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przeciw spychaniu kaszubszczyzny do roli gwary, poœrednio wiêc przeciw posta-
wie Derdowskiego i M³odokaszubów. Odnieœli sukces, gdy¿ w tym kontekœcie
narodzi³a siê powieœæ ¯ece i przigode Remusa w swej ostatecznej wersji, m.in.

jêzykowej.
Jeœli wœród nich i w owym Zrzeszeniu dominowali nauczyciele, to zupe³nie lo-

giczne okazuj¹ siê ich zabiegi wokó³ edukacji choæby w zakresie uprawiania w³a-
snego jêzyka, literatury, kultury itd. Niewiele z tego jednak w praktyce wynika³o;
dla kaszubszczyzny szko³a pozosta³a zamkniêta. W dodatku œmieræ Majkowskiego
i wojna przerwa³y ten proces. I ten stan rzeczy - jak wiadomo - trwa³ przez okres
PRL-u. Powsta³e w 1956 r. Zrzeszenie Kaszubskie - potem te¿ jako ZK-P -

nawet nie stawia³o sobie doœæ d³ugo za cel wprowadzenie do szkó³ problematyki
kaszubskiej; "ruszy³o siê" dopiero na pocz¹tku lat 80.9 Podkreœliæ wszak¿e trzeba,
i¿ zawsze podkreœla³o wagê jêzyka kaszubskiego dla kaszubskiej to¿samoœci, co
zosta³o w pe³ni wyartyku³owane na II Kongresie Kultury Kaszubskiej (1992).

1.5. Dla historii i wspó³czesnoœci standaryzowanej kaszubszczyzny literackiej
wa¿n¹ rolê odgrywa³y spory wokó³ jej bazy dialektalnej: Ceynowa budowa³ ka-
szubszczyznê na podstawie pó³nocnokaszubskiej gwary ¿arnowieckiej, jednak z do-
puszczeniem jako wzorca polszczyzny, który widaæ te¿ u Derdowskiego,
wychodz¹cego wszak¿e z po³udniowej gwary wielewskiej, ale ca³kiem œwiadomie
w³¹czaj¹cego ju¿ elementy œrodkowo- i pó³nocnokaszubskie wraz ze s³owiñszczy-
zn¹, przede wszystkim w zakresie s³ownictwa, ale te¿ czêœciowo w fonetyce (np. re-
zygnacja w Jaœku z Knieji z typu mniasto). M³odokaszubom blisko by³o do
Derdowskiego, ale za S. Ramu³tem preferowali gwary centralnokaszubskie, co
w szerokim zakresie zaakceptowali zrzeszeñcy, w³¹czaj¹cy - za sugestiami F. Lo-
rentza - jak najwiêcej elementów pó³nocnokaszubskich, ale redukuj¹cy do mini-
mum zbie¿noœci z polszczyzn¹, nawet w zakresie samego wzorca. £¹czy siê z tym
poœrednio i czêœciowo kwestia pisowni kaszubskiej od Ceynowy do czasów naj-
nowszych; przesadnie du¿o w³o¿ono w to wysi³ku, a liczne zmiany utrudnia³y stan-
daryzacjê, m.in. w drukach, a potem w odbiorze czytelniczym i ewentualnej edukacji

(zob. p. 3.2.).
2. Stanowiszcze (status) kaszebizne nieznacznie ulega³o i ulega zmianie, m.in.

wyraŸniej od momentu powstania Zrzeszenia, a zw³aszcza od ukazania siê pierw-
szych wydawnictw zrzeszeniowych, bardziej masowych dopiero od lat 70. W sto-
sunkach oficjalniej szych niewiele siêjednak zmienia, choæ mo¿na odnotowaæ kilka
wyst¹pieñ po kaszubsku przedstawicieli lokalnych w³adz na spotkaniach z repre-
zentantami w³adz Rzeczypospolitej. Czy jak¹œ jaskó³k¹ w tym mog¹ byæ tablice 10

9 Zob. J. Treder, Niektóre inicjatywy w dziedzinie edukacji regionalnej na Kaszubach, [w:] Edukacja

regionalna mniejszoœci narodowych i etnicznych, pod red. K. Kossak-G³ówczewskiego, Gdañsk
1999, s. 26-38.

10 Por. kaszubskie Ojcze nasz od 2000 r. w jerozolimskim koœció³ku Pater noster.
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z kaszubskimi napisami, np. pami¹tkowe na budynkach (Krokowa, Wejherowo)
czy informacyjne (np. przydro¿ne w Lini, Szemudzie?), tablice z kaszubskimi na-
zwami ulic równoleg³ymi do polskich (Jastarnia, Linia, Miechucino, Ostrzyce), ka-
szubskie (m.in. w pisowni) nazwy lokali, has³a, reklamy, napisy na ceramice, na
opakowaniach wyrobów przemys³owych i produktów ¿ywnoœciowych itp. ?

2.1. Nouka kaszebsczego jazeka w szko³ach nie mog³a siê pojawiæ przed
1980 r., a szerszy ruch na tej niwie zacz¹³ siê dopiero od 1989 r., kiedy do kilku
szkó³ ró¿nych rejonów Kaszub wkroczy³ j êzyk kaszubski; pocz¹tek da³a bodaj Li-
nia, a na G³odnicy kaszubski sta³ siê nawet jêzykiem wyk³adowym 11 . Ruch, m.in.

propagandowy, wywo³a³y te¿ zajêcia kaszubskie w KLO w Brusach czy lektorat
kaszubski na UG (z pierwszym w dziejach podrêcznikiem do nauki kaszubskiego
jêzyka literackiego R. Wosiak-Œ1iwy i M. Cybulskiego), a tak¿e nauka kaszubskie-
go na studium podyplomowym UG kierowanym przez dr. K. G³ówczewskiego, po
czym pojawi³y siê nawet kursy pisania po kaszubsku. Pozytywny wydŸwiêk mia³y
lekcje kaszubskiego w tv Rodny Zemi (z przedrukami w "Gazecie Gdañskiej" czy
"Nordzie"). Niejako ukoronowaniem tych wszystkich zabiegów, w których party-
cypowa³a Komisja Oœwiaty przy ZG ZK-P, by³o uzyskanie certyfikatu upowa¿nia-
j¹cego do nauki jêzyka kaszubskiego przez "dwunastkê" nauczycieli, nastêpnie
pionierski Kaszebsczi elemeñtórz W. Bobrowskiego i K. Kwiatkowskiej (2000),
w koñcu zaœ pierwszy w historii instytucjonalny kurs pedagogiczno-metodyczny
nauczania jêzyka kaszubskiego, na wniosek ZK-P i z grantu MEN, z realizacj¹
przez UG w roku akademickim 2000/2001; ukoñczy³o go 41 osób. Kaszubscy spe-
cjaliœci opracowali te¿ tzw. sy11abus matury 2002 z jêzyka kaszubskiego.

2.2. Msze swiati z kaszebsczim uprawienim i homilia (po II Soborze Wa-
tikañsczim 1962-1965), w których uczestnicz¹ Kaszubi z ró¿nych rejonów, przy-
czyniaj¹ siê do os³uchania z ró¿nymi lokalnymi odmianami kaszubszczyzny.
Obserwuje siê w Koœciele trzy mo¿liwe realizacje modlitwy wiernych i homilii: a)
w konkretnej odmianie lokalnej (np. ks. Bach, Z. Pipka, W. Szulist), b) choæby
czêœciowo w odmianie literackiej ;(np. ks. M. Miotk, J. Perszon), c) wyraŸnie w
literackiej kasz. (np. ks. J. Walkusz). Gdzieniegdzie niepotrzebnie doraŸnie t³uma-
czy siê czytania biblijne, kiedy przecie¿ istniej¹ przek³ady z koœcielnym imprimatur.
Sporadycznie, w okreœlonych miejscowoœciach odprawia siêpo kaszubsku lip. drogê
krzy¿ow¹ (np. Kack), ró¿aniec (np. Lipusz) itd. Niew¹tpliwie po czêœci jest to
efekt wydania modlitewnika Me trzimóme z BOga:

2.3. Kaszebsczi jazek w cz¹dnikach nie by³ nigdy przedmiotem osobnych
badañ, zarówno w odniesieniu do czasopism okresu miêdzywojennego (np. "Gryf',
"Zrzesz Kaszebskó", "Kleka"), jak i powojennych ("Kaszebe", "Pomerania"),

W. Bobrowski, Kaszubska szko³a na G³odnicy, [w:] Jana Drze¿d¿ona nie dokoñczony tryptyk
spo³eczny a edukal;ja re,1,'ionalna, red. K. Kossak-G³ówczewski, Gdañsk 1995, s. 92-104.
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a zw³aszcza ró¿nych lokalnych po roku 1980 czy 1989, jak np. "Norda",
"Tatczezna", "Lesók", "Gazeta Kartuska" "Wiadomoœci Sierakowickie" itd., od
niedawna te¿ "Odroda". By³oby to konieczne i nawet pilne zadanie. Ich oddzia³y-
wanie w odpowiednich œrodowiskach mo¿e byæ znaczne, m.in. w zakresie pisowni

(zob. 3.2.).
2.4. T³umaczenczi na kaszebsczi by³yby wa¿n¹ form¹ wydoskonalania jêzy-

ka i twórczoœci, m.in. z angielskiego (np. o misiu Puchatku), szczególnie jednak
wa¿ne z polskiego, jak np. S. Janke, Krimscze sonete (1998)12. Przy okazji warto
zwróciæ uwagê na publikacje dwujêzyczne typu A. Majkowski, ¯ece i przigode
Remusa, wyd. Czec (1999); J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia.
Geografia. Jêzyk i piœmiennictwo Kaszubów (Gdañsk 1999). Translacji jest jed-
nak ci¹gle za ma³o. Najnowsz¹ wydaje siê byæ Móli Ksy¿ec A. de Saint-Exupere-
go (t³um. W. Walkusz)13. Kiedy nie ma wybitniejszych oryginalnych dokonañ
literackich, warto by spróbowaæ translacji.

3. Kaszebsko pismienizna rozwija siê doœæ bujnie, choæ niekoniecznie musi
byæ ono wysokiej rangi, przy czym tradycyjnie lepsza jest poezja, gdy proza doœæ
s³aba, a brak jakieœ d³u¿szej prozy, aktualnej b¹dŸ historycznej.

3.1. Karno pisz¹cech powiêkszy³o siê wydatnie; wymienia siê ponad 40 ak-
tualnie pisz¹cychl4, a dalszych (np. S. Formella, G. Schramke) spoœród studentów
poznajemy choæby z zeszytu literackiego Zymk. Zeñdzenie M³odech Utwórców
Kaszebsczech (red. P. Szczepta, Gdañsk-Wejherowo 2001). Na kónkUrse proze
kaszebsczi, np. im. Jana Drzezd¿ona w Wejherowie wp³ywa co roku œrednio ok.
20 prac po kaszubsku (por. antologie tekstów: Derchój królewiónko 1996 i Ka-
szebskó nótera 2001); mniej ich zdecydowanie w Przodkowie na konkurs poety-
cki organizowany przez J. Stachurskiego. Tym niemniej ma to jakiœ wp³yw na
ogóln¹ kondycjê kaszubszczyzny, nie tylko pisanej.

3.2. Pisenk kaszebsczi komplikuje ci¹gle ¿ycie samym pisz¹cym; niestety,
nadal weryfikacjê pisowni wiêkszoœci tekstów trzeba po prostu zlecaæ osobom
wykwalifikowanym. Ortografia wyraŸnie utrudnia sytuacjê czytelnikom i recyta-
torom, dodatkowo jeszcze z powodu znajdowania siê w jednoczesnym obiegu wy-
dawnictw w ró¿nych pisowniach: a) pisowni orygina³u, np. Ceynowa, Derdowski
i Majkowski'5; b) pisowni L. Roppla (do 1975 r.) -jeszcze czêsto, np. Modra~

12 J. Treder, Kaszubska translacja "Sonetów krymskich" Mickiewicza, [w:] Mickiewicz interdyscypli-

narny. Materia³y konferencji..., red. K. Cysewski, S³upsk 1999, s. 79-90.
13 "Odroda" 3 (7) 2001, s. 10-11; pierwszy odcinek. Z jakiego jêzyka? Odnotowujê to pismo jako

œrodek kszta³towania kaszubszczyzny w krêgach m³odej inteligencji kaszubskiej, podkreœlaj¹c tu,
¿e wiêkszoœci wyra¿anych w nim pogl¹dów nie mogê podzieliæ.

14 S.j., Dzysdniowi litwórcii piszacy po kasziibsku, "Zsziwk", nr 4, 1999, s. 11-12.
IS Notabene, jego utwór w oryginalnej wersji jêzykowej ju¿ w internecie, mianowicie w przygoto-

waniu dr. Marka Adamca w Wirtualnej Bibliotece UG; adres strony:http://monika.univ.gda.pl/
-literat! remus/index.htm.
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struna (1973); c) pisowni S. Bieszka - efemerycznie, z niekonsekwencjami czy

b³êdami (np. niektóre publikacje E. Kamiñskiego czy np. Piaœnica. Poezja i frag-
menty prozy, wybór W. Kiedrowski; niebawem nowe wydanie w pisowni aktual-
nej); d) tzw. zrzeszeniowa, tj. wedle Zasad pisowni kaszubskiej (1975; tu: ZPK)
-liczne, nawet przewa¿aj¹ce, bior¹c pod uwagê funkcjonuj¹ce antologie T. Lips-
kiego Remusowi króm (1990) oraz J. i J. Trederów Domoce s³owo zwêczne (1994);
e) zrzeszeniowa od 1992 r., por. WskózekaszebsczegópisenkliE. Go³¹bka (1997;
tu: WKP) - w tej pisowni publikuje siê teraz najwiêcej tekstów, zw³aszcza w Oficynie

Czec (tu m.in. reedycje w nowej pisowni, np. A. Majkowskiego ¯ece i przigode
Remusa czy H. Derdowskiego Jasiek z Knieji i Nórcyk kaszebsczi) i Rost.

Koniecznie powiedzieæ tu trzeba o praktykach zdecydowanie nagannych i Ÿle
s³u¿¹cych sprawie. Szkodz¹ ró¿ne i liczne publikacje lokalne (zob. 2.3.) niestosuj¹ce
siê do ZPK czy WKP, nierzadko traktuj¹ce ten aspekt tekstu z lekcewa¿eniem, niby
jako drugorzêdny. Najwiêksz¹ szkodê wyrz¹dzi³o zmienione jêzykowo - pod szyl-
dem zmian ortograficznych, ale nie tylko takiej natury! - przez E. Pryczkowskiego'6

wydanie Remusa (Oficyna Czec, Gdañsk 1998); nie da siê tego sporego nak³adu
wycofaæ z rynku, a wiêkszoœæ czytelników niezorientowanychju¿ zawsze przyjmo-
waæ bêdzie to wydanie za autentyczne i nieska¿one! Mniejsze s¹ skutki tego rodzaju
praktyk w tekstach A. Hirsza oraz J. Bobiñskiego (por. w "Gazecie Kartuskiej"
i antologii Derchój królewiónko, Gdynia 1996) czy S. Fikusa i S. Bartelika (por.
maszynopisy z konkursu im. J. Drze¿d¿ona a wydrukowane w wymienionej antologii).

3.3. Kaszebscze wedowizne maj¹ niekwestionowane zas³ugi dla utrzymania
i pielêgnowania jêzyka kaszubskiego, dla wzbogacanie oferty rynkowej. Nie ma ich
zbyt du¿o. Do pierwszych i dot¹d chyba najbardziej zas³u¿onych zaliczaæ ci¹gle trzeba
wydawnictwo ZK -P, ~. z pieczêci¹ Œwiêtope³ka. Do jego rozwoju najbardziej przyczyni³
siê W. Kiedrowski, prowadz¹cy potem wydawnictwo Kara Remusa, Arkun i wresz-
cie Oficynê Czec. Nieco wydawnictw wysz³o w firmie Szos (E. Pryczkowski,
A. Jab³oñski), np. antologia Derchój królewiónkó (1996) czy A. Labuda, Kaszeb-
sczim jesme leda (1996) i Rost (E. Pryczkowski), np. Belny szport wiele wórt.
Kaszebscze wice (2000); wyd. MPiMK-P w Wejherowie, np. reprint Skarbu
kaszebskos³owiñsczi mowe (1985); S. Janke, Krimscze sonete (1998).

4. Czetnictwo kaszebsczich ksa¿k e cz¹dników nie by³o przedmiotem
badañ, ale niew¹tpliwie powinno ono staæ siê powszechn¹ trosk¹ wszystkich.
W momentach zw¹tpienia w efekty dzia³añ pada³y m.in. stwierdzenia o istnieniu
literatury kaszubskiej bez czytelnika 17? Czy zaprzeczaj¹ temu losy przecie¿ ni-

Na odwrocie karty tytu³owej tylko: "uwspó³czeœnienie pisowni kaszubskiej". Por. J. Treder,
Kaszubszczyzna "Remusa" Majkowskiego, [w:] ¯ycie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskie-
go. Powieœæ regionalna czy arcydzie³o europejskie. Referaty z sesji naukowej..., red. T. Linkner,
S³upsk 1999, s. 149-168.
Por. drukowane referaty E. Puzdrowskiego, Uwagi o wspó³czesnoœci literat/lry kaszubsko-po-
morskiej. 1973: ten¿e. Gdzie jest martwe centrum. czvli literatura w ..Pomeranil"'. 1980.
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enajmniejszych w ogólnym bilansie nak³adów wydawnictw kaszubskich? Ewi-
dentnie przeczyæ temu powinno trzydzieœci lat konkursu Rodny mowe, który
anga¿uje stale rzesze ludzi.

4.1. Generalnie czytelnictwo od lat niepokoi. Stwierdzenie historyka, ¿e na
wsi kaszubskiej w latach 20. i 30. XIX w. niepiœmiennych by³o "zapewne od 80-90%",
ale u schy³ku tego wieku ju¿ tylko ok. 10%18 - ma ogólniejszy charakter i nie

informuje o znajomoœci kaszubskiego. Mo¿e ono sugerowaæ nawet b¹dŸ postêpy
germanizacji, a w konsekwencji np. zanik kaszubszczyzny na Pomorzu Zachodnim
na rzecz poszerzenia niemczyzny, b¹dŸ polonizacji, zarazem wiêc powstrzymywa-
nia germanizacji na Pomorzu Gdañskim, co z kolei pozwoli³o przetrwaæ tak¿e ka-
szubszczyŸnie. Nie wiemy zreszt¹, jaki by³ stopieñ znajomoœci wœród Kaszubów
jêzyka polskiego i niemieckiego w XIX i pierwszej po³owie XX w., jak te¿ od kiedy
dla Kaszubów wzorcem jêzykowym sta³a siê polszczyzna? Wspomnieæ tutaj o tym
warto m.in. w kontekœcie niedawnych ankietowych badañ przez gdañskich socjo-

logów stopnia znajomoœci kaszubskiego.
Na czytelnictwo literatury kaszubskiej wp³yw ma jej treœciowa i formalna, te¿

jêzykowa atrakcyjnoœæl9. S³usznie G. Labuda stawia pytania ogólniejsze: 1. "Jakie
nowe wartoœci wnios³a ta literatura do kultury regionalnej, oraz 2. Jak¹ rangê i jakie
miejsce zajmuje ona w porównaniu z innymi literaturami regionalnymi, a z nimi
razem w porównaniu z literatur¹ ogólnonarodow¹."2o Socjologowie i jêzykoznaw-
cy twierdz¹ tak¿e, jak i G. Labuda, ¿e ostoj¹ kaszubszczyzny mo¿e byæ tylko ro-
dzina, a potem szko³a: "Mo¿na œmia³o postawiæ tezê: jak d³ugo rodzice bêd¹ swoim
dzieciom [...] opowiadaæ bajki, baœnie,pnwiostki i swoje w³asne ¿yciowe przygo-
dy we w³asnej mOwie, tak d³ugo jej ¿ywotnoœæ i ci¹g³oœæ bêdzie trwa³a."21
Zauwa¿my, i¿ powieœæ A. Majkowskiego w czêœciach nadaje siê do takich opowieœci,
podobnie zreszt¹ czêœæ utworów F. Sêdzickiego czy A. Budzisza, potem A. Nagla
i innych.

4.1. W przeszloœci odleg³ej piœmiennictwo Ceynowy zna³o w ogóle niewielu,
w tym te¿ Kaszubów. Zna³ je dobrze jego nastêpca H. Derdowski, którego z kolei
utwory, a zw³aszcza epopeja o Czórliñsczim (1880), znane by³y szerzej wtedy
i póŸniej, czego dowodz¹ wznowienia Czórliñsczegóprzez A. Majkowskiego (1911)
i przez ks. J. Wryczê Pelplin 1934, potem dwukrotnie przez L. Roppla (Gdynia
1960, Gdañsk 1976) i wreszcie po raz szósty wed³ug orygina³u przez J. Sampa
(1990). Jaki by³ nak³ad poszczególnych wydañ, a zatem i wszystkich? Tak¿e Ja-
siek z Knieji (1885) zosta³ wznowiony przez ks. J. Wryczê (1935) i ostatnio

18 G. Labuda, Literatura kaszubska w rozwoju kultury narodowej i regionalnej, [w:] ten¿e, Zapis!

kaszubskie, pomorskie i morskie, Gdañsk 2000, s. 382.
19 Notabene, komiksowa wersja Zabiiti bitwe A. Budzisza w "Pomeranii" 200 l, nr 4, s. 30.
20 G. Labuda, Literatura kaszubska..., s. 392.
21 Ibidem.
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W. Kiedrowskiego (2001). Potem ju¿ chyba tylko powieœæ A. Majkowskiego ¯ece
i przigóde Remusa... mia³a sporo wydañ, przede wszystkim dziêki temu¿ W. Kie-
drowskiemujako wydawcy, w tym cenne symultaniczne.

4.2. Karna wokalno-taneczne równie¿ odgrywaj¹ wielk¹ rolê w sferze krze-
wieniajêzyka i kultury. Widaæ to z ksiêgi Kaszuby. Polska pieœñ i muzyka ludo-
wa (pod red. L. Bielawskiego i A. Mioduchowskiej, cz. I-III, Warszawa 1997-1998),
w której widoczne jest ogromne zró¿nicowanie pieœni pod wzglêdem jêzykowym,
m.in. du¿y stopieñ spolonizowanie jednych tekstów b¹dŸ wtórnego skaszubienia
innych; jeden i drugi problem wymaga g³êbszych studiów. Prawd¹ oczywist¹jest,
¿e pieœñ, czêsto tak¿e w po³¹czeniu z tañcem, stanowi wspania³¹ formê "piastowa-
nia" i promowania mowy.

4.3. KonkUrs Rodny m Owe w Chmie1nie22 wedle regulaminu obejmuje utwór
poetycki i fragment prozy; zrazu mog³a byæ polska proza kaszubskiego autora
(np. Pomorzanie A. Majkowskiego). Zwyciêzcy eliminacji rejonowych w ró¿nych
kategoriach wiekowych (przedszkolna, klasy I-III, IV -VI, VII-VII, ponadpodsta-
wowa, doroœli), ostatnio zwykle ok. 50 osób, rywalizuje w chmieleñskim finale,
a ostateczni laureaci wystêpuj¹ przed publicznoœci¹ (ma³o miejscowej!) w dniu

wrêczenia nagród. Uroczysty fina³ ma bogat¹ oprawê, np. msza z kazaniem
ks. J. Walkusza po kaszubsku23.

Przez ca³y okres funkcjonowania tego konkursu dyskutowane by³y (m.in. na
spotkaniu organizatorów z opiekunami) kwestie: a) dostêpnoœæ tekstów i ich dobór
w zale¿noœci od grupy wiekowej recytuj¹cego i ewentualnie lokalnych w³aœciwoœci
gwarowych; b) rola opiekunów, nauczycieli czy instruktorów, wœród których by-
wali pracownicy WDK i WCK w Gdañsku; z opiekunami odbywaj¹ siê doœæ regu-
larnie bardzo wczesn¹ wiosn¹ spotkania instrukta¿owe w KUL-u. Ró¿na bywa(³a)
postawa cz³onków jury wobec recytatorów zbytnio eksponuj¹cych swoje domo-
we, lokalne w³aœciwoœci kaszubskie, które wykazuje stale wiêkszoœæ recytuj¹cych,
narzucaj¹c j¹ wybranemu tekstowi (np. bylaczenie w tekstach S. Jankego). Czêœæ
recytatorów nie wynios³a z domu kaszubszczyzny i musia³a siêjej nauczyæ, zwykle
chyba od nauczyciela-opiekuna.

Przez tyle lat (od 1972 r.) wykonana zosta³a tak ogromna praca na rzecz pielê-

gnowania kaszubszczyzny, przede wszystkim w jej odmianie literackiej. Eliminacje
puckie wydzieli³y siê niemal w odrêbny konkurs Be nie zabec mowe starków im.
J. Drze¿d¿ona. Wyszed³ te¿ z niego analogiczny konkurs kociewski. Liczba
uczestników co roku siêga³a tysi¹ca, a nawet pó³tora tysi¹ca. W œród nich pojawi³o
siê wiele osób bardzo aktywnych dziœ w rozwij aniuj êzyka kaszubskiego, m.in. jako

22 B. Cirocki, Konkursy recytatorskie w Chmielnie, [w:] Domoce s³owo zwêczne. Antologia tekstów

kaszubskich dla recytatorów, oprac. Jerzy i Justyna Treder, Chmielno 1994.
23 Por. J. Walkusz, Sztr¹dê s³owa, Lublin 1996. Notabene, fragmenty tych kazañ wchodz¹ do

renertuaru recytatorów!
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pisarze, nauczyciele, dzia³acze itd. A ile osób zetknê³o siê przy okazji tego konkur-
su z pisan¹ i standaryzowan¹ kaszubszczyzn¹ poœrednio!?

Rozwija siê tak¿e (od 2000 r.) koœcierski Konkurs Poezji Maryjnej.
Mniejszy zasiêg posiada turniej - od 1977 r., w tym roku odbêdzie siê XXIV! -

gódeszów Kaszub i Kociewia we Wielu. Przewinê³o siê przezeñ niema³o gawê-
dziarzy, jak np. M. B³awat, J. Bobiñski, H. Hewelt, E. Konkolewski, T. Lepak,
E. Lewañczyk, J. Roszman i W. Roszman, R. Skwiercz, A. Topka, W. Wiœniews-
ka, R. Wreza i H. Wreza. W regulaminie poza gawêdami odtwarzanymi s¹ i autor-
skie, czego konsekwencj¹ s¹ nowi pisz¹cy, jak np. J. Bobiñski czy H. Wreza24.
W imprezie uczestniczy sporo wczasowiczów i turystów, niewiele zaœ miejscowej
ludnoœci.

5. W zesemówanim stwierdziæ najpierw trzeba, ¿e przegl¹d powy¿szy nie jest
kompletny, a zaraz potem, i¿ na kondycj ê kaszubszczyzny stale i jednoczeœnie wp³ywa
wiele czynników25 , których oddzia³ywanie jest zmienne i zale¿nie od wielu ró¿nych
zewnêtrznych okolicznoœci, w tym politycznych (edukacja, zakres stosowania),
koœcielnych (stosunek do kaszubszczyzny hierarchii i zwyk³ych ksiê¿y: probosz-
czów i wikarych), ekonomicznych (iloœæ i jakoœæ wydawnictw, ich obecnoœæ
w bibliotekach szkolnych), kulturowych (si³a promocyjna). Tworzy to ogóln¹ at-
mosferê w mieszanej etnicznie spo³ecznoœci, a atmosfera ta oœmiela dzia³ania
spo³ecznoœci bêd¹cej w niej mniej szoœci¹. Dobra jest ju¿ atmosfera w œrodowisku

naukowym, wtympolskichjêzykoznawców26.
W dobrym klimacie i dbaj¹c równomiemie o wszystkie czynniki, mo¯na w d³u¿szej

perspektywie czasowej osi¹gn¹æ po¿¹dane i oczekiwane efekty.

24 Wiêkszoœæ nie by³a chyba publikowana, ale por. przygotowane przez T. Lipskiego: Ludowe
gawêdy Kaszub i Kociewia, WOK w Gdañsku i GOK w Wielu (1989) i G6dcie kaszebscze,
Wiele 1998.

2S Por. J. Treder, E. Breza, Sytuacja socjolingwislyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura - Jêzyk-
Edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 139-166.

26 J. Treder, O kaszubszczyŸnie na posiedzeniu Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, "Acta Cassubiana"
II, Gdañsk 2000, s. 427-429. Przy okazji podajê, ¿e prezesem KJ PAN jest prof. Stanis³aw Gajda
z Uniwersytetu Opolskiego.
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WYBRANE NAZWISI<A POMORSI<IE (CD. *)

Achrem, Achremczyk, Achremowicz i podobne
SNWPU podaje 119 osób pisanych Achrem: 4 w woj. elbl¹skim, 7 gdañskim, po

18 w bia³ostockim i olsztyñskim, 13 szczeciñskim, 11 w³oc³awskim, 9 opolskim,
8 zielonogórskim, po 7 w katowickim i pilskim, 6 wa³brzyskim, 4 koszaliñskim;
16 Achrem-Achremowicz: 10 lubelskim, 4 suwalskim, 2 krakowskim; l Achrem-
Gzik w woj. gdañskim; 57 Achremczyk: 3 w woj. bydgoskim, 4 s³upskim, 11 olsz-
tyñskim, 10 szczeciñskim, 6 bia³ostockim, 5 radomskim i zielonogórskim,
4 koszaliñskim i legnickim; Achremenko O; 11 Achremienia: 8 w woj. bia³ostoc-
kim, 3 warszawskim; 9 Achremowicz: 5 w woj. wroc³awskim, 2 katowickim, po
l w krakowskim i suwalskim; Achren O, Achrom O, Achromkin O; 2 Achromowicz
w woj. olsztyñskim; 1 Achronowicz w woj. wroc³awskim; 2 Achrymienia w woj.

pilskim.
Nazwisko Achrem pochodzi od wschodnio s³owiañskiej wersji im. Efrem, jakie

nosi³ jeden z synów Józefa; imiê pochodzi od hebr. rzeczownika ephraim 'kurz,
piasek, popió³, ziemia', w polszczyŸnie przyjête w postaci Efraim lub Efrem dla
postaci biblijnych lub historycznych, noszone po klasztorach, u osób œwieckich nie
poœwiadczone. Nosi³ je m.in. œw. Efrem, diakon, ur. ok. 506 r. w Nisibis w Mezo-
potamii, og³oszony doktorem Koœcio³a przez papie¿a Benedykta XV w r. 1920.
Pamiêæjego obchodzi siê 9 VI (dawniej 9 VII, l II, w Koœciele Wschodnim 28 1)1.
Efrem przyjête w postaci Ochrim w jêzyku ukraiñskim, Ohrem w estoñskim2.
Przejœcie Efrem w Achrem dokona³o siê wskutek opozycji ekwipolentnej (równo-
rzêdnej f X i przestawienia e-a.

Liczne s¹ nazwiska z pocz¹tkowym O-: 26 Ochrem; po 7 w woj. jeleniogór-
skim i wroc³awskim, 6 krakowskim, 3 zielonogórskim, 2 gorzowskim, l opolskim;

. W tomie I "Acta Cassubiana" 1999, s. 259-275 opublikowane zosta³y: l. Cypel; Zip(p)er i po-

dobne, 2. lag, laga i podobne, 3. Os i Oss, 4. Rzeszoto, Rzeszotarz i podobne, 5. Sito, Sitarz
i podobne; w t. II, 2000 s. 21-51: 6. Apfel, Apfelbaum, Appel, Appelbaum, Jab³ko, Jab³on(ka)
i podobne oraz pochodne, 7. Gloza, Glus, Glut, Glozna, Gloc i podobne, 8. Milanowski i pokrew-
ne, 9. Pomy(j)ski, Kczewski - zanik³e kaszubskie nazwiska szlacheckie, 10. Promieñ, Strahl
i podobne, 11. Smedles, Smydmes, Sznidles, Strug, Hebel, HeweI i podobne, 12. Smuka³a i podobne.

J H. Fros, F. Sowa, Ksiêga imion i œwiêtych, t. II, Kraków 1997, s. 114-115.
2 W. Janowowa, A. Skarbek, E. Zbijowska, J. Zbiniowska, S³ownik/mion, wyd. 2, Wroc³aw 1991,

~ 75/-7Q
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36 Ochremczuk: po 3 w woj. gdañskim i koszaliñskim, 30 zielonogórskim; 6 Ochre-
miak w woj. warszawskim; 10 Ochremiuk: 8 w woj. bia³ostockim, 2 che³mskim;
Ochremko O, OchremowiczO; Ochremuk5 w woj. gdañskim; OchrenukO, Ochriem
O; Ochrimenko O, Ochrimienko O; Ochrimiuk 5 w woj. bia³ostockim; Ochrimo-
wicz O, Ochrin 22: 3 w woj. elbl¹skim, 17 olsztyñskim, 2 legnickim; Ochrom O;
13 Ochromowicz: 1 w woj. s³upskim, 9 legnickim, 3 koszaliñskim; 28 Ochrym:
13 w woj. olsztyñskim, 10 ³ódzkim, 5 legnickim; 47 Ochrymczuk: 2 w woj. s³up-
skim, 22 zielonogórskim, 10 jeleniogórskim, 7 olsztyñskim, 271 suwalskim, Ochry-
menik O, Ochryrniak O, Ochrymiec O, Ochrymienko O, Ochrymiñ O;
282 Ochrymiuk; 4 w woj. gdañskim, 215 bia³ostockim, 18 bialskopodlaskim, 13 su-
walskim, 9 szczeciñskim, 4 koszaliñskim, po 3 w ³ódzkim i olsztyñskim; 1 Ochrym-
juk w woj. bialskopodlaskim; 126 Ochrymowicz: 12 w woj. gdañskim, 2 s³upskim,
19 wroc³awskim, 16 warszawskim, 12 bialskopodlaskim, po 10 pilskim i tarnobrze-
skim; 35 Ochrymuk: 15 w woj. bialskopodlaskim, 12 bia³ostockim, po 3 olsztyñ-
skim i zielonogórskim. Prawdopodobnie i inne tu nale¿¹.

Historycznie nazwiska takie utrwalone zosta³y w XVI i XVII w. w Bia³ostoc-
kiem: Ochrecz 1560-1563, Och rem 1545, Ochremów 1578, Ochremowicz 1545
i nastêpne, Ochrymik 1662, Ochrymowicz 15653. I odniesione zosta³y przez
Z. Abramowicz, L. Dacewicz i L. Citko do imienia cerkiewnego Jefrem. Wœród
wyliczonych form s¹ struktury patronimiczne z sufiksami: -owicz, -czyk, -ak, -uk,
ukraiñskim -enko, bia³oruskim -enia.

W SSNO II 318, IV 89-90 odnotowane zosta³y Ochrym od r. 1427 z kresów
po³udniowo-wschodnich (5 razy), Chrymek i Chrymiec stamt¹d i z Mazowsza
i odniesione zosta³y przez M. Malec (MaI III 296) do im. Efraim.

Do postaci imienia Efrem sprowadziæ te¿ mo¿na nazwiska ze SNWPU: Efre-
miuk O, Efremowicz 1 w woj. olsztyñskim, Efroimowicz 1 w woj. kaliskim, Efro-
mowicz 1 w woj. Wa³brzyskim, 3 Efron w woj. warszawskim; 8 Efros: 4 w woj.

warszawskim, 3 radomskim, 1 ³ódzkim.
Te wschodnios³owiañskie nazwiska od imienia Efraim w postaci Achrem, Ochrem

i wariantów oraz form pochodnych pojawi³y siê po ostatniej wojnie tak¿e na Pomo-
rzu Gdañskim wskutek dobrowolnych i przymusowych migracji ludnoœciowych.

Af(t)eld, Af(t)elt, Amende i podobne oraz pochodne
SNWPU podaje 25 osób pisanych Affeld: 16 w woj. bydgoskim, 7 tarnobrzeskim,

po 1 w gorzowskim i katowickim; 142 Affeldt: 57 w woj. bydgoskim, 7 elbl¹skim,
5 gdañskim, 51 toruñskim, 12 poznañskim, 4 skierniewickim, 3 katowickim, po l w legni-
ckim, olsztyñskim i szczeciñskim; 111 Affelt: 20 w woj. bydgoskim, 22 gdañskim, po
4 w s³upskim i szczeciñskim, 57 toruñskim, 2 katowickim, po l koszaliñskim i suwalskim.

Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, S³ownik historycznych nazw osobo"loYch Bia³ostocczyzny
(XV-XVII w.), t. I, Bia³ystok 1997, s. 267.
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Z pojedynczym -f- mamy równie¿ 3 warianty graficzne: Afeld 28: 11 w woj. bydgo-
skim,4 elbl¹skim, 8 toruñskim, 2jeleniogórskim, 3 olsztyñskim; 16Afeldt: 13 w woj.
bydgoskim, 2 tarnobrzeskim, 1 ³ódzkim; 131 Afelt: 39 w woj. bydgoskim, 7 gdañskim,
53 toruñskim, 14 ³ódzkim, 9 szczeciñskim, 5 koszaliñskim, po 2 w katowickim i wa³brzy-
skim; Afelder o. Pochodne, utworzone za pomoc¹ patronimicznego przyrostka -owicz:
Afeltowicz 276: 13 w woj. elbl¹skim, 23 gdañskim, 101 w³oc³awskim, 36 warszaw-
skim, 14 wroc³awskim, po 13 w katowickim i koszaliñskim, 11 szczeciñskim, i mode-
lowego -owski: Afeltowski 22: 3 w woj. gdañskim, 13 szczeciñskim, 6 w³oc³awskim.

Nazwisko w podstawowym, etymologicznym wariancie Affeld pochodzi od
gennañskiego wyra¿enia przyimkowego: afFeld'z pola', w nag³osowym a.f mamy
bowiem staro saksoñski i dolnoniem. przyimek aj odpowiadaj¹cy nowo-wysoko-
niem. ab, i rzeczownik Feld 'pole' (Kluge 2, H-W 22). Antonimicznym nazwiskiem
jest tu niem. lnfeld 5: 4 w woj. warszawskim, 2 wa³brzyskim od wyra¿enia przy-
imkowego in (dem) Feld(e) 'na polu' (por. wsie Napole, gm. Kowalewo i Kijewo
Królewskie, woj. toruñskie WU II 517 i nazwisko Napolski 241 oraz Napolny
1 w woj. poznañskim). Z przyimkiem in i im w SNWPU spotkamy m.in. nazwiska:
Imhof 4: 2 w woj. w³oc³awskim, po 1 w czêstochowskim i poznañskim od rzeczow-
nika Hof 'dwór', Imberg 2, po 1 w woj. jeleniogórskim i wa³brzyskim od Berg
'góra', lmgrunt 6: 3 w woj. krakowskim, 2 che³mskim, 1 lubelskim i lngrunt O od
Grund 'ziemia, grunt', Inglot 1707 i Inglott 7, po 3 w woj. gdañskim i poznañ-
skim, 1 ³ódzkim od Glut '¿ar, p³omieñ' (por. umêczonego na rozpalonej kracie
œw. Wawrzyñca) Inwald 6: 4 w woj. katowickim, 2 wa³brzyskim od Wald 'las'.

Takich nazwiak odtopograficznych jest bardzo du¿o, mog¹ ~iê one pojawiaæ
jako pojedyncze wyrazy okreœlaj¹ce miejsce zamieszkania (dlatego Niemcy
nazywaj¹ je Herkunftsnamen 'nazwiska pochodzeniowe') a wiêc polskie Pole,
Las, £¹ka, Góra, niem. Feld, Wald, Wiese, Berg lub od wyra¿eñ przyimkowych
typu polskie Nadworny: na dworze, Nagórny: na górze, Napolny: na polu,
bêd¹ce odpowiednikami podanych wy¿ej nazwisk niemieckich ImhoJ Imberg,
Infeld. W ³acinie okreœla³o siê tego typu ludzi przymiotnikami Aulicus: aula 'dwór',
por. 3 osoby pisane Aulig w woj. katowickim, Montanus: mons, -fis 'góra',
por. 10 osób pisanych Montana, prawdopodobnie od n. stanu Montana w USA 4,
wywodz¹cego n. od ³ac. montana 'okolice górzyste' (por. u £k 1, 39: abiit in
montana, co Wujek prze³o¿y³ 'w górn¹ krainê', a Biblia Tysi¹clecia 'w góry'),
Campestris od campus, -i 'pole'. Wariant Afelderjest n. mieszkañca.

Zoder I 150 wywodzi niem. nazwisko Affeldt od n.m. Affeln w Westfalii, do-
puszcza te¿ od n.m. Alfeld w Dolnej Saksonii (ze znakiem zapytania), przytacza
zapisy historyczne od r. 1547: Hans van Affelen, HeinrichAffeln 1614. W podsta-
wowych historycznych Ÿród³ach pomorskich nazwiska nie znalaz³em.

4 J. Staszewski, Ma³y s³ownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, wyd. 3, Warsza-
wa 1968. s. 28.



162 EDWARD BREZA

W omówionej strukturze nazwisk od wyra¿eñ przyimkowych mieœci siê tak¿e
niem. nazwisko Amende 7 w woj. katowickim; spolszczone przez wymianê koñco-
wego -e na -a Amenda 133: 11 w woj. gdañskim, 41 ciechanowskim, 22 katowic-
kim, 19 olsztyñskim, 9 opolskim, 7 toruñskim, 4 koszaliñskim, po 3 w woj. bielskim
i w³oc³awskim, 2 szczeciñskim, po l w gorzowskim i ostro³êckim; 5 Amêda: 4 w woj.
warszawskim, l olsztyñskim, a wiêc zapisane hiperpoprawni e przez -ê-; 16 Amen-
dy: 12 w woj. suwalskim, 4 olsztyñskim, któr¹ to forrnêinterpretowaæ mo¿na jako
dope³niacz l. poj. od Amenda lub Amende z gwarow¹ realizacj¹ -e jako -e, co
zapisano przez -y. Podstawowy wariant nazwiska Amende pochodzi od niem.
wyra¿enia przyimkowego Am Ende 'na koñcu (wsi mieszkaj¹cy)', a wiêc odpo-
wiednik polskiego nazwiska Nakonieczny: na koñcu (wsi mieszkaj¹cy).

Bartelmes, Bartelmus, Meus, Mewes i podobne
SNWPU podaje 56 osób, nosz¹cych nazwisko Bartelmus: l w woj. elbl¹skim,

22 bielskim, 13 wroc³awskim, 9 katowickim, 7 ³ódzkim, po 2 w warszawskim i za-
mojskim; 7 Bartelmuss: 4wwoj. szczeciñskim, 2 ³ódzkim, l p³ockim. Historycznie
w r. 1602 w Kowalach pod Gdañskiem by³ nauczycielem niejaki Bartelmes i jego
¿ona Gerda Bartelmes (Muhl 24).

Nazwisko Meus nosi 419 obywateli: 10 w woj. elbl¹skim, 6 gdañskim; 194 krakow-
skim, 58 bielskim, 50 katowickim, 16 tarnowskim; Meuss 9: 5 w woj. katowickim,
4 zielonogórskim; Meusz 17: 16 w woj. wroc³awskim, 1 legnickim; Meuœ 82: 2 wwoj.
bydgoskim, 5 elbl~kim, 52 kieleckim, 11 warszawskim. Historycznie Piotr Meus mieszka³
w r. 1773 w Starej Hucie pod Mirachowem w pow. kartuskim (Heidn 385).

Wariant Mewes wystêpuje wed³ug SNWPU u 21 osób: 15 w woj. zielonogór-
skim, 4 szczeciñskim, 2 katowickim; Mewius 4: l w woj. bydgoskim, 3 zielonogór-
skim; Mews 91 : 41 w woj. bydgoskim, 8 gdañskim, 22 skierniewickim, po 5 w woj.
³ódzkim i toruñskim. Historycznie Gabriel Mewes odnotowany zosta³ w r. 1746
jako cz³onek cechu stolarzy w Bytowie (KB 136) W r. 1629 Mewes Hans z Grabin
Zameczka dzier¿awi³ ziemiê w Gdañsku (DBG 106), w Ksiêdze obywateli Chojnic
(BBK 46,83) odnotowani zostali Mews Jacob r. 1694, rodem z Chojnic i Mews
Karl r.1843, szewc przyby³y z Ugoszcza.

Odnotowane tu w trzech akapitach nazwiska zawdziêczaj¹ swoje pochodzenie
biblijnemu imieniu Bart³omiej, jakie nosi³ m.in. œw. Bart³omiej, aposto³ Chrystusa,
patron pszczelarzy, bo w dawnej Polsce skojarzono je z polskim wyrazem bartnik
'pszczelarz' (a wywodzi siê ostatecznie z aramejskiego Bar-Tholmai 'syn pocie-
szenia' lub, jak wol¹ inni, 'syn gromu')5. Opiece œw. Bart³omieja poddano te¿

Ks. A. Tronina, Nazewnictwo na pograniczach. Pardygmat biblijny, "Studia Slawistyczne" (t) 2;
Nazwy w³asne na pograniczach kulturowych", pod red. Z. Abramowicz i L. Dacewicz, Bia³ystok
2000, s. 160, traktuje imiê Bart³omiej jako patronimik z³o¿ony z aramejskiego bar «syn» i greck-
iego Ptolomaios, czyli «syn Ptolomeusza». Odrzuca wiêc tradycyjny pogl¹d podany w artykule.
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wszystkie zawody, maj¹ce coœ wspólnego ze skór¹, a wiêc rymarzy, kuœnierzy,
powroŸników, kaletników na tej zasadzie, ¿e œw. Bart³omiej wedlu tradycji chrze-
œcijañskiej poniós³ œmieræ przez odarcie ze skóry. Imiê Bart³omiej nadawane by³o
czêsto, dlatego te¿ tworzono od niego wiele zdrobnieñ lub ulega³o ró¿nym prze-
kszta³ceniom, z których naj czêstsze by³y w Polsce Bartek i Bartosz, ale te¿ Bart³o-
min u Kaszubów. U Niemców brzmia³o ono i brzmi Bartholomiieus z formy
³aciñskiej Bartholomeus. Z tej oficjalnej, pe³nej fonny ³atwo powsta³ wariant Bartel-
mes lub Bartelmus(s), a dodaæ trzeba, ¿e Bartel to czêste skrócenie imienia Bar-
tholomiius (da³o ono pocz¹tek nazwie wsi Bartel pod Zblewem na Kociewiu).

Koñcowa czêœæ imienia Bartholomeus sta³a siê podstaw¹ skróconego imienia
Meus, nie maj¹cego nic wspólnego z ³aciñskim zaimkiem dzier¿awczym meus,
mea, meum 'mój, moja, moje'. Znaj¹c ró¿ne obocznoœci w zakresie realizacji spó³-
g³osek typu s, sz i œ (szeregi sycz¹ce, szumi¹ce i cisz¹ce), nie dziwi, ¿e to skróce-
nie, w³aœciwe zw³aszcza mowie dzieci ucz¹cych siê mówiæ, da³o postaci nazwisk
typu Meusz i Meuœ.

Po³¹czenie: samog³oska + u bywa rozdzielane spó³g³osk¹ -W-, por. ³aciñskie
fonny imion Paulus, Gaulus i Saulus, z czego powsta³y polskie Pawe³, Gawe³
i Szawe³, tak te¿ Meus da³o Mewes, te¿ Mews i latynizowane Mewius, por. analo-
gicznie niemiecka postaæ hebrajskiego genetycznie imienia Matthias - Matthiius
da³a zdrobnione imiê Tewes. Przypomnimy i to, ¿e niektóre postaci imion znane s¹
niektórym jêzykom, np. dolnoniem. Pagel od niem. Paul 'Pawe³', por. w SNWPU
22 nosicieli nazwiska Pagel i 5 Pagiel, nie licz¹c fonn pochodnych.

Zoder I 198 kwalifikuje fonnê Bartmuss jako wschodnio-œrednio-niemieck¹,
a imiê przekszta³cone Barthelmess Homburgk aus Schladen z r. 1597 oraz Bar-
tolmes z r. 1603 i Bartolmeis Andreas Reincken. Podane wiêc w tytule nazwiska,
z pozoru bardzo ró¿ne, maj¹ wspóln¹ podstawê - chrzeœcijañskie imiê Bart³omiej.

C(z)indarz, Kitlarz, Cender i podobne
Zestawiam te nazwiska ze wzglêdu na podobieñstwo brzmienia, choæ, jak siê

oka¿e, nie musz¹ one byæ powi¹zane etymologicznie.
Historyczne poœwiadczenia dla nazwiska Czindarz i jego wariantów pochodz¹

z pó³nocno-zachodnich Kaszub. Oto w ksiêdze chrztów parafii Roz³azino w pow.
lêborskim zapisani zostali: Ernestus Cindarz 1796 z Paraszyna, Christina Cinda-
rzowa 1795 równie¿ z tej wsi, w r. 1803 chrzczony by³ ch³opiec Michael [...]
Michaelis Czindarz et Catharinae z Nawcza (ksiêga w miejscowym archiwum
parafialnym s. 43,47,70). Ale ju¿ wczeœniej w ksiêdze metrykalnej par. ¯arno-
wiec, w pow. puckim w dziale chrztów zapisane zosta³o chrzczone dziecko Mar-
garethae et Joannis Czyntra w r. 1627. Z kontekstu wnosiæ mo¿emy, ¿e to mo¿e
byæ forma dope³niacza l. poj. od formy mianownikowej Czynter.

W przedstawionej wy¿ej postaci Ÿród³owej dziœ interesuj¹ce nas nazwisko nie
wystêpuje w SWPU, chyba ¿e podaæ tu mo¿na Czynder O, pochodne Cynderka
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w woj. wa³brzyskim, Cynderko O, Cyndra O, Cyndera 11: 7 w woj. czêstochow-
skim, 4 opolskim, mo¿e te¿ Cyndacki 6: 2 w woj. warszawskim, 41ube1skim, za-

k³adaj¹ce formê Cyndak.
Nazwisko Czindarz i warianty mo¿na sprowadziæ do kaszubskiego rzeczowni-

ka kitlorz 'guzdra³a', por. te¿ formê ¿eñsk¹ kitlorka i podstawowy czasownik
kitlac sa' guzdrac siê, marudziæ', jak podaje ks. Sychta (Sych II 326) i nie po³¹czone
przez s³ownikarza czindlorz ' guzdra³a', forma ¿eñska czindlorka i podstawowy
czasownik czindlac sa ' guzdrac siê', nadto kindra' guzdra³a' i czasownik kindrac

sa 'guzdrac siê' (Sychl 172, II 324), równie¿kintla 'kobieta guzdrz¹ca siê'. Zauwa-

¿amy, ¿e w podanych przez Sychtê wariantach wyrazów pospolitych po spó³g³osce
-d-lub -t- albo l pojawia siê, albo nie. H. Popowska- Taborska (SEK III 144) ³¹czy
te warianty i sprowadza do dialektalnej formy wyjœciowej +kutati 'krz¹taæ, gme-
raæ, czyniæ', o którym szerzej S³ III 441. Wariantywnoœæ tych form t³umaczy ekspre-
sywnym charakterem wyrazów, za niejasne uznaje przejœcie rdzennego u w i.
Wariant kitlarz tkwi w nazwiskach z SNWPU Kitlarz 25: 24 w woj, bia³ostockim,
1 suwalskim; 61 Kitlasz: 47 w woj. bia³ostockim, 8 jeleniogórskim, 6 wroc³awskim,
mo¿e tu nale¿y tak¿e Kitler 57; z tego 8 w woj. bydgoskim, 6 elbl¹skim, 20 w³o-
c³awskim. Nale¿y tu chyba tak¿e pochodne Kindlarski 33: 12 w woj. kroœnieñ-

skim, 10 olsztyñskim, 6 gorzowskim.
W SNWPU liczne s¹ nazwiska z pocz¹tkowym Cen dr-, a wiêc Cendro 16:

12 w woj. wroc³awskim, 3 warszawskim, 1 siedleckim, pochodne Cendrowicz
404, z tego po 1 w woj. bydgoskim i elbl¹skim, 2 gdañskim, 59 krakowskim, 55 skier-
niewickim, 49 ³ódzkim, 34 kieleckim, 30 wróc³awskim; Cendrowski 2226, z tego
48 w woj. bydgoskim, 80 elbl¹skim, 95 gdañskim, 18 s³upskim, 495 warszawskim,
130 toruñskim, 102 p³ockim, 99 ³om¿yñskim, 83 olsztyñskim, 80 radomskim, 44 ³ódz-
kim; Cendrów O, Cendry 72, z tego 36 w woj. bielskim, 27 zielonogórskim, 8 ka-
towickim, 1 szczeciñskim; Cendryk O; Cendrzak 102, z tego 92 w woj. bielskim,
7 katowickim, 2 Krakowskim, 1 warszawskim. Co do podstawowego nazwiska
Cendro, notowanego na Œl¹sku w XIX w. to, S. Rospond (SNS 1116) odes³a³je do
niem. Zinder (nie notowanego jednak w dostêpnych mi opracowaniach niemiec-

kich) i przywo³a³ pochodne Cendrowicz oraz Cendrowski, czyli mówi¹c wprost:
nazwiska nie objaœni³. Wariant Cendrowski podaje H. Górnowicz (SNMPG 39)
z XIX w., te¿ Cêdrowski z r. 1900 i odnosi do n.m. Cendrowice, pisane te¿ Cê-
drowice w pow. Piaseczno. Dla wsi Cendrowice U. Bijak (NMP II 12) przytacza
m.in. zapisy Czedro11.Ycze 1461, Cedrowice 1517, Cendrowice 1783, Cêdrowice
1827 i objaœnia jako patronimiczn¹ od n. os. Cede³; Cedro z wtórn¹ nosowoœci¹.
FES IV 328 podaje Cendrowski z r. 1831 i Cendrowicz z r. 1780 z Wo³ynia nie-
wiadomych herbów; Cedrowski h. Ho³obok z r. 1840 z pow. miñskiego; h. Odro-
w¹¿ z Cedrowic w pow. czerskim; h. Sze1iga z r. 1400 z Cedrów w pow. ³om¿yñskim
i czerskim; herbu w³asnego; nadto Cedroñskich h. Jastrzêbiec, nobilitowanych
w r. 1768 w pow. wejherowskim i na WileñszczyŸnie, poza tym Cedro h. Gryf z
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r. 1346 z Kieleckiego; herbu niewiadomego z r. 1456 na Litwie (IV 327). Niektóre
z podanych tu nazwisk mog¹ stanowiæ formy zdrobnia³e od im. Aleksander, por.
Sande1; Cander z Pomorza w opracowaniu M. Malec (MaI III 180), hiperpo-
prawnie zapisane Cende³:

Zoder II 892 poda³ nazwisko Zindel i wywiód³je albo od odpowiedniej nazwy
miejscowoœci na Œl¹sku, albo od przezwiska opartego na œrednio-wysoko-niem.
zindiil, zindel == nowo-wysoko-niem. Zindel 'tafta, gatunek delikatnego jedwa-
biu', podobnie Go 627. Por. Cyndel7 osób w woj. katowickim, te¿ Cyndler 46,
z tego 23 w woj. ³ódzkim, 9 siedleckim; Cyndrowski 58: 22 w woj. wa³brzyskim,
8 warszawskim, po 7 w woj. jeleniogórskim, kieleckim, leszczyñskim, ³ódzkim, po
l w legnickim i zielonogórskim, mo¿e to jednak byæ wariant fonetyczny nazwiska
Cendrowski. Kluge 813 wyprowadza œrednio-wysoko-niem. zindiil, zindel z gr.
sind1:Tn 'cienka tkanina, zw³aszcza lniana'.

Nie wszystko w omówionych nazwiskach jest jasne, np. ich geografia: wyraz
pospolity kitlarz i warianty znany u Kaszubów, a nazwisko g³ównie na Podlasiu
i czêœciowo na Œl¹sku; SNWPU podaje 147 osób o nazwisku Kindei, z tego
19 w woj. gdañskim, 4 s³upskim, 30 skierniewickim, 24 wa³brzyskim, 16 warszaw-
skim, te¿ Kindela 64: z tego 43 w woj. ³ódzkim, 15 sieradzkim, po 3 w szczeciñ-
skim i wa³brzyskim oraz pochodne, odnieœæ je mo¿emy do niem. gwarowego
Kindei 'dziecko'. Problemów by³oby wiêcej, zw³aszcza tam, gdzie nie ma po-
œwiadczeñ historycznych omawianych nazwisk.

Dawid, Dawidzki, Dawidowski, Dawidson i podobne
SNWPU podaje 4616 osób nosz¹cych nazwisko Dawid, z tego 40 w woj. byd-

goskim,4 elbl¹skim, 102 gdañskim, 52 s³upskim, 754 katowickim, 693 ostro³êckim,
276 czêstochowskim, 198 piotrkowskim, 160 szczeciñskim, 158 ³ódzkim, 113 kali-
skim; 26 David, z tego 1 w woj. elbl¹skim, 2 gdañskim, po 6 w woj. katowickim,
krakowskim, 3 warszawskim; 130 Dawidzki, z tego l w woj. gdañskim, 72 ostro-
³êckim, 21 sieradzkim, 13 ³ódzkim; 559 Dawicki, z tego 61 w woj. bydgoskim,
131 gdañskim, l s³upskim; 4009 Dawidowski, z tego 13 w woj. bydgoskim, 61 el-
bl¹skim, 1870 gdañskim, 399 s³upskim; struktury patronimiczne: litewskie tworzo-
ne za pomoc¹ przyrostka -eit: Dawidejt 70: 58 w woj. suwalskim, 11 szczeciñskim,
l opolskim; duñskie Dawidsen 2 w woj. wroc³awskim; Davidsen 1 w woj. koniñ-
skim; ang. Dawidson 83, z tego 6 w woj. gdañskim, Dawidsson l w woj. koszaliñ-
skim; Davidson 17: 8 w woj. jeleniogórskim, 5 krakowskim; Davidsson 4: po l
w woj. gdañskim i koszaliñskim, 2 szczeciñskim; z uproszczeniem grupy spó³g³o-
skowej Dawison l w woj. warszawskim. Liczne s¹ formy pochodne od n. os.
Dawid, których tu ju¿ przytaczaæ nie bêdê.

Historycznie nazwisko Dawid i niektóre jego formy pochodne zosta³o bogato
poœwiadczone, naj liczniej na Kaszubach po³udniowych: w Chojnicach i na ziemi
bytowskiej, potem im dalej na pó³noc, tym dokumentacja ubo¿sza. Ksiêga obywa-
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te1i Chojnic (BBK 17,21,28,75,81,84,82) utrwala nastêpuj¹cych obywateli: David
Thomas 1553, DavidtBarte1t, przyby³y z Gdañska, fryzjer (Barbier) 1573, David
Hans 1608; nastêpne osoby to ¯ydzi pisani Davidsohn i kwalifikowani w rubryce
wyzanniejiid. (isch) '¿ydowskie' lub mos.(aisch) 'Moj¿eszowe'. S¹ to: David-
sohn Joseph, muzyk (Musikus) przyby³y z Debrzna (PI: Friedland) 1817, David-
sohn Schaps lat 25 i Davidsohn See1ig (prawdopodobnie przek³ad im. Baruch),
kupiec (Handelsmann, tamten by³ muzykiem i piekarzem), lat 24 r., 1837, obaj
przybyli równie¿ z Debrzna, Davidsohn David, przyby³y z Tucholi, krawiec w wieku
27 lat, r. 1841 i Davidsohn Heinrich, kupiec, l. 27, przyby³y z Debrzna, r. 1844.

Inwentarze, tabele m³yñskie i prestacyjne z r. 1747/48 starostwa bytowskiego
utrwali³y (F 46, s. 19,126,127,136,129,143,146,148,152) r. 1638 w Jutrzence gbura
Bartosz Dawid, nastêpne poœwiadczenia pochodz¹ z lat 1747/48: gburzy z Borzy-
tuchomia; Simon David, Hans David, Jurgen David i taki¿ w Jutrzence, Miche1
David w Ugoszczu, Jurgen David w Niezabyszewie, karczmarz (Kriiger) Miche1
David w Borzytuchomiu, krawiec (Schneider), Jurgen David w Borzytuchomiu,
Jurgen David, m³ynarz w Borzytuchomiu i Christ(ian) David, gbur w Grzmi¹cej.
Publikacja Kreis Butow (KB 286, 288, 289,292,297) przynosi poœwiadczenia
z XVI w. i to w czêœci z podanych ju¿ miejscowoœci: z r. 1560 David Peter w Kat-
kowie, David Greger w Jutrzence, David Simon, m³ynarz w Borzytuchomiu (wi-
daæ dziedziczni m³ynarzowi e), z r. 1661 Davidt Andres w Borzytuchomiu, Davidts
Anna w Tuchomiu, w r. 1679 David Jurgen w Bytowie, w r. 1780 David Hans
w Grzmi¹cej. Jest podejrzenie, ¿e byli to innowiercy, brak tego nazwiska w metry-
kalnych ksiêgach katolickich par. Ugoszcz pod Bytowem,jedynie w Ksiêdze Szka-
plerza Œw. zapisane formy pochodne (bez podania wsi): Josephus Dawidowicz
r. 1768 i Anna Dawidowska 1829. Urzêdowa ksiêga adresowa Bytowa i powiatu
bytowskiego z r. 1925 podaje 5 mieszkañ, gdzie figuruje nazwisko David, nadto
w K³osach (Klossen) so³tysem by³ David.

Kataster frydrycjañski z r. 1773 podaje nazwisko Dawidowski w Gowidlinie i dzier-
¿awcêDawidowskiego w £yœniewie w gm. Sierakowice, w pow. kartuskim, a w Ka-
mienickim M³ynie Jakuba Dawidowskiego (Heidn 235, 161, 193,299), w r. 1664
w Okuniewie, w starostwie puckim w³aœcicielem by³ Jakub Dawidson (F 32, s. 119),
pisany w r. 1678 Dawison (F 39, s. 59-60), okreœlony jako oberzleytnant 'podpu³-
kownik'; w ksiêdze metrykalnej par. Strzepcz, pow. wejherowski utrwalony zosta³
w r. 1739 Joannes Dawid. Na cmentarzu w Grabowie zapisa³em nazwisko Dawid,
w Pogódkach Dawicki, w Wysinie Dawidowski (wsie w pow. koœcierskim).

Podstawowy wariant omówionych tu nazwisk Dawid wywodzi siê od im. Da-
wid, to zaœ jest pochodzenia starohebrajskiego od rdzenia dud' kochanie' lub dod
'kochania godny'. Popularnoœæ wœród ̄ydów i protestantów zdoby³o dziêki królo-
wi Dawidowi (1000-962 przed Chr.), autorowi wielu psalmów.

Jak to zosta³o ju¿ powiedziane, formy Dawidzki, Dawicki (zapis fonetyczny),
Dawidowski powsta³y modelowo od Dawid za pomoc¹ przyrostka (-ow)ski;
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Dawidowicz, Dawidejt, Dawidson i Dawidsen s¹ strukturami patronimicznymi
od Dawid.

Eichler, Ekman(n), Eichman(n) i podobne
SNWPU podaje 447 osób o nazwisku Eichler: 27 w woj. bydgoskim, 23 elbl¹-

skim, 24 gdañskim, 69 katowickim, 51 krakowskim, 46 poznañskim, 36 toruñskim,
31 olsztyñskim, 24 zielonogórskim, 20 warszawskim, 19 w³oc³awskim, 11 wroc³aw-
skim, po 10 w ³ódzkim i szczeciñskim; 87 zapisanych fonetycznie po polsku Aj-
chler: 5 w woj. bydgoskim, 24 leszczyñskim, po 18 w katowickim i krakowskim,
13 poznañskim, 5 warszawskim, po 2 w rzeszowskim i tarnobrzeskim; 189 Ekman:
23 w woj. bydgoskim, 71 gdañskim i s³upskim, 7 pilskim, po 4 w szczeciñskim
i toruñskim, 3 suwalskim, 2 wroc³awskim, po l w koniñskim i ³ódzkim; 47 Ekmann:
4 w woj. bydgoskim, 21 gdañskim, 15 s³upskim, 3 gorzowskim, 2 szczeciñskim, po
l w koniñskim ipilskim; 35 Eikman: l w woj. elbl¹skim, 20 gdañskim, 10 s³upskim,
3 katowickim, l koszaliñskim; 39Eikmann: 33 w woj. gdañskim, 6 s³upskim; 35 Eich-
man: l w woj. bydgoskim, 18 szczeciñskim, 4 wroc³awskim, po 3 w woj. katowic-
kim i opolskim, 2 tarnobrzeskim; 77 Eichmann: 5 w woj. bydgoskim, 27 gdañskim,
14 katowickim, 13 poznañskim, 7 toruñskim, 5 zielonogórskim, po 2 w olsztyñskim
i opolskim; 4 zapisane fonetycznie po polsku Ajchman: 3 w woj. szczeciñskim,
1 koszaliñskim. W tym Ÿródle spotkamy tak¿e formê Eischler bez wskazania iloœci.

Historycznie Ksiêga obywateli Chojnic (BBK 67) wymienia w r. 1787 kupca
(Kaufmann), pisanego Eichler Benjamin Peter, ewangelika licz¹cego 27 lat, który
przyby³ do Chojnic ze Wschowy (Fraustadt in Grosspolen), a w r. 1826 przepro-
wadzi³ siê do Bydgoszczy. W r. 1664 m³ynarzem w Parchowskim M³ynie by³ Hans
Eckman (F 32, s. 270). Wiele poœwiadczeñ interesuj¹cych nas tu nazwisk podaje
W. Heidn (s. 25, 74,116,137,204,241,368,409,498,633): wr. 1727 m³ynarzem
w Grabowie by³ niejaki Eichmann, kataster frydrycjañski z r. 1773 zawiera wpisy:
Christian Ekemann w Kamienicy Szlacheckiej, Andres Ekmann w Tuchlinie, w Ba-
wemicy pod Choœnic¹ Gerge Eichmann, w r. 1854 w Kaplicy, gm. Somonino miesz-
ka³ niejaki Eichmann, w r. 1875 w K³obuczynie równie¿ mieszka³y 2 rodziny o nazwisku
Eichmann, w r. 1896 w S³awkach równie¿ Eichmann; w r. 1779 w Klêpinach pod
Gdañskiem mieszka³ równie¿ niejaki Eichmann (Muhl 88). Rejestr tzw. rz¹dztwa
lêborskiego z r. 1713 podaje z Nowej Wsi Lêborskiej: Andreas von der Eich i Chri-
stian von der Eich (F 46, s.6l), gdzie Eich wskazuje na nazwê miejscowoœci, ale
trudn¹ do zidentyfikowania (wydawca dokumentu, prof. G. Labuda te¿ nie podj¹³

siê tego trudu).
Eiche by³o przydomkiem szlacheckim Kurowskich z Kurowa w pow. lêbor-

skim,jak to poda³em w pracy o przydomkach szlachty pomorskiej (Przyd 64). Tam
te¿ zamieœci³em informacjê, ¿e nazwisko Eichmann notowane by³o na Pomorzu
Zachodnim: w Kamieñskiem i w S³awieñskiem. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e rodzina
przyby³a na Pomorze Gdañskie z Pomorza Zachodniego jak wiele innych rodzin.
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Podane nazwiska pochodz¹ od niem. rzeczownika Eichel'¿o³¹d¿', tj. wariant
Eichler na 'tego, co zbiera³ ¿o³êdzie', a dawniej poddani zobowi¹zani byli do dani-
ny zwanej ¿o³êdne. Jeœli nie zdo³ali zebraæ wymaganej iloœci ¿o³êdzi, musieli nale¿-
noœæ zap³aciæ w gotówce. SSNO (II 3) notuje z r. 1394 z Wroc³awia nazwisko
Eichilman, które Z. Klimek (SEMot V 38-39) sprowadza w³aœnie do podstawy
Eichel '¿o³¹dŸ'. Warianty Eikman(n) pochodzi od dolnoniem. Eik, l.mn. Eiken,
Ekman(n) od dolnoniem. Eek, 1. mn. Eeken (por. ang. oak 'd¹b'), Eichman(n)
od górnoniem. Eiche 'd¹b' w I cz³onie, a w II cz³onie wystêpuje rzeczownik Mann
'mê¿czyzna, cz³owiek'. Polskim odpowiednikiem podanych wy¿ej nazwisk s¹D¹b,
Dêbek, te¿ Dêbiec. co sta³o siê przydomkiem szlacheckim G³ówczewskich z G³ów-
czewic w pow. chojnickim, Dêbowy, przydomek Tuchliñskich z Tuchlina w pow.
kartuskim. D¹b by³ œwiêtym drzewem Germanów, atrybutem najwy¿szego bó-
stwa, tj. Wodana. Sadzono go przy ka¿dej zagrodzie w przekonaniu, ¿e ochorni
przed piorunem. U Indoeuropejczyków by³ symbolem si³y, dlatego np. w ³acinie
wyraz robu1:; -oris oznacza³ 'd¹b', potem 'si³ê, moc'.

Ignar, Igner(a), Ignor i pochodne
SNWPUpodaje 128 osób o nazwisku Ignar, z tego 52 w woj. ³ódzkim, 25 no-

wos¹deckim, 19 sieradzkim, 16 warszawskim; 10 19narowicz: 5 w woj. katowic-

kim, 2 wroc³awskim, po 1 w kaliskim, poznañskim; wa³brzyskim; Ignarowska O;
274 Ignarski; l w woj. bydgoskim, 9 gdañskim, 71 kroœnieñskim, 61 tarnowskim,
30 rzeszowskim, 22 legnickim; 18 Igner: 7 legnickim, 6 ³ódzkim, 5 suwalskim;
17 19nera: 6 w woj. bydgoskim, 2 elbl¹skim, 5 gdañskim, 4 ³ódzkim; 113 19nero-
wicz: 6 w woj. gdañskim, 47 piotrkowskim, 27 koszaliñskim, 11 katowickim, 6 wa³-
brzyskim; 30 Ignerski: po 5 w woj. elbl¹skim i gdañskim, 13 ciechanowskim,
4 lubelskim, 2 toruñskim, l ³ódzkim; 167 19nor: 2 w woj. gdañskim, 64 kaliskim, po
26 katowickim i poznañskim; 20 19norek: 19 w woj. gorzowskim i katowickim;
16 19norowicz: 8 w woj. kieleckim, po 2 w katowickim, piotrkowskim i wa³brzyskim.

Nazwisko nie jest typowe dla Pomorza, ale historycznie tutaj zaœwiadczone na
po³udniowych Kaszubach w parafii Wiele i Karsin, mianowicie w ksiêdze metry-
kalnej par. Wiele (w Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy) odnotowani zostali:
Jacob und Annalgnera 1838, Josephinalgnerowa 1839 oraz pochodne, utworzo-
ne modelowo za pomoc¹ przyrostka -ski: Agnes 19nerowska 1846 (s.24, 36,151).
Poniewa¿ nazwisko nie wyst¹pi³o w dwóch tzw. Summariuszach tej parafii, obej-
muj¹cych wpisy od r. 1768, wnosiæ mo¿na, ¿e rodzina tu sk¹dœ przyby³a. Na cmen-
tarzu s¹siedniej parafii Karsin, erygowanej w r. 1913 z koœcio³em z lat 1904-1906
spoczywaj¹ w grobie rodzinnym: Piotr (1904-1980), Franciszek (1898-1980), An-
toni (1951-1980) Ignera; Maria Ignera (1904-1993), Helena 19nera z d. Cherek
(1913-1998) oraz ks. dr Bernard Ignera (1935-1999), wielokrotnie wzmiankowa-
ny w schematyzmach diecezji che³miñskiej (i pelpliñskiej). Taki¿ schematyzm
z r. 1975 i 1991 podaje równie¿ ks. Grzegorzlgnor, ur. w r. 1945.
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Podane tu nazwiska s¹ genetycznymi zdrobnieniami od imienia Ignacy. Przy-
rostki -ar; -er(a), -ar spotykamy w nazwiskach, np. Gonera od czasownika go-
niæ, zdrobnione imiona Stan ar i Stach era od Stanis³aw, Œwiêtor od Œwiêtos³aw,
Wojor od Wojciech, Pêkora od Pêkos³aw (MaI II 37,56, 147). Œl¹skie nazwisko
Ignorek z XX w. od im. Ignacy wywodzi te¿ S. Rospond (SNS II 163), a z Opo-
czyñskiego G. Surma (Nazwy osobowe w Opoczyñskiem, Gdañsk 1991, s. 118)
nazwisko Ignerowicz z r. 1812. Por. te¿ z SNWPU nazwiska Wojnar od Woj-
ciech 2709, z tego 27 w woj. bydgoskim, 9 elbl¹skim, 28 gdañskim, 2 s³upskim oraz
Janer44, z tego 19 w woj. bydgoskim, 14 elbl¹skim, 5 gdañskim i Janera 2 w woj.
czêstochowskim i ich formy pochodne.

Lauf(f)er, Lep(p )er, i pokrewne oraz podobne
WNP 161 zestawi³em nazwiska Goñcz idolnoniem. Leper. Okazuje siêjed-

nak, ¿e rodzina etymologiczna i semantyczna zwi¹zana z bieganiem jest o wiele
bogatsza. SNWPU podaje 30 osób pisz¹cych siê Laut 22 w woj. jeleniogórskim,
5 krakowskim, 2 poznañskim, 1 opolskim; Laujbahn O, Laufenbach O, 10 Lau-
fenberg: 4 w woj. elbl¹skim, 5 krakowskim, l toruñskim; 493 Laufer: l w woj.
elbl¹skim, 13 gdañskim, 214 poznañskim, 56 tarnobrzeskim, 42 katowickim, 32 zie-
lonogórskim, 26 szczeciñskim, 18 wa³brzyskim, 13 opolskim, 11 ³ódzkim, 12 wro-
c³awskim, po 11 w gorzowskim i ³ódzkim, 8 olsztyñskim, 7 koszaliñskim; rozszerzone
wyg³osowym -t 3 Laufert w woj. skierniewickim; l Lauferwald w woj. gdañskim;
11 Lauffer w woj. warszawskim; l Lauffmann w woj. poznañskim; 13 Laufer-
sweiler: 7 w woj. wroc³awskim, po 3 w warszawskim i katowickim; 57 pochodne
utworzone modelowo za pomoc¹ przyrostka -ski Lauferski: 6 w woj. gdañskim,
27 bielskopodlaskim, po 8 w warszawskim i poznañskim, 4 siedleckim, po 2 w lesz-
czyñskim i szczeciñskim; 17 Laufernicki: 13 w woj. katowickim, 4 opolskim.

Nazwisko Lepernosi 164 osób: 97 w woj. bydgoskim, 20 gdañskim, 13 s³up-
skim, 11 katowickim, 8 szczeciñskim, 6 koszaliñskim, po 3 w pilskim i piotrkow-
skim; 7 formê rozszerzon¹ za pomoc¹ przyrostka -er: Leperer: 5 w woj.
warszawskim, 2 katowickim; 68 Lepper: 34 w woj. bydgoskim, 5 elbl¹skim, 14 gdañ-
skim, 1 s³upskim, 10 koszaliñskim, po 2 w szczeciñskim i w³oc³awskim; rozszerzone
za pomoc¹ -t Lepert 77: 17 w woj. bydgoskim, 14 szczeciñskim, 13 ciechanow-
skim, 12 koszaliñskim, 9 ostro³êckim; 272 Leppert: 155 w woj. bydgoskim, 13 el-
bl¹skim, 16 gdañskim, 9 kaliskim, po 7 w wa³brzyskim i wroc³awskim; utworzone
modelowo za pomoc¹ przyrostka -owski: Leperowski 27: 6 w woj. bydgoskim,
11 poznañskim, 7 wa³brzyskim, 2 katowickim, 1 sieradzkim.

Historycznie Micha³ Lepper by³ so³tysem w Nowych Czaplach, pow. kartuski
na pocz¹tku XVII w. (Heidn 79), w r. 1661 w Kotkowie, pow. bytowski odnotowa-
ny zosta³ Loper Jiirgen (KB 289).

Dla nazwiska LaufZoder II 24 wskazuje n.m. Laufw Badenii, Bawarii lub
Laufen w tych samych krainach i w Wirtembergii. ale zob. polskie nazwiska
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Bieg 257: 15 w woj. elbl¹skim, 6 gdañskim, 6 s³upskim, 89 katowickim, 56 zamoj-
skim, 20 kieleckim, 15 olsztyñskim, 14 szczeciñskim, 8 koszaliñskim, 61ube1skim;
343 Biega, 175 Biegacz i wiele innych, które bezpoœrednio lub poœrednio pochodz¹
od biegaæ. Mog³o to nazwisko zatem powstaæ tak¿e od Lauf 'bieg' i odniesione
mog³o byæ do biegacza, pos³añca, goñca, pos³a, metonimicznie tak¿e do du¿ych
butów, w których siê dobrze bieg³o, przezwiskowo (przez zrównanie ze œwini¹).
Takie znaczenie s³owniki niemieckie przypisuj¹ bowiem rzeczownikowi górnoniem.
Laufer idolnoniem. Loper, Zoder II 72 dodaje jeszcze 'woŸny s¹dowy' z doku-
mentacj¹ nazwiska od r. 1350: dissen Boden Berto1de Lopere, H-W 181 nadto
'pod³u¿nie zamurowana ceg³a' i 'górny kamieñ m³yñski w m³ynie; Formy Lau-

jbahn i Laufenberg nawi¹zuj¹ do nazw terenowych, powsta³ych od pobliskiego
toru saneczkowego lub narciarskiego czy góry, z której zje¿d¿ano od wyrazów
Bahn 'tor' lub Berg , góra'. Podobnie Laufenwald wskazywaæ mo¿e na cz³owie-

ka, który mieszka³ pod lasem, w którym urz¹dzano biegi, a Laufersweiler na 'wio-
skê, w której urz¹dzano biegi' od rzeczowników z II cz³onu Wald 'las' i Weiler
'przysió³ek, ma³a osada, wioska'; Laufmann to okreœlenie 'biegacza'. Wreszczcie
Laufenbach móg³ powstaæ od zamieszkania nad potokiem, gdzie by³a bie¿nia.

W zapisie, ujawniaj¹cym dawn¹ transkrypcjê o jako oe mamy dolnoniem. nazwi-
ska Loeper 4 w woj. gdañskim, Loepp 6 w woj. koszaliñskim, bêd¹ce odpowiedni-
kiem górnoniem. Lauf, pochodne, utworzone za pomoc¹ przyrostka -ke: 9 Loepke:
3 w woj. gdañskim, 4 toruñskim, 2 sieradzkim; 12 Loeppcke w woj. gdañskim.

Pardua,Pardwa
SNWPU podaje 35 osób o nazwisku Pardua: 28 w woj. bydgoskim, 7 gdañ-

skim; 1 Pardwa w woj. bydgoskim.
Nazwisko pochodzi niew¹tpliwie od nazwy ptaka pardwa, okreœlenia znanego

wed³ug A. Briicknera (Br 396) od r. 1584, objaœnionego jako 'ptak pó³nocy, rodzaj
dropia' z sugesti¹, ¿e to po¿yczka z "ruskiego". Jednak Wielki s³ownik rosyjsko-
polski (t. II) A. Mirowicza, I. Grek-Pabisowej i I. Maryniaka (wyd. 2, Warszawa
1980) tego wyrazu nie podaje, a czêœæ polsko-rosyjska tego S³ownika D. Hessena
i R. Stypu³y (wyd. 3, Warszawa 1988, s. 16) dla wyrazu pardwa podaje odpowied-
nik rosyjski bie³aja kuro patka, ale notuje M. Vasmer, który uznaje s³owo za trud-
ne. Przytacza opiniê (znan¹ nam ju¿) -A. Briicknera i Prieobrazienskiego, wed³ug
którego to po¿yczka z niem. Ford, pardei, parder 'szara czajka' i 'kulik'. Klu-
ge 527 przypisuje wspomnianemu wyrazowi znaczenie 'Raubtier, czyli zwierzê dra-
pie¿ne' i odnosi do grecko- ³aciñskiego leo(n) 'lew' i ³ac. pardus, co z gr.
pardalis, pardos 'kot drapie¿ny'. O zapo¿yczeniu wschodnim mówi te¿ S³ownik
wyrazów obcych PWN; pod red. J. Tokarskiego (wyd. 21, Warszawa 1980, s. 552).
W innych s³ownikach wyrazów obcych wydanych w Polsce interesuj¹cy nas wy-
raz albo nie znajduje siê w ogóle, albo autorzy nie próbuj¹ go objaœniaæ. Linde
(L III 47) poda³ zoologiczny termin ³aciñski tetroD lagopus i objaœnienie 'ptak na
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bia³ej Rusi, wszêdzie bia³y, na szyi tylko czarne plamki maj¹cy, wielkoœci go³êbia,
kszta³tu kuropatwy' i odpowiedniki niemieckie Schneehuhn (por. odpowiednio
fi. Faule de neige ' kura œnie¿na'), weisse Wildhuhn 'bia³a dzika kura', Wasser-

schnepfe lub Waldschnepfe 'bia³y lub leœny bekas, s³omka'; SJP VI 124 objaœnia
'ptak ³owny z rodziny g³uszców' i informuje, ¿e ¿yje w pó³nocnej Europie, w Azji
i Ameryce, pod wzglêdem etymologicznym niewiadomego pochodzenia. A. Bañ-
kowski podaje od r. 1472 i uznaje za rodzimy, onomatopeiczny. Dodajmy, ¿e SNW-
PU podaje 5 osób pisanych Schnepfw woj. warszawskim i 6 Sznepf 5 w woj.
olsztyñskim, i warszawskim. Z greki zapo¿yczona ³aciñska nazwa zoologiczna la-
gopus oznacza 'zajêczostopy' od gr. lagós 'zaj¹c' i Fus, podós 'stopa'.

Omawiane nazwisko ma tylko zasiêg pó³nocnopolski: woj. bydgoskie i gdañ-
skie, pisane bywa najczêœciej Pardua, l raz tylko Pardwa. S³owniki kaszubskie,
w tym naj obfitsze w s³ownictwo F. Lorentza i B. Sychty wyrazu pospolitego par-
dwa nie notuj¹. Nazwisko jest ciekawym przyczynkiem do kaszubskiej dialektolo-
gii historycznej, oddaje bowiem archaiczn¹ dwuwargow¹ wymowê spó³g³oski
(fonemu) V, co zbli¿a j¹ do u. Zjawisko znane na pó³nocnych i po³udniowych
Kaszubach i szerzej omówio~e przez J. Tredera w Gramatyce kaszubskiej, m.in.
z przyk³adem duór ' dwór'. Mo¿e uda siêjeszcze znaleŸæ zapisy historyczne oma-

wianego nazwiska. Mo¿na wnosiæ, ¿e nie by³o ono rozumiane i dlatego zapisano je
fonetycznie Padua. SSNO IV 189 podaje zapis (w dope³niaczu l. poj. deklinacji
³aciñskiej) Pardi, co redakcja odczytuje niepewnie (znak zapytania) Pard, r. 1289
ze Œl¹ska i Pardusz od r. 1254, które wspó³autorka S³ownika A. Cieœlikowa (SE-
Mot I 207, C 92) odnosi do rzeczownika pard 'lampart', a Pardusz uwa¿a za
latynizacjê Pardus, gdzie koñcowe -s oddano przez -sz, jak Lucas, Venantius

przez £ukasz, Wenancjusz.

Rzym, Rzyman, Rzymski, Roma, Romer i podobne
SNWPU podaje 109 osób o nazwisku Rzym: 7 w woj. gdañskim, 4 s³upskim,

60 rzeszowskim, 13 koszaliñskim, 11 opolskim, 6 przemyskim; Rzymak O i 1 po-
chodne Rzymakowski w woj. w³oc³awskim; 141 Rzyman: 7 w woj, gdañskim,
70 katowickim, 29 bielskim, 8 czêstochowskim, 7 kroœnieñskim; 13 Rzymann:
12 w woj. katowickim, l czêstochowskim; 313 Rzymek: 7 w woj. bydgoskim, l gdañ-
skim, 58 tarnowskim, 33 toruñskim, 27 katowickim, 19 tarnobrzeskim, po 18 w war-
szawskim i lubelskim; 21 Rzymczyk: 13 w woj. radomskim, 8 szczeciñskim;
l Rzymian w woj. katowickim; 834 Rzymski: 25 w woj. bydgoskim, 36 elbl¹skim,
10 gdañskim, po 100 w ³ódzkim i toruñskim, 89 p³ockim, 74 ³om¿yñskim, 61 war-
szawskim, 41 szczeciñskim, 31 katowickim, 29 gorzowskim, po 19 w koszaliñskim
i wa³brzyskim; 610 Rzymowski: 23 w woj. elbl¹skim, 26 gdañskim, 123 ciecha-
nowskim, 98 siedleckim, 88 bielskopodlaskim, 35 lubelskim, 24 ³ódzkim.

Nazwisko Roma nosi 5 osób: 4 w woj. wa³brzyskim, 1 katowickim; 174 Rom:
21 w woj. bydgoskim, 1 gdañskim, 102 bielskim, 18 katowickim, 13 poznañskim;
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140 Romak: 8 w woj. elbl¹skim, 4 gdañskim, 30 warszawskim, 23 siedleckim,
15 krakowskim, po 7 w koszaliñskim, legnickim, leszczyñskim, toruñskim, 6 opol-

skim; 7 Rome: 6 w woj. jeleniogórskim, 1 warszawskim.
Wyliczone nazwiska odniesiemy do n. miasta Rzym, stolicy W³och i Watykanu,

formy Rzyman(n), Rzymian, Rzymczyk, Rzymak to n. mieszkañca Rzymu; Rzym-
ski i Rzymowski s¹ strukturami przymiotnikowymi od Rzym; Rzymek to naj praw-
dopodobniej derywat od n. os. Rzym; Roma jest nazwiskiem od ³aciñskiej i w³oskiej
n. Rzymu, Rom od wersji niemieckiej tej nazwy; Rome angielskiej i francuskiej,
Romak zapewne to n. mieszkañca miasta Roma.

SSNO IV 546 podaje formê Rzymski od r. 1413 z Wielkopolski, Mazowsza
i kresów po³udniowo-wschodnich, odniesion¹ przez SEMot III 170 do n. Rzym,
gm. Rogowo, woj. Bydgoszcz lub Rzymsko, gm. Dobra, woj. koniñskie (zapisy
z Wielkopolski). SSNO IV 485 notuje tak¿e formê Romer z Ma³opolski z kresów
po³udniowo-wschodnich, odniesione przez Z. Klimka (SEMot V 211) do n. m. Rzym
m.in. na 'tego, co odby³ pielgrzymkê do Rzymu', ale te¿: 1) od n. m. Rom w Niem-
czech 12) œrednio-dolno-niem. romer' samochwa³a, blagier'. Por, Romer w SNW-
PU 107: 1 w woj. bydgoskim, 12 gdañskim, 33 warszawskim, 15 krakowskim,
10 szczeciñskim, 7 katowickim, 6 wroc³awskim, 5 czêstochowskim; Romerz O;
w³oska forma Romero: 3 w woj. szczeciñskim, 2 kieleckim, 1 warszawskim. Na-
zwisko Romer znane w Polsce dziêki Eugeniuszowi Romerowi (1871-1954), wy-
bitnemu polskiemu geografowi i kartografowi.

Senslau, ¯elislawski, Duba, Duber
Nazwisko takie wymienia kilkakrotnie Muh1 (84,91,98): Michael v. Senslau

posiad³ w r. 1545 Mierzeszyn (Meisterwalde), w r. 1570 Johann v. Senslau wszed³
w posiadanie Ró¿yn (Rosenberg), w r. 1503 Michael v. Senslau otrzyma³ Psz-

czó³kijako dobra zastawne.
SNWPU nazwiska tego nie podaje, odnieœæ je trzeba do niemieckiej (zniemczo-

nej) formy Senslau na ̄ elis³aw, dziœ ̄elis³awki, par. Pszczó³ki w pow. gdañskim,
notowanej Selislaue 1292, Silslau ok. 1400, Pauwi1 von Solslow 1402, Zelis³aw
1402-1415, Michae1is Zelislawsky 1509. W F I-III nazwisko pisane ̄ enis³awski,
podobnie w r. 1682 w F V, SG te¿ podaje ¯elis³awki in. ¯enis³awki, niem. Sen-
slau - wszystko za PMT VI 113-114. Wspomnianego Micha³a i dodatkowo Annê
ZDz 171, 172, 179,192,198 w r. 1570 pisz¹ Nobilis Michael a Zilslaw lub a Zilsz-
law, lub a Szilszlaw jako w³aœcicieli wsi kociewskich Wa1ichnowy, S³oñcza, Tasze-
wo, Marzy pod Œwiêtem, Mochale, wed³ug indeksu ma tu byæ wspomniany tak¿e
Stanis³aw ̄ eles³awski na s. 289, jednak w tekœcie nie znajdujê. O tym Stanis³awie
pisze heraldyk rodzin pruskich K. Dachnowski, ¿e by³ "staro¿ytnym szlachcicem
pruskim", zosta³ opatem pelpliñskim, potem biskupem chehniñskim i zmar³ w r. 1571.

Pisze zawsze Ze³s³awski (wydawca daje ̄ e³s³awski), wymienia Micha³a, podko-
morzego che³miñskiego r. 1533, Franciszka r. 1550 podkomorzego malborskiego,
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Jana, starostê miêdzy³êskiego, rodzinie przypisuje herb Duba, po ³acinie Quercus,
a wiêc D¹b, a sam¹ rodzinê wywodzi z Czech: ¯e³s³awskich barones a Quercu
vel a Duba in Bohemia (Dach 91,92,129,130). Mieli has³o Perennitas robul;
tranquilitas fons 'Wiecznoœæ to si³a, a spokój Ÿród³o'. Por. te¿ Przyd 61. Leszczyc
(257) podaje ¯elis³awskich h. Pilawa z r. 1662 z Chêcina w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim. Widzimy wiêc, ¿e ZDz podaj¹ w formie nazwy wsi, pisanej Zilszlaw
(s. 115), Muhl niemczy³ na Senslau, w kancelarii królewskiej i u pisarzy polskich
pojawia³ siê ̄ elis³awski lub ¯enis³awski wskutek adideacji do ¿eniæ, u Dachnow-
skiego wskutek inicjalnego akcentu (jak na po³udniowych Kaszubach) z zanikiem
i w œrodkowej sylabie Ze³s³awski. Sama nazwa wsi by³a historycznie struktur¹
dzier¿awcz¹ od im. ¯elis³aw, potem przesz³a w form¹ nazwy rodowej ¯elis³awki.
R II 701 podaje Senslau ̄ elis³aw, a R 1390 ¯elis³awki, po niem. Schweizerhoj,
co b³êdne, chodzi tu o dawn¹ nazwê ̄ elis³a?, dzisiejsz¹ ¯elis³awki, wieœ w pow.
gdañskim, gm. Pszczó³ki, par. Pszczó³ki, w XVI w. Mi³ob¹dz pod Tczewem.

SNWPU podaje 41 osób o nazwisku ¯elis³awski: 3 w woj. bydgoskim, 7 po-
znañskim, po 6 w katowickim i skierniewickim, po 5 w leszczyñskim i ³ódzkim)
31 ̄ eles³awski: 7 w woj. elbl¹skim, 12 katowickim, 6 opolskim, 5 zielonogórskim,
1 przemyskim; postaæ herbu i przydomka ¯elis³awskich, a wiêc Duba wystêpuje
u 239 osób, z tego 2 w woj. bydgoskim, 14 gdañskim, najwiêcej (136) w suwal-
skim. Postaæ powsta³a z czeskiego ap. duh, tj. po polsku d¹b ju¿ w XII w., udoku-
mentowanajednak dopiero wr. 1253 (villaDuba 'wieœ Duba') ijest genetycznym
przymiotnikiem od staroczeskiego dubaja, le¿y we wschodnich Czechach pod
miastem Doksy6. Nazwisko Dub, czeski odpowiednik polskiego D¹b wystêpuje
u 597 osób, z tego 19 w woj. elbl¹skim, l gdañskim, 22 s³upskim, najwiêcej (203)
w woj. czêstochowskim. Zniemczon¹ postaci¹ za pomoc¹ przyrostka -er jest na-
zwisko Duber 245, z tego 24 w woj. bydgoskim, 114 elbl¹skim, 11 gdañskim,
najwiêcej (66) w woj. zielonogórskim, potem 42 siedleckim. i Duberman O, por.
te¿ pochodne Duberek 1 w woj. warszawskim. Polska postaæ D¹b wystêpuje
u 108 osób, D¹ba u 12.

Westfal, Westwal i pochodne
SNWPU podaje 577 osób o nazwisku Westfal: 127 w woj. bydgoskim, 30 elbl¹-

skim, 100 gdañskim, 18 s³upskim, 55 pilskim, 45 ³ódzkim, 26 katowickim, 21 toruñ-
skim; 74 Wes twa l: po 1 w woj. bydgoski, gdañskim, 40 ³ódzkim, 13 pilskim,
5 warszawskim; 3 Westwall w woj. pilskim, 1 Westwal w woj. ³ódzkim; 6 West-
fahl: 1 w woj. bydgoskim, 5 gorzowskim,; 28 Westfalewicz: 3 w woj. gdañskim,
14 krakowskim; 86 Westfalewski: 29 w woj. bydgoskim, 1 gdañskim, 35 toruñ-
skim; Westfalski w woj. bydgoskim; 86 Westwalewicz: 16 w woj. gdañskim, 18 wro-

I. Lutterer, M. Majtan, R. Sramek, Zemepisnajmena Æeskos/ovenska, Praha 1982, s. 89-90.



74 EDWARD BREZA

c³awskim, 14 warszawskim; 5 Westwalewski: po 1 w woj. bydgoskim i koszaliñ-
skim, 3 gorzowskim; dalsze nazwiska s¹jakoœ zdefektowane, a wiêc 5 Westpkal
w woj. gdañskim; 1 Westphald w woj. pilskim; 1 Westfel w woj. poznañskim.
Prawdopodobnie do omawianej tu podstawy nale¿¹ te¿ (zniekszta³cone) formy
z woj. gdañskiego: 1 Westhal,2 WestlaJ

Historycznie omawiane tu nazwisko by³o czêsto zapisywane w Ÿród³ach po-
morskich: Ludwik Westfal w r. 1662 wyst¹pi³ w Stolcenbergu (dziœ Che³m, dzielni-
ca Gdañska (Damps 325), Martin Westfal w r. 1701 w ksiêgach metrykalnych par.
St. Kiszewa, pow. koœcierski, Christian Westphal ogrodnik odnotowany zosta³ w la-
tach 1747, 1748 w Ugoszczu (F 46, s.126), Westphal notowany w tej¿e wsi tak¿e
w r. 1780, dodatkowo tego¿ roku Michel Westphal w Lupawsku, pow. bytowski
(KB 291, 294), w r. 1773 jako gbur czynszowy wykazany zosta³ w ¯ukowie An-
dreas Westphal, a radnym koœcio³a ewangelickiego w PrzyjaŸni pod ¯ukowem
pod koniec XIX w. by³ równie¿ niejaki Westphal rentier (Heidn 220,267).

SSNO VI utrwala nazwisko Westfal z r. 1372 z Krakowa, Westwal od r. 1334
z Krakowa i Kujaw, Wastwal z r. 1397 z Wielkopolski.

Nazwisko Westfal i Westwal (pisownia przez -w- jest hiperpoprawna) pochodzi
od nazwy etnicznej Westfal 'mieszkaniec Westfalii, Westfalczyk', tj. historycznej
krainy niemieckiej w pó³nocnowschodniej Nadrenii. By³o germañskie plemiê West-
falów o z³o¿onej strukturze s³owotwórczej: w I cz³onie West 'zachód, zachodni',
w II œrednio wysoko-niem. val, vale 'pole bitwy', potem'w ogóle pole'. Falowie
zatem to odpowiednik polskiego Polanie 'mieszkañcy pól', realnie 'Wielkopola-
nie' (E. Supranowicz, SEMot IV 18). Nazwa Westfalahi 'zachodni Falowie', po
³acinie w prawie Saksoñskim nazwani Saxones Occidentales od Saxo, -onis 'Sas,
Saksoñczyk' i przymiotnika occidentalis 'zachodni' od occidens, -lis 'zachód',
wyst¹pili tak¿e w Kapitularzu Karola Wielkiego (J. Staszewski, zob. przyp. 4,
s.472). Przeciwstawiano im Falów wschodnich, po ³acinie Saxones Orientales
od orientalis 'wschodni': oriens,-tis 'wschód'. W Niemczech u¿ywany jest ter-
min Ostfalen, por. tytu³ pracy W. Zodera, Familiennamen in Ostfalen, w Polsce
pojêcie Ostfalii nieznane. Chodzi tu o tereny miêdzy œrodkow¹ Wezer¹ i œrodko-
w¹ Lab¹ z g³ównymi miastami Brunszwikiem i Hildesheim. Niemcy nazywali kra-
iny geograficzne najczêœciej nazwami mieszkañców, np. Thiiringen 'Turyngia',
Hessen 'Hesja', Sachsen 'Sasi, Saksonia', Bayern 'Bawaria', Polen 'Polska',
Schweden 'Szwecja' itd., w tym te¿ Westfalen 'Westfalia', czêsto dodawali cz³on
-land od Land 'kraj, ziemia', np. Friesland 'Fryzja', Hol/and 'Holandia', Rus-
sland 'Rosja', Finnland 'Finlandia' itd. Nie przyjê³y siê formy latynizowane, jak
w Polsce, np. Fryzja, Szwecja, Francja, Hiszpania itd.

Dodajmy na koniec, ¿e od mieszkañców krain geograficznych Niemiec mamy
du¿o nazwisk, np. Bawal; Hes, Szwab(a), Sas, Sasin (dawne polskie okreœlenie,
jak np. Rusin, Turczyn, Greczyn, Tatarzyn, Dunin i inne), dolnoniem. Dó'ring,
spolszczone Deryng i podobnie pisane na Turyñczyka 'mieszkañca Turyngii' i inne.
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ANTONI KAKAREKO

Z PRAC NAD SPUŒCIZN¥

ANDRZEJA BUI{OWSI{IEGO W BIBLIOTECE

G£ÓWNEJ UNIWERSYTETU GDAÑSI{IEGO.

I{OLEI{CJE WARSZTATOWE DOTYCZ¥CE

HIERONIMA DERDOWSI{IEGO,

IZYDORA GULGOWSI{IEGO, I{S. LEONA HEYI{E,

JANA I<ARNOWSI{IEGO,

W£ADYS£AWA PNIEWSI{IEGO

I FRANCISZI<A SÊDZICI{IEGO

Spuœcizna Andrzeja Bukowskiego doczeka³a siê ju¿ wstêpnego omówienia
w pierwszym tomie "Act Cassubiana".' Jej czêœæ rêkopiœmienna wraz z warszta-
tem naukowym znajduje siê od roku 1997 w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblio-
teki G³ównej UG. Jest to zasób ogromny i ró¿norodny w swej zawartoœci2. Aktu-
alnie podlega identyfikacji na poziomie akcesyjnym i inwentarzowym3 .

I J. Borzyszkowski, Spuœcizna Andrzeja Bukowskiego, "Acta Cassubiana", t. 1, 1999, s. 353-360.

Zob. równie¿ tego¿ autora biogramy A. Bukowskiego w S³owniku Biograficznym Pomorza Nadwiœlañ-
skiego (Suplement I, Gdañsk 1998, s. 47-49) oraz miesiêczniku "Pomerania" (luty 1998, s. 46-50).

2 Ca³oœæ zosta³a przekazana w 32 kartonach + kartony i szatka z kartotekami oraz fiszkami.

Zawartoœæ kilku pierwszych kartonów zosta³a nabyta przez Bibliotekê drog¹ kupna, pozosta³¹
zaœ resztê materia³ów spuœcizny otrzyma³a ona w darze. Sporz¹dzony przez córkê Andrzeja
Bukowskiego - Mi³os³awê Bukowsk¹-Schielmann - wykaz zawartoœci przekazanych kartonów
stanowi podstawê ewidencyjn¹ dla opracowuj¹cych spuœciznê. St¹d te¿, mimo i¿ ca³a zawartoœæ
kartonów - po odka¿eniu w komorze pró¿niowej - zosta³a z nich wyjêta, uk³ad kartonowy
w dalszym ci¹gu funkcjonuje - do chwili objêcia ca³ego zasobu opracowaniem inwentarzowym.

3 Opracowaniem zajmuj¹ siê: dr Jadwiga £uszczyñska i autor niniejszego tekstu. Oprócz not
akcesyjnych i inwentarza funkcjonuje ju¿ kartoteka inwentarzowa opracowanego zasobu - wraz
z indeksem. Dotychczas zinwentaryzowano nstp. zespo³y tematyczne spuœcizny: (w oprac.
J. £uszczyñskiej) ks. A. Mañkowski, "Gryf', "Sokó³"", Towarzystwo Przyjació³ Kaszub", "Towa-
rzystwo Przyjació³ Muzeum Kaszubskiego", " Vistula", ks. Bernard Sychta, Aleksander Majko-
wski; (w oprac. A. Kakareko) ks. Leon Heyke, Jan Karnowski, Franciszek Sêdzicki, W³adys³aw
Pniewski, Izydor Gulgowski, ks. JózefDembieñski, Alfons A. Olkiewicz, Józef Marian Palêdzki,
Bernard Zygmunt Milski, Józef Czy¿ewski, Adam Bocheñski, Hieronim Derdowski, "Teka Po-
morska" (oraz jej niedosz³a - z powodu wybuchu wojny - kontynuacja: "¯ycie Pomorza").
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W niniejszym opracowaniu pragnê zapoznaæ Czytelników z zawartoœci¹ tej czê-
œci zinwentaryzowanych przeze mnie dokumentów i materia³ów, które dotycz¹ -
wymienionych w tytule - czo³owych pisarzy i dzia³aczy spo³eczno-politycznych
Kaszub i Pomorza, zebranych przez twórcê spuœcizny do potrzeb jego warsztatu
naukowego. S¹ to zarówno oryginalne - mniejsze lub wiêksze - fragmenty spu-

œcizn poszczególnych osób, jak i wypisy, notatki, opracowania Ÿród³owe i inne ma-
teria³y na ich temat, wytworzone b¹dŸ zgromadzone przez A. Bukowskiego. Taki
charakter kolekcji predestynuje do okreœlenia ich mianem warsztatowych.

Hieronim Derdowski (1852-1902)
Kolekcja liczy 340 jednostek ujêtych w 1 O-ciu pozycjach inwentarzowych (RS II

132-141).4 Jest te¿ typow¹ kolekcj¹ warsztatow¹, gdy¿ zawiera tylko dwa orygi-
nalne dokumenty: fotografiê œlubn¹ Joanny i Hieronima Derdowskich z r. 18875
(sygn. Rs II 132/1) oraz "Diarium": brulion Hieronima Derdowskiego6 (sygn.
Rs II 132/3), zawieraj¹cy7 szereg ró¿norodnych notatek i tekstów8. Poza wy¿ej

wspomnianymi w grupie materia³ów, tworz¹cych jednostkê inwentarzow¹ "Do-
kumenty osobiste Hieronima Derdowskiego" znajduj¹ siê jeszcze 3 k. ksero-
kopii wykazu uczniów Gimnazjum w Chehnnie w r. szkolnym 1867/68, gdzie widnieje
równie¿ wpis dotycz¹cy H. Derdowskiego (sygn. Rs II 132/2).

Drug¹jednostk¹ inwentarzow¹ omawianej tutaj kolekcji stanowi¹ "Listy Hie-
ronima Derdowskiego" (sygn. Rs II 133). S¹ to odrêczne imaszynopisowe
odpisy listów do: Józefa Ignacego Kraszewskiego9, Ignacego DanielewskiegolO,
Wojciecha KêtrzyñskiegoII, Marii Duliñskiej 12, S¹du Hipotecznego w Chojnicach 13,

Red. "Wielkopolanina"14, Red. "G³osu Wielkopolskiego"I 5 oraz list - odezwa "Do

Szanownych Rodaków pod zaborem pruskim"16 .

4 W uk³adzie "kartonowym" stanowi³a ona zawartoœæ kartonu nr XII: "Derdowski".
5 Wykonana w sepii w zak³adzie fotografii artystycznej Roberta Morgeneier'a w Winonie (Minne-

sota - USA).
6 "Diarium" pochodzi z kolekcji Walentego Fia³ka, o czym œwiadczy jego od~czna uwaga na odwrocie

przedniej ok³adki oraz dwa stemple biblioteki W. Fia³ka na wewnêtrznych stronach obu ok³adek.
7 46 k. + 1 luŸna.
8 M.in. teksty listów H. Derdowskiego do I. Danielewskiego (z r. 1882) i Red. "Wielkopolanina".
9 5 odpisów listów z 1. 1878-1880 (sygn. Rs II 133/1).
10 Odpis maszyn. listu z r. 1882, którego tekst zawarty jest równieŸ w "Diarium" Derdowskiego;

sygn. Rs 11133/2.
II 5 listów w odpisach maszyn., sporz¹dzonych w r. 1948 przez W. Chojnackiego z Rkps Ossol.

6209 II, oraz 3 listy w podwójnych odpisach (odr. i maszyn.) z Rkps 651 Bibl. Miejskiej
w Bydgoszczy (sygn. Rs II 133/3).

12 9 listów z r. 1884 w odpisach maszyn. z "Gryfa" (1910) oraz z "Mestwina" (1930 i 1932) (sygn.

Rs 11133/4).
13 Odpis t³um. listu z r. 1884 z j. niem. przez Jana Kamowskiego, publik. w "Zabory", nr 10-12

z r. 1936. Na oddzielnej k. maszyn. opisy dwóch innych listów Derdowskiego do S¹du Hipotecz-
nego w Chojnicach (sygn. Rs 11133/5).

14 Odpis z "Diarium" H. Derdowskiego (sygn. Rs 11133/6.
15 3 listy z r. 1884 w odpisach maszyn. (sygn. Rs 11133/7.)
16 Odpis maszyn. z "Goñca Wielkopolskiego", nr 254 z 5 XI 1895 r.; sygn. Rs 11133/8.
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Nastêpna jednostka inwentarzowa nosi miano "Twórczoœæ Hieronima Der-
dowskiego" (sygn. Rs n 134). Zawiera ona "Listy z podró¿y" w odpisach z" Wia-
rusa" z r. 188917 oraz "Wybór utworów" H. Derdowskiego w opracowaniu A. Bu-

kowskiego1s.
Nawi¹zuj¹c¹ - w aspekcie twórczoœci H. Derdowskiego - do poprzedniej, ale

oddzieln¹jednostkê stanowi¹ mikrofilmy - wydawanych przez niego w Winonie
- czasopism: "Wiarus" i "Katolik" (sygn. Rs n 135)19. Na czterech zwojach
mf., wykonanych w r. 1965 przez Minnesota Historical Society znajduje siê 7 rocz-
ników "Wiarusa" z 1.1886-189320 oraz numery "Katolika" z r. 189321. Do mikro-
filmów do³¹czona jest dokumentacja w postaci pisma Wydz. D/s Polonii Depart.
Konsularnego MSZ PRL 22 .

Kolejna grupa inwentarzowa to materia³y dotycz¹ce pobytu w Polsce
w r. 1961 córki H. Derdowskiego, Heleny Zimniewiczowej z córk¹ Floren-
cj¹ (sygn. Rs n 136). Sk³adaj¹ siê na nie: fotografie z pobytu23, relacje prasowe24,
rêkopis z do³¹czon¹ do niego taœm¹ magnetofonow¹ oraz dwa warianty maszyn.
tekstu rozmowy - wywiadu A. Bukowskiego z córk¹ H. Derdowskieg025 .

Samoistn¹jednostkê inwentarzow¹ stanowi -licz¹ca 32 listy - korespondencj a

Andrzeja Bukowskiego z l. 1938-1993, zwi¹zana z poszukiwaniem przez niego mate-
ria³ów dotycz¹cych H. Derdowskiego oraz osób z jego rodziny (sygn. Rs n 137).
Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce osoby i instytucje: JózefGrajczyk 26, Miros³aw Derdow-
ski i Gdañskie Towarzystwo Naukowe27, Czes³aw Ba³achowski, Wydz. Spraw Obyw.
Urzêdu Miejskiego w Toruniu, Ewa i Roman Bu³ka, Dom. Liszkowo, ks. J. Bykow-

17 Sygn. Rs 11134/1.
18 Zawiera: Marsz kaszubsci, Nagrobek Florianowi Ceynowie, Ko³ysanka kaszubska, O panu Czor-

liñscim co do Pucka po sece lacho! (obszerne fragm.), Kaszube pod Widnem (fragm.), Gorzkie ¿ale
czeladnika krawieckiego..., Najukochañszej Marysi ..., Jasiek z knieji (fragm.), Listy z podró¿y
(fragm.); ogó³em 63 k. maszyn.

19 Mikrofilmy te A. Bukowski otrzyma³ od córki H. Derdowskiego - Heleny Zimniewiczowej.
20 Sygn. Rs II 135/1.
2\ Sygn. Rs II 135/2.
22 Sygn. Rs II 135/3.
23 7 fot. cz. b. owym. 9x14 cm (sygn. Rs II 136/1); na fotografiach oprócz córki i wnuczki

H. Derdowskiego, uwiecznieni zostali równie¿, mieszkaj¹cy w Polsce jego krewni oraz A. Bu-
kowski.

24 2 wycinki z prasy gdañskiej (sygn. Rs II 136/2).
25 Rêkopis (sygn. Rs II 136/3) oprócz zapisu rozmowy utrwalonej na taœmie magnetofonowej

zawiera równie¿ - na 5 k. - katalog pytañ, sformu³owanych przez A. Bukowskiego dla Heleny

Zimniewiczowej. Dwa maszyn. tekstu rozmowy (sygn. Rs II 136/4,5) s¹ egzemplarzami przygo-
towanymi do publikacji. Do pierwszego z nich do³¹czone s¹ trzy fotografie cz. b., przedstawia-
j¹ce córkê i wnuczkê H. Derdowskiego (sygn. Rs II 136/4(2-4) - na jednej z nich w otoczeniu

krewnych oraz A. Bukowskiego.
26 Kopia maszyn. listu A. Bukowskiego z r. 1961 do zecera drukami H. Derdowskiego w Winonie

Józefa Grajczyka z katalogiem pytañ dotycz¹cych samego Derdowskiego, jego drukami oraz
wydawnictw (sygn. Rs II 137/1).

27 List M. Derdowskiego z r. 1974 do GTN z proœb¹ o kontakt z A. Bukowskim oraz stosowne
pismo GTN do A. Bukowskiego (sygn. Rs II 137/2,3).
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ski, Wies³awa Walfowa, Jan Chmieliñski, Zofia Ciechanowska, Zbigniew R~duch,
Regina Godlewska, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Jerzy Szews.

Dla biografów i innych badaczy niezmiernie interesuj¹c¹ bêdzie kolejna jed-
nostka inwentarzowa (sygn. Rs II 138), któr¹ stanowi du¿y -licz¹cy 180 jedno -

zespó³ materia³ów bio-bibliograficznych z warsztatu naukowego A. Bu-
kowskiego, dotycz¹cy Hieronima Derdowskiego. S¹ to g³ównie wypisy i oprac.
Ÿród³owe, notatki i fiszki bibliograficzne28 . PokaŸna czêœæ tych materia³ów doty-
czy lat szkolnych29 Derdowskiego oraz jego wyjazdu i pobytu w Ameryce3O . W tej
grupie znajduje siê tak¿e zbiór reprodukcji fot. przedstawiaj¹cych samego Der-
dowskiego, jak te¿ osoby z jego najbli¿szej rodziny (¿ona, brat), równie¿ miejsca
jego pobytu oraz kolejne tytu³y jego publikacji3! .

O amerykañskim okresie ¿ycia autora opowieœci O panu Czorliñscim ... trak-
tuje te¿ monografia A. Bukowskiego Dzia³alnoœæ literacka i spo³eczna Hie-
ronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902), której rêkopis32 oraz drugi eg-
zemplarz maszynopisu wydawniczego33 , a tak¿e trzy egzemplarze poszczególnych
wydañjej publikacji34 stanowi¹ odrêbn¹ j ednostkê inw. (sygn. Rs II 139).

Na zawartoœæ dwóch ostatnichjedn. inw. kolekcji sk³adaj¹ siê ró¿norodne opra-
cowania i artyku³y poœwiêcone Hieronimowi Derdowskiemu. W pierwszej
znajduj¹ siê oprac. Andrzeja Bukowskiego35 (sygn. Rs II 140). Druga obejmuje

28 Materia³ ten w du¿ej czêœci zosta³ pogrupowany przez A. Bukowskiego w pewne ca³oœci tema-
ty . kW ' I " Ch "" B ' " L kI "

czne Ja :" Je e ", oJrnce", ramewo", ata sz o ne .
29 Grupa materia³ów zebranych przez A. Bukowskiego pt. "Lata szkolne Hieronima Derdowskiego"

obejmuje 31 ca³oœci tematycznych dotycz¹cych okresu edukacji Derdowskiego w: Wielu, Kurzêtni-
ku, Chojnicach, Braniewie, Che³mnie, Olsztynku, a tak¿e wyprawy do Rzymu (sygn. Rs II 138/5).

30 Sygn. Rs II 138/6.
31 Sygn. Rs II 138/1-3.
32 105 k. rkps i 29 k. maszyn + mapka i 3 fotokopie (Rs II 139/1).
33 146 k. maszyn. i 2 k. rkps + mapka i 2 kl. neg. mf. Oraz 3 fotokopie (sygn. Rs II 139/2).
34 Publikacja GTN z r. 1961 oraz dwa fragm.[egz. korekt.(s.97-152) i wersja wydaw. (s 129-161)]

publik. w "Roczniku Gdañskim", nr XIX/XX, 1960-1961.
35 19 jedno artyku³ów i oprac. oraz notatek do artyk.; wœród nich tytu³y: Ajo ... Polokjem, jak oni ...

Przypomnienie poety H. Derdowskiego [autograf i wyc. z "Dz. Ba³t." 1982)]; Dwaj bojownicy
o polskoœæ Pomorza. (FI. Ceynowa i H Derdowski)[autograf]; Hieronim Derdowski. (Rok /952:
50-lecie zgonu i /00 lecie urodzin) [rkps i maszyn.]; W ho³dzie twórcy "Pana Czorliñsciego"
[maszyn.]; Jak Hieronim Derdowski w Pary¿u jeŸdzi³ balonem. Pogadanka-recytacja [maszyn.
z r. 1936]; Hieronim Derdowski w Kobysewie pod Kartuzami [maszyn. z r. 1938];" Kilka godzin na
polach Grunwaldzkich". Nieznane opowiadanie Hieronima Derdowskiego [maszyn.]; Sobie.ski
i odsiecz wiedeñska w literaturze Pomorza Gdañskiego XIX i XX wieku [maszyn.]; Sobieski i wiktora
wiedeñska w literackim obrazie H. Derdowskiego [wyc. z "Dz. Ba³t." 1983]; Richertczyzna [wyc.
z "Arkona" nr 11/1946]; "Nie ma Kaszub bez Polonii" W/OD lecie urodzin H Derdowskiego [wyc.
z "Dz. Ba³t." 1952]. W kontekœcie nadchodz¹cych w 2002 r. rocznic Derdowskiego warto zwróciæ
uwagê na niewielk¹ odrêczn¹ zapiskê A. Bukowskiego "Notatka - Sprawa obchodów rocznic

II Derdowskiego ". Czytamy w niej m.in. : " ['..J w 2002 r. prlJ'padn¹ 2 rocznice zwi¹zane z iJ'ciem
llD. : 150 rocznica urodzin il 00 rocznica œmierci. Powinno siê je organizowaæ w kraju ojclJ'stym,
"rodzi³ siê na Kaszubach i w drugiej swojej ojclJ'Ÿnie- w USA w stanie Minnesota, gdzie w Winonie
osiedli³ siê jako emigrant z Po/ski i przez wiele lat tam dzia³a³ [...J" (sygn. Rs 11140/6).
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m.in. teksty: Leona Witkowskiego36, W³adys³awa Chojnackiego37, Józefa Lêgow-
skiego38, W³adys³awa Pniewskiego39 , S³awomira Siereckiego4O , Wandy Szkulmow-
skiej41 oraz Witolda Looka42 (sygn. Rs II 141). W tej grupie materia³ów znajduj¹
siê te¿ wycinki ze "S³owa Pomorskiego"43 oraz "Przewodnika Kato1ickiego"44,
dotycz¹ce ods³oniêcia pomnika Hieronima Derdowskiego w Wielu w r. 1930 (sygn.
Rs II 141/4).

Izydor Gulgowski (1874-1925)
Materia³y zebrane przez A. Bukowskiego w teczce "Gu1gowski"45 zosta³y opra-

cowane w trzech grupach inw. i obejmuj¹ ogó³em 23 jednostki. Jest to niedu¿a
kolekcja dotycz¹ca g³ównie twórczoœci I. Gu1gowskiego, zw³aszcza z okresu, kie-
dy pisa³ g³ównie w jêzyku niemieckim, pos³uguj¹c siê przewa¿nie pseudonimem
"Erost Seefried". Zgromadzone materia³y to przewa¿nie publikacje utworów lite-
rackich i publicystyki Gu1gowskiego. S¹jednak te¿ dwa autografy. Pierwszy za-
wiera tekst opowiadania Die sieben Bruder46, drugi zaœ notatki do tekstu Stoli-
ma47. Do jedno inw. grupuj¹cej autografy do³¹czony zosta³ równie¿ list Teodory
Gu1gowskiej do A. Bukowskiego z r. 194748.

PokaŸn¹ grupê materia³ów stanowi zbiór wycinków z prasy niemieckojêzycznej,
zawieraj¹cy publikacje utworów I. Gulgowskiego - powsta³ych przed r. 1918-
w jêzyku niemieckim49 (Sygn. Rs II 92). S¹ to nastêpuj¹ce tytu³y: Stolima - Die

Halbinsel, Das teuerste Gut, Der Fremdling. Kassubische Volksage ..., Was mir
das Volk erzahlte. Kulturbilder aus der westpreussischen Heide ..., Fremde
Suenden. Zeitbild aus der Ostmark ..., Die Quelle der Busse. Westpreussische

36 Derdovsciana (Nieznany wiersz o Hieronimie Derdowskim) [fragm., maszyn., I k.] (sygn. Rs li 141/1).
37 Hieronim Derdowski w œwietle listów do Wojciecha Kêtrzyñskiego [2 maszyn. z r. 1948] (sygn.

Rs li 141/2,3).
38 Nieog³oszony wiersz kaszubski Hieronima Derdowskiego z roku 1884 [wyc. z "Mestwina"

nr 13/1930, na marginesach odr. uwagi W. Fia³ka] (sygn. Rs li 141/7).
39 ¯ywa po Hieronimie Derdowskim pamiêæ w Wielu [wyc. z "Mestwina" nr 12/1930, z kol. W. Fia³-

ka] (sygn. Rs li 141/8).
40 Po¿ó³k³e fotografie i spojrzenie w jutro [wyc. z" W. Wybrz." 1982] (sygn. Rs li 141/9).
41 O Hieronimie Derdowskim przed 55-t¹ rocznic¹ œmierci poety [wyc. z "Gaz. Pom." 1957] (sygn.

Rs li 141/10).
42 Z lat nauki Floriana Ceynowy i Hieronima Derdowskiego w Chojnicach ["Pomerania", nr 2/1969]

(sygn. Rs li 141/11).
43 Z dn. 20.02.1930.
44 nr 10/1930.
4S Stanowi³a ona zawartoœæ kartonu nr IV.
46 19 zapisanych k. (sygn. Rs li 90/1).
47 Sygn. Rs li 90/2).
48 Dotyczy zwrotu po¿yczonych przez A. Bukowskiego materia³ów, dotycz¹cych jej mê¿a (sygn.

Rs li 90/3).
49 Wycinki obejmuj¹ m.in. nastêpuj¹ce tytu³y prasowe: "Das Land", "Koelnischen Volkzeitung",

"Bunte Bilder aus Westpreussen", "Ostdeutsches Volksblatt", "Deutscher Konfirmandenfreund",
"Der Lehrmeister im Garten und KleinfIerhof".



182 ANTONI KAKAREKO

Volksage ..., Der Wind, die Sonne und der Frost. Kassubische Volksage, Tane-
ta. Skizze aus dem Volksieben der Ostmark ..., Im Schutze des Negus, Nachbar
Lene, Der Stern von Israel. Novelle von ..., Onkels Heirat. Novelle von ..., Die
Vasserrosen, Wrr!:..! Humoreske von ..., Spitzmann - Zirkunshund a. D., Der

Defraudant50.
Ostatnia - w ramach kolekcji Gulgowskiego - jedno inw. zawiera cztery tek-

sty Gulgowskiego napisane w jêzyku polskim i po kaszubsku: Domy drew-
niane Kaszubów5J, ̄ abi król. Bajka kaszubska52, Dlaczego Kuñda swój urz¹d
z³o¿y³. Obrazek kaszubski53, Piesñ o Zemi Kaszubsciej54 .

Ks. Leon Heyke (1885-1939)
Papiery i materia³y dotycz¹ce "ostatniego - po A. Majkowskim i J. Kamow-

skim - z trójcy m³odokaszubskiej"55 obejmuj¹ 103 jednostki w obrêbie bloku

sygn. RS 1147- 5656. Jest to równie¿ w przewa¿aj¹cej mierze dokumentacja wtór-
na, sporz¹dzona do celów warsztatowych. Wyj¹tkiem jest jedno inw. zawieraj¹ca
korespondencjê ks. Leona Heyke (sygn. Rs II 47). Oprócz odpisów i publikacji
zawiera równie¿ nieco oryginalnych listów. S¹ one skierowane do: Franciszka Krêc-
kiego57, Red. "Gryfa"58, Jana Kamowskiego59, Feliksa Marsza³kowskiego60 oraz
do A. Bukowskiego61 . Historyków i biografów ks. Heyke zainteresuje zapewne
informacja, i¿ w jego liœcie do A. Bukowskiego z 23. marca 1939 r. jest opracowa-
nie ¯yciorys - wspomnienia62.

Ponadto w zbiorze korespondencji znajduj¹ siê odpisy i kserokopie publikowa-
nych listów ks. Heyke do: Aleksandra Majkowskiego63, Rodziców (Anny i Ferdy-

nanda)64, Jana Kamowskiego65.

50 Jest to przek³ad opow. A. Bumana. Tekst podpisany jest wyj¹tkowo pseud. I.G. Ketling.
SI 2 k. publik. z: "Architekt", Kraków 1905.
S2 Odpis maszyn. (2 k.) z: "Pomorze". Dodatek Literacki "Kuriera Gdañskiego", nr 12/1925.
53 Odpis maszyn.(7 k.) z: "S³owo Pomorskie" nr 44,45/1925 r.
54 Odpis maszyn, 8 k.
ss Tyt. artyku³u A. Bukowskiego w "Arkonie", nr 11/1946.
56 Stanowi³y one zawartoœæ kartonu nr III.
57 1 list z r. 1911 (sygn. Rs II 47/1).
58 1 list z r. 1912 (sygn. Rs II 47/3).
59 5 listów z I. 1933-1934 (sygn. Rs II 47/8).
(,O I list z r. 1938 (sygn. Rs II 47/9).
6\ 8 listów z I. 1937-1939 (sygn. Rs II 47/10). Te same listy równie¿ w odpisach maszyn. (sygn.

Rs II 47/11)
62 By³ on wprawdzie ju¿ publikowany przez A. Bukowskiego w "Roczniku Gdañskim" (t. LIII,

1993, z. 2, s 193-196), ale w spuœciŸnie jest jego orygina³ (sygn. Rs II 47/10[7]), a tak¿e odpis
maszyn. (sygn. Rs II 47/11[7]).

634Iistyzl.1911-1929(sygn.RsII47/2).
64 I list do Rodziców z r. 1916 (sygn. Rs II 47/4) oraz list do Anny Heyke z r. 1926 (sygn. Rs II 47/5).
65 13 listów w z I. 1925-1931 w odpisach (sygn. Rs II 47/6) oraz kserokopia publik. Wojciecha

Kiedrowskie~o Heyke do Karnowskie.l;'o ["Litery" nr 4/1969] (sygn. Rs II 47/7).
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Do grupy korespondencji nawi¹zuje te¿ nastêpna jedno inw. (sygn. Rs II 48),

gdzie zgromadzone s¹ materia³y (dokumentacja, korespondencja, opracowania,
recenzje) dotycz¹ce publikacji przez Andrzeja Bukowskiego listów ks. Leona
Heyke z ³at 1911-1939 w "Roczniku Gdañskim"66.

Twórczoœæ ks. Leona Heyke obejmuje zawartoœæ 5-ciu sygnatur ( od Rs II 49 do
Rs II 53). Dwie pierwsze to odpisy - publikowanej w okresie 1923-1925 w dodatku
do "Dziennika Gdañskiego"67 : "Pomorze" - pierwszej czêœci poematu romantycznego
Dobrogost i Miloslawa68 . Kolejne dwie jedno inw. zawieraj¹ odpisy szo³obu³ki Ka-
Ii/ina (sygn. Rs II 51 )69 oraz maszynopisowe teksty jej przeróbki w formie s³ucho-

wiska radiowego Gbur i sztudeñce: krotochwila, opracowana przez Andrzeja
Bukowskiego na podstawie szo³obu³ki Leona Heyke pt. Katilina7O (sygn. Rs II 52).
Utwory poetyckie zebrane zosta³y pod sygn. Rs II 53. S¹ to - sporz¹dzone przez
A. Bukowskiego - odpisy wierszy ze zbioru Kaszebski spiewe (Chojnice 1927)7\
oraz dwóch wersji (polskiej i kaszubskiej) legendy poetyckiej Spi¹ce wojsko72 .

Na zawartoœæ trzech ostatnich - w ramach kolekcji - jedno inw. (Rs II 54-56)

sk³adaj¹ siê ró¿norodne materia³y biograficzne dotycz¹ce ks. Heyke. Sygn. Rs II

54 obejmuje zbiór fotografii zarówno jego osob,jak i miejsc z nim zwi¹zanych73.
Kolejna sygnatura (Rs II 55) obejmuje korespondencjê A. Bukowskiego doty-
cz¹c¹ Leona Heyke. Zawiera tylko trzy listy, z których dwa s¹ skierowane do
A. Bukowskiego, trzeci zaœ jest kopi¹ maszynopisow¹ listu A. Bukowskiego do
by³ej gospodyni ks. Heyke - Pauli Semrau. Listy skierowane do A. Bukowskiego
s¹ niezwykle interesuj¹ce. Autorem pierwszego jest ks. Józef Grochocki, który
zawar³ w nim swoje wspomnienia, do³¹czaj¹c charakterystykê osoby ks. Heyke.
Ostatnie miesi¹ce jego ¿ycia opisuje zaœ - w drugim liœcie - ks. Ignacy Stryszyk.

66 t. LIII, 1993, z. 2.
67 PóŸniej jako dod. do "Kuriera Gdañskiego".
611 Pierwszy maszyn. (sygn. Rs II 49) zawiera niepe³nyodpis utworu: od numeru 36/1923 "Pomo-

rza" do 18/1925 (107 k. form. A5). Sygn. Rs II 50 zawiera zaœ pe³ny odpis: od numeru 32/1923
"Pomorza" do 18/1925 (czêœærkpsm. obejmuje numery 32/1923-45/1923 (28 k. form. A5), tekst
w maszyn. zawiera zaœ odpisy z numerów 36/1923-18/1925 (107 k. form. A.5)].

69 7 k. maszyn.
70 S¹ to 4 egz. tekstu s³uchowiska z przezn. dla jego wykonawców: zaznaczone role oraz szereg

odrêcznych uwag i korekt.
71 W zbiorze znajduj¹ siê teksty nstp. utworów: Swiat kaszebski, Kaszebska, Spi¹cy wojsko (2 Mi-

loslave), Stareszk, Dzeki gêse, Przejazd, Nopiêkniejszo. Uodjozd, Chmurka, Mira Crucis, Na.\"z
dom, Raj na zemi (sygn. Rs II 53/1).

72 Kaszubska wersja Spi¹ce wojsko (2 Miloslave), zaczynaj¹ca siê od s³ów: " W Puccij Górze spi¹ce
wojsko ... ", obejmuje I k. rkps (sygn. Rs II 53/2), polska zaœ (;, W glêbi Karpat polskie wojsko ... ")
- 2 k. maszyn. (sygn. Rs II 53/3).

73 S¹ to trzy fot. cz. b. (6x8 cm) ks. Heyke z ró¿nych okresów jego ¿ycia oraz 5 fot. kol. (9x13 cm),
przedstawiaj¹cych: pomnik ks. L. Heyke przed plebani¹ koœcio³a œw. Trójcy w Koœcierzynie
(2 fot.), popiersie ks. L. Heyke w Szkole Podst. nr 2 w Koœcierzynie; budynek, w którym w okresie
miêdzywojennym mieœci³o siê Pañstwowe Gimnazjum Klasyczne w Koœcierzynie; budynek, w któ-
rym w okresie miêdzywojennym mieœci³o siê Seminarium Nauczycielskie w Koœcierzynie.
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Materia³y z warsztatu uaukowego Andrzeja Bukowskiego stanowi¹ za-
wartoœæ ostatniej ju¿ - w ramach kolekcji dotycz¹cej ks. Heyke - jednostki inwen-

tarzowej (sygn. Rs II 56). Jest tutaj egzemplarz korektorski ("szczotka") artyku³u
A. Bukowskiego: Ostatni z trójcy m³odokaszubskief4, odrêczne streszczenie
cyklu artyku³ów ks. L. Heyke pt. Sfinks kaszubskf5, z kolei szereg odrêcznych
notatek A. Bukowskiego76 oraz S³owniczek do utworów Heykego77.

Jan Karnowski (1886-1939)
Kolekcja obejmuje 68 jedno w obrêbie bloku sygn. Rs II 57-70. 7S Zawiera te¿

ju¿ stosunkowo wiêcej oryginalnych materia³ów ze spuœcizny samego Jana Kar-
nowskiego. S¹ to zarówno dokumenty natury autobiograficznej, jak te¿ korespon-
dencja oraz twórczoœæ.

Niew¹tpliwie naj cenniej szym w tym zbiorze dokumentem jest autograf zatytu-
³owany Bibliografia (sygn. Rs II 57). Zawiera on (w siedmiu dzia³ach) wykaz
publikacji Jana Kamowskiego od r. 1909 do r. 1935}9 VIII-my dzia³ tego rêkopisu
nosi tytu³ Notatki biograficzne i na siedmiu stronach, zawiera ¿yciorys Karnow-
skiego - do r. 1935. Jego rêk¹ zosta³ tak¿e sporz¹dzony- z³o¿ony z dwóch kart-

wykaz publikacji, gdzie na pierwszej stronie widnieje tytu³ Z Mestwina a na jej
odwrociu S³owo Pomorskie i inne (sygn. Rs II 59).

Sygn. Rs II 58 zawiera maszynopis autobiografi~ Karnowskiego "Moja droga
kaszubska": Pamiêtnik rozpoczêty 1933 r.so

Z oryginalnej korespondencji Kamowskiego w kolekcji znajduj¹ siê tylko dwa
listy do Franciszka Krêckiego z r. 1911 (sygn. Rs II 60).

Twórczoœæ Jana Kamowskiego - zarówno autografy, jak i w odpisach - objê-

ta zosta³a blokiem sygn. Rs II 61do 67 i dotyczy ró¿nych gatunków literackich,
które uprawia³.

Pod sygn. Rs II 65 znajduj¹ siê autografy trzech jego wierszy z r. 1925: Ro-
czezna, Ubzykanka i We wilij¹ Nowego Roku 1925. Wiêcej poezji Kamow-

74 Publik. w "Arkonie", nr 11/1946.
7S Publik. od lipca do sierpnia 1935 r. w dodatku do dziennika "Dzieñ Pomorski": "G³os Literacko-

Naukowy".
76 12 not. bio-bibliograficznych oraz 2 k. rkps uwag dotycz¹cych pisowni kaszubskiej ks. L. Heyke.
77 Sporz¹dzony odrêcznie na 77 "mikroskopijnej" wielkoœci karteczkach.
78 Materia³y te wczeœniej stanowi³y zawartoœæ kartonu nr III.
79 Tytu³y poszczeg. dzia³ów: I. 1909-1910; II. Gryf 1909-1910; III. S³owo Pomorskie 1923-27; IV.

Mestwin r: 1925 i nast.; V. Filomackie; VI. Gryfpowojenny; VII. Ró¿ne; Dziennik Pomorski
r: 1928 i na.rt.; Poezje kaszubskie; Ró¿ne wiersze: Gryf1911,1912. Ogó³em autograf zawiera 13 k.
form. zesz. Wewn¹trz rêkopisu znajduj¹ siê dwie fiszki bibliograf., sporz¹dzone przez A. Bu-
kowskiego z uzupe³nieniami do Bibliografii Karnowskiego.

80 Zawiera 60 k.; opis bibliograf. na ok³. sporz¹dzony odrêcznie przez Feliksa Marsza³kowskiego,
którego zapiska proweniencyjna znajduje siê na odwr. ok³adki; wewn¹trz znajduje siê te¿ - skierowane
do A. Bukowskiego - pismo red. nacz. "Studiów do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", prof.
Z. Karczmarczyka, z proœb¹ o dokonanie recenzji dzie³a Kamowskiego - w oparciu o powy¿szy
mll'!7Vn()ni~
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skiego znajduje siê w - opracowanej przez A. Bukowskiego - antologii Jan Kar-

nowski: Ji51bór poezyj, której maszynopisy81 s¹ czêœci¹ sk³adow¹ kolekcji (sygn.
Rs n 62 i 63). Sygn. Rs n 67 obejmuje jeszcze inny zbiór utworów Jana Karnow-
skiego w odpisach maszynopisowych82 .

W kolekcji znajduj¹ siê te¿ dwa autografy artyku³ów recenzyjnych Jana
Karnowskiego napisane ok. r. 1937. (sygn. Rs n 61) Pierwszy dotyczy sztuki
ks. Bernarda Sychty: Hanka siê ¿eni. Wesele kaszubskie83, drugi - utworu Ste-

fana Bieszka: Tobie Ojczyzno. Dramat w 6 ods³onach84.
Rêkopisy z tekstami publitystycznymi Karnowskiego zawiera jedno inw.

oznaczona sygn. Rs n. 64. Znajduje siê tutaj autograf opracowania Pro! Dr Józef
£êgowski a Kaszubszczyzna85 oraz maszynopis artyku³u Refleksje nad ideolo-
gi¹ pomorsk¹86. Publikowane artyku³y Karnowskiego87 zawieraj¹ dwa numery
miesiêcznika "Zabory"88 (sygn. Rs n 66).

Ostatnie trzy jedno inw. kolekcji zawieraj¹ korespondencjê A. Bukowskie-
go oraz ró¿norodne materia³y dotycz¹ce osoby Jana Karnowskiego. W kore-
spondencji objêtej sygn. Rs n 68 oprócz listów A. Bukowskiego89 znajduj¹ siê -

skierowane do niego -listy: El¿biety Karnowskiej9O, Jana Lukowicza91 , Feliksa
Marsza³kowskiego92, Franciszka Pabicha93 , B. Knittera94, Józefa Osowickiego95 .
Kolejna sygnatura (Rs n 69) obejmuje korespondencjê A. Bukowskiego z r. 1964,
zwi¹zan¹ z odbywaj¹cymi wówczas siê w Brusach oraz w Chojnicach uroczysto-
œciami z okazji 25-tej rocznicy œmierci Jana Karnowskiego96 .

Zamykaj¹ kolekcjê - dotycz¹ce Jana Karnowskiego - materia³y z warsztatu

naukowego Andrzeja Bukowskiego (sygn. Rs n 70). S¹ tutaj jego opracowania
biograficzne i inne. Pod t¹ sygn. znajduj¹ siê tak¿e fotografie z obchodów 25-tej
rocznicy œmierci Jana Karnowskiego w Brusach w paŸdzierniku 1964 r.97

81 Pierwszy i drugi egzemplarz.
82 26 tyto na 43 k.
83 10 k. (sygn. Rs 1161/1).
84 6 k. (sygn. Rs II 61/2).
85 14 k. (sygn. Rs 1164/1).
86 13 k. z odr. poprawkami.
87 Józef Wolszlegier z Szenfeldu. a genera³ D¹browski podczas zajêcia Pomorza w 1: 1806/07

i Staro¿ytnoœci Sworzyñskie. Dokoñczenie.
88 Nr 2 z lutego 1935 r. oraz nr 2 z lutego 1936 r.
89 S¹ one skierowane do: El¿biety Kamowskiej [kopia maszyn. listu z r. 1946], Paw³a Kamowskiego

z Czamowa [odrêczna notatka z tekstem telegramu] oraz do Kamowskich z Czarnowa [kopia
maszyn. listu z r. 1960] (sygn. Rs II 68/1-3).

90 4 listy z r. 1947 (sygn. Rs II 68/4).
91 3 listy z r. 1948, w tym odpis maszyn. listu F. Marsza³kowskiego do J. £ukowicza dot. pracy

A. Bukowskiego nad edycj¹ poezji Jana Kamowskiego (sygn. Rs II 68/5).
92 l list z r. 1980 (sygn. Rs II 68/6).
93 l list z r. 1964 (sygn. Rs II 68/7).
94 l list z r. 1956 (sygn. Rs II 68/8).
95 l list z r. 1964 (sygn. Rs II 68/9).
% Zawiera m.in. zaproszenia oraz programy obu uroczystoœci.
97 ~ fnt ('7 h hyQ (,n1
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W³adys³aw Pniewski (1893-1940)
Jest to œredniej wielkoœci kolekcja, obejmuj¹ca 65 jedno w obrêbie bloku sygn.

Rs II 83-8998.
Jedyne autografy W. Pniewskiego znajduj¹ siê w zbiorze jego koresponden-

cji (sygn. Rs II 86). S¹ to listy skierowane do: Stanis³awa Brzêczkowskieg099,
Andrzeja Bukowskiego'OO, Jana KonwiñskiegolO1 oraz do starosty krajowego Sta-

nis³awa £¹ckiegolO2.
Sygnatura Rs II 84 zawiera korespondencjê Andrzeja Bukowskiego z ro-

dzin¹ W³adys³awa Pniewskiego: ¿on¹ Helen¹lo3, siostr¹ Mari¹ z Pniewskich
Romington 104 oraz córk¹ Julitt¹ Andrulewicz1os . Biografów niew¹tpliwie zainte-

resuje za³¹cznik do listu Marii Romington z r. 1950, którym jest jej opracowanie:
Szkic biograficzny Pro! Dra W³adys³awa PniewskiegolO6.

Osoby W³adys³awa Pniewskiego dotyczy równie¿ korespondencja ró¿na
zgromadzona pod sygn. Rs II 85. S¹ to listy: Jana KonwiñskiegolO7, Julitty Andru-

lewicz1o8 oraz GTNIO9.
Odrêbn¹ jedno inw. stanowi¹ ciekawe materia³y nades³ane dla Andrzeja

Bukowskiego przez córkê W. Pniewskiego - Julittê Andrulewicz (sygn.
Rs II 88). Oprócz listu Julitty Andrulewicz do Andrzeja Bukowskiego z charakte-
rystyk¹ zebranych materia³ów znajduj¹ siê tam: pierwszy rozdzia³ pracy magister-
skiej Barbary Andrulewicz'lo - Sylwetka W³adys³awa Pniewskiegol'l oraz-
spisane przez Helenê Pniewsk¹ - wspomnienia kolegi szkolnego W³adys³awa
Pniewskiego - Adama Strehla 112 .

W zbiorze materia³ów, sk³adaj¹cych siê na kolekcjê W. Pniewskiego, znajduje
siê tak¿e odpis maszynopisowy œwiadectwa z³o¿enia przez niego w dniu 1 maja
1920 r. egzaminu "pro facultate docendi" (Rs II 89).

Pozosta³e materia³y biograficzne dotycz¹ce W³adys³awa Pniewskiego z warsz-
tatu naukowego A. Bukowskiego zgromadzone zosta³y pod sygn. Rs II 87. Znaj-

98 Materia³y te wczeœniej stanowi³y zawartoœæ kartonu IV.
99 31Iist6wzl.1930-1937(sygn.RsII86/1).
100 3 listy z r. 1937 (sygn. Rs II 86/2).
101 l list z ok. r. 1930 (sygn. Rs II 86/3).
102 l list z r. 1931 (sygn. Rs II 86/4).
103 l list z r. 1965 (sygn. Rs II 84/4).
104 3 listy M. Romington do A. Bukowskiego z I. 1946-1950 (sygn. Rs II 84/1) oraz kopia maszyn.

listu A. Bukowskiego do M. Romington z r. 1950 (sygn. Rs II 84/2).
1052 listy z 1.1957-1958 (sygn. Rs II 84/3).
106 l k. maszyn. (sygn. Rs II 84/1 [3]).
107 l list do Stanis³awa Brzêczkowskiego z r. 1936 (sygn. Rs II 85/1).
108 I list do Zbigniewa Rynducha z r. 1968 (sygn. Rs II 85/2).
109 Zaproszenie dla A. Bukowskiego z r. 1981 do uczestnictwa w zebraniu z ref. O W. Pniewskim

(sygn. Rs II 85/3).
110 C6rka Julitty Andrulewicz a wnuczka W³adys³awa Pniewskiego, absolwentka polonistyki UG.
III 14 k. maszyn. z odr. notatkami Julitty Andrulewicz (sygn. Rs II 88/2).
1122 k. rkos (sygn. Rs II 88/3).
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duje siê tutaj fotografia W. Pniewskiegol13 , opracowania A. Bukowskiego i przez
niego inspirowanel14 oraz recenzja Bronis³awa Nadolskiego opracowania
W. Pniewskiego Gdañsk w niemieckiej literaturze piêknej I 15 .

Maszynopis cytowanej wy¿ej pracy W³adys³awa Pniewskiego znajduje siê rów-
nie¿ w kolekcji - pod sygn. Rs II 83116 .

Franciszek Sêdzicki (1882-1957)
Zbiór materia³ów dotycz¹cych Franciszka Sêdzickiego liczy 142 jedno zgroma-

dzone w 12 grupach inw.117 (sygn. Rs 1171 do 82). S¹ to równie¿ w przewa¿a-
j¹cej iloœci opracowania A. Bukowskiego i zgromadzone przez niego materia³y
"z drugiej rêki", aczkolwiek kolekcja zawiera te¿ oryginalne dokumenty i publika-
cje F. Sêdzickiego.

Materia³y osobiste - zgromadzone wjedn. inw. ozn. sygn. Rs II 72 - licz¹
w sumie 5 pozycji. Znajduje siê tam fotografia I 18 F. Sêdzickiego z r. 1948, autograf

z r. 1949 r 19, odpis maszyn. ¿yciorysu z akt personalnych Biblioteki Gdañskiej
PAN 120 i inne wypisy biograficzne z tych akt121 oraz odrêczny odpis skróconego

aktu zgonu z dn. 25. maja 1957 r.
Twórczoœæ Franciszka Sêdzickiego obejmuj¹ sygn. Rs II 77 do 82. W gru-

pie inw. Rs II 79 znajduje siê autograf z r. 1911 zatytu³owany Przedmowa 122 oraz

rêkopisl23 z r. 1953 Majaczenia szpitalnel24. PonaQto sygnatur¹ powy¿sz¹ objê-

113 Cz.b., 9x13 cm (sygn. Rs II 87/1).
114 Nastêpuj¹ce tytu³y: Œp. Dr W³adys³aw Pniewski [ l k. maszyn. z r. 1946], Bibliografia prac

W³adys³awa Pniewskiego zamieszczonych w "Stra¿y Gdañskiej'" [4 k. rkps], W³adys³aw Pniew-
ski [2 k. rkps], Przed 25 rocznic¹ "Krwawego Wielkiego Pi¹tku" [wyc. z "G³. Wybrz."1965],
Dr W³adys³aw Pniewski [2 k. maszyn], Obroñca polskoœci Gdañska i Kaszub ... [3 k. maszyn.
oraz wyc. z "Dz. Ba³t."1957], Pniewski W³adys³aw [13 k. kserokopii z odr. poprawkami] oraz
6 notatek bio-bibliograficznych dot. W. Pniewskiego. (Sygn. RS II 87/2-11).

115 Autograf(Rs 1187/12).
11629 k.; na k. tyto pod nag³ówkiem adres: Gdañsk 1933 Towarzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki

w Gdañsku.
117 Wczeœniej stanowi³y one zawartoœæ kartonu nr III.
118 Reprod. cz. b., 3x6 cm .
119 Ma³a karteczka z tekstem: " Proszê mego nazwiska w sk³adzie zarz¹du Muzeum ju¿ nie podawaæ

z posz. Sêdzicki". U do³u k. czerw. o³ówkiem data: 5 IX 1949.
120 Tekst datowany na 18. wrzeœnia 1945 r., 5 k. odpisu maszyn. (sygn. Rs II 72/3).
121 l k. rkps (sygn. Rs II 72/4).
122 Bardziej precyzyjne okreœlenie tego autografu bêdzie nale¿eæ - niew¹tpliwie - do znawców twórczo-

œci F. Sêdzickiego. Tekst koñczy siê datacj¹: "Koœcierzyna 7.11.1911. "Ca³y autografIi czy w sumie
dwie k. (12,2x 16,5 cm) i oprócz tekstu Przedmowa, który zajmuje pierwsz¹ s., zawiera równie¿
tekst utworu poetyckiego, zaczynaj¹cego siê od s³ów: "O piosnko moja - ty poety duszo ... ".

i23 Zawiera utwór poetycki zaczynaj¹cy siê od s³ów: "Choæ tak blisko-a daleko... ", l k.
124 W pe³nej postaci: Majaczenia szpitalne f;-VL V/11953; tyto ten widnieje pod tekstem wiersza.
125 S¹ to publik. nastêpuj¹cych utworów: Morze [ Dodatek Tygodniowy "S³owa Pomorskiego" -

"Dom Rodzinny", 24.07.1925] (sygn. Rs II 79/3), Piosnka kaszubska ["Gazeta Gdañska",
nr 56/1906] (sygn. Rs II 79/4), Jak Wojtek Zemê wendygowa³. (Godka kaszubsko) ["S³owo
Pomorskie", nr 94/1936] (sygn. Rs II 79/5), Przygoda gwiazdkowa kaszubskiego muzykanta
wiejskie~o r"Piel~zym", 21.XII.19361 (sy~n. Rs 1179/6).
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te zosta³y 4 wycinki prasowe 125 oraz 1 maszyn. powiel.'26 i 17 maszynopisów

z utworami F. Sêdzickiegol27.
Odrêczne odpisy wierszy publikowanych przez Sêdzickiego w "Gazecie

Gdañskiej", opatrzone uwagami A. Bukowskiego, znajduj¹ siê pod sygn.
Rs II 81.128

Zbiory poezji Franciszka Sêdzickiego w oprac. A. Bukowskiego zawar-
te s¹ w grupie inw. oznaczonej sygn. Rs II 82129.

Trzy odrêbne jednostki inw. dotycz¹ publikacji Sêdzickiego. Znajduj¹ siê tutaj
przede wszystkim Dumki z kaszubskich pól, wydane w Koœcierzynie w r. 1911130
(sygn. Rs II 77), a tak¿e - wyd. w Pelplinie po r. 1920 - broszura Glos przestrogi.

Kilka uwag w sprawie kaszubskiej'31 (sygn. Rs II 78). Oddzieln¹jedn. inw.
stanowi¹: numer drugi (z r. 1913) periodyku F. Sêdzickiego "Swój do swego.
Pisemko s³u¿¹ce popieraniu przemys³u i kupiectwa polskiego" (sygn. Rs II 80/1)
oraz autograf rec. Franciszka Krêckiegol32 pierwszego numeru tego wydawnic-
twa (Rs II 80/2).

Oprócz - omówionej ju¿ wy¿ej - grupy dokumentów osobistych F. Sêdzickie-
go, w kolekcji znajduje siê pokaŸna iloœæ materia³ów biograficznych - dotycz¹cych
jego osoby - proweniencji wtórnej. S¹ to opracowania A. Bukowskiego i innych
autorów oraz publikacje prasowe. Materia³y te pogrupowane zosta³y w obrêbie
czterech sygnatur: od Rs II 73 do Rs II 76.

Sygn. Rs II 73 obejmuje materia³y z warsztatu naukowego A. Bukowskiego,
dotycz¹ce Franciszka Sêdzickiego ijego twórczoœci. Zawiera ona konspekty i no-

126 Zawiera Hymn dzieci polskich, cierpi¹cych za sprawê religii œw. w szko³ach pruskich podczas
strejku szkolnego na Pomorzu w 1: 1906/Na nutê: "Serdeczna Matko',!,', tekst jest il. wyk.
przez Sêdzickiego ludowym motywem kaszubskim, I k. (sygn. Rs II 79/7).

127 Nastêpuj¹ce tytu³y: Tako sobie Frantóweczka. Wrzos. Odwiedzi³ mnie mój znany kum (sygn.
Rs 1179/8), Troche bojci troche prawdy: ukorano plotka (sygn. Rs 1179/9), Jestem Kaszub¹ (sygn.
Rs II 79/10), Witojta, Kaszuby! (sygn. Rs II 79/11), Naszo mowa (sygn. Rs II 79/12), Nasz ,\'korb
(sygn. Rs 1179/13), Pojedzeme na Kaszube (Rs 1179/14), Historio barzo czekawo i wiarogodno.
(~j¹tek) (sygn. Rs 1179/15), Hej witajcie mi Kaszuby (sygn. Rs 1179/16), Zwoni¹ na polu ¿niwne
kose (sygn. Rs II 79/17), Kaszuba wierny (sygn, Rs II 79/18), Mistrzowi Jadamowi (sygn. Rs II
79/19), Wierzyczanka czyli syrena koœcierska: legenda wed³ug podañ ludo~ch (sygn. Rs 1179/20),
Z poranku ¿ycia (poemat odtworzony wedhlg treœci nie s³ów zaginionego poematu z 1: 1915) (sygn.
Rs 1179/21), Powinszowanie (sygn. Rs 1179/22), Hymn Braci Pomorskich (sygn. Rs 1179/23), ̄ece
wiedno tworzy. Leæ go³¹bku (sygn. Rs 1179/24).

128 Rêkopis na 6-ciu k. zawiera nastêpuj¹ce tytu³y: Piosnka Kaszubska, Niechaj ¿yj¹ nam Kaszuby,
Jam synem Kaszub, Krakowiak kaszubskiej dziewczyny, Tu m³odemu smutne ¿ycie, gdy ma
w sercu ¿al, Bracia, rozszerzajcie gazetê Gdañsk¹ albo Gazetê Wejherowsk¹.

129 S¹ to trzy maszynopisy: dwa egz. antologii Sêdzicki - ~pisy [oba warianty zawieraj¹ po 7 k.
maszyn.] (sygn. Rs 1182/1,2) oraz zbiorek Franciszek Sêdzicki (1882-1957)/23 k. maszyn. + I k.
rkps spisu utworów] (Rs II 82/3).

130 Egz. jest opatrzony odrêcznymi adnotacjami A. Bukowskiego.
131 Jest to odbitka z "Goñca Pomorskiego".
132 Podpisany jest pseud. "Bobrius".
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tatki biograficzne, wykazy i fiszki bibliograficzne oraz artyku³y F. Fenikowskie-
gOJ33 oraz J. Strumieñskiego134 dotycz¹ce F. Sêdzickiego.

Pod sygn. Rs 74 znajduje siê natomiast 11 tekstów artyku³ów i opracowañ
biograficznych sporz¹dzonych przez Andrzeja Bukowskiegol35.

Zbiór wycinków prasowych, z publikacjami poœwiêconymi Franciszkowi Sê-
dzickiemu - zajego ¿ycia, zawierajedn. inw. oznacz. sygn. Rs II 76136. Nekrolo-
gi zaœ i publikacje poœmiertne obejmuje zbiór wycinków o sygn. Rs II 75137.

133 Ulica Sêdzickiego [wyc. z "Dz. Ba³t" nr 13/1956] (sygn. Rs II 73/7).
134 Franciszek Sêdzicki [odpis maszyn. z: "Pomorze", czerwiec 1956] (sygn. Rs II 73/8).
135 Zawiera: Franciszek Sêdzicki. Notatka z rozmo\³Jl w d. 26././950 r.[autograf, 3 k.] (sygn. Rs II

74/1), Pytania dot. FI: Sêdzickiego dla p. Józefy Sêdzickiej [autograf, 2 k.] (sygn. Rs II 74/2),
Sêdzicki. /konspekt biografii/ [autograf, l k.] (sygn. Rs II 74/3), Sêdzicki - refleksje moje [auto-
graf, l k.] (sygn. Rs II 74/4), Franciszek Sêdzicki [autograf, 27 k.] (Rs II 74/5), Franciszek
Sêdzicki 1882-1957 [autograf, 6 k.] (sygn. Rs II 74/6), Franciszek Sêdzicki 1882-1957 [maszyn.,
13 k.] (sygn. Rs II 74/7), Sêdzicki Franciszek (1882-/957) [maszyn., 8 k.] (sygn. Rs II 74/8),
W 100-lecie urodzin i 25-lecie zgonu. Franciszek Sêdzicki pisarz kaszubski - patriota polski [ma-
szyn., 8 k.] (sygn. Rs II 74/9), Franciszek Sêdzicki jako poeta i pisarz [wyc. z: "G³. Wybrz."
Nr 95/1967] (sygn. Rs II 74/10), Franciszek Sêdzicki pisarz kaszubski - patriota polski: 100-lecie
urodzin i 25-lecie zgonu [wyc. z: "Dz. Ba³t." Nr 36/1982] (sygn. Rs II .74/11).

136 S¹ to wycinki z nastêpuj¹cych tytu³ów prasowych: "S³owo Pomorskie" [1939 r., lwyc.] "Dzien-

nik Ba³tycki" [1951- 1957,7 wyc.] "G³os Wybrze¿a" [1956 r., lwyc.].
137 Zawiera: Nekrologi i relacje prasowe z pogrzebu F. Sêdzickiego [3 wyc.] (sygn. Rs II 75/1);

Boles³aw Wit Œwiêcicki: Pamiêci o Franciszku Sêdzickim nie wolno utopiæ w milczeniu [wyc.
z: "G³. Wybrz." Nr 123/1957] (sygn. Rs II 75/2); Czy w Wie¿ycy powstanie schronisko PTTK im.
F: Sêdzickiego? [wyc. z: "Dz. Ba³t." Nr 78/1967] (sygn. Rs II 75/3); Minê³oju¿ 10 lat od .ymierci
nestora poetów kaszubskich Franciszka Sêdzickiego [wyc. z: "Dz. Ba³t." Nr 78/1967] (sygn.
Rs II 75/4); Leon Roppel: Franciszek Sêdzicki, partyzanci Kaszubscy i œpiewanie psa Mopiego
[wyc. z: "Dz. Ba³t." Nr 278/1970] (sygn. Rs II 75/5).
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STANIS£AW SALMONOWICZ

POMORSI<IE PROWINCJE PRUS

W LATACH 1850-1918. PRÓBA BILANSU

Ostatnie kilkanaœcie lat przynios³o ogromny postêp w badaniach, tym razem ge-
neralnie pióra polskich historyków, nad dziejami Pomorza Zachodniego, ówczesnych
Prus Zachodnich i Wschodnich! . Ogromn¹ rolê odegra³o tu doprowadzenie do koñ-
ca kilku wielkich syntez - dziejów Gdañska2, Szczecina3. Nast¹pi³ rozkwit badañ nad

dziejami Kaszubszczyzny4, sprawami spo³eczno-gospodarczymi5, nad dziejami pol-
skiego ruchu narodowego6, sprawami Warmii i Mazur7. Prowadzone od lat prace
nad wielk¹ syntez¹ dziejów Pomorza zaowocowa³y ostatnio og³oszeniem tomu, który
dla epoki 1850-1918 uj¹³ problemy ogólne, sprawy administracji i prawa, oraz zawar³
wielk¹ panoramê stosunków spo³eczno-gospodarczych wraz ze szczegó³owym ob-
razem przemian demograficznych8 . Warto wiêc mo¿e podj¹æ zwiêz³¹ próbê wska-

l Odsy³am tu generalnie do wielkiej bibliografii: Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und

Gegenwart. Bibliographie, vol. I-IV, hrsg. A. Lawaty i in., Wiesbaden 2000, oraz do omówienia
stanu badañ przez W. Stêpiñskiego i pisz¹cego te s³owa [w:] Historia Pomorza, t. IV (1850-
1918), cz. I: Ustrój, gospodarka, spoleczñstwo, pod red. S. Salmonowicza, Toruñ 2000, s. 14-30.
St¹d w niniejszych uwagach odsy³am jedynie do nowszej literatury przedmiotu. Dla dziejów Prus
Zachodnich i Wschodnich istnieje zwiêz³y zarys w j. niemieckim zawieraj¹cy szczegó³owe wska-
zówki bibliograficzne, jednak¿e niektóre twierdzenia autorów tego zarysu budz¹ zasadnicze w¹t-
pliwoœci, por. Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreussens. Teil III: Von der Reformzeit bis
zum Vertragvon Versailles 1807-1918, hrsg. von E. Opgenoorth, Liineburg 1998; por. moje uwagi
krytycze: "Zapiski Historyczne", 65: 2000, z. 2, s. 206-209.

2 Por. Historia Gdañska, t. IV, cz. 1: 1815-1920, pod red. E. Cieœlaka, Sopot 1998.
3 Por. Dzieje Szczecina 1806-1945, t. III, pod red. B. Wachowiaka, Szczecin 1994.
4 Por. zbiór prac w dwujêzycznym wydaniu pt. Pomorze - ma³a ojczyzna Kaszubów (Historia

i wspó³czesnoœæ), pod red. J. Borzyszkowskiego i D. Albrechta, Gdañsk-Lubeka 2000, a tak¿e
ogólniejsze szkice J. Borzyszkowskiego pt. Gdañsk i Pomorze w XIX i XXwieku, Gdañsk 1999.

s Tu nale¯y nade wszystko odes³aæ-do licznych rozpraw K. Wajdy, E. W³odarczyka i W. Stêpiñ-

skiego. Por. zw³aszcza: W. Stêpiñski, W³asnoœæ junkierska na Pomorzu Zachodnim w latach
1807-1914, t. I-II, Szczecin 1989; E. W³odarczyk, Rozwój gospodarczymiastporto~chpruskich
prowincji nadba³tyckich w latach 1808-1914, Wroc³aw 1987. Generalnie odsy³am do cz. 1, t. IV
Historii Pomorza cyt. wy¿ej.

6 Por. zw³aszcza P. Bohning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815-1871. Ein zum

Integrationsprozess der polnischen Nation, Marburg 1973; S. Wierzchos³awski, Polski ruch naro-
do~ w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wroc³aw 1980.

7 Dla spraw Warmii por. J. Jasiñski, Œwiadomoœæ narodowa na Warmii w XIX wieku, Olsztyn 1983,
tam¿e bogata bibliografia ogólna.

8 Por. przypis 1.
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zania,jak wedle najnowszych badañ mo¿na uj¹æ g³ówne linie rozwojowe oraz blaski
i cienie epoki, która ju¿ swym bilansem bezpoœrednio wp³ynê³a na dalszy bieg dzie-
jów pomorskich w XX w.

Zacz¹æ nale¿y od przypomnienia podstawowego, i¿ Pomorze w okresie od 1850
do 1918 r. by³o w ca³oœci pod w³adz¹ prusk¹, aod 1871 r. tak¿e w ca³oœci wchodzi-
³o w sk³ad II Rzeszy Niemieckiej. Je¿eli w pierwszej po³owie XIX w. pañstwo
pruskie by³o nadal pañstwem absolutnym, swego rodzaju monarchi¹ biurokratycz-
no-policyjn¹ w stylu epoki Restauracji i Œwiêtego Przymierza, to od 1850 r. nast¹pi³
wielki, acz nieraz hamowany proces przemian9. Pomorze od 1850 r. by³o czêœci¹
pruskiego pañstwa jako monarchii konstytucyjnej, w której jednak, o czym trzeba
stale pamiêtaæ, dawne elity w³adzy, a zw³aszcza osobiœcie król pruski, zachowali
siln¹ pozycjê, nie tylko faktyczn¹, ale i ustrojow¹. Nastêpowa³a jednak¿e, choæ
powoli po wydarzeniach rewolucyjnych lat 1848-1849, pewna liberalizacja ustroju
politycznego i spo³ecznego, choæ wiele zmian wprowadzono w sposób najmniej
konsekwentny w³aœnie w prowincjach pruskich, czy to na skutek oporu elit junkier-
skich, czy to ze wzglêdu na problem polski w Prusach Zachodnich. Liberalizacja
polityki pañstwa oznacza³a jednak mo¿liwoœæ doœæ swobodnego publikowania cza-
sopism i innych wydawnictw, ograniczenie w pewnej mierze samowoli administra-
cji lokalnej, powoln¹ emancypacjê warstw ni¿szych na wsi i w miastach od przewagi
elit tradycyjnych, nadal zw³aszcza silnych na Pomorzu Zachodnim. Ogromne zna-
czenie, z niejednego punktu widzenia pozytywne, mia³ fakt wejœcia Prus w sk³ad
II Rzeszy Niemieckiej, w której konstytucja i inne ustawy ogólnoniemieckie ró¿ni³y
siê na korzyœæ od nadal licznych konserwatywnych przepisów pruskich. Nie nale-
¿y jednak zapomnieæ o fakcie, i¿ zjednoczenie Niemiec o¿ywi nacjonalizm nie-
miecki: w niejednym "pañstwowe" myœlenie biurokracji pruskiej zastêpowaæ bêdzie
w dobie wilhelmiñskiej jaskrawy szowinizm narodowylo. Przecie¿ epoka lat
1871-1914 by³a pe³na kontrastów w zwi¹zku z hegemonialn¹ rol¹ Prus w zjedno-
czonych Niemczech zjednej strony, a dynamicznym rozwojem gospodarki i cywi-
lizacji niemieckiej w tym okresie z drugiej. Rozkwit w drugiej po³owie wieku inicjatyw
oddolnych ludnoœci, widoczny zw³aszcza w latach 80. i nastêpnych, w zakresie
gospodarki, ¿ycia spo³ecznego, spraw politycznych i kultury szed³ w parze z roz-
wojem oœwiaty, przemianami cywilizacyjnymi w skali ca³ego pañstwa niemieckie-
go. Je¿eli chodzi natomiast o sytuacjê ludnoœci polskiej w Prusach Zachodnich

9 Por. ogólnie S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczêñstwa, wyd. 2, Warszawa 1998,

s. 295 i n.
10 Por. M. Doerry, Obergang.\"menschen. Die Mentalitiit der Wilhelminer und die Krise des Kaiserre-

ich es, Weinheim und Miinchen 1986; H. Wal ser Smith, German Nationalism and Religions Con-
jlict. Culture, Ideology, Politices 1870-1914, New Yersey 1995. Na s. 173 o roli kontlikul
polsko-niemieckiego dla ¿ycia codziennego w Prusach Zachodnich autor napisa³: " That antipathy
saturated daily life, it seeped in to personal relations, it poisoned popular attitudes, it even perme-
ated the litterature oJthe east ".
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i Wschodnich to fakt silnego odrodzenia siê œwiadomoœci narodowej i aktywnoœci
politycznej spo³eczeñstwa polskiego w latach 1848-1849, a póŸniej istotny wp³yw
powstania styczniowego spowodowa³y zdecydowan¹ kontrakcjê w³adz i czêœci

spo³eczeñstwa niemieckiego przeciw niezwykle wyolbrzymionemu "niebezpieczeñ-
stwu polskiemu", co zaowocowa³o w Rzeszy Niemieckiej zdecydowan¹, a konty-
nuowan¹ a¿ po rok 1918 z niewielkimi zmianami, polityk¹ antypolsk¹, polityk¹
germanizacyjn¹, która mia³a ograniczyæ rolê polskiego elementu wszêdzie - w go-

spodarce, ¿yciu publicznym, kulturze i to wielokrotnie metodami, nawet specjalny-
mi ustawami czy rozporz¹dzeniami, sprzecznymi z podstawowymi prawami
konstytucyjnymi, sprzecznymi z zasadami pañstwa praworz¹dnego, za jakie Prusy
i Rzesza Niemiecka siê uwa¿a³y i by³y generalnie uwa¿aneJ I . Istnienie przecie¿

w II Rzeszy Niemieckiej liberalnej konstytucji, rola s¹downictwa administracyjne-
go, jak i wiele ustawogólnoniemieckich, poprawia³o po³o¿enie ogó³u obywateli wobec
aparatu w³adzy w tym i polskiej mniejszoœci na Pomorzu. Zasadnicze znaczenie
mia³ fakt wprowadzenia demokratycznych wyborów do Sejmu Rzeszy (Reich-
stag), podczas gdy w Prusach, a¿ do koñca istnienia monarchii pruskiej, utrzyma³
siê zacofany system wyborczy daj¹cy przywileje elitom w³adzy. Wszêdzie tam,
gdzie prym mia³y przepisy pruskie, sytuacja grup ludnoœci Ÿle widzianych przez
elity rz¹dz¹ce by³a trudna, jednak¿e reforma s¹downictwa i prawa karnego oraz,
o wiele póŸniej - tak¿e i prawa cywilnego i inne ogólnoniemieckie ustawy, zw³asz-

cza z zakresu prawa i ubezpieczeñ spo³ecznych, dzia³a³y na rzecz polepszenia sy-
tuacjijednostki i grup nieuprzywilejowanych.

Zgodnie z ustaleniami Szczepana Wierzchos³awskiego, w³adze pruskie epoki
Bismarcka i Wilhelma II liczy³y na zdecydowane os³abienie roli polskiego ducho-
wieñstwa i ziemiañstwa, co mia³o doprowadziæ do szybkiej germanizacji wsi pol-
skiej i wielkopolskiej. Kulturkampf spotka³ siê przecie¿ ze zdecydowanym oporem
polskiego ch³opa: obrona wiary katolickiej, jêzyka polskiego prowadzi³a nieuniknie-
nie do postaw opozycyjnych wobec w³adz pruskich, do uaktualnienia czy naro-
dzenia siê silnej œwiadomoœci narodowej. W tej walce z pañstwem pruskim
spo³eczeñstwo polskie w Prusach Zachodnich i na Warmii wykorzystywa³o wszel-
kie mo¿liwoœci legalnego dzia³ania na polu gospodarczym, spo³ecznym i kultural-

II Wielokrotnie proklamowano Prusy i II Rzeszê jako pañstwo praworz¹dne (Rechtsstaat). O tej
kwestii ale i o licznych rysach na niemiecko-pruskiej praworz¹dnoœci, zw³aszcza wobec Polaków,
Duñczyków, Alzatczyków por. S. Salmonowicz, Prusy..., s. 34 i n., 59 i n., 64-65, tam¿e
cytowana literatura przedmiotu. M. Stiirmer, Das ruhelose Reich. Deutschland 1866-1918, Berlin
1983, s. 62, napisa³, i¿ we wschodnich prowincjach Prus" ... lebte dasfriderizianische Machtkar-
tell von Biirokratie, Militiir und Grossgrundbesitzfast unbeschiidigtfort". Moim zdaniem nale¿y
widzieæ równoczeœnie silne procesy modernizacyjne i tward¹ nieraz obronê starych struktur
i hierarchii. Konserwatywna modernizacja Prus drugiej po³owy XIX w. to ³¹czenie efektywnoœci,
sprawnoœci i dynamizmu administracji pañstwowej i samorz¹dowej z utrzymaniem mo¿liwie
trwa³ym dawniej potêgi elit, której wyrazem by³a si³a biurokracji pruskiej.
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nym, równoczeœnie bior¹c coraz aktywniejszy udzia³ w walce politycznej. W ten
sposób w tych czêœciach Pomorza, gdzie dzia³a³ element polski, powstawa³y wszelkie
analogiczne do niemieckich instytucje ¿ycia spo³ecznego, które podejmowa³y te
same d¹¿enia modernizacyjne, co spo³eczeñstwo niemieckie, ale realizowane w du-
chu solidarnoœci narodowej: narastaj¹cy szowinizm niemiecki nie pozostawia³ Po-
lakom do wyboru innej drogi. Je¿eli spo³eczeñstwo polskie zaboru pruskiego posz³o
generalnie po linii pracy organicznej, to w rezultacie potrafi³o œrodkami legalnymi
utrzymaæ w zasadzie swój stan posiadania, uniemo¿liwiæ wiêksze sukcesy germa-
nizacji, zachowaæ odrêbnoœæ narodow¹ Polaków. Zasadnicze znaczenie na Pomo-
rzu mia³a tu wiêŸ miêdzy katolicyzmem a narodowymi postawami Polaków i mo¿na
konkludowaæ, i¿ efektem nieprzewidzianym przez twórców kulturkampfu by³o
umocnienie polskiego poczucia narodowego, silnie powi¹zanego z oparciem o Ko-
œció³ katolicki. Specyficzna sytuacja ludnoœci polskiej po roku 1871 powodowa³a, i¿
w przeciwieñstwie do sytuacji w zaborze rosyjskim, dominowa³a tu idea solidarno-
œci narodowej, wi¹zanie w dzia³aniach spo³ecznych czy politycznych, zarówno du-
chowieñstwa, ziemian, inteligencji miejskiej, mieszczañstwa i polskiego ch³opa. Inna
by³a sytuacja Mazurów w Prusach Wschodnich, z których tylko czêœæ na prze³o-
mie XIX/XX w. posiad³a polsk¹ œwiadomoœæ narodow¹.

¯ycie polityczne prowincji Pomorze Zachodnie i w sporej mierze w Prusach
Wschodnich toczy³o siê w ramach sporów miêdzy ugrupowaniami niemieckimi:
dawniejsze walki miêdzy libera³ami i konserwatystami odchodzi³y na margines,
ros³a rola wspólnego frontu stronnictw politycznych epoki wilhelmiñskiej w walce
z rosn¹cym w sile w du¿ych miastach ruchem socjaldemokratycznym. Na tere-
nach wiejskich przewa¿a³y g³ównie ugrupowania polityczne, bezpoœrednio nadal
zwi¹zane z pruskimi elitami w³adzy. Inaczej by³o w Prusach Zachodnich i czêœcio-
wo u progu XX w. na Warmii, gdzie antagonizm narodowy i religijny okreœla³ wy-
bory polityczne, co prowadzi³o najczêœciej do koalicyjnych porozumieñ stronnictw
niemieckich celem wyeliminowania szans polskich kandydatów na pos³ów do sej-
mu pruskiego czy Reichstagu.

Cezura koñca pierwszej wojny œwiatowej jest dla terytoriów pomorskich po-
wszechnie niemal¿e uznawana, zarówno w historiografii niemieckiej jak i polskiej:
lata 1918-1920 otwieraj¹ju¿ now¹ epokê, przynosz¹ pe³en wydarzeñ okres przej-
œciowy od upadku cesarstwa niemieckiego i monarchii pruskiej oraz powstania -
tak¿e w listopadzie 1918 r. - niepodleg³ego pañstwa polskiego. Ten okres przej-

œciowy to epoka powstania wielkopolskiego(które wywar³o znaczny wp³yw na bieg
wydarzeñ na Pomorzu), plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz powrót do odrodzo-
nego pañstwa polskiego czêœci terytoriów pomorskich. Równoczeœnie, zarówno
na terytoriach, które pozosta³y w ramach pañstwa niemieckiego, jak i tym bardziej
odrodzonego pañstwa polskiego, rozpoczê³a siê w 1918 r. nowa epoka ustrojowa:
w Niemczech po upadku cesarstwa narodzi³a siê demokratyczna, choæ pozbawio-
na szerokiego poparcia, republika weimarska. Odrodzona Polska si³¹ rzeczy, choæ
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nieraz etapami, zmieni³a oblicze polityczno-ustrojowe wszystkich tych terytoriów,
które w latach 1918-1921 wesz³y w sk³ad II Rzeczypospolitej.

Wracaj¹c do biegu wydarzeñ, przypomnijmy istotny fakt, i¿ uprzednio Pomorze
lat 1850-1914 by³o krain¹ pokoju, co wp³ynê³o na pewien postêp gospodarki i cywi-
lizacji. Wojny prowadzone w tej epoce przez Prusy toczy³y siê z dala od terytoriów
pomorskich, choæ oczywiœcie, tak¿e i ¿o³nierze z prowincji pomorskich ginêli na
tych wojnach, a wojna z Francj¹ 1870-1871 obudzi³a wœród ludnoœci niemieckiej
falê patriotyzmu -nacjonalizmu prusko-niemieckiego. Dla polskiego spo³eczeñstwa
tak¿e znaczenie mia³y wydarzenia powstania styczniowego w zaborze rosyjskim.
Wojna dotar³a na Pomorze swymi powa¿nymi konsekwencjami dopiero w toku
I wojny œwiatowej. Dzia³ania wojenne objê³y wprawdzie tylko (ale z dotkliwymi
stratami ludnoœci) znaczn¹ czêœæ Prus Wschodnich, jednak¿e lata pierwszej total-
nej wojny XX wieku, wywar³y powa¿ny wp³yw na ¿ycie ludnoœci: wymieniæ tu
nale¿y straty ludnoœciowe z powszechnej w toku wojny mobilizacji zdolnych do
s³u¿by wojskowej, narzucenie w ostatnich latach wojny w Niemczech swego ro-
dzaju dyktatury w³adz wojskowych i administracyjnych, a nade wszystko lata
1914-1918 by³y latami dotkliwych wyrzeczeñ (biedy) ¿yciowych ca³ej niemal lud-
noœci prowincji pomorskich. Warunki zaœ wojenne, to by³a zjednej strony wojenna
gospodarka, a z drugiej - zawieszenie w praktyce ¿ycia politycznego, co zw³asz-

cza dotyka³o polsk¹ mniejszoœæ i ugrupowania socjalistyczne. Zmiany w gospodar-
ce polega³y g³ównie na rozbudowie produkcji przemys³owej, s³u¿¹cej bezpoœrednio
celom militarnym, jak i na upadku relatywnym innych dziedzin (w tym i rolnictwa),
m.in. z braku r¹k do pracy. W sumie prowincje pomorskie by³y z niejednego punktu
widzenia wycieñczone wojn¹, a w œrodowiskach polskich narasta³ opór wobec

w³adzy niemieckiej.
Takie by³y, w syntetycznym skrócie, ramy ¿ycia i dzia³alnoœci w prowincjach

pomorskich od 1850 do 1918 r. Jednak epoka lat 1850-1914 by³a bardzo istotna dla
dziejów Pomorza z punktu widzenia stosunków spo³ecznych, gospodarczych i kul-
turalnych. Mo¿na powiedzieæ z pewnym uproszczeniem, i¿ dopiero w drugiej po³o-
wie wieku ujawni³y siê d³ugotrwa³e skutki reform agrarnych, przemian w zakresie
w³asnoœci ziemi, ¿e nast¹pi³ wyraŸny rozwój i modernizacja rolnictwa, acz z cza-
sem du¿e wahania koniunktury rolnej mia³y wp³yw na po³o¿enie materialne wsi,
zw³aszcza wielkiej w³asnoœcil2. Imponuj¹cy przecie¿ rozwój przemys³owy Nie-
miec jako ca³oœci otworzy³ du¿e mo¿liwoœci migracji si³y roboczej z relatywnie
przeludnionych terenów Pomorza (tu tak¿e rola wczeœniej czêœciowo du¿ej emi-
gracji za ocean), co podnios³o znaczenie si³y roboczej w rolnictwie, prowadzi³o do

12 Badania W. Stêpiñskiego ukaza³y znaczn¹ rolê pañstwa dla zapewnienia rolnictwu pomorskiemu,

zw³aszcza wielkiej w³asnoœci ziemskiej, pozycji uprzywilejowanej, co prowadzi³o pod koniec
wieku XIX do szeregu dzia³añ o charakterze protekcyjnym. W sumie rolnictwo prowincji pomor-
skich osi¹gnê³o u progu I wojny œwiatowej wysoki poziom.
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jego modernizacji, szerokiego zastosowania maszyn rolniczych i polityki rozbudo-
wy przemys³u przetwórstwa rolniczego. Tak¿e, ale tylko w niektórych oœrodkach
miejskich, w wielkich portach Pomorza, oraz w zakresie przemys³u rolnego, nast¹-
pi³ znacz¹cy rozwój przemys³u. W sumie jednak, choæ prowincje pomorskie bra³y
pewien udzia³ w ogólnopolskich czyogólnoniemieckich trendach rozwoju ekono-
micznego i modernizacji ¿ycia spo³ecznego, to udzia³ ten by³ mimo wszystko relaty-
wnie niewysoki, bo utrzymywa³ siê generalnie g³ównie rolniczy charakter wszystkich
trzech prowincji, podobnie jak i wyraŸne zacofanie stosunków spo³ecznych wyni-
kaj¹ce m.in. z nadal silnej pozycji junkrów - w³aœcicieli dóbr ziemskich, co znajdo-

wa³o tak¿e wyraz (nie bez wp³ywu problemów narodowoœciowych Prus Zachodnich
i Wschodnich) w utrzymywaniu siê odrêbnoœci ustrojowych i prawnych prowincji
wschodnich, odrêbnoœci korzystnych dla lokalnych elit konserwatywnychl3. Po-

wy¿sze stwierdzenia generalnie s³uszne, nie przecz¹jednak niektórym osi¹gniê-
ciom prowincji pomorskich w rolnictwie, g³ównie w zakresie dynamicznej rozbudowy
przemys³u rolnego (cukrownie, gorzelnie, mleczarnie itd.), co wraz z szybk¹ w tym
okresie rozbudow¹ sieci kolejowej na Pomorzu, otwiera³o wiêksze mo¿liwoœci
wywozu p³odów rolnych, zw³aszcza z Pomorza Zachodniego i Prus Zachodnich.

Centralne znaczenie, nie tylko dla spraw politycznych, ale i rozwoju kultury
na terytoriach Prus Zachodnich i czêœciowo Prus Wschodnich, mia³ problem
walki narodowoœciowej polsko-niemieckiej. Jak wskazano, sprawy te nabra³y
ostrego charakteru ju¿ po 1848 r., w latach 1863-1865. Po stronie niemieckiej
wp³ywowe czynniki w pañstwie nie szuka³y ¿adnego rozwi¹zania "lojalistyczne-
go", nie chcia³y siê ograniczaæ do jakiejœ próby uzyskania lojalnoœci g³ównych si³
spo³ecznych polskich w Prusach (tak to zrobiono z du¿ym sukcesem w Austrii
w 1869 r.), lecz podjêto, zw³aszcza po roku 1871, zdecydowan¹ walkê z polsko-
œci¹ prowadzon¹ w ten sposób, i¿ celem tej walki by³a germanizacja gros tej
ludnoœci, a wiêc pozbawienie jej w³asnego jêzyka i w³asnej kultury. Walka ta,
choæ przynios³a na niektórych terenach (g³ównie mazurskich czy w okolicach
Gdañska) niew¹tpliwe sukcesy, to w sumie, mimo i¿ by³a wielokrotnie prowa-
dzona z jaskrawym naruszeniem zasad praworz¹dnoœci - zakoñczy³a siê nie tyl-

ko relatywnym niepowodzeniem tych d¹¿eñ, ale i wyraŸnym wzmocnieniem
polskiej œwiadomoœci narodowej i to nie tylko w Prusach Zachodnich, ale i na
Warmii i czêœciowo na Mazurach. Szczególnie zaostrzenie tej walki wi¹za³o siê
z polityk¹ kulturkampfu zainicjowan¹ przez Bismarcka, która godz¹c w prawa
i pozycjê spo³eczn¹ Koœcio³a katolickiego w Prusach, mia³a tak¿e na celu swego

13 Szczególnie by³o to widoczne na p³aszczyŸnie przepisów administracyjnych i innych dotycz¹-
cych stosunków wiejskich, przepisów o czeladzi, prawa ³owieckiego, przepisów o gospodarce
leœnej i wodnej. O utrzymywaniu nadal instytucji obszarów dworskich o odrêbnej pozycji praw-
nej, pozostaj¹cych pod w³adz¹ w³aœciciela dóbr por. S. Salmonowicz, Historia Pomorza, t. IV,
cz. l, s. 57-58. Najbardziej tradycyjne stosunki w tej mierze panowa³y na Pomorzu Zachodnim.
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rodzaju "spacyfikowanie" w ówczesnym zaborze pruskim Koœcio³a katolickiego,
w przewa¿aj¹cej mierze maj¹cego wyraziste oblicze polskiel4. Do kwestii tej
jeszcze trzeba bêdzie wróciæ. Nale¿y jednak tu podkreœliæ, i¿ owo dzia³anie prze-
ciw Koœcio³owi katolickiemu, zw³aszcza w Prusach Zachodnich, dotykaj¹ce tra-

dycji i zainteresowañ ¿ywotnych spo³eczeñstwa polskiego, spowodowa³y
dodatkowo silny opór przeciw polityce pañstwa pruskiego oraz odradzanie siê
polskoœci (b¹dŸ wiêzi z polskoœci¹jak u Kaszubów) w œrodowiskach wiejskich
czy ma³omiasteczkowych, które przez 1871 r. pozostawa³y nieraz narodowo bierne,
a które zw³aszcza na prze³omie XIX i XX w., zaczê³y okazywaæ coraz wiêksz¹
prê¿noœæ w obronie jêzyka i kultury polskiej, w obronie polskoœci Koœcio³a kato-
lickiego, w popieraniu narodowych aspiracji politycznych, ³¹czonych coraz bar-
dziej z umiejêtnoœci¹ walki ekonomicznej ze œrodowiskami niemieckimi. W walce
tej, maj¹cej g³ównie swe aspekty na p³aszczyŸnie dzia³ania legalnego, spraw spo-
³eczno-ekonomicznych i kulturalnych, Polacy obronili podstawy swej niezale¿no-
œci gospodarczej i kulturowej: mimo trudnych warunków w konfrontacji z potê¿nym
aparatem administracji pruskiej, wspomaganej coraz wyraŸniej pod koniec wie-
ku XIX przez organizacje i instytucje nacjonalistyczne niemieckie, zdo³ano zbu-
dowaæ do prze³omu XIX/XX wieku spo³eczeñstwo polskie bardziej samodzielne
i silniejsze ni¿ by³o ono w pierwszej po³owie wiekul5. Polska spó³dzielczoœæ, pol-
skie banki, polskie stowarzyszenia kulturalne, wykorzystuj¹c mo¿liwoœci legal-

nego dzia³ania (ci¹gle utrudnianego szykanami administracji), dokona³y wielkiego
dzie³a. Równoczeœnie jednak, ca³a polityka w³adz pruskich, generalnie popierana
przez miejscowe elity niemieckie, a zw³aszcza takie fakty, jak budzenie silnego
niemieckiego szowinizmu na tle walki wyborczej w wyborach do Reichstagu
w latach 80.-90. i póŸniej - wszystko to razem spowodowa³o, i¿ antagonizm pol-
sko-niemiecki na tych terenach osi¹gn¹³ u progu XX w. bardzo ostry charakter,
co wyra¿a³a dobitnie w swych licznych antypolskich w¹tkach regionalnych tzw.

Heimat-literatur6.
Je¿eli spojrzymy z pewnej perspektywy na sprawy kultury i rozwoju cywiliza-

cyjnego Pomorza, to oczywiœcie stwierdzamy, i¿ panuj¹c¹ oficjalnie i generalnie~

14 Literatura do spraw kulturkampfu w zaborze pruskim jest ju¿ obfita, na Warmii i w Prusach
Zachodnich okres ten ³¹czy siê bezpoœrednio z zaostrzeniem walki z polityk¹ germanizacyjn¹
w³adz pruskich, por. m.in. R. Traba, Niemcy-Warmiacy-Polacy 1871-1914: z dziejów niemieckie-
go ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach, Olsztyn 1994, tam¿e dalsza
literatura. Por. tak¿e zbiór rozpraw pod red. J. Jasiñskiego, Zagadnienia narodowoœciowe w Pru-
sach Wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn 1993. Brak syntezy spraw kulturkampfu dla pro-

wincji Prusy Zachodnich.
15 Generalnie niepowtarzalne posuniêcia pruskiej polityki wobec Polaków podkreœli³ S. Hartmann

w cyt. Handbuchu w przypisie I, s. 68, stwierdzaj¹c, i¿ podjête dzia³ania w latach 80. i nastêp-
nych" ...konnten das Vordringen der nationalpolnischen Bewegung nicht aujhalten ".

16 Por. moje uwagi w art. pt. Literatura piêkna Pomorza Wschodniego (1850-1918), "ActaCassubia-

na", t. II, Gdañsk 2000, s. 198 i n.
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by³a kultura niemiecka 17 . Je¿eli z punktu widzenia wy¿szych wartoœci artystycznych,

kulturalnych czy naukowych, Pomorze pozostawa³o nadal wobec g³ównych oœrodków
kultury niemieckiej w pozycji prowincji, to na odmianê, trudno zaprzeczyæ osi¹gniêciu
znacznych sukcesów w modernizacji i rozwoju kultury szerokich warstw spo³ecznych.
Tak wiêc spo³eczeñstwo niemieckie wszystkich trzech prowincji Pomorza by³o nie-
w¹tpliwie ch³onnym konsumentem kulturalnych wartoœci ogólnoniemieckich, zarów-
no w dziedzinie literatury, czasopiœmiennictwa, muzyki i teatru. Rzadko natomiast
miejscowi twórcy wykraczali poza cenion¹ ówczeœnie przeciêtnoœæ, wyj¹tki (jak
A. Holz, M. Halbr, H. Sudermann) potwierdzaj¹ regu³ê³8 . Stosunkowo niewiele zdzia-
³a³o Pomorze w dziedzinie nauki wykraczaj¹cej poza osi¹gniêcia nadal zazwyczaj
regionalnych Privatgelehrte, skoro sieæ szkó³ wy¿szych nie by³a rozwiniêta, a jedynie
Królewiec tworzy³ na tym polu silny tradycyjnie oœrodek nauki. Ogromnym sukcesem
epoki by³o jednak upowszechnienie oœwiaty (od pewnego momentu wy³¹cznie w jêzyku
niemieckim), praktycznie do I wojny œwiatowej likwidacja analfabetyzmu, ogromny
wzrost sieci bibliotek, stowarzyszeñ kulturalnych, sportowych, a tak¿e sieci gazet
i czasopism i ich du¿ej poczytnoœci, co tak¿e wi¹za³o siê z pewnym pog³êbieniem
¿ycia politycznego w dobie konstytucyjnej. Powa¿nym elementem kulturotwórczym
by³y poœrednie efekty reformy stosunków agrarnych, stworzenie silnej warstwy boga-
tych w³aœcicieli gospodarstw, zdolnych do aktywnego udzia³u w ¿yciu politycznym
i kulturalnym. Organizowanie siê zawodowe czy polityczne klasy robotniczej w du¿ych
miastach tak¿e mia³o swoje odbicie w dzia³aniach na polu kultury. W sumie w drugiej
po³owie wieku powstawa³a stosunkowo szeroka baza urz¹dzeñ istotnych dla rozwo-
ju procesów cywilizacyjnych, dla procesu tworzenia sobie wartoœci kulturalnych 19.

Ze spraw szczegó³owych warto podkreœliæ rezultaty podsumowania badañ nad
dziejami ¿ycia muzycznego na Pomorzu pióra B. Zakrzewskiej-Nikiporczyk2O.

17 Ogólnie o kulturze niemieckiej tej epoki por. H. Glaser, Industriekultur und Alltagsleben. Vom
Biedermeier zur Postmoderne, Frankfurt a. M. 1994, s. 24 i n.; R. Lenman, Die Kunst, die Macht
und das Geld. Zur Kulturgeschichte des kaiserlichen Deutschlnd 1871- I 918, Frankturt a. M. -
New York 1994, który na s. 56 stwierdzi³: "Zwischen 1871 und 1914 vollzogen sich grosse
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Veriinderungen in Deutschland. In derselben Periode behiel-
ten region ale DifJerenzen ihren Stellenwert, und in vieler Hinsicht vergrosserte sich der kulturelle
Kluft zwischen den Grossstiidten und der Provinz ".

18 Ogólnie o klimacie kultury tej epoki w Niemczech por. tak¿e P. Mast, Kiinstlerische und wissen-

schaftliche Freiheit im Deutscher Reich, 1890- I 900, Miinchen 1980, s. 191-220.
19 Por. zbiór prac pod redakcj¹ P. Baumgarta pt. Bildungspolitik zur Zeit des Kaiserreiches, Stuttgart

1980; M. Niedzielska, Niemieckie towat"Z)'stwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-
1920, Toruñ 1993; T. Wróblewska, Polskie organizacje na Pomorzu Gdañskim w latach 1871-1914.
Dzia³alnoœæ w s³u¿bie oœwiaty. 1³Ychowania i kulury, Warszawa 1989; J. Wróblewski, Polskie biblio-
teki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939, Olsztyn 1975.

20 B. Zakrzewska-Nikiporczyk, ̄ycie muzyczne Pomorza w latach 1815-1920, Gdañsk 1982. Au-
torka ujê³a szczegó³owo zarówno ró¿ne formy zawodowego uprawnienia muzyki, roli szkolnic-
twa i instytucji muzycznych, jak i ruchu amatorskiego muzycznego, w której to ostatniej kwestii
w drugiej po³owie XIX w. zaznaczy³a siê rola polskich chórów amatorskich, g³ównie zwi¹zanych
z Koœcio³em katolickim.


