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PokaŸny tom jest podzielony na siedem czêœci: droga do literatury, wspo-
mnienia, dzienniki, twórczoœæ, nieopublikowane sztuki sceniczne, we wspomnie-
niach bliskich i przyjació³ oraz pamiêæ o literacie.

W pierwszej czêœci mamy próbê oceny stanu wiedzy o ¿yciu i twórczoœci
Jana Piepki, oraz próbê analizy jego powieœci Szumi¹ce wrzosy, Inny wiatr i Na
stegnach nostalgii autorstwa J. Borzyszkowskiego, Bogus³awa Holuba, Stani-
s³awa Pestki i Andrzeja Szczepañskiego.

Druga czêœæ to dzie³a pisarza czêœciowo opublikowane, jak tom wspomnieñ
Wielodro¿a lub pozostaj¹ce w rêkopisach. Z kolei zamieszczono równie¿ nieopu-
blikowane Notatki z podró¿y i spotkañ z lat 1964–1965 i 1967–1969, jak równie¿
nieopublikowane kaszubskie sztuki sceniczne.

W rozdziale szóstym przedstawiono pisarza we wspomnieniach bliskich
i przyjació³: Józefa Borzyszkowskiego, Jadwigi Knapiñskiej, Genowefy Gañskiej,
Aliny Kietrys, Zbigniewa Szymañskiego, Miros³awa Piepki, Anny Sobeckiej,
Bo¿eny Ugowskiej, Jana Zbrzëcy, których teksty bardzo sugestywnie charaktery-
zuj¹ osobowoœæ Jana Piepki, który o ojczyŸnie mówi „bez patosu, widzi j¹
we wrzosach, mgle i lesie przybrze¿nym, jeziorach tej ziemi i wietrze”, nawet
wówczas, gdy w mrokach wojny jest daleko od swojej ma³ej ojczyzny.

Koñcowy rozdzia³ zawiera dowody pamiêci o Staszków Janie w prasie,
w Szemudzie i £ebnie, i na koñcu drogi ¿yciowej pomyœlnie zakoñczonej, bo
dane mu by³o spocz¹æ w miejscu swego urodzenia.

W latach, gdy by³em mieszkañcem Gdyni, zakotwiczony w Trójmieœcie, bo-
hater tego tomu, który debiutowa³ w 1951 r., dla spo³ecznoœci przyby³ej po wojnie
z innych dzielnic Polski na Wybrze¿e czy teren Kaszub, by³ w istocie nieznany.
Ludnoœæ nap³ywowa, zatrudniona w stoczniach, portach, rybo³óstwie i flocie han-
dlowej, przyby³a z Kresów Wschodnich RP i innych ziem poja³tañskiej Polski
w zasadzie nie mia³a zbyt wielkiej intelektualnej znajomoœci dziejów morskich,
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a zw³aszcza kultury miejscowej ludnoœci, trwaj¹cej tu od wieków. Dwie ró¿ne
spo³ecznoœci – osiad³a oraz przybysze przez d³ugie lata ¿yli obok siebie. Zak³ad
pracy czy „hotele robotnicze” zamieszka³e przez czêœæ migrantów przyby³ych
na Wybrze¿e raczej nie przyczynia³y siê do integracji. To by³ dopiero pocz¹tek
d³ugiego procesu socjologicznego.

Na temat przyswajania sobie tej starodawnej kultury pisze m.in. Bogus³aw
Holub, rodem z Kijowa i bogactwem prze¿yæ z czasów wojny – „Jednym z moich
¿yciowych przeoczeñ by³o chyba to, ¿e wczeœniej siê z nim (JP) nie zada³em.
Mia³bym wczeœniej klucz dla zaspokojenia mojej ciekawoœci. To plemiê zapisa³o
siê w moj¹ œwiadomoœæ wiedz¹ pe³n¹ rozterki i niedomówieñ. S³ucham wiêc jego
opowieœci o ludziach, z których jego ród, porz¹dkujê g³owê nowymi odkryciami”.
Tak, trudno w krótkim czasie przyswoiæ migrantom, ¿e Kaszubi to jedyni z s³o-
wiañskiego plemienia, którzy trwaj¹ na tych ziemiach od tysi¹ca lat. Jakie by³y
pocz¹tki tej migracji, jej adaptacji i problemy, z jakimi siê oni borykali (a kto ich
nie pamiêta z autopsji), mo¿na by³o zobaczyæ w serialu telewizyjnym „Pan na
¯u³awach” wed³ug scenariusza B. Holuba.

Dzia³alnoœæ literack¹ pisarzy, która przypada³a na okres Polski Ludowej, trzeba
tak¿e rozpatrywaæ z punktu widzenia pracodawcy-monopolisty, jakim by³o pañ-
stwo pod rz¹dami komunistów oraz odbiorcy-czytelnika, zw³aszcza gdy chodzi
o literaturê kulturowo czy jêzykowo regionaln¹. To, co by³o dopuszczalne w ogra-
niczonym krêgu, czêsto nie uzyskiwa³o zezwolenia na terenie ca³ego kraju.
W tym systemie ¿y³ i dzia³a³ Jan Piepka.

Kaszubi maj¹cy za sob¹, podobnie jak Œl¹zacy, z³o¿on¹ przesz³oœæ z czasów
okupacji niemieckiej, w tym tak¿e Jan Piepka, byli raczej wyciszeni. Kaszub-
skoœæ kultywowana by³a w ramach familii i w gronie swoich ziomków. Moja ka-
szubska ciotka na spotkaniach rodzinnych (Czersk, Karsin, Miedzno, Czarna Woda)
przewodzi³a w rozmowach w swoim jêzyku/gwarze Synakom, Leszczyñskim...
Podobnie by³o u Radtków i Trzebiatowskich i innych. Dodajmy, ¿e wówczas dzieci
i m³odzie¿ na terenie szkolnym nie mog³a mówiæ po kaszubsku, o czym wspomi-
na tak¿e Irena Piastowska (s. 723). Tak, regionalizm w Polsce Ludowej nie by³
lubiany. To by³o sprzeczne z programow¹ sowietyzacj¹ ujarzmionych narodów.

Zwróæmy uwagê, ¿e dopiero w okresie poststalinowskim i objêciu rz¹dów
przez now¹, tak¿e niesuwerenn¹ ekipê w 1956 r., sytuacja siê trochê zmieni³a.
Jednak nie na tyle, by historycy mogli pisaæ prawdziwe dzieje Polski, zw³aszcza
nowo¿ytnej i nowoczesnej. Oczywiœcie, dotyczy to tak¿e ¿ycia kulturalnego, które
mia³o mieœciæ siê ramkach realnego socjalizmu; przypomnijmy – pisarzy nazywano
„in¿ynierami dusz”.

Wracaj¹c do Jana Piepki, jak s¹dzê dopiero Purtkowe stegny (1956) i Hane-
sek (1957), zwróci³y uwagê tych czytelników, którzy od niedawna urz¹dzali sobie
¿ycie na Pomorzu, a którzy stanowili powa¿n¹ czêœæ spo³eczeñstwa w dawnym
województwie gdañskim. Aczkolwiek zdaniem Andrzeja Szczepañskiego „nie by³y
one powa¿niejszymi osi¹gniêciami literackimi Piepki” (s. 62), to jednak treœæ tych
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utworów by³a pouczaj¹c¹ lektur¹, zrozumia³¹ nie tylko dla naszych rodaków z Kre-
sów Zachodnich. ¯ycie na Kaszubach i s¹siaduj¹cych ziem, oraz zmagania z na-
porem germanizacyjnym (okres przed i w czasie I wojny europejskiej), oraz droga
obejmuj¹ca lata niepodleg³ej Polski i okupacji niemieckiej (w czasie II wojny
œwiatowej), w której ginêli najlepsi synowie naszej ojczyzny, w tym ziemi ka-
szubskiej, by³y pouczaj¹c¹ lektur¹, zrozumia³¹ dla czytelników z ró¿nych dziel-
nic naszego kraju.

Dodajmy jednoczeœnie, ¿e ka¿demu, który chcia³ coœ przekazaæ spo³eczeñ-
stwu ze swej twórczoœci, by³o trudno, bo jego prawowiernoœci strzeg³a cenzura.
Widaæ to m.in. na przyk³adzie. Maria Kowalewska w opracowaniu Gdañsk lite-
racki (1964, nak³ad 2000 egz.) mog³a podaæ twórczoœæ przedwojenn¹ Eugenii
Kobyliñskiej, ks. Bernarda Sychty czy Malwiny Szczepkowskiej. Les³aw M. Bar-
telski natomiast w Polscy pisarze wspó³czeœni. Informator 1944–1970 (1970,
nak³ad 50 tys. egz.) móg³ tylko podaæ przy ka¿dym pisarzu – „wyda³ po wojnie”,
co niew¹tpliwie jest zas³ug¹ cenzury, gdy¿ historia Polski dla w³adzy z nieprawego
³o¿a zaczyna³a siê w 1944 r.

Nawet najbardziej szczere wyznanie, ¿e „jestem zdecydowanym lewicow-
cem” (s. 89) w sowieckim systemie nie pomaga³o – podejrzliwoœæ w³adzy obej-
mowa³a wszystkich. Dla pokolenia, które nie zazna³o tej rzeczywistoœci w pierw-
szej po³owie XX stulecia, kapturowe procesy ideowych komunistów by³y absur-
dalne, czymœ z rodzaju teatru Franza Kafki.

Myœlê, ¿e Lecha B¹dkowskiego i Igora Newerly’ego, który m³odego pisarza
wys³a³ ze swoimi utworami do wydawnictwa („Iskry”), mo¿na uwa¿aæ za ojców
chrzestnych kaszubskiego piewcy. Prezentuj¹c problematykê kaszubsk¹ w jêzyku
polskim, zdoby³ tak¿e czytelników w ca³ym kraju i zdoby³ pozycjê pisarza wœród
twórców literatury polskiej.

Bogus³aw Holub w swoim eseju-wspomnieniu przyznaje, ¿e jednym z jego
¿yciowych przeoczeñ by³o to, ¿e wczeœniej siê z Janen Piepk¹ nie zada³, bo mia³
w sobie coœ z dziecka i mêdrca (s. 80-81). A by³o to wówczas, gdy œwiat wolniej
siê obraca³. Dzisiaj, gdy œwiat pêdzi po spirali bez koñca, nie zauwa¿amy prze-
chodz¹cych obok siebie ludzi, nie mówi¹c ju¿ o przyjaŸni. S³usznie Jadwiga Kna-
piñska (s. 619) zauwa¿a, ¿e – „dziœ ludzie przyjaŸnie zamienili niekiedy na z³o-
tówki albo srebrniki”.

W koñcu mo¿emy stwierdziæ, ¿e spoiwem i kluczow¹ czêœci¹ tomu s¹ teksty
autorstwa Józefa Borzyszkowskiego – biogram, wprowadzenie oraz komentarze,
które stanowi¹ niemal wyczerpuj¹cy przewodnik ¿ycia i twórczoœci Jana Piepki.
Fotografie i ilustracje s¹ bez w¹tpienia równie¿ istotn¹ czêœci¹ dokumentacji, która
œwiadczy zarazem o starannoœci nie tyle doboru, ile zebrania jej dla przysz³ego
biografa i badaczy literatury kaszubsko-pomorskiej, oraz jej wp³ywu na œwia-
domoœæ ludnoœci Pomorza oraz zawartych w niej ogólnoludzkich problemów, jej
uniwersalnego znaczenia literackiego.


