05.06.2020
Literaturoznawstwo
CEYNOWA (PRZE)PISANY
Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski
Wydawnictwo:: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

W 2017 roku upłynęła dwusetna rocznica urodzin inicjatora ruchu tożsamości
kaszubskiej Floriana Ceynowy. Tego typu postać inspiruje, aby także i dzisiaj
poświęcić mu namysł i badania naukowe. Stąd też wieloautorska książka
monograficzna Ceynowa (prze)pisany, która ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi
badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją
kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością
intelektualną Floriana Ceynowy.

Wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany ma za zadanie
zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych
zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad
biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy. Z jednej strony patrząc,
autor ten doczekał się całkiem sporej ilości interpretacji i omówień, co najpełniej
dokumentuje wydana przez Instytut Kaszubski w 2012 roku książka Życie i
działalność Floriana Ceynowy (1817–1881) pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego.
Z drugiej jednak strony ów kaszubski intelektualista stale umieszczany jest w
nowych kontekstach społeczno-politycznych, które czynią jego działalność i
dziedzictwo w sytuacji bardzo trudnej do oceny. Dla jednych więc jest bohaterem,
dla innych zdrajcą, dla części uosabia marzenia o etniczności, dla drugich naiwność
polityczną, część tworzy o nim heroiczno-idealizacyjne mity, część negatywną i
czarną legendę…
(Fragment Wstępu)
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