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Jest to, jak pokazano, g³ównie nazwisko pomorskie, plasuje siê przede
wszystkim w woj. gdañskim. Jego odpowiednikiem semantycznym mo¿e byæ
ogólnopolskie nazwisko Pieszczoch spoza Pomorza: 20 w woj. kroœnieñskim,
18 wa³brzyskim, 11 katowickim, 10 poznañskim. Rzymianie mieli przydomki
Blandus, Blandianus, Blandinus, Blandiosus, Blandula i Blandola od przy-
miotnika blandus, -a, -um 'przymilny, pieszczotliwy', te¿ 'pochlebny'136.

136 I. Kajanto, Op. cit., 282. W opracowaniach antroponimii niemieckiej nie spotka³em

nazwiska od kosen 'pieœciæ', co ostatecznie z ³ac. causa 'sprawa (s¹dowa)', potem rozmo-
wa, pogawêdka, zw³aszcza miêdzy zakochanymi. F. Kluge, op. cit., s. 406.
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SI(¹d przybywali w XVI wiel(u do Prus Królewsl(ich
twórcy kultury literackiej

Gdañsk, jak i ca³e Pomorze Nadwiœlañskie, prze¿ywa³ w integracji z
Rzeczpospolit¹ lata rozkwitu kulturalnego przypadaj¹ce na wiek XVI. Ist-
nia³o wiele wspólnych wyznaczników kulturowych dla ca³ego królestwa Ja-
giellonów, nie ¿yj¹cego zreszt¹ w pró¿ni kulturalnej, lecz wspó³uczestni-
cz¹cego w kulturze renesansowej zachodniej Europy, i to do tego stopnia, ¿e
nie sposób sobie wyobraziæ Renesansu europejskiego bez Renesansu pol-
skiego. Jednak¿e ogromne terytoria ówczesnego pañstwa Jagiellonów po-
siada³y wyró¿niaj¹ce je cechy tej kultury. Przyczyny wielorakiej, a przecie¿
tej samej odrodzeniowej kultury mia³y swe Ÿród³a w ró¿noœci tradycji, jêzy-
ka, religii poszczególnych ziem i ich mieszkañców. Znamienne jest, i¿ ta
wielorakoœæ by³a wielorakoœci¹ otwart¹. W³asn¹ specyfikê posiada³a te¿
kultura renesansowa na Pomorzu, a zw³aszcza w jego czêœci zwanej Prusa-
mi Królewskimi.

Bodaj najbardziej zjawisko odrêbnoœci, a jednoczeœnie otwartoœci, poka-
zuj¹ badania nad geografi¹ kultury. Tutaj ograniczam siê do geografii dróg.
Jak wiadomo, drogi w ka¿dej geografii zajmuj¹ szczególne miejsce badawcze.

Do najbardziej specyficznych wyznaczników geografii kultury nale¿¹
drogi wspó³twórców tej kultury: artystów, uczonych, organizatorów, inspi-
ratorów i realizatorów ¿ycia artystyczno-umys³owego. Drogi te odkrywane
przez geografów kultury dowodz¹, ¿e niezwykle rzutkie ¿ycie kulturalne,
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zw³aszcza Gdañska, ale i innych oœrodków pomorskich w XVI wieku, by³o
dzie³em wielu ludzi pochodz¹cych z wielu bardzo ró¿nych oœrodków euro-

pejskich.
Mówi siê: gdañszczanie, torunianie, elbl¹¿anie - ale kim byli ci ludzie?

Oczywiœcie miejscowi zawsze odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w budowaniu kul-
tury oœrodka czy terytorium. Jednak¿e specyfika Gdañska polega³a i na tym,
¿e pojêcie "gdañszczanin" obejmowa³o w historii ¿ycia umys³owego (po-
dobnie jak gospodarczego) wszystkich twórców tego ¿ycia bez wzglêdu na
ich pochodzenie, narodowoœæ; nawet jeœli przebywali tutaj krótki stosunko-
wo czas. Równie¿ wielu "zasiedzia³ych" gdañszczan przyby³o tu w poprzed-
nich pokoleniach (pokaza³aby to geografia pochodzenia gdañszczan, zw³asz-
cza prze³o¿ona na wiek XVII), albo wesz³o w koligacje rodzinne z ludŸmi
ró¿nych dróg. Zapewne i dlatego geografiê (nie historiê!) ¿ycia umys³owego
Prus Królewskich trudno jest przedstawiæ, uwzglêdniaj¹c wszystkie aspekty
narodowoœciowe, które siê kryj¹ w pojêciu: twórca kultury renesansowej na
Pomorzu.

Moja próba, wychodz¹ca z pozycji geografii kultury, stanowi rekonesans
po drogach, jakie wiod³y do Gdañska i innych wa¿nych oœrodków Prus Kró-
lewskich animatorów ¿ycia kulturalnego tamtych lat. Jest to jednak jedynie
rekonesans, bêd¹cy tylko jednym z rozdzia³ów geografii kultury. Zgodnie z
dawnymi pojêciami znajd¹ siê tu obok siebie poeci, retorzy, kaznodzieje,
historiografowie, pedagodzy, programiœci, pisarze pisz¹cy ksi¹¿ki i pisarze
rad miejskich organizuj¹cy ¿ycie kulturalne miasta, czêsto zreszt¹ bêd¹ to ci
sami ludzie. Niewielu z nich odnajdziemy dzisiaj w podrêcznikach i ency-
klopediach ogólnych, ale w tamtym czasie uchodzili za ludzi, bez których
nie istnia³a mo¿liwoœæ zbudowania kultury oœrodka - i my podobnie tak o

nich myœlimy z perspektywy tych kilku wieków. Geografia poka¿e, ¿e wszyst-
kie, a przynajmniej liczne drogi prowadzi³y na Pomorze renesansowe, i ¿e
jest ono dzie³em ludzi czêsto z odleg³ych bardzo miejsc.

Z Hagi (Niderlandy) pochodzi³ sarn organizator szko³y (gymnasium) hu-
manistycznej w Elbl¹gu, pierwszej zreszt¹ tego typu szko³y ró¿nowierczej na
ziemiach polskich - Wilhelm Gnapheus (1493-1568). By³ ponadto twórc¹ te-

atru szkolnego i dostawc¹ w³asnych sztuk teatralnych, organizatorem i auto-
rem wielkich widowisk w duchu humanistycznym, dziêki czemu zaliczany
jest do grona wybitnych przedstawicieli humanizmu polskiego (by³ to poeta
doctus, którego teksty budzi³y szacunek w tamtych czasach, dzisiaj jednak s¹
trudne w odbiorze, i to nie tylko ze wzglêdu na ³acinê). Jego komedia Acola-
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stus wystawiana by³a przez teatry szkolne w ca³ej Europie1. Do Elbl¹ga przy-
by³ w 1531 roku, opuœci³ go w pocz¹tkach lat 40-tych. Pomimo krótkiego
pobytu w mieœcie zalicza siê go jednak do najwybitniejszych elbl¹¿an.

Jego ziomkiem, bo tak¿e pochodz¹cym z Holandii, by³ Gerhard Ryswick,
który pe³ni³ obowi¹zki konrektora za³o¿onego przez Gnapheusa gimnazjum w
latach 1570-1572. I wreszcie jeszcze jeden poeta doctus z Niderlandów - Flan-

dryjczyk ze Stegem, Franciszek Rhode (zm. 1559). Drukarz-poeta o szerokich
kontaktach z humanistami spod wielu równole¿ników geograficznych, który
- bogaty w doœwiadczenie zdobyte w Marburgu i Hamburgu - osiedli³ siê w

Gdañsku, gdzie zas³u¿y³ siê m.in. wydaniem i drukowaniem tekstów g³ównie
pomorskich humanistów oraz w³asnych, w tym poetyckich parafraz Ksi¹g pro-
roków starotestamentowych.

Jego syn, zapewne ju¿ rodowity gdañszczanin, Jakub Rhode (ur. ok. 1540),
kontynuowa³ dzie³o ojca, wydaj¹c od roku 1563 po 1602, kiedy to zmar³, 317
pozycji, w tym podrêczniki do nauki jêzyka polskiego. Ta flandryjska rodzina,
zupe³nie zgdañszczona, prowadzi³a oficynê drukarsk¹ na Starym Mieœcie jeszcze
w wieku XVII (synowie Jakuba Rhode: Marcin - do 1614 i Jakub 11- do 1619).

Aby zejœæ ju¿ z dróg prowadz¹cych z dzisiejszego Beneluksu, uwzglêd-
nijmyjeszcze brukselczyka, którym by³ Guilhelmus Misocacus (1511-1595),
astrolog i poeta zwi¹zany ¿yciem i prac¹ z Gdañskiem.

Bliskimi tamtym drogami (a czêsto tymi samymi, o czym jeszcze powiem)
zd¹¿ali ku Pomorzu ludzie pióra i nauki z krajów pó³nocnoniemieckich. Z He-
sji, a dok³adnie z Witzenhausen, przyby³ Henryk MolIer (ok. 1528-1567), tak¿e
poeta doctus, dramaturg, organizator teatru, który po studiach we Frankfurcie
n. Odr¹ i Królewcu wspó³organizowa³ humanistyczne gimnazjum w Che³mnie
(1551-1553), a od roku 1560-po pobycie w Wittenberdze, Szwecji i W³oszech
- piastowa³ urz¹d rektora gimnazjum gdañskiego. Z Wiesbaden wywodzi³o siê

kilku humanistów pracuj¹cych w Prusach Królewskich, m.in. Krzysztof Heyl
(Heyll, Heyle), ¿yj¹cy w latach 1499-1585 doktor medycyny, grecysta i... polo-
nista, gdy¿ jêzyka polskiego naucza³ w gimnazjum elbl¹skim, którego zosta³
nawet rektorem, oraz w gimnazjum gdañskim. Nim jednak tu przyby³, pokona³
drogê, która wiod³a m.in. przez Lipsk, Montpellier, Pary¿, Orange, Niemcy,

I Problematyka literacka, jak i ca³a ocena artystycznych dokonañ czy to w dziedzinie

literatury, czy to w dziedzinie nauki i ca³ego zakresu ¿ycia umys³owego, nie jest jednak
tutaj przedmiotem moich zainteresowañ, które skupiam na zagadnieniach zwi¹zanych z
geografi¹ ¿ycia kulturalnego.
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dalej przez Ko³obrzeg, S³upsk, Królewiec, ponownie Ko³obrzeg. Opuœciwszy
Gdañsk, uda³ siê do Koszalina, by wkrótce powróciæ do miasta nad Mot³aw¹.

Z Rottenburga, prawdopodobnie przez Magdeburg, przyby³ do Gdañska
ojciec drukarstwa gdañskiego, Konrad Baumgarten, który ju¿ w koñcu XV wie-
ku otworzy³ oficynê drukarsk¹, a chocia¿ efektem jego dzia³añ s¹ bodaj tylko
cztery druki (póŸniej uda³ siê do O³omuñca, Wroc³awia, Frankfurtu n. Odr¹) -

da³ szczêœliwy pocz¹tek gdañskiemu ruchowi wydawniczemu. Kontynuatorem
jego zamys³ów by³ Marcin Tretter, który drukowa³ w mieœcie tylko przez rok
(1505-1506), po czym odst¹pi³ swoj¹ oficynê gdañszczaninowi Janowi Wein-
reichowi (ok. 1490-1560). On sam pochodzi³ z Frankfurtu n. Odr¹. To miasto
stanowi³o jedn¹ z wa¿niejszych stacji na drogach humanistów d¹¿¹cych do
Polski (i z Polski). Konkurowaæ z nim mo¿e - jak to jeszcze poka¿ê - jedynie

Lipsk i Wittenberga. Spoœród humanistów gdañskich pochodz¹cych z Lipska
wymieniæ mo¿na nauczaj¹cego w gimnazjum Jakuba Zieglera oraz Piotra Los-
siusa (zm. 1602), który wraz z Jakubem Fabriciusem zorganizowa³ w 1580
roku gymnasium academicum gedanensis. Natomiast z Mekki wszystkich pro-

testantów-Wittenbergipochodzili: Andrzej Franckenberger (1536-1590), który
przyby³ do Gdañska w 1568 roku i przej¹³ po œmierci MolIera kierowanie tu-
tejszym gimnazjum, oraz znakomity orientalista gdañski (od 1571), szeœcio-
krotny dziekan na uniwersytecie wittenberskim, Wawrzyniec Fabricius. Warto
równie¿ przypomnieæ, ¿e rodzina Fabriciusów da³a miastu nad Mot³aw¹jesz-
cze wielu znakomitych humanistów, m.in. wspomnianego ju¿ wczeœniej Jaku-
ba Fabriciusa (zm. 1629) oraz Jana Fabriciusa (rodowitego gdañszczanina),
profesora uniwersytetu wittenberskiego czy te¿ pochodz¹cego z Hamburga
Wincentego Fabriciusa (1613-1667), który do Gdañska dotar³ przez Holandiê.

Do gdañszczan przyby³ych z krajów niemieckich do³¹czmy jeszcze Fran-
koñczyka rodem z Miinnerstadt (dziœ: Murstadt) Jana Placotomusa (1514-1574)
- tak siê zgodnie z manier¹ humanistyczn¹ nazywa³, chocia¿ urodzi³ siê jako

Brettschneider. By³ to wykszta³cony w Wittenberdze lekarz, pedagog, filozof,
tak zaciek³y w swym humanizmie, ¿e atakowa³ wystawianie sztuk w jêzyku
niemieckim zamiast ³aciñskim. By³ pierwszym profesorem medycyny na uni-
wersytecie w Królewcu, ale poniewa¿ ze wszystkimi siê k³óci³, wiêc ci¹gle
zmienia³ miejsce pobytu (m.in. Wittenberga, Lipsk), zna³ go te¿ z tego Elbl¹g,
nie mówi¹c o Gdañsku2 .

2 Podobnie jak pomijam treœci i formy wypowiedzi, tak i biografiê ograniczam w
zasadzie do geografii dróg wymienionych osób.
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Szwajcarem z Zurychu by³ Miko³aj Wimann, katolicki nauczyciel ró¿no-
wierczego gimnazjum w Elbl¹gu (od 1548), a nastêpnie w Gdañsku. To typo-
wy humanista, którego itinerarium studenta i nauczyciela wiod³o od rodzin-

nego Zurychu przez Wiedeñ, Tybingê, Ingolstadt, Spirê, powtórnie Wiedeñ,
Wroc³aw, Regensburg, znów Ingolstadt, Elbl¹g, Gdañsk, Kopenhagê.

Morawianinem z Ig³awy by³ Jan Mylius (1557-1630), œwiat³y pedagog,
którego ¿yciowa droga zawiod³a do Elbl¹ga, gdzie d³ugo, bo ponad trzydzie-
œci lat (1598-1630), kierowa³ gimnazjum, przekszta³caj¹c je w prawdziw¹ uczel-
niê akademick¹. Nim jednak tego dokona³, zdobywa³ wiedzê i doœwiadczenie
w: Bañskiej Bystrzycy, Wittenberdze, na Morawach (w Gross Meseritsch, dziœ:
Velke Mezifiæi), Lewoczy i Kie¿marku na Spiszu.

Natomiast z ³u¿yckiego Budziszyna pochodzi³o a¿ trzech wybitnych po-
morskich humanistów: absolwent wittenberskiego uniwersytetu Jan Hoppe

(ok. 1510-1565), bodaj naj wybitniejszy organizator humanistycznych gimna-
zjów pomorskich - Che³mna, Elbl¹ga i Gdañska, który te¿ w Che³mnie zna-
laz³ wieczny spoczynek; Adam Tzachel, wyk³adowca w gimnazjum che³miñ-
skim i Jan MolIer, wyk³adowca gimnazjum gdañskiego. Równie¿ z £u¿yc,
bo z Chociebu¿a (Cottbus), pochodzili: Piotr Praetorius (ok. 1513-1588), hu-
manista gdañski, oraz Szymon Musaeus (ur. 1529), który po studiach we Frank-
furcie n. Odr¹ i Wittenberdze i wielu miejscach pracy duszpasterskiej dotar³ w
1567 r. do Torunia, gdzie zosta³ superintendentem koœcio³ów luterañskich, a
jednoczeœnie opiekunem wszystkich szkó³ tej konfesji, du¿o tu drukowa³, po-
lemizowa³, przemawia³, a¿ do opuszczenia Torunia w 1571 r. I kolejny £u¿y-
czanin - tym razem z Kamienicy (Chemnitz) - w Toruniu, organizator i autor
programów tutejszego gimnazjum humanistycznego (protestanckiego), Ma-

ciej Breu (zm. 1575).
Ze Zgorzelca do Elbl¹ga przyby³ nauczyciel gimnazjum Joachim Meister,

zaœ z ̄ ytawy przez Frankfurt n. Odr¹ i Bremê do Gdañska wiod³a droga wy-
bitnego grecysty, Micha³a Retelliusa (ok. 1530-1576).

I tak doszliœmy do granic Œl¹ska, do ziemi, która ca³ej Polsce Jagiellonów
da³a wytrawnych w swej pracy umys³owej humanistów. (Inna rzecz, ¿e to w³a-
œnie Akademia Krakowska Jagiellonów ca³e zastêpy Œl¹zaków do ich dzia³añ
przygotowa³a). Najwybitniejszym z nich by³ wychowanek krakowskiej Aka-
demii, Wawrzyniec Raabe vel Korwin(us) ze Œrody Œl¹skiej (1470-1527), po-
eta, translator staro¿ytnych (m.in. Listy Simokatty), kosmograf, autor podrêcz-
ników, który w 1506 r. obj¹³ stanowisko sekretarza rady miejskiej w Toruniu
(wczeœniej nauczyciel w Œwidnicy, nauczyciel i sekretarz rady miejskiej we



Iwona Szymañczuk58

Wroc³awiu) i zapocz¹tkowa³ tam klimat humanistyczny, który ju¿ tego miasta
nie opuœci³, mimo i¿ on sam wkrótce powróci³ na swój rodzinny Œl¹sk. Talen-
tem i zas³ugami dorównywa³ mu mieszczanin z Jeleniej Góry, tak¿e sekretarz
rady miejskiej Torunia, o trzy pokolenia m³odszy, Samuel Wo1f (1549-
-1591) - humanistyczny poeta ³aciñski, który prócz ód, elegii i epigramatów

pozostawi³ wierszowan¹ ³aciñsk¹ kronikê wyprawy moskiewskiej Stefana
Batorego, za co ten uwieñczy³ go wawrzynem poetyckim. Nim dotar³ na Po-
morze, kszta³ci³ siê we Wroc³awiu, studiowa³ w Lipsku i Wittenberdze, praco-
wa³ w Lewartowie (Lubartów), póŸniej zaœ w Elbl¹gu. Zmar³ i pochowany

zosta³ w Gniewie.
Z Wroc³awia przyby³ do Gdañska Andrzej Aurifaber (1512-1559) (w³a-

œciwie Go1dschmidt) i obj¹³ tu stanowisko rektora szko³y przy koœciele Marii
Panny, nadaj¹c jej nowy, humanistyczno-reformacyjny kierunek. W 1541 roku
przeszed³ do gimnazjum w Elbl¹gu. By³ to typowy humanista z krêgu refor-
macyjnego, studiowa³ na protestanckich uniwersytetach w Wittenberdze i Lip-
sku, tylko medycynê ukoñczy³ w katolickiej Padwie i jako lekarz osiad³ na

dworze Albrechta I w Królewcu, pe³ni¹c tak¿e zwyczajem ówczesnym funk-

cje dyplomatyczne.
Œwidniczaninem by³ KrzysztagfOrt10b, uczony humanista szko³y w Elbl¹-

gu, a nastêpnie rektor gimnazjum akademickiego w Toruniu. Ze Œwidnicy po-
chodzi³ tak¿e Krzysztof Curt1eben, humanistyczny wyk³adowca gimnazjum w
Che³mnie. Ze Z³otoryi natomiast do Che³mna przyby³ (po drodze zaliczaj¹c stu-

dia filozoficzne w Kolonii), uznawany przez wspó³czesnych za znakomitoœæ,
Hieronim G11rt1er von Wi1denberg, który, jak na humanistê przysta³o, nazwa³ siê
od swego miejsca urodzenia: Aurimontanus, a jakby tego latynizowania by³o za

ma³o, podpisywa³ siê na swych rozprawach naukowych tak¿e niekiedy Cingu-
1arius. ̄y³ w latach 1465-1558. Przez trzy lata (1501-1504) piastowa³ stanowi-

sko rektora szko³y che³miñskiej, wróci³ do Z³otoryi, po czym ponownie podj¹³
pracê w Che³mnie, aby po studiach medycznych w Wittenberdze osi¹œæ w Toru-

niu. Œl¹zakiem pochodz¹cym z Krosna n. Odr¹ by³ Bart³omiej Ka1kreuter, jako
humanista znany w Elbl¹gu pod nazwiskiem Ca1cidius. A z ¯agania przyjecha³
do Toruniapoeta laureatus Joachim Sch1ege1 (zm. 1610); tu pisa³ swoje sielan-
ki i wiersze okolicznoœciowe i tu wyk³ada³ w gimnazjum a¿ do œmierci.

Toruñ tak¿e obra³ za swoj¹ drug¹ ojczyznê urodzony w Lubiniu na Œl¹sku
U1ryk Schober (1559-1598). Ten wielki mi³oœnik staro¿ytnoœci sta³ siê rów-

nie¿ wielkim mi³oœnikiem Torunia; mimo ¿e ¿y³ tak krótko, napisa³ o nim
du¿o wierszy i tekstów wszelakiego rodzaju, naucza³ geografii w gimnazjum i



pragn¹³ zorganizowaæ ksi¹¿nicê z prawdziwego zdarzenia. Przez trzy lata
wydawa³ i redagowa³ pierwsze na ziemiach polskich czasopismo pedagogicz-
ne "Institutio Literata" (1586-1588).

Na Pomorze przybywali tak¿e humaniœci z ca³ej Rzeczypospolitej. Z naj-
dalszych jej stron, bo ze Lwowa, przyby³ w 1551 roku Miko³aj Gelasimus,
czyli po prostu Œmieszkowic. Wystêpowa³ on w krêgu bliskim Kochanow-
skiemu, z którym siê zetkn¹³ póŸniej w Padwie, gdzie przebywa³ jako precep-
tor Rafa³a Mstowskiego. Do Elbl¹ga sprowadzi³ go z Krakowa biskup war-
miñski Stanis³aw Hozjusz, mianowa³ konrektorem tamtejszego gimnazjum,
polecaj¹c mu je zrekatolicyzowaæ i spolonizowaæ, co siê lwowskiemu huma-
niœcie raczej nie uda³o. Lwowianinem by³ równie¿ Marcin Murzyñski (Muri-
nius), toruñski dominikanin, który swój zakon kaznodziejski porzuci³ dla ka-
znodziejstwa luterañskiego i przeniós³ siê z czasem do Lewartowa (Lubar-
tów). Przedtem jednak wspó³uczestniczy³ w budowie kultury renesansowej
Pomorza i m.in. prze³o¿y³ na jêzyk polski Kronikê mistrzów pruskich.

Z Warszawy pochodzi³ Stanis³aw Bombach, pisarz miejski na Wielkim
M³ynie w Gdañsku, znakomity i bardzo zas³u¿ony historiograf, archiwista,
autor nieocenionych sprawozdañ, "reporta¿y", pamiêtników przedstawiaj¹-
cych ¿ycie polityczne Gdañska pierwszej po³owy XVI wieku i póŸniejszych

dziesiêcioleci.
Najwiêcej jednak polskich twórców ¿ycia umys³owego na XVI-wiecz-

nym Pomorzu pochodzi³o z Wielkopolski. Bodaj najaktywniejszy z nich -

Erazm Gliczner (1535-1603) -urodzi³ siê w ¯ninie na Pa³ukach. Jak przysta³o
na humanistê, przeszed³ kilka szkó³ i uniwersytetów (Z³otoryja, Królewiec,
Kraków) i miejsc pracy (Chmielnik, Bobowa, Ceradz, dwór ksi¹¿¹t s³uckich),
aby w Toruniu obj¹æ urz¹d kaznodziei polskiego przy zluteranizowanym ko-
œciele Panny Marii i za³o¿yæ oficynê drukarsk¹ (1569). PóŸniej wróci³ do Wiel-
kopolski (Grodzisk Wielkopolski), ale ostatecznie osiad³ w Brodnicy, gdzie
zmar³. Zostawi³ po sobie wiele pism polskich i ³aciñskich z wielu dziedzin

¿ycia spo³ecznego (religia, pedagogika, gospodarstwo wiejskie). Jego wspó³-
wyznawc¹, jak równie¿ wspó³mieszkañcem Grodziska Wielkopolskiego, by³
urodzony tam Piotr Artomius - polski Krzesichleb (1552-1609). lon, wêdru-
j¹c (Wittenberga, Warszawa, Poznañ, Kry³ów), w roku 1586 dotar³ do Toru-
nia, gdzie pozosta³ do koñca swoich dni, g³osz¹c kazania polskie, wprowadza-
j¹c do liturgii luterañskiej jêzyk polski oraz przygotowuj¹c pieœni religijne.

W Modlibo¿ycach (Modliborzyce) na Kujawach urodzi³ siê Walenty Neo-
thebel, jeszcze jeden polski kaznodzieja u Panny Marii w Toruniu, wspó³pra-
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cownik G1icznera i Krzesich1eba, autor pism polemicznych i wierszy, m.in.
przeciw Iwanowi GroŸnemu. Z Poznania do Torunia (przez Grodzisk Wielko-
polski) wiod³a droga zas³u¿onego dla pisarzy ca³ego Pomorza drukarza Mel-
chiora Nehringa vel Neringa (zm. 1587). On to wyda³ pierwszy w Polsce zbiór
prawa che³miñskiego, przygotowany przez torunianina, wybitnego humani-
stê, bunnistrza i burgrabiego królewskiego, Henryka Strobanda, z jego te¿
oficyny wysz³y pierwsze toruñskie druki w jêzyku polskim.

I wreszcie prawdziwy poeta, nie tylko doctus, ale i z Bo¿ej ³aski - Jan
Rybiñski (ojciec Czech nazywa³ siê Ryba), którego data urodzin w Barcinie
na Pa³ukach (po 1560) i œmierci (po 1608) nie jest ustalona. Znamy natomiast
jego polskie i ³aciñskie wiersze oraz zbiory polskich pieœni. Chocia¿ prze-
szed³ pó³ Europy, zwi¹zany by³ szczególnie z Pomorzem, bo tutaj wydawa³
swoje utwory. Ponadto wyk³ada³ w gimnazjum toruñskim, by³ lektorem jêzy-
ka polskiego w gimnazjum akademickim w Gdañsku, jakiœ czas przebywa³
tak¿e w Boninie ko³o Lubawy. Jego przyjacielem by³ Jan Tumowski (1567-
1629), pochodz¹cy prawdopodobnie z po³udniowych kresów Wielkopolski,
bo z Wieruszowa. Po wielu podró¿ach i miejscach pracy znalaz³ sw¹ przystañ
w Toruniu (od 1610), gdzie by³ kaznodziej¹ tutejszych koœcio³ów refonnacyj-
nych i wyk³adowc¹ w gimnazjum. W Toruniu znalaz³ te¿ miejsce wiecznego

spoczynku.
Wielu przybyszów wchodz¹cych w spo³ecznoœæ humanistyczn¹ Prus Kró-

lewskich przybywa³o z Prus Ksi¹¿êcych - a œci¹ga³a ich tutaj bliskoœæ teryto-

rialna, wspólnota jêzykowa i wyznaniowa. Wymieniê tu tylko rektorów gim-
nazjum elbl¹skiego drugiej po³owy wieku XVI - pochodz¹cych z Królewca -

Grzegorza Kriigera i Piotra Himme1reicha (ok. 1530-1582) (ten ostatni by³
nadto - wykszta³conym w Królewcu, Frankfurcie n. Odr¹, Lipsku, Wittenber-
dze i Rostocku - ³aciñskim poet¹ i historykiem), retora w Toruniu Konrada

Grasera. Niejeden te¿ poddany ksiêcia Albrechta I pracowa³ w gimnazjum
akademickim w Gdañsku.

Równie¿ humaniœci z s¹siedniego S³upska wnieœli swój wk³ad w budo.-
wanie ¿ycia kulturalnego XVI-wiecznych Prus Królewskich. Jednym z nich
by³ Benedykt Morgenstem (1525--1599), który jednak bardziej ni¿ kultur¹
humanistyczn¹ przej¹³ siê ide¹ refonnacyjn¹, a jego polemiczna dzia³alnoœæ
zmusza³a go do czêstych zmian miejsc pracy nauczycielskiej, kaznodziejskiej
i pisarskiej. Przebywa³ (i k³óci³ siê z rad¹ miasta) m.in. w Prabutach, Ilawie,
Skarszewach, Gdañsku, Toruniu, Królewcu i na koñcu w Grudzi¹dzu. Zmar³
w Królewcu. Jego ziomkiem by³ Andrzej We1s (We1sius), profesor gdañskie-



go gimnazjum (od ok. 1580), wydawca poezji Jana Bernarda Bonifacia (1517-
1597), markiza d'Orii - w³oskiego imigranta, wolnomyœliciela, który prze-
mierzy³ wiele krajów Europy, by znaleŸæ ostateczne schronienie w tolerancyj-
nym Gdañsku, za co odwdziêczy³ siê, ofiaruj¹c bibliotece miejskiej swój bo-
gaty ksiêgozbiór, s³yn¹cy m.in. z licznych dzie³ autorów staro¿ytnych.

Mo¿na by tu tak¿e wspomnieæ humanistów bezpoœrednio zwi¹zanych z
Prusami Królewskimi; z Lubawy pochodzi³ wspó³twórca ¿ycia kulturalnego
w XVI-wiecznym Elbl¹gu Andrzej Neander, z warmiñskiego Tolkmicka wy-
bitny dominikanin konwentu elbl¹skiego Szymon Grunau (zm. ok. 1531), który
w latach 20-tych przygotowa³ nowatorsk¹ historiê Prus. Z Tczewa do Elbl¹ga,
a potem do Gdañska przyby³ Tomasz Rotus (1556-1596) - poeta, nauczyciel

obu gimnazjów, uchodz¹cy za znakomitego humanistê. Ale to da³oby nam ju¿

mapê dróg wewn¹trzpomorskich czy pruskokrólewskich.
Przedstawione tu fakty z geografii pochodzenia humanistów XVI-wiecz-

nego Pomorza - na pewno jeszcze niepe³ne, aczkolwiek stara³am siê mo¿li-
wie wyczerpaæ problem - ewokuj¹ wiele pytañ i wniosków. Zostawiam je do
dalszych przedstawieñ, ograniczaj¹c siê tylko do dwóch uwag. Pierwsza doty-
czy problemu drogi, tak wa¿nego dla ludzi Renesansu. To w³aœnie droga two-
rzy³a w ich opinii pe³nego cz³owieka. To poprzez drogê realizowali siê. (Licz-
ne na to przyk³ady, choæby z poetyckich œwiadectw Jana Kochanowskiego).
Oczywiœcie by³y drogi wa¿niejsze i mniej uczêszczane, ale drogi do królestwa
Jagiellonów, w tym na Pomorze, a szczególnie do Gdañska, nale¿a³y do tych
najczêœciej uczêszczanych. Pragnê jednak podkreœliæ fakt, ¿e niemal wszyscy
przywo³ani tu przeze mnie humaniœci byli ludŸmi drogi. Tylko na zasadzie
przyk³adu (niektóre przyk³ady ju¿ podawa³am) przywo³am kilka nazwisk: Jan
Rybiñski z Barcina na Pa³ukach mieszka³ w £ob¿enicy - KoŸminku -
- Gdañsku - Wittenberdze - Heidelbergu - w miastach Francji - Szwecji -
Frankfurcie n. Menem - Norymberdze - Wiedniu - Pradze - Wroc³awiu -
Toruniu - w maj¹tkach Ostrorogów wielkopolskich - w Gdañsku - Toruniu -
Boninie ko³o Lubawy - Wilnie. Wilhelm Gnapheus z Hagi kszta³ci³ siê w Ko-
lonii, ¿y³, tworzy³ i pracowa³ w Elbl¹gu - Królewcu - Fryzji, sk¹d wyje¿d¿a³
do Szwecji i Anglii - Holandii. Jan Hoppe z Budziszyna "nawiedzi³" Witten-
bergê - Œwidnicê - Królewiec - Che³mno - Elbl¹g - Gdañsk - Che³mno.

Szymon Musaeus z Chociebu¿a na £u¿ycach przebywa³ we Frankfurcie n.
Odr¹ - Wittenberdze - Norymberdze - Fiirstenwaldzie - Crossen - Wroc³a-
wiu - Wittenberdze - Saksonii - Jenie - Weimarze - Schwerinie - Gerze -
Toruniu - póŸniej ponownie w miastach niemieckich. Henryk Stroband, to-



ruñczyk, pozna³ Œwidnicê - Frankfurt n. Odr¹ - Tybingê - Strasburg - Witten-
bergê - Bazyleê i powróci³ do Torunia. Niech to tutaj wystarczy.

Ju¿ te itineraria wskazuj¹ inny problem. Wœród przyby³ych na Pomorze
niewielu by³o Polaków (zw³aszcza bior¹c pod uwagê, ¿e byli to mieszkañcy
tego samego pañstwa). Przyczyn upatrywaæ nale¿y w konfesyjnym charakte-
rze oœrodków Prus Królewskich. Przecie¿ prawie wszyscy wymienieni przeze
mnie przybysze byli protestantami. Spotykali siê tu dlatego z protekcj¹ w³adz
miejskich Gdañska, Elbl¹ga, Che³mna i Torunia, znajdowali tu miejsce pracy
i pole do dzia³alnoœci pisarskiej w protestanckich koœcio³ach i szko³ach.
Co prawda w³aœnie w przedstawionym przeze mnie czasie reformacja poczy-
ni³a w Polsce ogromne postêpy, tak ¿e mo¿na by³o mówiæ, i¿ kierunek wyzna-
niowy pañstwa Jagiellonów jest wielk¹ niewiadom¹; jednak¿e w zasadzie
szlachta innowiercza nie szuka³a miejsc pracy i zamieszkania poza swoj¹pierw-
sz¹ ojczyzn¹, zw³aszcza ¿e przy bezwzglêdnie przestrzeganej tolerancji nic jej
nie zmusza³o do opuszczania swoich maj¹tków i stanowisk. Tote¿ ogromna
wiêkszoœæ przybyszów z innych, poza Pomorzem, ziem polskich by³a pocho-
dzenia nie szlacheckiego (to osobny problem - geografii pochodzenia spo³ecz-

nego). Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e wœród mieszczan polskich konfesji
luterañskiej (bo ch³opi nie wchodz¹ tu w rachubê) nie by³o a¿ tylu ludzi wy-
kszta³conych, by wielu z nich musia³o i mog³o szukaæ miejsca pracy i kariery
poza swoim miastem i regionem.

Przedstawiona tutaj sytuacja migracyjna bêdzie nadal aktualna w wieku
XVII.

Na zakoñczenie podam jeszcze kilka karier realizowanych przez ludzi
spoza Prus Królewskich, pochodz¹cych natomiast z pañstwa Jagiellonów. S¹
to kariery duchownych katolickich, dla których Prusy Królewskie, poza stoli-
cami diecezji, by³y raczej zamkniête. Miko³aj Kopernik (1473-1543) by³ toru-
nianinem, jego itinerarium po Prusach Królewskich (jak¿e bogate poza nimi)
ograniczy³o siê do Fromborka, gdzie kanonikat i praktyka lekarska przynosi³y
mu dochody, jakich nie mog³a daæ nauka. Ale ju¿ mieszkaniec Fromborka -

Stanis³aw Hozjusz (1504-1579) by³ krakowianinem. Jego nastêpca na biskup-
stwie warmiñskim, te¿ mieszkaniec Fromborka- Marcin Kromer (1512-1589)
pochodzi³ z Biecza na Podkarpaciu i urodzi³ siê jako mieszczanin (podobnie
jak kardyna³ Hozjusz). Byli to jednak ludzie (wybitni), którzy znaleŸli swe
miejsce raczej poza Pomorzem, bo w biskupim ksiêstwie Warmii.

Biskupi che³miñscy tego czasu nie wyró¿niali siê dzia³alnoœci¹ humani-
styczn¹. Wyj¹tek stanowi osoba Jana Dantyszka (1485-1548), którego itine-
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rarium z pewnoœci¹ jest naj ciekawsze, ale przecie¿ by³ to d³ugoletni dyplo-
matakrólaZygmunta I Starego. Dopiero w 1539 roku osiad³ na biskupstwie w
Che³mnie, sk¹d ju¿ tylko przeniós³ siê do Lidzbarka Warmiñskiego. Jednak¿e
ten jeden z najwybitniejszych humanistów i poetów humanistycznych pol-
skiego krêgu kulturowego urodzi³ siê w Gdañsku jako Jan von Hofen, a w³a-
œciwie zwyczajny (ale dostatni) Flachsbinder. Dlatego trudno go zaliczyæ do
przybyszów na Pomorze, a jedynie tu powróci³, niby do Itaki, po d³ugiej i
bardzo burzliwej podró¿y ¿yciowej.
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Miejscowoœci, z których i przez które przybywali humaniœci XVI wieku
do Prus Królewskich

POMORZE ZACHODNIE
Ko³obrzeg
Koszalin
S³upsk

NIDERLANDY
Bruksela

Haga
Stegem

KRAJE MONARCHII
HABSBURSKIEJ

Wiedeñ

MORAWY
Gross Meseritsch
(dziœ: Velke Mezirici)

Ig³awa

£U¯YCE
Budziszyn
Chociebu¿ (Cottbus)
Kamienica (Chemnitz)
Zgorzelec. .
Zytawa (Zlttau)

KRAJE NIEMIECKIE
Brema
Crossen
Frankfurt n. Menem
Frankfurt n. Odr¹
Fiirstenwalde
Gera
Hamburg
Heidelberg
Ingolstadt
Jena
Kolonia
Lipsk
Magdeburg
Marburg
Miinnerstadt (dziœ: Mustadt)
Norymberga
Regensburg
Rostock
Rottenburg
Schwerin
Spira
Tybinga
Weimar
Wiesbaden
Wittenberga
Witzenhausen

ŒL¥SK
Jelenia Góra
Krosno n. Odr¹
Lubin
Œroda Œl¹ska
Œwidnica
Wroc³aw
Z³otoryja
¯agañ

CZECHY
Bañska Bystrzyca
Praga
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SPISZ
Kie¿mark
Lewocza

SZWAJCARIA
Zurych

WIELKOPOLSKA I KUJAWY
Barcin n. Noteci¹
Ceradz
Grodzisk Wielkopolski
KoŸminek
£ob¿enica
Modlibo¿yce
(dziœ: Modliborzyce)
Poznañ
Wieruszów
¯nin

FRANCJA

Montpellier
Pary¿
Orange

RUŒ CZERWONA

Krylów
Lwów

RZECZPOSPOLITA

PRUSY KSI¥¯ÊCE
llawa
Królewiec
Prabuty

MA£OPOLSKA
Bobowa
Chmielnik
Kraków
Lewartów (Lubartów)

MAZOWSZE
Warszawa

Ponadto nieustalone miejscowoœci w SZWECJI i we W£OSZECH
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Jerzy Treder

Pogl¹dy Jana Trepczyka na kaszubszczyznê

Jan Trepczyk (22.10.1907-3.09.1989) odegra³ - i nadal odgrywa, gdy¿

jego dokonania s¹ ci¹gle ¿ywe, uznawane za godne kontynuacji i kontynu-
owane - wybitn¹ rolê w ruchu kaszubskim, rozwoju kaszubskiego jêzyka lite-

rackiego, historii kaszubskiego piœmiennictwa, zw³aszcza liryki, a tak¿e w
dziejach kaszubskiej muzyki. Trafnie jego pozycjê zsumowa³ T. Bolduan:
"Nale¿y do najwybitniejszych poetów kaszubskich, piewca ziemi, jej ludzi i
historii. W jego utworach bardziej ni¿ u innych poetów przewija siê têsknota
do zamierzch³ej wspólnoty s³owiañskiej i pañstwowoœci kaszubskiej w œre-
dniowieczu. Jak wszyscy pisarze z krêgu Zrzeszyñców twórczo wzbogaci³
mowê kaszubsk¹, doskonali³ j¹, o¿ywia³ archaizmy i wprowadza³ neologizmy
jêzykowe, wywo³uj¹c sprzeciw w niektórych œrodowiskach"! .

Nale¿a³ - wraz z Aleksandrem Labud¹, Franciszkiem Grucz¹, Janem
Rompskim i Stefanem Bieszkiem i innymi - do grupy literackiej Zrzeszyñ-

ców, którzy w prostej linii kontynuowali pogl¹dy Floriana Ceynowy i Stefana
Ramu³ta na jêzyk oraz jego rolê w cywilizacyjnym rozwoju Kaszubów, w
mniejszym zaœ stopniu nawi¹zywali do M³odokaszubów, na czele z Aleksan-
drem Majkowskim, na którego zreszt¹ doœæ wyraŸnie wp³ynêli. Notabene, w
myœl dewizy" Wszystko, co kaszubskie, to polskie" uwa¿ali, ¿e "piêkne nasze

I T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdañsk 1977, s. 379. T. Bolduanjest te¿

autorem solidnego wstepu o Zrzeszvñcach w tomiku J. TreDczvka. Odecknienie. Gdañsk 1977.
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narzecze wielkie pole zastosowania mieæ mo¿e w literaturze piêknej, w baœni
i pieœni, w teatrze amatorskim [...]", gdy jêzykiem koœcielnym, naukowym i
wieców pozostaæ winien jêzyk literacki polski.

Zrzeszyñcy uwa¿ali siê za trzecie - po "ojcu ruchu kaszubskiego" Ceyno-
wie i Majkowskim z M³odokaszubami - pokolenie "pozytywnych" dzia³aczy

i twórców, eliminuj¹c spoœród nich H. Derdowskiego, bezpoœredniego nastêp-
cê Ceynowy, zaliczaj¹c go do pisz¹cych "¿argonem wzglêdnie popsut¹ polsz-
czyzn¹", gdy¿ "uwa¿a³ mowê rodzim¹ za zepsut¹ polszczyznê, a kulturê ka-
szubsk¹ - za mit"2. Programowo zawsze naj silniej akcentowali kwestiêjêzy-
kow¹. Ich nadwra¿liwoœæ na tym punkcie bra³a siê st¹d, ¿e byli oni pierwsz¹
grup¹ kaszubskich twórców, którzy wykszta³ciwszy siê jeszcze przewa¿nie w
warunkach zaboru pruskiego, program swój formu³owali jednak ju¿ w wolnej
Polsce, ³¹cz¹c oczywiœcie w³asne nowe obserwacje i mo¿liwoœci rozwoju
Kaszub z osi¹gniêciami i doœwiadczeniami poprzedników.

1. Wiedza o genezie kaszubszczyzny

Po sierpniu 1980 f. pisa³:

"•le mie be sê chtos pitol, czim je kaszebizna, jaczi móm
na niê pozdrzatk, tej jo be jem rzek, ¿e je to s³owiañsko mowa
- nodali w porenk weseniêti pomorzczi dialekt, grañczny z pol-
sk¹ mown¹ obiñd¹ i ¿e je jedurn¹ zaosta³osc¹ pomorzczech
dialektów, jaczi przóde syga³e od Wisie w porenku ja¿ za Elbê
we wieczorze i od Niece w po³nija¿ nad zberk Bo³tu w nordze.
Dali jo be rzek, ¿e kaszebsczi dialekte jakno grañczny z pol-
sczima dialektama i nole¿ny do karna nocnowieczórnych mo-
wów, tak pozwónech lechicczech, maj¹ midze sob¹ nowicy
krewnech swojiznów e stoj¹ do se tak, jak wezme rusczi mowe
w uprocemnienim do se, abo s³owacko do czesczi cze górno-
do dólnosorbsczi. Taczi bel wiedno e do dzysaje mój pozdrzatk

2 Zob. A. Labuda, Region kaszubski, "Kurier Bydgoski" 17 IV 1938, nr 89; cyt. za:
A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznañ 1950, s. 295. Por. te¿ A. Labuda, Fazy roz-
woju literackiej kaszubszczyzny, "Teka Pomorska" (Toruñ), R. 2, 1937; przedruk w: E.
Kamiñski, Guczow Mack czyli Alebander Labuda, Gdañsk-Wejherowo 1995, s. 77: "Hie-
ronim Derdowski, odznaczaj¹cy siê niepospolitym talentem poetyckim - w braku znajo-

moœci rzeczy - uwa¿a³ mowê Kaszubów za popsut¹ polszczyznê, wobec czego, rzecz oczy-

wista. wiekszoœæ jego utworów stanowi poniek¹d wzór popsutej polszczyzny[...]".



na kaszebiznê i nigdze ni mogê nalezc ni¿ódnigo dokózu, ¿e jó

sê milê.
Tak tej chceme za reg¹ przezdrzec sê pozdrzatkóm nóbar¿i

uwó¿ónech ucza³ech slawistów na kaszebiznê. Zacznê od Ra-
mu³ta, ji¿e na skutk jego wepowiesce o apartnosce kaszebsczi
mowe zaczê³a se prówdzewó pobitwa o pozdrzatk na kaszebi-
znê. Ramu³t w swojim s³owórzu kasz.-pom. moweje dbe, ¿e: 1.
Mowa Kaszebów e S³owiñców je apartn¹ s³owiañsk¹ mow¹, a
ni polsczim dialektê; 2. Dialekte mowe Po³abianów, S³owiñców
e Kaszebówprzenólegó pozwacpomorzczi [..J. Tujó be chcó³
nadczidn¹c, ¿ebe koj¿di zapozna³ sê z pozdrzatkê Ramu³ta na
kaszebiznê, ji¿e je on jakbe dopasowóny do naszigo zdrzenió na
kaszebiznê. Taczi sami dbe bele te¿ naj przednice, bo cziej jesme
pierwszi raz (Labuda e ja) bele u Majkowsczigo i pitele sê, czim
je kaszebizna, dó³ nama do rêczi s³owórz Ramu³ta. Cziej rozma-
jiti polsczi ucza³i postawile sê procem Ramu³towi dbie, tej
przestoje³ mu znóny slawista Jan Baudouin de Courtenay['..J "3 .

Dalej pisa³, ¿e "tego samigo pozdrzatku be³ K. Nitsch", a "no lepi po-
zdrzatk na kaszebiznê przedstowio Lorentz w swojim usodzku "Die kaschu-
bische Frage (kaszebsko problema)[... ]". Tu nastêpuje streszczenie po kaszub-
sku wywodu tego¿ badacza, a potem przedstawia pogl¹dy T. Lehra-Sp³awiñ-
skiego i Z. Stiebera, uwa¿aj¹c, i¿ drugiego "pozdrzatk na kaszebiznê w niczim
sê nie jinaczi od pozdrzatków Nitscha i Baudouina de Courtenaya[...]", gdy¿
mówienie o "przeñdzeniowim, przechódnym mólu kaszebizne midze polsczi-
ma e po³absczima dialektama je bez znaczeniwo, bo koj¿do krewno sobie

mowa mo taczi przeñdzeniowi charakter[...]".
Pogl¹d swój zatem przej¹³ J. Trepczyk - przy poœrednictwie Majkow-

skiego4 - od Ramu³ta, który z kolei tylko teoretycznie uzasadnia³ praktycz-
ne decyzje i rozwi¹zanie przyjête przez Ceynowê w po³owie XIX w. Po-
wtórzy³ go w swoim S³owniku w formie stosowanej przez naukê polsk¹
(np. K. Nitscha czy nastêpców Z. Stiebera): "Jêzyk kaszubski nale¿y do
tzw. grupy lechickiej, do której zalicza siê jêzyk polski oraz wymar³y w

3 J. Trepczyk, Kaszebizna, "Pomerania" 1980, nr 11/12, s. 27, gdzie cytuje artyku³ J.
Baudouin de Courtenay z 1904 r. we w³asnym t³umaczeniu na kaszubski.

4 Por. J. Treder, Wp³yw "S³ownika" Ramulta na postawy elit kaszubskich, w: Nazwy i

dialekty Pomorza dawniej i dziœ, red. J. Treder, Gdañsk 1995, s. 143-154.
5 J. Treoczvk. S³ownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, t. I-II, Gdañsk 1994, s. 3.
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po³owie XVIII wieku jêzyk po³abski"s - i podobnie w innym miejscu:

"S³owórz ma unaoczniæ zwi¹zki i ró¿nice kaszubszczyzny z ogóln¹ s³o-
wiañszczyzn¹, a przede wszystkim z polszczyzn¹, z któr¹ nale¿¹c do wspól-
nego tzw. lechickiego obszaru dialektycznego stoi w najbli¿szym pokre-
wieñstwie (obok wymar³ego jêzyka Po³abian)"6. Stanowisko to ogólnie - i
na swój sposób - akceptowa³, u¿ywaj¹c jednak okreœlenia "jêzyk kaszub-

ski", nie zaœ "gwara" czy "dialekt", przy czym dlañ tak by³o genetycznie i
ca³y czas w historycznym rozwoju kaszubszczyzny; ostatniego okreœlenia -
i np. "mowa kaszubska" - u¿ywa³ synonimiczni e i tylko dlatego, ¿e nie

chcia³ dra¿niæ inaczej myœl¹cych.
W uzasadnianiu swego pogl¹du pos³ugiwa³ siê t¹ sam¹ argumentacj¹, któr¹

inni wyzyskiwali przy uzasadnianiu statusu kaszubszczyzny jako dialektu przej-
œciowego miêdzy wymar³¹ po³abszczyzna i dialektami Polski kontynentalnej
z dodaniem, ¿e na polskim obszarze jêzykowym jest on najbardziej odrêbny
(K. Nitsch). S¹ to: a) akcent (kasz. doraznik) - ruchomy czy inicjalny zbli¿a

kaszubszczyznê do innych s³owiañskich prócz polskiego; b) twardoœæ spó³-
g³osek c, dz, s, z w miejsce miêkkich pol. æ, dŸ, œ, Ÿ - konsekwencja osobnych

dróg rozwoju ich poprzedników w obu jêzykach, nie zaœ z faktu, ¿e kaszubsz-
czyzna najpierw mia³a te¿ miêkkie æ, dŸ, œ, Ÿ; c) wy³¹cznie kaszubska zmiana
krótkich i/y, u w e, czêœciowo te¿ ps. ê niezdyspalatalizowanego w i (najpierw
nosowe), potem krótkiego i w e; d) dawne pomorskie postaci z ps. *tart typu
darga, pol. droga; e) brak e w typie kuñc, porenk, pol. koniec, poranek; t)
dawne pomorskie postaci z ó³(z sonantów ps. *l) typudó³d¿i; walk, typu 'ar (z
sonantu *f miêkkiego) typu cwiardi; zmiana miêkkich k' i g' w cz i d¿ typu
krótcze nod¿i; g) s³ownictwo kaszubskie; tu odwo³uje siê do "dziwnych" konsta-
tacji Stiebera czy Lehra-Sp³awiñskiego.

Owe wywody nielingwisty pod wzglêdem merytorycznym oceniæ trzeba

jako poprawne, oczywiœcie poza niektórymi konkretnymi b³êdami (np. w³¹-
czenie do argumentacji przyk³adów typu z¹b: zób) czy niekiedy wyraŸn¹ ten-
dencyjnoœci¹ (np. typ kuñc, porenk), jak te¿ nieuzasadnionym za³o¿eniem, ¿e
J. Baudouin de Courtenay, bior¹c w obronê Ramuha, ca³kowicie podziela³
jego pogl¹dy. Nie tu miejsce na szczegó³owe wywody, zawarte zreszt¹ w spo-
kojnej odpowiedzi H. Popowskiej- Taborskiej na te ubarwione ró¿nymi ko-
mentarzami i insynuacjami konstatacje i "na swój sposób" wyzyskan¹ argu-

6 J. Trepczyk, S³ownik..., t. II, s. 457.
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mentacjê7; zagadnienia te by³y ju¿ wielekroæ i na ró¿ne sposoby analizowane.
Dodam wszak¿e, i¿ uogólnienia H. Popowskiej- Taborskiej mog³y tylko w swym
stanowisku utwierdziæ adwersarza, który z kolei w swej odpowiedzi z jednej
strony uzna³ dokonania nauki polskiej na polu poznania kaszubszczyzny, ale z
drugiej podkreœli³, ¿e nauka ta "nie przemog³a sê rozwidnic pozdrzatku na
k .' b. [ ]"8 asze lznê ... .

Na swoj¹ korzyœæ móg³ zrozumieæ m.in. stwierdzenie, ¿e "zdaniem Bau-
douina de Courtenay proces palatalizacji by³ na gruncie kaszubskim inten-
sywniejszy i starszy ni¿ na gruncie polskim, wiêcej tu œladów opozycji ilocza-
sowych [",], zaœ alternacja samog³oskowa wynik³a z dawnych stosunków ilo-
czasowych przeprowadzona zosta³a konsekwentniej ni¿ na polskim obszarze
jêzykowym". To przecie¿ potwierdzenie tego, ¿e na którymœ etapie ewolucji
dawniej bli¿sze wiêzy uleg³y rozluŸnieniu, a¿ rozesz³y siê drogi rozwojowe
"obszaru polskiego" i "obszaru kaszubskiego". Inne stwierdzenie przytoczo-
ne za Baudouinem de Courtenay, a wynikaj¹ce z uwzglêdnienia przezeñ wy-
ników geografii jêzykowej, ¿e "polski i pomorski (kaszubski) tworz¹ w pew-
nym stopniu jednolity obszar jêzykowy", przenieœæ mo¿na na jeszcze szersze
obszary, np. lechicki czy zachodnio s³owiañski, stwierdzaj¹c i o nich, i¿ "two-
rz¹w pewnym stopniu jednolity obszar jêzykowy", Itd. Argumentacjê de Co-
urtenay dobrze Trepczyk pozna³, t³umacz¹c jego rozprawê; z niej zreszt¹ przej¹³
styl wypowiedzi, pisz¹c o de Courtenay: "Baro chutko uprawi³ sê z procemni-
kama Ramu³ta, jaczech wezbró³ od niedouczelców, szowinistów i od

nógorszech [...]".
Nie prowadzi to, jak widaæ, do rozwi¹zania problemu. W³aœciwoœci ró¿-

ni¹cych kaszubszczyznê od dialektów Polski kontynentalnej i tak przynajmniej
od XIII w. zbierze siê wystarczaj¹co du¿o, mimo ci¹g³ego ju¿ oddzia³ywania
owych dialektów kontynentalnych na kaszubszczyznê, Przypominaj¹ siê tu
stare konstatacje L, Malinowskiego, które musia³ znaæ de Courtenay:

,,0 ile wnosiæ mo¿na z ci¹g³ych zestawieñ z jêzykiem pol-
skim i z wykazem wyrazów, których brak w polszczyŸnie, autol;

7 H. Popowska- Taborska, W zwi¹zku z "Kaszebizn¹" Jana Trepczyka, "Pomerania"

1981, nr 4, s. 28-29; wymienione tu tytu³y zwi¹zanych z kaszubszczyzn¹ prac J. Baudo-
uina de Courtenay, mianowicie poza publikowanym: Kasubskij "jazyk", kasubskij "narod"
i kasubskij "vopros" (1897); wzmianka w haœle Slavjanskie jazyki (1900) i wypowiedŸ
Stosunek Kaszubów do Polaków (1916).

8 J. Trepczyk, Wedle kaszebizne, "Pomerania" 1981, nr 4, s. 30.
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jakkolwiek nigdzie nie wypowiada wyraŸnie swego zdania, wi-
docznie jednak podziela doœæ upowszechnione mniemanie, ja-
koby mowa kaszubska by³a po prostu narzeczem, odmian¹jêzy-
ka polskiego. Tymczasem rzecz przedstawia siê cokolwiek ina-
czej [..J. I w³aœnie mowa Kaszubów jest jedynem, dziœ jeszcze
¿yj¹cem, z wielu narzeczy ba³tyckich, czyli pomorskich, stano-
wi¹cych przejœciowe ogniwa od narzeczy polskich do po³abskich.
A jakkolwiek, w skutek po³o¿enia geograficznego i wp³ywów hi-
storycznych (Koœció³, szko³a, literatura itd.), jêzyk kaszubski
wiêcej od innych narzeczy po³abskich zbli¿a siê do polskiego, to
zawsze bardzo wiele znamion [..J zapewnia mu charakter za-
chodniolechicki "9.

U pod³o¿a tego zdania stoj¹ z kolei twierdzenia A. Hilferdinga, m.in.

"Narzecze, którym siê pos³uguj¹ te ostatnie resztki S³owian
nadba³tyckich, ma najwiêcej podobieñstwa do jêzyka polskiego.
Znajdujemy te¿ pewne œlady narzecza ludnoœci s³owiañskiej, za-
mieszkuj¹cej niegdyœ brzegi Elby i zachodniej czêœci Pomorza
Ba³tyckiego, w ró¿nych zabytkach piœmiennictwa. Œlady te wska-
zuj¹, ¿e jêzyk dawnych s³owiañskich mieszkañców Meklenburgii,
Brandenburgii i Liineburgskiego Wendlandu bliski by³ jêzykowi
polskiemu, ale mia³ tak¿e swoje charakterystyczne cechy. Owo
œwiadectwo cech jêzykowych, wsparte ró¿nymi Jaktami histo-
rycznymi, nasuwa myœl, ¿e jêzyk polski i jêzyk nadba³tyckich S³o-
wian stanowi³y jedn¹ wspóln¹ ga³¹Ÿ mowy s³owiañskiej, ga³¹Ÿ,
któr¹ mo¿na nazwaæ lechick¹ [lask¹! [..J. Stopniowe zbli¿anie
siê jêzyka polskiego s³yszy siê - mo¿na powiedzieæ - na ka¿dym

kroku w ziemi kaszubskiej w miarê, jak posuwamy siê z zachodu

9 Rec. ksi¹¿ki P. Stremlera O fonetyce jêzyka kaszubskiego (Worone¿ 1874) w "Bi-

bliotece Warszawskiej" II 1875, s. 142. Rosjanin ten wyzyska³ materia³y A. Hi1ferdinga.
L. Malinowski i J. Baudouin de Courtenay wyszli z tej samej Szko³y G³ównej w Warsza-
wie, gdzie s³uchali wyk³adów prof. filol. porów. z Moskwy J. Pap³oñskiego, który podczas
wycieczki na Kaszuby spotka³ siê w sierpniu 1856 r. w G³ówczycach z Hilferdingiem.
Mieli te¿ tego samego nauczyciela 1.1. Srezniewskiego, prof. Uniw. Petersburskiego, inte-
resuj¹cego siê Kaszubami, obaj oceniali s³ownik S. Ramu³ta, który aprobowali, nie wiado-
mo jednak, czy obejmowa³o to tu¿ przed drukiem dopisany wstêp; zob. J. Treder, S³ownik
kaszubski Ramu³ta po stu latach, "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze", VI, 1995, s. 12.
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na wschód i z pó³nocy na po³udnie. Dlatego nie jest mo¿liwe okre-
œlenie tak zwanego normalnego typu kaszubskiego narzecza{..fo.

Pogl¹dy Hi1ferdinga zaaprobowa³a ówczesna pocz¹tkuj¹ca slawistyka i
nawi¹za³ do nich J. Baudouin de Courtenay. Zna³ je i wiedzia³ o stanowisku
slawistów tak¿e Kaszuba F.Ceynowa, podró¿uj¹cy z Rosjaninem kilka dni po
Kaszubach w 1856 r., a zatem "zdaj¹c sobie zatem sprawê z tej »przejœciowo-
œci« kaszubszczyzny, z jej wtopienia (jak to widaæ np. u F. Miklosicha) i w
polszczyznê, i w po³abszczyznê, choæ o tej drugiej niewiele konkretnego jesz-
cze mo¿e wiedziano, z tego stanu bycia (aktualnie!) dialektem pod wp³ywem
polskim (kultura, Koœció³) lub niemieckim (pañstwowoœæ, urzêdy), Ceynowa
uzna³, i¿ to ostateczne piêtno »kaszubskie« mo¿e mowie Kaszubów nadaæ
tylko stworzenie wersji pisanejjêzyka(...]"ll. Tworz¹c j¹ wraz z podwalinami
piœmiennictwa kaszubskiego, da³ pocz¹tek "kwestii kaszubskiej", a zafascy-
nowany tym piœmiennictwem Ramu³t stworzy i z pieczêci¹ Akademii Umie-
jêtnoœci w Krakowie wyda s³ownik, który wraz z poprzedzaj¹cym go wstê-
pem da³ pocz¹tek "wojnie kaszubskiej". Baudouin de Courtenay do piœmien-
nictwa kaszubskiego Ceynowy, Derdowskiego i Majkowskiego w ogóle siê

nie odniós³.
Do omówionego tu artyku³u Trepczyka odniós³ siê te¿ Zak³ad Jêzyka Pol-

skiego Uniwersytetu Gdañskiego, protestuj¹c zw³aszcza przeciw "pos¹dzaniu
wielu wybitnych jêzykoznawców polskich o tendencyjnoœæ, a wiêc naukow¹
nieuczciwoœæ"12. Przede wszystkim na to oœwiadczenie jêzykoznawców z UG,
mniej na tekst H. Popowskiej- Taborskiej, ostro zareagowa³ L. B¹dkowski,
polemizuj¹c raczej z u¿ytymi w oœwiadczeniu sformu³owaniami ni¿ z meri-
tum rzeczy, a na koniec przywo³a³ "opiniê kanadyjskiego slawisty Peter Bro-
ka, ¿e kaszubszczyzna to jêzyk mangue, czyli niedosz³y albo niedorozwiniêty,
poniewa¿ ró¿ne okolicznoœci uniemo¿liwi³y jego pe³ne ukszta³towanie Siê"13 .
Artyku³ Trepczyka i polemika wokó³ niego zrodzi³a publikacjê A. Majewi-

10 A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udnio»ym »ybrze¿u Morza Ba³tyckiego, t³um.

N. Perczyñska, Gdañsk 1989, s. 98-99; orygina³ ros.: Sanktpeterburg 1862.
II J. Treder, Ceynowa wobec zdañ slawistów o kaszubszczyŸnie, w: J. Kamowski, Dr

Florian Ceynowa, Gdañsk 1997, s. 145-146.
12 Por. Nasze oœwiadczenie, "Pomerania" 1981, nr 4, s. 30.
13 L. B¹dkowski, Humanistyka nie lubi dekretów, "Pomerania" 1984, nr 4, s. 30-31.

Zrodzi³ siê z tego tytu³ ciekawego eseju J. Sampa, Zanim staniesz siê niemy w mowie
qjców, w: J. Samp, Poezja rodnej mo»y, Gdañsk 1985.



cza14, który na zaproszenie ZK-P i Zak³adu Jêzyka Polskiego UG by³ w Gdañ-
sku z odczytem na ten temat15 . PóŸniej wypowiedzieli siê o tym obszernie H.
Popowska-Taborska16 i E. Breza,17 u¿ywaj¹c bardzo szerokiej argumentacji.

J. Trepczyk - podobnie jak Ceynowa - niewiele zajmowa³ siê teori¹jêzy-
ka poza omówionym artyku³em i ni¿ej przytaczan¹ autobiografi¹. Dodajmy,
¿e ju¿ w 1933 r. skar¿y³ siê na spychanie kaszubszczyzny do "rzêdu gwar
polskich"18, natomiast w cyklu felietonów Domócy nórcek19 uporczywie za-
chêca³ do "stare o czestosc a sno¿otê kaszebsczi mo we w leteracczich
dokózach", zajmuj¹c siê w nich b³êdami ortograficznymi, znaczeniami wyra-
zów, a zw³aszcza ich zastosowaniem w "kaszebsczi pismieniznie (proze abo
poezeji)." Sam dawa³ tego przyk³ad, tworz¹c po kaszubsku, m.in. na temat

jêzyka.

2. Kaszubszczyzna literacka w teorii i praktyce

"Jakkolwiek pewnych przeb³ysków rozwojowych kaszubszczyzny mo¿-
na siêju¿ dopatrzyæ w XVI i XVII stuleciu (Krofey, Mostnik), to w³aœciwie jej
rozwój datuje siê dopiero od po³owy XIX wieku. Pozostaje on w zwi¹zku z
dzia³alnoœci¹ Floriana Cenówe i Hieronima Derdowskiego"20. Trepczyk do-

14 A.F. Majewicz, A New Kashubian Dictionary and Problem oJthe Linguistic Status
oj Kashubian (an Insight Jrom Outside the Field), w: Colectanea Linguistica in honorem
Adami Heinz. Prace KJ PAN 53, Kraków 1986, s. 95-99; por. tego¿, Jêzyki œwiata i ich
klasyfikowanie, Warszawa 1989, s. 13-14. Pogl¹d ten upowszechni³, m.in. w Gdañsku,
anonsem o tej pracy E. Breza, Status kaszubszczyzny rozwa¿any od nowa, "Pomerania"
1986, nr 12, s. 28. Potem WOK w Gdañsku i ZK-P zorganizowa³y konferencjê, któr¹
reprezentuje publikacja: Problem statusu jêzykowego kaszubszczyzny. Materia³y z sesji

popularnonaukowej 17 X 1991, Gdañsk 1992.
15 Dnia 3 IV 1989; zob. Zesz. Nauk. UG. Prace Jêzykoznawcze Nr 17-18, Gdañsk

1994, s. 266.
16 H. Popowska- Taborska, "Jêzyk czy dialekt?" - raz jeszcze o statusie kaszubszczy-

zny, "Jêzyk Polski" LXVIII, 1988, s. 87-96.
17 E. Breza, Kaszubszczyzna wœródjêzyków s³owiañskich,jejstatus jêzyko»y, w: Ka-

szubszczyzna w œwiecie, red. J. Samp, Wejherowo 1994, s. 7-20; ten¿e, Kszta³towanie siê
kaszubskiego jêzyka literackiego, w: Obrazjêzyko»y s³owiañskiego Pomorza i £u¿yc. Po-
granicza i kontakty jêzykowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, s. 247-256.

18 J. Trepczyk, O wolny byt ducha Kaszubów, "Zrzesz Kaszebskó" 1933, nr 3.
19 "Pomerania" od r. 1969 do 1974.
20 Por. J. TreDczvk. S³ownik..., t. I, s. 3.
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brze pozna³ wszystko, co napisano po kaszubsku, a jako Zrzeszyniec solidary-
zowa³ siê zapewne z A. Labud¹, który w cytowanym ju¿ artykule dzieli³ pisa-
rzy na pisz¹cych: 1) ¿argonem wzglêdnie popsut¹ polszczyzn¹, np. Derdow-
ski, Sêdzicki; 2) polszczyzn¹ kaszubi¹c¹, np. Ceynowa, Derdowskiego Czorliñ-

sci; 3) kaszubszczyzn¹polasz¹c¹, 4) kaszubszczyzn¹ wybitnie gwarow¹, np.
Heyke, Sychta; 5) kaszubszczyzn¹ w³aœciwie literack¹, np. Majkowski, Trep-
czyk, którzy "zdo³ali siê wznieœæ ponad gwarê rodzinn¹'. Teoretyk Zrzeszyñ-
ców, S. Bieszk sugerowa³ oprzeæ jêzyk literacki o dialekty zawieraj¹ce naj-
wiêcej cech charakterystycznych i w ostatnich dziesiêcioleciach najbardziej
¿ywotne w twórczoœci: "a jest to grupa dialektów centralnych zachodnich".

Zbli¿ony by³ pogl¹d Trepczyka. Przy zró¿nicowaniu dialektalnym Kaszub
podstaw¹ kaszubszczyzny literackiej powinny byæ w³aœciwoœci dialektów cen-
tralnych z nawi¹zaniem do pó³nocnych, co powtarza za sugesti¹ Lorentza,
m.in. mo¿e u niego i Trepczyka w nawi¹zaniu do pó³nocnokaszubskiego S³a-
woszyna Ceynowy, jak te¿ z wyzyskaniem doœwiadczeñ Derdowskiego, który
czerpa³ leksykê z gwar nadmorskich, podobnie zreszt¹ w póŸniejszym okresie
twórczoœci Majkowski. Œwiadomie Zrzeszyñcy unikali cech po³udniowoka-
szubskich zgodnych z ogólnopolskimi, w nadmiarze - ich zdaniem - obec-

nych u pochodz¹cych z po³udnia Derdowskiego czy Majkowskiego, zw³asz-
cza zaœ u Sêdzickiego. Preferuj¹c zatem w³aœciwoœci pó³nocnokaszubskie, stwa-
rzali wra¿enie, ¿e istotnie pos³uguj¹ siê kaszubszczyzn¹ pó³nocn¹, gdy fak-
tycznie u¿ywali po prostu w "uszlachetnionej" postaci swojej kaszubszczyzny
domowej bli¿szej pó³nocy. Krytycznie z tego powodu Trepczyk ocenia³ m.in.
jêzyk utworów swego prefekta, L. Heykego, z Cierzni pod Bieszkowicami:
"Wiersze Heykego budzi³y jednak we mnie pewne obiekcje natury jêzykowej.
Widzia³em w nich, obok niezaprzeczalnych walorów poetyckich, znaczn¹ iloœæ
wyra¿eñ niekaszubskich, co do których, bêd¹c bardzo czu³y na kaszubsk¹ czy-
stoœæ jêzykow¹, mia³em swoje zastrze¿enia"21 .

Trzymanie siê tych za³o¿eñ mocno wyró¿nia³oby wersjê literackiej kaszubsz-
czyzny Zrzeszyñców, ale ci poza tym wprowadzali sporo neologizmów fone-
tycznych, s³owotwórczych, zw³aszcza leksykalnych (wraz z neosemantyzma-
mi), kieruj¹c siê w tym zabiegu "ogólnymi' dawnymi tendencjami rozwojowy-
mi tzw. pó³nocno-zachodnio-lechickiego bieguna jêzykowego, zachowanymi
szcz¹tkowo do dziœ jeszcze w archaicznej ¿ywej kaszubszczyŸnie pó³nocnej.

21 J. Drze¿d¿oll, Wspó³czesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986, s.

230.



Potwierdza tak¹ postawê równie¿ jego autobiografia22, w której znajduje-
my m.in. takie wa¿ne, w pe³ni trafne konstatacje, które warto tutaj przytoczyæ
(podkreœlenia: J.T.) i choæby krótko skomentowaæ:

,,1. [..] kaszubszczyzna nie jest ¿adn¹ popsut¹ gwar¹ pol-
sk¹ upstrzon¹ niemczyzn¹, lecz oryginaln¹ mow¹ s³owiañsk¹,
ostatnim nie zgermanizowanym dialektem pomorskim. Tej mo-
wie -jej utrzymaniu, pielêgnacji i rozwojowi - poœwiêci³em swoj¹

twórczoœæ. Ka¿dym utworem staram siê podkreœlaæ charaktery-
styczne w³aœciwoœci kaszubszczyzny, a wiêc: ruchomy akcent
pó³nocnokaszubski, jako pozosta³oœæ pras³owiañsk¹, obok ak-
centu inicjalnego, po³udniowokaszubskiego. Dobieram s³ownic-
two wy³¹cznie kaszubskie, aby uchroniæ je od zapomnienia. Sta-
ram siê przywo³aæ do ¿ycia te wszystkie wyra¿enia, które wy-
chodz¹ z potocznej mowy kaszubskiej czy te¿ z powodu niezro-
zumienia ich przez ogó³ polski bywaj¹ czêsto pomijane przez
niektórych literatów kaszubskich. W ten sposób pragnê wzbu-
dziæ ukochanie kaszubszczyzny, gdy piszê o niej: Tczewartna jes,

jak dzejów duch[..].
2. Wed³ug mnie rozwój literacki kaszubszczyzny powinien

iœæ w kierunku eliminacji obcych w kaszubszczyŸnie wyrazów w
przypadkach, gdy mamy w³asne, rodzime. A wiêc: nie zgrzitac-
lecz szrewotac; nie wcale - lecz w ca³osce, nijak; nie para -
lecz ropa; nie bec sztolc - lecz statkowac sê, bec buszny; nie
bios -lecz le, leno; nie doch - lecz ko, równak, jednak; nie do-
kuczac - lecz doskacac, dosadzac, doskrzewac, do¿era c, doce-
nac, grozec kogus; nie krz¹tanina -lecz uwijak; nie namacac-
lecz namaklac; nie owoc - lecz brzad; nie postanowic - lecz

udbac; nie trochê -lecz perznê, k¹sk itd. Co innego, gdy chodzi
o literaturê tzw. gwarow¹23 - powinna ona wiernie oddawaæ

s³ownictwo danego dialektu.

22 J. Drze¿d¿on, Op. cit., s. 236, 243-245 (odpowiednio). Por. te¿ wywiad: Slu¿ec
Kaszebom e kaszebiznie, "Pomerania" 1997, nr 9, s. 13-16.

23 A. Labuda, Fazy..., s. 78 pisa³: "Przedstawicielami kaszubszczyzny wybitnie gwa-
rowej s¹: ks. dr Leon Heyke (Stanis³aw Czernicki) i ks. Bernard Sychta. Obydwaj literaci
pisz¹ w swoich rodzinnych dialektach, na skutek czego zmuszeni byli stworzyæ sobie od-
rêbne i specyficzne pisownie."



Pogl¹dy Jana Trepczyka na kaszubszczyznê 77~ . , . - -

Wreszcie jestem zdania, ¿e pisarz kaszubski powinien wyka-
zaæ du¿o inwencji w tworzeniu nowych s³ów, mianowicie ta-
kich, których brak odczuwa siê w kaszubszczyŸnie literackiej.
Powinny one naturalnie mieæ swoje oparcie w rodzimym s³ow-
nictwie iformach. Dla przyk³adu podajê neologizmy przeze mnie
utworzone: snie¿elc (w miejsce u¿ywanego wyrazu niemieckie-
go Schneemann, pol. ba³wan œniegowy), wescelók {w miejsce
polskiego chodnik 'trotuar '; przedownik]24 (w miejsce braku-
j¹cego wyrazu, polski przymiotnik; obecny w innych jêzykach
s³owiañskich - prid(j)ev, pridevnik, pridavne mene).

Przegl¹daj¹c utwory wspó³czesnych pisarzy kaszubskich
spotyka siê u niektórych autorów jeszcze bardzo du¿o wyrazów i
form obcych kaszubszczyŸnie. fJ)1t³umaczyæ by to mo¿na ewen-
tualnie brakiem kaszubskiego odpowiednika czy nieœwiadomo-
œci¹. Jest jednak gorzej i nie do wybaczenia, gdy autor umyœlnie
wprowadza polskie wyra¿enia i formy, t³umacz¹c swoje postê-
powanie pragnieniem, ¿eby jego utwór by³ zrozumia³y przez ogó³
Polaków. Takie postêpowanie wed³ug mnie jest nie tylko mylne,
ale wprost zgubne w pracy nad rozwojem literackiej kaszubsz-
czyzny. Powstaje wówczas mieszanina do niczego nieprzydatna
i nikomu niepotrzebna. Nie dziwiê siê, gdy tych nalecia³oœci
znaczna iloœæ wystêpuje jeszcze u pierwszych naszych twórców.
Jednak dzisiaj, gdy znajomoœæ kaszebizne tak bardzo post¹pi³a
naprzód, nale¿a³oby siê spodziewaæ kaszubszczyzny bardziej
poprawnej ".

Odnosz¹c siê tutaj do ujêæ ogólniejszych i krytyki Heykego, powiedzieæ
trzeba, ¿e zachwytu Trepczyka nie budzi³a zapewne nie tylko twórczoœæ Der-
dowskiego, lecz tak¿e m³odego Majkowskiego, tj. Jak w Koscerznie koscelnego
obrele (1899) i wiele wierszy z tomu Spiewe ifrantówci (1905). J. Kamow-
skiego Nowotne spiewe (1910) ceni³ za dostosowanie rytmiki wierszy do ini-
cjalnej akcentuacji po³udniowokaszubskiej, co chwali³ te¿ m.in. F. Lorentz.
Ze wspó³czesnych kaszubskich t³umaczeñ tekstów biblijnych wybra³by nie-
w¹tpliwie wersjê jêzyka F. Gruczy ni¿ E. Go³¹bka, mimo i¿ drugi translator
sam¹ koncepcjê i niejeden szczegó³ z Mestra Jana dyskutowa³.

24 Rekonstrukcja, z wyzyskaniem S³ownika J. Trepczyka, zepsutego w druku tekstu

autora.



A teraz krótko o wybranych kwestiach bardziej szczegó³owych. W fo-
netyce preferowa³ charakterystyczne w³aœciwoœci kaszubszczyzny dawnej,
jak np. typu darga, starna, ko/p, mo/czec, cwiardi, spiarti, cygn¹c/ cegn¹c
(nie: c¹gn¹c), zwón, d¹s/o, redosc i jerzmo, wicy; ale te¿ po³udniowy nowy
typ godac, spiewac wobec gadac, spiewac czy wybitnie lokalne np. robic
kogus czims wobec robic kogos kims. Id¹c œladem Karnowskiego, udanie
wyzyskiwa³ inicjalny b¹dŸ ruchomy akcent, zw³aszcza oksytoniczny, rymu-
j¹c np. brat: stalat, swiêt : drzewiêt. Gdy chodzi o leksykê, to w liryce nie-
w¹tpliwie u¿ywa³ niemal wy³¹cznie s³ownictwa rodzimego, jednak zbada-
nia wymaga, czy tylko wychodz¹cego z potocznej mowy, jak np. blón 'ob-
³ok', bucha, czo/n, juñc, otrok itp., kiedy tak¿e np. buwrón, deja, kan¹c,
kniez, stalata, swi¹da, WdOl; wjada, zdrzadnio, zgrow itp. Inaczej siê to przed-
stawia w publicystyce i artyku³ach naukowych (zob. ni¿ej), gdzie te¿ nie-
rzadko zdarza siê ganione tu pomijanie umyœlne osobliwszych wyrazów, aby
u³atwiæ zrozumienie.

Wi¹¿e siê z tym problem tworzenia nowych s³ów, zw³aszcza dla takich
sfer, jak np. administracja, gospodarka (przemys³), religijnoœæ, sztuka i nauka
(zob. ni¿ej). Nie uda³o siê tu chyba Trepczyko~i do koñca - mimo samej
œwiadomoœci i raczej dobrego wyczucia - pogodziæ tendencji do eliminacji

obcych wyrazów i fonu, np. liczne composita wed³ug wzorca niemieckiego,
np. d¿eskapela 'jazzband' (niem. Jazzkapelle), przejmowanie wyrazów z lite-
rackiej niemczyzny, np. szos 'piêtro' (niem. Geschos), pó³kalki pó/szos 'pó³-
piêtro' (niem. Halbegeschos) i pe³ne kalki, np. krêgoobrozk 'panorama' (niem.
Rundblick), a tak¿e tworzenie derywatów od podstaw obcych, np. izolerny,
sadistny. Uwagê jednak zwróciæ mo¿na na to, ¿e ogólny autentyzm w tym
zakresie wynika z przejmowania ludowego s³ownictwa (m.in. z Sychty) i sto-
sowania rodzimych technik i œrodków tworzenia wyrazów.

Ze Zrzeszyñców chyba tylk025 J. Rompski tak wyraŸnie w zakresie jêzy-
ka eksperymentowa³, Labuda zaœ mniej w samej twórczoœci, wiêcej w swoich
s³ownikach26 .

Problem jêzyka doœæ czêsto pojawia siê w poezji Trepczyka, ze szczegól-
n¹ moc¹ w rzadziej cytowanym wierszu Moja kaszebizna (1960):

25 Pomijam tu F. Gruczê, który wyraŸnie siê zaktywizowa³ istotnie po œmierci J. Trep-

czyka (1989), o czym E. Breza, Kszta³towanie siê kaszubszczyzny..., s. 256.
26 Por. H. Popowska- Taborska, Neologizmy i neosemantyzmy w s³ownikach kaszubskich

Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, "Prace Filologiczne" XXXIII, 1986. s. 135-140.
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"Jes sluñcem, co grzeje i seje wkól wid,/ Jes wiñcem uplotlim
i z kwiotkó»!; i z krut,/ Jes moc¹, co prowadzy ledztwo na czepi J
lubot¹ miodn¹, co wemiko z lep.// Dozdrzóno te zwêczisz i zwo-
nisz, sklenisz/ J dergocesz szczescym i usmiewno zdrzisz./ Cziej
jes zabiwóno, to czec je twój chlech,/ Pojuga sê gru¿d¿i i twój
belny dech.// O, moja kaszebizna, szczescym mie mdze!/ Jak kwiotk
naji zemi, jak sluñce sklenie!/ Te zwêcze pojug¹jak dobetny zwón,/
Rozkoscerze skrzydla, zdzer¿ewoj swój gón!"

- czy w ogólnie znanym wierszu-manifeœcie Kaszebskó mowa, koñcz¹-

cym siê strof¹:
"O, mowo starków!/ Me ce w strój obleczeme buszny,/ ̄e mdzesz
sklenia jak gwiozdów trój,/ Jak sluñca wid peszny! "27

Celowo przytoczy³em tutaj te teksty, aby mo¿na by³o oceniæ i g³êbiê my-
œli poety oraz jego poetyckie umiejêtnoœci, a tak¿e piêkno i starannoœæ w sfe-
rze jêzyka. F. Neureiter pisa³: "Szczególny szacunek okazuje poeta mowie
kaszubskiej, nad której doskonaleniem stale pracuje. W rodzinnej mowie ucie-
leœnia siê dla niego ca³a tajemnica duszy kaszubskiej. Staraj¹c siê wzbogaciæ
kaszubskie narzecze, u¿ywa niejednokrotnie s³ów rzadkich, zapo¿yczonych z
ró¿nych innych dialektów, albo nawet wprowadza w³asne neologizmy, wsku-
tek czego lektura jego utworów bez znajomoœci tego specyficznego s³ownic-
twa bywa czêsto nie³atwa"28. Inny jest jednak jêzyk jego publicystyki, jak
dowodz¹ przytoczone wy¿ej fragmenty artyku³u Kaszebizna.

3. "S³ownik" J. Trepczyka i jêzyk translacji

W S³owniku polsko-kaszubskim29 pozosta³ wierny ogólnej dewizie Zrze-
szyñców: "Odrodzenie ludu kaszubskiego przez pielêgnowanie i rozwój mowy

27 Objaœnienie trudniejszych s³ów: wid - œwiat³o, kruta - kokarda, czep - szczyt,
lubota miodno - mi³oœæ s³odka, lepa - warga, sklenic - œwieciæ, zabiwóny - zapominany,
chlech - p³acz, pojuga - wielka wolnoœæ, betny - wielki, doskona³y, gru¿dzec sê - kurczyæ
siê, mdze - b¹dŸ, zwêcze - dŸwiêcz, brzmij, dobetny - zwyciêski, rozkoscerzac - rozwijaæ,
zdzer¿ewac - wzmacniaæ, gón - bieg, lot, stark - dziadek, buszny - dumny, uroczysty, trój
- mnóstwo, peszny - piêkny.

28 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu. Prze³. M. Boduszyñ-

ska-Borowikowa. Wstêpem opatrzy³ T. Bolduan, Gdañsk 1988, s. 182.
29 Por. o nim te¿: J. Treder, Jan Trepczykjako mi³oœnik kaszubszczyzny, "Pomerania"

1997,nr9,s.17-19i22.



80 Jerzy Treder

kaszubskiej i wszystkich rodzimych wartoœci kulturalnych" - jak te¿ wy¿ej

wypowiedzianym za³o¿eniom szczegó³owym, staraj¹c siêje realizowaæ w jak
naj szerszym zakresie, niekiedy z przesad¹, np. w zakresie neologizmów. Mu-
sia³ tu bowiem stworzyæ wiele nowych wyrazów nazywaj¹cych zjawiska i
pojêcia z dziedzin nie objêtych tradycyjnym s³ownictwem ludowym. W po-
dobnej sytuacji by³jako t³umacz artyku³u; notabene, translacja Trepczyka tek-
stu jêzykoznawczego na kaszubski jest chronologicznie drugim tego rodzaju
wydarzeniem w dziejach piœmiennictwa kaszubskiego3O .

Broni¹c rodzimego elementu etniczno-jêzykowego, dopuszcza³ równie¿
sporo w³aœciwoœci jêzykowych obcych, zw³aszcza niemieckich, genetycznie
ca³kowicie obcych kaszubszczyŸnie, wywo³uj¹c m.in. takie reakcje: "Doœæ
ryzykowny to eksperyment na ¿ywej kaszubszczyŸnie, która przez stulecia
opiera³a siê skutecznie germanizacji"31 . Najmocniej wyrazi³o siê to w jego
S³owniku, mianowicie w zakresie: 1. fonet~ki: konzonanta, tendenca; bulgarz-
czi, sloweñsczi; szpekulatiwny, energisz, esenc itd.; te¿ w nazewnictwie geo-
graficznym, np. Elba i Kóln polskie: £aba, Kolonia; 2. s³owotwórstwa: eks-
emplar, amperom eter, aktiw, baderowac, badera, nadd³ud¿i, skonstanterowó-
ny; 3. s³ownictwa, zw³aszcza wyrazy z³o¿one: samoprojekcejó : Selbstprojek-
tion; tegoórtny : derartig( en), samousztó³cena : Eigenstaltung; g³êbokchwótny
: tiefergreifende; tutaj tak¿e polskie, np. procemstówny : przeciwstawny; 4.

.frazeologii: ¿yæ na wielk¹ skalê: in grossen Ausmass; (psychologijó)
³asecowewo gniózda : niem. (die Psyhologie) des Wespennestes; spólec ca³¹
checz, ¿ebe le upiec chebnewo nieprzicela .. das ganze Haus verbrennen, um
nur den gehaj3ten Feibd zu backen; cos w jaczims (np. kaszebsczim) obucym
'tylko zewnêtrznie': in (kasubischen) Gewande; kocó muzyka: Katzenmusik;
dzewi ledze smiej¹ sê ze wszetczewo : niem. die Wilden lachen ja iiber alles;
go³ó nomenklatura.. bloj3e Nomenklatur; jódnó kórta : Speisekarte; miec gózdz
w g³owê trafiony 'trafiæ w sedno' : den Nagel auf den Kopf getrofen.

Wyj¹tkowo w artykule nie kalkuje: an den Haaren gezogen: przesadzone
'naci¹gane', na oko 'w przybli¿eniu': angeflihrlnurscheinbar 'pozorny'. Z
kolei w S³owniku czêstsze s¹ adaptacje frazeologizmów polskich, jak np. zgrów

30 Pierwszym by³ przek³ad z rosyjskiego F. Ceynowy Móje spóstrze¿enjo prze przeze-

ranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móv¹ Kaszebsk¹, "Gryf' IV 1912, nr 4-6; z
rêkopisu z 1851 r. wyda³ W³odzimierz A. Francew (1867-1942); w przygotowaniu nowe
wydanie krytyczne.

3! J. Trepczyk, S³ownik..., t.lI, s. 457.
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rozgrzeszi sposób.. cel uœwiêca œrodki. Obujêzykami mo¿na by t³umaczyæ np.
rozwalony ustaw .. guten Laune 'dobry humor'; czesto uczba.. die reine Wis-
senschaft; ksêga ze setme zómkama .. ein Buch mit sieben Siegeln, porównaj
pol. zamkn¹æ na siedem zamków 1855 obok schowane pod siedmi¹pieczêcia-
mi 1859; z wiodra cos scholpac 'wzi¹æ coœ z powietrza' .. aus der Luft gegrif-
fen; zanolegac od zjinaczi wiodra 'od pogody' : von der Wetterveriinderung
abhiingig; niedok³adn¹ kalkê reprezentuje gor¹cy charakter 'gwa³towny od-
dŸwiêk' : leidenschajltiche Charakter. Niekiedy dochodziæ do tego mo¿e zgod-
noœæ z kaszubszczyzn¹ mówion¹, np. kasz. bec w sztêdze : niem. instande. Nie
tylko zreszt¹ tylko z tych dwu jêzyków t³umaczy frazeologizmy, jak dowodz¹
np. legotny ¿eczbe : pia desideria; w sprawach szmaczi ni ma dowodzezne .. de

gustibus non est disputandum; w dobri wierze.. bona fide,' swojewo ortu.. sui
generis. Przytoczono tutaj te¿ przyk³ady z translacji artyku³u, w tym wszyst-
kie frazeologizmy, gdy¿ poœrednio materia³ ten ma równie¿ charakteryzowaæ
jêzyk Baudouina de Courtenay. Na wszystkich p³aszczyznach jêzyka widaæ

czêste zapo¿yczanie siê, co w takiej sytuacji nie jest czymœ wyj¹tkowym, np.
kalka sk³adniowa: Je to ale czesto niczno rozwo¿nota .. Es ist aber ganz nich-

tige Erwiigung.
T³umaczenie w ca³oœci wykazuje daleko id¹c¹ zale¿noœæ od wzorca nie-

mieckiego, nie tylko co do uk³adu akapitów, porz¹dku zdañ, nawet szyku wy-
razów, ale równie¿ w wyborze leksykalnych ekwiwalentów kaszubskich, t³u-
macz¹c¹ siê przede wszystkim chêci¹ u³atwienia zrozumienia, m.in. z racji

hermetycznoœci naukowego jêzyka, np. czecho-slowacczi .. cecho-slovakisch,
lu¿ecko-sorbsczi .. lausitz-sorbich; aran¿owac.. arrangieren; eskamota¿o ..
Eskamotage, indiwiduum .. Individuum, insynuacejo .. Insinuation; kuñsztow-

ny .. kiinstlich; lojalnota.. die Loyalitiit,. patrijotny .. patriotisch, reprezentant
.. Repriisentant, rozrechuk.. Abrechnung, szpekulatiwny .. spekulativ; zliñczo-

waG .. gelyntchen. Nie zawsze tak postêpuje, nieraz raczej kalkuje, np. komi-

scher .. smieszny, Komismus.. smiesznota,' matreczny pisark.. Urkundenschre-
iber; opisowo metoda.. deskriptive Methode; zeszlachowac .. identifizieren.

Kalkowanie czêste jest w terminologii, np. mowowiedza ..Sprachwissenschaft
(pol. jêzykoznawstwo/wiedza o jêzyku), mowno obeñda .. Sprachgebieten (pol.
obszar jêzykowy), dialektowo zgrupczena .. Dialektengruppe (pol. grupa dia-
lektalna); mowny ort.. Sprachtypus,. dialektowi ustow.. dialektische Zustand;
wielenowo alternacejo .. guantitative Vokalalternation,' wokalny znak.. Vokal-

zeich; lepnozêbny .. labiodental, zêbowolepny .. dentilabiales,' dialektologowi
charakteristik .. dialektischen Charakteristik; niepe³ne kalki: mownoortno
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gódka .. mundartl¿che Var¿etiit; przechada.. Ubergang. Nierzadko w termino-
logii ujawnia siê synonimia obcy i rodzimy: bilabialny obok dwaliipny ( bila-
b¿alen); diibeltszlab¿zowosc obokpunelzwêk (Vollaut 'pe³ny dŸwiêk'); rozwij
obok degeneraciijó .. Degenerat¿on. Na terminologiê wp³yw wywrzeæ mog³a,
jak przyk³adowo pokazano, te¿ polszczyzna.

Taki zabieg dotyczy te¿ neologizmów s³owotwórczych typu admin¿stra-
t¿wny, cenzurny, m¿kroskopno, hakatiizna, n¿hiliizna, po³ab¿zna, równie¿ w
zakresie terminologii: diftongow¿zna : D¿phtong¿s¿erung .. dyftong; kluzylny..
clusile.

H. Popowska- Taborska zaliczy³a J. Trepczyka do obroñców jêzyka kaszub-
skieg032, ale od pocz¹tku u Zrzeszyñców, m.in. w s³ownikach A. Labudy i Trep-
czyka, wskazuje na "tworzenie form sztucznych i neosemantyzmów"33 , akcen-
tuj¹c te, które wcale nie usuwaj¹ wyrazów obcych, choæ leksykograf twierdzi³,
¿e ,,[...] stara siê pokazaæ kaszubszczyznê autentyczn¹, unikaj¹c, o ile mo¿no-
œci, obcych nalecia³oœci"34. Podobne sprawy spostrzega E. Breza, pisz¹c: ,,[...]
wyznajê szczerze, ¿e s³ownik Trepczyka trochê mnie zawiód³ i rozczarowa³.
I autor, i otoczenie zapowiadali »s³oworz apartnoscy kaszebsczich«, przez co
rozumia³em archaizmy i wyrazy specyficznie kaszubskie u¿ywane przez Ka-
szubów, tymczasem otrzymaliœmy s³ownik neologizmów i to czêsto chybio-
nych"35 . Badacze ci woleliby, aby neologizmy te by³y jakoœ oznaczone, ale s³ow-
nikarz zdecydowanie oœwiadcza³, ¿e niewa¿ne s¹ dociekania, "czy dany wyraz
jest autentyczny, czy urobiony, gdy¿ bez urabiania nie ma ¿adnego jêzyka[...]"36.

Jêzyk ich budzi³ sprzeciw w krêgu "Kleki": "wiele Kaszebów muszy so
baro g³owic nad odczetanim niejednech werazów »czesko-s³owiañskiego«
pochodzeni. Jednak z dregi strone, »Zrzesz« wprowodzo taki weraze, chter-

32 H. Popowska- Taborska, Obroñcy jêzyka ma³ej ojczyzny, w: Gdañsk i Pomorze. Ma³a

ojczyzna Kaszubów, red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1995, s. 45-50, zw³aszcza s. 48-49.
33 H. Popowska- Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, s. 56-57; ta¿, Neologizmy

leksykalne powstaj¹ce w trakcie tworzenia kaszubskiego jêzyka literackiego, w: Uwarun-
kowania i przyczyny zmian jêzykowych. Jêzyk na pograniczach, 11, Warszawa 1995, s.
121-127; przedruk: H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka, zabytki,
kontakty jêzykowe, Gdañsk 1998, s. 110-116.

34 J. Trepczyk, S³ownik..., t. II, s. 457.
35 E. Breza, S³ownik polsko-kaszubski Jana Trepczyka na tle innych s³owników ka-

szubskich, w: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Pó³nocnych i Zachodnich, red. E. Homa,
Zielona Góra 1998, s. 105.

36 J. Trepczyk, S³ownik..., t. II, s. 457.
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nych nicht nie nalæze w ¿odnym s³owniku kaszebskim i swoj¹ nowosc¹ s¹

czêsto przeciwni zji zasadama[...]" (F. Schroeder, 1938), czy: "Przy pomocy
naci¹ganych form, pokracznej pisowni, doboru nieznanych powszechnie lub
ma³o u¿ywanych wyrazów, szczególnie w jêzyku polskim (literackim), uchy-
bieñ indywidualnych, usi³uj¹ stworzyæ pozory wielkiej odmiennoœci od po-
prawnej polszczyzny - nowy jêzyk" (F. Sêdzicki, 1936)37. Tzw. "Klekowców"

³¹czy³o bowiem uznawanie kaszubszczyzny za dialekt, "wyciszanie" odrêb-
noœci, pisownia zbli¿ona do polskiej - ustalona przez Roppla (1939).

Zgromadzono tutaj sporo wypowiedzi J. Trepczyka o kaszubszczyŸnie i
informacji o tym z ró¿nych innych Ÿróde³, a tak¿e nieco komentarzy w³asnych
i innych obserwatorów, ukazuj¹c w ten sposób sam¹ problematykê, jej z³o¿o-
noœæ, wewnêtrzne i zewnêtrzne konteksty, aby zarysowaæ szersze t³o zagad-
nienia i zasygnalizowaæ kierunki potrzebnych szczegó³owych analiz ró¿nych
aspektów dzia³alnoœci Trepczyka na naj szerzej ujmowanej niwie kaszubsz-
czyzny. W przemo¿ny sposób wyra¿a³o siê to w zabiegach o (z)reformowanie
i ustalenie ortografii kaszubskiej, w czym pisarz bra³ zawsze czynny udzia³.

Niew¹tpliwie wraz z innymi Zrzeszyñcami - doœæ licznym, jak na warun-
ki kaszubskie, ugrupowaniem twórców o wyrazistym obliczu - szeroko wp³y-

wa³ i wp³ywa na swe œrodowisko: na poprzedników (np. Majkowski), na sobie
wspó³czesnych, w tym i na antagonistów (np. œrodowisko "Kleki"), wyraŸnie
na pewno na starszych i m³odszych wspó³czeœnie pisz¹cych. Wp³yw ten doko-
nywa³ siê m.in. w bezpoœrednich kontaktach, przede wszystkim wszak¿e przez
liczne i wa¿ne publikacje, jak np. wiersze i pieœni, felietony i eseje, a tak¿e
przez s³owniki38. Wp³ywali na myœlenie, piœmiennictwo i jêzyk Kaszubów od
pocz¹tku lat trzydziestych a¿ do koñca lat dziewiêædziesi¹tych, a zatem bar-
dzo d³ugo, niemal przez trzy pokolenia. Osobiœcie, zalecaj¹c krytycyzm i wy-
obraŸniê, tak¿e radzi³bym wspó³czeœnie pisz¹cym trzymaæ siê ogólnie tego
modelu39.

37 Oba cytaty za: J. Drze¿d¿on, Piêtno Smêtka, Gdañsk 1973, s. 63.
38 Pod tym k¹tem warto by przebadaæ S³ownik B. Sychty, który jakkolwiek od Zrze-

szyñców siê dystansowa³, ale uczestnicz¹c jakoœ w ¿yciu literackim regionu i przez swoich
informatorów (m.in. ze sfery inteligencji), móg³ przej¹æ od nich pewne w³aœciwoœci jêzy-
kowe (np. typ oszekuwac, podskakuwac), szczególnie s³ownikowe, jak np. borenk, cz¹d,

gana, grabsac,jedurny,juwerny,
39 Da³em temu przyk³ad m.in. w tekœcie: Skórb apartny kaszebizne, "Pomerania" 1995,

nr 4 (264), s.32-34, wyg³oszonym na promocji S³ownika.
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Zjazdy rodzinne na Kaszubach Pomorzu

1. Czy rodzina jest nadal wa¿na?

Œwiat wokó³ nas nieustannie siê zmienia. Ka¿dego dnia zaskakiwani je-
steœmy nowymi informacjami, które wywo³uj¹ zdumienie, czasami radoœæ,
czêsto przera¿enie. W takich sytuacjach bardzo czêsto szukamy skutecznego
azylu, miejsca, gdzie mo¿emy poczuæ siê "u siebie". Wspó³czesna epoka, w³a-
œnie dziêki niezwyk³ej dynamice spo³ecznej oraz dramatycznym wydarzeniom,
uœwiadamia nam znaczenie tego, co okreœlamy mianem domu rodzinnego,
ma³ej ojczyzny, krêgu przyjació³ itd.

Na Pomorzu, a szczególnie na Kaszubach, wiêzi rodzinne, mimo wp³ywu
cywilizacji, pozostaj¹ nadal silne. Wielu przedstawicieli rodów inteligenckich,
gburskich czy drobnoszlacheckich jest dumnych z pradawnej metryki i zwi¹z-
ków rodziny z ma³¹ pomorsk¹ ojczyzn¹. Owocuje to zbieraniem i chronie-
niem pami¹tek rodzinnych oraz prowadzeniem, najczêœciej amatorskich (co

wcale nie oznacza, ¿e nierzetelnych), poszukiwañ genealogicznych. Znamy
ju¿ przedwojenne przyk³ady prac poœwiêconych danej rodzinie. W Polsce po-
wsta³a np. bardzo cenna praca poœwiêcona Wika-Czamowskiml. W Niem-
czech podobnych opracowañ by³o du¿o wiêcej. Tam tradycja badañ genealo-

A. Wika-Czamowski, Historia rodu Wika-Czarnowskich, Gdañsk 1930.
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gicznych, rodzinnych jest du¿o starsza i bogatsza2. W jej rozwijaniu maj¹
swój udzia³ tak¿e rody kaszubskie i pomorskie.

Ostatnia wojna, niestety, nie oszczêdzi³a rodzinnych archiwaliów i zbio-
rów pami¹tek. A póŸniej klimat w naszym kraju nie by³ zbyt sprzyjaj¹cy dla
podkreœlania tradycji rodzinnych, choæ z drugiej strony to w³aœnie rodzina by³a
czêsto jedynym schronieniem przed opresj¹ systemu. To zreszt¹ t³umaczy, dla-
czego rodzina by³a ijest na najwy¿szym miejscu w hierarchii Polaków3. Mimo
gro¿¹cego kryzysu rodziny, Polacy pozostaj¹ spo³eczeñstwem domatorów, ce-
ni¹cych najwy¿ej w hierarchii celów ¿yciowych szczêœliwe ¿ycie rodzinne4 .
Dotyczy to tak¿e spo³ecznoœci kaszubskiej. Z najnowszych badañ socjologicz-
nych wy³ania siê obraz potwierdzaj¹cy ustalenia historyków, ¿e rodzina zaj-
muje centralne miejsce w hierarchii wartoœci Kaszubów5 . B. Synak, przedsta-
wiaj¹c system wartoœci Kaszubów, stwierdza: ..Podstawowym sk³adnikiem tego
systemu jest rodzina - charakteryzuj¹ca siê stosunkowo du¿¹ spójnoœci¹ i miê-

2 Z wydawnictw, dokumentuj¹cych tak¿e losy pomorskich rodzin, warto wspomnieæ

choæby o wielotomowym Genealogisches Handbuch des Adels. Istnieje w Niemczech tak-
o ¿e zwi¹zek szlachecki (coœ na kszta³t naszych Towarzystw Ziemiañskich) - Vereinigung

der Deutschen Adelsverbande, wydaj¹cy swoje czasopismo pt. "Deutsches Adelsblatt".
Przy Ziomkostwie Pomorskim dzia³a "Pommersches Familienarchiv", wydaj¹ce w³asne
zeszyty. Od ponad 40 lat ukazuje siê tak¿e pismo "Sedina Archiv. Familiengeschichtliche
Mitteilungen Pommems". To tylko przyk³ady z bogatej sieci instytucji i organizacji zaj-
muj¹cych siê badaniami i upowszechnianiem wiedzy o rodach szlacheckich. W tym nurcie
mo¿na tak¿e widzieæ zainteresowanie historiografii dziejami pruskiego junkierstwa, które
odegra³o tak istotn¹ rolê w dziejach Pomorza, Prus i ca³ych Niemiec.

3 Zob. choæby znan¹ tezê S. Nowaka z koñca lat 70. o pró¿ni spo³ecznej miêdzy krê-

giem rodzinnym a pañstwem, przy dominacji wiêzi rodzinnych: "Pomiêdzy poziomem grup
pierwotnych a poziomem narodowej spo³ecznoœci istnieje [..] rodzaj pró¿ni socjologicz-
nej. Gdybyœmy chcieli naszkicowaæ gigantyczny »socjogram« oparty na ludzkich poczu-
ciach grupowej wiêzi i identyfikacji, to tak pojêta struktura naszego kraju jawi³aby siê
jako »federacja« grup pierwotnych, rodzin i grup opartych na przyjaŸni, zjednoczonych w
narodowej wspólnocie z bardzo s³abymi innymi typami wiêzi pomiêdzy tymi dwoma po-
ziomami ". Przekonania i odczucia wspó³czesnych, [w:] Polaków portret w³asny, Kraków
1979. Zob. tak¿e tego¿ System wartoœci spo³eczeñstwa polskiego, "Studia Socjologiczne",
1979, nr4, S. 155-173. M. Grabowska, A. Su³ek, Stefan Nowakjak badacz spo³eczeñstwa

polskiego, [w:] Dziedzictwo Stefana Nowaka, Wwa 1992, S. 14 i n.
4 Pisano o tym w literaturze socjologicznej wielokrotnie, opieraj¹c siê na rzetelnych

badaniach opinii spo³ecznej.
5 Zob. J. Borzyszkowski, Gdañsk i Pomorze w XIX i.xx wieku, Gdañsk 1999. S. 279-

?RO
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dzypokoleniow¹ solidarnoœci¹. Niezale¿nie od zmian ogólnocywilizacyjnych
(np. spadku autorytetu rodziców, komercjalizacji postaw wobec ziemi) rodzina
kaszubska, zw³aszcza ta zasiedziaJa na wsi, jest nadal wa¿n¹ ostoj¹ wartoœci
zwi¹zanych z tradycj¹, obyczajowoœci¹ i kultur¹ kaszubsk¹ "6.

Jest wiêc nadal "rodzina" has³em spo³ecznie noœnym i skupiaj¹cym uwa-
gê7. Wywo³uje tak¿e pozytywne emocje i skojarzenia, a swoistym fenome-
nem ostatnich lat jest rosn¹ce zainteresowanie dziejami w³asnej, bli¿szej i
dalszej rodziny. Byæ mo¿e wynika to st¹d, ¿e po wielkich procesach migracyj-
nych, po przemieszczeniach milionów Polaków dziœ, w warunkach odzyska-
nej wolnoœci i swobody myœlenia, nastêpuj¹ procesy zakorzenienia, stabiliza-
cji, które sprzyjaj¹ poszukiwaniom korzeni, sprzyjaj¹ stawianiu pytañ: "kim
jestem", "sk¹d pochodzê" i "sk¹d przyby³a tu moja rodzina"g .

Potwierdzenie zainteresowania przesz³oœci¹ rodzinn¹ mo¿na odnaleŸæ w
wynikach badañ opinii spo³ecznej. Przed ostatnim zjazdem polskich socjolo-
gów w Rzeszowie CBOS przeprowadzi³ ogólnopolskie badania pt. Dzieje ro-
dziny w naszej pamiêci. Z badañ tych wynika, ¿e w 61 proc. rodzin responden-
tów rozmawia siê o dziejach rodzinnych (tematu tego nie porusza siê w 19

proc. rodzin). Jest tu silna korelacja miêdzy poziomem wykszta³cenia, wyko-
nywanym zawodem i statusem ekonomicznym a zainteresowaniami rodzin-
nymi. Oznacza to, ¿e zainteresowania te deklaruj¹ czêœciej osoby z wy¿szym
i œrednim wykszta³ceniem, zajmuj¹ce stanowiska kierownicze, maj¹ce lepsze
warunki materialne itd. Najczêstszymi tematami poruszanymi w czasie tych

6 B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ - ci¹g³oœæ i zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk

1998, s. 118.
7 Swoistym fenomenem by³a dzia³aj¹ca przy Wojewodzie Gdañskim i Sejmiku Samo-

rz¹dowym Województwa Gdañskiego Rada ds. Rodziny, organizuj¹ca wiele dyskusji i
prowadz¹ca badania nad stanem rodziny pomorskiej. Informacje na ten temat mo¿na zna-
leŸæ w: J. Kulas, Problematyka prorodzinna w dzia³alnoœci Sejmiku Samorz¹dowego Wo-
jewództwa Gdañskiego, [w:] Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999, s.
377 i n.; Profile rodziny. Raport o stanie rodziny w regionie gdañskim, red. W. Toczyski,

Gdañsk 1995.
8 Jest to na tyle atrakcyjny i wa¿ny temat, ¿e ró¿ne instytucje organizuj¹ konkursy o

problematyce rodzinnej. Tytu³em przyk³adu mo¿na przywo³aæ redakcjê pisma "Przegl¹d
Reader's Digest", które og³osi³o w styczniu 1999 r. konkurs na "Kroniki rodzinne", na
który przys³ano 167 prac! Z kolei Fundacja S. Batorego kolejn¹ edycjê konkursu "Historia
bliska" postanowi³a poœwiêciæ tematowi "Rodzina w wirach historii" (zob. inf. w"Biulety-
nie Fundacji Batorego", wrzesieñ 1999, s. l).
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dyskusji s¹ fakty z nieodleg³ej przesz³oœci, g³ównie tej zwi¹zanej z II wojn¹
œwiatow¹. Jeœli jednak mo¿emy stwierdziæ, ¿e wiedza o dziadkach jest w mia-
rê pe³na, to wiedza o wczeœniejszym pokoleniu, o pokoleniu pradziadków jest
ju¿ znikoma. A¿ 64 proc. respondentów zdeklarowa³o, ¿e nie wie nic o swoich
pradziadkach. Œwiadczy to o "p³ytkoœci" tradycji rodzinnych i wiedzy o histo-
rii rodzinnej, na co z ca³¹ pewnoœci¹ wp³yw mia³y wielkie migracje okresu
powojennego. Tej "p³ytkoœci" nie mo¿na siê zreszt¹ dziwiæ, skoro tylko 38
proc. osób zadeklarowa³o, ¿e posiada jakieœ pami¹tki rodzinne, a jeœli je po-
siada, to s¹ to najczêœciej fotografie (82 proc.)9.

Niestety, rozwijaj¹cy siê na Kaszubach i Pomorzu fenomen badañ i po-
szukiwañ wynikaj¹cych z zainteresowania dziejami w³asnej rodziny nie zo-
sta³ jeszcze zbadany i opisanylo. A wydaje siê, ¿e fakt prowadzenia amator-
skich lub profesjonalnych badañ genealogicznych wyp³ywa z istotnych prze-
s³anek spo³ecznych, odpowiada na drzemi¹ce potrzeby bycia sk¹dœ, identyfi-
kowania siê z jakimœ krêgiem spo³ecznym, budowania wspólnoty (szczegól-
nie w obliczu postêpuj¹cego rozpadu wiêzi spo³ecznych). Proces ten jest, jak
siê wydaje, szczególnie widoczny w³aœnie na Kaszubach i Pomorzu.

2. Cechy charakterystyczne badañ i zjazdów rodzinnych

Jak zosta³o podkreœlone wy¿ej, od kilku lat mamy do czynienia z prawdzi-
wym renesansem zainteresowañ przesz³oœci¹ poszczególnych rodów pomor-
skich. Dokumentuj¹ to liczne zjazdy rodzinne i publikacje, dyskusje i prezen-
tacje w mediach, wystawy i konferencje. W tym miejscu trzeba wspomnieæ

9 Zob. W. Derczyñski, Dzieje rodziny w naszej pamiêci. Komunikat z badañ sonda¿o-

wych przygotowanych na XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów- 7J'czyn 2000,
Warszawa, CBOS, styczeñ 2000.

iO Ciekawym zjawiskiem godnym osobnej analizy jest sta³e zainteresowanie nazwi-

skami pomorskimi, szczególnie szlacheckimi (œwiadczy o tym powodzenie ksi¹¿ki E. Bre-
zy, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdañsk 1986). Podobnie rzecz siê ma
z etymologi¹ nazwisk rodzin pomorskich. Œwiadcz¹ o tym choæby drukowane pocz¹tkowo
w "Pomeranii", a obecnie w ró¿nych gazetach lokalnych cykle autorstwa prof. E. Brezy
dotycz¹ce pochodzenia i znaczenia nazwisk pomorskich, których efektem jest ksi¹¿ka pt.
Nazwiska Pomorzan, Gdañsk 2000. W ten nurt wpisuje siê tak¿e ksi¹¿ka B. Krei, Ksiêga
nazwisk ziemi gdañskiej, Gdañsk 1998, która wywo³a³a ostr¹ polemikê ze strony E. Brezy
(zob. dwie recenzje tego¿ autora: "Rocznik Gdañski", 1998, z. 1, s. 242-252 oraz "Pome-
rania", 1998, nr 5, s. 59-62).



choæby o konkursie fotograficznym i wystawie pt. Rodzina Pomorska, zorga-
nizowanych przy okazji obchodów lOOO-lecia Gdañska l I oraz o konferencji

naukowej, która odby³a siê we wrzeœniu 1997 r. pod tym samym tytu³em (ma-
teria³y z tej konferencji to kopalnia wiedzy o rodzinie pomorskiej !)l2 . Materia-
³y fotograficzne jako Ÿród³o do dziejów rodzinnych, a nie tylko jako ilustracja,
s¹ zreszt¹ nadal niedocenianel3. Tymczasem do naszych dni zachowa³y siê
wci¹¿ wcale pokaŸne zbiory, i to zarówno rodzin polskich, jak i niemieckichl4.

Innym przyk³adem mog¹ byæ dwie konferencje zorganizowane wspólnie
przez ZG ZKP i Ostsee Akademie w Lubece pt. Familienforschung, Familien-
geschichte, Heimatgeschichte (odby³y siê w styczniu 1995 r. i lutym 1996 r.)15
oraz sympozjum pt. Tradycje Kaszubów - zjazdy rodowe, które odby³o siê w
Bytowie 3 grudnia 1999 r. 16

Fenomen renesansu zainteresowañ dziejami rodzin pomorskich ju¿ wy-
wo³a³ zainteresowanie badaczy, choæ ci¹gle daleko do jego pe³nego opisania i
przeanalizowania (to ci¹gle powa¿ne wyzwanie i zadanie badawcze, szcze-

II Zob. informator: Rodzina Pomorska. Konkurs fotograficzny, wyd. NCK, Gdañsk

1996 oraz Katalogpokonkursowej ~sta~ fotograficznej Rodzina Pomorska, wyd. NCK,
Gdañsk 1997. Tak¿e Rodzina Pomorska, "Gazeta Morska", 5-6.07.1997.

12 Zob. Rodzina Pomorska, "Pomerania", 1997, nr 11-12, s. 68-70.
13 Bardzo cenne materia³y zawiera ksi¹¿ka J. Golickiego, Album tczewski -lata 1990-

1945. Rody i rodziny tczewskie, Tczew 1999.
14 O tymjakie s¹ to zbiory, mo¿na siê by³o przekonaæ, analizuj¹c nades³ane materia³y

na konkurs Rodzina Pomorska. Wielka szkoda, ¿e materia³y pokonkursowe nie ukaza³y
siê drukiem w zapowiadanym albumie. Innym przedsiêwziêciem by³a wystawa Z rodzin-
nego albumu prezentowana w Muzeum Okrêgowym w Koszalinie oraz wystawa Kaszubi
w starej fotografii, pokazywana w ró¿nych muzeach pomorskich, a obecnie na sta³e umiesz-
czona w kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. Jeœli idzie o zbiory niemiec-
kie zob. przede wszystkim niezwykle cenn¹ kolekcjê ze zbiorów Aleksandra Triechla,
dokumentuj¹c¹ ¿ycie codzienne na wsi pomorskiej na prze³omie XIX i XX wieku. Wysta-
wa zdjêæ z tego zbioru by³a prezentowana w kilku miastach w Polsce i w Niemczech.
Znaczna czêœæ zdjêæ jest zreprodukowana w ksi¹¿ce Polen, Deutsche und Kaschuben.
Altag, Brauchtum und Volkskultur auf dem Gut Hochpaleschken in Westpreussen um 1900,

Kassel1997 (wyd. w jêzyku polskim w Kassel1999 r.).
IS Zob. O rodzinach pomorskich w Ostsee-Akademie w Lubece, "Pomerania", 1995,

nr 2, s. 44 i lutym 1996 r. zob. K. Kowalkowski, Historia rodzin i ziemi ojczystej, "Pome-

rania", 1996, nr 4, s. 76.
16 Na potrzeby tego sympozjum przygotowa³em pierwsz¹ wersjê niniejszego tekstu

oraz ma³¹ wystawkê materia³ów rodzinnych, przywo³anych w du¿ej mierze w poni¿szych

nrzvnisach.
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gólnie dla socjologów i antropologów)17. Warto jednak przedstawiæ kilka cech,
które wydaj¹ siê byæ najbardziej charakterystyczne dla badañ i animacji zda-
rzeñ rodzinnych:

l). Szlacheckoœæ. Wydaje siê, ¿e badania i poszukiwania rodzinne s¹ szcze-
gólnie mocno obecne w rodzinach, które maj¹jakieœ mniej czy bardziej odle-
g³e koneksje szlacheckie (na terenie Kaszub - drobnoszlacheckie). Dlaczego

siê tak dzieje w sytuacji, gdy na Kaszubach ani Polska szlachecka, ani szlach-
ta jako taka nigdy nie mia³y dobrej opinii i nie by³y zbyt wysoko cenione?18
Przypuszczalnie wynika to choæby ze stosunkowo bogatej bazy Ÿród³owej,
odzwierciedlaj¹cej ¿ycie szlachty, a wiêc ze wzglêdnej ³atwoœci odtwarzania
dziejów rodzinnych. Mo¿e to tak¿e byæ efektem zauwa¿alnego renesansu za-
interesowañ kultur¹ szlacheck¹ w Polsce i pojawienia siê swoistego snobizmu
na szlacheckie pochodzenie19. Wynikiem tego mo¿e byæ tak¿e sk³onnoœæ nie-
których badaczy-amatorów, tak¿e na Kaszubach, do przypisywania sobie zgo-
³a fantastycznego pochodzenia i zas³ug. Niewiele ma to wspólnego z histori¹,
ale jest interesuj¹cym faktem spo³ecznym. W tym podkreœlaniu szlacheckiego
pochodzenia wa¿n¹ rolê odgrywa warstwa estetyczna. Na zaproszeniach, w
ksi¹¿kach (czêsto na ok³adkach), na ró¿nego rodzaju drukach ulotnych czy
okolicznoœciowych pami¹tkach umieszcza siê powszechnie w³asne herby.
Zreszt¹ herby s¹ czêstym przedmiotem zainteresowañ badaczy czy tematem

wyst¹pieñ podczas zjazdów.

17 Cenne uwagi i infonnacje w tym zakresie zawieraj¹ teksty J. Borzyszkowskiego:
Pamiêtnikarstwo i sagi rodzinnejako œwiadectwo pomorskiej to¿samoœci, [w:] Rodzina
pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999, s. 73 i n. Zob. tak¿e tego¿, Rodzinne sagi,
"Pomerania", 1996, nr 6, s. 10-11; O Kaszubach i kaszubskiej genealogii, "Kwartalnik
Genealogiczny", 2000, nr 1, s. 7-12.

18 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zró¿nicowanie spo³eczne Kaszubów w XIX i XX
wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli i pozycji szlachty, [w:] Szlachta - spo³eczeñ-
stwo - pañstwo miêdzy Warmi¹ a Rugi¹ w XVII/-XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stê-

piñski, Szczecin 1998, s. 211-223.
19 Ruch ten jest bardzo widoczny, a œwiadectwem mog¹ byæ choæby zak³adane wcale

licznie ró¿nego rodzaju towarzystwa ziemiañskie czy istniej¹ce czasopisma, zajmuj¹ce siê
badaniami genealogicznymi i heraldyk¹. Szersze z za³o¿enia nastawienie ma za³o¿ony z
inicjatywy heraldyka i genealoga Andrzeja Kulikowskiego Ruch Rodzin, który powo³a³
Fundacjê Rodów Rzeczpospolitej, której zadaniem jest inicjowanie i wspierania badañ
nad dziejami rodzin ¿yj¹cych i wywodz¹cych siê z ziem polskich (Fundacja Rodów Rzecz-

/Jos/Jolite;, ..Dziennik Ba³tycki". 29.03.1996).
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2) Zró¿nicowanie spo³eczne. Zainteresowania rodzinne nie ograniczaj¹
siê jednak wy³¹cznie do rodzin o korzeniach szlacheckich. Wiele innych o
pochodzeniu gburskim czy inteligenckim tak¿e szuka w³asnych korzeni. W³a-
œciwie mo¿na powiedzieæ inaczej - kiedy przyjrzymy siê bli¿ej ró¿nego ro-

dzaju poszukiwaniom i ich efektom, to zauwa¿ymy, jak bardzo zró¿nicowane
by³y i s¹ to rody. W niemal ka¿dym mieszaj¹ siê w¹tki szlacheckie, gburskie,
inteligenckie, urzêdnicze, wojskowe itd., itd. Jest to œwiadectwo ruchliwoœci
spo³ecznej, a jednoczeœnie zró¿nicowania wewnêtrznego rodzin na Pomorzu.

3) Kaszubskoœæ. Z kwesti¹ powy¿sz¹ ³¹czy siê tak¿e sprawa korzeni et-
nicznych i œwiadomoœci kulturowej. Z analizy badañ rodzinnych prowadzo-
nych na Pomorzu, dotychczasowych zjazdów i publikacji wy³ania siê obraz
dominacji Kaszubów w tej sferze. To z Kaszub najczêœciej wychodz¹ impulsy
badawcze, co wiêcej - w badaniach tych motyw odkrywania czy dowartoœcio-

wywania w³asnych, kaszubskich korzeni rodzinnych jest czêsto wyra¿any
wprost jako decyduj¹cy o podjêciu badañ. W przygotowywanych publikacjach
czy te¿ w czasie zjazdów silnie obecna jest problematyka kaszubska, podkre-
œla siê w³asne pochodzenie, czêsto u¿ywa jêzyka kaszubskiego (np. w czasie
liturgii podczas mszy œw.). Z drugiej jednak strony trudno by³oby znaleŸæ na
Pomorzu rodziny o trwa³ym zasiedzeniu w sensie przestrzennym. Nawet naj-
starsze rody kaszubskie dziœ nie s¹ ju¿ wy³¹cznie kaszubskie. W zjazdach
uczestnicz¹ krewni mieszkaj¹cy nie tylko na Kaszubach, ale na ca³ym Pomo-
rzu i w ró¿nych czêœciach Polski.

4) Pogranicze kulturowe i s¹siedztwo z Niemcami. Poniewa¿ jednak w
wiekach dawnych nasi przodkowie byli niezwykle ruchliwi, tj. wêdrowali i
osiedlali siê nie tylko po ca³ym Pomorzu, ale tak¿e daleko poza jego granica-
mi, na ziemiach polskich i za granic¹, st¹d w spotkaniach uczestnicz¹ czêsto
goœcie niemal z ca³ego œwiata, a liczne ga³êzie rodowe manifestuj¹ swoj¹
zró¿nicowan¹ to¿samoœæ regionaln¹ czy narodow¹. W tym kontekœcie bar-
dzo istotny jest czynnik s¹siedztwa polsko-niemieckiego. Wielowiekowe
wspó³¿ycie na tym samym obszarze spowodowa³o, ¿e czêœæ naszych przod-
ków, ¿eni¹c siê lub wychodz¹c za m¹¿ za s¹siadów-Niemców lub te¿ emigru-
j¹c do Niemiec, zak³ada³o linie niemieckie, tj. takie, w których z czasem
zaczê³a dominowaæ œwiadomoœæ niemieckiej identyfikacji narodowej. W³a-
œciwie w ka¿dej z rodzin znajdziemy œlady tych procesów. Jest to potwier-
dzenie faktu, ¿e Kaszuby i Pomorze by³y obszarem pogranicza kulturowego,
gdzie procesy etniczne i asymilacyjne by³y wielostronne. Mo¿na tylko do-
daæ, ¿e jest to jedno z na.iciekawszych i naj s³abiej opracowanych zagadnieñ
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badawczych przez historyków i socjologów. Pokazuje ono najlepiej, jak uk³a-
da³y siê stosunki miêdzyetniczne i miêdzyreligijne na pograniczu (pamiêtaj-
my, ¿e czêsto ma³¿eñstwo z osob¹ o innym pochodzeniu etnicznym oznacza-
³o tak¿e zmianê religii, st¹d obecnoœæ linii ewangelickich w naszych rodach),
jak przebiega³y procesy akulturacji i asymilacji, jak przenoszone by³y wzor-
ce cywilizacyjne, wartoœci kulturowe i jak zakorzenia³y siê na naszym grun-
cie pewne struktury mentalne.

5) Kontekst miêdzynarodowy. Jest on o tyle ciekawy, ¿e w ró¿nych za-
k¹tkach œwiata odradza siê zainteresowanie w³asnym pochodzeniem i po-
szukiwanie korzeni w "starym kraju"20, a nawet zjazdy rodzin o pomorskich
korzeniach, np. Pepliñskich21 . W jakiejœ mierze przyczyni³y siê do tego or-
ganizowane od kilku lat Sympozja Polonii Pomorskiej, ale równie¿ klimat
spo³eczny w krajach zamieszkania. Przyk³adów takich poszukiwañ mo¿na
podawaæ mnóstwo. Tylko tytu³em egzemplifikacji wspomnê o poszukiwa-
niach prowadzonych przez rodzinê Jima Visutskie, pe³ni¹cego przez pewien
czas funkcjê sekretarza Ambasady Kanady w Warszawie22 , oraz Sihrley Mask
Connolly23. W Nowej Zelandii istnieje specjalne towarzystwo poszukiwañ
genealogicznych, koncentruj¹ce siê na poszukiwaniu korzeni osadników
polskich w tym kraju. Wydano nawet specjaln¹ monografiê dokumentuj¹c¹
losy tej emigracji i poszczególnych rodzin, gdzie jest tak¿e sporo tych z
korzeniami na Pomorzu24 .

20 Szczególnie pod tym wzglêdem interesuj¹cy by³ cykl artyku³ów B. i S. Miecho-

wicz na ³amach "Pomeranii" pt. Z Kraju Klonowego Liœcia. Zapiski z opóŸnieniem (publi-
kowany w latach 1995-1998). Znalaz³o siê tu wiele informacji o ¿yciu rodzin kaszubskich
w Kanadzie, np. o rodzinie Pa³ubickich (1995, nr 6, s. 30-35).

21 Zjazd Pepliñskich w Kanadzie, "Pomerania", 1995, nr 6, s. 46. O jednej z ga³êzi

tego rodu zob. W. Kiedrowski, U Pepliñskich w Skoszewie, tam¿e, 2000, nr 6, s. 32-33.
22 Zob. L. Visutskie, Z polskich Kaszub do Kaszub w Kanadzie i z powrotem, tam¿e,

1997, nr 7-8, s. 51-53.
23 S. Mask Conno11y publikuje swoje prace dotycz¹ce poszukiwañ genealogicznych

oraz dziejów emigracji zamorskiej w ró¿nych czasopismach naukowych i spo³ecznych w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tym tak¿e w "Przyjacielu Ludu Kaszubskiego" wy-
dawanym przez Kashubian Association ofNorth America oraz w "Newsletter Polish Ge-
nealogical Society of Minnesota". Zob. list-informacjê tej¿e, Maszkowie w starym kraju,
"Pomerania", 1997, nr 7-8, s. 93-94.

24 History oJthe polish Settlers in New Zeland 1776-1987, by J. W. Pobóg-Jaworow-

ski. Warsaw 1990.
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6) Badacze i animatorzy zjazdów rodzinnych. Wa¿nym jest pytanie o to,
kto prowadzi badania rodzinne? Czy jest jakiœ wzór osobowoœci takiego¿ ba-
dacza? Co ³¹czy te osoby? Mo¿na stwierdziæ, ¿e cech¹ ³¹cz¹c¹ wszystkie te
osoby jest poszanowanie dla historii, zw³aszcza tej w³asnej, rodzinnej. Wszy-
scy oni s¹ historykami-pasjonatami, choæ jeœli idzie o warsztat naukowy, to
jest bardzo ró¿nie. S¹ wœród badaczy rodzinnych korzeni zarówno historycy
profesjonalni (z wykszta³cenia i zawodu), jak np. prof. Józef Borzyszkow-
ski25, Marian Fryda czy m³ody historyk grudzi¹dzko-tczewsko-toruñski, To-
masz Antoni von Piechowski. Ale s¹ te¿ osoby zupe³nie niezwi¹zane z histo-
ri¹ zawodowo, tym niemniej pe³ne pasji poznawczych - in¿ynierowie, szkól-

ni, rolnicy, studenci i uczniowie etc. Czasami brak przygotowania fachowego,
brak umiejêtnoœci krytycznej analizy Ÿróde³ archiwalnych, czy te¿ brak umie-
jêtnoœci korzystania z dostêpnej literatury fachowej obni¿a wartoœæ przygoto-
wywanych przez nich sag rodzinnych, powoduj¹c, ¿e wiele w nich b³êdów,
nieporozumieñ i przeinaczeñ, ale tak czy inaczej s¹ one istotnym instrumen-
tem budowania œwiadomoœci historycznej cz³onków rodzin. Problemy poja-
wiaj¹ siê wówczas, gdy historycy-amatorzy siêgaj¹ po zgo³a fantastyczne opo-
wieœci, zakorzenione bardziej w rodzinnej tradycji ustnej ni¿ znajduj¹ce od-
zwierciedlenie w Ÿród³ach, i przedstawiaj¹ je jako dowiedzione fakty!

Wa¿n¹ kwesti¹jest tak¿e relacja miêdzy badaniami a zjazdami rodzinny-
mi. Otó¿ bywa tak, ¿e to pasja badawcza danej osoby i zgromadzone przez ni¹
materia³y rodzinne sk³aniaj¹ innych cz³onków rodziny do refleksji, a nastêp-

nie prowadz¹ do podjêcia inicjatywy zorganizowania zjazdu, podczas którego
spotkaj¹ siê wszystkie osoby - potomkowie i cz³onkowie tej samej rodziny.
Bywa wszak¿e i odwrotnie - kiedy to pomys³ zjazdu poprzedza badania. W ów-
czas organizatorzy szukaj¹ w krêgu rodzinnym osoby, która mog³aby takie
badania, choæby powierzchownie, wykonaæ. Zawsze jednakjest tak, ¿e w krê-
gu osób przygotowuj¹cych zjazd s¹ ci, którzy prowadz¹ badania rodzinne.

7) •ród³a. Na jakich Ÿród³ach opieraj¹ siê i powinni opieraæ siê badacze
prowadz¹cy poszukiwania dotycz¹ce losów naszego rodu? Niestety, trzeba
stwierdziæ, ¿e nie powsta³ dotychczas klarowny przewodnik dla pomorskich
genealogów-amatorów. Tymczasem istniej¹ce poradniki "ogólnopolskie" czê-
sto nie uwzglêdniaj¹ specyfiki Pomorza, jego historii, posiadanych zasobów

25 Zob. jego refleksje nt. badañ rodzinnych: Dzieje rodziny w ¿yciu historyka, "Gens.

Kwartalnik Towarzystwa Genealogicznego", 1992, nr l, s. 1-16.
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archiwalnych itp. Analizuj¹c podstawy Ÿród³owe przygotowywanych opraco-
wañ rodzinnych, mo¿na stwierdziæ bardzo zró¿nicowany poziom wykorzysta-
nia Ÿróde³ i literatury. Najchêtniej siêga siê oczywiœcie do Ÿróde³ metrykalnych.
Niestety, na Pomorzu mamy w³aœciwie dostêp do aktów USC od pocz¹tków lat
70. XIX wieku oraz niektórych ksi¹g koœcielnych sprzed tego okresu. Niemal
wszystkie starsze ksiêgi koœcielne zosta³y wywiezione do Niemiec i znajduj¹ siê
w Regensburgu, a dostêp do nich jest utrudniony i kosztowny. Widoków na
zwrot tych ksi¹g nie ma, ale mo¿na sobie radziæ, korzystaj¹c z przebogatych
archiwów mormoñskich. Mormoni, ze wzglêdu na przekonania religijne, ko-
piuj¹ wszystkie materia³y genealogiczne i tworz¹ archiwa, z których najbli¿sze
od nas jest w Hamburgu. Byæ mo¿e, ju¿ nied³ugo wszystkie one bêd¹ udostêp-
nione przez Internef6 (zreszt¹ Internet staje siê coraz wa¿niejszym instrumen-
tem i Ÿród³em w poszukiwaniach rodzinnych - niemal ka¿dy z pasjonatów tych

poszukiwañ mo¿e powiedzieæ o swoich sukcesach i zaskoczeniach wynikaj¹-
cych z odnalezienia kontaktu z cz³onkiem rodziny ¿yj¹cym gdzieœ na Antypo-
dach i tak¿e interesuj¹cym siê rodow¹ histori¹). Ale brak dostêpu do wielu Ÿró-
de³ metrykalnych nie decyduje o tym, ¿e nie warto i nie trzeba siêgaæ do innych.
Bardzo rzadko np. wykorzystywane s¹ akta s¹dowe {zarówno z czasów I Rzecz-
pospolitej, jak i okresu zaboru i miêdzywojnia). Akta te dotycz¹ nie tylko spraw
karnych czy cywilnych - tu jest ogromna kopalnia informacji o zmianach ma-

j¹tkowych (nie s¹ niemal w ogóle ruszane ksiêgi hipoteczne i katastralne). Brak
zainteresowania tymi aktami wynika g³ównie z bariery jêzykowej (pisane s¹ po
niemiecku, i to w dodatku gotykiem). Dotyczy to równie¿ dokumentów z cza-
sów uw³aszczenia i reform agrarnych (Komisja Generalna w Bydgoszczy). Po-
dobnie rzecz siê ma z innymi dokumentami urzêdowymi, np. oœwiatowymi czy
koœcielnymi, ale nie metrykalnymi. Natomiast ze wzglêdu na poziom zniszczeñ
wojennych na Pomorzu zachowa³o siê stosunkowo niewiele archiwów domo-
wych zawieraj¹cych stare dokumenty rodzinne.

Analizuj¹c materia³y rodzinne, mo¿na dojœæ tak¿e do wniosku, ¿e nie za-
wsze wykorzystane zostaj¹ w stopniu wystarczaj¹cym liczne Ÿród³a publikowa-
ne w czasopismach, wydawnictwach Ÿród³owych itd. Jest tego ju¿ pokaŸna iloœæ,
a orientacjê u³atwiaj¹ liczne bibliografie i prace naukowe. Cennymi Ÿród³ami s¹
równie¿ licznie wydawane, szczególnie w ostatnim okresie, materia³y pamiêtni-
karskie, korespondencje, autobiografie itd. W sumie, wbrew zauwa¿alnym nie-

26 Czeœæ materia³ów iu¿ jest tam dostepnych: www.familysearch.org.
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kiedy narzekaniom rodowych historyków, baza Ÿród³owa do poszukiwañ ro-
dzinnych jest bardzo bogata - potrzebna jest tylko cierpliwoœæ i rozwijanie w³a-

snych umiejêtnoœci warsztatowych w docieraniu i korzystaniu zeñ.
Osobnym problemem jest, podkreœlana wy¿ej, umiejêtnoœæ korzystania i

dostêp do literatury fachowej. Prawdziwymi kopalniami informacji wa¿nych
z punktu widzenia dziejów rodzin s¹ s³owniki biograficzne (z piêciotomo-
wym S³ownikiem biograficznym Pomorza Nadwiœlañskiego na czele), szkice
poœwiêcone rodzinom i wybitnym ich cz³onkom w przesz³oœci27, biografie28
czy monografie wsi, a do nich, jak siê wydaje, amatorscy historycy dziejów
rodzinnych siêgaj¹ nazbyt rzadko.

8) Zjazdy rodzinne i ich przebieg. W opisywaniu zjazdów rodowych war-

to zwróciæ uwagê na kilka cech:
- Zjazdy trwaj¹ od jednego do trzech dni i w zale¿noœci od czasu trwania

maj¹ mniej lub bardziej rozbudowany program.
- Zawsze maj¹ one okreœlony porz¹dek. Najczêœciej zaczynaj¹ siê msz¹

œw. (s¹ takie, gdzie s¹ dwie msze - na pocz¹tku i na koñcu), co nie

powinno dziwiæ, zwa¿ywszy na miejsce wartoœci religijnych w etosie
kaszubskim czy pomorskim. Potem nastêpuje czêœæ mniej czy bardziej
oficjalna, której towarzysz¹ referaty o dziejach rodzin, wyst¹pienia oko-
licznoœciowe, wspomnienia nestorów rodzin itd. Potem nastêpuje czêœæ
zabawowa - spotkania przy ognisku lub grillu, zabawa, przy której po-
pisuj¹ siê kapele ludowe, czêsto zwi¹zane z dan¹ rodzin¹. Zjazdom to-
warzysz¹ wystêpy zespo³ów folklorystycznych, odwiedziny cz³onków
rodziny (czasami s¹ to wrêcz objazdy po bli¿szej i dalszej okolicy, w
czasie których odwiedza siê miejsca wa¿ne z punktu widzenia historii

rodzinnej).
- Zjazdy to jednak nie tylko spotkania. Cech¹ charakterystyczn¹ s¹ przy-

gotowywane z tej okazji publikacje. S¹ one pod wzglêdem objêtoœci,
zawartoœci, szaty graficznej czy jakoœci druku bardzo zró¿nicowane. S¹
takie, na które sk³ada siê kilka powielanych stron, a s¹ te¿ takie, które

27 Zob. przyk³adowo G. Danielewicz, Polskie rody w Sopocie, Sopot 1996 czy te¿ P.

K. Kuty, Schedlin-Czarliñscy w walce o polskoœæ Prus Zachodnich 1860-1920, Lublin 1996.
28 Najnowszy przegl¹d dorobku pomorskiej biografistyki zob. J. Borzyszkowski, Bio-

grafistyka historyczna na Pomorzu ijej rola w umacnianiu to¿samoœci regionalnej,. [w:]
Region i ludzie a historiografia i to¿samoœæ, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Ciechanów

1999. s. 73-88.
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maj¹ postaæ rodowych albumów czy ksi¹¿ek popularnonaukowych. Nie-
które zawieraj¹ porz¹dne naukowe rozprawy, poœwiêcone nie tylko dzie-
jom rodziny, ale tak¿e dziejom lokalnym czy regionalnym.

- Podczas zjazdów maj¹ miejsce równie¿ inicjatywy o charakterze upa-

miêtniaj¹cym. Ods³ania siê tablice pami¹tkowe maj¹ce czciæ pamiêæ
jakiejœ wa¿nej dla rodziny lub spo³ecznoœci lokalnej osoby, œwiêci siê
pami¹tkowe kapliczki, krzy¿e przydro¿ne itd.

- Z tym s¹ czêsto zwi¹zane wystawy, które organizuje siê z okazji zjaz-

dów. Wystawy mog¹ obejmowaæ zarówno pami¹tki rodzinne (najczê-
œciej zdjêcia), ale mog¹ byæ poœwiêcone tak¿e postaci, któr¹ dana rodzi-
na pragnie w szczególny sposób upamiêtniæ.

- Bardzo istotna jest warstwa estetyczna zjazdów. Z ich okazji przygoto-
wuje siê rozmaite pami¹tki - identyfikatory, chusty, ró¿nego rodzaju

gad¿ety (np. d³ugopisy), ulotki, czapeczki, proporczyki, nawet pami¹t-
kowe kamienie z napisami zaœwiadczaj¹cymi o obecnoœci na zjeŸdzie.
Wszystko to jest sygnowane ró¿nego rodzaju znakami, najczêœciej od-
wo³uj¹cymi siê do herbu rodowego, jakiegoœ symbolu czytelnego dla
miejsca spotkania (mo¿e to byæ np. zarys kszta³tu zabytkowego koœcio-
³a) lub portretu osoby, któr¹ chce siê upamiêtniæ. Obecne s¹ tak¿e moty-
wy kaszubskie, np. haftu kaszubskiego, gryfa, abecad³a kaszubskiego.

- Czasami z okazji zjazdów tworzy siê pami¹tkowe medale, przyznaje
okolicznoœciowe nagrody (np. Wyró¿nienie im. Ksiêcia Pomorskiego
Bogus³awa X na zjeŸdzie Trzebiatowskich) lub te¿ wrêcza swoiste dy-
plomy przynale¿noœci do rodu (np. podczas zjazdu rodziny Szrederów).

- Zjazdom towarzyszy sta³e zainteresowanie mediów, najczêœciej prasy
lokalnej, dla której zawsze jest to wa¿ne wydarzenie, godne odnotowa-
nia. Szczególn¹ rolê w dokumentacji zjazdów ma miesiêcznik "Pome-
rania". Oprócz prasy na zjazdach pojawiaj¹ siê dziennikarze radiowi i
telewizyjni, a materia³y wówczas nagrane s¹ emitowane nie tylko w
stacjach regionalnych, ale tak¿e na antenie ogólnopolskiej (np. ze zjaz-
du Szrederów). Powstaj¹ przy tej okazji tak¿e filmy dokumentalne (np.
o rodzinie Borzyszkowskich).

- Zjazdy wreszcie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê inspiruj¹c¹. Czêsto mo¿na spo-
tkaæ siê z opini¹ - ,jeœli tamci zrobili zjazd, to my te¿ mo¿emy". Orga-

nizatorzy zjazdów nie tylko podpatruj¹, jak inni to robi¹, ale czêsto
zwracaj¹ siê z proœb¹ o pomoc, wskazówki czy inspiracje (czêsto proœ-
by te kierowane s¹ do prof. J. Borzyszkowskiego, który sam ma do-
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œwiadczenie w organizacji zjazdów, a ponadto zapraszany jest na wiele
innych jako referent lub goœæ honorowy, st¹d ma szerokie pole obserwa-
cji i dzieli siê nastêpnie swoimi uwagami z kolejnymi rodzinami przy-

gotowuj¹cymi zjazd).

3. Zjazdy, spotkania, jubileusze..,

Ka¿dego roku na Kaszubach i Pomorzu odbywa siê kilka lub kilkanaœcie
zjazdów rodzinnych i ich liczba stale roœnie. Trudno nawet jest dokonaæ pe³-
nej inwentaryzacji, tym bardziej, ¿e o niektórych informuje wy³¹cznie prasa
lokalna, a o niektórych nawet w niej nie ma ¿adnej wzmianki. Warto jednak
dla lepszego zobrazowania zjawiska, o którym mowa, zaprezentowaæ kilka-
naœcie rodzin i ich dorobek.

BORZYSZKOWSCY

Kto wie, czy nie jest to rodzina dziœ najlepiej opisana na Pomorzu, przede
wszystkim za spraw¹ prof. J. Borzyszkowskiego, który w 1991 r. doprowadzi³
do pierwszego zjazdu tej bardzo licznej i rozkoœcierzonej rodziny. W ka¿dym
ze zjazdów, a odby³y siê one w ró¿nych zak¹tkach Pomorza w 1991, 1992,
1993, 1994, 1996 i 1999 r9, uczestniczy³o minimum 200 osób z kraju i zagra-

nicy. Ka¿demu te¿ towarzyszy³y ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia artystyczne
czy spo³eczne (np. fundowanie pomników, kaplic i tablic pami¹tkowych -

proboszczom borzyszkowskim G. Borkowi i W. Kleknerowi, braciom Dra-
piewskim czy ks. J. Hinzy). Z okazji kolejnych zjazdów wydawano równie¿
publikacje poœwiêcone dziejom rodziny Borzyszkowskich (ale nie -tylko),
wybitnym postaciom z dziejów Gochów i-ca³ych Kaszub, wa¿nym wydarze-
niom historycznym itd.3O Trzeba podkreœliæ, ¿e rodzinie Borzyszkowskich

:
29 O ostatnim zjeŸdzie zob. Zjazd z przesz³oœci¹, "Kurier Bytowski", 1999, nr 32, s.

11; Tablica w tuchomskim koœciele, tam¿e, s. 10; Zendzenie familii Borzyszkowskich, "Po-
merania", 1999, nr 9, s. 36-38.

30 Borzyszkowy i Borzyszkowscy. O dziejach wsi i rodziny, red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk-Lipusz 1991; Borzyszkowscy i Borzyszkowy ... a Swornegacie. O dziejach wsi i
rodziny, red. ten¿e, Lipusz-Swomegacie 1992; Borzyszkowy i Borzyszkowscy ... a Gachy.
O dziejach wsi i rodziny, red. ten¿e, Lipnica- Lipusz 1993; Borzyszkowy i Borzyszkowscy.
Kociewie, red. ten¿e, Gdañsk-Lipusz-Nowa Cerkiew 1994; Borzyszkowy i Borzyszkowscy.
Nad Wdzydzami, red. ten¿e, Gdañsk-Lipusz-Wdzydze 1996; Borzyszkowy i Borzyszkow-
scy. Tuchomie, red. ten¿e, Gdañsk-Lipusz 1999.
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poœwiêcono równie¿ du¿o miejsca na ³amach prasy31 oraz zrealizowano o niej
kilka filmów (tak¿e z samych zjazdów)32.

REKOWSCY

Rodzina o równie starej metryce i jeszcze bardziej obecna w œwiecie pol-
sko-niemieckiego pogranicza (za Odr¹ ¿yje ok. 500 rodzin u¿ywaj¹cych na-

zwiska Rekowski). Pierwsz¹ solidn¹ monografiê dziejów tej rodziny napisa³
ju¿ w 1887 r. Franz von Wotoch-Rekowski33. Uzupe³ni³ j¹ w 1921 r. jego syn,
Wilhelm von Rekowski34. W 1933 r. powsta³ "Familienverband derer von Re-
kowski", reaktywowany na pocz¹tku lat 80. (wyda³ szereg dalszych publikacji
z dziejów rodziny, w tym zeszyty zwi¹zku, czyli "Mitteilungen")35. W Polsce
powsta³o szereg opracowañ zwi¹zanych z dziejami rodziny Styp-Rekowskich
z P³otowa k. Bytowa w zwi¹zku z jej zaanga¿owaniem w pracê narodow¹ w
okresie 20-lecia miêdzywojennego. Dziœ pracê badawcz¹ nad dziejami rodziny
kontynuuje Tomasz Rekowski, rodem z Chojnic, mieszkaj¹cy w Hamburgu.
W lipcu 2000 roku odby³ siê w rodowej wsi Rekowo zjazd familijny, w którym
udzia³ wziê³o ponad 350 osób, tak¿e spoza granic Polski36 .

TRZEBIATOWSCY

To równie¿ znany na Kaszubach ród, który podj¹³ siê organizacji w³asnego
spotkania w 2000 r. Na zjeŸdzie, który odby³ siê na pocz¹tku wrzeœnia 2000 r.
w Leœnie i Sominach, spotkali siê przede wszystkim przedstawiciele dwóch

31 J. Borzyszkowski, O Borzyszkowach, Borzyszkowskich i Gochach na lamach pra-

sy, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy..., t.VI, s. 155-158
32 Zob. ten¿e, "Szada i Wyszki oraz inne Borzyszki", czyli ofilmie Piotra Zarêbskie-

go z £odzi, tam¿e, s. 183-187.
33 Versuch einer Geschichte der aus den Landen Butow und Lauenburg in Pommern

stammenden Adelsgeschlechter von Wotoch, von Styp, von Wrycz und von Gynz Rekowski,
gesammelt, zusammengestellt und herausgegeben von Franz von Wotoch-Rekowski, Ber-
lin 1887. Zob. tak¿e tego¿Aus dem Leben eines Generalkonsuls 1874-1905, Berlin 1919.

34 Nachtrag zu Versuch einer Geschichte der aus den LandenButow und Lauenburg

in Pommern stammenden Adelsgeschlechter von Wotoch, von Styp, von Wrycz und von
Gynz Rekowski von Franz von Wotoch-Rekowski, herausgegeben von Wilhelm von Wan-

toch-Rekowski, Erfurt 1921.
3sT. Rekowski, Z "rekiem " w herbie, "Pomerania", 1996, nr 6, s. 13-15.

36T. M. Wanto ch von Rekowski, Nie ma to jakfamilia. Zjazd Rekowskich w Rekowie,
"Gazeta Chojnicka", 2000, nr 9, s. 6-7; Rekowscy wrócili do Rekowa, "Dziennik Bytow-
ski". 14.7.2000. s. 3.
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najwa¿niejszych i naj liczniej szych ga³êzi tego rodu, tj. Jutrzenków i ¯mudów37.
Z okazji tego spotkania ukaza³a siê specjalna ksi¹¿eczka38, a kilka miesiêcy
wczeœniej wspomnienia dwóch przedstawicieli rodu Aleksandra Trzebiatow-
skiego oraz ks. Zygmunta Jutrzenka- Trzebiatowskiego39. O rodzinie Jutrzen-
ka- Trzebiatowskich by³o w 1998 i 1999 r. g³oœno za spraw¹ Gertrudy z d. Ju-
trzenka- Trzebiatowskiej z Borowego M³yna, która wywieziona po 1945 r. do
Rosji po d³ugich staraniach wróci³a w rodzinne strony4°.

Warto podkreœliæ, ¿e rodzina ¯mudów dysponuje dobrym punktem wyj-
œcia do badañ nad dziejami w³asnej rodziny w postaci monografii Herberta
von Smude z 1939 r. oraz opracowania genealogicznego w Genealogisches
Handbuch des Adels pióra tego¿ samego autora41 . Swój wk³ad w dokumenta-

cjê dziejów tej rodziny ma tak¿e ks. K. Raepke42.

JANKOWIE

To rodzina o zupe³nie innych korzeniach ni¿ przedstawiane dotychczas. W
1995 r. odby³ siê w Wygodzie i L¹czyñskiej Hucie na œrodkowych Kaszubach
zjazd rodziny Janków - potolnków Franciszka Janka, który kupi³ w XIX w. zna-

cz¹c¹posiad³oœæ w tych miejscowoœciach (ponad 100 ha)43 . Zjazd rodziny po³¹-
czony by³ z wydaniem okolicznoœciowej ksi¹¿eczki autorstwa dr. lek. wet. Sta-
nis³awa Jafik44 oraz ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej poœwiêconej wyj¹tko-

1.; ,

'31Zjazd rodu, "G³os Kaszeb", dod. "G³osu Pomorza", 15.9.2000, s. 12; E. Szczesiak,
Bez szabel, "Pomerania", 2000, nr 11, s. 32-37.

38 Trzebiatowscy 1515-2000. I Zjazd rodzinny w Sominach 8-10.09.2000, Sominy2000.
39 A. Trzebiatowski, Tak to po prówdze belo, Gdañsk 1999; Z. Jutrzenka- Trzebia-

towski, Przez trudy do radoœci, Gdañsk 1999.
40 Zob. E. Szczesiak, Porwana. Opowieœæ o Brance, Gdañsk 1999, M. Bukowski,

Powrót branki, "Dziennik Ba³tycki", 18.12.1998; ten¿e, K. ¯elezek, Radoœæ w Borowym
M³ynie, tam¿e, 19.3.1999.

41 Beitriige zur geschichte des Geschlechts von Schmude, 1 Teil, Geschichte der

Heimat der pommerelische Adel. Name, Wappen und iiltere Geschichte des geschlechts
von Schmude von Herbert v. Schmude, Berlin 1939; ten¿e, Schmude (¯muda-Trzebiatow-
ski), Genealogisches Handbuch des Adels, Adelige Hauser B, Band X, 1972, s. 375-432.

42 K. Raepke, Józef¯muda-Trzebiatowski, syn Kazimierza, ostatni z rodu rycerskie-

go w Gliœnie Wielkim w parafii Borzyszkowy, [w:] Borzyszkowscy i Borzyszkowy ... a Go-
chy..., s.108-113.

43 Zob. J. Lipuski, Szeœæ pokoleñ rodziny Janków, "Pomerania", 1995, nr 9, s. 14-17.
44 Krótka historia szeœciu pokoleñ rodziny Janków z £¹czyñskiej Huty, zebra³ i opra-

cowa³ w latach 1991-1995 dr S. Jank, Dêbnica Kaszubska 1995.
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wej, wrêcz legendarnej postaci ks. pra³ata Franciszka Janka z Pelplina oraz dru-
giemu z ksiê¿y z tego rodu, tragicznie zmar³emu w czasie wojny - Leonowi45 .

CHAMIER-GLISZCZYÑSCY

To kolejna rodzina rodem z Gochów, z G1iœna, bardzo liczna i rozroœniêta.
Zakorzeniona równie¿ w œwiecie niemieckim, st¹d istnienie osobnego zwi¹z-
ku rodzinnego, grupuj¹cego jeszcze do niedawna niemal wy³¹cznie cz³onków
rodziny Chamier mieszkaj¹cych w Niemczech46 . Obecnie zwi¹zek siê otwie-
ra na kontakty z Kaszubami i Polsk¹, czego dowodem mo¿e byæ fakt, ¿e kolej-
ny zjazd zwi¹zku i rodziny odby³ siê w 1999 r. na Kaszubach, w Tuchomiu47 .
Jednak obserwacja tego¿ zjazdu pokazuje, jak trudne jest prze³amywanie ist-
niej¹cych wci¹¿ barier. Zwi¹zek wydaje równie¿ powielane zeszyty zawiera-
j¹ce materia³y z dziejów rodzint8 .

BORZESTOWSCY

Jedna z najbardziej znanych rodzin na œrodkowych Kaszubach, wywo-
dz¹ca siê z Borzestowa, pow. kartuski. Wœród osób szczególnie zas³u¿onych
dla tej rodziny jest niew¹tpliwie Bronis³aw Socha-Borzestowski, mieszkaj¹cy
na sta³e w Anglii i od lat publikuj¹cy w prasie polonijnej i nie tylko liczne
artyku³y o tematyce kaszubskiej i pomorskiej49. Spotkanie rodzinne z nesto-
rem rodu odby³o siê w lipcu 1994 r. w Kartuzach w Dworze Kaszubskim,
który zosta³ z pocz¹tku wieku wybudowany przez rodzinê Borzestowskichso .

45 J. Borzyszkowski, Z £¹czyñskiej Huty i fJjJgody w œwiat, "Gazeta Kartuska", cz. 1,

2.11.1995, s. 10, cz. 2, 9.11.1995, s. 10.
46 Siedzib¹ zwi¹zku jest Berlin. Zob. Satzung des Verbandes der Familie von Cha-

miel; Stand 1 Feb. 1995.
47 K. S³awski, Chamier-Gliszczyñscy, "G³os Pomorza", 21.05.1999; Na rodzinnej

ziemi, "Kurier Bytowski", 1999, nr 20, s. 13.
48 Zob. H. G. Von Chamier-Gliscziñski, Zur Geschichte der familie von Chamiel;

Vortrag anliisslich des familientreffens am 5. October 1996 in Potsdam, "Ver6fentlichun-
gen des Verbandes der Familie von Chamier", Hft 1, Miinchen 1997. Z zakresu badañ
rodzinnych warto zwróciæ uwagê tak¿e na artyku³ H. H. Chamier-Glisczynskiego, Uber
Adelsnamen aus zwei Wortern im Koniglichen Preussen, "Altpreussische Gesch1echter-
kunde. Bliiter des Vereins for Familienforschung in Ost- und Westpreussen", 1988, Bd 18,

S. 143-145
49 Zob. B. Socha-Borzestowski, Migawki z ¿ycia, Londyn 1978.
50 Zob. J .S., Dom na zawsze zwi¹zany z rodzin¹ Borzestowskich, "Gazeta Kartuska",

12.1.1995, s. 8-9.


