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Wst~p
 

N ini-.: szy tom 2(1\\ iera 0\ oce konferencj i naukO\'icj. zorganizO\,\ an j przez In
stytut Ka "zubsk i weaz Z Pracownicl Hi torii Pomorza i Kraj()\v Nadba/tyckich ln~ty-
tutu Historii Uniwcrsytetu dUllskiego Z okazji -Iecia d iejol,.v naj SZ) eh hu
manistyki gdahskiej, .Taka wydarzeni przetomo - ni jako \ yj:kiO\: ,prz jQlismy 
powo/anie w 1946 roku \V iszej Szkoty Pedagogiczn j Gdansku. w ramach kt6rej 
najsilniej zym byt Wydziat Humani tyczlJy. t6rego praeownicy - w p61ni z kol 
gami z inllyeh instytucji nauko yeh w Tr6jrni sci -zdominowali l eza In dzia/al
nose Gdahskiego T I,. arzystwa laukowego. GTN przyjt;.ln r I. gl()\ !lena podmiotu 
int gracyjnego nie tylko humanistow, ale ieh w pierwszyll1 rzC(dzi oraz uczonyeh
ludzi nauki r6inych dyseyplin. pracujqeych w r6znych uczelniach ijednoslkach PAN 
l (ym Bibliot c Gdahskiej PA. ). Arehiwull1 PaJlstwQwym, muz ach itp.1 

W powojennych dziejach humanistyki gdanskiej szczegoJnie przcloIl1O\ve oka
zaty si lata 1954 1956, kiedy to zintcn yflkowano badania pomOrZOZD<:1W ze oraz 
rok 1970, w kl6rym powo-lano do Zycia Uniwersytet danski2. POI,. stanic tej uczelni. 
dzis najwiGkszej w skali Wi81ki go Pomorza, stanowilo l1koronowanie staral'1 kilkl1 
pokoI n Iudzi nauki j kullU giol1l1, skupionych w r6znych sto",,'arz zent ch, 
wspieranych mniej lub wi~ ej p ez 10k ine wladze. Wspominajfl tarania poprzed
nik6w, \,\1 picfwszym rz«dzie winnismy pamitttac °dzia/aniacb na rzecz powo/ania 
unjwersytetu na Pomorzu podejmO\vanych w okreie mi~dzywojenn m. Dzialania 
te dokumentuja m.il1. dwic cenne dzis publikacje, 

Zob, R, Wapillski, GdwL kie 'rodnll'isko hiSloryc;nl!, .,Z;Jpi~ki Hi, [orycznc", 1977,7 2. ',41-61. 
2 Zob. S. owakow~ki. lIil...'el:)'lel .dwi.l'ki, .. ullLIIll i ' r !cae'·lsl'I'U". 1971, nr 1; Unill' 'rsyu'! 

Gdmiski iJ go popr.:edllic:ki, Gdan 'k 1980; H. Galli. Na/"ud:iIiY i r(r..lI'nj Unill'(>1'.I. 'Iefll d 1/1
skie '0. Szkite;; 101 I t)()()-19S ,GelaTi. k J9R9: M. ndrz jc:wski. L. Mokrzecki. 1. rn lodar
ki, Zmy. d;i ')O~, niH' r yt ~IJI 'd n,I'kicgo. ,:: Hd;:iLWitU lUI Irad";ji pol. ki go ,<;;;koll1i III (J 

pedagofliC=l1exo i ektll1olllic:llego /f(l f.j':l'br::eZtl, Gel.os 2006. 
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Pie 'sza to zbiorowc wydawnictwo zasrui: nego wielce dla rozwoju nauki na 
P m ILU ahumanistyki w szcze 6lnosci.lnstytutu Battyckiego, zatytulowane Spra.va 
wyf:s'1ej uczell/i I/O POlllorzu Torun 1936). Zawiera ono trzy artykuly: 

- l6zef tTlcw'ki, Potr=. by i =adal/ia Wsze .hniLy Pomorskiej, 
- Bernal' Chrzano\ ki, 0 potrzehach killturainych Pomorza, 
- J z fBor wik, w, a-; IW femaf orguniza :ji szkolniclwa Hyi z go na Pomorzu. 

Drug pllbLik ja to praca dr. Zygmunta Moearskiego, dyrektora Ksi'l.Znicy 
i j ki im. ikolaja Kopemika \v Tomnill, zatytulowana 0 pOlrzebie W1Z ·zego 

s::ko!ni -twa I/O Pomorzll . .,vydana nakladem Rady Zrzeszen aukowych, Altystycz
nych i Kulturalnych Ziemi Pomorskicj ( orun 1938). Obie publikaeje to niezwykle 
ciekawe 0PnlC wania i dzis b zcenne :aodta historyezne. 

Jak iem, po tngicznej okupacji hitl rowskiej, po cZ<isei dzi~kj pozostaniu 
Wilna i w" a p za gmnicami Pol 'ki, W 194 roku, dzi((ki udzialowi wilenskiej 
k dT pI' 1'1 SOl' ki j, narodzil :i' Vni\ r-ytet ikolaja Kopemika w Toruniu:l . .lego 
p ., lanie i dzial In SC oslabily nieco kaszubsko-pomorskie d.,z nia do pawotania 
uniw ·ylel.L1 \ dunsku. 

Pow 'fllDic G poprzedzily lata funkejonowania tu od pocz<ltku PRL-u Akademii 
Med. cznc' i PQlit chniki Gda6sbej, w kt6ryeh rowniei znaleili si(( nieliczni huma
ni' el, po nie jak w powstaj<\:eycb' zasem kolejnych uczelniach Tr6jmidcie 

"rlld kt6rych w latach 194 1947 d7.ialal Oddzjal Akademii Nauk Politycznyeb 
lIa Wybrz z, Sopoeie - filia szkoly warszawskiej, poprzednik Wyz:szej Szkoly 
-kon mieznej \v Sopocie4 

. POfllezenie sil W P i WSE oraz przy i' ani~cie nowej 
kadry spo a Gda6ska, zadecydawaJ:o a silc njwersytetu Gdanskiego w nieJatwym 
momen ie st rt-L1 . 

.Ie. zcz przed powstaniem UG stan i dorobek humanistyki gdanskiej, zwhszcza 
historii, a tahe pomorzoznawstwa polskiego, byl przedmiotem konferencji i dyskn
,ji, a takLc publikacji naukowycb5. luz w pierwszym roku funkejonowania UG na 
lamach miesi~cznika ,.Litery" ukazal si~ artykul Kazimierza hruScinskiego, zaty
tulowany wprost Gdwlska hUIIlGnistl'ka 6. Walta by dzis przytoczyc tu tresc tego:l 
artykuhl w c'11oSci, by uzmyslowic sobie olbrzymie zmiany" Jakie zaszly w illteresuj~
cej na' dziedzil1ie w ciqgu ponad 35 lat funkcjonowanja Uniwersytetu Gda6skiego. 

All: odkrc Imy,7. lui po lVoJui dy'Kulowan , cz: I uniwer, ylel pomor 'kj powinien pow~tac 

w Udansku, cry w Toruniu zub. W. T zycki Tor/ll) =y Gdmisk? R::eC! 0 ulI;lI'ersvt cie pOl/1or
.\'kim. ,J'l7;cglllu Z ch 1J.ni", 1946, n.r4: . l3uko\ ski, 'lIill'cr~y/('( W da,i 'ku', "Arkona". 1946. 
nr (2). PrL zyly lepsz na ·tarcie warunki lokalowc w Toruniu - GJar'lsk byl zbyt znisz zony. 

Z b.1. f ikow~ki, O(.Id~ia/ Akad -'/II;; . Jauk PolitI' ~Jl 'cil dla H/jJbrze=a w apocie (/946---1947), 
•.Rnczmk opocki",19 -1984(v d.19871,s. 20-234.
 

Zob. idl~lk, Dorob k flallk pol czllych].V d~ied:;nie pomor::o::nall'stwa. ,,Przegl1)d Zachodni",
 
1954, llI' 9-1 n. . 8-14; R, Wapil) ki. Cd II) 'kic 'rodowisko his(oryczne. .,Kwartalnik I fisloryczny", 
1Sl -, nr 3. ~. 747·74 

K. Chru·c:illski. dwi\ka h/J1l1alli~(yk{/. .. Lilery". 1971, nr 3 .31-34. 
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t~r 

Autor, przypominaja,c dawne tradyeje humanistyczne Gdailska i dorobek powojenny 
hllmanist6w gda6skich, lwlaszcza lyc.h Skllpionycb kiedys na WSP, a w6wela';" sp6t
tworzG!cych UG, .'nuj'l.c optymistyczne prognozy na przy ·zJosc. pod koniee artykulu 
stwierdza: 

"ByLibysmy niepoprawoymi optymi. tami gd bysrny nje dostrzegali rowl1iez 
pewnyeb trlldnosci, op6zniaj~leych tempo rozwoju tcj humanistyki. srodowisku 
gdanskim, w kt6rym zdecydowanlt przewag~ maj&. nauki sci k techniezne i me
dyczno-przyrodnicz oral ekonomiczoe, wywalczenie nalcinego miejsca hllmani
styce b«dzie nielatwym zadaniem, tym bardziej UlTUdnionym, ze miejscowe srodowi
sko hllmanistow jest w duzym stopniu zdezintegrO\ sne i wcwl1~trzni mulo sp6jne. 
Sytuacja ta wynika po prostu ze specyfiki prae badm j uczonego-hul11anisty 
oraz braku tll tradycji prowadzenia zespolowy h bada6 nauko\vych. Podniesienie 
rangi bumanistyki zalczy przede w zystkim od samych hllmanist6w, od tego miano
wieie, jak bi(dzie wyglqdala ieh prodll cja naukow . udzial w zyciu spokcznym, ezy 
w spos6b nader odpo iedzialny b~dil dobierali tematy prae ma isterskich i dokto
ranckich, i dbali 0 ieh wlasciwy poziom nallkowy, w.i kim stopniu wiec7.nic bf(d'l 
hl.czyli rozwoJ wlasnego warsztatll nauk wego Z pOLrzebami re 'ionu i Kraju oraz 
z najnowszym stanem nauki w s\ iccie' 7. 

Jak wygLqclala p6iniejsza rz cZY'¥isto~' humanistyki Tclailskicj i jaki j I jej 
dorobck, probowano tei nicclawno odpO\viedzie' przy r6Znych okazjach nalizuj'lc 
stan oauki na Pomorzu, nie Lylko w Gdanskll - Tr6jrnid .ie8. iektore c1iagn zy 
magly bye nawet nadto oderwane ad konkrcLow, ale kaicla w jakis spos6b 1I1ahviaia 
nieco rozpoznanic intercsuj,t j nas rzeczY"vistosci w zwiqzku z nasz'l konferenejq. 

Prezentujctc Lu jej OWQ 9, jak rganizatorz konferencji i reclaktorzy tomu, 
wyrazamy podzif(kowania autorom referat6w - artyklll6w za ieh spoleczny, obywa
teLskj wysilek naukowy. .fednocze· nie . kladamy nal zne podzi«kowania autorowi 
recenzji wydawniczej tomu, prof. dr. hab. Lechowi Mokrzeckiemu oraz szczeg61
uym piHronom konferencji i nilliej. zei ksi'tiki dziekanowi Wydziahl ilologiczno
-Historycznego, dzis prorektorowi UG prof. .f6zefowi Amo Wrodarskiemll oraz dwom 
Rektorom G - by1emu juz - prof. Andrzejowi Ceynowie i obecnemu - prof. BeT
nardowi Lammkowi. 

Tamze, . '4. 

Zob. m.in. L. Mok u.:ki, POl'2qlki. ro::woJ i pel'spekll'wy niwel' _'11'1/1 Gdwiskiego, .,Roznik 
.danski", J994. z. 2, s. 41-55; . Kizik, \\'agi 0 stal/ie i p .rspekf)n,1Iach badOli w::akl i I/{/Ilk 

hi.l'lorl'l:.zllycir w wojl! ·\'6d:;/wie ! otnorskim. [w;] Dorab,k nauki i P{,f'. pekf)'I1:I' .Ie) 1'0::1-l'u)1I 

H'1I'0) widz/wie pOlllor.l'kil1l, ron. J. Ra.:hoD, Gdansk 2000, s.. 0-_9, J. Dl"\val, P II'Ine"l""lWO I/(/Ilk' 

pOlllol'skiej II' hlll'!I10llijl/VIII m=wo;1I ~'1'bf':e:a, lw: Jwmz.e, . -1 :T. Bnuma IL UllilVer.ITlellVob 'C 

zlIIian "pole 110-f..1.dIUI'OWY<--!I. a 'IIS l/ilV r. yl 'til GdcJli. "ie 0, Gdailsk 200 I. 

?	 Relacja z kOllferencji zob. K. Kucz Ii. ki, f-IlIllWl/ish-c=nl' sIan pasiadallia. "Gazcra Uniwcrsy· 
tecka", 2007, nr l.~. -9. 
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___________-'-Trady j.: 'd riskic hu~anisl f i _ 

ii' 0, a maZe nazb) t. \v dlu" ony czas przygotowania niniejszegQ tOI11U do druku 
nic j:;st naSZQ ,.zaslug(", hcielisrny bowiem zawrzec w nim kompkt opracowat1, 
ob jl1lujelcych cala'c dorobku human' tyki gd'II'lskiej W l1linionym 60-lcciu. St,!d 
C7. kalis-my - upominali~I11Y prosiliSm autoraw. by ostatecz:nie ten proc zakon
czye i prz), otowac tom do druku w prezentowanym ksztateie, Nicslcty, trw3fo to do 
koftca 1istopacla 2008 roku! 

Mamy nad7iej .\ Z fi kt naszej wspcllnej pracy czytclnicy przyjm<l i oceni.l 
, czliwie, 

]o::.eI Borz)' ZkUH ski 
eZClt1' Obrnc:ht-Pro/lllzYfIS/,i 
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