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mega-metropolia o charakterze œwiatowej areny, na któr¹ wkraczaj¹ coraz
lepsi zawodnicy i wyzywaj¹ starych mistrzów - Amerykanów i Europejczy-
ków - do wspó³zawodnictwa. Starzy mistrzowie s¹ sk¹din¹d zmêczeni lub
mo¿e przez rozkoszowanie siê dobrobytem nie spostrzegli rozwoju konkuren-
tów i stracili przez to moc do ustalania regu³ gry. Wszystko wskazuje na to, ¿e
zdobycze rewolucji przemys³owo-ekonomicznej wymyœlone i wdro¿one naj-
pierw w Europie i USA s¹ lepiej zdyskontowane i wykorzystywane poza nimi.

Kilka symptomatycznych danych z tego zakresu. Od pocz¹tku czasów
nowo¿ytnych do Rewolucji Francuskiej ludzkoœæ wzros³a z 425 mln do 1 milia-
rda osób, przy czym poziom ¿ycia liczony w produkcji na jednego mieszkañ-
ca wzrós³ w tym czasie nieznacznie. Dopiero od koñca XVIII wieku rozpocz¹³
siê prze³om. Od 1920 r. do dzisiaj ludzkoœæ rozmno¿y³a siê do niemal 6 mi-
liardów osób, a produkcja œwiatowa wzros³a czterdziestokrotnie. Jak¹ dyna-
mikê osi¹gn¹³ miêdzynarodowy podzia³ pracy, niech zaœwiadczy fakt, ¿e w tym
samym czasie nast¹pi³ eksplozyjny skok handlu œwiatowego o 540-krotn¹ war-
toœæ obrotów. Przyspieszenie trendu rozwoju niektórych dziedzin gospodarki
w skali globalnej jest niezale¿ny od regionalnych wojen i koniunktur. Na prze-
mian jednak jedne pañstwa s¹ pionierami w jakiejœ dziedzinie, inne je naœla-
duj¹ i czêsto osi¹gaj¹ lepsze parametry. Na przyk³ad brytyjczycy na podwoje-
nie ich narodowej produkcji potrzebowali od 1780 roku jeszcze 58 lat,
Amerykanie - od 1839 r. - jeszcze 47 lat, Niemcy od 1870 r. - oko³o 43 lata.
Japonia osi¹gnê³a ten wynik - licz¹c od 1885 r. - ju¿ w 34 lata, Po³udniowa
Korea - od 1966 r. - ju¿ tylko w 11 lat, a Chiny - od 1985 r. - w ci¹gu niespe³-

na 10 lat.
Centraln¹ si³¹ sprawcz¹ rozwoju "modernistycznego kapitalizmu" w fazie

globalizacji jest postêp techniczny. Nowe technologie i nowe metody zarz¹dza-
nia stoj¹ istniej¹cym i potencjalnym przedsiêbiorcom w niezliczonych wersjach
do dyspozycji. Zaczê³o siê od parowej maszyny, zmechanizowanej tkalni, kolei
¿elaznej, telefonu i telegrafu. Potem by³a faza chemii i elektrotechniki. Teraz
przoduje elektronika, biogenetyka i technika ochrony œrodowiska. Przez digita-
lizacje transferu infonnacji, kompresje danych, œwiatow¹ sieæ telekomunikacji
(np. ekspansje systemu Internet lub wykorzystanie metod wirtualnych) odleg³o-
œci i luki w wiedzy zmniejszaj¹ siê. "Autostrada danych" prowadzi do stymula-

cji œwiatowych powi¹zañ, b³yskawicznej komunikacji, konwergencji potrzeb
i potêgowania mobilnoœci. Mówi siê o "kwantowym skoku" do multimedialne-
go spo³eczeñstwa. W roku 2000 niemal co drugie gospodarstwo domowe
w Niemczech wyposa¿one bêdzie w komputer osobisty.
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Znaczniejsz¹ rolê w procesie globalizacji zajmuj¹ transnacjonalne firmy,
tzw. "Muitis", których zagraniczne inwestycje wzrastaj¹ szybciej ni¿ produk-
cja i eksport. To one s¹ przede wszystkim nosicielami naj nowszych technolo-
gii oraz metod zarz¹dzania i organizacji. Obecnie funkcjonuje na œwiecie oko³o
40 tysiêcy "Muitis" z 250 tysi¹cami filii poza krajem swojej siedziby. Jedna
trzecia obrotów handlowych œwiata przypada na transakcje tylko miêdzy tymi
firmami. Kiedyœ firmy te kwalifikowano w biedniejszych krajach do kapitali-
stycznych wyzyskiwaczy, dziœ s¹ one tam wyczekiwane, gdy¿ przynosz¹ eko-
nomiczny postêp i miejsca pracy. W samych Chinach usadowi³o siê ju¿ 45 ty-
siêcy, a w œrodkowo-wschodniej Europie 55 tysiêcy filii.

Jednym z wa¿niejszych czynników rozwoju jest liberalizacja handlu,
stymulowana przez ³atwiejszy transport i stopniowe usuwanie perfekcjoni-
stycznych przepisów. Dynamika œwiatowego eksportu w ostatnim okresie jest
trzy razy szybsza jak produkcji. Rozwój ten zawdziêcza siêjednak nie starym,
wysoko uprzemys³owionym krajom, a krajom po³udniowo-wschodniej Azji,
Chinom i tzw. trzeciemu œwiatowi. Ich przewaga zreszt¹ powiêkszy siê - jak
prognozuje Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy - na pocz¹tku XXI wieku

jeszcze wyraŸniej.
W konkurencji o rynki i miejsca pracy Europa spad³a, za USA, Japoni¹

i azjatyckimi, jak siê teraz okaza³o, "papierowymi tygrysami", na czwarte
miejsce w œwiecie. Europa cierpi z powodu wysokich kosztów pracy, zastyg³ego
rynku pracy i utrzymuj¹cych siê deficytów bud¿etowych. Europejczycy pra-
cuj¹ krócej, maj¹ wiêcej urlopu i id¹ wczeœniej na rentê, jak wiêkszoœæ pozo-
sta³ych ludzi na œwiecie. Kiedy w Ameryce Pó³nocnej od roku 1970 powsta³o
43 mln nowych miejsc pracy, w krajach Unii Europejskiej w tym samym czasie
tylko 9 mln. Bezrobocie w Europie wzrasta i oscyluje wokó³ 12-13%, kiedy
w USA wynosi 5,5%, a w krajach po³udniowo-wschodniej Azji 2-3%.
W Niemczech bezrobocie objê³o 4,3 mln osób, czyli 1 0,9% stanu osób zdolnych
do pracy. Jako przyczynê podaje siê tutaj m.in. "eksport" miejsc pracy przez
transnacjonalne firmy do krajów o ni¿szych kosztach pracy, zbyt powolne
wprowadzanie innowacji i nak³ady zwi¹zane z integracj¹ by³ej DDR.

Proces racjonalizacji europejskiej gospodarki - inaczej ni¿ w USA - do-

piero siê rozpocz¹³. Oznacza to dla wiêkszoœci europejczyków po¿egnanie siê
ze sta³ym i pe³nowymiarowym miejscem i czasem pracy. Przeciêtny Europej-
czyk móg³ przepracowaæ kiedyœ 10-15% czasu swego ¿ycia (licz¹c osi¹gniê-
cie wieku 75 lat i 40-45 lat pracy zawodowej); narastaj¹ce pokolenie mo¿e
liczyæ co najwy¿ej na 7-8%, a przysz³e pokolenia nie przekrocz¹ przeciêt-
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nie 5%. Praca op³acana staje siê stopniowo przywilejem, a przystêpowaæ bêd¹

do niej tylko ci, którzy spe³niaæ bêd¹ ci¹gle rosn¹ce wymagania pracodaw-
ców. Z tego powodu zmieniony musi byæ grui1townie stosunek do pracy i oœwia-
ty. Struktury hierarchiczne odchodz¹ do lamusa. D³ugoœæ okresu pracy bêdzie
mniej wa¿na, istotniejsza natomiast bêdzie jej efektywnoœæ i zmiennoœæ, a -

co za tym idzie - ci¹g³a gotowoœæ do uczenia siê. Zak³ady pracy poszukiwaæ
bêd¹ wysoko wykwalifIkowanych fachowców, którzy pomog¹ im rozwi¹zy-
waæ coraz bardziej kompleksowe dzia³ania i dobrze im za to zap³ac¹. Dla
milionów Ÿle albo przeciêtnie wykwalifikowanych pracowników i dla krajów,

które nie w³¹cz¹ siê w proces globalizacji gospodarki, czyli, innymi s³owy,
w ponadnarodowy rozwój konkurencji i konfrontacji kulturowego dorobku,
nie mo¿na przewidywaæ zachêcaj¹cej przysz³oœci.

W polityce wskazówki zegara id¹ w tym samym czasie w drug¹ stronê.
Tutaj zauwa¿a siê tendencjê do fragmentaryzacji, do ponownego odkrywania
narodowych i kulturowych interesów i w³aœciwoœci. Mówi siê o "globalnym
paradoksie", podczas gdy handel i komunikacja zcalaj¹ i zbli¿aj¹ ludzkoœæ.
W sferze politycznej postêpuje proces rozszczepiania i separatyzmu, prowa-
dz¹cy do subsydiaryzacji, autonomii lub narodowej samodzielnoœci. Liczba
suwerennych pañstw zwiêkszy³a siê od 1939 roku czterokrotnie i dzisiaj do-

chodzi do 200. Gospodarka bez granic pozwala mniejszym pañstwom osi¹gaæ
wiêksze pole manewru, bez bycia klientem wielkich mocarstw. Œwiatowego
pañstwa, o czym œni³o siê niektórym politykom, d³ugo jeszcze nie bêdzie.
Walka o w³adzê i wp³ywy odbywa siê wspó³czeœnie przede wszystkim w go-
spodarce, na rynkach towarowych i finansowych, w gremiach menad¿erów
i w placówkach badawczych przemys³u, a nie w generalnych sztabach i na
terenach wojennych. Oczywiœcie krwawe konflikty s¹ i bêd¹ pewnie i w przy-
sz³oœci, ale niebezpieczeñstwo wojny atomowej zosta³o, wydaje siê, na razie
za¿egnane. IntensyfIkacja i iloœæ powi¹zañ gospodarczych oraz koszty du¿ych
wojen by³yby niewyobra¿alne. Era supermocarstw, która prowadzi³a do podzia-
³u œwiata, skoñczy³a siê. ̄ yjemy w takim czasie, w którym postêpowaniem
ludzkim kieruje przewa¿aj¹co d¹¿enie do zysku i materialnego dobrobytu.

Charakterystyka wymienionych przeobra¿eñ jest, mam nadziejê, wystar-
czaj¹cym i zarazem pilnym argumentem dla wszystkich aktywnych zawodowo

doros³ych oraz dorastaj¹cych dzieci i m³odzie¿y, uzasadniaj¹cym niezbêdnoœæ
uzupe³nienia katalogu wymagañ kwalifIkacji o wielokulturowe kompetencje
dzia³ania. Kryterium znajomoœci innych kultur staje siê komponentem selek-
~ii i nohonl nracowników W coraz wiekszei liczbie zawodów i pozycji. Kie-
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dyœ wymagano tych kompetencji tylko od dyplomatów i niektórych cz³onków
rz¹du, którzy piastowali swoje stanowiska niekiedy bardzo d³ugo. Dziœ umie-
jêtnoœci te potrzebuje praktycznie ka¿dy, kto nie zamierza siê izolowaæ, pro-
wadzi normalny tryb ¿ycia i jest ciekawy œwiata. Ceni¹ca siê transnacjonalna
firma nie mo¿e sobie pozwoliæ na wys³anie za granicê nawet najlepszego fa-
chowca, jeœli ten nie w³ada jêzykiem danego obcego kraju i nie posiad³ choæ-
by odrobiny wiedzy o historii, polityce i zwyczajach jego mieszkañców. By³y
przedstawiciel RFN do spraw stosunków gospodarczych z by³ym ZSRR i kra-
jami Azji, Otto von Ameronge, stwierdza w swej ksi¹¿ce-pamiêtniku, i¿ wszyst-
kie niepowodzenia przedsiêbiorców niemieckich na Wschodzie s¹ wynikiem
nieznajomoœci mentalnoœci tamtejszych ludzi. Wiele katastrof samolotów i stat-
ków spowodowanych zosta³o poprzez nieporozumienia jêzykowe i kulturo-
we. Podobno ludzie najlepiej raduj¹ siê i kln¹ we w³asnym jêzyku. Od kon-
taktów i spotkañ z przedstawicielami innych kultur, których czêstotliwoœæ
permanentnie wzrasta - choæby dlatego, ¿e kiedyœ mo¿emy sami staæ siê "ob-
cymi" - nie ma ani racjonalnej potrzeby, ani mo¿liwoœci odwrotu. Trzeba siê

do nich po prostu systematycznie przygotowaæ.

1. Pojêcie i kategorie wielokulturowych kompetencji dzia³ania

Pojêcia tego nie mo¿na uznawaæ jeszcze za w pe³ni usadowione w teorii
i praktyce. W USA panuje raczej zagmatwana wieloœæ zbli¿onych poj¹æ. Naj-
bli¿ej podanej na wstêpie definicji odpowiada okreœlenie "miêdzykulturowe
kompetencje" (crosscultural competence), które wykorzystuje znany badacz
Ruben. U¿ywa on te¿ zamiennie takie pojêcia, jak: "wielokulturowe kompe-
tencje" (intercultural competence) i "miêdzykulturowe kompetencje komuni-
kacyjne" (cross-cultural communikation competence). W ten sposób dowia-
dujemy siê, ¿e punkt ciê¿koœci po³o¿ony jest na komunikatywne umiejêtnoœci
uczestnicz¹cych w rozmowie partnerów. W innych amerykañskich przyczyn-
kach na ten temat zast¹piono s³owo "kompetencje" s³owem "efektywnoœæ",
maj¹c na uwadze po¿¹dany wynik werbalnej interakcji.

W niemieckiej przestrzeni jêzykowej pojêcie to nabywa coraz wiêkszego
znaczenia w powi¹zaniu z wymaganiami kwalifikacyjnymi wobec pracowni-
ków wyje¿d¿aj¹cych na kontrakty do krajów rozwijaj¹cych siê oraz osób za-
trudnionych w s³u¿bie socjalnej, szkolnictwie i firmach rozbudowuj¹cych swoj¹
zagraniczn¹ sieæ. Rozwa¿ane jest tak¿e w ramach krystalizowania siê nowych
subdyscyplin wielokulturowej komunikacji i wielokulturowej edukacji. Pro-
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blem wielokulturowych kompetencji jest naturalnie przedmiotem studiów na

kierunkach nauczycielskich i spo³eczno-ekonomicznych.
Treœæ tego pojêcia analizowana by³a doœæ wszechstronnie i mimo tego

nie mo¿e byæ jeszcze mowy o pe³nej zgodnoœci. Ruben podzieli³ okreœlenie
"kompetencje" na trzy formalne kategorie:

1) kompetencje s³u¿¹ce do nawi¹zania i utrzymania pozytywnych kon-

taktów;
2) kompetencje pozwalaj¹ce na przekazywanie informacji, z mo¿liwie

najmniejszymi stratami ich treœci, oraz
3) kompetencje, za pomoc¹ których osi¹gn¹æ mo¿na aprobatê po³¹czon¹

z umiejêtnoœci¹ przekonywania i zapewnienia efektywnej kooperacji na od-

powiednim poziomie.
Za wa¿ne elementy zachowania siê wobec innych kulturowo partnerów

uznaje on:
a) wyra¿enie respektu (za pomoc¹ oczu i postawy cia³a, tonu pierwszych

s³ów);
b) postawê w interakcji (umiejêtnoœæ w³aœciwej reakcji na zachowanie

siê partnera);
c) wykazanie siê orientacj¹, i¿ w³asna wiedza, rozumowanie i przekona-

nia maj¹ wa¿noœæ tylko dla danej osoby, a nie dla innych;

d) empatie;
e) kierowanie interakcj¹;
f) tolerancje dla sprzecznoœci i ambiwalencji;
g) umiejêtnoœæ zmiany ról, wejœcia w po³o¿enie innych, w³¹czenia siê do

grupy.
Inny badacz i znawca przedmiotu, Hannigan, kiedy ustala profil wyma-

gañ kwalifikacyjnych osób dzia³aj¹cych w wielokulturowym kontekœcie, pod-
kreœla wartoœæ nastêpuj¹cych cech charakteru, przekonañ i praktycznych umie-

jêtnoœci:
a) zrêczne obchodzenie siê z ró¿nymi osobami pos³uguj¹cymi siê zró¿ni-

cowanymi stylami komunikacji;
b) dobra znajomoœæ jêzyk( ów)a obc(ych)ego;
c) aktywne i pasywne opanowanie nonwerbalnych form komunikacyj-

nych spotykanych w obcych kulturach;
d) cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ;

e) grzecznoœæ;
t) otwarcie siê do nowego œrodowiska;
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g) respekt wobec obcej kultury i zainteresowanie siê ni¹;
h) wyczucie dla w³aœciwego postêpowania, kiedy wymagane jest przysto-

sowanie siê i wytrwa³oœæ;
i) opanowanie frustracji i wyrozumia³oœæ dla innoœci.

2. Przekazywanie wielokulturowych kompetencji dzia³ania

Prawie z wszystkich publikacji z tego zakresu mo¿na siê dowiedzieæ, i¿
wielokulturowa kompetencja dzia³ania nie jest specyficzna kulturowo, lecz sta-
nowi pewn¹ konstelacjê przekazywalnych umiejêtnoœci. Zaliczy³bym ten wnio-
sek do niezwykle pocieszaj¹cych z punktu widzenia dydaktyki. Z perspektywy
psychologii rozwojowej lub socjologii wychowania mia³bym natomiast pewne
w¹tpliwoœci, ale w tej fazie rozwoju tak po¿ytecznej idei nie przecenia³bym ich.

Empiryczne badania przekazywania wielokulturowych kompetencji re-
alizowane by³y w przewa¿aj¹cej czêœci przez naukowców z przygotowaniem
psychologicznym. Poszukiwali oni psychologicznych kryteriów, które by³yby
przydatne do wyboru osób kierowanych do pracy w s³u¿bach zagranicznych.
Najistotniejsze by³y metody obserwacji zachowania (lub jego symulacji) w cza-
sie zatrudnienia. ̄ eby ustaliæ, jakie dyscypliny maj¹ najwiêkszy wk³ad na-
ukowy w rozwój wielokulturowej komunikacji, zasiêgniêto opinii 350 spe-
cjalistów pracuj¹cych w tej dziedzinie w USA. Najwiêcej respondentów

wymieni³o antropologiê, nastêpnymi dyscyplinami okaza³y siê lingwistyka,
komunikacja werbalna, socjologia i psychologia.

Starania o wykszta³cenie ludzi dla obszaru wielokulturowej komunikacji
przebiegaj¹ zarówno co do ich rodzaju, jak i zakresu bardzo ró¿norodnie.
W uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e oscyluj¹ one pomiêdzy dwoma skraj-
nymi biegunami. Z jednej strony przybieraj¹ formê krótkich, ekskluzywnych
i wysoko p³atnych kursów dla osób maj¹cych spe³niæ optymalnie jakieœ zlece-
nie za granic¹. Z drugiej strony opracowywane s¹ wszechstronne, wieloletnie
programy kwalifikacji, obejmuj¹ce ca³e szko³y ogólne lub zawodowe w za-
miarze stopniowego ksztahowania osobowoœci ich uczniów. Rozwiniêto wie-
le eklektycznych programów nauczania z bardziej lub mniej konsekwentnie
rozbudowanymi obszarami kognitywnego przyswajania wiedzy, redukcji na-
stawieñ i uprzedzeñ oraz ksztahowania poprzez trening wymaganych cech
osobowych. Czêsto nie uwzglêdnia siê przy tym, ¿e realizacja wielokulturo-
wego programu nauczania, tak samo jak wielokulturowa orientacja przedsiê-
biorstwa lub instytucji oœwiatowej, nie mog¹ siê ograniczaæ tylko do kilku
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tencji dzia³ania wi¹¿e siê z niedocenianiem skali i tempa przemian otaczaj¹-
cej nas rzeczywistoœci, co prowadzi do izolacji, dezorientacji i rozwojowego
zacofania ludzi, a w konsekwencji do ograniczania ich perspektyw ¿yciowych.
Wspó³czesna szko³a nie mo¿e sobie pozwoliæ na zaniechanie przekazywania
takich elementów kompetencji socjalnych, które determinuj¹ wykorzystanie
ogólnych i zawodowych kwalifikacji ich absolwentów w innym kulturowo
ani¿eli rodzinnym (etnicznym, narodowym) œrodowisku, w czasie, kiedy te
kultury raptownie siê krzy¿uj¹, uzupe³niaj¹, konwerguj¹ i wzajemnie wzbo-

gacaj¹
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Edward Breza

Wybrane nazwiska pomorskie

l. Cyper, Zip (P) er, Cyperski i podobne

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych (dalej SNWPU)l po-
daje 106 nosicieli nazwiska Cyper poza Pomorzem: 17 w woj. opolskim,
16 w zamojskim, po 11 w katowickim i koniñskim, 1 w elbl¹skim; 203 wtór-
ne, utworzone za pomoc¹ przyrostka -ski: Cyperski, g³ównie (177) w woj.
gdañskim, 2 w elbl¹skim, 8 w leszczyñskim, po 5: w woj. katowickim i ko-
szaliñskim; 127 Cyprowski poza Pomorzem: 59 w woj. poznañskim, 16 w no-
wos¹deckim, po9 w woj..gorzowskim i ³ódzkim; 87 Zipper poza Pomorzem:
59 w woj. katowickim, 7 w olsztyñskim, 6 w krakowskim, po 3 w woj. war-
szawskim, kroœnieñskim, nowos¹deckim i s³upskim; Ziper ze wskaŸnikiem
O (= forma z ró¿nych wzglêdów niepewna); 23 Zyper: 13 w woj. elbl¹skim,
1 w gdañskim, 5 w opolskim, 4 w wa³brzyskim; 20 Zypper w woj. gdañskim;
7 Ziep w woj. gdañskim.

Historycznie w roku 1710 w ksiêdze metrykalnej par. Pogódki pod
Skarszewami (nie paginowana w miejscowym archiwum parafialnym)
utrwalony zosta³ J acob Cyper; w latach 1740-1840 w Przyj aŸni pod ¯uko-
wem wystêpowa³a rodzina cha³upników nazywana Zieper (zapisy niemiec-
kie), kataster frydrycjañski z roku 1773 dla tej wsi podaje rodzinê pisan¹ Zu-

I S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych, t. I-X, wyd. K. Rymut, Kra-

ków 1992-1994.



per, w ksiêdze metrykalnej par. Sierakowice w pow. kartuskim odnotowani
zostali fil(ius) Mathei Cyp w roku 1806 i Francisca Cypowa w roku 18133,
w Koœcierzynie ewangelicy i Niemcy Zippo Mathias w roku 1849 i Zipp Carl
w roku 18524; mo¿e do omawianej rodziny etymologicznej nale¿y te¿ Joannes
Cypan, utrwalony w roku 1721 w ksiêdze par. Kielno w pow. wejherowskims.

Naj³atwiej wywieœæ podstawowe nazwisko Cyper od imienia Cyprian. SufIks
-er wystêpowa³ w imionach zdrobnia³ych i spieszczonych, np. w S³owniku staro-
polskich nazw osobo~ch (dalej SSNO)6 przekazani zostali: Balcer od im. Balta-
zar, odczytane przez redakcjê (I 80) jako Balcar(z), Balcer(z), Belcar(z) i odnie-
sione do im. Baltazar; Jander (137) odniesione do im. Andrzej; Greger (II 221)
od im. Grzegorz; Micher (III 456) od im. Micha³, por. kontekst; Michel Czwemar
[...] dictus Micher rok 1443; naturalnie Sander (V 11) od Aleksande1; Melcher,
Malcherjako warianty im. Melchior (III 435); mo¿e te¿ Romer od Roman (IV 485)7;
Stache1; Stecher (V 163, 168) od im. Stanis³aw, por. Stanisla~ alias Stacher; Ta-
der (te¿ herb Tader) (V418) od im. Tade~zlub Teodor; SSNOVI 31 notuje tylko
Wawro od im. Wawrzyniec, por. ProvidumLaurencium alias Wa.ffro, tj. 'opatrzne-
go Wawrzyñca, czyli Wawrê', ale potem notowane nazwisko Wawer9, np. w ksiê-

2 W. Heidn, Die OrtschaJten des Kreises Karthaus /Westp~ in der Vergangen heit,

Marburg/ Lahn 1965, s. 473-474.
3 Ksiêga metrykalna par. Sierakowice z Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, sygn.

1254/111/20, k. 13v, 62 v.
4 Ksiêgi meldunkowe miasta Koœcierzyny z Archiwum Pañstwowego w Gdañsku,

sygn. 505/1172, 1173.
5 Ksiêga metrykalna par. Kielno z Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, sygn. 1254/

111/7, s. 17.
6 S³ownik staropolskich nazw osobo~ch pod red. W. Taszyckiego i M. Malec, t. I -

VII, Wroc³aw 1965-1987.
7 Tak¹ mo¿liwoœæ dopuszcza Z. Klimek, S³ownik etymologiczno-motywacyjny sta-

ropolskich nazw osobo~ch, cz. 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków
1997, s. 211.

8 Jedynie n. os. Stach er ujê³a w swoim studium M. Malec, Staropolskie skrócone

nazwy osobowe od imion dwucz³ono~ch, Wroc³aw 1982, s. 37,56, wyodrêbniaj¹c z³o¿ony
sufiks -cher; w indeksie wykazano -er (s. 188). N. Os. Tader odnosi Z. Klimek, S³ownik
etymologiczno-motywacyjny... op. cit. (w przyp. 5), s. 264 do im. Teodor lub imion ger-
mañskich opartych na bazie diet 'lud'. Do im. Teodor odnios³a n. herbow¹ Tader M. Bo-
bowska- Kowalska, S³ownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo~ch,
cz. 6: Nazwy heraldyczne, Kraków 1995, s. 60.

9 Ksiêga znajduje siê w dziale rêkopisów Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we

Wroc³awiu, sygn. 318111 k. 44; R. Zoder, Familiennamen in Ostfalen, Bd. II, Hildesheim
1968, S. 788 wywodzi równie¿ niemieckie nazwisko Wauer od s³owiañskiego hipokory-
styku Wawra =Laurentius 'Wawrzyniec'.
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gach ³awniczych Koœcierzyny: Hon(estus) 'uczciwy' Gregorius Wawricrok 1721,
tj. Wawrzyc, czyli fomla patronimiczna od Wawer, por. SNWPU 3131 nosicieli
nazwiska Wawer z ca³ej Polski (najwiêcej, 739, w woj. lubelskim, potem 399
w siedleckim, 187 w katowickim, 98 w elbl¹skim, 94 w gdañskim, 63 w bydgo-

skim; nazwisko da³o te¿ pocz¹tek nazwie wsi Wawer pod Warszaw¹, znanej

z bitwy pod Wawrem w powstaniu listopadowym.
Tak nazwisko Cyper objaœniaj¹ te¿ inni badacze. Notowane ono by³o hi-

storycznie na Œl¹sku, dlatego pro f. S. Rospondlo zapisane w roku 1529 nazwi-
sko Czyperz odczytuje Cyperz i wywodzi z niem. Zipper, co od im. Cypria-
nus, odnosi je te¿ do czeskiego nazwiska Cipar. Z imieniem Cyprian ³¹czy te¿
nazwiska CYFra, Cypryœ albo Cyprys. Podobnie prof. H. Borekll w roku 1679

zapisane w Bytomiu nazwisko Cypar wywiód³ od imienia Cyprian, przywo-
³uj¹c wy¿ej cytowan¹ myœl prof. Rosponda. Równie¿ D. Moldanoval2 ³¹czy
z im. Cyprian nazwiska Cipra, CYFra, te¿ Cipro i Cypro. Tak samo autorzy
niemieccy, jak np. Gottschaldl3, objaœniaj¹c niemieckie nazwisko Zipper na
pierwszym miejscu postawi³ jako jego podstawê im. Cyprianus, potem s³o-

wiañski wyraz cepar, 'ten, co m³óci cepami' 14. Na trzecim miejscu wymienia
siê jako mo¿liwe Ÿród³o nazwiska Zipper rzeczownik Zip per 'ma³a œliwka',
a nazwisko Zipperle(n) wywodzi od takiego¿ rzeczownika o znaczeniu 'po-

dagra', te¿ 'trzês¹cy siê, niespokojny', równie¿ 'rozpieszczony'IS.

10 S. Rospond, S³ownik nazwisk œl¹skich, t. I, Wroc³aw 1967, s. 153.
II H. Borek, U. Szumska, Nazwiska mieszkañców Bytomia od koñca XVI wieku do

roku 1740, Warszawa 1976, s. 103.
12 D. Moldanova, Naœe p;:ijmenŸ, Praha 1983, s. 51.
13 M. Gottschald. Deutsche Namenkunde 3 Aujlage, Berlin 1954, S. 627.
14 W. Wenzel, Studien zu sorbischen Personnennamen Bd. 2 II, Bautzen, s. 73, po-

daje Cepak. Cepan. Cepa;: od dolno³u¿. cepy, górno³u¿. cypy 'cep'. Notuje te¿ nazwiska
Cep, Cepek, Cepak, Cepouœek i Cepnik D. Moldanova, por. pracê przywo³an¹ w przyp.
12, s. 50. W polszczyŸnie na 'tego, co m³óci cepami' tzw. S³ownik warszawski t. I s. 264
podaje równie¿ cepak 'm³ócarz', ale te¿ 'dzier¿ak cepowy'. Kaszubi u¿ywaj¹cepnikalbo
cepownik 'mê¿czyzna m³óc¹cy zbo¿e cepami' i formê ¿eñsk¹ cepnica lub cepownica,
zob. B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, Wroc³aw 1967,
s. 127. SNWPU podaje 18 nosicieli nazwiska Cepnik; 233 Cepok, z tego a¿ 200 w woj.
katowickim, 13 w opolskim, 7 w wa³brzyskim; Cepak 352, z tego 70 w woj. kieleckim,
63 w tarnowskim, 62 w katowickim; Cep 139, z tego a¿ 130 w woj. bialskopodlaskim;
Ceva 478. z te~o 155 w woj. kaliskim, 42 w katowickim, 44 we wroc³awskim, 36 w szcze-
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Do gwarowego rzeczownika zip(p)er ze Szwabii 'ma³a œliwka' odwo³uje
siê tak¿e inny badacz nazwisk niemieckich, mianowicie R. Zoder6 i przywo-
³uje rzeczownikZiper 'drozd œpiewak', nadto œrednio-wysoko-niem. czasow-
nik zippern 'wykorzystywaæ coœ dla siebie', równie¿ zipper 'kot cêtkowany'
i wulg. 'penis' oraz 'cz³owiek zreumatyzowany'. Oprócz tego przywo³uje na-
zwê miejscowoœci Zippe w Westfalii i Zippern z Wirtembergii. Wszystko to
ze znakiem zapytania, a wiêc niepewne co do Zippe 'drozd œpiewak' l?, to
wyraz ten poœwiadczony zosta³ dopiero od XVIII w., wiêc w nazwiskach ra-
czej ju¿ niemo¿liwy. Tylko ujêcie Zodera wyzyska³ B. Krejal8, objaœniaj¹c
nazwiska Cyper, Cyprowski, Zip(p)er i ich warianty; jako ich podstawê zatem
podaje rzeczownik zip (P) er ze znaczeniem 'reumatyk', 'drozd œpiewak', 'ma³a
œliwka' i konkluduje: "niezale¿nie od tego, jaka jest geneza nazwiska Zipper
w jêzyku niemieckim, jedno jest pewne: polskie nazwisko Cyper, Zipper, a wiêc
- poœrednio - i "gdañskie" Cyperski - s¹ pochodzenia niemieckiego". Sk¹d ta

pewnoœæ, kiedy autor nie wyzyska³ literatury polskiej, odnosz¹cej omawiane
nazwiska do im. Cyprian, nie poinformowa³, ¿e równie¿ inni S³owianie (np.
Czesi) maj¹ takie nazwiska i t³umacz¹je imieniem Cyprian, nie podj¹³ próby
wykazania, ¿e Polacy nosz¹cy nazwisko Cyper i wtórne modelowe Cyperski
przybyli na Pomorze z Niemiecl9. Widzieliœmy, ¿e nazwisko Cyper notowane
by³o na Pomorzu od XVIII w. Wszystkie proponowane przez Niemców mo¿-
liwoœci objaœnienia jego genezy s¹jednoczeœnie niemo¿liwe. Najbardziej prze-
konuje tutaj etymologia odmienna (Cyprian), jako ¿e mamy takie formacje
analogiczne: Ba/cer od Ba/taza!; Micher od Micha³, Stacher od Stanis³aw czy
bezpoœrednio od Stach, Wawer od Wawrzyniec, niektóre konteksty filologicz-
ne z SSNO wprost wskazuj¹ na takie pochodzenie.

Maj¹c to na wzglêdzie, ju¿ w 1988 r. sugerowa³em doktorantce takie ob-
jaœnienie nazwiska Cyper z par. Pogódki2°. Przyrostek -er, jak widzieliœmy,
doœæ czêsto tworzy³ struktury odmienne, bo z ³atwoœci¹ przechodzi³ z imion,

16 R. Zoder, Op. cit. w przyp. 7, s. 894.
17 F. Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, 22. Auflage, Ber-

lin-New York 1989, S. 814.
18 B. Kreja, Ksiêga nazwisk ziemi gdañskiej, Gdañsk 1998, s. 52.
19 Herbarze nie notuj¹ ani nazwiska Cyper, ani Zip(p)er, nosilije wiêc ch³opi i ewen-

tualnie mieszczanie.
20 M. Damps, Nazwiska mieszkañców Kociewia od XVI do XVIII wieku. Praca dok-

torska napisana pod kierunkiem doc. dra hab. Edwarda Brezy na Uniwersytecie Gdañ-
skim w roku 1988 (maszynopis).



gdzie nale¿a³ on integralnie do postaci imienia, jak Aleksander, skrócone San-

deI; Kacper i Kasper, gw. Piotel; Dymiter (por. nazwisko Dymiter u 141 oby-
wateli, z tego 83 w woj. s³upskim, 14 w szczeciñskim, 6 w gdañskim) do

postaci zdrobnionej imion (hipokorystyków). Poniewa¿ nazwisko Cyper
i Zip (P) er pojawia siê w ró¿nych regionach Polski i u ró¿nych narodów, œwiad-

czy to dodatkowo o tym, ¿e wspóln¹jego podstaw¹ by³o imiê chrzeœcijañskie
Cyprian, noszone m. in. przez œw. Cypriana, bpa Kartaginy (III w.), mêczenni-
ka, wielki autorytet w pierwotnym Koœciele (czczony 14 IX); nadto 8 innych

œwiêtych Cyprianów.
Imiê Cyprian jest hybryd¹ grecko-³aciñsk¹, pochodzi bowiem od nazwy

wyspy Cypr, po grecku Kypros, do której dodany ³aciñski przyrostek -ianus

tworzy formê Cyprianus (jak Syracusanus od Syracusae czy Romanus od Roma

'Rzym'), a po odrzuceniu ³aciñskiej koñcówki -us otrzymujemy polskie Cy-

prian. Oznacza³o ono genetycznie 'Cypryjczyka, cz³owieka pochodz¹cego
z Cypru'. Nazwa wyspy Cypr wywodzi siê prawdopodobnie od kwiatu cybo-
ra21, drzewa, które roœnie nad Nilem. Przymiotnik grecki od Cypru brzmia³

kJprios 'cypryjski', a ¿e g³ównym bogactwem Cypru by³a miedŸ i dostawcy

jej wywodzili siê z Cypru22, dlatego w ³acinie rzeczowniki cyprium, cyprum,
cuprium i cuprum zaczê³y oznaczaæ 'miedŸ' (por. symbol Cu na miedŸ). Z te-

go z kolei Niemcy w formie dolnoniemieckiej zapo¿yczyli Kopper lub Kup-

per (z czego i po kaszubsku na miedŸ mówi siê koper lub kuper, rzeczowniki

tkwi¹ce w nazwiskach Kup(p)er i Ko(p)er), a w gómoniemieckiej KuplerJ.
Tak wiêc wbrew deklaracji B. Krei "nazwisko Cyper nie ma nic wspólnego

z nazw¹ geograficzn¹ Cypr" (w miejscu cytowanym) poœrednio (przez imiê

Cyprian) nawi¹zuje do nazwy tej wyspy.
Dodajmy, ¿e imiê Cyprian w staropolskiej formie Cypry jan notowane

by³o w Polsce od roku 1193 (SSNO I 391), te¿ w postaci Kupry jan od roku

1444 (tam¿e III 203). Poniewa¿ rozprzestrzenienie terytorialne omawianych
tu nazwisk jest wielkie, dlatego, byæ mo¿e, w niektórych regionach niektóre

z nich mog¹ pochodziæ od niemieckich regionalnie ograniczonych wyrazów
(nazwiska homonimiczne). Zdaæ bowiem musimy sobie sprawê, ¿e oprócz
nazwisk podanych na wstêpie SNWPU podaje nadto Cypar 1 w woj. kro-

21 J. Staszewski, Ma³y s³ownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, wyd.

III, Warszawa 1968, s. 104.
22 F. Kluge, op. cit., s. 420.

. 23 E. Breza. Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdañsk 1999.
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œnieñskim; Cypara 143, z czego 79 w tym¿e województwie, Cyparka 1 w woj.
gdañskim, w których -er przesz³o w -ar jak w rzeczownikach pospolitych
zapo¿yczonych z niemczyzny: sztygar, zegar z niem. Steiger i Zeiger4; Cy-
pior 5 w woj. czêstochowskim przez analogiê do Melchior; Cypert 1 w woj.
gdañskim przez analogiê do licznych niemieckich nazwisk na -ert typu Ry-
chert, Wichert; Cypa 37 w woj. katowickim i Cypera 1 w woj. kroœnieñskim;
Cypra 15: 13 w woj. katowickim, 2 w krakowskim - z wyg³osowym -a, po-

chodz¹cym albo z koñcówki dopemiacza, albo polszcz¹cej formy z wyg³oso-
wym niemieckim -e typu Ziepe, wreszcie samo imiê Cyprian tkwi w nazwi-
sku 81 obywateli, 29 w woj. poznañskim, 20 w leszczyñskim, 16 w katowickim;
warianty graficzne Cyprian 3: 2 w woj. leszczyñskim, 1 wroc³awskim; Cy-
pryan 34: 20 w woj. kaliskim, 11 w leszczyñskim, 2 w katowickim, 1 w kra-
kowskim. Form pochodnych i zmodyfikowanych jest du¿o. Wszystkie mo¿na
odnieœæ do im. Cypriaw5.

Jeœli pierwotna jest forma Cyper, jakby wynika³o z dokumentacji na Po-
morzu (inaczej s¹dzi prof. S. Rospond, zob. wy¿ej i por. przyp. 10), to forma

Zip(p)er jest postaci¹ zniemczon¹.
Na koniec pragnê raz jeszcze powtórzyæ, ¿e w nazwisku Cyper i ewentu-

alnie zniemczonym Zip(p)er mamy analogiczny przyrostek -er, wyabsorbo-
wany z imion typu Kaspe³; Aleksander, gwarowe Pioter. F. S³awski26 o pras³o-
wiañskim przyrostku -ero (w polszczyŸnie rozwin¹³ on siê w -or) w nazwach
samców typu g¹SiO³; kaczor i innych pojedynczych wyrazach, nie stanowi¹-
cych osobnej grupy. Wariant -era jest te¿ rzadki, w czeskim tylko dostrzeg³
S³awski funkcjê zdrabniaj¹c¹ imiona: Jandera od Janda. Wiele nazwisk na -

er przytoczy³ ks. S. Kozierowski27; s¹ tu formy równe wyrazom pospolitym,
jak Jaskie³; Szype³; Wicher; znane nam ju¿ zdrobnione Gregie³; Micher i Ta-

24 Szerzej o tego typu strukturach pisa³em w artykule Nazwisko Pelczar, "Rocznik

Gdañski", t. 45,1985, z. 1, s. 33-38.
25 Polska encyklopedia szlachecka pod red. S. Starykoñ-Kacprzyckiego, t. V, War-

szawa 1936, s. 26 podaje 5 rodzin szlacheckich, pisanych Cypry jan, niewiadomego her-
bu, noszonych przez duchownych od roku 1193 do 1207: bpa wroc³awskiego, wczeœniej
lubus'kiego, w roku 1387 przez metropolitê ruskiego, unickiego, w roku 1578 przez bi-
skupa p³ockiego unickiego, w roku 1593-1594 przez sufragana wileñskiego.

26 F. S³awski, Zarys s³owotwórstwa pras³owiañskiego, w: S³ownik pras³owiañski pod

red. F. S³awskiego, t.II, Wroc³aw 1976,s. 23, o sufiksie -era na s. 24, -yra s. 28. Grama-
tyki opisowe i historyczne polszczyzny sur. -er i -era nie podaj¹.

27 S. Kozierowski, Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych ty-

póws³owotwórczych, Poznañ 1938, S. 88-89. .



der, nowe Jekier od im. Jakub, na pó³nocy Polski Jekub; pozosta³e, wcale
liczne, s¹ niemotywowane, wymagaj¹ce osobnych studiów: Cicher: cichy (?),
Czupe³; Fande³; GoŸdzie³; Gude³; Koide³; Kukie³; Masie³; Musie³; Niegie³;
Sciupide³; Szkude³; Sude³; Suteri inne; Z¹bermo¿e od ¿ubr. Zdaniem F. S³aw-
skiego wiele form na -era to dawne struktury na -yra, oznaczaj¹ce wykonaw-
ców czynnoœci, jak skowyra: skowyczeæ, wadyra 'k³ótnik': wadziæ.

Kilka przyk³adów nazwisk na -era poda³ B. Kreja28, s¹ to: Kubera, Stan-
dera, Szymandera, Tobera, Wojtera, Michera, Stachera. S¹ to formy odmien-
ne. Podany przyk³ad Krystera od Krystian mo¿e pochodziæ od ap. klistera, te¿
krystera 'lewatywa'29, osobowo mo¿e te¿ 'bior¹cy lub daj¹cy lewatywê', wy-
raz u¿ywany przez H. Derdowskiego w poemacie O panu Czorlinscim...
i w XVII -wiecznych inwentarzach biskupstwa che³miñskiego. Dziwi, ¿e prof.
Kreja, objaœniaj¹c nazwisko Cyper(ski), nie nawi¹za³ do wczeœniej wyra¿a-
nych myœli, tylko w ca³oœci zaufa³ Zoderowi. Samo nazwisko Dachtera w ro-
ku 1982 wywiód³ od czasownika dachtaæ, powsta³ego od gdakotaæ 'gdakaæ'
z przyrostkiem -era; prof. S³awski widzi tu pierwotn¹ formê Dachtyra.

Odmiennymi formami podanymi przez S. Kozierowskiego s¹ niew¹tpli-
wie Bacher-ka od im. Bart³omiej lub Sebastian, Godera od im. Godzis³aw
(mo¿e ew. od godziæ), Klimera od Klemens, Kondera prawdopodobnie od
Konrad, Subera od typu Sulis³aw, a wiêc dwucz³onowych imion z I cz³onem
suli- 'lepszy', Woj tera od im. Wojciech. SNWPU podaje Dziwer 21, z czego
15 w woj. wroc³awskim, 5 w warszawskim, i 1 w opolskim mo¿e od staropol-
skiego im. Dziwigor.

2. Lag, Laga i podobne

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych podaje 424 nosicieli
nazwiska £aga, z tego 1 w woj. bydgoskim, 11 w elbl¹skim, 301 w gdañskim,
92 w s³upskim, 5 w toruñskim, 7 w katowickim; 2 £ag w woj. wa³brzyskim;
1588 £agoda, z tego 9 w woj. bydgoskim, 6 w elbl¹skim, 29 w gdañskim,

28 B. Kreja, Nazwisko Dachtera, "Jêzyk Polski" t.LXII, 1982, s. 129-132 z dopi-

skiem F. S³awskiego.
29 E. S³uszkiewicz, Dwa ~razy mniej przyzwoite i ich etymologia, w: Symbolae

linguisticae in honorem Georgii Kury³owicz, Kraków 1965, s. 285-287. Dane o wystêpo-
waniu klistery u Derdowskiego i krystery w inwentarzach biskupstwa che³miñskiego czerpiê
z prac doktorskich wykonanych pod moim kierunkiem na Uniwersytecie Gdañskim: Z. Licy
w roku 1988, L. Wardy-Radys w roku 1999.
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13 w s³upskim; poza Pomorzem jest ono bardziej reprezentowane: 160 w woj.
leszczyñskim, 120 w radomskim, 84 w lubelskim, 73 we wroc³awskim,
70 w gorzowskim, 67 w kaliskim; 3 £agod, po 1 w woj. tarnobrzeskim, toruñ-
skimi zamojskim, wiele te¿ pochodnych, jak £agodzic 51, £agodowicz 15,
£agodka 11, £agodan 1.

Historycznie SSNO III 307 podaje nazwê £agoda od roku 1436 z Ma-
zowsza, Ma³opolski, Wielkopolski i kresów po³udniowo-wschodnich, te¿ herb
£agoda od roku 1446, nadto £agodka od roku 1441, £agow od roku 1460,
£agoszowic od roku 1323 z Pomorza, £agownik od roku 1401 i inne. Na Ka-
szubach nazwisko notowane by³o w ksiêgach metrykalnych par. Ty³owo w pow.
puckim i Strzepcz w pow. wejherowskim. Oto te zapisy: ze Strzepcza: Micha-
el £aga 1715, Dorothea £agowna 1728, Albertus Laga 171330; z Ty³owa do-
piero z pocz¹tku XX w.: Maryanna Laga 1 1909, Cecylia £aga 191931. Na
cmentarzu par. Kielno spoczywaj¹: £aga Leon (1900-1942), £aga Leokadia
(1901-1946), El¿bieta £aga (1908-1967), Antoni £aga (1906-1979), Paulina
Kwidzinska z domu £aga (1873-1968).

W nazwisku £aga zachowa³ siê piêkny archaizm. Mo¿na je bowiem wy-
wieœæ od niezachowanego rzeczownika laga, który dziêki przyrostkowi -oda
przeszed³ w formê ³agoda, notowan¹ od XVI W.32 i oznaczaj¹c¹ wówczas 'uj-
muj¹cy sposób bycia', potem 'nieostroœæ, niesurowoœæ, przyjemnoœæ, ³aska-
woœæ', 'rzeczy, przedmioty ³agodz¹ce'33. Utworzony on zosta³ podobnie jak
jagoda, lebioda za pomoc¹ tego samego przyrostka -oda34, dziœ zachowany
rzeczownik ³agoda '³agodnoœæ, dobroæ' w kaszubszczyŸnie35, w polszczyŸnie
wystêpuje tylko ³agodnoœæ, utworzona od przymiotnika ³agodny. Mo¿e na-
zwisko £aga powsta³o ju¿ przez odrzucenie wspomnianego przyrostka -oda
w rzeczowniku ³agoda. W ka¿dym razie nazwy miejscowoœci £agów w woj.
kieleckim (w latach 1975-1998) i £agów w woj. zielonogórskim (ta wymie-

30 Ksiêga w zespole: koœcio³y katolickie woj. gdañskiego w Archiwum Pañstwowym

w Gdañsku, sygn. 1254 III 24, s. 9,18.
31 Ksiêga z Archiwum Pañstwowego w Gdañsku (jak w przyp. l), nr 29 (nie pagino-

wana).
32 S³ownikpolszczyznyXVlw. pod red. R. Mayerowej, t.XII, Wroc³aw 1979, s. 441.
33 S. B. Linde, S³ownik jêzyka polskiego, wyd. III fotooffsetowe, t. II, Warszawa

1951, s. 581-582.
34 F. S³awski, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, t. IV, Kraków 1989, s. 426.

Etymologia wyrazu jagoda - ibid., t. I, s. 488-489, lebioda t. IV s. 89-91.
35 B. Sychta, op. cit., t. III, s. 5.
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niona po raz pierwszy w roku 1258, tamten ju¿ w roku 1085) wyraŸnie wska-
zuj¹ równie¿ na nazwê osobow¹ £ag lub £aga36.

Nie chodzi tu na pewno o gwarowy wyraz laga 'nêdzne ubranie', pocho-
dz¹cy od rzeczownika lach3?

Dodaæ trzeba, ¿e zapisy z Kaszub z pocz¹tkowym L: Laga powsta³y pod
wp³ywem niemieckim, gdzie brak dŸwiêku i litery l, dlatego zapisano interesu-
j ¹ce nas nazwisko przez L. £agodka mo¿e byæ postaci¹ utworzon¹ od £aga za
pomoc¹ przyrostka -ka, jak Kalembka od Kalemba; £adodzic i £agodowicz
to postaci patronimiczne (odojcowskie) od nazwiska £ag( aJ. Wariant £ag i £a-
gad pochodz¹ od przymiotnika lagodny przez odrzucenie przyrostka -ny.

3. Os i Oss

SNWPU notuje 35 nosicieli nazwiska Os tylko w woj. gdañskim i 58 Oss:
47 w woj. gdañskim, 10 w s³upskim, 1 w wa³brzyskim. Spotkaæ je mo¿na na
pó³nocy Kaszub, np. w Wejherowie i Pucku, najczêœciej pisane przez podwój-
ne -ss.. Oss. Powiem zaraz, ¿e w zapisie Os i Oss nie widzê podstaw do ró¿ni-
cowania pochodzenia, myœlê, ¿e Polak pisa³ Os, a Niemiec Oss, s³ysz¹c wy-
mowê Os (z o otwartym), gdyby bowiem Niemiec napisa³ Os, czyta³by
O (o d³ugie i pochylone). Potem wykszta³towa³a siê pisownia zwyczajowa
w rodzinie.

Historycznie omawiane nazwisko potwierdzone zosta³o w ksiêdze metry-
kalnej par. Kielno w pow. wejherowskim: Anton Os 1835 i Anton Oss 183838,
na cmentarzu w Kielnie spoczywaj¹ dziœ tak¿e: Os Wac³aw (1922-1983) i Wan-
da Os (1928-1994). Równie¿ w ksiêdze metrykalnej par. Strzelno (nie pagino-
wana w miejscowym archiwum parafialnym) zanotowana zosta³a Ewa Oss
w roku 1850.

36 S. Rospond, S³ownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wroc³aw 1984, s. 198 pisze

wprost: "A wiêc Lagów by³ grodem osadŸcy, który nazywa³ siê£ag (por. przym.[iotnik]
³agodny)". Tak wiêc prof. Rospond rozumia³ n. os. £ag jako derywat wsteczny od przy-
miotnika ³agodny. Podobnie nazwisko £agoda nale¿a³oby pojmowaæ jako derywat od
³agoda z odrzuconym suf. -oda.

37 J. Kar³owicz, A. A. Kryñski, W. NiedŸwiedzki, S³ownik jêzyka polskiego, wydanie

fotooffsetowe, Warszawa 1952, s. 789.
38 Ksiêga przechowywana w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, sygn. 1254/II1

nr9.s.81.122.
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Najproœciej wywieœæ omawiane nazwisko od rzeczownika oœ, po kaszub-
sku OS39. SNWPU notuje 102 nosicieli nazwiska Oœ: po 5 w woj. elbl¹skim
i gdañskim, 35 w zamojskim, 9 w ³ódzkim, 13 w jeleniogórskim, 12 w go-
rzowskim. Mo¿na by ewentualnie myœleæ o hiperpoprawnej formie od nazwi-
ska£oœ: 221 w woj. bydgoskim, 124 w elbl¹skim, 188 w gdañskim, 99 w s³up-
skim; poza tym te¿ £os 204: 2 w woj. gdañskim, 134 w tarnowskim,
14 w lubelskim, 6 w radomskim, 5 w krakowskim czy te¿ Wos od Wojciech
123: 2 w woj. bydgoskim, 27 w gdañskim, 24 w s³upskim. Na tle wymowy
typu {lodejæ llot !/oleñki 'Odejc od Olenki' mog³a powstaæ forma Os z £oœ
czy Was. Semantycznie jednak nie wykluczone nazwisko od rzeczownika oœ.
Onomaœci niemieccy podaj¹ nazwiska Achse(n)mache1; Achsensteller, dolno-
niem. Asse(n)maker na 'wytwórcê osi' od górnoniem. Achse, dolnoniem. Asse
'OŒ'40. Podobnie w Polsce mog³o wskutek metonimii (zamienni) powstaæ na-
zwisko od rzeczownika oœ na 'producenta' czy 'sprzedawcê osi' lub jakoœ
inaczej zwi¹zanego z osi¹. Anatomicznie istnieje pojêcie osi na 'kr¹g szyjny
krêgos³upa'; oœ optyczna to 'trzeci albo drugi z pacierzów szyi jest rzeczony
oœ', jak podaje Linde41; dziœ wed³ug s³owników medycznych axis, opticus to
'oœ wzrokowa '42. Istniej e ³aciñskie powiedzenie: Theoria sine praxi est cur-
rus sine axi 'Teoria bez praktyki to (jakby) wóz bez osi'. By³y wiêc powody,
by cz³owieka przezwaæ Osi¹. SNWPU podaje 1065 nosicieli nazwiska Oœka:
38 w woj. bydgoskim, 34 w elbl¹skim, 63 w gdañskim, 255 w radomskim,
90 w tarnobrzeskim, 64 w lubelskim, 52 w siedleckim.

Jest jednak mo¿liwoœæ germanistycznej interpretacji nazwiska Oss, ist-
nieje mianowicie dolnoniemiecki rzeczownik Oss, w 1. mn. Ossen, œrednio-
-wysoko-niem. Ohse, odpowiadaj¹cy nowo-wysoko-niem. Ochs(e) 'wó³'43.
Zwa¿ywszy na pewien odsetek nazwisk pomorskich, zw³aszcza pó³nocnoka-
szubskich pochodzenia dolnoniemieckiego, jak Struk = górnoniem. Strauch
'krzak, krzew', Piepe, Piepke = górnoniem. Pfeife 'piszcza³ka, fujarka', Pie-
per = górnoniem. Pfeifer 'ten, co gwi¿d¿e, te¿ trêbacz', Kreft 'rak', mo¿na by

tu zaszeregowaæ tak¿e Oss. Dziœ SNWPU nie notuje nazwiska Wó³ (jego no-

39 B. Sychta, Op. cit., t. III, s. 337.
40 M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, dritte vermehrte Aujlage, Berlin 1954, s. 160.
41 S. B. Linde, op. cit., t. III, s. 584-585.
42 Zob. np. J. Babecki, S. Bober, S³ownik lekarski ³aciñsko-polski, wyd. II, Warsza-

wa 1979, s. 95.
43 R. Hemnann- Winter, Kleines Plattdeutsches Worterbuch, 3. Aujlage, Rostock 1990,

s. 219-220; F. Kluge, op. cit., s. 513.
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siciele na pewno zmieniliby je urzêdowo), ale s¹ ju¿ pochodne Wó³czyk 1
w woj. lubelskim, Wó³kiewicz333, Wó³kowicz 1 wwoj. ciechanowskim, przede
wszystkim Wo³ek 2588: 27 w woj. bydgoskim, 37 w gdañskim, 25 w s³upskim
i górnoniemieckie Gks 23: 6 w woj. warszawskim, 14 w koniñskim, 3 w szcze-
ciñskim; Ochs 8, po 3 w woj. elbl¹skim i opolskim, po 1 w woj. czêstochow-
skim i szczeciñskim; Oksa 8 w woj. kieleckim z niem. Ochse z polszcz¹cym-
a. Przezywanie cz³owieka Wo³em jest, a na pewno by³o powszechnym
zwyczajem Indoeuropejczyków, por. np. szkolne: Nie powiadaj wole, co siê
dzieje w szkole, Paw³owe: Nie zawi¹¿esz pyska wo³owi m³óc¹cemu (1 Kor
9,9), z frazeologii wó³ roboczy; pasowaæ jak wó³ do karety; zapomnia³ wó³,
jak cielêciem by³ i inne. W dawnej Polsce przyrównanie do wo³u wyró¿nia³o
cz³owieka, dlatego ks. P. Skarga powiedzia³: Piotr i Pawe³ to pierwsza naj-
mocniejsza para wo³ów, którzy tward¹ rolê serc zaorali44.

Brak wyraŸnych kontekstów filologicznych, wskazuj¹cych na genezê prze-
zwiska, potem urzêdowego nazwiska, nie pozwala jednoznacznie rozstrzy-
gn¹æ na rzecz interpretacji polonistycznej czy germanistycznej. Poniewa¿jed-
nak mówimy o obywatelach polskich i nazwisko Os(s) daje siê objaœniæ
polonistycznie, opowiadam siê za tak¹ w³aœnie interpretacj¹. Dodam jednak,
¿e historycznie poœwiadczonego nazwiska Oœ w podstawowych opracowa-
niach regionalnych nazwisk polskich nie spotka³em, natomiast wó³ i pochod-
ne wystêpowa³y czêsto, poczynaj¹c od Wo³(?) z roku 1362, Wo³ek z roku 1423
oraz Wo³eczek z roku 1439 w SSNO VI 195-197 po Wo³ek i inne w SNWPU.
Ale za wywodem od rzeczownika oœ przemawia fakt, ¿e omawiane nazwisko
ani historycznie, ani wspó³czeœnie nie wyst¹pi³o (i nie wystêpuje) w postaci
Ose lub Osse, jak to jest w nazwiskach niemieckich, wywodz¹cych siê z dolno-
niemieckiego Oss lub górnoniemieckiego Ochse45. Dlatego nazwisko Ossa
15: 4 w woj. warszawskim, 10 w katowickim i 1 w olsztyñskim, wystêpuj¹ce
poza Pomorzem, ³¹czyæ trzeba z rzeczownikiem osa' osika' lub osa' owad',
nie ewentualnie z dolnoniemieckim Oss(e), w którym wyg³osowe -e zast¹-
piono by przez polskie -a.

Rodzi siê jeszcze jedna mo¿liwoœæ objaœnienia nazwiska Osra), miano-
wicie w zespole Atlasu kaszubskieg046 (mapê opracowa³a E. Wroc³awska)

44 Cytujê za S³ownikiem S. Lindego..., t. III, s. 585.
4S Np. R. Zoder, op. cit., s. 262 odsy³a spod has³a Osse do Ochs.
46 Atlas jêzyko~ kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, z. VI, Wroc³aw 1969, s. 213

ill.300.
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zanotowano zawo³anie osa 'na wo³u, by szed³ w lewo', objaœnione na sposób
rodzimy od wykrzykników: O! i Sa! 'tu', por. kasz. poj le sa! 'chodŸ no tu!'

£¹cz¹c omawiane nazwisko z tym wykrzyknikiem, trzeba rozwa¿yæ jesz-
cze dwa problemy: I) mo¿liwoœæ pochodzenia nazwisk od wykrzykników, 2)
pochodzenie samego wykrzyknika. Odnosz¹c siê do pierwszego zagadnienia,
wskazaæ trzeba, ¿e SNWPU podaje nazwiska Hojt O, Hojto I w woj. toruñskim,
Hojtkun 1 w woj. szczeciñskim, które kojarz¹ siê nam z wykrzyknikiem hojt
'zawo³anie na konia, by szed³ w prawo' (ibid., m. 299); te¿ nazwiska Hijaz 3
i Hijek 9, które mo¿na by odnieœæ do wykrzyknika hije 'zawo³anie na konia, by
ruszy³ z miejsca lub przyœpieszy³ kroku' (loc. cit.). Jest tu te¿ Czuder O, ale to
wi¹¿e siê raczej z dawnym czudo 'cud', por. Czudak222, Czudec 130 i Czudek
321, te¿ Czudor 6, ni¿ z zawo³aniem czuder 'na konia, by szed³ w prawo'. Jest
jednak trudnoœæ natury geograficznej: nazwiska Os(s) notowane by³y historycz-
nie i wystêpuj¹ wspó³czeœnie na pó³nocy Kaszub, wykrzyknik osa na Kaszu-
bach po³udniowych: Piechowice, Leœno, Wdzydze Tucholskie, Czyczkowy,
Konarzyny, Przytamia, Ma³e Gliœno i na Kociewiu: Ciecholewy, Rosochatka.
Co do pochodzenia wykrzyknika osa, nasuwa siê uwaga, czy to nie po¿yczka
zdolnoniem. Oss, skontaminowana z œrednio-wysoko-niem. Ohse do postaci
osa. Wniosek taki podsuwa okolicznoœæ, ¿e zawo³ania na zwierzêta poci¹gowe,
a wiêc links 'by sz³y w lewo', rechts 'by sz³y w prawo', wspomniane hije i czu-
der oraz inne s¹ pochodzenia niemieckiego, wiêc mo¿e i w omawianym wypad-
ku mamy do czynienia z po¿yczk¹ z niemczyzny.

4. Rzeszoto, Rzeszotarz i podobne

Choæ nie spotka³em historycznych zaœwiadczeñ nazwisk opartych bezpo-

œrednio czy poœrednio na rzeczowniku rzeszoto, to zajmujê siê tu nimi ze wzglê-
du na synonimiczne nazwiska Sito, Sitarz i podobne, jeœli pochodz¹ one od

rzeczownika sito 'narzêdzie do przesiewania cia³ sypkich'.
SNWPU podaje 2 nosicieli nazwiska Rzeszoto: po 1 w woj. kaliskim i wa³-

brzyskim; 1 Rzeszetwwoj. ostro³êckim; 1 Rzeszetniakwwoj. warszawskim; 425

Rzeszot, z tego 5 w woj. bydgoskim, 11 w elbl¹skim, 14 w gdañskim; 6 Rzeszo-
ta: 4 w woj. gdañskim, 2 w zamojskim; 468 Rzeszotek, z tego 34 w woj. elbl¹skim,

15 w gdañskim; 8 Rzeszotka w woj. szczeciñskim; 77 Rzeszotko, z tego 6 w woj.

s³upskim; 895 Rzeszotarski, z tego 14 woj. bydgoskim, 27 w elbl¹skim,
46 w gdañskim; 6 Rzeszotorski poza Pomorzem; 15 Rzeszotowski, z tego
11 w woj. gdañskim; 31 RzeszótpozaPomorzem; 6 Rzeszótek 5 w woj. poznañ-
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skim, 1 we wroc³awskim; 374 Rzeszótko, z tego 2 w woj. bydgoskim, 5 w elbl¹-
skim, 10 w gdañskim; 2 Rzeszudko w woj. zamojskim; 788 Rzeszut, z tego 15
w woj. bydgoskim, 11 w woj. elbl¹skim, 7 w gdañskim, 5 w s³upskim; 19 Rzeszu-
ta, z tego 1 w woj. elbl¹skim, 5 w gdañskim; 1763 Rzeszutek, z tego 32 w woj.
bydgoskim, 35 w elbl¹skim, 47 w gdañskim, 23 w s³upskim; 4 Rzeszutka poza Po-

morzem; 894 Rzeszutko, z tego 8 w woj. bydgoskim, 14 w elbl¹skim, 22 w gdañ-
skim, 7 w s³upskim; 14 Rzeszutkowski poza Pomorzem; 208 Rzeszuto, z tego
5 w woj. gdañskim; 1 Rzeszy t w woj. opolskim; 1 Rzeszy to w woj. katowickim.

SSNO (IV 543) notuje szlacheckie nazwisko Rzeszotarski od roku 1497
z Wielkopolski; Rzeszotka od roku 1388 z Ma³opolski, Rzeszotko od roku 1375

z Wielkopolski, potem Ma³opolski i kresów po³udniowowschodnich47, postaæ
¿eñsk¹ Rzeszotkowa od roku 1450, nadto (VII 217) formê ¿eñsk¹ Rzeszotowa
z roku 1495 z ziemi s¹deckiej i Rzeszotarzewo (IV 543 i VII 217) od roku
1399 oraz Rzeszotarzewski i Rzeszotarzowski od roku 1389. To ostatnie na-

zwisko Z. Ka1eta48 i wspó³pracownice wywodz¹ od wsi Rzeszotarzew049, dziœ

Rostarzewo w gm. Rakoniewice w woj. poznañskim.
Objaœnienie nazwiska Rzeszoto uk³ada siê analogicznie do nazwiska Sito

i Sitarz. Wariant podstawowy Rzeszoto pochodzi od takiego¿ rzeczownika po-
spolitego rzeszoto' sito z wielkimi dziurami' i jest nazwiskiem poœrednio za-

wodowym: wprost wskazuje na przedmiot, a poœrednio na producenta czy
handlarza przedmiotem, tj. rzeszotami. Wyraz pospolity rzeszoto notowany
jest w polszczyŸnie od roku 14045°, pochodny rzeszotko utrwali³ S³ownik Lin-
degoS!, nazwisko Rzeszotko zatem mo¿e pochodziæ od tego wyrazu albo od

wariantu podstawowego Rzeszoto, utworzone zosta³o za pomoc¹ przyrostka-
ko. Formy Rzeszot i Rzeszota mog¹ pochodziæ od czasownika rzeszyæ 'wi¹-
zaæ' z przyrostkiem -ola, jak bazgrota od bazgraæ czy pieszczota od pieœciæ,
drzemota od drzemaæ. Postaci Rzeszut, Rzeszót, Rzeszudko to oboczniki orto-
graficzne; Rzeszotarski to forma modelowa od Reszotarz, a ta od nazwy za-

47 Zob. te¿ A. Cieœlikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces oni-

mizacji, Wroc³aw 1990, s. 111.
48 Z. Klimek, op. cit., cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, s. 170.
49 F. Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksami -o~ -in- na obszarze Wielkopolski i Ma-

³opolski, Wroc³aw 1971, s. 178 wywiód³ n.m. Rzeszotarzewo od ap. rzeszotarz lub prze-
zwiska Rzeszotarz.

50 S³ownik staropolski pod red. S. Urbañczyka, t. VIII, Wroc³aw 1977, s. 102 podaje

rzeszoto 1. 'rodzaj sita o du¿ych otworach' i 2. 'miara zbo¿a', nie notuje rzeczownika
rzeszotarz.

51 S. B. Linde, op. cit., t. V, s. 195; odnotowa³ te¿ rzeszotkoS³ownikstaropolski, loc.cit.



wodowej rzeszotarz 'co rzeszota robi'52, podobnie Rzeszotnika i Rzeszotnik
(21 nosicieli, z tego 1 w woj. bydgoskim) od tego¿ rzeczownika lub od przy-
miotnika rzeszotny za pomoc¹ przyrostków -ak i -ik.

Dodajmy na koniec, ¿e A. Briickner53 wywodzi rzeczownik rzeszoto od
rdzenia wystêpuj¹cego w przymiotniku rzadki (bo rzadkie otwory), nie po-
dziela tego pogl¹du Fasmer54. Ten etymolog widzi te¿ trudnoœci w ³¹czeniu
wyrazu rzeszoto z czasownikiem rzeszyæ '³¹czyæ, wi¹zaæ', w³asnych propozy-
cji jednak nie da³. Na omówionym rdzeniu oparte jest te¿ rosyjskie s³owo
resotka 'krata'. W¹tpliwoœci etymologów co do pochodzenia wyrazów rze-
szoto i rzeszyæ 'wi¹zaæ' t³umacz¹ nam te¿ wahania w odniesieniu podanych
nazwisk albo do podstawy rzeszoto, albo rzeszyæ.

5. Sito, Sitarz i podobne

SSNO (V 82-83) notuje nazwisko Sitarz od roku 1383 z Ma³opolski
i z Wielkopolski; nadto wiele form, które autorzy czytaj¹ albo jako Sitek, Sit-
ko, Sitka, Sito, pochodne Sitow, Sitowa, Sitkowic, Siteñski, Sitowski lub za-
wsze z pocz¹tkowym ¯-: ¯ytek, ¯ytko itd., przy czym nazwisko Siteñski lub
¯yteñski Z. Kaleta, wspó³autorka S³ownika wywodzi od nazwy wsi Sitno w gm.
Œcinawa na Œl¹sku (jeœli mo¿na czytaæ Siteñski) lub od nazwy wsi ̄ ytno w gm.
Oborniki Œl¹skie, a Sitowski od wsi Sitowa w gm. Opoczno, a ewentualny
wariant ̄ ytowski od wsi ̄ ytowice (dziœ nie istniej¹cej) w pow. szczyrzyckim55.

N a Pomorzu w roku 1664 so³tysem w Osówku, dawnym starostwie œwiec-
kim, by³ Jan Sitarz56; w ksiêdze metrykalnej par. Pogórki pod Skarszewami
w roku 1711 i 1714 zapisany zosta³ Paulus Sitk; pisany te¿ Sitek57; ksiêgi ko-
œcielne par. Walichnowy w pow. tczewskim utrwalaj¹ Sitowskiego w roku
176358; Catharina Sitowna zapisana zosta³a w roku 1778 w ksiêdze parafialnej

52 S. B. Linde, loc.cit.
53 A. Briickner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Kraków 1927, s. 492.
54 M. Fasmer, Etimo³ogiceskijs³ovar rosskogojazyka, t. III, Moskwa 1987, s. 479.
55 S³ownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo~ch, czêœæ 3: Od-

miejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy wspó³udziale E. Supranowicz i J. Szy-
mowej, Kraków 1997, s. 175.

56 Opis królewszczyzn w województwach che³miñskim. pomorskim i malborskim

Z³: 1664, wyd. J. Paczkowski, Toruñ 1938, s. 243.
57 Ksiêga nie paginowana w miejscowym archiwum parafialnym.
58 M. Damps, op. cit., s. 277.
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Redy59; Adam Sitarz i Marianna Sitarka wpisani zostali w roku 1743 i 1744
do Ksiêgi Szkaplerza Œwiêtego w U goszczu pod Bytowem6o i wreszcie w roku
1827 Catharina Sito zaœwiadczona zosta³a w ksiêdze metrykalnej par. Chmielno
w pow. kartuskim61.

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych podaje 58 nosicieli
nazwiska Sit, z tego 4 w woj. gdañskim, poza Pomorzem najwiêcej (37) w woj.
krakowskim, 16 w tarnowskim i po 1 w radomskim i siedleckim; 66 Sita poza
Pomorzem, najwiêcej (56) w woj. zielonogórskim; 123 Sitak, z tego 1 w woj.
gdañskim, 5 w s³upskim, poza Pomorzem najwiêcej (70) w woj. czêstochow-
skim; 59 Sitar poza Pomorzem, najwiêcej (19) w woj. wa³brzyskim, potem
15 w kroœnieñskim i 8 w nowos¹deckim; 1462 Sitarek, z tego 176 w woj.
bydgoskim, 32 w gdañskim, 15 w s³upskim; 3866 Sitarz, z tego 48 w woj.
bydgoskim, 36 w elbl¹skim, 90 w gdañskim, 43 w s³upskim; 1 Sitar¿ z dawn¹
tzw. frykatywn¹ wymow¹ staropolskiego f (miêkkiego) w woj. przemyskim,
w fonetycznym zapisie Sitasz 16 poza Pomorzem, najwiêcej (7) w woj. go-
rzowskim, w fonetyce œl¹skiej Sitorz O (=forma niepewna), hiperpoprawnie
1 Sita¿wwoj. skierniewickim; 7348 Sitek, z tego 69 w woj. bydgoskim, 86 w el-
bl¹skim, 146 w gdañskim, 46 w s³upskim, w pisowni z podwojonym (pod
wp³ywem niemieckim) t: 3 Sittek: 2 w woj. katowickim, 1 we wroc³awskim;
730 Sito, z tego po 10 w woj. bydgoskim i gdañskim, 1 w s³upskim; 4 Sittka:
3 w woj. katowickim, 1 w ³ódzkim; 4 Sittke, tj. w zniemczonej formie przez
zast¹pienie w wyg³osie polskiego -o przez -e lub odwrócenie przyrostka -ek
z wariantu Sitek na dplnoniemiecki -ke; wiele jest form pochodnych, których
tu ju¿ wyliczaæ nie bêdê.

Warianty Sit i Sito pochodziæ mog¹ (Sit na pewno, a Sito prawdopodob-
nie) od staropolskiego wyrazu sit, te¿ sito o znaczeniu 'sitowie', na roœlinê tê
mówiono tak¿e sicie, sicina, sitowie, wszystkie te wyrazy znane by³y ju¿ w sta-
ropo1szczyŸnie62. Wyrazy te maj¹ wspólne pochodzenie ze s³owami sid³o, sieæ
i oznacza³y pierwotnie 'wi¹zaæ, wi¹zanie', jako ¿e sitowia u¿ywano do wi¹-
zania, podobnie zosta³a ta roœlina o ³aciñskiej botanicznej nazwie Scirpus la-
custris 'oczeret jeziorny' (od³ac./acus 'jezioro') okreœlona od ³¹czenia, wi¹-

59 Ksiêga przechowywana w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku (dalej AP) w ze-

spole: Koœcio³y katolickie woj. gdañskiego, sygn. 1254/111/18 (nie paginowana).
60 W miejscowym archiwum parafialnym, nie paginowana.
61 AP nr 4, s. 95.
62 S³ownik staropolski, t. VIII, s. 164-165,212.
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zania: iungo, -ere, -xi, iunctum przez Rzymian, mianowicie iuncus63. W ³aci-
nie bowiem Ÿród³a notuj¹ 10 nosicieli przezwiska Iuncus oraz pochodnego
Iunciana i Iuncinus oraz ¿eñskiej formy Iuncina od rzeczownika iuncus 'sito-
wie'64. Synonimiczny rzeczownik scirpus 'sitowie' w rzymskim nazewnic-
twie osobowym zaœwiadczony nie zosta³; podobnie nie znajdujemy w nazwach
osobowych wyrazów ³aciñskich cribrum czy colum 'sito, rzeszoto'. Maj¹ na-
zwisko Schilf, notowane do XVI w., Niemcy; wywodzi siê ono od rzeczowni-
ka Schilf'sitowie' lub od nazwy geograficznej na tym wyrazie opartej65. Do-
dajmy, ¿e od rzeczownika sit(o) 'sitowie' pochodz¹ czêste nazwy jezior Sitno,
Sitna, a potem wsi nad tymi jeziorami po³o¿onych, por. te¿ miejscowoœci Sici-
na, Siciny, Sitnik, Sitnica, Sitowiec pod Bydgoszcz¹, od której pochodziæ mo¿e
pomorskie nazwisko Sitowski.

Mo¿e jednak nazwisko Sito pochodziæ od rzeczownika sito 'narzêdzie do
przesiewania materia³ów sypkich' i wtedy by³oby nazwiskiem poœrednio za-
wodowym, wskazuj¹cym na sitarza, czyli tego, co sita robi. Ten wyraz sito
wi¹¿¹ etymolodzy z wyrazami siaæ66, znany by³ w dawnej polszczyŸnie te¿
wyraz sitko, oznaczaj¹cy 'rodzaj gry dzieciêcej'67, nie tylko 'ma³e sito'. Na-
zwisko Sitarz i jego warianty fonetyczne oraz formy pochodne, np. Sitarek,
pochodz¹ niew¹tpliwie od nazwy zawodowej sitarz 'wyrabiaj¹cy sita', noto-
wanego od roku 144968, okreœlonego przez S³ownik Lindego69 'co sita robi',
a przez S³ownik warszawski7O 'ten, co wyrabia sita albo nimi handluje', po-
dobnie S³ownik Doroszewskiego 'rzemieœlnik wyrabiaj¹cy sita; handlarz sita-
mi', ale tu dodatkowo znaczenie 'rodzaj grzyba o ³aciñskiej nazwie Boletus
bovinus', czyli niejako 'grzyb wo³owy' od bos, bovis 'WÓ³'71. W tym¿e S³ow-
niku te¿ odes³anie do rzeczownika siciarz 1. 'rzemieœlnik wyrabiaj¹cy sita'
z kwalifikacj¹ dawne i odsy³acz do 2. sieciarz, gdzie a) 'rzemieœlnik wyrabia-

63 A. Briickner, Op. cit., s. 492 (s.v. sitowie) i S³ownik staropolski..., t. VIII, s. 212.

64J. Kajanto, TheLatin Cognomina, Helsinki 1965, s. 334.
65 R. Zoder, op. cit., Bd.lI, s. 511.
66 A. Briickner, op. cit., s. 492 (s.v. sito).
67 S. B. Linde, op. cit., t. V, s. 273, te¿ S³ownikjêzyka polskiego pod red. W. Doro-

szewskiego, Warszawa 1966, t. VIII, s. 240 z kwalifikatorem daw.
68 S³ownik staropolski..., t. VIII, s. 212. Zob. te¿ A. Cieœlikowa, Staropolskie odape-

latywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Wroc³aw 1990, s. 113; tu te¿ Sito b¹dŸ ¯yto.
69 Loc. cit.
70 J. Kar³owicz, A. A. Kryñski, W. Nied¿wiedzki, op.cit., t. VI, Warszawa 1952, s. 120.
71 S³ownik..., pod red. W. Doroszewskiego, t. VIII, s. 193.



j¹cy siecie' i b) 'o gladiatorze w staro¿ytnym Rzymie walcz¹cym za pomoc¹
sieci, któr¹ opl¹tywa³ przeciwnika' (t³umaczenie z ³ac. retiarius)72. Por. 621
nosicieli nazwiska Siciarz, z czego 9 w woj. elbl¹skim, 16 w gdañskim i for-
my pochodne, oraz 9 Sieciarz, z czego 5 w woj. warszawskim i po 2 w woj.

krakowskim i siedleckim.
Nazwisko Sitak mo¿e nawi¹zywaæ do gwarowego znaczenia 'rzemieœl-

nik wyrabiaj¹cy sieci' lub 'gatunek grzyba', jakie notuje S³ownik Doroszew-
skiego b¹dŸ do 'gatunek ¿aby', jakie przytacza S³ownik Lindego. Sitek to oczy-

wiœcie forma pochodna od Sit.
W omówionych tu nazwiskach zbieg³y siê dwie ró¿ne etymologicznie

podstawy: sito 'roœlina sitowie' i sito 'narzêdzie do przesiewania cia³ syp-
kich'. Do tego drugiego znaczenia nawi¹zuj¹ nazwiska Rzeszoto i formy

pokrewne. Takie wypadki w nazwach w³asnych i w wyrazach pospolitych spo-
tykamy czêsto i mówimy wtedy o homonimach i nazwach w³asnych homoni-

micznych.

72 Ibid., s. 193
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Z historii badañ I<aszubszczyzny. Gwara luziñsl<a

Wzmianki o mowie Kaszubów znajdujemy ju¿ w XVI w., np. £. Górnicki
w Dworzaninie polskim (1566) w uwagach o jêzyku polskim dopuszcza w ra-
zie koniecznoœci u¿ycie m. in. s³owa Ka/zubski¹gol . Dawno dostrzegano od-
miennoœæ kaszubszczyzny, gdy¿ szwajcarski uczony podró¿nik Johann Ber-
noulli w s³upskich Szczypkowicach2 w 1778 r. zapisa³, ¿e "ma³y ten naród ma
swój w³asny jêzyk, w którym równie¿ wyg³asza siê kazania i drukuje ksi¹¿ki
do nabo¿eñstwa [...] jest naj prawdopodobniej zepsutym dialektem s³owiañ-
skim. Kaszubi dobrze rozumiej¹ Polaków; ci zaœ musz¹ sobie zadaæ nieco
trudu, ¿eby zrozumieæ jêzyk kaszubski [...] Dla niemieckiej szlachty, posiada-
j¹cej dobra na Kaszubach, wielka ró¿nica miêdzy tym jêzykiem a niemieckim
jest bardzo przykra. Robi¹ te¿ wszystko, ¿eby tu zaprowadziæ jêzyk niemiec-
ki, a wytêpiæ kaszubski, ale bez wiêkszego powodzenia. W koœcio³ach po ka-
szubskim kazaniu nastêpuje niemieckie[...]"3. Uwagi o kaszubskich kazaniach
i ksi¹¿kach liturgicznych wyraŸnie nawi¹zuj¹ do t³umaczeñ na s³owiñski

S. Krofeja (1586) i M. Mostnika (1643)4.

l W. Taszycki, ~bórtekstówstaropolskichXVI-XVlllwieku,Warszawa 1969, s. 66.
2 Dziœ Szczypkowice, wieœ na pd. od jez. £ebsko; Szczipkójce, niem. Zipkow w: A. Hil-

ferding, Resztki S³owian na po³udniowym wybrze¿u Morza Ba³tyckiego, Gdañsk 1989, s.
12; ros. orygina³: Sanktpeterburg 1862.

3 J. Bernoulli, Podró¿ po Polsce (1778), w: Polska stanis³awowska w oczach cudzo-
ziemców, Warszawa 1963, t. I, s. 463-464.

4 Bardziej w grê wchodzi tu wyd. 2. z 1758 r.



Ujêcia te zgadza³y siê te¿ ze sformu³owaniami raportu pastora s³upskiego
K. W. Hakena z 1780 r. do L. W. BriigemannaS, gdzie czytamy m.in.: "Wielka
duma narodowa Kaszubów jest g³ówn¹ przyczyn¹, dlaczego tak d³ugo stawia-
li opór zupe³nemu wygaszeniu ich plemienia sarmackiego" itd. Ten¿e Haken
kaszubskie materia³y leksykalne przekaza³ K.G. von Antonowi, pierwszemu
badaczowi kaszubszczyzny, dziêki któremu poznali j¹ inni slawiœci6. W tym
samym zreszt¹ czasie powstawa³y w Petersburgu Sravnitelnyje slovari vsech
jazykov i narecij (1787-1789), do których wesz³o s³ownictwo kaszubskie ze-
brane wœród S³owiñców7. Informacje te i badania dotyczy³y stanu kaszubsz-
czyzny - w kontekœcie procesów germanizacyjnych - na Pomorzu Zachod-

nim. PóŸniej pojawia³ siê nie tylko ten aspekt.
Nadszed³ potem czas dzia³alnoœci na niwie kaszubskiej Mazura i kazno-

dziei gdañskiego K.C. Mrongowiusza, który interesowa³ siê kaszubszczyzn¹
od osiedlenia w Gdañsku (1798)8. On to bodaj po raz pierwszy zwróci³ uwagê
na wewnêtrzne zró¿nicowanie jêzykowe Kaszub, podaj¹c geografiê niektó-
rych s³ów, zw³aszcza po swej podró¿y w 1826 r. do Cecenowa i G³ówczyc9.
Najczêœciej Mrongowiusz daje lokalizacjê z Charbrowa i Bo¿ego Pola, choæ
te¿ np. z Jastarni. W spisanym po tym roku rêkopiœmiennym s³owniczkulo

5 Publikacja w: Ausjhiirliche Beschreiben des gegenwortigen Zustandes des Konigl.

Preussischen Herzogtums Vor- und Hinterpommern, Stettin 1779.
6 Wiêcej o tym zob. J. Treder, Z historii badañ kaszubszczyzny. Pierwociny i etapy

badañ mo»y S³owiñców i Kabatków, w: Studia Ba³tyckie. Polonistyka, t. I, Koszalin 1998,
s. 23-44. Mo¿e s¹ to materia³y odkryte przez A.D. Duliczenkê, Rêkopis znaleziony w Sankt-
petersburgu. S³owiñsko-kaszubski protograf do "S³owników porównawczych wszystkich
jêzyków i narzeczy", "Pomerania" 1997 nr 1, s. 12-14, mylnie przypisane S.A. Kummero-
wi, jak wykaza³a H. Popowska- Taborska, Razjeszcze o materia³ach kaszubskich w"S³ow-
nikach porównawczych jêzyków i narzeczy Europy i Azji", "Rocznik Gdañski" L VIII/l,
Gdañsk 1998, s. 163-171. Rêkopis ten zawiera 455 wyrazów kaszubskich, gdy w S³owni-
kach wystêpuje tylko 183.

7 Zob. Popowska- Taborska, S³ownictwo kaszubskie w osiemnastowiecznych porów-

nawczych s³ownikach jêzyków Europy i Azji, "Rocz. Slaw." XLIX/l, s. 41-46.
8 Por. E. Czemiakowska, Kaszubski wij¹g 'wierzba', 'wi¹z', w: Zesz. Nauk. UG.

Prace Jêz. Nr 15, 1989, s. 37-42.
9 H. Popowska- Taborska, Kaszubskie materia³y leksykalne w s³ownikach Krzysztofa

Celestyna Mrongowiusza, "Studia z Fil. Pol. i S³ow." 32 1995, s. 53-68. Szerzej o tym
zob. J. Treder, Mrongowiuszjako kaszubolog. W 200. rocznicê zamieszkania w Gdañsku,
Gd. Studia Jêzykoznawcze VII (w druku).

10 Z rêkopisu w Archiwum Szczeciñskim. Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie

badania K.C. Mrongowiusza. Cz. II, "Slavia Occ." 50 1993, s. 158-167. O wersji



lokalizacja wystêpuje kilkanaœcie razy, mianowicie: G³ówczyce 6, Cecenowo

i Kartuzy 3, nadto Mirachowo i Salino.
Filolog i poliglota Mrongowiusz zauwa¿y³ niektóre podobieñstwa miê-

dzy kaszubskim a rosyjskim, przesadnie przez innych, m.in. przez Rosjan,
eksponowane. Dostrzega³ te¿ wp³ywy jêzyka polskiego na kaszubszczyznê,
ale twierdzi³, ¿e kaszubszczyzna jest czêœci¹ mowy staropomorskiej, "siostr¹
wendyjskiej", tj. S³owian nadba³tyckich, blisko zwi¹zanej z po³abskim, sk¹d
posz³y m.in. pogl¹dy Rosjan P.I. Prejsa i A.F. Hilferdinga11 .

Da³ w ogóle dobry przyk³ad Hilferdingowi, który na zlecenie Petersbur-
skiej Akademii Umiejêtnoœci przyjecha³ w 1856 r. na Kaszuby specjalnie po
to, aby poznaæ i opisaæ wewnêtrzne zró¿nicowanie kaszubszczyzny, gdy¿ na
ten temat niewiele wiadomoœci Akademii przekazywa³ Kaszuba F. Ceynowa.
Hilferding w s³owniczku12 najczêœciej wskazuje na zasiêgi: kabackie, kaszub-

skie (tj. Pomorze Gdañskie) i s³owiñskie, sporadycznie szczegó³owsze, np.
bytowskie, chmieleñskie i na Pomeraniê (tj. Pomorze Zachodnie), nadto wy-
j¹tkowo np.. Hel, Izbice, Kartuzy, £eba, Osieki. Zapisane w terenie teksty po-
dzieli³ na s³owiñskie, kabackie, pomerañskie nad jez. £ebsko i na zachód od
niego oraz bytowskie i kaszubskie, tj. z Prus Zachodnich, a tu z ¯arnowca,
bylackiego Swarzewa, Cha³up na Pó³wyspie Helskim, wejherowskiego (od
Ceynowy), kartuskiego Chmielna i okolic Kartuz, koœcierskich Rzepisk i Skar-
szew oraz samej Koœcierzyny, chojnickiego Leœna. Pierwszy to uczony, który
badaniami swymi obj¹³ ca³y obszar kaszubski, ale - jak widaæ - terenów wej-

herowskich zbyt szczegó³owo nie bada³.
Pochodz¹cy ze S³awo szyna w ówczesnym powiecie wejherowskim Cey-

nowa - jakju¿ powiedziano - niewiele na ten temat napisa³ i chyba wiêcej na

ten temat nie wiedzia³ lub mo¿e programowo nie chcia³ powiedzieæ, gdy¿
widzia³ Kaszuby jako doœæ jednolite i bardzo wielkie, równe Pomorzu. Naj-
wiêcej na ten temat znajdujemy w Wuvogach nad mov¹ Kaszebsk¹ (1850):
"To je rzecz zveczajno, ¿e lud, chteri njimo v swóji móvje x¹szk drekov¹nech,
vszêdze jednak[o] nje godo, jeno sê verobjaj¹ dialekte pod³ug wóbcowanjo.

petersburskiej zob. H. Popowska- Taborska, Nieznanyautografkaszubskiego s³owniczka
K. C. Mrongowiusza, w: Studia kaszubsko-s³owiñskie. III Konferencja S³owiñska (£eba,
maj 1994), £eba-Gdañsk 1995, s. 47-54.

11 Zob. J. Treder, Prejs, Mrongowiusz i Kaszuby, "Pomerania" 1999 nr 4, s. 43-45.
12 Op. cit., s. 173-209. Por. H. Popowska-Taborska, S³ownik kaszubski Aleksandra

HilferdinR"a po latach, Zesz. Nauk. UG. Prace Jêz. 8, 1982, s. 209-214.
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Religijo mo tu vjelgi vp³iv e pódtim vzglêdê twórzi Vejherovo njibe centrum

dlo Kaszub veznanja katoleckjeho; mnjesze wódcenjo pókozej¹ sê pód³ug
parafij i; wósoblevje wu Kaszebov veznanjo evanjelickjeho na Pómórzu, tak

maj¹ wónji v parafiji Szme³dzinski wóko³o Gardejskieho jezora v wkrêgu S³ep-
skim grepê sobje v³oscevech verazov. V njechterech stronach zos barzo prze-
cigaj¹, jak to mjedze Kóscerzen¹, Betovê e Chójnjicamji, wósoblevje w para-
fiji Bórzeszkóvski [...] Nolepi zachóva sêmóvaKaszebsko nadgranc¹njinjesze
Pómóraniji e teraznjeszech PIes Zachódnech [...]"13. Akcentowanie tu roli
Wejherowa jako centrum wydaje siê trafne, ale nie dowodzi dostrzegania wiêk-
szych ró¿nic jêzykowych.

Sam¹ myœl o zdyferencjowaniu kaszubszczyzny przej¹³ od niego Ma³o-
polanin S. Ramu³t, który chcia³ byæ w tym precyzyjniejszy i konsekwentniej-
szy, jak dowodzi umieszczenie wœród skróceñ np.: po£-kasz., po£-pom., pó³n.-

kasz., pó³n.-pom., ale potem ani razu nimi siê nie pos³u¿y£ Jednak w niektórych
has³ach znajdujemy komentarze lokalizacyjne, np. typu "dawna forma karva

utrzyma³a siê tu i ówdzie w pó³n.-zach. powiatach". W przedmowie i we wstê-
pie nieraz podkreœla zachowanie "w³aœciwoœci gwar miejscowych", zamiesz-

czaj¹c osobn¹ charakterystykê "narzeczy jêzyka pomorskiego"14, ale za zbêd-
ny uzna³ opis gwar œrodkowokaszubskich, do których zalicza po³udniowe
krañce Puckiego oraz prawie ca³e Wejherowskie i Kartuskie, gdy¿ ,jêzyk mego

s³ownika jest uogólnieniem w³aœciwoœci gwar œrodkowych"15 .
Nieco wczeœniej jednak odnotowa³ - notabene, w sposób marginalny i myl-

ny - najwa¿niejsz¹ w³aœciwoœæ luziñsk¹: "DŸwiêk œ jest przewa¿nie reflek-

sem starobu³g. o i polsko o lub ó, pojawia siê zaœ tylko po spó³g³oskach gard³o-
wych i wargowych k, g, x,f, p, h, w, m. Jedynie w okolicy Strzepcza i Mirachowa

[...] spotkaæ siê mo¿na z œ tak¿e i po innych spó³g³oskach, np. tœhje, nœs (nos),
drœga itp."16 Polemizowaæ z tym bêdzie K. Nitsch, o czym ni¿ej. Moim zda-
niem, uwagê tê uczyni³ w ostatniej chwili, gdy w trakcie drukowania S³owni-
ka (1893) redagowa³ wstêp i rozpisywa³ jeszcze materia³y z naj nowszych prac.
Jeœli tam ponownie osobiœcie nie by³, aby weryfikowaæ czy uzupe³niaæ teksty,

13 Wuvogj nad móv¹ kaszebsk¹, w: Trze rosprave przez Stanjis³ava wóros Kile s³ov

wó Kaszebach e jich zemji przez W ójkasena, Kraków 1850, s. 46-47.
14 S. Ramuh, S³ownik jêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893, s. xxx.
15 O w¹tpliwoœciach zob. J. Treder, S³ownik Ramulta po stu latach, Gdañskie Studia

Jêz. VI 1995, s. 31. Nitsch (zob. ni¿ej) stwierdza ograniczony zakres zmiany krótkiego
u ³ e, gdy u Ramuha nawet w D l.p. mêskich, jak na pn.-wsch. Kaszubach.

16 S. Ramuh, S³ownik..., s. XXIV.
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wœród których zreszt¹ akurat brak tekstów z Luzina i np. Strzepcza, to od
kogo przej¹³ tê wiadomoœæ? W grê wchodziæ by mog³a jakaœ praca
J. £êgowskiego, m. in. nauczyciela w Wejherowie, który pisa³ - te¿ ma³o do-

k³adnie - np. "W wejerowskim powiecie mówi¹: iczme (jêczmieñ), jórka,

toerba, groech, ³oe³e, kroewy, a w Kartuskim: jêczme, lerka, groch, torba,
³oely, krowe"17. (Nie musia³o siê to zreszt¹ odnosiæ bezpoœrednio do terenów
póŸniejszej gwary luziñskiej). Mo¿e wzi¹³ to od G. Pob³ockiego, który mie-
szaj¹c ze sob¹ ró¿ne szczegó³y, napisa³: ,,0 pochyla siê i brzmi gdzieniegdzie
jak ue w jedno brzmienie zlane np. kruewa, druega, nuega, kueza, w³ues, gue
[...]"18. Mo¿e fakt przejêcia od Pob³ockiego, pochodz¹cego z Pob³ocia w par.
strzepskiej i w s¹siedztwie Mirachowa, wyjaœnia³by u Ramu³ta lokalizacjê:

Strzepcz, Mirachowo?
G. Bronisch by³ tu w maju 1894 r. Zna³ S³ownik Ramu³ta, cytowany kilka

razy jako jedyne dla kaszubszczyzny dzie³o, przedstawiaj¹ce jej odmianê cen-
traln¹, jak zaznaczy³ Bronisch we wstêpie. W dodatku scharakteryzowa³ w czte-
rech punktach zwracaj¹c¹ na siebie uwagê - wed³ug jego okreœlenia - gwarê

luziñsko-szynwa³dzk¹: 1. zmiana kasz. o po nielabialnych ~ ¿e, ee; bez przy-
k³adu, ale w tekstach z zapisem e, np. de gremade:; 2. przejœcie tego¿ o po
wargowych tylnojêzykowych ~ ue: kUesa, x-Ueresc, te¿ kue³ue; 3. rozwój od-
powiednika pol. ³o ~ ue: gueva : pol. g³ova, xuep : pol. ch³op itp.; 4. wymowa
odpowiednika str. a ~ O, np. corni. W czêœci II zamieœci³ 4 teksty reprezentu-
j¹ce tê gwarê, mianowicie 3 z Luzina i 1 z Grabowcal9. Teksty te s¹ najcen-

17 J. £êgowski, Kaszuby i Kociewie. Jêzyk, zwyczaje [...]. Poznañ 1882, s. 23-24.
Notabene, nie znalaz³em u L. Biskupskiego, Beitrage zur slavischen Dialektologie. I. Die
Sprache der Brodnitzer Kaschuben im Kreise Karthaus (West-Preussen) H. I. Die Laut-
lehre. Abteilung A., Leipzig 1883, s. 45 cytatu z: Z. Topoliñska, Kaszubska dyftongizacja
*0 i jej znaczenie dla rozwoju wokalizmu kaszubskiego, Slavia Occ. 23 1963, s. 224: ,,[e
steht] im nrdl. Dialekt sehr oft fur o z.B. rela hpl. rola, b³eto bhl. b³oto" - z komentarzem:
"Œladów wymowy typu luziñskiego nale¿y zapewne dopatrywaæ siê we wzmiance. .."

18 G. Pob³ocki, S³ownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów kociewskich i che³miñ-
skich, Che³mno 1887, s. XXXII; tu podane takie odpowiedniki wymowy po³abskiej.

19 G. Bronisch, Kaschubische Dialectstudien. I. Die Sprache der Beloce nebst An-
gang: Einige £-Dialecte, Leipzig 1896; tu s. 87-88; cechê 1. poda³ te¿ na s. 3; II. Texte in
der Sprache der Beloce nebst Anhang: Proben aus Einigen £-Dialecten, Leipzig 1898; tu
s. 66-67. Uwaga: Drugi tekst z Luzina pod nr. 986 przedrukowa³ Lorentz w "Przydat-
kach" do: Teksty pomorskie (kaszubskie). Zebra³ dr F. Lorentz (z map¹), Kraków 1924.
Nie ma w nim ani œladu wymowy typu krleva! Nieraz za e Bronischa stawia ó, np. króva.
dó vs8. ale nD. barzo. do doktóróv. ZJ!fil1o.
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niejsz¹ czêœci¹ pracy. Nawi¹zuj¹ do tradycji rozpoczêtej przez Hilferdinga
i kontynuowanej potem przez Ceynowê i Ramu³ta. Maj¹ one do dziœ znacze-
nie dla etnografii, etnologii, etnolingwistyki i folklorystyki.

Prace Ramu³ta i Bronischa zainspirowa³y z kolei K. Nitscha, który by³ tu
w lipcu 1901 r., a wyniki ze swej ekspedycji opublikowa³ w 1903 ro, o czym
pisa³ potem: "pierwsza moja wiêksza praca dialektologiczna"21 - i wspomi-

na³: "Ju¿ na wakacje 1901 r. wybra³em siê na Kaszuby, które od czasu St. Ra-
mu³ta i G. Bronischa zwraca³y na siebie uwagê slawistów. Praca ta (g³ównie
w Luzinie) by³a dla pocz¹tkuj¹cego, i to cz³owieka bez specjalnego przygoto-
wania w fonetyce, nie³atwa, tote¿ mia³em trochê w¹tpliwoœci czy warto j¹
publikowaæ" czy "Na owe czasy praca ta mia³a jednak wartoœæ, zw³aszcza
mo¿e spory zbiór tekstów zapisanych od kilku starszych osób, których na-
zwisk niestety nie poda³em. Da³a mi te¿ asumpt do pracy konstrukcyjnej pt.
Stosunki pokrewieñstwa jêzyków lechickich, która ukaza³a siê w r. 1905[...]"22.
Praca sk³ada siê poza wstêpem z cz. 1. poœwiêconej gramatyce, tj. g³osowni,
akcentowi, odmienni (deklinacji i koniugacji), cz. 2. stanowi¹cej s³ownik z ok.
170 wyrazami "nie istniej¹cymi w S³owniku Ramu³ta", i cz. 3. zawieraj¹cej
16 tekstów z Luzina i Robakowa, zajmuj¹cych a¿ 15 stron23. Jest to pierwsza
i dot¹d jedyna, w miarê pe³na gramatyka mowy luzinian i ich jêzykowych
braci. Nastêpne prace zawsze do niej nawi¹zuj¹, uzupe³niaj¹c j¹ czy noweli-
zuj¹c i odnotowuj¹c zachodz¹ce tu zmiany jêzykowe.

Nitsch napisa³, ¿e w ci¹gu 2 tygodni bada³ Luzin [!] i okolice, rozmawia-
j¹c m. in. z informatorami Bronischa. Wieœ zaliczy³ do du¿ych, a tutejsza "lud-
noœæ wci¹¿ siê miesza". Przeszed³ niemal ca³¹ parafiê luziñsk¹24. Nie by³ oso-
biœcie w Szynwa³dzie (Szemudzie), ale rozmawia³ z kilkoma osobami stamt¹d,
stwierdzaj¹c, i¿ "obie parafie stanowi¹ jedn¹ jêzykow¹ ca³oœæ", zajmuj¹c¹

20 K. Nitsch, Studya kaszubskie: Gwara luziñska, Mater. i Prace Kom. Jêz. AU w Kra-

kowie, t. 1. z. 2., Kraków 1903, s. 221-273.
21 K. Nitsch, Ze wspomnieñ jêzykoznawcy, Warszawa 1960, s. 62. Zob. A. Koœcie-

lecka, P. Dzianisz, Nadba³tyckie spotkania, Warszawa 1989, s. 94-106, rozdzia³ pt. Ka-
szubski Pigmalion - o K. Nitschu na Kaszubach, a najwiêcej o Luzinie.

22 Ibid., s. 65. Wymienia te¿ te prace w artykule Historia badañ nad dialektami

pó³nocnej Polski, w: Konferencjapomorska (1954)Pracejêzykoznawcze, Warszawa 1956,
s. 16.

23 Jeden z nich (pt. Pora¿enie piorunem) przedrukowany w: Wybór polskich tekstów

gwarowych, wyd. 2., Warszawa 1960, s. 348.
24 K. Nitsch, Studya kaszubskie..., s. 221. Obszaru jej nie okreœla, ale zapewne jak

w: Diecezja che³miñska, Pelplin 1928; zob. przypis 29.



pd.-zach. czêœæ pow. wejherowskiego, wyj¹wszy ma³y klin, nale¿¹cy ju¿ do
par. strzepskiej, gdzie mówi siê np. broda, co. Wkraczaj¹c¹ w par. roz³aziñsk¹
(m. in. w Roz³azinie, Je¿owie i Kêtrzynie) gwarê luziñsk¹zaliczy³ do œrodko-
wokaszubskich na podstawie w³aœciwoœci akcentu, braku przejœcia -ego ~ -e!!o/
-eho (jak na pn.) i mniejszego zakresu przechodzenia u ~ a , ale najcharak-
terystyczniejsz¹jej cechê stanowi przesuniêcie artykulacji samog³osek ku przo-
dowi, zw³aszcza zmiana krótkiego O' ~ ie po spó³g³oskach przednioj êzykowych.

Nitsch zanegowa³ przytoczon¹ wy¿ej konstatacjê Bronischa co do wymo-
wy typu m~uova, odnosz¹c siê zarazem do podobnego - jak u Bronischa -

ujêcia Pob³ockiego, tak¿e tu wy¿ej cytowanego. Nie rozumia³ zapisu Broni-
scha kuelue, a por. przecie¿ takie¿ w³ues u Pob³ockiego czy ³oery u £êgow-
skiego. Potem Nitsch zaj¹³ siê objaœnieniem Bronischa dotycz¹cym istoty
dyftongu w wymowie typu de i odrzuci³ Ramu³ta lokalizacjê tej wymowy
w okolicy Strzepcza i Mirachowa: "zaznaczam, ¿e w samym Strzepczu [...]
nie istnieje w tych warunkach ani wymowa ie, ani l!.° (Ramu³ta re), rzeczone
zaœ s³owa brzmi¹: tab 'e, droljga"25 . N itsch napisa³ te¿: "Przechodzenie o w po-
danych warunkach w ie nale¿y obok ogólnokaszubskiej niemo¿noœci wymó-
wienia æ, œ, Ÿ, dŸ do naj silniej zakorzenionych w³aœciwoœci wymowy luziñ-
skiej, objawiaj¹cej siê nawet u osób wykszta³conych i staraj¹cych siê mówiæ
polszczyzn¹ ksi¹¿kow¹, o ile s¹ one miejscowego pochodzenia"26. Oba te zja-
wiska Nitsch widzia³ w œcis³ym zwi¹zku, "a drugie z nich uzupe³nia jedno-
stronne w innych gwarach kaszubskich dyftongizowanie g³oski o tylko po
spó³g³oskach wargowych i tylnojêzykowych. W obu razach bowiem mamy
przesuniêcie g³oski o ku przodowi, z czego w zwyk³ych warunkach powsta-
je e [...] mo¿na by dyalekt luziñsko-szynwa³dzki okreœliæ jako najbardziej,
naj konsekwentniej kaszubski, zw³aszcza, ¿e le¿y prawie w centrum geogra-
ficznem, gdyby takie samo zjawisko nie istnia³o w niektórych gwarach czysto
polskich, np. w pó³nocno-wschodniej okolicy Tamowa..."27

Nitsch nie po³¹czy³ tego z podobn¹ wymow¹ Kaszubów w Pomeranii.
A. Hilferding napisa³, ¿e dyftongizowanie to jest szczególnie czêste po war-
gowych i tylnojêzykowych "w narzeczu, w którym pisze pan Ceynowa", gdy
np. w wymowie samog³oski o panuje wiêksza dowolnoœæ, szczególnie u S³owiñ-
ców i pomerañskich Kaszubów; mo¿na tu us³yszeæ raz chodzic z czystym o,

2S Op. cit., s. 233.
26 Ibid.
27 OD. cit.. s. 232-233.



raz choedzic, raz won (on), raz woen, czasem nawet wun, wreszcie czysto on -

i wszystko to w mowie jednej i tej samej osoby"28. Stan taki potwierdza te¿
I.P. Prejs (1840), wyzyskuj¹cy szeroko materia³y Mrongowiusza. Pisa³: "Czê-
sto Polskie o zamienia siê na Kaszubskie UD: kruowa (krowa), wuoda (woda),
muorze (morze), uobrok (obrok), nuoc (noc), ruok (rok), wuoblok (ob³ok),
ruosa (rosa), ruozum (rozum),pruosto (prosto )..."29 Trafnie traktowa³ na równi
przyk³ady z o po ró¿nych spó³g³oskach, nie tylko wargowych i tylnojêzyko-
wych czy w nag³osie, ale nie dostrzeg³, choæ notuje np. wat obok wet i wetpus
'odpuœæ', zacz¹tków przesuwania ku przodowi jamy ustnej elementu samog³o-
skowego artykulacji dyftongicznej pierwotnego o w kierunku e, czego œlady
ju¿ u Mrongowiusza, mianowicie dremny (L drobny), smok obok smek - z ode-

s³aniem do wymowy ros. smek? -jak te¿ pl. kienie (k"eñe]: koñ czy wewca/
weywca (ale np. wowow 'o³ów'). Silne tendencje do labializacji charaktery-
zowa³y szczególnie pn.-zach. kaszubszczyznê, ³¹cz¹c j¹ z wielkopolsk¹; dalej
na pd.-wsch. mia³y ograniczony zakres i z czasem uleg³y zredukowaniu; tak
sta³o siê w gwarze luziñskiej.

Na tym tle zatem istotnie wymowa tzw. luziñska rysuje siê jako konse-
kwentna i przeprowadzona w sposób ekstremalny. Ceynowa o niej nie wspo-
mina3O, choæ zbadanie zapisów nazw na mapach katastralnych wykaza³o ist-
nienie w tych stronach takiej wymowy ju¿ na pocz¹tku XIX w., np. Bagnaste
Blotte (Bolszewo) 1820, Das Dalschi Blotte (Goœcicino) 182131, czyli za cza-
sów Mrongowiusza.

F. Lorentz bada³ te tereny nieco póŸniej ni¿ Nitsch, a swoj¹ Gramatykê
pomorsk¹ pisa³ tu¿ po I wojnie œwiatowej, móg³ zatem ustalenia Bronischa
i Nitscha uœciœliæ i zaktualizowaæ. Mówi zatem o gwarze luziñsko-wejherow-
skiej w par. Luzino bez Boru przy Czêstkowie, w par. wejherowskiej i Kêtrzy-
nie w par. roz³aziñskiej. Uj¹³ j¹ w obrêbie kaszubszczyzny pó³nocnozachod-
niej, wyró¿niaj¹cej siê od s³owiñszczyzny przejœciem porno WU ~ u
i zachowaniem porno u, a jej najwybitniejsz¹ cech¹ by³a dyftongizacja porno o,
a czêœciowo tak¿e porno e (ostatni proces w ró¿nym zakresie tylko w s³owiñsz-
czyŸnie, gw. g³ówczyckiej, cecenowskiej, charbrowsko-³ebskiej). Procesy te

28 A. Hi1ferding, Resztki S³owian..., s. 101.
29 P.I. Prejs, O jêzyku kaszubskim, s. 25-26.
30 Zob. przypis 13.
31 J. Treder, Z badañ nad histori¹ i zró¿nicowaniem gwar pó³nocnokaszubskich (Na

podstawie zapisów nazw tereno~ch na mapach katastralnych pow. puckiego i wejhe-
rowskiego), "Slavia Occ." 33 1975, s. 123.



widzia³ w wymieraj¹cych wtedy gwarach g³ówczyckiej, cecenowskiej, char-
browsko-³ebskiej, osieckiej, gniewiñsko-saliñskiej, nadto w pobliskich gwa-

rach ty³owskiej (ulegaj¹cej wp³ywom gw. ¿arnowskiej), górskiej (z wp³ywa-
mi gw.luz.-wejher.) i szynwa³dzkiej (wp³yw gw. kieleñskiej i przodkowskiej)32.

Wynika³oby z tego, ¿e gwara luziñsko-wejherowska wykazywa³a ekspansjê
na pn.-zach. (gw. górska), regres zaœ w okolicach Szemuda, gdzie jej cechy
widzia³ Bronisch i - chyba nie tylko za nim - Nitsch. Z Mapy narzeczy po-
morskich Lorentza wynika, ¿e siêga³a na pó³nocy po Œmiechowo, Orle i Zele-

wo, na zachodzie po Zelewo, Strzebielino z enklaw¹ Kêtrzyno (bez gw. têp-
skiej !), na po³udniu po Kêtrzyno, Czêstkowo, a na wschodzie po Czêstkowo,
Przetoczyno i Œmiechowo. By³y to wiêc istotnie par. wejherowska (bez K¹pi-
na na pn.) i luziñska33. Na tym terenie Lorentz rejestrowa³ pod przyciskiem
dyftong ¿e, a bez przycisku je, np. diema, krieva obok teb Q, zelazie, z jedynym
istotnym wyj¹tkiem w nazwie Sop'iesenie34, ale te¿ jako zleksykalizowane na

szerszym obszarze, np. pi'<Jrane35 , co mo¿e jakby t³umaczyæ przyk³ady poda-
wane przez £êgowskiego, Pob³ockiego i nawet Ramu³ta.

Lorentz spisa³ liczne teksty36 w tej gwarze, mianowicie z ka¿dej wsi i na-
wet wielu przysió³ków3?, co najmniej po jednym, a z Goœcicina, Kêtrzyna,
Luzina, Milwiñskiej Huty i Wyszecina po dwa, wedle nastêpuj¹cej. kolejno-
œci: Luzino (69,70), Koz³owskie (71), Wielki Las (72), Kêb³owo (73), Strze-
bielino (74), Zelewo (75), Orle (76,77), Bolszewo (78), Goœcicino (79,80),
Zielony Dworek (81), Robakowo (82), Sychowa (83), Bar³omino (84), Mil-
wino (85), Milwiñska Huta (86,87), Przetoczyno (88), Sosnowa Góra (89),
Krêkowiec (90), D¹brówka (91), Ustarbowo (92), Sopieszyno (93), Bia³a (94),
Gowino (95), Gowinko (96), Pêtkowice (97), Wejherowo (98), Nanice (99),
Œmiechowo (100), Czêstkowo (101), Czêstkowska Owczarnia (102), Lipka
(103), Wyszecino (104,105) i Kêtrzyno (106,107). Pe³niejszy i bogatszy to

zbiór ni¿ Nitscha, dok³adniej wyznaczaj¹cy ówczesny zasiêg tej gwary. £¹cz-
nie tekstów jest a¿ 38, w tym nawet bardzo d³ugie, jak np. z Wejherowa, opisany

32F. Lorentz, Gramatykapomorska, Poznañ 1927-1937; tu: wyd. 2., Wroc³aw 1958-

1962,s. 16.
33 Diecezja che³miñska..., s. 732-733 i 749.
34 F. Lorentz, Gramatyka..., s. 256.
35 Op. cit., s. 155.
36 F. Lorentz, Teksty pomorskie...
37 Podaje najpierw nazwê polsk¹, potem w nawiasie niemieck¹ i kaszubsk¹; tu w wersji

wspó³czesnej.
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nastêpuj¹co: "Opowiadali: pierwsz¹ czêœæ 32-letni mularz, drug¹ 24-letni sto-
larz, obaj z wykszta³ceniem elementarnym". Informatorzy zasygnalizowani
zostali bardzo ogólnie, bez nazwisk, np. "Opowiada³a l3-letnia dziewczyna,
uczennica szko³y ludowej w Luzinie" lub "Opowiada³ w³oœcianin, maj¹cy mniej
wiêcej 50 lat, z wykszta³ceniem elementarnym".

Piêædziesi¹t lat po Nitschu i czterdzieœci po ukazaniu siê tekstów Lorentza
nastêpuje nowy okres w badaniach kaszubszczyzny, w tym gwary luziñskiej.
Wi¹za³o siê to z rozpoczêciem w 1954 r. prac nad AJK, w którym punktami
m. in. zosta³o 6 wsi z obszaru tej gwary38 :

Strzebielino (22): par. Luzino, 727 mk, w tym 4 rodziny miejscowe, wiêk-
szoœæ "p³ynny element robotników rolnych", a "mieszkañcy uœwiadamiaj¹ sobie
istnienie w ich dialekcie luziñskiej wymowy je w miejsce o po twardych przed-
niojêzykowych. W trakcie badañ stwierdzono, ¿e zjawisko to ¿ywe jest tylko
u rodzeñstwa Górów". Informatorzy (w 1956 r. i badania uzup.): N. Dering,
jego ¿ona i ich córka, N. Góra z siostr¹, N. Pranczka i inni. Eksploratorzy:
J. Majowa, Z. Topoliñska i J. Siatkowski.

Luzino (24): 1830 mk, wiêkszoœæ ludnoœæ z dawna osiad³a, w 1920 r.
nap³yw ludnoœci z Borów Tuchol. "Gwara zachowana bardzo dobrze, choæ
u m³odego œredniego pokolenia obserwuje siê tendencje do œwiadomego uni-
kania charakterystycznej w nie dawnej przesz³oœci wymowy je w miejsce o
w pozycji po przedniojêzykowych twardych". Informat. (1955 i 1960 r.): Teo-
fil Wróbel, Antoni Pohnka, Henryk Socha, Ma³gorzata Socha, Regina Socha,
Leon Socha, Aniela Rodówna, Stefania Dêbc i inni. Eksplorat.: M. Je¿owa
i H. Popowska- Taborska, K. Handke i Z. Topoliñska.

Goœcicino (25): par. Bolszewo, 2086 mk, miejscowych zaledwie kilka,
ziemiê rozparcelowanego w 1899 r. niemieckiego maj¹tku wziêli przybysze
z ró¿nych stron Kaszub: z Puckiego, Wejherowskiego i Kartuskiego. "Dialekt
zachowany szcz¹tkowo". Informat.: Robert Ehrlich, Anastazja Walaszkowska,
Helena Skwiercz, E. Ehrlich, jej m¹¿ i inni. Eksplorat. H. Popowska- Taborska,
E. Rzetelska, Z. Stieber, A. Œciebora, K. Handke i Z. Topoliñska.

38 Zob. Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, red. Z. Stieber, tom

wstêpny, Wroc³aw 1964, s.10. i odpowiednio s. 148,149, 154 i 157; dalej: AlK. W na-
wiasie obok nazwy wsi podajê nr punktu na mapach. Pomijam przewa¿nie wiek informa-
torów, a zamiast imienia zwykle N.: nieznane.



Czêstkowo (33)39: par. Luzino, 397 mk, kasz. wieœ rolnicza. Informat.
(w r. 1955, 1960): JózefPionk, Jozefa Grubowa, August Sikora, N. D¹brow-
ski, N. Heblowa, Klemens Wójewski, N. Rumbca, Klara Kwidziñska, Pawe³
Wasylka, Zofia Szmydka, Jadwiga Dampc, Maria Szmydkowa, N. Wójew-
ska, Augustyn Szmydka, OtyliaWasylkowa, J. Wasylkowa ijej synowie i inni.
Eksplorat.: E. Rzetelska, J. Petr, J. Zieniukowa.

Sopieszyno (34): par. Wejherowo, ok. 234 fik, przewa¿nie tu urodzonych
i kilku osadników z 1937 r. Informat. (1955, 1960): Jan Socha, Tekla Socha,
Franciszek Stoba, Maria Pa³kowska, Bemadeta Sochówna, Marta Pa³kowska
i córki: Anna Góra, N. Pranczkowa i inni. Eksplorat.: J. Chludziñska, J. Siat-

kowski i A. Œciebora, J. Zieniukowa.
Kêtrzyno (47): par. Linia, 293 fik; wieœ drobnoszlachecka, kaszubska lud-

noœæ rolnicza. Informat. (1955 i 1960): Franciszek Pob³ocki, Jan Pob³ocki,
Jan Studziñski, Jan Studziñski, Józefa Pob³ocka, Franciszek Naczk, Leon Po-
b³ocki, Marta Naczkowa, L. Pob³ocki, El¿bieta Pob³ocka. Eksplorat.: P. Smo-
czyñski, Z. Topoliñska i E. Rzetelska.

Wzmianki o niej pojawiaj¹ siê tylko przy charakterystyce dwu punktów,
mianowicie Strzebielina i samego Luzina. Zaw;1rte tam spisy informatorów
pokazuj¹, ¿e odpytywano reprezentantów ró¿nych pokoleñ. Te informacje
poœrednio rzutowaæ mog¹ na powody wycofania siê tej osobliwej wymowy;
poza czynnikami wewn¹trzjêzykowymi mog³y te¿ dzia³aæ czynniki zewnêtrz-
ne, tj. migracje ludnoœciowe w koñcu okresu miêdzywojennego i po 1945 r.
Naniesiono j¹jako "dodatkowo" na jedn¹ mapê AJK4O podkreœlaj¹c, ¿e Nitsch
notowa³ g³ównie wymowê ¿e, gdy eksploratorzy AJK przewa¿nie e, a zasiêg
jej wytyczono na podstawie 25 przyk³adów: bratewa, breda, chte/kte, celka,
debri, de (nas),grech, gremnica,jitre, karete, krewa/kriewa, lates, miaste, mrezu
(dop.), nec/niec, nega,pózne, resa, sestra, sewa, stede³a, swiate, cwarde, wesek,
zeleny. Najwiêcej przyk³adów poœwiadczeñ pochodzi z Czêstkowa, potem z Lu-

zina iSopieszyna.

39 W tej wsi nie uœwiadamiano sobie w 1965 r. charakterystycznej w³aœciwoœci 1uziñ-
skiej, o czym zob. H. Popowska- Taborska, Zró¿nicowanie gwarowe Kaszub w œwiado-
moœci mieszkañców poszczególnych wsi, "Pomerania" 1989 nr 3, s. 37: "...u nas mówi¹
Przetoczene, gdzie indziej Przetieczene, trus (wiêcej truse), w innej wsi frys (wiêcej try-
se), pros¹ - gdzie indziej pries¹, wrzos - gdzie indziej wrzies".

40 Mianowicie 661. w t. XIV; w komentarzu do niej (s. 79) wymienione przyk³ady,
ale w wymowie ogólnopolskiej. Sygnalizuje siê poza tym jej relikty w komentarzach do
map, nieuwzglêdnione w tym rejestrze, np. guetievac (33; do mapy 52), ñekce (22) obok
nekc (33: do mapy 57), revucha (24; do mapy 106), s¹ñevo (34; do mapy 320).



Badania te wywo³a³y poza tym okreœlone prace szczegó³owe, podjête m.in.
przez niektórych wy¿ej wymienionych eksploratorów, np. P. Smoczyñskiego
i Z. Topoliñsk¹, którzy korzystali zapewne nieraz z materia³ów zapisanych
u tych samych informatorów.

P. Smoczyñski poœwiêci³ rozprawkê zmianom jêzykowym w Luzinie od
czasu badañ Nitscha, a wiêc w ci¹gu 50 lat. By³ 4 dni w Luzinie w 1954 r.
i bada³ osobno naj starsze, œrednie i naj m³odsze pokolenie. Stwierdzi³ niewiel-
ki wp³yw jêzyka ogólnopolskiego na cofanie siê starych cech, najwiêksze na
zanikanie uproszczenia akcentu wyrazowego w zwi¹zku z zatracaniem
oksytonezy (typ dobrl) i w ogóle ruchomoœci. Charakterystyczne ongiœ prze-
chodzenie o ~ e po twardych przedniojêzykowych w³aœciwe by³o tylko naj-
starszemu pokoleniu, ale tak¿e ju¿ bez zmiany, a dyftong mia³ charakter sa-
mog³oski e: bare, tj. bez elementu palatalnego i, w czym Smoczyñski upatrywa³
zacz¹tek odpalatalizowania pierwotnego O, a proces ten ujawni³ siê ju¿ u Nit-
scha i Lorentza.

Innym wyró¿nikiem Luzina by³y m. in.: 1. œci¹gniêcia samog³osek z ele-
mentem tl typu da, dostu 'dosta³', m 'a; w 1954 r. dominowa³y formy nieœci¹-
gniête typu datla; 2. tylna artykulacja kasz. e, a wiêc jako a, o; w 1954 r.
przewa¿a³o e, ale a, o zachodzi³o w s¹siedztwie M, np. baua/boua; 3. wymowa
pol. o po tylnojêzykowych, wargowych jako 110 typu kt³°tl°' kt³oza; w 1954 r.
nie by³o ju¿ wariantu MY typu kwza, co œwiadczy o ponownym obni¿eniu arty-
kulacji; 4. wymowa w¹ska nosówki przedniej ê typu gês; utrzyma³a siê czê-
œciowo u naj starszych, gdy przez pozosta³ych wymawiana by³a jako ¹, np.
g¹s, tj. a nosowe; 5. wymowa tylnojêzykowych miêkkich typu kx' i bliskiego
dŸ, np. takx'i nogy 'i; 6. akcent: szerzenie akcentu inicjalnego, np. serovi.

Rezygnuj¹c tu z omawiania innowacji fleksyjnych, podkreœlê za Smoczyñ-
skim, ¿e wszystkie te zmiany wynik³y z rozwoju wewnêtrznego i potwierdza-
j¹ s³usznoœæ zaliczenia przez Nitscha gwary luziñskiej do œrodkowokaszub-
skich, czego nowym dalszym argumentem jest jej zbli¿enie siê do strzepskiej.

Z. Topoliñska oœwietli³a stan wspó³czesny i historyczny w zakresie wy-
mowy krótkiego O, w tym oczywiœcie szczególnie charakterystycznej dla gwary
luziñskiej wymowy typu bieda. Podkreœla zwi¹zek miêdzy siln¹ labializacj¹
i przesuwaniem artykulacji samog³osek ku przodowi jamy ustnej. Ten aspekt
akcentuje równie¿ H. Gómowicz41 . Nadto badaczka ta opublikowa³a i zinter-

41 Por. H. Gómowicz, Ustne systemy wokaliczne w gwarach pó³nocno polskich, Rozpr.

Jêz. £TN XI 1965, s. 20-33.
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pretowa³a fonologicznie teksty nagrane jesieni¹ 1959 r. przez zespó³ AJK42
3 teksty reprezentuj¹ce tê gwarê, mianowicie z Czêstkowa, Luzina i Zelniewa
[!], w których wymowa typu cle dje 'co do' pojawia siê szcz¹tkow043.

W przegl¹dzie tym nie mo¿na pomin¹æ informacji na temat zakresu do-
kumentacji mowy luzinian - w œcis³ym zwi¹zku z materialn¹ i duchow¹ kul-
tur¹ - w monumentalnym S³owniku gwar kaszubskich ks. B. Sychty, Kaszuby
rodem z Puzdrowa pod Sierakowicami, gromadz¹cego swe materia³y ju¿ przed
1945 r., których tylko czêœæ zosta³a uratowana z wojennej po¿ogi. Potem Sychta
zbiera³ swój materia³ od 1950 r.44 Gwary luziñskiej z nazwy osobno ju¿ nie
wymienia, ale czêsto do niej nawi¹zuje, zw³aszcza do szeroko tu omówionej
najwa¿niejszej w³aœciwoœci.

Otó¿ w haœle Drje¿eszczanie informuje, ¿e to przezwisko Kaszubów sie-
dz¹cych niegdyœ miêdzy Rybnem, Warszkowem, Gór¹, ¯elewem, Luzinem,
Têpczem, Kêtrzynem a Czêstkowem, Przetoczynem i Ustarbowem. Miejsco-
woœci te wskazywa³yby na szerszy zasiêg tej gwary, a porównaj nadto przy-
k³ady: Nie pele krjewe, djek¹d lidze, wie iy tim kij, cle ja neko (Bolszewo), Cle
tje za jeden, cle drogim daje, czeg³e iyn sóm ni mo - ks¹dz, cle daje slub

(Rybno). Czy¿by Sychta uwzglêdnia³ jakieœ zmiany w wyniku migracji z tego
obszaru w ostatnich latach przed II wojn¹ œwiatow¹ i tu¿ po niej? Zwano ich
te¿ Krjewe od wymowy odpowiednika ogpol. o po przedniojêzykowych twar-
dych jako je, np. drjega, krjewa, w zwi¹zku z czym s¹siedzi (z pó³nocy i cen-
trum Kaszub) tak impodkórbiaj¹: Sz³a krjewajiwpad³a djerjewa... Sz³a krje-
wa prjest¹ drjeg¹ dje Przetjeczena z piykracjenimi rjed¿eszczami... Szla krjewa
drje¿eszcza ³yd Przetjeczna dje Czastklewa, a rjesl prze drjedze wrzjes, a iyna
sa pchna prjestje w njes, chiyc na rjed¿eszczach mia piywrje¿eszcze. Nawet na
dalekiej Kêpie Swarzewskiej podgadej¹ im: Szla krjewa drje¿eszczii, dostala

42 Z. Topoliñska, Teksty gwarowe centralnokaszubskie z komentarzem fonologicz-
nym, "Studia z Fil. Pol. i S³ow." s. 87-125; tu zw³aszcza s. 108-112; z Luzina jest to
dialog miêdzy Ma³gorzat¹ Soch¹ i Ann¹ laszko.

43 Z. Topoliñska, op. cit., s. 121: "Na pó³nocnym zachodzie w Zelniewie stwierdziæ

mo¿na altemacjêlollllelll/iel po T, por. zapisy: diesla 'dosta³a', te 'to', dei Ido, ri'eku 'roku',
treie. - W Luzinie wiêcej przyk³adów dostarcza tylko pozycja w wyg³osie: pr'oste 'pro-
sto', c!astellc!asto, b!arze, fiale, poza t¹ pozycj¹jedynie v!asiek 'wysok'. - Równie¿ 101

po lul we wsiach pó³nocnych czêœciej wystêpuje w wariancie e".
44 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw

1967 -197 6; przyk³ady zeñ tutaj w zapisie zbli¿onym do pisowni literackiej kaszubszczy-
zny; akcent pogrubieniem.
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batje¯eSZCZa"45. Pod has³em x³ypi poznajemy ich przezwisko z Kêpy ¯arno-
wieckiej od wymowy wyrazuxiyp zam. x³op. Chodzi o poznane wy¿ej szersze
zjawisko wymowy tego¿ o po wargowych, tylnojêzykowych i na pocz¹tku
wyrazu jako iy, tj. dyftongicznej z przesuniêciem ku przodowi i sp³aszcze-
mem warg.

Obszar Wejherowskiego jest jêzykowo w miarê jednolity. Sychta mate-
ria³y st¹d ujmuje kwalifikatorami "pn" - pó³noc (razem z Puckiem) i "Wejhe-

rowskie". Przejrzenie dwu pierwszych tomów jego S³ownika pozwala stwier-
dziæ, ¿e wê¿sze zasiêgi - wyznaczane przez konkretne nazwy wsi z obszaru

gwary luziñskiej, a wiêc lokalizacje faktów wskazuj¹ce na interesuj¹cy nas
teren - s¹ wzglêdnie rzadkie, przy czym brakuje st¹d d³u¿szych tekstów, m. in.

z podaniem nazwiska informatora i oddanymi w dok³adnej transkrypcji wy-
mowy tej gwary, wobec czego i materia³ów st¹d stosunkowo niewiele, np.
nazw terenowych (por. ps. Bo¿o Jewa), tekstów (wraz komentarzami) z dzie-
dziny wierzeñ, zwyczajów czy folkloru (pieœni, bajek itp.), np. wyj¹tkowo
z Luzinagadzena 'z³y duch w postaci ¿mii wysysaj¹cy krowom mleko'; wie-
rzenie: Kreka 'wrona' dzece nosy (Wyszecino, Ustarbowo, Milwino, Strze-
bielino); dzieciêca odliczanka: Jeden, dwa, zdech³a pch³a, trze, sztere, zdech³e
mere, piac, szesc, nie ch ca³e lezc, setme, ³esme, gdze¿ me jesme, dzewiac,
dzesac, tu me jesme - has³o jeden (Luzino); ko³ysanka: Spi, dzeck³e, spi, tatk
neko ³ewieczczi, memka trzase kreszeczczi... - has³o kreszeczka (Goœcicino).

Oryginalne s¹przys³. Ce¿je pomog³i dobri wóz, kiede diszle ni mo (Wejhero-
wo) i Krechta to je te¿ koscó³ (Milwino), rzadkie zaœ Belno gospodeni mo
wiedno dostatk w skrzeni (Strzebielino). Cytat: Nigle kwiate lid¹ spac, sk³adaj¹
czeliszi takjak ledze race do modletwe (Strzebielino, Luzino). Oto frazeologi-
zmy: miec jazek babim mas³a wesmarowóny 'o pyskatym' ,lic ko³o w kó³ 'kraœæ';
konie pasc 'le¿eæ na trawie'; b¹dzjedze 'kipi' (z Przetoczyna); sedzy i klucze
'nie ma powodzenia na zabawie'; mie sê chce pic jak lesowi (spod Wejhero-
wa); ¿ec jak niedobiti kot (Wyszecino); szerzej wystêpuj e np. lic do niepokrete
wse 'odczep siê' (Strzepcz, Luzino, Linia, Sierakowice).

Wyj¹tkowa ze wzglêdu na zachowanie starych luziñskich cech jest przy-
powieœæ z Przetoczyna (has³o gapa; od starszego informatora?): Roz storo
gapa rucze³a miyd¹ gapa: Jak ³Uzdrzisz, ¿e chiyp sa zd¿ibo, tak mdzesz wiedza,~

45 Czy tu b³¹d Sychty zam. djestala, czy te¿ niekonsekwencja swarzewian? Zob.

B. Sychta, Kaszubskie grupy regionalne i lokalne. Ich nazwy i wzajemny stosunek do
siebie. ..Rocz. Gd." 17/18 1958-1959, Gdañsk 1960 s. 223-251. Brak has³a Krieve.
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¿e iyn chce kam piydniesc i w cebie cesn¹c. Tej zlecisz. A na tie gapia rzek³o:
A jakbe tyn chiyp mia³ tak w czeszeni kam? Nie ma ich ju¿ w anegdocie,
spisanej (pod has³em ¿³apac) w 1971 r. od 2 l-letniego informatora z samego
Luzina. Dowodzi to wycofania Siê46 typowo luziñskich cech, polegaj¹cym na
uprzednianiu i zwê¿aniu samog³osek pierwotnie tylnych, wymawia³ ju¿ bo-
wiem tylko ch³op (nie: chiyp) czy co sobie, dosc (nie np. djesc), a nawet obok
³eni te¿ ³ani i np. k³ole, a daw. d³ugie a jako o: staro, raz; nadto tak¿e np. obok
chca, wecigna tak¿e biega³a, trolok³ewa³a 'zachowywa³a siê g³oœno' itp. Utrzy-
mywa³ siê ruchomy akcent, np. pludrami, hadzowi, wepile, p³epijale, w tym
oksytona typu bar¿i, ble¿i.

ZnaleŸæ jednak w obu tomach sporo ciekawych wyrazów z podan¹ loka-
lizacjê z jednej lub kilku wsi tego obszaru, poœwiadczaj¹cych istnienie kiedyœ
takiej gwary, np. (o)bocóñic 'zmyœlaæ, zmyœliæ' (Luzino, Strzebielino, Milwi-
no), bulewc 'bicz' (Pêtkowice, Gowino, Robakowo, Ustarbowo), tdaleczni
(Ustarbowo, Sychowa, Strzebielino), danownik 'pa³¹k œwierkowy...' (Strze-
bielino, Czêstkowo, Milwino), tdelownica 'szopa do sk³adowania desek'
(Wejherowo, Goœcicino),jurda 'starzec' (Luzino, Strzebielino, Bo¿e Pole),
go³olódz 'go³oledŸ' (Przetoczyno, Luzino, Milwino), grecza 'naroœl' czy gru-
cha³a 'gadu³a' i kuka 'z³y duch...' (Strzebielino, Luzino); Chojnowi Morcen
'duch opiekuñczy w lesie sosnowym' (Wyszecino, Bar³omino); chrochte 'plwo-
cina' i ttkorbañc 'dawny gliniany imbryk z kwiatami' (Wejherowo); kobla
'kawa³ pasa' i karusniok 'staw z karasiami' (Luzino, Strzebielino, Sma¿yno);
przys³. Kalena 'dziewczyna nieprzystêpna' szoli, ale nie pozwoli (Luzino,
Sma¿yno), karsztania 'kasztan' (Wejherowo, Luzino), kraczed³o 'cz³owiek
[...] powolnie chodz¹cy' (Milwino, Ustarbowo, Sopieszyno, Wyszecino), kro-
pelka 'biedronka' (Wyszecino); krowio noga 'fuzja...' i ochlost 'odwrócenie
siê do ty³u' (Luzino), lelja 'd³uga przemowa' i lelejorz 'd³ugo przemawiaj¹cy
(Gowino, Pêtkowice). Szersz¹ lokalizacjê maj¹ np. dziwnota 'cudak' (Wejhe-
rowo, Gowino, Nanice, Pêtkowice, Sopieszyno, Rybno, Goœcicino, Zelewo),
kabot 'kurtka mêska' i kurlok 'ma³y ogieñ' (Wejherowo, Bolszewo, Reda),
a centrum i pó³noc ³¹cz¹np.jagodlewi '³agodny' (Puzdrowo, Kêtrzyno, Luzi-

46 Bli¿ej o tych procesach, które w szerszym zakresie zasz³y tak¿e w tzw. gwarze

górskiej, o czym zob. J. Treder, Nazwy miejsc i mieszkañców oraz ich mowa, w: J. Drwal,
W. Odyniec, J. Treder, Góra. Wieœ i parafia. Œrodowisko, dzieje,jêzyk, Wejherowo 1998,
s. 77-133; zosta³y po tym drobne œlady po l, n: dowle¿one, mlecne,plele¿ele,plele¿ono,
nie szle, wiedne, wyj¹tkowo po s: se (s. 82). Tam te¿ (s. 88-90) podano sporo wyrazów
z Sychty.



no, ¯arnowiec), ko 'wszak, poniewa¿', 'toæ, no, nu¿e' (Sierakowice, Przeto-
czyno, Strzebielino, Luzino, S³awoszyno). Wiêkszy zasiêg maj¹ znane tutaj
np.jarmolec 'niezrêcznie krajaæ, ci¹æ' ijosc 'borsuk'.

Ukazuj¹ one ewentualne dawne zwi¹zki: a) z Szemudem: gazdina 'na-
zwa krowy' (Strzebielino, Luzino, Przetoczyno); b) z Gór¹: Bo¿i Jan 'cz³o-
wiek godny politowania, nieborak', brzadelc 'cz³owiek lubi¹cy owoce' i t bie-
telnica '³awa ze strugiem do wyrabiania klepek' (Rybno, Strzebielino), bufel
'œwinia' i biegulki, dzieciêce: 'nó¿ki' (Luzino, Strzebielino), dzerdza l. '¿erdŸ':
chudijak dzerdza; 2. przenoœnie 'chuda kobieta bezdzietna': Gdze¿ be tako
dzerdza dzece mogla miec (Strzebielino, Wejherowo), koruzel 'ciele brykaj¹-
ce' (Rybno, Strzebielino), kotnica 'kobieta przepadaj¹ca za kotami': Ta kotni-
ca jaŸ smierdzy za kotami, ona je lepsza kotom jak dzecom (Milwino, Rybno,
Bolszewo), kurleca 'œwiat³o' (Strzebielino, Luzino); c) z centrum: tzuczec
pejor. 'znarowiæ siê' (Puzdrowo, Luzino, Kêtrzyno), chabina 'tyka' (Puzdro-
wo, Strzebielino, Gowidlino, Sierakowice), chrochlene 'plwocina' (Gowidli-
no, Luzino, Linia),jagowac 'besztaæ' (Strzepcz, Luzino, Gorêczyno, Kartu-
zy), krz¹plok 'sosna kar³owata (£ebno, Gorêczyno, Miechucino, Luzino), lelocz
'g³uptas' (Przetoczyno, Kêtrzyno, Linia). Nowe wp³ywy sygnalizuj¹: a) gw.
strzepskiej, np. dolemón 'tuman', dru¿bowe 'napiwek...', gwiozduna 'krowa
z gwiazd¹ na czole', giena 'tuman'; notabene, u Sychty doœæ czêste s¹ mate-

ria³y opatrzone lokalizacj¹: "Wejherowskie, Kartuskie"; b) gw. górskiej, np.
Bo¿i Jan 'cz³owiek godny politowania',fita 'g¹siê',fitac 'piszczeæ', borowi
i borówc 'wg wierzeñ: farmazyn', buchta 'inwentarz...'; ko¿uchna 'kozibród,
Tragopogon prat' (Strzebielino, Rybno), latawc 'z³y duch porywaj¹cy cz³o-
wieka i lataj¹cy z nim' itd.

Osobiœcie z mow¹ luzinian styka³em siê od dzieciñstwa. Pamiêtam, ¿e
ich mowê naœladowano w moim œrodowisku (okolice Redy) okrzykiem zadzi-
wienia: Sje cle brjeda!, tj. tyle, co: ale¿!, popatrz! itp. Potem zetkn¹³em siê
z ni¹ w WSP Gdañsk na wyk³adach z dialektologii, kiedy prof. H. Górnowicz
omawia³ ustne systemy wokaliczne, m. in. obligatoryjnie w gwarach kaszub-
skich, mianowicie zaborski, kartuski, sulecko-sierakowski i luziñski jako naj-
bardziej wyewoluowany, gdy chodzi o przesuniêcie artykulacji samog³osek
ku przodowi jamy ustnej. Kwestie z tym zwi¹zane pojawi³y siê potem w mo-
jej praktyce badawczej, mianowicie w pracy magisterskiej Toponimia powiatu
wejherowskiego (1967 r.47), do której zgromadzi³em równie¿ materia³ drog¹

47 Zob. J. Treder, Toponimia powiatu wejherowskiego, Gdañsk 1997.



eksploracji terenowej, m.in. wiêc z ca³ego obszaru gwary luziñsko-wejherow-
skiej. W samym Luzinie odpyta³em kwestionariusz w 1967 r. u A. Ponkego,
1.65, J. Labudy 1. 45 i L. Sochy 1.67. W brzmieniu nazw sporadycznie poja-
wia³y siê cechy tzw. luziñskie, np. Przefecznie, Leznie.

W spomnieæ wreszcie nale¿y o tym, ¿e gwara luziñska zosta³a spo¿ytko-
wana w kaszubskiej literaturze, np. J.K. Kot³owski i P. Miotk. Wyzyska³ j¹
tak¿e S. Fikus jako œrodek stylizacyjny, zw³aszcza w prozie, tj. Pojmeñczice,
gdzie w nocie O jêzyku Stefana Fikusa wspomnia³em o typie czestie, diech,
ble, wiedne, chieF, o typie taki, dregi czy cygnê, sedza, zriebiu 'zrobi³'48,
nadto te¿ w poetyckim zbiorku Moje miasto49 , por. np. w tytu³owym wierszu
typ wkole, Bialegard, od¿iwale, rzadziej np. riezmajite, riezpadlenach, sza-
briewóny, budiewóny, realizacja k', g', np. kiede, Polski, typ strzelu 'strzeli³'.
Œwiadomoœæ tej w³aœciwoœci ma tak¿e B. Bork, stosuj¹c j¹ sporadycznie m.in.
w opowieœci p.t. Twierdz¹ byl im ka¿dy próg5°.

Luzino zatem zwraca³o uwagê nie tylko staro¿ytnoœci¹ swych dziejów51,
ale tak¿e mow¹ swoich mieszkañców, która sta³a siê przedmiotem licznych
prac ró¿nych autorów, nie tylko Polaków. Dziêki temu Luzino odwiedza³o
wiele wybitnych naukowców, jak np. G. Bronisch, K. Nitsch, F. Lorentz,
Z. Stieber, P. Smoczyñski, H. Popowska- Taborska i inni. Ich prace poœrednio
pracami rozs³awia³y tê wieœ - zarazem Kaszuby w ogóle - w œwiecie s³owiañ-

skim.
By³oby naprawdê ciekawe wiedzieæ, jak w ró¿nych okresach swej co naj-

mniej 750-letniej historii (pisanej) mówili mieszkañcy Luzina, kiedy tak burz-
liwe i radykalne zmiany zasz³y w ich mowie w ci¹gu ostatnich .choæby 200 lat.
Interesuj¹ce by³oby naœwietlenie wp³ywu powstania Wejherowa (1643) na
ewolucjê i wewnêtrzn¹ geografiê ró¿nych lokalnych w³aœciwoœci jêzyka, jak

48 S. Fikus, Pojmeñczice, Gdañsk 1981, s. 209. W okolicy Luzina wymowa k', g'
dosyæ czêsta, o czym zob. AJK XIV m. 689-690, a tak¿e przyk³ady z komentarzy: k 'i³en-
ka 'kijanka' (mapa 105), k'ij (mapa 201) itp.

49 S. Fikus, Moje miasto, Wejherowo 1985. Nie ma jej raczej u pochodz¹cego ze
Strzebie1ina P. Szetki (1910-92). J. Trepczyk podkreœla³, i¿ od matki, pos³uguj¹cej siê
dialektem luziñsko-wejherowskim, uczy³ siê wymowy typu krjeva i pnkasz. akcentu ru-
chomego, gdy od ojca zna³ pdkasz. akcent inicjalny.

50 B. Bork, Twierdz¹ by³ im ka¿dy próg. Opowieœæ historyczna, Wejherowo 1998.
51 Por. G. Labuda, Dzieje wsi Luzino do schy³ku XIX wieku, Luzino 1995; czêœæ

archeologiczn¹ napisali B. Wi¹cek i M. Kochanowski. Na s. 159 wzmianka o gwarze
luziñskiej i K. Nitschu.
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to widzia³ ju¿ Ceynowa i o czym wzmiankowa³em przy innej okazji. Nie bez
znaczenia by³ silniejszy zwi¹zek z Polsk¹ po 1918 r. i zmniejszenie siê wp³y-
wu niemczyzny, zw³aszcza po 1945 r.

Niebawem, w roku 2001 minie 100 lat od czasów badañ K. Nitscha w Lu-
zinie. Jeœli Nitsch jest twórc¹ naukowej dialektologii polskiej, to mo¿na po-
wiedzieæ, i¿ dialektologia polska jako nauka zrodzi³a siê w du¿ym stopniu
z refleksji nad statusem kaszubszczyzny, notabene przed Nitschem nieŸle ju¿

przebadanej (Anton, Mrongowiusz/ Prejs, Hilferding, Ceynowa, Mikkola,
Bronisch, Ramu³t). Intensywnoœci tych badañ pomaga³a "noœnoœæ" proble-
matyki kaszubskiej i jej uwik³anie w politykê. Wolni dziœ od niej stwierdzamy
koniecznoœæ nowych badañ; od ostatnich zasz³y spore zmiany.



Jowita Kêciñska

Miêdzy Gdañskiem a Wroc³awiem
(z rozwa¿añ geografa literatury)

Idea tych rozwa¿añ wziê³a siê - jak u ka¿dego geografa - z zaskoczenia. Z od-

krycia i zaskoczenia. Przy rekonstrukcji ¿ycia literackiego Gdañska XIX wieku.
NajpielW jednak kilka spostrze¿eñ ogólnych. Bardzo nieliczne,jeœli w ogóle,

posiadamy monografie miast uwzglêdniaj¹ce geografiê ich ¿ycia literackiego.
W monografii miast problemy kultury literackiej s¹ przewa¿nie traktowane "hur-
towo", a jednoczeœnie wybiórczo, syntetycznie i egzemplifikacyj nie. Takie s¹

zreszt¹ prawa gatunku uprawianego przez historyków. Tekst staje siê podobny-
jeden do drugiego, ginie specyfika kultury miasta, w zasadzie wszêdzie czyta-
my o tych samych instytucjach i œrodowiskach, tak ¿e niewiele bêdzie siê ró¿ni³

XIX-wieczny P³ock od Kielc, Czêstochowa od Lublina, co najwy¿ej najwiêk-

sze miasta, takie jak Warszawa, Lwów, Kraków, Poznañ, czymœ siê wyró¿ni¹,
ale bêdzie to na skutek ich statusu wielkomiejskiego i sytuacji zaborczej.

Geograf literatury, jak ka¿dy geograf, dostrze¿e ró¿ n i c e, o drê b n o-

œ c i, w y ró¿ n i k i w "po³o¿eniu", "klimacie", "œrodowisku". I to jest

niezast¹pione zadanie geografii literatury, kierunku w literaturoznawstwie
wci¹¿ jeszcze u nas dot¹d marginalnego i traktowanego, wbrew jego walo-
rom, te¿ marginalnie. Nie tak postêpuje literaturoznawstwo anglosaskie, nie-
mieckie, hiszpañskie, có¿ dopiero francuskie! 1

1 Tylko na zasadzie przyk³adu: Les Poetes du Terroir du XV au XX siec/e, red. A. Van
Bever, Bruxelles 1925; A. Dupoy, Geographie de /ettresfranr;aises, Paris 1942, J. Nad-
ler, Literaturgeschichte der deutschen Stamme und Landschaften, Regensburg 1912,
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W trakcie swych prac nad szczegó³ow¹ geografi¹ kultury literackiej na
Pomorzu Wschodnim ("Nadwiœlañskim", "Gdañskim" - samo okreœlenie te-

rytorium nie jest obojêtne tak¿e w geografii literatury) zgromadzi³am mate-
ria³ dotycz¹cy Gdañska. Jako geograf poszukiwa³am d róg. Dróg ludzi litera-
tury i komunikatu zwi¹zanego z literatur¹. Natrafi³am na drogi wiod¹ce ku
obszarowi ca³ego polskiego krêgu kulturowego2. Rzuci³a mi siê w oczy przede
wszystkim jedna droga: pomorsko-œl¹ska. Odkrycie tej drogi nie powinno
zaskakiwaæ; w obejmuj¹cym moje ustalenia okresie mamy przecie¿ do czy-
nienia i tu, i tam z tym samym pañstwem prusko-niemieckim.

Przede wszystkim pamiêta³am o ró¿nicach w geografii historycznej obu
miast. Gdañsk do 1793 roku znajdowa³ siê w granicach Rzeczpospolitej, Wro-
c³aw od pierwszej po³owy wieku XIV w granicach Rzeszy (choæby pocz¹tko-
wo tylko poœrednio poprzez Koronê Czesk¹). Pod w³adzê króla czeskiego dosta³
siê Wroc³aw dopiero w po³owie XVIII wieku, podczas gdy Gdañsk pó³ wieku
mia³ podlegaæ królowi polskiemu. Oczywiœcie, zdawa³am te¿ sobie sprawê
z podobieñstw - choæby w zakresie geografii ludnoœciowej. Oba wielkie jak

na owe czasy miasta zamieszkane by³y w przewadze przez ludnoœæ niemiec-
kojêzyczn¹ i oba by³y rz¹dzone w systemie feudalnym przez najbogatsz¹ war-
stwê mieszczañsk¹ - patrycjat. Wytworzy³a siê w obu miastach swoista, nie-

znana w Polsce arystokracja mieszczañska, rody patrycjuszowskie, które znamy
z historii spo³ecznej Niemiec, krajów dzisiejszego Beneluksu, czêœciowo Fran-
cji. Oba miasta korzysta³y z charakterystycznej dla feudalizmu autonomii in-
stytucji i terytorium. Oczywiœcie, przy poszanowaniu takiej autonomii zrozu-
mia³a by³a pe³na swoboda jêzykowa.

A geografia wyznaniowa? By³a ona doœæ paradoksalna. Protestancki
Gdañsk wchodzi³ w sk³ad katolickiej Rzeczpospolitej (jeœli nawet nie w ca³o-
œci by³a to Rzeczpospolita jednowyznaniowa, to Gdañsk jako miasto Prus

D. T. Pottinger, The French Book Trade in the Ancien Regime 1500-1591, Cambridge
USA 1958, A. Sauer, Literaturgeschichte und Volkskunde, Pragen 1907, S. i W. Zo³ota-
riewowie, Litieratura w cifrach i schemach. Ruskije pisatieli, Moskwa 1929, N. K. Pik-
sanow, Oblastnye gnezda. Istoriko-kraeve ceskij seminar, b m. 1925.

2 Pojêcie polskiego krêgu kulturowego stosujê tu wed³ug Tadeusza Mikulskiego w: Za-

gadnienie literatury œl¹skiej (patrz: Stan i potrzeby nauki polskiej na Dolnym Œl¹sku,
Katowice-Wroc³aw 1947). Po raz pierwszy wszak¿e zastosowa³ je Wincenty Ogrodziñ-
ski w: Stan i potrzeby nauki polskiej o Œl¹sku, pr. zbior. pod red. R. Lutmana, Katowice
1936. Szerzej: Z. Zielonka, Geografia ¿ycia literackiego polskiego krêgu kulturowego
na Œl¹sku, S³upsk 1994.



Królewskich podlega³ katolickiej generalnie Koronie). Dwuwyznaniowy Wro-
c³aw, z silnym oœrodkiem protestanckim, popieranym d³ugo przez mieszczañ-
stwo, podlega³ w³adzy arcychrzeœcijañskiego apostolskiego cesarza, który
mieszka³ w odleg³ym Wiedniu, lecz u siebie, na miejscu, mia³o miasto Wyspê
Tumsk¹ z miejscowym ksiêciem biskupem. W zaistnia³ej sytuacji drogi pro-
testantów wroc³awskich czêœciej bieg³y ku Gdañskowi ni¿ katolików, którzy
w zasadzie tê drogê pomijali. Tak by³o do koñca XVIII wieku.

Ale by³o coœ jeszcze, co czyni³o tê drogê uczêszczan¹. Popularnoœæ pol-
szczyzny. Snobizm na polskoœæ. Geografia kultury literackiej i obyczaju wy-
raŸnie pokazuje ogromn¹ mapê wp³ywów polszczyzny. Kultura polska
w XVII wieku (a nawet, o czym mówi nam geografia s³owa, do koñca
XVIII wieku) odgrywa³a wielk¹ rolê w œrodkowej i wschodniej Europie. Nie
bêdê tu szczegó³owo roztrz¹saæ przyczyn, dla których tak siê rzecz mia³a, i to
w czasach, które nasza historia kultury zwyk³a uwa¿aæ za czasy regresu kultu-
ralnego. Geografia kultury literackiej i w ogóle geografia s³owa znowu mo¿e
tu zweryfikowaæ stereotypowe s¹dy. Wa¿ne jest, i¿ Rzeczpospolita by³a naj-
wiêkszym pañstwem Europy i do tego fascynowa³a (lub intrygowa³a) swym
bezprecedensowym ustrojem demokratycznym i liberalnym. Co prawda
w ograniczonych ramach demokracji szlacheckiej, ale przecie¿ zdajemy so-
bie sprawê, ¿e w historii atrakcyjna mniejszoœæ niejeden raz wp³ywa³a na wiêk-
szoœæ, a zawsze budzi³a zainteresowanie i kszta³towa³a dobr¹ pamiêæ (kla-
syczny przyk³ad demokracji ateñskiej, czy nawet republiki rzymskiej - w obu

wypadkach pañstw z instytucj¹ niewolnictwa). Atrakcyjnoœæ polityczna toro-
wa³a drogê jêzykowi polskiemu w krajach oœciennych (ba, nawet na dworze
carów moskiewskich mówiono w XVII wieku po polsku, chocia¿ tam Polski
nie kochano). Wp³yw jêzyka polskiego szed³ w nurcie wp³ywów ca³ej pol-
skiej kultury artystycznej, zw³aszcza architektury i malarstwa barokoweg03.

Przy tym dla gdañszczan król polski by³ ich królem! I to wcale nie na-

rzuconym.
Bardzo silne by³y wp³ywy zwi¹zków gospodarczych, decyduj¹cych

o zwi¹zkach miêdzyludzkich czy miêdzynarodowych nawet. A producenci pol-
skiego zbo¿a stale przebywali w Gdañsku.

3 Mimo wielu prac przyczynkarskich, a nawet monograficznych, nie posiadamy do-
t¹d opracowanej g e o g r a f i i s z t u k i ca³ego Pomorza z lat Reformacji, która by
pokaza³a d r o g i sztuki id¹ce tak¿e z Polski.
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Natomiast we Wroc³awiu pisano wierszyki w rodzaju: "Bo z Polakiem
Niemiec czêsto siê schadzaj¹, / Rêce i pieni¹dze sobie podawaj¹ ". Szerzej
wyrazi³ to Micha³ Kuschius (zlatynizowane nazwisko: Kusia albo Kusza), pa-
stor we wroc³awskim koœciele œw. Krzy¿a, wydaj¹c Przewodnik do jêzyka
polskiego: ,,[..j dobry, po¿yteczny, konieczny i ~godny jest jêzyk polski obok
jêzyka niemieckiego, szczególnie tu we Wroc³awiu, poniewa¿ s¹siadujemy z Po-
lakami [... j jako z naszymi i najbli¿szymi, i najdro¿szymi s¹siadami jak z braæmi,
którzy nie bardzo mog¹ obejœæ siê bez nas, a my bez nich w handlu i w ¿yciu
codziennym [...j ".

O wp³ywie jêzyka polskiego na ludnoœæ Gdañska, o Ÿród³ach tego wp³y-
wu, powiada rozmowa, któr¹ przeprowadzi³ i zanotowa³ w swych wspomnie-
niach Julian UrsynNiemcewicz, który odwiedzi³ Gdañsk w 1817 roku: "Przed
laty dwudziestu wszyscy Gdañszczanie umieli po polsku [..j. Gdymjednego z
kupców zapyta³, dlaczego zaniedbali tak œwiadomego im jêzyka: »Uczyliœmy
siê go - odpowiedzia³ - póki by³ nam potrzebnym, dziœ dlaczegó¿byœmy tê

pracê zadawali sobie? Pierwszy wasz stan, to jest szlachecki, nie mówi jak po
francusku, drugi, to jest ¯ydzi, nie mówi¹jak po niemiecku, z trzecim zaœ, to
jest z ch³opami, nie mamy do czynienia« "4.

Jednak¿e obu miastom mowa polska, w³aœnie dziêki ch³opom, nadawa³a

oryginalnego kolorytu. Tworzy³a, choæby nieœwiadomie, ujej u¿ytkowników,
geografiê polskiego s³owa. Ludnoœæ polska, zamieszkuj¹ca oba miasta w wy-
raŸnej mniejszoœci, oblega³a je swym s³owem. Ze wspomnieñ dawnych lat
i z pamiêci siêgaj¹cej lat bli¿szych wiemy, jak dziêki temu ulice obu miast,
ale przede wszystkim targowiska rozbrzmiewa³y mow¹ polsk¹ - we Wroc³a-

wiu dialektem œl¹skim, który ju¿ dzisiaj nie istnieje, w Gdañsku pomorskimi
narzeczami, naj g³oœniej kaszubskim. I tak d³ugo mo¿na by jeszcze snuæ roz-
wa¿ania nad zagadk¹ kultur(y), któr¹ geografia s³owa ods³ania niby nieznane
l¹dy i morza. Jakie bogactwo, dot¹d niezbadane, kryje siê na tych l¹dach kul-
turowych!... Jednak ciekawoœæ i zachwyt musz¹ zostaæ poskromione przez
koniecznoœæ zdyscyplinowania wypowiedzi. Przejdê wiêc tylko kilka dróg,
zatrzymam siê jedynie na niektórych stacjach.

Najpierw geografia dróg dwóch - jak¿e podobnych sobie ludzi - Jerzego

Samuela Bandtkiego (1768-1835), urodzonego w Lublinie, a osiad³ego we
Wroc³awiu, i Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855), urodzonego~

4 J. U. Niemcewicz, Podró¿e historyczne po ziemiach polskich miêdzy rokiem 1811

a 1828 odbyte, Pary¿ 1828, s. 265.



w Olsztynku, a osiad³ego w Gdañsku. Obaj byli luteranami. Obaj przedsta-
wiali tê "ma³¹ trzódkê" rodu Polaków - mówi¹c jêzykiem kaznodziei u œw. An-
ny w Gdañsku - która ginê³a w ogromnym stadzie katolickim. Stado by³o tak
liczne, trzódka tak ma³a, ¿e ju¿ wkrótce stado wyprzeæ siê mia³o owej drobnej
cz¹stki rodu Polaków, uwa¿aj¹c j¹ za odstêpców nie tylko powszechnej wiary
tego rodu, ale i narodowoœci. Przywódcy duchowi trzódki czynili sw¹ powi-
nnoœæ z tragiczn¹ wprost determinacj¹. Ten tragizm bardziej by³ widoczny
u Mrongowiusza ni¿ u Bandtkiego, mo¿e dlatego, ¿e Mrongowiusz prze¿y³
swego wroc³awskiego konfratra o dwadzieœcia lat i widzia³, jak jego trzódka
topnieje, zalewana morzem protestanckiej niemczyzny Gdañska (i Prus), a mo-
¿e te¿ dlatego, ¿e Bandtkie urodzi³ siê wœród Polaków i umar³ wœród Polaków,

i to jako profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego5.
Chocia¿ i Mrongowiusza nie ominê³y swego rodzaju zaszczyty. W 1853 ro-

ku przyjêto go do Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pary¿u i - co cha-
rakterystyczne - w dowód uznania za wszystko, co uczyni³ dla sprawy pol-
skiej w Gdañsku. A list do gdañskiego kaznodziei, nauczyciela i wydawcy
podpisa³ osobiœcie Adam Mickiewicz! Godna uwagi jest te¿ droga listu Mic-
kiewicza z polskim adresem nadawcy w Pary¿u na polski adres w Gdañsku.

Wielka Emigracja, a przynajmniej ci najwiêksi z niej, obejmowa³a swymi
zainteresowaniami ca³y polski kr¹g kulturowy, do którego zaliczano równie¿

Gdañsk i Wroc³aw.
Listowne kontakty Mickiewicza z Wroc³awiem by³y jeszcze czêstsze,

dotyczy³y jednak edycji jego dziel. W ostatecznoœci ¿adne z nich nie zosta³o
wydrukowane we Wroc³awiu (mo¿e i dlatego, ¿e w stosunkowo du¿ych na-
k³adach ukazywa³y siê w DreŸnie, a potem na Górnym Œl¹sku w Miko³owie),
ale witryny ksiêgarñ wroc³awskichjaœnia³y tytu³ami dzie³ Mickiewiczowskich.
Jednak o popularnoœci Mickiewicza œwiadczy zw³aszcza fakt t³umaczenia na
jêzyk niemiecki Pana Tadeusza - i to przez samego prezydenta regencji œl¹-
skiej, J. H. Pindera (1805 - 1867). W Gdañsku uka¿e siê Pan Tadeusz po

niemiecku w t³umaczeniu Polaka, Stanis³awa Wêc1ewskiego, Wielkopolani-
na, którego droga przez Wroc³aw, a dok³adnie przez studia filologiczne na
tamtejszym uniwersytecie i dzia³alnoœæ w tamtejszym Towarzystwie Literac-

5 Jego brat Jan Wincenty Bandtkie (1783 Lublin - 1848 Warszawa) by³ tak¿e wybit-
nym jak na owe czasy historykiem, zw³aszcza prawa, wydawc¹ Ÿróde³ do poznania prawa
polskiego, ale i Kroniki Anonima zwanego Gallem; wydawa³ niektóre ze swych ³aciñ-
skich tekstów we Wroc³awiu, chocia¿ na sta³e zwi¹za³ siê z Warszaw¹.
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ko-S³owiañskim wiod³a na Pomorze, do katolickiego gimnazjum w Che³m-
nie, a nastêpnie w Chojnicach.

Z kolei Polak, wykszta³cony we Wroc³awiu lekarz i cz³onek Towarzy-
stwa S³owiañsko-Literackiego, Aleksander Winklewski, po powrocie na Po-
morze Gdañskie podj¹³ siê t³umaczenia Pana Tadeusza na jêzyk niemiecki.

Poprzez Wroc³aw i Towarzystwo Literacko-Slowiañskie przeszed³ Flo-
rian Ceynowa i wielu innych Pomorzan, których drogi kreœlê, przygotowuj¹c
mapê komunikatu polskiego krêgu kulturowego. Wszak geografia kul tury, jak
ka¿da geografia, to przede wszystkim g e o g r a f i a d róg. W swych
rozwa¿aniach pomijam tutaj decyduj¹c¹ w rozwoju kultury piœmienniczej pol-
skiego krêgu kulturowego " drogê tranzytow¹", jak¹ by³o Poznañskie - Wiel-

kie Ksiêstwo Poznañskie w pruskiej nomenklaturze. Nie odwo³ujê siê tu do
starogeograficznego okreœlenia Wielkopolski, gdy¿ by³a ona w przedstawia-
nych tu latach rozebrana pomiêdzy dwóch zaborców - Prusy i Rosjê, st¹d
koniecznoœæ pos³ugiwania siê terminem - Poznañskie. Bez tej poznañskiej

drogi nie zrozumiemy do koñca geografii literatury na Pomorzu. By³a to nie
tylko droga tranzytu, ale tak¿e wielkie Ÿród³o, z którego wyp³ywa³y liczne
Ÿród³a kultury literackiej Pomorza. Podobnie rzecz siê mia³a w stosunku do
Œl¹ska, zw³aszcza Górnego, tak ¿e Niemcy, czy to z przekonania, czy czêsto,
zw³aszcza w póŸniejszym czasie, jedynie dla argumentacji politycznej pos³u-
giwali siê pojêciem "agitacji wielkopolskiej", oddzia³uj¹cej na zwi¹zany, we-
d³ug nich, zawsze z pañstwowoœci¹ prusk¹ Œl¹sk.

Podczas gdy Bandtkie uczy³ siê we wroc³awskim gimnazjum œw. El¿bie-
ty (1779-1787) i pracowa³ w nim jako nauczyciel (1798-1804), a póŸniej by³
rektorem szko³y œw. Ducha na Nowym Mieœcie wroc³awskim i biblioteka-
rzem w "Bernardinum"6, i tu wydawa³ Nowy polski elementarz, by³ doradc¹
do spraw literatury polskiej w wydawnictwie Kornów, przygotowuj¹c jedno-
czeœnie rozprawy niemieckojêzyczne w obronie narodowoœci i jêzyka Œl¹za-
ków, Mrongowiusz dokonywa³ rzeczy tak wielkich, ¿e nie sposób wszystkich
ich tu wymieniæ, aby nie odejœæ od g³ównego tematu rozwa¿añ. Przypomnê

6 Biblioteka powsta³a przy nowo za³o¿onym klasztorze franciszkañsko-bernardyñ-

skim w pocz¹tku XVI wieku, zlikwidowana w latach Reformacji, odbudowana dziêki
dotacjom mieszczan protestanckich po roku 1628. Zawiera³a dzie³a niezwykle cenne,
zgromadzone z ca³ej zachodniej Europy. Ksiêgozbiór wzbogaci³ w³asnymi ksi¹¿kami
Bandtkie. Wiêcej: M. Burbianka, Inwentarz wroc³awskiej biblioteki przy koœciele Œw. Ber-
narda z 16571:, w: Z dziejów hi¹¿ki polskiej na Œl¹sku, Wroc³aw 1953.


