaj¹c do jego ksi¹¿kowej biografii1; wystarczy zajrzeæ do s³owników bio-
graficznych, choæby Polskiego s³ownika biograficznego czy S³ownika biograficz-
nego Pomorza Nadwiœlañskiego2. Niemniej w poœwiêconym tak¿e jemu AD 2012
– og³oszonym Rokiem M³odokaszubów przez Radê Naczeln¹ Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, ukaza³o siê kilka nowych pozycji, przybli¿aj¹cych nam postaæ
bohatera niniejszego tekstu, z których najwa¿niejsza jest autorstwa Jana Karnow-
skiego (1876–1939), nazwanego mózgiem m³odokaszubów i sumieniem regiona-
lizmu kaszubsko-pomorskiego3. Bez w¹tpienia wa¿nym Ÿród³em do poznania myœli
i pogl¹dów A. Majkowskiego jest te¿ sam „Gryf”, „Pismo dla spraw kaszubskich”,
wychodz¹ce od 1908 r., którego by³ on g³ównym twórc¹, prezentuj¹c na jego ³amach
nie tylko swoj¹ publicystykê.

Pracuj¹c nad biografi¹ Majkowskiego, dotar³em te¿ do wielu innych Ÿróde³
i arcyciekawych dokumentów jego ¿ycia i twórczoœci. Nie wszystkie, si³¹ rzeczy,
mog³em pe³niej w biografii zaprezentowaæ, czy wykorzystaæ. Wiele z nich zacho-
wa³o siê w SpuœciŸnie Aleksandra Majkowskiego, w tym zespó³ akt dotycz¹cy
„Vistuli”, czyli organizacji powsta³ej z jego inicjatywy, której pe³na nazwa brzmi:
„Vistula” Towarzystwo Akademickie w Monachium4. Nie mniej cenne dokumenty

* Niniejszy artyku³ dedykujê pamiêci Profesora Brunona Synaka.
1 Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdañsk-

-Wejherowo 2002.
2 Oba biogramy, zawarte w tych dzie³ach, napisa³ Andrzej Bukowski, autor dzie³a Regionalizm

kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznañ 1950.
3 Zob. A. Bukowski, Regionalizm... oraz J. Karnowski, Moja droga kaszubska. Oprac. i wstêp

J. Borzyszkowski, Gdañsk 1981.
4 O „Vistuli” jako pierwszy pisa³ A. Bukowski w Regionalizmie...
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dotycz¹ce „Vistuli” zebra³ A. Bukowski. W jego to spuœciŸnie znalaz³em publi-
kowany tu tekst referatu A. Majkowskiego, wyg³oszonego na zebraniu „Vistuli”
w 1904 roku, zatytu³owanego „O potrzebie ³¹cznoœci miêdzy starszym a m³od-
szym pokoleniem”5. Myœl¹c o jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Brunona Synaka,
swego czasu prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, kontynuuj¹cego dzia³al-
noœæ m³odokaszubów, uzna³em, i¿ zaprezentowanie tekstu A. Majkowskiego w po-
œwiêconym tomie w ca³oœci, mo¿e byæ ca³kiem, ca³kiem na miejscu. Decyduj¹c
siê na to bra³em pod uwagê m³odoœæ ducha Profesora-Prezesa, jak i jego bardzo
dobre kontakty z m³odzie¿¹ akademick¹, tak¿e t¹ dzia³aj¹c¹ w Klubie Studenc-
kim „Pomorania”, funkcjonuj¹cym od 50 lat przy Zarz¹dzie G³ównym ZK-P6.
Monachijsk¹ „Vistulê” mo¿emy uznaæ za poprzedniczkê „Pomoranii”, powsta³¹
od niej równo 60 lat wczeœniej.

Kontakty Profesora B. Synaka z „Pomorani¹” zaistnia³y dopiero wtedy, gdy
zosta³ on dzia³aczem ZK-P, co nast¹pi³o sporo po „Sierpniu 1980 roku”7. Niemniej
pogl¹dy A. Majkowskiego, tak wczoraj jak i dziœ, godne s¹ zawsze badañ i przy-
bli¿enia nie tylko w œrodowisku kaszubsko-pomorskim.

Pisz¹c biografiê A. Majkowskiego, studiuj¹cego kolejno w Berlinie, Gryfii
i w Monachium, podrozdzia³ dotycz¹cy jego doœwiadczeñ i dokonañ na studiach
uniwersyteckich w Mnichowie zatytu³owa³em: »Vistula« – »ukoronowanie« spo-
³ecznej aktywnoœci akademika A. Majkowskiego”8. – Okres jego studiów to czas
dzia³alnoœci i rywalizacji wielu organizacji polskich akademików studiuj¹cych na
uniwersytetach niemieckich, generalnie zwi¹zanych z konkuruj¹cymi obozami
politycznymi – endeckim i socjalistycznym. Pierwszy reprezentowa³ studencki
„Zet”, a drugi „Zjednoczenie”. Majkowski, choæ w przesz³oœci zwi¹zany by³
z „Zetem”, dystansowa³ siê zarówno od endecji, jak i od socjalistów, generalnie
od wszelkich radykalnych hase³, z których wówczas najwa¿niejsze ³¹czy³y siê
jednak z has³ami narodowo-politycznymi. Nara¿aj¹c siê istniej¹cym strukturom,
powo³a³ do ¿ycia „Vistulê”.

W swoich wspomnieniach, nawi¹zuj¹c do roz³amów wœród akademików pol-
skich, napisa³: „Wskutek nastêpuj¹cego roz³amu powsta³o towarzystwo »Vistula«,
którego przez rok by³em prezesem i które kwit³o przez szereg lat. (...)”9.

5 Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Gdañskiego, Dzia³ Zbiorów Specjalnych, Spuœcizna Andrzeja
Bukowskiego (dalej SAB), Rs II 21/3. Zob. A. Kakareko, J. £uszczyñska, Z prac nad spu-
œcizn¹ Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Gdañskiego (cz. 2), „Acta
Cassubiana”, t. IV, Gdañsk-Wejherowo 2002, s. 113-135, a zw³aszcza Rs II 21/1-7 dot. Towa-
rzystwa Akademickiego w Monachium „Vistula”, w tym ów / Rkps 8 kart – syg. Rs II 21/3.

6 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zjednoczeni w idei. Piêædziesi¹t lat Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego 1956–2006, Gdañsk 2006 oraz „Pomerania”, 2012, nr 4 i 6.

7 Zob. B. Synak, Moja kaszubska stegna, Pelplin 2010.
8 Zob. op. cit., s. 169 i n.
9 A. Majkowski, Wspomnienia moje, „Teka Pomorska”, 1938, nr 5-6, s. 156.
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Wed³ug sporz¹dzonego w roku akademickim 1904/05 przez vistulanistów
– za³o¿ycieli dokumentu, „Vistula” powsta³a w kwietniu 1902 roku. Jako cele
Towarzystwa wyartyku³owano:
„1. PrzyjaŸñ i œcis³e kole¿eñstwo.
2. Podniesienie poziomu moralnego i umys³owego swych cz³onków.
3. Utworzenie jak najdalej id¹cej ³¹cznoœci miêdzy generacj¹ starsz¹ a m³odzie¿¹.
4. Wspólne æwiczenia gimnastyczne, wycieczki i zabawy”.

– Dalej w tym¿e dokumencie miêdzy innymi czytamy:
„Oprócz szczerego zajêcia siê naukami fachowymi, Towarzystwo dalej wy-

maga od swych cz³onków czynnego udzia³u w wyk³adach i odczytach ogólnych.
Kilkakrotnie ju¿ publicznie poruszano kwestyê potrzeby ³¹cznoœci miêdzy

m³odzie¿¹ akademick¹ a generacj¹ starsz¹. Dlaczego kwestya ta pozosta³a kwe-
sty¹, nie tu miejsce dochodzenia – nadmienia siê tylko, ¿e i pod tym wzglêdem
Towarzystwo »Vistula« uczyni³o stanowczy krok naprzód, tworz¹c w swym ³onie
instytucjê cz³onków honorowych, którzy podlegaj¹c wytkniêtym z góry prawom
i obowi¹zkom opiekowaæ siê braci¹ m³odsz¹, tak rad¹ jak czynem pod s³owem
honoru s¹ zobowi¹zani. (...)”10 – O dziejach i dokonaniach „Vistuli” mówi¹ te¿
zachowane sprawozdania semestralne z lat 1903–1908, obejmuj¹ce zmiany w nie-
licznym sk³adzie osobowym Towarzystwa, jego w³adzach, tematykê posiedzeñ
itp. W jednym z nich, sporz¹dzonym 1 grudnia 1904 r., odnotowano, i¿ cz³onków
czynnych by³o 5, zamiejscowych 8 i honorowych 2 – w tym œwie¿o upieczony
doktor Aleksander Majkowski. Z oœmiu wyk³adów, wyg³oszonych na posiedze-
niach od kwietnia do lipca, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa: Aleksandra Kar-
czyñskiego „Panslawiœci i panslawizm” oraz A. Majkowskiego z 17 czerwca
„O potrzebie ³¹cznoœci miêdzy starszym a m³odszym pokoleniem akademickim”11.

Nastêpcami A. Majkowskiego na stanowisku prezesa „Vistuli” byli medycy:
W³adys³aw Gackowski, Pawe³ Orszulok, Antoni Miszewski i Bernard Filarski oraz
muzyk Aleksander Karczyñski, który 5 maja 1904 r. jako sekretarz poinformowa³
A. Majkowskiego, i¿ Towarzystwo na zebraniu 29 kwietnia mianowa³o go „wobec
ukoñczonych przez Niego studiów uniwersyteckich, wiêcej wobec po³o¿onych
oko³o Towarzystwa zas³ug »Cz³onkiem honorowym«”12. Swój prezentowany tu
referat A. Majkowski wyg³asza³ wiêc ju¿ jako cz³onek honorowy towarzystwa.

Zachowany tekst tego¿ referatu to 8 kartek formatu A4, 15 odrêcznie zapisa-
nych stronnic z licznymi poprawkami13. Jego lektura pozwala s¹dziæ, i¿ Majkow-

10 Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Spuœcizna Aleksan-
dra Majkowskiego, (dalej MP i MK-P, SAM), sygn. R-717.

11 Tam¿e.
12 Zob. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 176, gdzie ilustracja tego¿ listu.
13 Zob. przyp. 5. [Serdeczne dziêki za jego kopiê dla mgr. Antoniego Kakareki...!]
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ski na progu swego dojrza³ego w pe³ni ¿ycia mia³ ustabilizowane pogl¹dy doty-
cz¹ce sytuacji spo³eczeñstwa polskiego, nie tylko pod panowaniem pruskim. Wobec
zagro¿enia wynarodowieniem, nie tylko studentów, germanizacji i pog³êbienia
ró¿nic mentalnoœciowo-kulturowych miêdzy Polakami ró¿nych dzielnic, widzia³
potrzebê wzmocnienia miêdzypokoleniowego solidaryzmu narodowego. Jedno-
czeœnie podkreœla³ potrzebê zró¿nicowania form i œrodków polskiego dzia³ania,
a to w zale¿noœci od specyfiki danego zaboru. Przede wszystkim wyra¿a³ troskê
o m³odzie¿ akademick¹, o wsparcie finansowe dla niej podczas studiów, po ukoñ-
czeniu których mia³a ona staæ siê niejako kadr¹ oficersk¹ ogólnonarodowego
wojska, walcz¹cego o przetrwanie i niepodleg³oœæ. Podkreœla³ potrzebê ³¹cznoœci
miêdzypokoleniowej, a tym samym poznania i kontynuacji dorobku poprzednich
pokoleñ przez m³odzie¿, podejmuj¹c¹ niekiedy dzia³alnoœæ na w³asna rêkê „z ca³¹
gor¹czkowoœci¹ ludzi zdenerwowanych, przeczulonych, podejrzewaj¹cych na
ka¿dym kroku podstêp, wbrew wszelkiej logice ¿yciowej wierz¹cych w swoj¹
w³asn¹ nieomylnoœæ”14. Przywo³uje s³aboœci mediów – ówczesnej prasy, jak
i b³êdy m³odzie¿y w kontaktach z Towarzystwami Ludowymi, a zarazem brak
autorytetów, instytucji obywatelskiej, która by rozstrzyga³a sprawy w sytuacjach
konfliktowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jego postulat poznawania przez
m³odzie¿ w³asnego kraju – wszystkich ziem polskich, które to poznanie rodzi
mi³oœæ ojczyzny i poczucie wspólnoty15.

Jak mo¿e pamiêtamy, A. Majkowski postulat ten realizowa³ w swoim ¿yciu,
zw³aszcza jako m³ody lekarz w Koœcierzynie. Skupia³ wówczas, szczególnie la-
tem, wokó³ siebie m³odzie¿, wêdruj¹c z ni¹ po Kaszubach, otwieraj¹c przed m³od-
szymi kolegami, przede wszystkim vistulanistami, bogactwo dziejów i przyrody
oraz kultury Kaszubów-Pomorzan, jak i zadañ stoj¹cych przed m³odym pokole-
niem. Te zadania mo¿na sprowadziæ do rozwoju spo³eczno-gospodarczego, kultu-
ralnego i politycznego Kaszubów, a g³ównie kaszubszczyzny, której zorze wskrze-
szenia zab³ys³o na pocz¹tku XX wieku we Wdzydzach, dziêki pracy Teodory
i Izydora Gulgowskich16. Dzia³alnoœæ „Vistuli” i powo³anego 6 lat póŸniej do
¿ycia Ko³a Kaszubologów w Seminarium Duchownym w Pelplinie, stanowi³a
dobrze przygotowany grunt do zaistnienia ruchu m³odokaszubskiego, którego
pierwszym wyrazem by³o powstanie miesiêcznika „Gryf” i Spó³ki Wydawniczej
„Gryf” w Koœcierzynie w latach 1908 i 1909.

14 By³o to doœæ ostre stwierdzenie, dotycz¹ce przecie¿ tak¿e niego samego i najbli¿szych kole-
gów...

15 Zob. i por. Ksiêga Pami¹tkowa Kongresu Pomorskiego Gdañsk 1997 – Szczecin 1998,
s. 331-332, gdzie znajduj¹ siê „Fragmenty homilii abp. warmiñskiego Edmunda Piszcza,
w której powtarza siê fraza: „Kochaæ mo¿na tylko to, co siê zna”.

16 Zob. A. Majkowski, Zorze kaszubskie, „Zrzesz Kaszëbskô”, 1939, nr 6-7 oraz J. Karnowski,
Aleksander Majkowski..., s. 187-194.
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St¹d te¿ niejeden z vistulanistów sta³ siê w kolejnych latach swego ¿ycia
cz³onkiem lub sympatykiem tego¿ ruchu m³odokaszubskiego, którego dzieje swego
czasu najpe³niej udokumentowa³ jego wspó³twórca Jan Karnowski. Doœwiadczenia
A. Majkowskiego i „Vistuli” z Monachium znalaz³y tak¿e wyraz w jego twórczoœci
literackiej, zarówno w prozie – powieœæ Pomorzanie, jak i w poezji. Pozostawi³
nam wrêcz ca³y cykl swoich berliñsko-monachijskich wierszy, w których utrwali³
te miasta, ich klimat i obecnoœæ w nich studentów Polaków-Kaszubów.

Jak wiemy, zanim A. Majkowski trafi³ do stolicy Bawarii – Monachium, prze-
¿y³ kilka semestrów, lat studiów w prusko-niemieckiej stolicy Berlinie i w prasta-
rej uniwersyteckiej, pomorskiej Gryfii-Greifswaldzie. Przed kilkunastu ju¿ laty
obecnoœæ Majkowskiego w „Gryfii” uda³o siê utrwaliæ i przypomnieæ jej wspó³-
czesnym mieszkañcom pami¹tkow¹ tablic¹ przy ul. Dworcowej, gdzie mieszka³,
ods³oniêt¹ z udzia³em obu Rektorów – obu UG. (Trzeba powiedzieæ wprost –
Uniwersytetu Gryfijskiego i Uniwersytetu Gdañskiego, którego rektorem by³ wów-
czas prof. Andrzej Ceynowa). S¹dzê, i¿ podobna tablica, poœwiêcona Majkow-
skiemu i „Vistuli” – wszystkim vistulanistom, mo¿e zaistnieæ tak¿e w Mni-
chowie. Jeden z urzêdowych adresów „Vistuli” to: Hotel Würzburgerhof, Göthe-
strasse 8! – Nie przekreœlaj¹c mo¿liwoœci, ¿e doczekamy siê informacji o odbyciu
wy¿ej postulowanej uroczystoœci w Monachium – w Bawarii, z któr¹ tyle dziœ
³¹czy Województwo Pomorskie i Kaszuby, przede wszystkim mam nadziejê, i¿
publikowany tu tekst bêdzie przedmiotem lektury i refleksji niejednego Kaszuby,
Polaka, pamiêtaj¹cego o b³ogos³awionych skutkach solidaryzmu narodowego
i „Solidarnoœci” oraz „ nieszczêsnym darze wolnoœci” – wolnoœci, z któr¹ lub
w której nie zawsze potrafimy z sob¹ i sobie poradziæ... Zawarte w referacie
A. Majkowskiego przes³anie w generaliach nie straci³o do dziœ swojej aktualno-
œci. Ale nasze dziœ i przysz³oœæ nale¿¹ i zale¿¹ przede wszystkim od m³odzie¿y
– ludzi m³odych wiekiem lub duchem. Tymczasem nam, podobnie jak i A. Maj-
kowskiemu, w ¿yciu codziennym owa solidarnoœæ, s³uszne idee, zalecenia, nie
zawsze daj¹ siê realizowaæ, przestrzegaæ. Przekona³ siê o tym tak¿e œp. Profesor
Jubilat, nie tylko jako prezes spo³ecznoœci zrzeszonej, gdzie owe w³aœnie warto-
œci – w wspólnocie mniejszoœciowej, jeœli chce ona osi¹gn¹æ swoje istotne cele,
s¹ szczególnie wa¿ne...


