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Nazwisko pochodzi od dolnoniem. rzeczownika Dreier 'tokarz', co nazw¹
zawodow¹ od dolnoniem. dreien = gómoniem. drehen 'obracaæ, toczyæ'; forma

Dreger ujawnia zapis dolnoniem. z obocznym g wobec j; Drejarz, pisany fone-
tycznie Drejasz to albo regionalny rzeczownik pospolity drejarz 'tokarz', albo
spolszczenie niem. formy Dreier; Drajerski, Drejerski, Dregerski s¹ form¹
modelow¹, utworzon¹ za pomoc¹ przyrostka -ski; Drejerczak patronimiczn¹ od
Drejer( ek) za pomoc¹ przyrostka -( cz)ak. Synonimicznym nazwiskiem polskim
jest Tokarz 5309: 126 w woj. bydgoskim, 12 elbl¹skim, 68 gdañskim, 49 s³upskim;
378 Tokar i ich pochodne

47. Ferenc, Ferenz, Ferêc, Ferens i podobne
SNWPU podaje 1 osobê pisan¹ Ferec w woj. elbl¹skim; 1 Fereczkowski

w woj. ³ódzkim; 5466 F erenc: 61 w woj. bydgoskim, 63 elbl¹skim, 81 gdañskim,
50 s³upskim, 281 czêstochowskim, 278 warszawskim, 275 zamojskim, 265 kato-
wickim, 260 przemyskim, 223 tarnowskim; 1 Ferencewicz w woj. wroc³awskim,
Ferenciuk O; 1 Ferencka w woj. rzeszowskim; 27 Ferencowicz: po 6 w woj.
krakowskim i w³oc³awskim, 5 katowickim; 3 Ferencowycz w woj. koszaliñskim;
5 F erency w woj. warszawskim; 51 F erencz: 11 w woj. kieleckim, po 9 przemy-
skim i zielonogórskim, 8 rzeszowskim; 21 Ferenczak: 1 w woj. gdañskim, 20 no-
wos¹deckim; Ferenczok O; 11 Ferenczuk: 7 w woj. wa³brzyskim, 3 legnickim,
1 opolskim; 1 Ferenczy w woj. katowickim; 1 Ferenæ w woj. kaliskim; 8 Ferendz:
7 w woj. gorzowskim, 1 katowickim; Ferendzia O; 309 Fereniec: po 8 w woj.
bydgoskim i czêstochowskim, 4 elbl¹skim, 9 gdañskim, 158 radomskim; 1674 F e-
rens: 17 w woj. bydgoskim, 18 elbl¹skim, 52 gdañskim, 27 s³upskim, 334 kieleckim,
208 zamojskim, 141 warszawskim, 114 katowickim; 1 Ferensewicz w woj. wro-
c³awskim; 1 Ferensiewicz w woj. opolskim; 86 Ferensowicz: 1 w woj. bydgo-
skim, 30 jeleniogórskim; 1 Ferenœ w woj. gdañskim; 3 Ferent: po 1 w woj.legnic-
kim, lubelskim i rzeszowskim; 1 Ferentezi w woj. legnickim; 1 Ferentiuk w woj.
kroœnieñskim; 7 Ferentz: 5 w woj. ³ódzkim, 2 leszczyñskim; 239 Ferenz: 17 w woj.
bydgoskim, 27 katowickim, 26 wa³brzyskim, 18 kaliskim; 2 F erêæ w woj. katowic-
kim; 1 Ferenzy w woj. zielonogórskim; 1 Fereñczak w woj. gdañskim; 2 Ferênc
w woj. zamojskim; 29 Ferês: 19w woj. che³mskim, 8 tarnobrzeskim, 2 lubelskim;
32 Ferêszkiewicz w woj. zamojskim; 41 Fereñczuk: 12 w woj. jeleniogórskim,
6 katowickim, po 5 legnickim, nowos¹deckim i wa³brzyskim; F ereñczyk O; 14 F e-
reñski: 2 w woj. gdañskim, 5 nowos¹deckim, 4 wroc³awskim, 3 kieleckim;
119 Ferêc: 7 w woj. elbl¹skim, po 5 gdañskim i s³upskim, 30 ³ódzkim; 44 Ferêcz-
kowski: 20 w woj. warszawskim, po 12 ³ódzkim i skierniewickim.

Nazwiska pochodz¹ (ostatecznie) od wêgierskiej wersji im. Franciszek, tj.
F erenc, i s¹ œwiadectwem, jak Polacy radzili sobie z zapisem koñcowego -c przez
c i na wzór niem. Ferenz, Ferentz, Ferencz te¿ Ferens i hiperpoprawnie Ferêæ,
Ferendz; grupê -en- oddawano tak¿e przez -ê-: Ferêc b¹dŸ (pleonastycznie) Fe-
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rênc, b¹dŸ z zanikiem nosowoœci: Ferec, tak¿e z wtórnym -e- ruchomym: Fere-

nieco Pod wzglêdem s³owotwórczym wykszta³towa³y siê formy patronimiczne,
tworzone przez u¿ycie przyrostków: -ewicz: Ferencewicz, Ferensewicz, -owicz:
Ferensowicz; -ak: Ferenczak ("po œl¹sku" Ferenczok); -yk: Fereñczyk;
wschodniopolskiego (czy mo¿e wprost wschodnio s³owiañskiego) -uk: F ereñczuk,
Ferentiuk; formy Ferenzy, Ferency, Ferenczy interpretowa³bym jako analogiê do
imion typu Maurycy, Wincenty, Antoni; zagadkow¹ dla mnie jest postaæ Ferente-
zi; pojawi³y siê tak¿e formy modelowe, utworzone za pomoc¹ przyrostka (-ow)ski:
Fereñski, Fereczkowski.

Powiedzmy na koniec, ¿e imiê Franciszek zdaniem F. Sowy (KIS II 357-
358) pochodzi z w³oskiego francesco 'Francuz, Francuzik'; tak kupiec w³oski Piotr
Bernardone nawa³ swego syna Jana, gdy wróci³ z Francji. W Asy¿u francesco
sta³o siê okreœleniem ch³opca. Imiê spopularyzowali franciszkanie, propaguj¹c œw.
Franciszka z Asy¿u, i jezuici, szerz¹c kult œw. Franciszka Ksawerego. Ostatecznie
rdzeñ zawarty w imieniu Franciszek pochodzi z germañskiej podstawy frank (fran-
co) 'wolny, wolno urodzony' (KNI 113), do polszczyzny przejête zosta³o z ³ac.
Franciscus, por. analogiczne formy bazyliszek, Dantyszek z ³aciñskich Basili-

scus. Dantiscus.

48. Frosin, Frosina, Wró¿yna, Wró¿yóski i podobne
SNWPU podaje 6 osób o nazwisku Frosin w woj. bydgoskim; 28 Frosina:

19 w woj. bydgoskim, po 4 gdañskim i pilskim, 1 gorzowskim; Frosiñska O; 1 Fro-
syna w woj. katowickim; 1 Prosiniak w woj. ³ódzkim; 248 Prosiñski, z tego
2 w woj. elbl¹skim, 8 gdañskim, 16 s³upskim; 25 Wró¿yna: 15 w woj. katowickim,
10 opolskim; 24 Wró¿yñski: 18 w woj. ³ódzkim, 6 poznañskim.

Podane nazwiska maj¹ ostatecznie wspólne Ÿród³o; starogreckie imiê Eufro-
zyna, pochodne od greckiego wyrazu pospolitego euphrosyne 'radoœæ', wesele';
imiê znane z mitologii greckiej. Nosi³a je jedna z Charyt, tj. boginek wdziêku i piêk-
noœci, córek Zeusa i Eurynome (pozosta³e dwie to Aglaja i Talia (MEKSA I 187).
Notowane by³o w staropolszczyŸnie od 1220 r. na Pomorzu, w Wielkopolsce i na
Œl¹sku; na kresach po³udniowo-wschodnich m.in. jako Prosina (MaI III 361);
wskutek obocznoœci dŸwiêczna: bezdŸwiêczna, znanej z gwar dolnoniem. (tzw.
proces usilnienia, czyli fortyfikacji) tak¿e Wró¿yna i pochodnym modelowym, utwo-
rzonym za pomoc¹ przyrostka niby to "uszlachcaj¹cego" -ski: Wró¿yñski oraz

Frosiñski; Prosiniak jest oczywiœcie form¹ pochodn¹, patronimiczn¹, utworzon¹
za pomoc¹ przyrostka -ak. Mo¿e od wspomnianego im. pochodz¹ tak¿e nazwiska

Fros(s), Frosz(ek)~
SIW notuje dziœ 798 kobiet o imieniu Eufrozyna i wiele wariantów fonetycz-

no-ortograficznych, 1 Prosina w woj. wa³brzyskim, a co najwa¿niejsze i wprost
wskazuje na podstawê omówionych nazwisk to Frosina 1 w woj. gorzowskim,
Frosinia 1 w woj. gdañskim, Frozyna 1 w woj. bydgoskim; z przejœciem o > u
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w s¹siedztwie r: Fruzyna: po
w woj. wroc³awskim.

w woj. gdañskim i pilskim; mê¿czYzna Frosini

49. Gabriel, Gabryel, Gabryl i podobne
SNWPU podaje 1165 osób pisanych Gabriel: 34 w woj. bydgoskim, 64 elbl¹-

skim, 60 gdañskim, 17 s³upskim, 298 katowickim, 220 opolskim, 94 toruñskim; z³o¿o-
ne Gabriel-Wêglowski 7 w woj. gdañskim; 922 Gabryel: 18 w woj. bydgoskim,
12 elbl¹skim, 4 gdañskim, 98 czêstochowskim, 86 tarnowskim, 78 poznañskim, po
50 leszczyñskim i lubelskim; GabryielO; GabryjellO: 5 w woj. czêstochowskim,
po 2 opolskim i suwalskim, 1 rzeszowskim; Gabryl91 poza Pomorzem, najwiêcej
(32) w woj. bielskim, 14 krakowskim, 12 opolskim, 9 wroc³awskim; Gabry³ o.

Historycznie nazwisko by³o czêste wœród Kosznajdrów. W roku 1772 w Za-
martem zanotowani zostali: Michel Gabriel, Gerge Gabriel, Jacob Gabriel, Jo-
hann Gabriel (Rink 106, 36). W ksiêgach metrykalnych par. Walichnowy, pow.
tczewski, w roku 1763 zanotowany zosta³ niejaki Gabriel (bez imienia), w Sarta-
wicach w roku 1795 Stanislaus et Marianna Gabrielowna. Formy pochodne, za-
równo historyczne, jak i wspó³czesne (z SNWPU) pomijam, czêœæ ich przedstawi-
³em w pracy o przydomkacvh szlachty pomorskiej (Przyd 73), by³ to bowiem
przydomek Borzyszkowskich z Borzyszków.

Nazwisko pochodzi od chrzeœcijañskiego im. Gabriel, w dawnej polszczyŸ-
nie Gabryjel, te archaiczne formy t³umacz¹ nam niektóre wspó³czesne nazwiska.
Imiê Gabriel nosi wed³ug SIWPU 9466 obywateli polskich, w archaicznej pisowni
Gabryel237, Gabryjel13, formê ¿eñsk¹ Gabriela 64668, Gabryela 1071, Ga-
bryel/a 3, w postaci obcojêzycznej Gabriele 6, Gabriel/e 1. Imiê znane z Biblii:
ze St. T. z Ksiêgi Daniela (8,16; 9,21), gdzie objaœnia Danielowi wizje i pismo,
i N.T. (Lk 1,19,26): "Jajestem Gabriel" (do Zachariasza) i "pos³a³ Bóg anio³a
Gabriela" (do Maryi w scenie zwiastowania). Jest starohebrajskim imieniem teo-
forycznym, tj. zawieraj¹cym imiê Boga - El w II cz³onie, a w I rzeczownik geber

'm¹¿', w ca³oœci wiêc znaczy 'm¹¿ Bo¿y'. Tak je te¿ zawsze rozumia³a tradycja

chrzeœcijañska, np. niemieccy pietyœci (³ac. pietas znaczy 'pobo¿noœæ') prze³o¿yli
je w XVII w. na Gottesmann od Gott 'Bóg' i Mann 'mê¿czyzna, m¹¿'.

50. Glaser, Glazer, Glaeser, Glasner i podobne
SNWPU podaje 186 osób o nazwisku Glaser: 25 w woj. bydgoskim, 23 gdañ-

skim, 8 s³upskim, 26 wroc³awskim, 19 zielonogórskim, 16 katowickim; 878 Glazer:
125 w woj. bydgoskim, 27 elbl¹skim, 67 gdañskim, 19 s³upskim, 69 kroœnieñskim,
61 warszawskim, 45 kaliskim, 30 wa³brzyskim, 27 wroc³awskim, 23 koszaliñskim;
15 Glasser w woj. warszawskim; 62 Glasner: 11 w woj. bydgoskim, 8 gdañskim,
21 katowickim; 2 Glaszner w woj. katowickim; 6 Glassmann w woj. katowic-
kim; 2 Glassnerw woj. rzeszowskim; 12 Glaszke: 1 w woj. bydgoskim, 10 szcze-
ciñskim, 1 wroc³awskim; 3 Gliisel w woj. katowickim; 14 Gliiser: 8 w woj. kato-
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wickim, 3 warszawskim, po 1 szczeciñskim, wa³brzyskim i zielonogórskim;
1 Gliisman w woj. ³ódzkim; 3 Gliismann w woj. ³ódzkim; 7 Gliisner w woj. wa³-
brzyskim; 1 Gliiss w woj. je1eniogóskim; 6 Gliissner: 4 w woj. rzeszowskim,
2 kieleckim; 1 Gles w woj. opolskim; 6 Glesel: 3 w woj. ³ódzkim, 2 opolskim,
1 katowickim; 3 Gleser: 1 w woj. katowickim, 2 krakowskim; Glesiñska O;
38 Gleska:4 w woj. bydgoskim, po 3 gdañskim i opolskim, 21 toruñskim, 7 jelenio-
górskim; 41 Gleske: 19 w woj. gdañskim, 17 s³upskim, 5 warszawskim; 35 Gle-
sman: po 16 w woj. warszawskim i przemyskim, 3 koniñskim; 42 Glesmann:
26 w woj. poznañskim, 9 warszawskim, 4 leszczyñskim, 2 jeleniogórskim, poznañ-
skim, 1 przemyskim; 32 Glesmer: 19 w woj. bydgoskim, 5 rzeszowskim, po 4 olsz-
tyñskim i toruñskim z wtórnym -m-; 36 Glesner: po 3 w woj. bydgoskim i szcze-
ciñskim,5 gdañskim, 12 opolskim, 9 leszczyñskim; 7 Glessman: 6w woj. ³ódzkim,
1 warszawskim; 1 Glessmann w woj. gdañskim; 1 Glessner w woj. gdañskim;
bez wskazania iloœci: Gleszman, Gleœman, Gleœmian, Gleszyñska; 70 Glezman:
9 w woj. bydgoskim, 24 ciechanowskim, 11 zielonogórskim, 8 olsztyñskim; po
6 lubelskim i toruñskim; 1 GIezmann w woj. toruñskim; 6 GIezmer z wtórnym -m-
: 2 w woj. bydgoskim, 4 szczeciñskim; 68 GIezner: 3 w woj. s³upskim, 23 war-
szawskim, 19 opolskim, 16 koszaliñskim; 63 Glaeser: 8 w woj. bydgoskim, 4 gdañ-
skim, 20 katowickim, po 13 opolskim i poznañskim, 5 toruñskim; 11 Glaesmann
w woj. elbl¹skim; 9 Glaeske: 3 w woj. elbl¹skim, 6 gdañskim; Glaessner O;
19 Glasman: 18 w woj. katowickim, 1 ³ódzkim; 2 Glasmann: po 1 w woj. katowic-
kim i ³ódzkim; bez wskazania iloœci Glaske i Glaskowska; 99 Glas 74: 1 w woj.
bydgoskim, 22 zamojskim, 18 sieradzkim, 14 szczeciñskim; 1 Glasekw woj. war-
szawskim; Glass: 2 w woj. elbl¹skim, 21 gdañskim, 13 szczeciñskim, 11 ³ódzkim;
z³o¿one Glass-Brudziñski 11: 1 w woj. bydgoskim, 6 poznañskim, 4 warszawskim

Historycznie nazwisko Gliiser notowane by³o u Kosznajdrów: w roku 1558
proboszczem w S³awêcinie by³ Andreas Gleser, tam¿e tak¿e Peter Gleser, w ro-
ku 1772 w Lichnowach ¿y³a Anna Glaeserin, gdzie -in jest formantem femina-
tywnym (tworz¹cym nazwê ¿eñsk¹) Rink 107, 150; Ksiêga obywateli Chojnic (BBK
17,20,22,27,31,76) notuje: w roku 1555 GleserGeorg; w roku 1568 Gleser
Peter, rzeŸnik (Fleischawer); w roku 1576 Gleser Gorgen, ko³odziej (Radem a-
cher); w roku 1602 Gleser Tomes; w roku 1617 Gleser Simon, rzeŸnik (Fleischer),
syn mieszczanina chojnickiego, naj prawdopodobniej syn Piotra z roku 1568; w ro-

ku 1826 GlaserNathan,przyby³yz Cz³opy, pow. Wa³cz, pasmanternik (Pasamen-
tierer), ¯yd, lat 26. W roku 1920 ¿andarmem w Sulêczynie, pow. kartuski, by³
niejaki Glass (Heidn616); nazwisko Glass notowane by³o na Ziemi Bytowskiej:
w roku 1560w Borzytuchomiuzapisanyzosta³ Glass Urban i w roku 1661 w tej¿e
wsi Glass Simon oraz inny Glass Urban w Piasznie (KB 285, 288, 289); w formie
kaszubskiej z przejœciem -a- w -0- notowane by³o omawiane nazwisko tak¿e w F 46
(s. 127, 137, 148, 166): w roku 1747/48 Hans Gloss w Borzytuchomiu, Christian
Glesch, Glosch w Piasznie, budnik Jiirgen Glesch w Borzytuchomiu; w roku 1644
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Maciej Glas odnotowany zosta³ w Œliwiczkach (F 32, s. 242). Tak¿e na pó³noc-
nych Kaszubach notowane by³y omawiane nazwiska, mianowicie w roku 1740
w ksiêdze par. Strzepcz, pow. wejherowski zapisane zosta³o chrzczone dziecko
honesti Jacobi Glas i Elizabeth Glaszana, która to fonna ¿eñska utworzona zosta-
³a za pomoc¹ rzadkiego w tej funkcji przyrostka -ana od nazwiska Glas(s). Za-
œwiadczeñ znalaz³oby siê wiêcej.

Podstawowe nazwisko Glas(s) pochodzi od niem. rzeczownika Glas 'szk³o'
i reprezentuje tzw. nazwisko poœrednio zawodowe: wprost wskazuje na materia³,
a poœrednio na wykonawcê zawodu, zaœ warianty Gliise³; Glase³; Glaze³; Gieze³;
Glaeser wskazuj¹ bezpoœrednio na wykonawcê czynnoœci, zawód 'szklarza' od
niem. rzeczownika Gliiser 'szklarz', por. polskie nazwiska Szkiel 48: 2 w woj.
bydgoskim, po 4 elbl¹skim i s³upskim, 11 gdañskim i wiele pochodnych, w tym
57 Szkie³ko: 4 w woj. gdañskim, 42 warszawskim i 1682 Szklarz: 23 w woj. byd-
goskim, 10 elbl¹skim, 19 gdañskim, 14 s³upskim, po 136 katowickim i legnickim,
103 zielonogórskim, 100 lubelskim i w wersji "œl¹skiej" Szklorz: 2 w woj. gdañ-
skim, 119 bielskim, 88 katowickim oraz wiele pochodnych. Wariant Glasek jest
fonna pochodn¹, powsta³¹ od Glass za pomoc¹ przyrostka -ek czy to w funkcji
patronimicznej, czy polszcz¹cej; fonny typu Gleske mog¹ byæ dolnoniem. lub hy-
brydalne, powsta³e od Glasek przez odwrócenie polskiego -ek na dolnoniem. -ke;
w wariantach typu Glas(s)man(n) cz³on -man(n), pochodny od rzeczownika Mann
'cz³owiek, mê¿czyzna, m¹¿' wskazuje jednoznacznie na wykonywany zawód szkla-
rza, por. niem. Baumann 'budowniczy', Schuhmann 'szewc', Zimmermann 'cie-
œla', podobnie jak -nerw fonnachtypu Glas(s)ner. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e Niem-
cy czêsto dodawali do wyg³osu spó³g³oskowego nazwisk samog³oskê -e: typ Guse,
Sampe od Guz, Samp, nazwisko Glaza 928: 302 w woj. bydgoskim, 42 elbl¹skim,
373 gdañskim, 26 s³upskim mo¿na wywieœæ od niem. Glase z polszcz¹c¹ wymian¹
-e na -a (czêœæ nosicieli zawdziêcza je rzeczownikowi glaca).

Bior¹c pod uwagê zasadê, ¿e niemiecki przyrostek -er czêsto w polszczyŸnie
przechodzi³ w-ar, por. np. sztyga³; zegar z niem. Steige³; Zeiger i nazwiska Fle-
sza³; Pelczar z niem. Fleische³; Pel zer, do podanych nazwisk mo¿emy tak¿e w³¹-
czyæ 107 osób o nazwisku Glazar: 51 w woj. kroœnieñskim, 11 rzeszowskim, 6 ka-
towickim, po 5 koszaliñskim i zielonogórskim. SSNO 11122 notuje Glazar od roku
1451 z Krakowskiego, kresów poludniowo-wschodnich i z Mazowsza; Glazer od
roku 1388 z Krakowskiego i z Mazowsza, Glazyrz roku 1432 z kresówpo³udnio-
wo-wschodnich, Glezer od roku 1397 z Krakowskiego i z Mazowsza.

Po ³acinie szk³o to vitrum, -i, a vitricus w ³acinie klasycznej oznacza³ 'ojczy-
ma', w ³acinie koœcielnej vitricus ecclesiae to 'kasjer koœcielny' (prawdopodob-
nie skrzynka na pieni¹dze by³a szklana) i por. 3 osoby o nazwisku Witrych w woj.
gdañskim (mo¿liwe tak¿e od rzeczownika ~trych lub imienia Dietrich); 15 Wi-
tryk: po 1 w woj. elbl¹skim, gorzowskim i koszaliñskim, po 6 legnickim i zielono-
górskim oraz 63 Witrykus poza Pomorzem, najwiêcej (25) w woj. zielonogórskim,
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13 wa³brzyskim. Na Pomorzu Gdañskim w okresie XVI-XVIII w. bardzo licznie
powstawa³y huty szk³a, o ich istnieniu œwiadcz¹ dzisiej sze nazwy wsi, przede wszyst-
kim Szklana Huta, jak pod Lipuszem, pow. koœcierski, Szklana pod Sierakowica-
mi, pow. kartuski, G³azica z dawnego niem. Glasshiitte pod Szemudem, pow.
wejherowski; nadto przemianowane, jak dzisiejsza Sycowa Huta z dawnego Szkla-
na Huta (PMT I 133), te¿ zanik³a Szklana Huta pod Dziemianami w pow. ko-
œcierskim. W. Heidn (passim.) w ogóle o miejscowoœciach z cz³onem Huta stwier-
dza³, ¿e wyrabiano tam szk³o, co by³o nieprawd¹, bo czêsto wytapiano tam smo³ê,
produkowano popió³ drzewny i wêgiel drzewny, który potem sprzedawano na Tar-

gu Wêglowym w Gdañsku.

51. Gol(l)nik i podobne
SNWPU podaje 68 osób o nazwisku Gollnik: 33 w woj. bydgoskim, 24 elbl¹-

skim, 2 s³upskim, po 4 warszawskim i legnickim, 1 gorzowskim; 124 Golnik:
8 w woj. bydgoskim, 12 gdañskim, 26 ³ódzkim, 12 bia³ostockim; GolnykO.

Zapisy historyczne poda³em w Przyd 82 od pocz¹tku XVII w.: szlachetny
P. Jakob Golnik NiedŸwiedzki 1609, P. Golnik (Chrz¹stowo, pow. cz³uchowski)
1648. Poza tym nazwisko wystêpuje wœród ch³opów i rzemieœlników, zawsze na
po³udniu Kaszub, niekiedy pisane Goldenik, np. parentis sui Davidis Goldenik
(Rozwory, pow. cz³uchowski) 1618. Pomijaj¹c dalsze poœwiadczenia z Przyd, przy-
toczê nowe: w BBK 47, 54 zapisani zostali: w roku 1694 kupiec (Kauffmann)
Ernst Jochim Golnick, przyby³y do miasta z Czarnego (Hammerstein) z uwag¹,
¿e wnet wyby³ (lieff weg), w roku 1726 Hermann Peter Golnick, piekarz ze sta-
rostwa cz³uchowskiego, w Ostrowitem w roku 1827 utrwalony zosta³ nauczyciel
Gollnick(bez imienia) Rink 152 (przyp. 161).

Nazwisko pochodzi od rzeczownika pospolitego golnik, dawniej goldnik 'z³ot-
nik' lub od œrodowiskowego golnik 'fryzjer'. Sta³o siê przydomkiem NiedŸwiedz-
kich herbu Topór ze wsi NiedŸwiedŸ w pow. w¹brzeskim i Nie¯)lwiêckich z Nie-

¯ywiêci w pow. chojnickim.

52. Golc(z), Gulc(z), Goiz i podobne
SNWPU podaje 373 osoby o nazwisku Golc: 7 w woj. bydgoskim, 16 gdañ-

skim,4 s³upskim, po 43 warszawskim i kieleckim, 28 katowickim, 18 p³ockim, 16 olsz-
tyñskim; 1 Golc vel Guc w woj. czêstochowskim; 112 Golcz: 6 w woj. elbl¹skim,
15 gdañskim, 5 s³upskim, 15 pilskim; 6474 Golec: 87 w woj. bydgoskim, 67 elbl¹-
skim, 150 gdañskim, 72 s³upskim, 593 tarnowskim, 564 tarnobrzeskim, 330 biel-
skim, 253 zamojskim, 239 lubelskim, 204 warszawskim, 200 wroc³awskim; Goltz
42: 10 w woj. bydgoskim, po 3 w woj. elbl¹skim i gdañskim, 12 warszawskim, 5 kie-
leckim, 4 zielonogórskim; 49 Gulc: l w woj. bydgoskim, 9 gdañskim, 30 katowic-
kim, 6 opolskim, 2 lubelskim, l wa³brzyskim; 371 Gulcz: 21 w woj. bydgoskim,

23 gdañskim.
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Poœwiadczenia historycme przytoczy³em w Przyd 80 od II po³owy XVII w.
g³ównie z pow. cz³uchowskiego, te¿ z Kaszub œrodkowych. Tu dodatkowo podam
z BBK 55 Frantz Ludwig Goltz z roku 1732, przyby³y ze Szczecinka, kwalifIkowany
jako Musicus Instrumentalis 'muzyk (graj¹cy) na instrumentach'. Równie¿ w roku
1772 w Cerkwicy wymieniony zosta³ Friderick Goltz (Ring 109). SSNO II 152 za-
wiera zapisy Golec, Golecz od XIII w., które redakcja odczytuje Golec lub Go³ek.

Nazwisko pochodzi od kasz. rzeczownika golc 'cz³owiek go³y, obna¿ony'
Sych 1337, chodzi tu raczej o 'cz³owieka bez maj¹tku', nazywanego na Kaszu-
bach obocmie goliñc. Wariant Gulcz powsta³ pod wp³ywem niem., przejœcie o w u
spowodowane mog³o byæ te¿ w polszczyŸnie pod wp³ywem pozycji przed spó³g³o-
sk¹ pó³otwart¹ l.

By³ to przydomek Worowskich z Worowa w pow. szczecineckim.

53. Helwich, Hellwig i podobne
SNWPU podaje 1 osobê pisan¹ Hel/vig w woj. bydgoskim, 28 Hel/wich:

5 w woj. gdañskim, 4 s³upskim, 59 katowickim, 11 gorzowskim, 6 poznañskim, 5 pil-
skim; 360 Helwich: 1 w woj. bydgoskim, 9 gdañskim, 208 pilskim, 39 gorzowskim,
27 poznañskim; 222 Hel/wig: 21 w woj. bydgoskim, 1 gdañskim, 6 s³upskim, 49 ka-
towickim, 40 legnickim, po 20 poznañskim i zielonogórskim; 5 Helwik: po 1 w woj.
katowickim, koszaliñskim, leszczyñskim, poznañskiin i szczeciñskim

Historycznie nazwisko notowane by³o na ca³ym Pomorzu, g³ównie jednak na po-
³udniu Kaszub. W BBK (20, 22, 23, 26, 29, 33) zapisani zostali: Hel/ewich Hans w ro-
ku 1567, przyby³y z Cz³uchowa; by³ kucharzem lub rzeŸnikiem; w roku 1578 Helwich
Casper, przyby³y do miasta z Hamersztynu (Czarnego); w roku 1585 Helwich Matz
z Ogorzelin (Gertsdorj), sukiennik; w roku 1597 Hel/wich Tewes, tj. Mateusz, rów-
nie¿ sukiennik; w roku 1608 inny Hel/wich Casper; wreszcie w roku 1628 Helwig
Peter z Hamersztynu, sukiennik; Rink (1 02, 105) podaje w roku 1653 w Ogorzelinach
Martinus Helwich, w tej¿e wsi w roku 1772 Andreas Helwich i w tej¿e wsi z tego¿
katastru fryderycjañskiego: MartinHelwich, Casimir Helwich i AdamHelwich. Z Ko-
ciewia M. Damps (s. 110) notuje: w roku 1662 w Skarszewach AdolfHelwig, w roku
1792 w Sartawicach pod Œwieciem Michael Helwich i Hedwigis Helwichowa, z ksi¹g
metrykalnych Mi³ob¹dza pod Tczewem Dorothea Helwichowa z roku 1778 i Helena
Helwichowna z roku 1789. Wed³ug katastru fryderycjañskiego z roku 1773 w Psz-
czó³kach pod Gdañskiem gospodarstwo rolne mia³ niejaki Hel/wig (Muh186). W roku
1769 BenjaminHellwich naby³ gospodarstwo w Baninie pod Gdañskiem, w roku 1773
niejaki Hellwigmieszka³ w Przywidzu, w latach 1610/11 proboszczem w PrzyjaŸni pod
¯ukowem by³ Helwig lub Helbig, w ksiêgach par. Przodkowo z lat 1780-1840 figuruje
Christian Hel/wig (Heidn 7, 315,474, 540).

Nazwisko jest pochodzenia niemieckiego. Zoder I 711 t³umaczy je w podwój-
ny sposób: 1) albo od podstawy z³o¿onej w I cz³onie z Helm 'he³m' i staro-wyso-
ko-niem. wig 'walka', 2) albo od im. kobiecego Heilwig; samo nazwisko datuje od
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roku 1391 z Brunszwiku: Helmwig, Helwicus subdiaconus. SSNO II 284 podaje
imiê ¿eñskie Helwigis u mniszek z Chebnna (przeorysza, abbatissa) i z ¯ukowa
oraz Helbigis z Brzegu na Œl¹sku. Z. Klimek (SEMot V 96-97) odnosi je do staro-
wysoko-niem. heil 'œwiêty'. Zaznacza jednak, ¿e inni widz¹ w cz³onie I te¿ Helm

Gak Zoder). Mia³o to byæ pierwotnie imiê ¿eñskie.

54. Isban(n)er, Isbarner, Schmelter i podobne
SNWPU podaje 87 osób o nazwiskuIsbaner: 66 w woj. bydgoskim, po 4 elbl¹-

skim i s³upskim, 1 gdañskim, 7 pilskim, 3 ciechanowskim, 2 koszaliñskim: 1 Isban-
ner w woj. gdañskim; 88 Isbrandt: 15 w woj. bydgoskim, 6 gdañskim, 32 toruñ-
skim, 16 krakowskim, 5 leszczyñskim; 4 Ejsbrener: 3 w woj. warszawskim,
1 szczeciñskim; 3 Ejsbrenner: 1 w woj. s³upskim, 2 siedleckim.

Te i podobne nazwiska historycznie notowane by³y doœæ licznie na po³udniu

Kaszub dzisiejszym pow. chojnickim. BBK (14,18, 19,24,27,29,30,33,34,37,40)
utrwala: radny miejski Gregorius Isbaner 1564 (tak raz jeszcze zapisany), ten¿e
rok 1585 jako Isbaner Greger, Isbaner Marten 1588, Isberner Urban 1600, Is-
berner Greger, sukiennik 1614 jako syn mieszczañski, Issberner Hans, sukiennik
rok 1625, Issberner Michel, kupiec i sukiennik rok 1628, Issberner Christian, su-
kiennik rok 1635, Issberner Michel, sukiennik z tego¿ roku, Isberner Marten, przy-
by³y do miasta z Debrzna (Friedland) rok 1644 i Issberner Marten, sukiennik rok
1658. Czêsto wystêpowa³o interesuj¹ce nas nazwisko wœród Kosznajdrów, za Rin-
kiem (104-108) zostan¹ podane zapisy z katastru fryderycjañskiego z roku 1772:
w Obrowie Simon Isban, w Ostrowitern Sophia Isbanerin, gdzie -in jest wyk³ad-
nikiem ¿eñskoœci, jak w Lehrerin, Studentin od Lehrel; Student 'nauczciel, stu-
dent', w D¹brówce Andreas Isbaner i Jacobus Isbaner, w Lichnowach Paul Is-

bannel; w Obkasie George Isbaner i Michael Isbanel:
Nazwiska wyliczone wy¿ej s¹ oczywiœcie pochodzenia niemieckiego, Go 248

objaœnia Isbarn i Isbernerjako 'wytapiacz', tj. w górnoniem. Eis(en)brenneri trak-
tuje jako nazwiska synonimiczne wobec górnoniem. Schmelzel; dolnoniem. Schmel-
tel: Wspó³czesne niem. Eis '¿elazo' brzmia³o w staro-wysoko-niem. i:s- (Kluge 572).
O nazwiskach Schmeltel; Schmelzer napisano wNP 370-371. Mo¿na wniosko-
waæ, ¿e Schmelter by³o pojêciem ogólniejszym, wytapia³ on ¿elazo, rudê i popió³~
Eisbrenner, Isbarner i Isbrener tylko ¿elazo. Synonimiczne s¹ tu zatem tak¿e
nazwiska Aschenbrennel; Popielarz i inne, o których pisano w NP II 345.

A oto poœwiadzenia nazwisk Schmeltel; Schmeltzer z Kosznjadrów (za Rin-
kiem 108-109): w Ciechocinie Martin Schmelter i Mathes Schmeltel; w Ostrowi-
tern Lorentz Schmeltzer, pasterz œwiñ i Miche1 Schmeltzer, najemnik, w Piastoszyie
Christian Schmeltzel; w S³awêcinie gburzy czynszowi Peter Schmelter i Lorentz
Schmelter, Joseph Schmelter, posiadacz w³asnej cha³upy i Eva Schmelterin; w Cer-
kwicy Jacobus Schmelter i Gertrudis Schmelterin. Rink 98 jako przyk³ad dolno-
niem. formy tego nazwiska podaje z roku 1653 w S³awêcinie zapis Smoltel:



WYBRANE NAZWISKA POMORSKIE 259

Dodaæ mo¿na, ¿e z cz³onem Eis '¿elazo' SNWPU notuje jeszcze Ejsenmann
l w woj. warszawskim, 2 Ejsmann: po l w woj. che³mskim i koniñskim, l Ajsen-
man w woj. krakowskim, które t³umaczyæ mo¿na niejako 'Cz³owiek z ̄ elaza', tj.
tytu³em znanego filmu z II cz³onem Mann 'mê¿czyzna, cz³owiek'.

55. Janca, Jañca, Joñca, Junca i pochodne oraz pokrewne
Podane w tytule nazwiska spróbujê wynotowaæ z SNWPU wed³ug nag³osu

Ja-, Jo- i Ju-, potem zaj¹æ siê ich historycznymi poœwiadczeniami, wreszcie przejœæ
do ich etymologii.

Na pocz¹tkowe Ja- znajdziemy zatem w omawianym Ÿródle: 780 Janc:
20 w woj. bydgoskim, 5 elbl¹skim, 21 gdañskim, 9 s³upskim, 216 pilskim, 105 toruñ-
skim, 72 poznañskim, 35 warszawskim, 34 wa³brzyskim, 23 nowos¹deckim; 201 Jan-
ca: 3 w woj. elbl¹skim, 161 gdañskim, 19 s³upskim; 92 Jancen: 9 w woj. bydgo-
skim, 6 elbl¹skim, 76 gdañskim, 1 s³upskim; 668 Jancewicz: 23 w woj. elbl¹skim,
71 gdañskim, 6 s³upskim, 99 warszawskim, 42 suwalskim; 8 Janci: 7 w woj. wa³-
brzyskim, 1 legnickim; 10 Jancowski: 5 w woj. bydgoskim, 3 gdañskim; 160Jan-
cy: 26 w woj. bydgoskim, 10 s³upskim, 57 koniñskim, 22 warszawskim, 12 zielono-
górskim; 6 Jancyk: 5 w woj. piotrkowskim, 1 katowickim; 221 Jancz: 22 elbl¹skim,
2 gdañskim, 31 s³upskim, 23 ³ódzkim; 33 Jancza: 1 w woj. s³upskim, 9 bielskim,
7 suwalskim; 5165 Janczak: 36 bydgoskim, 19 elbl¹skim, 130 gdañskim, 41 s³up-
skim, 560 ³ódzkim, 521 koniñskim, 370 warszawskim, 296 sieradzkim, 167 skiernie-
wickim, 145 wroc³awskim, 116 wa³brzyskim; 7 Janczenko: 6 w woj. bydgoskim,
l toruñskim; 3005 Janczewski: 42 w woj. bydgoskim, 79 elbl¹skim, 129 gdañskim,
35 s³upskim, 519 warszawskim, 204 olsztyñskim, 150 suwalskim, 119 ostro³êckim,
107 p³ockim; 15 Janczi: 8 w woj. koszaliñskim, 6 poznañskim, 1 p³ockim; 4 Jan-
czik w woj. opolskim; 1 Janczk w woj. lubelskim; 11 Janczo: 6 w woj. katowic-
kim, po 2 katowickim i p³ockim; 476 Janczuk: 8 w woj. bydgoskim, 24 elbl¹skim,
12 gdañskim, 11 s³upskim, 79 bia³ostockim, 65 bialskopodlaskim, 48 suwalskim;
Janczun O; 416 Janczy: 1 w woj. elbl¹skim, 166 nowos¹deckim, 48 krakowskim,
33 tarnobrzeskim; 1519Janczyk: 11 w woj. bydgoskim, 39 gdañskim, 197krakow-
skim, 138 katowickim, 112 warszawskim; 126Janczyn: 1 w woj. gdañskim, 43 lesz-
czyñskim, 31 wroc³awskim; 3 Janczyñ w woj. wroc³awskim; 10 Janæ w woj. ka-
liskim; 8 Jañca: po 2 w woj. elbl¹skim i wa³brzyskim, 1 gdañskim, 3 tarnobrzeskim;
3 Jañcia w woj. bielskim; 16 Jañcz: 6 w woj. warszawskim, 5 ³ódzkim, 3 gorzow-
skim; 11 Jañcza: 9 w woj. bielskim, po 1 jeleniogórskim i suwalskim; 3187 Jañ-
czak: 285 w woj. bydgoskim, 8 elbl¹skim, 85 gdañskim, 40 s³upskim, 778 kaliskim,
342 poznañskim, 149 lubelskim, 132 katowickim, 108 wroc³awskim, 102 zielono-
górskim; 2 Jañczek w woj. katowickim, 1 Jañczeñ w woj. jeleniogórskim; 43 Jañ-
czewski: 1 w woj. bydgoskim, po 7 elbl¹skim i gdañskim; 947 Jañczuk: 10w woj.
bydgoskim, 7 elbl¹skim, 20 gdañskim, 14 s³upskim, 205 bialskopodlaskim, 106 che³m-
skim, 95 zamojskim; 77 Jañczy poza Pomorzem; 1509 Jañczyk: 10 w woj. bydgo-
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skim, 1 elbl¹skim, 11 gdañskim, 15 s³upskim, 235 katowickim, 178 kieleckim,
121 ³ódzkim, 98 warszawskim, 95 opolskim, 92 radomskim, 61 poznañskim; 5 Jañæ:
3 w woj. kaliskim, po 1 ³ódzkim i tarnobrzeskim. Wiele form pochodnych zosta³o

pominiêtych.
SNWPU podaje 1620 osób o nazwisku Joñca: 12 w woj. bydgoskim, 95 el-

bl¹skim, 48 gdañskim, 96 s³upskim, 644 tarnobrzeskim, 135 katowickim, 63 opol-
skim, 55 koszaliñskim, 52 kieleckim; 7 Jontza w woj. katowickim; po 1 Joñce
i Jontze w woj. katowickim; 1 Jonz w woj. bydgoskim; 6 Jonza: 5 w woj. wro-
c³awskim, 1 katowickim; 1 Jonzek w woj. olsztyñskim; Joñcz O; 11 Joñcza:
8 w woj. bielskim, 3 katowickim; 353 Joñczak: po 15 w woj. gdañskim i bydgo-
skim, 76 kaliskim, 51 lubelskim, 29 jeleniogórskim, 25 toruñskim, 19 w³oc³awskim;
1 Joñczkw woj. piotrkowskim; JoñczukO; 391 Joñczy: 20w woj. gdañskimi opol-
skim, 221 bielskim, 22 krakowskim; 4499 Joñczyk: 30 w woj. bydgoskim, 23 elbl¹-
skim, 36 gdañskim, 87 s³upskim, 441 katowickim, 363 kieleckim, 342 warszaw-
skim, 314 piotrkowskim, 266 opolskim, 258 radomskim, 243 bielskim, 163 siedleckim,
148 krakowskim; 11 Joñczyñski: 6 w woj. bydgoskim.

I wreszcie Junca O; 213 Juncewicz: 1 w woj. elbl¹skim, 4 gdañskim, 5 s³up-
skim, 72 zielonogórskim, 34 jeleniogórskim, 22 wroc³awskim; 22 Juncewski:
16 w woj. bydgoskim, po 3 p³ockim i toruñskim; 19 Junczak: 10 w woj. ciecha-
nowskim, 9 kaliskim; 46 Junczewski: 13 w woj. bydgoskim, 9 legnickim, 7 pilskim,
6 olsztyñskim, po 3 poznañskim i szczeciñskim; Junczkowska O; 2 Junczuk: po
1 w woj. lubelskim i szczeciñskim; 1 Junczus w woj. krakowskim; 63 Junczyk:
5 w woj. bydgoskim, 2 s³upskim, 16 warszawskim, 15 bielskopodlaskim, 12 ³ódz-
kim, bez wskazania iloœci Junczyn i Junczyñska; 21 Junczys: 11 w woj. krakow-
skim, 6 w³oc³awskim; 8 Junczys-Dowmunt w woj. bydgoskim; Junz O; Juñczak
O; 1 Juñczuk w woj. tarnobrzeskim; 145 Juñczyk: 7 w woj. bydgoskim, 9 s³up-
skim, 35 bialskopodlaskim, po 17 w warszawskim i olsztyñskim, 12 ³ódzkim i szcze-
ciñskim, 11 zielonogórskim; 2 Juñczyk vel Janek: po 1 w woj. katowickim i piotr-
kowskim; 6 Juñczyk vel Joñczyk: 4 w woj. ostro³êckim, 2 warszawskim.

Mimo tak licznej dzisiejszej reprezentacji historycznych zapisów omawianej
grupy nazwisk na Pomorzu Gdañskimjest niewiele, skupiaj¹ siê one na Kociewiu.
W roku 1662 notowany Janczen w ówczesnym pow. tczewskim; w ksiêdze me-
trykalnej par. Mi³ob¹dz pod Tczewem zapisani zostali: Catharina Jancowna 1788,
Regina Jancowna 1792, Joannie Jantza 1799; Karol Jonca 1648 w pow. tczew-
skim, w roku 1773 Georgio Jonc w ksiêdze par. Sartawice pod Œwieciem; Barba-
ra Juncowna w roku 1701 w par. Pogódki pod Skarszewami (Damps 119, 124,
125). Nazwisko Jantzen, Janzen notuje w kilka wsiach w pow. Gdañsk Wy¿ynny
Muhl (21, 23, 36,41 i n.).

Omówione wy¿ej nazwiska jako ostateczn¹ podstawê maj¹ chrzeœcijañskie imiê
Jan, wywodz¹ce siê ze starohebr. Jeho-hanan '(Bóg) Jahwe jest ³askawy', przyjête
do ³aciny jako Joannes, ang. John, hiszp. Juan, wl. Giovanni, ros. Iwan. Formy
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z pocz¹tkowym Jo- powsta³y wskutek gwarowej realizacji po³¹czenia aN jako oN,
niewykluczone jednak pochodzenie od nazwisk typu Juniec z fonetycznym rozwojem
uN woN; nazwiska z pocz¹tkowymJu- bior¹ zasadniczo pocz¹tek od pras³owiañskie-
go przymiotnika *junu 'm³ody', który wystêpuje m.in. w polskich wyrazach junak,
œredniopolskimjuniec 'm³ody byk', te¿ w I cz³onie n.m. Inowroc³aw, ros.junosza
'm³odzieniec'. Nazwiska tej grupy wskutek gwarowego procesu przechodzenia po³¹-
czenia uN w oN mog³y przechodziæ do nazwisk z pocz¹tkowym Jo-.

Od strony s³owotwórczej zauwa¿yæ wypada, ¿e do nazwiska Jan, które we-
d³ug SNWPU nosz¹ 104 osoby, a w zniemczonym zapisie Jahn 442, z tego 17 w woj.
elbl¹skim, 92 gdañskim, l s³upskim, dodano patronimiczny przyrostek -ec i tak po-
wsta³a forma Janiec, któr¹ spotykamy dziœ u 3564 osób, z tego 84 w woj. bydgo-
skim, 32 elbl¹skim, 90 gdañskim, 8 s³upskim. Podobnie powsta³y Adamiec, Marci-
niec, Pawelec od Adam, Marcin, Pawe³. Po zaniku e ruchomego (jak kasz. kupc,
palc 'kupiec, palec') otrzymujemy formê Janc, pisan¹ tak¿e (pod wp³ywem niem.)
Jancz, Junz i hiperpoprawnie Jañæ, po niemiecku Jantz, Jantsch. Te postaci zniem-
czono przez dodanie wyg³osowego -e: Jantze, Jontze, Joñce, jak Guse, Sampe od
Guz, Samp, które z kolei spolszczono przez wymianê koñcowego -e na -a: Janca,
Jañca, Jañcia, Joñca, Junca, Joñcza, jak Bieschke, Maschke, Paschke na Biesz-
ka, Maszka, Paszka; wschodniopolskie Janczo; koñcowe -en: Jancen jest form¹
zniemczon¹ niem. deklinacji s³abej w dop. l. poj. lub mianowniku l. mn.; poza tym
mamy liczne formy patronimiczne, tworzone za pomoc¹ przyrostka: l) -ak: Jan-
czak, Joñczak, Junczak, Juñczak; 2) -ewicz: Jancewicz, Juncewicz; 3)-ik/-yk:
Jancyk, Janczik, Joñczyk, Juñczyk; 4) -ek: Janczk, Jonzek; 5) wschodnios³o-
wiañski (ukraiñski) -enko: Janczenko; wyst¹pi³y tak¿e formy modelowe, utworzo-
ne za pomoc¹ przyrostków: -owski: Junczkowski i -iñski: Joñczyñski, Junczyñ-
ski; trudno jednoznacznie okreœliæ funkcjê formantu -ys: Junczys; -un: Janczun
i -yn: Janczyn, Janczyñ, -us: Janczus. Formy z -i/-y: Janci, Janczy, Janczi, Joñ-
czy sk³onny jestem interpretowaæ jako dod.l. poj. od Janc(z)a, ale por. w SNWPU
Ferenzy l w woj. zielonogórskim, Gajcy 651 i inne.

Odnotowaæ trzeba, ¿e MaI II 46 (i inne) oraz MaI III 132 mówi o przyrost-
kach -c(z), -c(z)a, ale przytaczane przyk³ady (najczêœciej zjêz. niem.) mo¿na ro-
zumieæ jako kontynuacjê staro germañskiego sufiksu -izo w postaci -tz/-tsch
(o czym zreszt¹ wspomina, por. te¿ moje rozwa¿ania w artykule o nazwisku Necel
w Prl III, 1975, s. 10, przyp. 8). S. Rospond (SNS II 182 s.v. Jancz, Jancza,
s. 222 s. v. 'Jon) nie przedstawi³ jasno swego stanowiska, waha siê w interpretacji
polonistycznej i germanistycznej; B. Kreja (KN 106-107 S.v. Janca) opowiedzia³
siê za niemieck¹ interpretacj¹ wielu omówionych tu nazwisk.

56. Kat, Kat(t)a, Katke, Katkowski i podobne
SNWPU podaje 6 osób o nazwisku Kat: 3 w woj. opolskim, pol w warszaw-

skim, katowickim i krakowskim; l Katek w woj. nowos¹deckim; l Katecki w woj.
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koszaliñskim; 13 Katczyñski: 8 w woj. bydgoskim, 5 s³upskim; 65 Katka: 30 w woj.
bydgoskim, 9 gdañskim, 2 s³upskim, 19 rndomskim, 6 czêstochowskim; 1 Katko w woj.
³ódzkim; Katkowiak O; 19 Katkiewicz: 2w woj. gdañskim, 11 warszawskim, 6 to-
ruñskim; 11 Katkowicz: 10 ³ódzkim, 1 wroc³awskim; 195 Katkowski: po 1 w woj.
bydgoskim i elbl¹skim, 26 gdañskim, 31 olsztyñskim, 29 szczeciñskim, 12 warszaw-
skim; 2 Katkus, po 1 w woj. jeleniogórskim i krakowskim; 24 Katta: 21 w zielono-
górskim, 2 warszawskim, 1 opolskim; 1865 Kata: 66 w woj. bydgoskim, 37 elbl¹-
skim, 62 gdañskim, 17 s³upskim, 558 tarnobrzeskim, 1 22jeleniogórskim, 98 katowickim,
88 che³mskim, 83 rzeszowskim, 68 zamojskim, 60 radomskim, 49 warszawskim.

Historycznie wiele z wymienionych nazwisk notowanych by³o po³udniowych
Kaszubów, g³ównie na Kosznajderii i na Kociewiu. Rink 105, 160 podaje z roku
1772 w D¹brówce: Jacobus Katkie i Georgius Katkie. W roku 1862 Georg und
Katharina Kathke z³o¿yli dar na rzecz Seminarium Duchownego w Pelplinie (s. 160,
przyp. 351). W roku 1780 w Nowych Hutach, pow. bytowski zanotowany zosta³
Adam Katt (KB 293). M. Damps (132, 40) wynotowa³a z archiwaliów pelpliñ-
skich niejakiego Katkowskiego. w Skrzeszewie, pow. kartuski, z roku 1662
i z obocznym Ch: Pan Franciszek Chatkowski rok 1697 oraz (bez imienia) Chat-

kowski rok 1712, bli¿ej niezlokalizowane.
Nazwiska objaœniæ mo¿na polonistycznie lub germanistycznie. Jako formê

rodzim¹ mo¿na je odnieœæ do rzeczownika pospolitego kat. W tym ujêciu Katek
by³by form¹ pochodn¹, utworzon¹ za pomoc¹ przyrostka -ek; Katke powsta³oby
od Katek przez odwrócenie przyrostka -ek na dolnoniem. -ke; Katko jest form¹
wschodniopolsk¹; Kat(t)a dope³niaczow¹ (syn Kata, zatem Kata); w Kathus
wyodrêbniæ mo¿emy przyrostek -us (o ile nie jest to hybryda pol.-niem. od nazwi-
ska Kat z dolnoniem. Hus = gornoniem. Haus 'dom', a wiêc 'dom Kata'); Kat-
kiewicz i Katkowicz to struktury patronimiczne, utworzone od Kat; Katecki i Kat-
czyñski utworzone zosta³y od Katek i Katka; Katkowski od Katek czy Katka.
To ostatnie, czyli Katkowski mog³o te¿ powstaæ od n.m. Chotkowo w pow. by-
towskim, zapisywanej m.in. Kattow 1326, Catcow 1618, Katkow 1789 i objaœnio-
nej przez B. Czopek-Kopciuch (NMP II 77-78) jako struktura dzier¿awcza od im.

Chotek lub Kotek. Niewykluczona interpretacja germanistyczna (przynajmniej
w stosunku do niektórych nosicieli omówionych nazwisk) od niem. rzeczownika
Kate 'chata'; Katke powsta³oby w tym wypadku zdolnoniem. suf. -ke (Kluge
361). W polszczy¿nie od chata z obocznym kprawie niemo¿liwe, bo chata noto-
wana w jêz. polskim dopiero od II po³owy XVII w. (B I 126).

57. Lewa, Lewek, Lewan, Lewanczyk, Lewañczyk, Lewañski,
Lewon, Lewicki i podobne

SNWPU podaje 194 osoby o nazwisku Lewa: 16 w woj. bydgoskim, 5 gdañ-
skim, 144 ³ódzkim; 713 Lewek: 5 w woj. elbl¹skim, 31 gdañskim, 4 s³upskim, 161 ka-
liskim, 103 wroc³awskim, 89 katowickim, 1 Lewekowiczw woj. ³ódzkim; od Lewek
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wystêpuje wiele form pochodnych, jak np. (notujê tylko te, które wystêpuj¹ na Po-
morzu Gdañskim): 4405 LewczUk; 46 w woj. bydgoskim 109 elbl¹skim, 146 gdañ-
skim, 27 s³upskim, 1 096 bialskopodlaskim, 347 chehnskim, 214 siedleckim, 150 kato-
wickim; 519 Lewczyk: 18 w woj. bydgoskim, 11 elbl¹skim, 3 gdañskim, 102 zamojskim,
61 tarnobrzeskim; 158 Lewczyñski: 24 w woj. bydgoskim, 3 gdañskim, 23 bielskopo-
dlaskim, po 19 w warszawskim i lubelskim; 64 Lewan: 12 w woj. bydgoskim, 33 ka-
towickim, 5 legnickim, po 4 koszaliñskim i krakowskim, po 2 warszawskim i wa³-
brzyskim, po 1 gorzowskim i opolskim; 40 Lewanczyk: 34 w woj. gdañskim,
3 elbl¹skim, 2 s³upskim, 1 pilskim; 91 Lewaniak: 69 w woj. pilskim, 11 ³ódzkim, 5 kie-
leckim, po 2 che³mskim i olsztyñskim, po 1 warszawskim i skierniewickim; 1 Lewa-
niec w woj. szczeciñskim; 20 Lewaniewski: 17 w woj. olsztyñskim, 3 przemyskim;
Lewanik O; Lewaniowska O; Lewaniuk O; 4 Lewankowski: 1 w woj. bydgoskim,
3 szczeciñskim; 82 Lewanowicz: 1 w woj. gdañskim, 13 olsztyñskim, 9 toruñskim,
8 pilskim, 7 jeleniogórskim; 59 Lewanowski: 31 w woj. s³upskim, po 3. bydgoskim,
koniñskim i koszaliñskim, 6 w³oc³awskim; Lewañ O; 17 Lewañczuk: po 5 w woj.
gdañskim i ³om¿yñskim, 3 szczeciñskim, po 2 warszawskim i opolskim; 510 Lewañ-
czyk: 28 w woj. elbl¹skim, 415 gdañskim, 28 elbl¹skim i p³ockim, 9 s³upskim, 13 wa³-
brzyskim; 566 Lewañski: 11 w woj. bydgoskim, 8 elbl¹skim, 35 gdañskim, 30 s³up-
skim, 89 toruñskim, 33 ³ódzkim, 21 koniñskim; 35 Lewon 1 w woj. bydgoskim,
14 zielonogórskim, 7 koszaliñskim, 6 warszawskim; Lewoncewicz O, 5 Lewonczuk
w woj. bia³ostockim; 21 Lewoniak: 3 w woj. koszaliñskim, 18 szczeciñskim; 1 Le-
wonicka w woj. wroc³awskim; 27 Lewoniec: po 6 w woj. poznañskim i szczeciñ-
skim, 5 olsztyñskim, 4 zielonogórskim, po 2 w woj. warszawskim, nowos¹deckim
i opolskim; 154Lewoniewski: 1 w woj. bydgoskim, 4 elbl¹skim, 14 gdañskim, 58 bia-
³ostockim, 17 zielonogórskim; 15 Lewonik: po 4 w woj. gdañskim i szczeciñskim,
7 olsztyñskim; 49 Lewoniuk: 28 w woj. bia³ostockim, 7 wroc³awskim, 5 koszaliñ-
skim;12 Lewonowicz: 10 w woj. bia³ostockim, 2 katowickim; 89 Lewonowski: po
1 w woj. bydgoskim i s³upskim, 50 bia³ostockim, 9 warszawskim; 223 Lewoñ: 1 w woj.
bydgoskim, 10 gdañskim, 3 s³upskim, 97 suwalskim, 24 olsztyñskim, 18 ³om¿yñskim,
16 szczeciñskim; Lewoñcio O; 81 Lewoñczuk: 65 w woj. bia³ostockim, po 4 war-
szawskim, ³om¿yñskim i suwalskim; 7 Lewoñczyk: 2 w woj. s³upskim, 5 suwalskim;
24 Lewoñko: 11 w woj. suwalskim, 5 olsztyñskim, 4 katowickim; 7 Lewoñski:
3 w woj. warszawskim, 4 wroc³awskim.

SSNO III 253 notuje z kresów po³udniowo-wschodnich robotnika Lewkê,
zwanego inaczej Lewa (laborios(us) Lewko alias Lewa) z roku 1486. Lewek ma
bardzo du¿o zaœwiadczeñ, zbiera je M. Malec (MaI III 270), wszystkie ze wspo-
mnianych kresów: Lewka z roku 1441, Lewko wspomniany 13 razy w roku 1430
i 1442; Lewo w roku 1457, Lewikw roku 1438;jestto wiêc wschodnios³owiañska
postaæ im. Leon, od której pochodz¹ wyliczone wy¿ej nazwiska: Lewa, Lewek,
formy patronimiczne: Lew(e)kowicz, Lewczuk, Lewczyk i modelowa, utworzona
za Domoca Drzvrostka -vñski: Lewczvñski. S. RosDond (SEMiG 185 (s. v. Lewin
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Brzeski) pisze: "W latach 1257 r., 1284 r. jest Lewin, czyli n. dzier¿. od imienia
Lewa, spolszczonego Leona i Leonarda ". Wyliczone nazwiska czêsto zbli¿one s¹
fonetycznie do przezwiska Lewy : lewy 'po³o¿ony po stronie serca', imienia hebr.
Lewi, jakie nosi³jeden z synów patriarchy Jakuba, protoplasta kap³añskiego poko-
lenia Lewiego, imienia, potem nazwiska Lewin, o których szerzej w NP III 199-
200, i przezwiska b¹dŸ im. Lew. Do "kompletu" omawianych nazw nale¿y tak¿e
pó³nocnokaszubskie, drobnoszlacheckie nazwisko Lewiñski ze wsi Lewin(o) w pow.
Wejherowo, której nazwê J. Treder (PMT XIV 60) wywodzi od im. Lewa lub
Lewi. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e nazwiska typu Lewan(cz)yk plasuj¹ siê na Pomo-
rzu Gdañskim (czêste na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach), typu Lewoñ( cz)yk
na wschodnich lub centralnych ziemiach Polski. Od strony s³owotwórczej mamy
w tym materiale (pomijaj¹c formy od podstawy Lewek, o których by³a ju¿ mowa)
struktury na -an, -añ, -on, -oñ (o ile to nie etymologiczne -on z im. Leon z dyfton-
giczn¹, bilabialn¹ wymow¹ o jako wo): Lewan, Lewañ, Lewon, Lewoñ; patroni-
miczne na-ak: Lewaniak, Lewoniak(21 nosicieli: 3 w woj. koszaliñskim, 18 szcze-
ciñskim); -ec: Lewaniec, Lewoniec (27 nosicieli), -i³: Lewanik, Lewonik; (-cz)yk:
Lewañczyk); (-cz)uk: Lewaniuk, Lewañczuk, Lewoniuk (49 osób), Lewoñczuk
(81 osób), modelowe, utworzone za pomoc¹ strukturalnych przyrostków (-ow )ski,
(-ew)ski: Lewan(k)owski, Lewoniewski i inne.

Na Pomorzu Gdañskim mamy niewiele historycznych zaœwiadczeñ omawia-
nych tu nazwisk. Poza podanymi w NP III 199-200 spotka³em w ¿ród³ach: Adrian
Lewek w roku 1664 w CzarnymIesie (F 32, s. 48); w roku 1789 w par. Mi³ob¹dz
pod Tczewem zapisana zosta³a Marianna Lewkowska, w roku 1796 chrzczone
by³o dziecko Michaelis Lewkowski; w ksiêdze œlubów par. Koœcierzyna w roku
1881 zapisany zosta³ Liwek Joseph (AP XII 199); w ksiêdze metrykalnej par. Reda
zapisani zostali: Andreas Lewa w roku 1772, Jacobus Leva rok 1795; Emestus
Levan rok 1808; Michael Lewek w roku 1774 (ksiêga niepaginowana); w ksiêdze
metrykalnej par. Kielno wyst¹pi³ Franz Lewanczyk w roku 1839 (AP IX 59).

Osobne zagadnienie to pochodzenie nazwiska, powiedzmy zaraz, homonimicz-
negoLewicki, noszonego przez 13441 osób: 754 w woj. bydgoskim, 214 elbl¹skim,
857 gdañskim, 171 s³upskim, 1011 warszawskim, 682 wroc³awskim, 594 toruñ-
skim. Notowane by³o w SSNO III 254 w roku 1401 w Wielkopolsce i w roku 1457
na Mazowszu u starosty (capitaneus) czerskiego oraz odniesione przez SEMot
III 100 do wsi Lewice, gm. Miêdzychód, woj. gorzowskie i n.m. Lewiczyn, gm.
Belsk Du¿y, woj. radomskie; herbarze, np. Leszczyca (s. 277, 282) notuj¹ Lewic-
kich herbu Rawa z Galicji i h. Rogala z ziem~ bielskiej z roku 1540, nie podaj¹c
tzw. gniazda, czyli wsi rodowej. Po wtóre ju¿ SSNO III 254 notuje od roku 1427
nazwisko patronimiczne Lewic z Ma³opolski, równie¿ stamt¹d od roku 1429 Le-
wiec; nadto SNWPU podaje 111 osób nosz¹cych nazwisko Lewik (brak na Pomo-
rzu Gdañskim); od tych form mo¿na by³o (i na pewno tê mo¿liwoœæ wyzyskano)
utworzyæ nazwisko Lewicki. Prof. H. Gómowicz zawsze mawia³. ¿e Lewicki po-
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chodzi od substantywizowanego przymiotnika lewicki 'pochodz¹cy znieprawego
³o¿a', wyrazu przez s³owniki nienotowanego, ale zyskuj¹cego potwierdzenie np.
w takich kaszubskich strukturach, jak archaiczne lewiczka 'kobieta niezamê¿na
i niedziewica' - antonim wobec prawiczka; lewiczec 'psuæ' i pochodne zlewiczec:
l) 'zepsuæ', 2) 'zgwa³ciæ, pozbawiæ dziewictwa'; lewiczec sa - 'prowadziæ ¿ycie

rozpustne', Sych II 364. Historycznie Lewicki notowany by³ czêsto na Kociewiu,
np. w archiwaliach pelpliñskich Tomasz Lewicki 1744, Katarzyna Lewicka tego¿
roku, w ksiêdze metrykalnej par. Mi³ob¹dz Anna Lewicka 1788 (Damps 177).

W œwietle przedstawionego tumateña³u szerzej trzeba spojrzeæ tak¿e na po-
chodzenie nazwiska Lewna, notowanego od roku 1330 w SSNO III 255 i pochod-
nych patronimicznych form Lewnic od roku 1419 i Lewnik 1449, wyprowadzone-
go w SEMot I 143 od podstawy lewna (flasza) 'forma odlewnicza', a przeze mnie
(NP 249-250) od hipotetycznego lewna 'mañkut'. Okazuje siê, ¿e w interpretacji
tego nazwiska wzi¹æ trzeba tak¿e imiona Lewa, Lewi, Lew, mo¿e to byæ wiêc
nazwisko homonimiczne (poligenetyczne,jak siê wyra¿a³ B. Kreja).

58. Nurnberg, Nyrnberg, Noremberg, Noerenberg i podobne
SNWPU podaje 8 osób o nazwisku Nurnberg: 7 w woj. gdañskim, 1 toruñ-

skim; 1 Nurneberg w woj. gdañskim; z pocz¹tkowym Ny-: 8 Nyrneberg: 6 w woj.
bydgoskim, 2 tarnobrzeskim; Nyrynberg O; z pocz¹tkowym Ni-: 8 Nirenberg poza
Pomorzem: 3 w woj. wroc³awskim, po 2 w woj. ³ódzkim i wa³brzyskim, 1 warszaw-
skim; 1 Nirembergw woj. lubelskim. Wskutek obni¿enia artykulacyjnego u do pozy-
cji o (lub te¿ niezaznaczania przeg³osu, tzw. niem. Um/autu w fonnie niem. NO"rnberg)
mamy tak¿e nazwiska z pocz¹tkowym Nor-: 160 Noremberg: 61 w woj. radom-
skim, po 29 piotrkowskim i warszawskim, 26 ciechanowskim; 65 Norenberg: po
7 w woj. gdañskim, jeleniogórskim i wroc³awskim; 8 Norgberg: 7 w woj. szczeciñ-
skim, 1 radomskim; 1 Norember w woj. radom~kim; w postaci nazwy mieszkañca
11 Noremberczyk: 6 w woj. bielskim, 4 opolskim, 1 katowickim; z transkrypcj¹ niem.
O" jako oe 14 Noerenberg: po 4 w woj. bydgoskim i szczeciñskim, 6 gdañskim.

Nazwisko pochodzi niew¹tpliwie od n. niem. miasta Niirnberg, po polsku
Norymberga w Bawarii. W nazwisku, jak widaæ, zarzucono znak diakrytyczny
(Um/aut), zapisywano je te¿ fonetycznie Nyrnberg i w sposób bardzo spolszczo-
ny Nirnberg. Historycznych zaœwiadczeñ na Pomorzu nie spotka³em. SEMot III
130 po odnotowaniu form ¿eñskich w SSNO IV 73: Norynbergowa z roku 1399
i 1400 z Wielkopolski; Norymbergowa z roku 1400 z Koœciania w Wielkopolsce
i Nembergowa z tego¿ roku 1400 z Koœciana stwierdza "brak n.m." i odsy³a do
has³a Niirnberg w SEMot V 188, gdzie Z. Klimek obok n.m. w Niemczech widzi
tak¿e jako podstawê podanych nazwisk ¿eñskich miasto NO"renberg, dziœ Iñsko
w pow. stargardzkim, zapisywane od roku 1312 jako civitas Nurenberg, Niiren-
berg 1335, Norinberg 1618; B. Czopek-Kopciuch (NMP III 531-532) objaœnia
jego nazwê jako przeniesion¹ z niem. Niirnberg; tê zaœ t³umaczy (za A. Bachem)
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jako strukturê z³o¿on¹ z I cz³onem Nur 'ska³a', te¿ 'nieurodzajne, mokre miejsce
na polu', z II Berg 'góra'.

Objaœnienie skrótów

B

c

DampsM

F 32

F 37

Go
Heidn

KB

KN
L
Mai II

- Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (chodzi o ksiêgi metrykalne
parafii rzymskokatolickich w zespole koœcio³y katolickie, sygn. 1254

III)
- A. Bañkowski, Etymologiczny s³ownik jêzyka polskiego, t. I,

II, Warszawa 2000
- Das Biirgerbuch der Stadt Konitz von 1550-1850 von E. Kloss,

Danzig 1927
- A. Cieœlikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe.

Proces onimizacji, Wroc³aw 1990
- Damps, Nazwiska mieszkañców Kociewia od XVI do XVIII w.,

praca doktorska napisana pod kierunkiem E. Brezy na Uniwersy-
tecie Gdañskim w 1988 r. (mps)

- Taryfy podatkowe ziem pruskich z I: 1682, wyd. S. Kêtrzyñski,

Toruñ 1901, Fontes V
- Documenta capitaneatus Slochoviensis (1471-1770), ed.

P. Panske, Toruñ 1935, Fontes XXVIII
- Opis królewszczyzn w województwach che³miñskim, pomor-

skim i malborskim z I: 1664, wyd. J. Paczkowski, Toruñ 1938,

FontesXXXII
- Revisio bonorum episcopatus Vladislaviensis facta a. 1582,

ed. L. ¯ytkowicz, Toruñ 1953, Fontes :XXXVII
- Inwentarze starostw puckiego i koœcierskiego z XVII w., wyd.

G. Labuda, Toruñ 1954, F ontes XXXIX
- Inwentarze starostwa bytowskiego i lêborskiego z XVII i XVIII w.,

wyd. G. Labuda, Toruñ 1959, Fontes XLVI
- M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, 3. Auflage, Berlin 1954
- W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpl: in der

Vergangenheit, Marburg/Lahn 1965
- G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmiiller, Kreis Biitow, 2. Auflage,

Stettin 1939
- B. Kreja, Ksiêga nazwisk ziemi gdañskiej, Gdañsk 1998
- S.B. Linde, S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1951
- M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion

dwucz³ono³1-Ych, Wroc³aw 1982
- M. Malec, Imiona chrzeœcijañskie w œredniowiecznej Polsce,

K T:Jków 1994
Mai III
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MEKSA - Ma³a encyklopedia kultury œwiata antycznego, t. I-II, Warsza-

wa 1958-1959
Mub. - J. Muh., Geschichte der Dorfer auf der Danziger Hohe, Dan-

zig 1938
NMP - Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, pod

red. K. Rymuta, t. I-V, Kraków 1996-2003
NP - E Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdañsk

2000, t. II Gdañsk 2002; t. III, Gdañsk 2004
p J - Prace Jêzykoznawcze, seria "zeszytów Naukowych Uniwersy-

tetu Gda(lskiego"
PMT I-E. Breza, Toponimia powiatu koœcierskiego, Gdañsk 1974, Po-

morskie Monografie Toponomastyczne, Nr 1
PMTXIV - J. Treder, Toponimia powiatu wejherowskiego, Gdañsk 1997,

Pomorskie Monografie Toponomastyczne, Nr 14
Przyd - E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdañ-

skiego, Gdañsk 1978
R I, R II-S. Rospond, S³ownik nazw geograficznych Polski zachodniej

i pó³nocnej, cz. I: polsko-niemiecka, cz. II: niemiecko-polska, Wro-
c³aw 1951

Rink - J. Rink, Die Geschichte der Koschneiderei. Ihre Bevolkerun-

gim Jahre 1772 und Ende 1919, Danzig 1932
SEMot I-A. Cieœ.ikowa, Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 1997
SEMot III-Z. Kaleta, Odmiejscowe nazwy osobowe, Kraków 1997
SEMot V-Z. Klimek, Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kra-

ków1997
SG - S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów

s³owiañskich, pod red. F. Su1imierskiego, B. Chlebowskiego,
W. Walewskiego, t. I-XV, Warszawa 1880-1902

SIW - S³ownik imion wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych, wyd. K. Ry-

mu³, Kraków 1995
SNS - S. Rospond, S³ownik nazwisk œl¹skich, t. I-II: A-K, Wroc³aw

1967,1973
SNWPU - S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych, t. I-X,

wyd. K. Rymut, Kraków 1992-1994; to samo w wydaniu p³yto-
wym SNW

SS - W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 1990
SSNO - S³ownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyc-

kiego i M. Malec, t. I-VII, Wroc³aw 1965-1987
SW - J. Kar³owicz, A.A. Kryñski, W. NiedŸwiedzki, S³ownik jêzyka

polskiego, t.- VIII, Warszawa 1900 - 1927.
SWil - S³ownik jêzyka polskiego [...], cz. I-II, Wilno 1861
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B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle -kultury ludowej,
t. I-VII, Wroc³aw 1967-1976
Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym.
•ród³a dziejowe, t. XXIII, I. T. Baranowski, t. XII: Prusy Kró-
lewskie, Warszawa 1911
R. Zoder, F amiliennamen in Ostfalen, Bd I -II, Hi1desheim 1968

* Symbol O w SNWPU oznacza formê z ró¿nych wzglêdów niepewn¹.



ZBIGNIEW GIERSZEWSKI

CZASOPRZESTRZEÑ ANNY £AJMING

Wstêp
Twórczoœæ literacka Anny £ajming, tak jak wiêkszoœæ naprawdê dobrej pro-

zy, osadzona jest w konkretnych realiach. Treœci¹jej wspomnieñ i opowiadañ s¹
rzeczywiste zdarzenia, które sama widzia³a lub o których s³ysza³a. Wiele moty-
wów do tych opowiadañ dostarczy³a jej w listach matka, kobieta prosta, niewy-
kszta³cona, ale z realizmem opisuj¹ca to, co siê dzia³o w rodzinnych stronach, któ-
re córka opuœci³a, jad¹c do szkó³, za prac¹ i w koñcu za mê¿em. Anna £ajming
w swej doskona³ej pamiêci przechowa³a i te wa¿ne, i te zwyczajne zdarzenia i przy-
padki mieszkañców jej stron. Dziêki temu mamy dzisiaj do dyspozycji niezmiernie
realistyczny obraz pierwszej po³owy XX wieku na Ziemi Zaborskiej i w innych
okolicach Kaszub i Pomorza. Szczególnie portrety osób nakreœlone s¹ ¿ywo i pla-
stycznie, dziêki dialogom prowadzonym w autentycznej kaszubskiej mowie. A dia-
logi te, to nie wydumana konwersacja, ale wyraz codziennych spraw i problemów
ludzi, którym przysz³o ¿yæ na tych kaszubskich pustkowiach poœród borów.

Czasoprzestrzeñ
Zostawmy jednak literaturoznawcom i jêzykoznawcom to wa¿ne w twórczo-

œci Anny Lajming zagadnienie. Zaj¹æ siê zamierzam innym aspektem tego, co opi-
sywa³a nasza wielka kaszubska pisarka. Otó¿ do ka¿dego zaistnia³ego zdarzenia
mo¿na odnieœæ trzy pytania: co, gdzie i kiedy. Tytu³owej czasoprzestrzeni dotycz¹
dwa ostatnie pytania, a samo pojêcie wywodzi siê oczywiœcie z fizyki, a konkretnie
z teorii wzglêdnoœci Alberta Einsteina, w jej eleganckiej matematycznie wersji
Hermana Minkowskiego. Notabene, kiedy Einstein opublikowa³ swoj¹ pracê
o szczególnej teorii wzglêdnoœci, ma³a Ania mia³a ju¿ rok, chocia¿ wtedy nie mia³a-
by szans uczyæ siêjej w najlepszej nawet szkole. Zbyt bowiem rewolucyjne by³y
idee Einsteina, aby mog³y szybko trafiæ do szkó³.
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Czasoprzestrzeñ to zbiór pewnych elementów, a tymi elementami s¹ po pro-
stu zdarzenia. Ka¿de wspomnienie, ka¿de opowiadanie Anny £ajming opisuje pewne
zdarzenie lub ich ci¹g. Jest wiêc w tym sensie jej pisarstwo opisaniem sporego
fragmentu czasoprzestrzeni. Wzglêdnoœæ zagadnienia tkwi natomiast w tym, ¿e
¿yj¹c na pocz¹tku XXI wieku w tym samym miejscu, mo¿emy opisaæ, a raczej
wyobraziæ sobie tamte zdarzenia z innego uk³adu odniesienia. Nie bêdzie to oczy-
wiœcie ¿aden systematyczny wyk³ad teorii czasoprzestrzeni, ale jest to dobra per-

spektywa zaprezentowania pewnych aspektów pisarstwa Anny £ajming.
Nale¿y najpierw zwróciæ uwagê na fakt tak oczywisty, ¿e a¿ pomijany w g³êb-

szych refleksjach. Chodzi o to, ¿e im d³u¿sz¹ drogê mamy do przebycia, tym wiê-
cej czasu potrzeba na jej przebycie. Prawda pojmowana intuicyjnie i uwzglêdniana
przez podró¿ników od zawsze. Ma ona jednak bardziej podstawowy sens. Czas
i przestrzeñ s¹ bowiem ze sob¹ sprzêgniête w sposób nierozerwalny i dlatego nie
mo¿na byæ w dwóch miejscach w tym samym czasie. Co wiêcej, niedostêpne jed-
noczeœnie s¹ dla nas zdarzenia, w których obecnoœæ wymaga³aby poruszania siê
z prêdkoœci¹ wiêksz¹ od prêdkoœci œwiat³a w pró¿ni. To bardzo du¿a prêdkoœæ, ale
nam dostêpne prêdkoœci s¹ 10 milionów razy mniejsze (samochód), a w czasach
m³odoœci naszej pisarki by³y jeszcze oko³o 10 razy mniejsze (furmanka). Co z tego
wynika? A to, ¿e nie mo¿emy byæ wszechobecni i dostêpny jest nam ledwie ma-
leñki wycinek czasoprzestrzeni znany z autopsji. Dlatego œwiadectwo innych osób,
plotki i wreszcie œrodki masowego przekazu rozszerzaj¹ nasze poznanie na inne
obszary czasoprzestrzeni, ale jest ju¿ to informacja z drugiej rêki - niepewna, wy-

biórcza, uformowana czyj¹œ interpretacj¹. Anna £ajming dostarcza nam wiele
obrazów takich wycinków czasoprzestrzeni. Tak to widzia³a, tak s³ysza³a w opo-
wiadaniach matki i s¹siadów, tak potem jej wyobraŸnia rozbudowana wspomnie-
niami komponowa³a literacki wygl¹d zdarzeñ z kaszubskich pustków:

"Ten skrawek Kaszub to by³ mój œwiat. Przymuszewo, Parzyn, piêknie
po³o¿ony nad Zbrzyc¹ i nad jeziorem, parafialne Leœno, pustkowia wœród
lasów. Bêd¹c poza domem, czêsto myœla³am o tych moich stronach. I jeszcze
dzisiaj nieraz myœlê. Starszy cz³owiek zawsze najchêtniej wraca pamiêci¹ do
najm³odszych lat. Pan te¿ bêdzie wraca³. Z tego okresu pamiêta siê najwiê-
c¹j, bo w m³odym wieku cz³owiekjesj najbardziej wra¿liwy [..J"I.

Czas
Nasze odczuwanie czasu jest tak wtopione w proces ¿yciowy, ¿e refleksja nad

czasemjako odrêbnym zjawiskiem jest jednym z najtrudniejszych zagadnieñ filozo-
ficznych, ale nie chodzi nam tutaj o fenomenologiê czy jak¹œ metafizykê czasu, lecz
o porównanie odczuwania up³ywu czasu sto lat temu i dzisiaj. Do tego podejœcia

To by³ mój œwiat. Z Ann¹ Lajming rozmawia Edmund Szczesiak, [w:] Pro memoria. Anna £aj-
ming (1904-2003), zebra³ i opracowa³ J. Borzyszkowski, Gdañsk 2004, s. 189.
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istotne jest rozró¿nienie, czy czas to niezale¿ne zjawisko, które jest jakby t³em dla
zachodz¹cych procesów, czy te¿ wszelkie zmiany, a ruch w szczególnoœci, wyzna-
czaj¹ up³yw czasu i jego strza³kê, czyli kierunek. W drugim przypadku ca³kowity
bezruch oznacza³by stan bezczasowy, a my tym razem, id¹c za Heraklitem, uznajmy,
¿e wszystko jest w ruchu i przyjmijmy w³aœnie ruch i wszelk¹ zmianê za miernik
up³ywu czasu. Przyjdzie nam wtedy dokonaæ ciekawych konstatacji, jeœli tylko po-
równamy przebieg akcji niektórych opowiadañ Anny £ajming z nasz¹ wspó³czesn¹
refleksj ¹ nad tempem ¿ycia w rozwiniêtym spo³eczeñstwie kapitalistycznym.

Jeœli zestawimy czas m³odoœci Anny £ajming i nasz¹ rzeczywistoœæ, to zgodzimy
siê bez trudu, ¿e wzrost prêdkoœci podró¿owania skraca czas podró¿y. Powinniœmy
mieæ wiêc faktycznie wiêcej czasu na inne czynnoœci. Podobnie z powodu rozbudowa-
nej sieci handlowej pod koniec XX wieku mamy wiêcej czasu (sklepy z gotowymi
produktami w ka¿dej wiosce, a wtedy warzywa by³y w ogrodzie, bulwy na polu, po
mleko sz³o siê do krowy, p³ótno na krosnach, chodaki do wystrugania w drewnie). Te
i inne przyk³ady u naszej pisarki pokazuj ¹, j ak du¿o czasu wymaga³o zaspokoj enie pod-
stawowych potrzeb, gdy mia³o siê do dyspozycji tylko podstawowe produkty brane
prosto z natury. Chyba najlepszym przyk³adem bêdzie rola kobiety-¿ooy-matki, czyli
gospodyni domowej, która chocia¿by w kuchni obstawiona specjalistycznym sprzêtem
potrafi z gotowych produktów, czy chocia¿by odpowiednio spreparowanych pó³pro-
duktów szybko przyrz¹dziæ wystawny obiad, nakarmiÆ dzieci, przygotowaæ mleko dla
niemowlêcia. W czasach dzieciñstwa Anny £ajming, a nawet w czasach jej m³odoœci
taki sam efekt, jeœli w ogóle osi¹galny, wymaga³ mnóstwa prostych, ale czasoch³on-
nych czynnoœci, a co za tym idzie licznych umiejêtnoœci i nabytej z czasem wprawy, by
zrobiæ to w rozs¹dnym czasie, a o czas nam przecie¿ ca³y czas idzie! "Spójrzmy" na
przyk³ad na czynnoœci zapracowanej Agaty:

"Agata ¿wawo zabra³a siê do rozpalania p³yty, by przygotowaæ kolacjê.
A ¿e chcia³a pokazaæ ojcu, jaka jest oszczêdna z zapa³kami, z drzazg¹ w rê-
ku zdjê³a pod nosem ojca cylinder i tak jak to robi³a na Mutkowie, bra³a
ogieñ z p³omienia lampki "2 .

I jak tu szybko zaparzyæ na przyk³ad kawê, gdy chce siê jeszcze oszczêdzaæ
zapa³ki, a dzisiaj obok kranu z bie¿¹c¹ wod¹ stoi czajnik bezprzewodowy, a do tego
jeszcze m³ynek do kawy. Wydawaæ by siê mog³o zatem, ¿e ludzie dawniej mieli
mniej czasu, skoro praca rêczna tyle go poch³ania³a, a wiêc czas jakby szybciej im
p³yn¹³, lecz taki wniosek paradoksalnie jest ca³kowicie nieuprawniony. Chodzi nam
przecie¿ o psychologiczny sposób prze¿ywania czasu, a tutaj rzecz ma siê ca³ko-
wicie odwrotnie. Rêcznie wykonywane czynnoœci, jak obieranie ziemniaków, pra-
ce polowe, darcie pierza, jako stosunkowo proste nie odwraca³y zbytnio uwagi od
relacji towarzyskich, a bieg myœli i rozmów odbywa³ siê bez wiêkszych przeszkód,
bo w wiêkszoœci wykonywane by³y kolektywnie, co siê krañcowo ró¿ni od wspó³cze-

A. Lajming, Dzieciñstwo, Gdañsk 1997, s.l64.
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snego procesu pracy, gdzie obs³uga wielu urz¹dzeñ, np. zmechanizowanego sprzê-
tu gospodarstwa domowego, wymaga skupienia i czêsto wyklucza czynnoœci to-
warzysz¹ce. Czas p³ynie szybciej, bo nasz œwiat zawiera o wiele wiêcej przedmio-
tów, na które powinniœmy lub jesteœmy zobowi¹zani skupiaæ uwagê (ostatnio dosz³y
komputery osobiste z Internetem, a w nim czaty, no i tak bardzo absorbuj¹ce ko-
mórki, przerywaj¹ce naj g³êbsze myœli, najciekawsze rozmowy i inne przyjemne
czynnoœci). W aspekcie psychicznym najbardziej dokuczliwa jest wywo³ana tech-
nicyzacj¹ ¿ycia fragmentacja czasu. Sprawia ona, ¿e czas nie p³ynie w naszym
odczuciu jednostajnie, tylko przyspiesza i zwalnia nagle, co odczuwamy jako "bom-
bardowanie" chwilami. Bohaterowie opowiadañ naszej pisarki maj¹ du¿o wiêcej
czasu na refleksjê - autorka czêsto przytacza zwrot, ¿e oto siê ktoœ zadumal.

W ogóle w dziedzinie ró¿norodnoœci i dostêpnoœci informacji od czasów m³odo-
œci Anny £ajming, czyli w przedziale czasu tylko jednego d³ugiego ludzkiego
¿ycia dokona³ siê najwiêkszy postêp, je¿eli mo¿na to tak nazwaæ. ¯y³a ona w dwóch
cywilizacyjnie odleg³ych epokach. Czytelnicy wspomnieñ i opowiadañ kaszubskiej
pisarki nie tylko niczego nie dowiedz¹ siê o telewizji, ale prasa i radio by³y w tutaj
w tych czasach niezwyk³ym rarytasem, a podstawowym Ÿród³em informacji Kaszu-
bów o szerokim œwiecie by³a poczta (listy pisane przez tych, którzy wyemigrowali)
oraz wêdrowni ¿e~racy chodz¹cy od domu do domu i za ³y¿kê strawy dziel¹cy siê
wiadomoœciami z dalszej okolicy, bo z bli¿szej najszybciej takjak i dziœ dociera³a nie-
zawodna plotka. I w³aœnie ten nadmiar informacji "kradnie" nasz czas, wiêc, co na
jedno wychodzi, p³ynie on szybciej. Szalone tempo ¿yciajest znakiem naszych cza-
sów. Homo ludens boi siê nudy, wiêc zabija czas, a on mu ucieka.

Sprzyja temu wzmo¿onemu tempu ¿ycia postêpuj¹ca przezXX wiek, a szcze-
gólnie w drugiej jego po³owie desakralizacja czasu. Czas œwiêty (niedziela) by³
okresem szczególnego wyhamowania biegu czasu. Kontakt z sacrum wymaga
w³aœnie "wyjœcia" poza czas, bo taka bezczasowa jest wiecznoœæ, a temu prze-
szkadza rytm i tempo czynnoœci codziennych. Niedziela we wspomnieniach Anny
£ajming to w³aœnie taki czas œwiêty wypemiony wêdrówk¹ do koœcio³a, msz¹, d³u-
gim powrotem, a potem d³ugimi rozmowami w gronie rodzinnym i s¹siadów. Cho-
cia¿ ju¿ ona przytacza przyk³ad jak poœpiech, wróg sacrum, wkrada siê do czasu
niedzielnego, gdy otworzona zosta³a linia kolejowa i pojawi³ siê problem, by zd¹¿yæ
na stacjê po mszy. Msza siê przed³u¿a³a, a ludzie myœlami byli ju¿ gdzie indziej:

"Kiedy wreszcie kazanie siê skoñc~³o, ludzie rzucili siê do wyjœcia ws~-
scy na raz i w drzwiach nas zakorkowa³o. Ja tak¿e chcia³am zd¹¿yæ na po-
ci¹g. Prosto z koœcio³a biegliœmy na poci¹g jak dzicy, mimo i¿ zegar poka~-
wa³ spóŸnion¹ porê. - Ledze, nie biejta¿ na banê, bo ona ju downo je precz!
- wo³a³ z ulicy do nas jakiœ cz³owiek i lask¹ wskazywa³ kierunek odjazdu "3.

Uporczywe "czy zd¹¿ymy" m¹ci³o im prze¿ywanie œwiêta. Wniosek nasuwa
siê oczywisty: przyspieszenie up³ywu czasu jest jego profanacj¹.
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Przestrzeñ
Po³udniowe Kaszuby, czyli Ziemia Zaborska (za Borami Tucholskimi), po-

wiat chojnicki i gmina Brusy, a w hierarchii koœcielnej diecezja pelpliñska i parafia
leœnieñska to g³ówna scena wydarzeñ opisywanych przez Annê Lajming. Spójrz-
my na ten kawa³ek przestrzeni w jego wyj¹tkowoœci trwaj¹cej od czasów ostat-
niego zlodowacenia. Piaski i bory sosnowe to obraz tej krainy i sto lat temu i obec-
nie. No i kaszubskie jeziora - te¿ niewiele siê zmieni³o, chocia¿ w skali geologicznej

jeziora s¹ tworami wyj¹tkowo nietrwa³ymi i te najmniejsze, najp³ytsze nawet w prze-
ci¹gu stu lat mog³Y zamieniæ siê w bagna (patrz np. bliska Parzyna Kramarska,
gdzie jeszcze w czasach m³odoœci naszej pisarki ³owiono ryby). Z lasami te¿ ró¿nie
by³o, na ich losie zawa¿y³y wojny œwiatowe, kiedy racjonalna gospodarka by³a
odstawiona na lepsze czasy, ale w m³odoœci naszej Ani Nadleœnictwo Przymusze-
wo z niemieckim gospodarzem i istotnym wsparciem ojca pisarki ¯mudy- Trzebia-
towskiego dba³o o ten najwiêkszy skarb naszej planety.

W teorii wzglêdnoœci przestrzeñ nie jest niezmiennikiem, i takjak czas zwal-
nia, tak ona kurczy siê w uk³adach poruszaj¹cych siê, zreszt¹ psychologicznie nie-
odparte jest tak¿e wra¿enie kurczenia siê drogi, gdy szybko siê poruszamy. W tym
miejscu stosowne bêdzie przypomnienie, jakie problemy z kaszubsk¹ przestrzeni¹
mieli jeszcze sto lat temu jej mieszkañcy. Anna Lajming wiele razu analizuje pro-
blem drogi i podró¿owania. Sz³o siê do koœcio³a w Leœnie i na lekcje religii z Przy-
muszewa na ogó³ pieszo:

"Dwa razy w tygodniu mama budzi³a mnie ju¿ o godzinie czwartej Mu-
sia³am chodziæ samotnie lasami na naukê religii do Leœna i zd¹¿yæ na godzi-
nê siódm¹ "4.

Ma³o kto jedynego konika w gospodarstwie u¿ywa³ w niedziele, jeœli musia³
on przez pozosta³e dni tygodnia harowaæ w polu. Rower w tamtych czasach by³
prawdziwym rarytasem, a na piaszczystych kaszubskich drogach, jak i dziœ, spra-
wia³ du¿e k³opoty:

"Bo ko³o nós oszukuje. Widzysz, drechu, to le slódk sedzy, a szperama
muszisz chutcy obrócac ni¿ piechti. A po tech korzeniach w tech pióskach
pazurama cierowac iwiedno uwó¿ac, bo runcniesz. A pod górê zlezc i ko³o

h " "5pc aG. JO. .
Odleg³oœci pomiêdzy roz³o¿onymi z rzadka pustkowiami powiêksza³y jeszcze

istotnie nasze kaszubskie jeziora z Kruszyñskim i Somiñskim na czele. Te 400-
hektarowe jeziora powodowa³y, ¿e trzeba by³o nieraz ³adnie naddawaæ drogi, ni¿by
to wynika³o z geograficznej odleg³oœci, o czym AniJa Lajming wspomina, pisz¹c
np. o Mutkowie, gdzie Agata umia³a zamawiaæ ró¿ê, a nastêpny fachowiec w tej
dziedzinie by³ po drogiej stronie Jeziora Somiñskiego w Skoszewie:

s.79.
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"Marija Józef, ledze - zawo³a³ zrozpaczony Turzak. - Gdze ¿e tu je
Skoszewol To je za daleko Ta choro ni mo¿e sê tak d³ugo na wozu zybotac. -
Stoj¹c, rozrzuca³ rêkoma i krzycza³ coraz g³oœniej, jakby siê k³óci³: - Do

Skoszewa mnie tu bez granicê na ¿ódem uder nie puszcz¹, tej ja bem muszo³
ca³e Somiñscie Jezoro doko³a bez Peplin objechac. A gdze je s³onko? I Ja
tego nie szafnêl [..j Spieklone plutel Przez nie wszêdze je tak dalekI - Jeny,
nie klnijtasz¿e na jezora. One nas ¿ewi¹. Sk¹dka me be mieli mutci? - ³ago-
dzi³a rozeŸlonego ch³opka gospodyni. - Lepi sadnijta sobie na krzas³o "6.

W czasoprzestrzennym ujêciu przestrzeni nie da siê pomin¹æ czasu potrzeb-
nego na podró¿. W pisarstwie Anny Lajming pojawia siê czêsto ten motyw, kiedy
opisuje odwiedziny u krewnych. Wyrusza³o siê najlepiej rano, kilka godzin marszu,
no bo jak inaczej, co po piachach nie jest zwyk³¹ przechadzk¹, ¿eby zd¹¿yæ na
obiad, a potem trochê pogadaæ i ju¿ czas wracaæ, bo zbli¿a siê zmrok, a przes¹dni
Kaszubi niechêtnie zapuszczali siê noc¹ w las:

"Zbli¿a siê wieczór i musia³by iœæ przez Kaszubê, wedle Diabelskiej Góry,
gdzie ju¿ od zmroku pokazuje siê ch³op bez g³owy "7 .

Latem przy d³ugim dniu nie by³ to mo¿e problem, ale zimowe dnie wyznacza³y
skromny limit na przebycie przestrzeni. Poprawi³a siê sytuacja nieco po wybudo-
waniu linii kolejowej Chojnice - Koœcierzyna. Prawie rówieœniczka kolei na Ka-

szubach wspomina:
,,[..j z przera¿eniem ujrza³am wje¿d¿aj¹c¹ piekieln¹ maszynê z wago-

nami. Zrobi³o mi siê zimno na plecach i dosta³am bicia serca "8 .
Anna Lajming wspomina s³ynn¹ podró¿ z wiekiem do Brus zimow¹ por¹, kiedy

to ratuj¹c siê przed ch³odem z m³odszym bratem, odcinek z Lubni do Brus przeby³a
kolej¹, choæ musia³a sporo czekaæ na stacji, ale chocia¿ siedzieli w cieple9. Co dzisiaj
na stacji w Lubni ju¿ nie jest mo¿liwe, bo kolej powoli zwija siê tak jak za czasów
m³odoœci pisarki siê rozwija³a. Dodatkowym problemem dla chc¹cych przyspieszyæ
sobie w ten sposób podró¿ lub w ogóle wyruszyæ w œwiat by³ problem zjawienia siê
na czas na dworcu. Nie by³o zegarków, no i jak tu byæ punktualnym, jeœli do tego
trzeba by³o wiele kilometrów dojœæ do linii kolejowej. Jedynym budzikiem by³ kogut, a
to nie przecie¿ szwajcarski zegarek, a poza tym, z odleg³ych pustkowi trzeba by³o
wyjœæ jeszcze g³êboko w noc, gdy te po¿yteczne ptaki jeszcze smacznie spa³y. Nasza
pisarka i ten problem wy³uska³a z ¿ycia mieszkañców tych stron. Zabawne zdarze-

nia z kolej¹ wielokrotnie umieszcza³a w swoich opowiadaniachlo.
Przestrzeñ podobnie jak i czas ma swoje miejsca œwiête i œwieckie. Mo¿na

wyró¿niæ konkretne strefy, które ludzie rozpoznaj¹jako mniej lub bardziej œwiête

s.102.

6 A. Lajming, Ró¿a i cukierki, [w:] ibid., s. 108.
7 A. Lajming, Zapusty, [w:] ibid., s. 53.
8 A. Lajming, Dzieciñstwo..., s. 105.
9 Ibid., s. 160-161.
10 A. Laiming, Wiewiórka, r w: l t~i¿e, Czterolistna koniczyna.
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i takie, które ze œwiêtoœci¹ nie maj¹ nic wspólnego. Kiedyœ takjak i dziœ miejscem
œwiêtym ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ by³ koœció³, jego najbli¿sze otoczenie i cmen-
tarz, a tak¿e miejsca usytuowania kapliczek, krzy¿y i ich najbli¿sze otoczenie. Co
do pozosta³ych stref œwiêtoœci, to ju¿ nie jest to takie jednoznaczne, a przede wszyst-
kim zmienia³o siê ich traktowanie na przestrzeni wieków, a na Kaszubach dokona-
³a siê szeroka desakralizacja, co da siê odczytaæ w opowiadaniach Anny Lajming.
Œwiête by³o pole, dom rodzinny, obejœcie, zagroda, w jakimœ stopniu drogi, przede
wszystkim te prowadz¹ce do koœcio³a, wieœ jako ca³oœæ, a tak¿e jeziora, rzeki i Ÿró-
d³a, chocia¿ te ostatnie zawdziêczaj¹ tê pozycjêjeszcze religiom pogañskim.

W zwyczaju kaszubskim, ale nie tylko, kapliczki i przydro¯ne krzy¿e, same bêd¹c
symbolami œwiêtoœci, pe³ni³y jednoczeœnie dodatkowe funkcje, mianowicie s³upów gra-
nicznych, oddzielaj¹cych poszczególne strefy sacrum. Licz¹c od centralnie po³o¿onego
koœcio³a pierwszy wianek kapliczek i krzy¿y oplata³ wieœ na drogach wylotowych w ró¿-
nych kierunkach, zaœ drugi pod lasem wyznacza³ drugi kr¹g obejmuj¹cy pola i ³¹ki.
W ten sposób las najmniej œwiêty, siedziba z³ych si³ by³ odgrodzony od domostw rodzin-
nych. Kapliczki ustawione na pocz¹tku i koñcu drogi biegn¹cej przez las uœwiêca³y j¹
i przez to czyni³y bardziej bezpieczn¹. To znaczenie przydro¯nych kaplic i krzy¿y bierze
siê zapewne st¹d, ¿e dawniej w nieprzebytych borach i puszczach by³y one dla wê-
drowca znakiem, ¿e napotka³ oto osadê ludzi, wœród których mo¿e siê czuæ bezpieczny,
i którzy w imiê swojej wiary nie zostawi¹ go bez pomocy:

,,[..j potem przez drzewa po prawej zaczê³o przeœwitywaæ parzyñskie
jeziorko, a po lewej, w niskim gaju, ujrza³am wysoki krzy¿. Ojciec najpierw
zdj¹³ maciejówkê, a potem powiedzia³: - Tê Bo¿¹ mêkê postawili tu w cza-

sach, jak panowa³ mól: Ledze tede pódali jak muche. Tu bo³ masowi grób
i na ten mól na pami¹tkê postawili ten krzi¿.

~soki krzy¿ ogrodzony by³ niziutkimi sztachetami. Po prawej stronie
drogi ju¿ pokaza³o siê jezioro; w dole most i kilka murowanych domków "II.

By³a wiêc to konkretna wskazówka, a nie ozdobnik i publiczny wyraz wiary
fundatora. Proste porównanie wspó³czesnych zachowañ np. w stosunku do ziemi,
a tych opisanych przez nasz¹ kaszubsk¹ pisarkê, pokazuj¹, jak wielkie nast¹pi³y
postêpy desakralizacji przestrzeni. W zasadzie tylko miejsca bezpoœrednio Zwi¹za-
ne z kultem zachowa³y ten œwiêty charakter. Nasza wspó³czesna przestrzeñ, bar-
dziej kolorowa, bardziej urozmaicona przedmiotami, architektur¹ (nie zawsze pa-
suj¹c¹ do klimatu miejsca), bogatsza od tej sprzed lat, zatraci³a coœ wa¿nego - ten

subtelny blask œwiêtoœci i g³êboki mrok tajemniczoœci. Przysz³a moda na kicz.

Zakoñczenie
Mo¿e winne jest kino, telewizja, Internet, bo ich migotliwe obrazy zabijaj¹

w nas wra¿liwoœæ na ukryta piêkno natury, wytr¹caj¹ ze spokojnego œwiêtowania

A. Lajming, M³odoœæ..., s. 4.
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czasu. Zwolnijmy. Zatrzymajmy siê. A potem ruszmy do przodu, ale powoli. Pie-
szo, rowerem, z plecakiem. Spotkamy na szlaku innych ludzi, jeœli i oni nie bêd¹ siê
spieszyæ. Europa nam nie ucieknie. Kontynenty poruszaj¹ siê bardzo powoli, spo-
tyk;aj¹c siê, stwarzaj¹ piêkne góry, a dawno temu jeden lodowiec wyrzeŸbi³ Kaszu-
hv 1 7n~tllUl1³ nllm 1Pc71nrll
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PIÊÆDZIESI¥T LAT

BADAÑ KASZUBOZNAWCZYCH

W POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Inicjatywa wszczêcia w Polskiej Akademii NaukI du¿ych prac zespo³owych
nad kaszubszczyzn¹ wysz³a od profesora Zdzis³awa Stiebera. Ju¿ w roku 1954 na
I Konferencji Pomorskiej w Gdañsku wyg³osi³ on referat Stosunek kaszubszczy-
zny do dialektów Polski l¹doweJ, który leg³ u pocz¹tków prac nad Atlasem
jêzykowym kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich. Kaszuby ju¿ od dawna przy-
ci¹ga³y uwagê badaczy i wiedza o tej szczególnej peryferii S³owiañszczyzny by³a
doœæ rozleg³a3 . Tym razem jednak chodzi³o o zakrojon¹ na niespotykan¹ skalê pra-
cê zespo³ow¹, maj¹c¹ trwaæ wiele lat i przynieœæ mo¿liwie najpe³niejszy opis istnie-
j¹cych uk³adów jêzykowych. Kolejne tytu³y zaprojektowanego zadania (Atlas Po-
morza Nadwiœlañskiego, Atlas Pomorza Lewobrze¿nego, ostatecznie: Atlas
jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich), z regu³y w³¹czaj¹ce do ba-
dañ s¹siaduj¹ce z Kaszubami dialekty pó³nocnopolskie, mówi³y o zamiarze zbada-
nia kaszubszczyzny w mo¿liwie naj szerszym kontekœcie jêzykowym. W miarê po-
stêpuj¹cych dociekañ t³em porównawczym stawa³ siê coraz czêœciej ca³y obszar
s³owiañski.

Prace te rozpoczê³y siê w tak zwanej Pracowni Kaszubskiej Zak³adu Jêzykoznawstwa (póŸniej
S³owianoznawstwa) PAN, który z biegiem czasu przekszta³ci³ siê w Instytut S³owianoznaw-
stwa (obecnie Instytut Slawistyki) Polskiej Akademii Nauk. Artyku³ stanowi czêœciowo skróco-
n¹, partiami zaœ rozbudowan¹, wersjê opracowania przygotowanego do ksiêgi jubileuszowej
Piêædziesiêciolecie slawistyki w Polskiej Akademii Nauk.
Z. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski l¹dowej, [w:] Konferencja Pomorska
(1954), Prace Jêzykoznawcze, PWN, Warszawa 1956, s. 37-48.
Zob. w zwi¹zku z tym K. Nitsch, Historia badañ nad dialektami pó³nocnej Polski, [w:] Konfe-
rencja pomorska (1954), s. 11-20; E. Kamiñska, J. Pa³kowska, Z historii badañ nad gwarami
kaszubskimi, "Rocznik Gdañski", 1956/1957, s. 342-392. Prace te nie zawieraj¹ jeszcze jednak
wielu istotnych danych tycz¹cych badañ kaszubszczyzny w XVIlI i XIX wieku. W latach póŸ-
niejszych pisz¹cej te s³owa uda³o siê dorzuciæ szereg istotnych danych do histoñi tych badañ,
o czvm ni¿ei.
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Rozpoczête w 1954 roku prace nad Atlasem jêzykowym kaszubszczyzny
i dialektów sqsiednich4 poprzedzi³a penetracja terenowa, maj¹ca na celu wyty-
powanie do badañ wsi z dawna osiad³ych a tak¿e wykreœlenie zasiêgu dawnego
osadnictwa kaszubskiegoS . Ankiet¹ objêto 104 wsie kaszubskie oraz 82 wsie re-
prezentuj¹ce dialekty pó³nocnopolskie (przede wszystkim dialekty Krajny, Borów
Tucholskich i Kociewia, ponadto parê wsi pó³nocnowielkopolskich, kujawskich,
che³miñskich i malborskich). Poniewa¿ naczelnym zadaniem by³o dotarcie do naj-
starszych warstw jêzykowych, daj¹cych obraz uk³adów mo¿liwie naj dawniej szych,
badania przeprowadzano g³ównie u informatorów naj starszych i wy³¹cznie we
wsiach z ludnoœci¹ z dawna osiad³¹. Nie znaczy to, by na obszarach doskonale
zachowuj¹cych gwarê (a do takich zaliczyæ wypada³o przede wszystkim Kaszuby
i pó³nocno-zachodni¹Krajnê) nie korzystano te¿ z odpowiedzi pokolenia œredniego
lub m³odszego. Dawa³y one mo¿noœæ wykrycia szeregu interesuj¹cych ró¿nic,
œwiadcz¹cych o sta³ym wewnêtrznym rozwoju badanych dialektów. Przeprowa-
dzona w ten sposób penetracja doprowadzi³a do wytyczenia wspó³czesnych gra-
nic dawnego zasiedlenia kaszubskiego i krajniackiego, które zwyciêsko opar³o siê
napieraj¹cej z zachodu i pó³nocy germanizacji.

Zebrane materia³y potwierdzi³y zauwa¿ony ju¿ uprzednio fakt wielkiego zró¿-
nicowania kaszubskiego obszaru dialektalnego. Ogólnie bior¹c, tereny po³o¿one
najdalej na pó³noc i pó³nocny zachód zachowa³y najwiêksz¹ iloœæ interesuj¹cych
archaizmów jêzykowych, nawi¹zuj¹cych do wymar³ych ju¿ w czasach najnow-
szych gwar S³owiñców znad jeziora Gardno i £ebsko. Obszary sytuowane bardziej
na po³udniowy wschód uleg³y licznym wp³ywom dialektów przyleg³ego Kociewia i
Borów Tucholskich, a tak¿e polskiego jêzyka literackiego. Liczne mapy Atlasu
wykazuj¹ drogi innowacji wypieraj¹cych starsze kaszubskie cechy jêzykowe na
pó³nocne i zachodnie krañce badanego obszaru.

4 Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, oprac. przez Zespó³ Zak³adu S³owiano-
znawstwa PAN, 1. wstêpny oraz t. I-VII pod kier. Z. Stiebera, t. VIII-XV pod kier. H. Popo-
wskiej-Taborskiej, wyd. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1964-1978 (dalej skrót:
AJK). Udzia³ autorski: K. Handke (wszystkie tomy), E. Kamiñska-Rzetelska (t. wstêpny oraz
t. I-IX), M. Korytkowska {od t. VIII), J. Majowa (wszystkie tomy), E. Mas³owska (t. XV),
H. Popowska- Taborska (wszystkie tomy), J. Siatkowski (tom wstêpny), Z. Topoliñska (t. wstêp-
ny oraz t. I i II), E. Wroc³awska (od t. V), J. Zawadzka (od t. XII), J. Zieniukowa (wszystkie
tomy). Tom wstêpny zawiera dane na temat metod zbierania materia³u, kwestionariusz AJK,
opis stosowanej pisowni fonetycznej, wykaz i charakterystykê punktów AJK, a tak¿e artyku³y
dotycz¹ce granic obszaru objêtego ankiet¹ i wewnêtrznych podzia³ów dialektalnych (wraz z ma-
p¹). Ka¿dy z tomów podstawowych (I-XIV) sk³ada siê z 50 map wraz z komentarzami, ponad-
to poszczególne zagadnienia uzupe³niaj¹ czêsto mapy syntetyczne (³¹cznie w tomach tych
zaprezentowano 700 map jednostkowych i zbiorczych oraz 95 map syntetycznych).

5 Por. podsumowanie przeprowadzanych przez eksploratorów AJK penetracji terenowych w:
Z. Topoliñska Aktualny zasiêg zwartego obszaru dialektów kaszubskich, "Rocznik Gdañski",
1958, XV /XVI, s. 3-9; tej¿e, Zwarty zasiêg dialektów kaszubskich w œwietle najnowszych badañ
dialektologicznych, "Rocznik Gdañski", 1958/1959, s. 319-324; por. te¿ Granice obszaru objête-
{!o ankieta AJK. fw:l AJK. tom wsteDnv. Wroc³aw 1964. s. 221-240.
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Zgodnie z naczelnym celem badawczym komentarze do map ukazuj¹ oma-
wiane zagadnienie na szerszym tle s³owiañskim. W wypadku map leksykalnych
(t. I-VI) podaj¹ informacje o zasiêgu badanego wyrazu w dialektach polskich
i (w miarê mo¿noœci) równie¿ na pozosta³ym s³owiañskim obszarze jêzykowym.
Przekazuj¹ te¿ dane na temat poœwiadczeñ tych s³ów w staropolszczy¿nie i we
wczeœniejszych kaszubskich zbiorach leksykograficznych, ponadto zawieraj¹ in-
terpretacjê etymologiczn¹ mapowanych wyrazów oraz ich szczegó³owy zapis fo-
netyczny. Syntez¹ tych opisów sta³y siê liczne artyku³y autorek Atlasu omawiaj¹ce
leksykê kaszubsk¹ w bardzo ró¿norakim kontekœcie6 ; zaœ w "Studiach z Filologii
Polskiej i S³owi.añskiej" powsta³ cykl Na marginesie prac nad AJK (VII-XVIII,
1967-1979), w którym przedstawiona zosta³a specyfIka kaszubskich zasiêgów lek-
sykalnych, wybrane problemy s³owotwórcze, fleksyjne i fonetyczne oraz dzieje i
etymologie poszczególnych wyrazów kaszubskich; tu równie¿ Z. Topoliñska publi-
kowa³a gwarowe teksty kaszubskie wraz z komentarzem fonologicznym.

S³owotwórcze i fleksyjne mapy Atlasu (t. VII-XII) potwierdzi³y archaicznoœæ
pó³nocno-zachodniej peryferii kaszubskiej i wykaza³y zwi¹zki rozwojowe ze staro-
polszczyzn¹. W tomach tych zaczê³y powstawaæ ró¿nego typu mapy syntetyzuj¹-
ce, w pe³niejszym stopniu ukazuj¹ce stopieñ natê¿enia opisywanego zjawiska na
poszczególnych obszarach. Coraz bardziej widoczne zaczê³y siê stawaæ mo¿liwo-
œci wykrywania metod¹ geografii lingwistycznej okreœlonych tendencji morfolo-
gicznych, jak równie¿ zaznacza³y siê uzale¿nienia poszczególnych formacji od okre-
œlonych procesów fonetycznych. Komentarze do tych map przybiera³y charakter
monograficznych ujêæ poszczególnych zagadnieñ, gdy¿ podawa³y z regu³y historiê
analizowanych zjawisk, ustosunkowywa³y siê do wczeœniejszych opracowañ te-
matu oraz zawiera³y opis materia³u w ujêciu syntetycznym?

Przedstawienie na mapach systemowych faktów fonetycznych (t. XIII i XIV)
wymaga³o analizy ca³ego materia³u zawartego w kartotece Atlasu. Zgrupowane tu

6 Por. m.in.: Leksykalna problematyka obszaru objêtego ankiet¹ AJK, [w:] AJK, Suplement do

tomów I-VI, Wroc³aw 1969, s. 7-36; K. Handke, O niektórych leksykalnych paralelach kaszub-
sko-³u¿yckich, "Slavia Occidentalis", 1974, XXXI; H. Popowska-Taborska, Charakter iformy
ekspansji nowego s³ownictwa na tereny Kaszub i dialektów s¹siednich, Rozprawy Komisji Jêzy-
kowej £ódzkiego Towarzystwa Naukowego, 1970, XV, s. 111-118; tej¿e, Z problematyki badaw-
czej nawi¹zañ leksykalnych (na materiale kaszubsko-po³udniowos³owiañskim), "Rocznik
Slawistyczny", 1975, XXXVI, s. 3-16; tej¿e, O niektórych paralelach kaszubsko-wschodnios³o-
wiañskich, "Slavia Orientalis", 1974, XXXI, s. 85-91.

7 Por. te¿ inne prace autorek AJK tycz¹ce szeroko pojêtej morfologii kaszubskiej, jak np.: J. Majowa,

Odzaimkowe formacje s³owotwórcze w kaszubszczyŸnie, "Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej",
1991, XXVII, s. 25-32; H. Popowska-Taborska, Slovinsko-kaœubskoe okoncanie roditel'nogo pa-
deŸa edinstvennogo cisla muŸskogo i srednogo roda nelicnych mestoimenij i prllagatel 'nych, [w:]
Russkoe i slavjanskoejazykoznanie, Moskva 1972, s. 227-24; J. Zieniukowa, Liczebniki w grupach
nominalnych z rzeczownikami rodzaju mêskiego osobowego i mêskiego nieosobowego w dialekcie
kaszubskim, "Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej". 1983. XXI. s. 143-157.
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zosta³y zarówno cechy archaiczne, charakterystyczne g³ównie dla obszarów pó³noc-
no-zachodnich, jak zjawiska typowo kaszubskie oraz fakty obrazuj¹ce nowsze ten-

dencje fonetyczne. Tomy te zawieraj¹ najwiêksz¹ liczbê map syntetyzuj¹cych.
Stanowisko kaszubszczyzny w œwietle problematyki fonetycznej dodatkowo

i szczegó³owo opracowane ponadto zosta³o przez Jadwigê Majow¹ w obszernym
artykule opatrzonym w szeœæ map syntetycznych ukazuj¹cym omawiane zjawiska
na szerszym tle pó³nocno-zachodnios³owiañskim8 .

Koñcowy t. XV zawiera szereg artyku³ów podsumowuj¹cych (m.in. stan
akcentu w gwarach kaszubskich oraz s³owotwórcz¹, fleksyjn¹ i semantyczn¹ pro-
blematykê obszaru objêtego ankiet¹ AJK), zobrazowanych 38 dodatkowymi ma-
pami. Tom ten przynosi równie¿ bogaty zestaw wykazów i indeksów, u³atwiaj¹-

cych poruszanie siê po tej wielotomowej edycji.
Jednym z istotnych wyników prac nad AJK jest wiele ustaleñ metodologicz-

nych i nowych rozwi¹zañ w dziedzinie geografii lingwistycznej9 . Najbardziej jed-
nak godny podkreœlenia jest fakt, ¿e na mapach Atlasu ukazany zosta³ stan z lat
1954-1962, czyli - z dzisiejszej perspektywy - materia³ ca³kowicie ju¿ historycz-

nylO. Uwidocznione na mapach AJK uk³ady s¹ dziœ szczególnie cennym doku-
mentem dla rekonstrukcji jêzykowej przesz³oœci badanych obszarów.

W œcis³ym zwi¹zku z pracami nad AJK pozostaje opublikowany w roku 1961
zbiór artyku³ów Slowiñcy, ich jêzyk i folklor! , bêd¹cy rezultatem wyprawy od-
bytej w sierpniu 1959 r. przez pracowników Zak³adu S³owianoznawstwa PAN do
s³owiñskich Kluk. Opis resztek zachowanego tu dialektu zawiera m.in. artyku³y
Z. Topoliñskiej (S³owiñski system fonologiczny w œwietle najnowszych zapi-

8 J. Majowa, Kaszuby i obszary dialektów s~iednichjako tereny oddzia³ywañjêzy/wwych bieguna za-
chodnio- i wschodniolechickiego, "Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej", 1978, XVII, s. 145-182.

9 Por. w zwi¹zku z tym na przyk³ad artyku³ zespo³owy autorek AJK Zastosowanie geografii
lingwistycznej do badañ s³owotwórczych (na podstawie pó³nocno-zachodnio polskich/aktów dia-
lektalnych), [w:] Zpolskich studiów slawistycznych, seria 4, Jêzykoznawstwo, Warszawa 1972,
s. 89-100; K. Handke, H. Popowska-Taborska, Geografia lingwistyczna jako metoda badawcza,
[w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria V, Jêzykoznawstwo, Warszawa 1978, s. 41-47.

10 Obecnie terenowe zapisy eksploratorów AJK znajduj¹ siê w Instytucie Slawistyki PAN w War-
szawie (w formie kartoteki u³o¿onej wed³ug kolejnoœci pytañ kwestionariusza) oraz w Muzeum

Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (w postaci zeszytów stanowi¹-
cych zapisy z poszczególnych wsi). Taki podzia³ tych archiwalnych materia³ów by³ mo¿liwy

dziêki temu, ¿e w czasie ankiety terenowej pos³ugiwano siê specjalnymi perforowanymi zeszy-
tami, umo¿liwiaj¹cymi sporz¹dzanie od razu, za pomoc¹ kalki, dwóch egzemplarzy zapisów.
Znajduj¹ce siê w kartotece AJK materia³y wyekscerpowa³ równie¿ w ca³oœci F. Hinze. Zosta³y
one przez niego wkomponowane w przygotowany przezeñ ci¹g dalszy s³ownika F. Lorentza,
por. F. Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, II-IV, fortgefiihrt von Friedhelm Hinze mit
Unterstiitzung des Zak³ad S³owianoznawstwa der Polnischen Akademie der Wissenschaften,

Akademie Verlag, Berlin 1968-1975.
11 S³owiñcy, ich jêzyk i/olklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej XXII, Materia³y z Konferencji

S³owiñskiej Komitetu Jêzykoznawczego i Komitetu S³owianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,
wYd. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1961, ss. 109.
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sów ze wsi Kluki Smo³dziñskie), E. Kamiñskiej-Rzetelskiej (Problematyka ono-
mastyczna s³owiñskiej wsi Kluki na podstawie materia³ów zebranych latem
19591:), K. Handke (O nazwie s³owiñskiej wsi Kluki).

Z wartoœci i niepowtarzalnoœci zanikaj¹cego na naszych oczach archaiczne-
go kaszubskiego materia³u jêzykowego zdawa³ sobie sprawê Zdzis³aw Stieber rów-
nie¿ wówczas, gdy apelowa³ o jak naj szybsze opublikowanie Bernarda Sychty
S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej 2, dzie³a znanego dziœ i ce-
nionego w ca³ym œwiecie slawistycznym. Jako redaktor S³ownika profesor Stie-
ber powierzy³ bli¿szy wgl¹d w prace wydawnicze Hannie Popowskiej- Taborskiej.
Wieloletni kontakt z tym niezwyk³ym kaszubskim leksykografem da³ bardzo wiele
zarówno pisz¹cej te s³owal3, jak te¿ ca³emu zespo³owi opracowuj¹cemu AJKI4.

W roku 1978,' z o~i zakoñczenia prac nad AJK, zorganizowana zosta³a w War-
szawie przez Instytut S³owianoznawstwa PAN druga Konferencja Pomorska,
maj¹ca na celu podsumowanie badañ dokonanych w latach 1954-197815. Referaty
dotyczy³y przede wszystkim prac jêzykoznawczych tycz¹cych Pomorza, dokonano
te¿ przegl¹du projektowanych i bêd¹cych w toku badañ pomorzoznawczych.

W trakcie prac nad Atlasem, choæ niezale¿nie od nich, powsta³y te¿ inne
opracowania dotycz¹ce kaszubszczyzny, w tym pozycje ksi¹¿kowe:

- H. Popowskiej- Taborskiej, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszub-

skiego. Kaszubska zmiana ê > i oraz ~ l UV> ;}, wyd. Zak³ad Narodowy im.
Ossoliñskich, Wroc³aw 1961, ss. 127 + 20 map;

- Z. Topoliñskiej, Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie, wyd. Zak³ad

Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1964, ss. 126;
- tej¿e, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish,

Mouton, The Hague - Paris 1974, ss.19016;
- E. Rzetelskiej-Feleszko, Dawne s³owiañskie dialekty województwa ko-

szaliñskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne, wyd. Zak³ad Narodowy im. Osso-
liñskich, Wroc³aw 1973, ss. 310:

12 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw 1967-1976.
13 Por. w zwi¹zku z tym Z dziejów prac leksykograficznych ks. dl: Bernarda Sychty. Fragmenty

listów autora S³ownika kaszubskiego i kociewskiego do Hanny Popowskiej- Taborskiej, "Pomera-
nia", 1983, nr 3, s. 1-12; Listy ks. doktora Bernarda Sychty (w zwi¹zku z 10. rocznic¹ œmierci)
[publikacja listów B. Sychty do H. Popowskiej-Taborskiej pisanych w latach 1962-1982], "Po-
merania", grudzieñ 1992, s. 29-31. Orygina³y tych listów zosta³y ofiarowane przez H. Popo-
wsk¹- Taborsk¹ Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

14 W paŸdzierniku 1999 r. zorganizowana zosta³a w Instytucie Slawistyki PAN konferencja nt.

"S³owiañskie s³owniki gwarowe" ze szczególnym uwzglêdnieniem dorobku leksykograficznego
ks. Bernarda Sychty; zob. S³owiañskie s³owniki gwarowe, pod red. H. Popowskiej- Taborskiej,
Prace Slawistyczne 110, wyd. Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, Warszawa 2000, ss. 298.

15 Rezultat obrad zawarty zosta³ w zbiorze Konferencja Pomorska (1978), Prace Slawistyczne 12,

wyd. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Warszawa 1979, ss. 190.
16 Pierwszy opis rozwoju fonologicznego kaszubszczyzny opracowa³ Z. Stieber w ksi¹¿ce Rozwój

fonologiczny jêzyka polskiego, wyd. Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1952, s. 91-94.
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- H. Popowskiej- Taborskiej, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, wyd. Pañ-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, ss. 110 + 8 ilustracji.

Porównaj równie¿:
- H. Popowskiej- Taborskiej, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, s³ow-

nictwo, wyd. Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie i Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Wejherowskiej, Gdañsk 1987, ss. 271 (prze-
druk 36 artyku³ów wydanych w latach 1957-1984, poœwiêconych dziejom
kaszubszczyzny, jej zabytkom i s³ownictwu) oraz tej¿e, Szkice z kaszubszczyzny.
Leksyka, zabytki, kontakty jêzykowe, Prace Komisji Jêzykoznawczej Uniwer-
sytetu Gdañskiego, Gdañsk 1998, ss. 277 (przedruk 47 artyku³ów opublikowanych
w latach 1986-1997, poœwiêconych kaszubskiej leksyce ze szczególnym uwzglêd-
nieniem leksykografii i problemów etymologicznych).

Z zainteresowañ kaszubszczyzn¹ i jej miejscem w rodzinie jêzyków zachod-
nios³owiañskich zrodzi³y siê badania nad jêzykowa przesz³oœci¹ Pomorza Zachod-
niego. Utworzony w Instytucie Zespó³ Onomastyki S³owiañskiej (E. Rzetel-
ska-Feleszko i J. Duma) skoncentrowa³ siê na rekonstrukcji pierwotnego
s³owiañskiego nazewnictwa na Pomorzu Zachodnim. Prócz cyklu monografii po-
œwiêconych tematyce zachodniopomorskiej17 powsta³a te¿ popularna ksi¹¿ka
E. Rzetelskiej-Feleszko Pomorze Zachodnie. Nasz jêzyk dawniej i dziR8. Uko-
ronowaniem symbiozy onomastyki z dialektologi¹jest wydana w 1996 r. ksi¹¿ka
E. Rzetelskiej-Feleszko i J. Dumy Jêzykowa przesz³oœæ Pomorza Zachodniego
na podstawie nazw miejscowych, opatrzona mapami rekonstruuj¹cymi zjawiska
fonetyczne i s³owotwórcze utrwalone w nazewnictwie pomorskim oraz wyposa-
¿ona w alfabetyczny wykaz wyrazów pospolitych i imion w³asnych wystêpuj¹-

cych w tym nazewnictwie19.
W paŸdzierniku 1981 r. odby³a siê w Warszawie zorganizowana przez Insty-

tut S³owianoznawstwa PAN sesja naukowa poœwiêcona pamiêci zmar³ego 12 paŸ-
dziernika 1980 r. profesora Zdzis³awa Stiebera. Sesja ta rozpoczê³a sta³y cykl tzw.
Konferencji Stieberowskich organizowanych w Instytucie w odstêpach dwu-
letnich przez uczniów i najbli¿szych wspó³pracowników Profesora. Tematyka tych
konferencji z regu³y wi¹za³a siê z zainteresowaniami badawczymi wielkiego pol-

17 E. Rzetelska- F eleszko, J. Duma, Nazwy rzeczne Pomorza miêdzy doln¹ Wis³¹ a doln¹ Odr¹, Zak³ad

im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1977, ss. 238; tych¿e, Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe Pomorza
Œrodkowego, Wroc³aw 1985, ss. 341 + 16 map; tych¿e, Dawne s³owiañskie nazwy miejscowe
Pomorza Szczeciñskiego, Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, Warszawa 1991, ss. 283 +16 map.
Por. równie¿ wydan¹ w Niemczech w serii Hydronymia Europaea pracê E. Rzetelskiej-Feleszko,
Die Zujliisse zur Ostsee von der Weichselmiindung bis zur Persante, Stuttgart 1987 oraz J. Dumy,
Die Zujliisse zur unteren Oder und zur Ostsee bis zur Persante, Stuttgart 1988.

18 E. Rzetelska-Feleszko, Jêzykowa przesz³oœæ Pomorza Zachodniego. Nasz jêzyk dawniej i dziœ,

Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, ss. 184.
19 E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Jêzykowa przesz³oœæ Pomorza Zachodniego na podstawie nazw

mieiscowvch, Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, Warszawa 1996, ss. 343.
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skiego slawisty i w jakimœ stopniu kontynuowa³a Jego myœl naukow¹. Z dziesiêciu
odbytych Konferencji Stieberowskich tematyce Pomorza w szczególny sposób
poœwiêcone zosta³y sesja siódma (Obraz jêzykowy s³owiañskiego Pomorza i £u-
¿yc. Pogranicza i kontakty jêzykowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1997, wyd.
Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, seria Jêzyk na pograniczach, ss. 394) oraz
dziesi¹ta (Jêzyki mniejszoœci ijêzyki regionalne, red. E. Wroc³awska i J. Zieniu-
kowa, Warszawa 2003, ss.555; por. równie¿ wspomnian¹ wy¿ej konferencjê doty-
cz¹c¹ S³owiañskich s³owników gwarowych). Znamienne jednak, ¿e równie¿
w wiêkszoœci pozosta³ych tomów stanowi¹cych pok³osie tych konferencji znajdu-
jemy artyku³y poœwiêcone jêzykowym problemom kaszubszczyzny20 .

Specjalny nurt badañ dotyczy³ tak zwanych jêzykowych zabytków kaszub-
skich, czyli druków i rêkopisów nosz¹cych wyraŸne œlady ogólnopolskich wzor-
ców jêzykowych z widocznymi jednak¿e kaszubizmami fonetycznymi, morfologicz-
nymi i leksykalnymi21 . Jêzykow¹ problematyk¹ zwi¹zan¹:z; tym piœmiennictwem
zajmowa³a siê J. Zieniukowa22 , J. Zawadzka23 i H. Popowska- Taborska. Ta ostatnia
odnalaz³a odpis zaginionych Przysi¹g s³owiñskich z Wierzchocina pochodz¹cych
z lat 1706-1722 oraz opublikowa³a drug¹ czêœæ zabytku, szczególnie interesuj¹c¹
pod wzglêdemjêzykowym24. Z wielu pozosta³ych prac H. Popowskiej- Taborskiej

dotycz¹cych piœmiennictwa kaszubskiego wymieniæ przede wszystkim nale¿y:
Uwagi ojêzyku Perykop smo³dziñskich (Jêzyk Polski, XLVIII, 1968, s. 33-40),
Zakres i charakter oddzia³ywania literackiej polszczyzny na teksty powsta³e

20 Por. m.in.: K. Handke, Obocznoœæ b:v w gwarach kaszubskich i s¹siednich, [w:] Studia Lingu-

istica memoriae Zdiaslai Stieberdedicata, Prace Slawistyczne 31, Wroc³aw 1983, s. 67-77; J. Ma-
jowa, Kaszubsko-s³owiñski przyimek pfe - znaczenie i funkcje, [w:] Paralele w rozwoju s³ownictwa

jêzyków s³owiañskich, pod red. H. Popowskiej- Taborskiej, Prace Slawistyczne 71, Wroc³aw
1989, s. 203-208; E. Wroc³awska. Problem wp³ywu niemieckiego na kategoriê nomina actionis
w tekstach s³owiñskich i kaszubskich, [w:] S³owiañskie pogranicza jêzykowe, pod red. K. Hand-
ke, seria Jêzyk na pograniczach, Warszawa 1992, s. 215-218; H. Popowska-Taborska, Zmiany
semantyczne w starszej warstwie s³ownictwa kaszubskiego, [w:] Procesy rozwojowe w jêzykach
s³owiañskich, pod red. J. Zieniukowej, Prace Slawistyczne 99, Warszawa 1992, s. 137-144.

21 Szczegó³owo o pracach na ten temat zob.: H. Popowska-Taborska, Zabytki piœmiennictwa ka-

szubskiego, [w:] Kaszubszczyzna - Kaszebizna, red. naukowy E. Breza, Opole 2001, s. 70-80;

tej¿e, Zabytki kaszubskie jêzykowe, [w:] Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red.
J. Tredera, Gdañsk 2002, s. 244-246; tej¿e, Zabytki piœmiennictwa kaszubskiego. Dokonane
w wieku XX znaleziska i opracowania, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, pod red.
J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyñskiego, Gdañsk 2001, s. 301-305.

22 J. Zieniukowa, Die Sprache des "Altkaschubisches Gesangbuche" und der" Schmolsiner Periko-

pen ", "zeitschrift fiir Slawistik", XIV.. 1964, s. 1969; tej¿e, Polszczyzna tekstów religijnych
z obszaru dialektu s³owiñskiego spisanych miêdzy XVI a XVIII wiekiem, [w:] Polszczyzna regio-
nalna w okresie renesansu i baroku, red. H. Wiœniewska i Cz. Kosyl, Wroc³aw 1984, s. 113-121.

23 J. Zawadzka, Uwagi o jêzyku rêkopiœmiennego dodatku do smo³dziñskiego egzemplarza Kro-

feya, Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej, 1977, XVI, s. 137-147.
24 H. Popowska- Taborska, Przysiêgi s³owiñskie z Wierzchocina, [w:] S³owiñcy, ich jêzyk i folklor,

Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII, s. 87-107.
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na Pomorzu w wieku XVI-XVIII (Polszczyzna regionalna w okresie renesan-
su i baroku, Wroc³aw 1984, s. 101-111), Polszczyzna rot przysi¹g Pomorza
Zachodniego pocz¹tków XVII wieku (Polszczyzna regionalna Pomorza 4,
Warszawa 1991, s. 19-23), Pomorska polszczyzna utrwalona w dziele Szymo-
na KroJeja (Polszczyzna regionalna Pomorza 7, Warszawa 1996, s. 7-22), O po-
morskich przysiêgach lennych z pocz¹tku XVII wieku raz jeszcze (Polszczy-
zna regionalna Pomorza 8, Warszawa 1998, s. 7-l2c), "Æwiczenia
Katechismowe" z 1758 roku na tle wczeœniejszych druków kaszubskich ("Stu-
dia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej", 2000, XXXVI, s. 83-95), Szymon KroJey
i Micha³ Pontanus - nie³atwa kwestia autorstwa kaszubskich zabytków ("Studia
z Filologii Polskiej i S³owiañskiej", 2001, XXXVII, s. 89-97), Aliae Cantiones sa-
crae wspó³oprawne z Ma³ym Katechizmem Micha³a Pontanusa ("Studia z Fi-
lologii Polskiej i S³owiañskiej", 2002, XXVIII, s. 51-56).

Prace zwi¹zane z kaszubszczyzn¹ znajdujemy równie¿ w oœmiu tomach Pol-

szczyzny regionalnej Pomorza25, stanowi¹cych pok³osie konferencji pod tym
samym tytu³em zorganizowanych przez prof. Kwirynê Handke we wspó³pracy
z Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W wy-
niku wzmo¿onej penetracji zbiorów archiwalnych (badaniom poddano rêkopiœmienne
i drukowane piœmiennictwo XVI-XVIII w.) odkryto wiele interesuj¹cych doku-
mentów i zabytków rzucaj¹cych œwiat³o na jêzykowe dzieje Pomorza, w tym rów-
nie¿ na zasiêg i zakres jêzykowych oddzia³ywañ kaszubszczyzny.

Jako ca³kiem oddzieln¹ dziedzinê badañ wymieniæ nale¿y historiê kaszub-
skiej leksykografIi26. Do samych jej pocz¹tków uda³o siê dotrzeæ H. Popowskiej-
Taborskiej, która zanalizowa³a osiemnastowieczny drukowany kaszubski materia³
leksykograficzny27 oraz archiwalne rêkopiœmienne osiemnastowieczne kaszubskie
zestawy leksykalne28. Szereg prac poœwiêci³a ona równie¿ kaszubskiej leksyko-
grafii wieku XIX29. Odnalaz³a, opracowa³a i wyda³a znajduj¹cy siê w Archiwum

25 Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów) pod red. K. Handke, t. I, Wejherowo 1986; t. II,
Wroc³aw 1991; t. III, Wroc³aw 1989; t. IV, Warszawa 1991; t. V, Warszawa 1993; t. VI, Warszawa
1994; t. VII, Warszawa 1996; t. VIII, Warszawa 1998.

26 Szczegó³owo o pracach na ten temat zob.: H. Popowska-Taborska, Leksykografia kaszubska,
[w:] Kaszubszczyzna - Kaszebizna..., s. 243-255; tej¿e, Leksykografia, [w:] Jêzyk kaszubski.

Poradnik encyklopedyczny..., s. 122-129; W. Boryœ, Kaszubska leksykografia i badania s³ownic-
twa kaszubskiego w XX wieku, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku..., s. 280-287.

27 H. Popowska- Taborska, S³ownictwo kaszubskie w osiemnastowiecznych porównawczych s³ow-
nikach jêzyków Europy i Azji, "Rocznik Slawistyczny", 1994, XLIX, l, s. 41-46; tej¿e, Raz
jeszcze o materia³ach kaszubskich w" S³ownikach porównawczych jêzyków i narzeczy Europy
i Azji", "Rocznik Gdañski", 1998, LVIII, I, s. 163-171; tej¿e, S³ownictwo kaszubskie w osiemna-
stowiecznej ksi¹¿ce Karla Gottloba von Antona, "Rocznik Gdañski" (w druku).

28 H. Popowska- Taborska, Oryginalna wersja "Kaszubskiego s³owniczka" Karla Gottloba von
Antona, "Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej", 1998, XXXIV, s. 146-156. (Wczeœniej opisa³
te materia³y F. Hinze w: "Studia z Filologii Polskiej i S³owiañskiej", 1955,V, s. 146-156).

29 Por. m.in.: H. Popowska- Taborska, Przyczynki do dziejów dziewiêtnastowiecznej leksykografii ka-

szubskiêj, "Rocznik Gdañski", LIII, 1993, I, s. 125-132; tej¿e, Dzieje kolejnych ~dañ kaszubskiego
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Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu rêkopiœmienny zbiór wyrazów
zapisanych przez Mrongowiusza w roku 1826 w czasie jego podró¿y do G³ówczyc
i Cecenowa30, dotar³a te¿ do znajduj¹cego siê w tym¿e Archiwum rosyjsko-ka-
szubskiego s³ownika Floriana Ceynowy, przes³anego przezeñ w roku 1850 Rosyj-
skiej Akademii Nauk3! .

Nowym przedsiêwziêciem leksykograficznymjest przygotowywany w Insty-
tucie Slawistyki PAN w Poznaniu S³ownik gwarowy tzw. Slowióców kaszub-
skich32, maj¹cy stanowiæ tezaurus zaginionej mowy pó³nocno-zachodniego krañ-
ca kaszubszczyzny. W³¹czone do niego zosta³y s³owiñskie materia³y leksykalne ze
zbiorów A. Hilferdinga, F. Lorentza, M. Rudnickiego, poszerzone o zapisy po II woj-
nie œwiatowej, rejestruj¹ce ju¿ tylko proces wymierania jêzyka. Dziêki ujednolice-
niu pisowni oraz opracowaniu polskiej wersji znaczeñ prezentowanego s³ownictwa
przyszli badacze zyskaj¹ w nim Ÿród³o pomocne w dalszych dociekaniach nad ka-

szubsk¹ leksyk¹.
Prace nad leksyk¹ kaszubsk¹ maj¹ w Instytucie bardzo bogat¹ tradycjê,

zapocz¹tkowan¹ komentarzami do leksykalnych map AJK oraz seri¹ "z kaszub-
skich studiów leksykalnych", stanowi¹c¹ czêœæ cyklu "Na marginesie prac nad AJK"
(o czym wy¿ej)33 . Czêœæ z tych prac dotyczy semantyki wyrazów kaszubskich i ich
znaczeniowych ewolucji34, inne rozpatruj¹ widoczne w kaszubszczyŸnie starsze

S³owniczka P. I. Prejsa, "Slavia Occidentalis", 1993/1994, 50, s. 135-142; tej¿e, Kaszubskie materia-
³y leksykalne w s³ownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Studia z Filologii Polskiej i S³o-
wiañskiej", 1995, XXXII, s. 53-68.

30 H. Popowska-Taborska, Nieznany autograf kaszubskiego S³owniczka K.C. Mrongowiusza, [w:]

Studia kaszubsko-s³owiñskie. III Konferencja S³owiñska, £eba-Gdañsk 1995, s. 47-54. Por. te¿
tej¿e, Dwa autografy kaszubskiego S³owniczka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, "Rocznik
Gdañski", 1996, LVI, z. 2, s. 93-101.

3 l H. Popowska- Taborska wyd. i opr. (wspólnie z N. Perczyñsk¹) F. Ceynowa, Eine kleine Samm-

lung kaschubischer Worte7; welche eine groflere Ahnlichkeit mit der ruflischen ais mit der polni-
schen Sprache haben, [w:] S³ownik Floriana Ceyno~, Biblioteka Kaszubska, Wejherowo -
Rumia - Pelplin 2001, s. 131-205; tam¿e: H. Popowska-Taborska, Rosyjsko-kaszubski s³ownik

Floriana Ceyno~ widziany oczyma jêzykoznawcy, s. 133-166.
32 S³ownik gwaro~ tzw. S³owiñców kaszubskich, red. Z. Sobierajski, zespó³ autorów: Z. Sobieraj-

ski, M. Trawiñska, wyd. Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, t. I (A-Æ), Warszawa 1997.
33 Szczegó³owo o pracach na ten temat zob. H. Popowska- Taborska, Leksyka kaszubska, [w:] Ka-

szubszczyzna - Kaszi?"bizna..., s. 257-265; tej¿e, Leksyka, [w:] Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklope-

dyczny..., s. 117-121; W. Boryœ, Kaszubska leksykografia i badania s³ownictwa kaszubskiego
w XX wieku, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku..., s. 287-300. Por. te¿ bibliografiê prac doty-
cz¹cych kaszubskiej leksyki do roku 1996 sporz¹dzon¹ przez H. Popowsk¹- Taborsk¹ w: H. Popo-
wska-Taborska, W.Boryœ, Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim, Warszawa 1996, s. 341-381.

34 Por. opart¹ w znacznym stopniu na materiale kaszubskim ksi¹¿kê E. Mas³owskiej Derywacja

semantyczna rzeczowników ekspresywnych, "Prace Slawistyczne", 73, Warszawa 1988; por. te¿
H. Popowskiej-Taborskiej, Procesy innowacyjne w leksyce kaszubskiej, "Z polskich studiów
slawistycznych", seria VIII, Warszawa 1992, s. 195-200, tej¿e, Archaiczna wobec literackiej
polszczyzny warstwa kaszubskiej semantyki, "Prace Filologiczne", 1992, XXXVII, s. 193-198.
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warstwy leksykalne35 a tak¿e procesy innowacyjne36, jeszcze inne poœwiêcone s¹
budowie, dziejom i etymologii poszczególnych wyrazów kaszubskich. Autorami tych
ostatnich s¹ - prócz zespo³u zwi¹zanego z AJK37 - równie¿ slawiœci opracowuj¹cy

S³ownik pras³owiañskz"38. Nadal te¿ pojawiaj¹ siê prace sytuuj¹ce kaszubsk¹ lek-
sykê w szerszym kontekœcie jêzykowym39, a tak¿e rekonstruuj¹ce jej dawny obraz
dialektalny na podstawie zachowanych zapisów z XIX wieku4O.

Syntez¹ dotychczasowych badañ nad kaszubskim s³ownictwem jest ksi¹¿ka
H. Popowskiej- Taborskiej i W. Borysia Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim41 ,
omawiaj¹ca m.in. leksykê kaszubsk¹ w œwietle s³ownictwa staropolskiego, jej na-

wi¹zania do polskich obszarów dialektalnych, specyficzne archaizmy leksykal-
ne, póŸniejsze procesy innowacyjne oraz zwi¹zki z innymi jêzykami s³owiañskimi.

W tym czasie rodzi siê koncepcja opracowania S³ownika etymologicznego
kaszubszczyzny³2. Autorzy tego zakrojonego na szereg lat zamierzenia43 pracuj¹

3S K. Handke, Odchodz¹ce s³ownictwo kaszubskie, "Rocznik Gdañski", 1993, LIII, l, s. 139-144.
36 Por. np. H. Popowska- Taborska, Neologizmy i neosemantyzmy w s³ownikach kaszubskich Ber-

narda Sychty i Aleksandra Labudy, "Prace Filologiczne", 1986, XXXIII, s. 135-140.
37 Por. np.: Z. Stieber, Kaszubski retk przyl¹dek', "Jêzyk Polski", 1958, XXXVIII, s. 284-285;

H. Popowska-Taborska, Kasz. kutin (przyczynek do paralelizmów procesów nazwotwórczych),
"Prace Poloriistyczne", XIV /XV, Poznañ 1987, s. 211-214; J. Zieniukowa, Nazwy liczb w dialek-
cie s³owiñskim, [w:] Studia kaszubsko-s³owiñskie, pod red. J. Tredera, £eba 1992, s. 163-173.

38 Por. np. K. Herej-Szymañska, Kaszubskie szutka, "Jêzyk Polski", 1976, LVI, s. 127-130; T. Szy-

mañski, Polskie drobiazgi s³ownikowe, 3. Kasz. sul¹ta, "Jêzyk Polski", 1975, LV, s. 41-45; przede
wszystkim zaœ liczne prace W. Borysia, m.in.: Ze studiów etymologicznych nad leksyk¹ kaszub-
sk¹, "Prace Filologiczne", 1981, XXX, s. 307-315; Etymologie kaszubskie, I, "Gdañskie Studia
Jêzykoznawcze", 1991, V, s. 71-84 oraz Etymologie kaszubskie, II, "Gdañskie Studia Jêzyko-

znawcze", 1995 [1996], VI, s. 57- 65.
39 Jak np.: H. Popowska-Taborska, Z rozwa¿añ nad dawnymi jêzyko~mi zwi¹zkami prusko-po-

morskimi, "Rocznik Slawistyczny", 1991, XLII, l, s. 59-67; W. Boryœ, O mylnej intelpretacji
etymologicznej pewnych s³owiañskich zapo¿yczeñ z jêzyka niemieckiego, [w:] Wort und Name im
deutsch-slavischen Sprachkontakt, Ko1n-Weimar-Wien 1997, s. 149-155.

40 Por. w zwi¹zku z tym prace E. Rzetelskiej-Feleszko analizuj¹ce materia³y Atlasu G. Wenkera, jak

np.: Materia³y do "Deutscher Sprachatlas" Georga Wenkera z 1879-1880 roku i ich przydatnoœæ
do badania dialektów kaszubskich i s³owiñskich, "Rocznik Gdañski", 1995, 55, z. l, s. 99-106;
tej¿e, O badaniu przesz³oœci dialektów kaszubskich na podstawie Atlasu G. Wenkera, [w:] Symbo-
lae slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej- Taborskiej, Warszawa 1996, s. 245-
254; tej¿e, Zmiany w kaszubskich kontynuantach *-d pomiêdzy rokiem 1880 a 1955-1965, [w:]
Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziœ, t. 2, pod red. R. Wosiak-Œliwy, Gdañsk 1997, s. 61-76.

41 H. Popowska- Taborska, W. Boryœ, Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim, Warszawa 1996, ss. 434.
42 W. Boryœ, Projekt etymologicznego s³ownika kaszubszczyzny, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band

37/1991, s. 135-140; H. Popowska-Taborska, Pewne problemy metodologiczne zwi¹zane z opraco-
³\.YWaniem S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny, [w:] Jêzykoznawstwo synchroniczne i dia-
chroniczne, red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza, Warszawa 1993, s. 229-234. Pierwsz¹
zapowiedzi¹ tej pracy by³ artyku³ H. Popowskiej- Taborskiej, Die Bedeutung peripherer Sprachge-
biete jUr die etymologische Forschung (im Zusammenhang mit dem Projekt der Erarbeitung der
"Kaschubischer Etymologien 'j."zeitschrift rur Slavistik", 1979, XXIV, l, s. 100-104.
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obecnie nad tomem pi¹tym, ostatnim. Ca³oœæ edycji zawieraæ bêdzie blisko cztery
tysi¹ce hase³. Ten dyferencjalny w stosunku do wspó³czesnej polszczyzny ogólnej
S³ownik ma ambicjê ukazania dziejów poszczególnych s³ów" w czasie i przestrze-
ni". Analizuje leksykê kaszubsk¹, k³ad¹c nacisk na jej archaiczny b¹dŸ innowacyj-
ny charakter i rozpatruje poszczególne wyrazy na mo¿liwie naj szerszym s³owiañ-
skim tle jêzykowym; uwzglêdnia równie¿ dawniejsze zapo¿yczenia (g³ównie
z s¹siaduj¹cych z kaszubszczyzn¹ dialektów dolnoniemieckich).

Sytuacja obserwowana obecnie na Kaszubach, zwi¹zana z o¿ywion¹ i œwia-
domie ukierunkowan¹ dzia³alnoœci¹ inteligencji kaszubskiej zmierzaj¹cej do stwo-
rzenia kaszubskiego jêzyka literackiego, skierowa³a uwagê badaczy kaszubszczy-
zny na zachodz¹ce tu wspó³czeœnie zmiany dotycz¹ce jêzyka. Przy okazji od¿y³a
trwaj¹ca od ponad stulecia dyskusja, czy kaszubszczyznê uwa¿aæ nale¿y za jêzyk,
czy dialektM oraz zrodzi³a siê potrzeba bardziej szczegó³owego opisu zachodz¹-
cych tu wspó³czeœnie procesów jêzykowych45 . Tworzenie i upowszechnianie ka-
szubskiej ponaddialektalnej normy jêzykowej poddaj¹ obserwacji i opisowi H. Po-
powska- Taborska46 i J. Zieniukowa47 . Ta ostatnia postuluje w najbli¿szej przysz³oœci:
badaniajêzyka i stylu wspó³czesnej kaszubskiej literatury piêknej, œledzenie odbio-

43 W. Boryœ, H. Popowska-Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny, wyd. Slawistyczny

Oœrodek Wydawniczy, t. I (A-C) Warszawa 1994 ss. 272; t. II (D-J) Warszawa 1997, ss. 361,
t.1II (K-O) Warszawa 1999, ss. 377, t. IV (P-S) Warszawa 2002, ss. 389.

44 Por. H. Popowska-Taborska, «Jêzyk czy dialekt?» oC- raz jeszcze o statusie kaszubszczyzny,

"Jêzyk Polsk" 1988, LXVIII, s. 87-96; tej¿e, Jêzyk a to¿samoœæ - casus kaszubszczyzny, [w:]

Jêzyk a to¿samoœæ na pograniczu kultur, pod red. E. Smu³kowej i A. Engelkind, Bia³ystok 2000,
s. 171-176; E. Rzetelska-Feleszko, Dlaczego dialekt s³owiñski nie sta³ siê jêzykiem?, "Jêzyk
Polski", 1988, LXVIII, s. 97-101; J. Zieniukowa, Ewolucja pogl¹dów na status kaszubszczyzny,
[w:] Kaszubszczyzna - Kaszebizna..., s. 61-70; tej¿e, Kaszubszczyzna, [w:] Jêzyk polski, seña

Najnowsze dzieje jêzyków s³owiañskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 477-491.
45 H. Popowska- Taborska, The present-day linguistic situation in Kashubian, [w:] Language Mino-

rities and Minority Languages in Changing Europe, Gdañsk 1997, s. 317-321; tej¿e, Integracja
ma³ych spo³eczeñstw jêzyko~ch w dobie wielkiej integracji europejskiej (na przyk³adzie Kaszu-
bów), [w:] Zmiany i rozwój jêzyka oraz to¿samoœci narodowej - trendy w procesie integracji

europejskiej, Kraków 2002, s. 237-243; J. Zieniukowa, Powstawanie ijunkcjonowaniejêzyków
literackich ma³ych grup etnicznych. Paralele i kontrasty kaszubsko-³u¿yckie, [w:] Obraz jêzyko~
s³owiañskiego Pomorza i £u¿yc..., s. 205-216.

46 H. Popowska-Taborska rec.: E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Q4añsk 1975 - "Jêzyk

Polski", 1977, LVII, s. 76-80; tej¿e, Neologizmy leksykalne powstaj¹ce w trakcie tworzenia kaszubskiego
jêzyka literackiego, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian jêzyka~ch, red. E. Wroc³awska, Warszawa
1994, s. 121-127; tej¿e, Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w "S³owniku polsko-kaszub-
skim" Jana Trepczyka, "Slavia, Casopis pro slovanskou filologii", R. 68, PnIha 1999, s. 69-74.

47 J. Zieniukowa, Wspó³czesna kaszubszczyzna w tekstach stylu ~sokiego, [w:] Miêdzy kultur¹ "ni-

sk¹" a" ~sok¹ ". Zjawiskajêzykowe, literackie, kulturowe, red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Min-
czew,£ódŸ 2001, s. 315-326; tej¿e, O badaniach no~ch, wprowadzonych pod koniecXXwiekuform
komunikacji wjêzyku kaszubskim, [w:] Badania kaszuboznawcze wXXwieku..., s. 260-271; tej¿e,
Tworzenie tekstów religijnych jako œrodek budowania presti¯u jêzyka mniejszoœciowego. Na przyk³a-
dzie kaszubszczyzny, [w:] O doskona³oœci, red. A. Maliszewska, cz. I, £ódŸ 2002, s. 413-427.
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ru kaszubskiego stylu wysokiego przez ich kaszubskiego i nie-kaszubskiego adre-
sata, obserwacjê procesu upowszechniania siê kaszubskiego jêzyka literackiego48 .

W mo¿liwie najbardziej odleg³¹ jêzykow¹ przesz³oœæ kaszubszczyzny
cofa siê z kolei obecnie H. Popowska- Taborska, staraj¹ca siê odpowiedzieæ na

pytanie, co w œwietle zgromadzonych przez lata materia³ów jêzykowych powie-
dzieæ mo¿na o najwczeœniejszych dziejach Kaszubów49 .

N a zakoñczenie tego przedstawionego z koniecznoœci w bardzo znacznym
skrócie zarysu badawczych dokonañ przypomnieæ nale¿y o wieloletnim udziale
przedstawicieli IS PAN w licznych organizowanych na Kaszubach imprezach na-
ukowych, m.in. sta³y udzia³ w cyklu konferencji "Nazwy i dialekty Pomorza daw-
niej i dziœ" oraz autorskie uczestnictwo H. Popowskiej- Taborskiej, E. Rzetelskiej-
Feleszko i J. Zieniukowej w wydawnictwach: Kaszubszczyzna - Kaszebizna,

pod red. E. Brezy, Opole 2001 oraz Jêzyk kaszubski. Poradnik encyklopedycz-
ny, pod red. J. Tredera, Gdañsk 2002.

Prowadzone w Instytucie Slawistyki PAN badania kaszuboznawcze zaowo-
cowa³y tak znaczn¹ liczb¹ prac, ¿e zaledwie czêœæ z nich by³am w stanie zasygna-
lizowaæ w niniejszym artykule. Po dalsze odsy³am do Bibliografii prac dotycz¹-
cych Pomorza (Gdañskiego), sporz¹dzonej przez J. Tredera ("Gdañskie Studia
Jêzykoznawcze", 1991, V, s. 139-186) oraz do bibliografii poszczególnych uczest-

ników tych badañ:
- K. Handke [w:] K. Handke, Rozwa¿ania i analizy jêzykoznawcze, Wy-

bór prac wydanych z okazji 65. urodzin Autorki, Warszawa 1997, s. 13-26;
- H. Popowskiej-Taborskiej [w:] Symbolae slavisticae dedykowane Pani

Profesor Hannie Popowskiej- Taborskiej, Warszawa 1996, s. 19-38;
- E. Rzetelskiej-Feleszko [w:] Onomastyka i dialektologia. Prace dedyko-

wane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 1997, s. 15-32;
- J. Siatkowskiego [w:] "Prace Filologiczne", 1999, XLIV, s. 13-34;
- Z. Topoliñskiej [w:] Problemy opisu gramatycznego jêzyków s³owiañskich,

Warszawa 1991, s. 9-22 oraz [w:] Slavistic~ Studii, X, Skopje 2002, s. 17-46;
- J. Zieniukowej [w:] Œl¹skie studia lingwistyczne, Katowice 2003, s. 9-22.

48 J. Zieniukowa, O badaniach no11-Ych..., s. 271.
49 H. Popowska- Taborska, Wczesne dzieje pó³nocno-zachodniej S³owiañszczyzny w œwietle faktów

jêzyko11-Ych, [w:] Pras³owiañszczyzna i jej rozpad, pod red. J. Ruska i W. Borysia, Warszawa
1998, s. 125-130; tej¿e, O archaicznoœci kaszubszczyzny i ojej domniemanym pochodzeniu,
"Acta Cassubiana", t. IV, 2002, s. 225-241; tej¿e, O domniemanym pochodzeniu Kaszubów;
"Jêzyk Polski", 2003, LXXXIII, s. 16-22. Dwa ostatnie artyku³y stanowi¹ polemikê z prof.

W. Mañczakiem.
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Post scriptum:
W roku 2000 ukaza³a siê piêknie wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-

morskie, Instytut Kaszubski i Ostsee Akademie ksi¹¿ka Pomorze - ma³a ojczy-

zna Kaszubów5°, zawieraj¹ca piêtnaœcie artyku³ów o bardzo ró¿norodnej tematy-
ce (i - przyznajmy - równie¿ o doœæ zró¿nicowanym poziomie). Nie zamierzam

cytowaæ tu d³ugiej listy uwag, które w swoim czasie przekaza³am Redakcji tej
ksi¹¿ki. Wiele z nich wynika³o ze z³ej korekty poszczególnych partii, inne niestety
siêga³y g³êbiej51. Ksi¹¿ka w swoim zamierzeniu obrazowaæ mia³a wspó³pracê pol-
sko-niemieck¹... Znajdujemy w niej jednak tylko dwóch niemieckich autorów. Jed-
nym z nich jest Friedemann Kluge, który zamieœci³ tu artyku³ poœwiêcony bada-
czomjêzykakaszubskiego (s. 619-650). W tym z koniecznoœci bardzo lakonicznym
przegl¹dzie, niepozbawionym miejsc polemicznych52, znajdujemy rozdzialik zaty-
tu³owany Zdzis³aw Stieber i jego "szko³a kobiet ".. Epitet ten, maj¹cy oczywi-
œcie Ÿród³o w molierowskiej "szkole ¿on", straci³ na wymowie w trakcie t³umacze-
nia na jêzyk polski, który nie ma wspólnego okreœlenia na ¿onê i kobietê, ale i bez
tego na pewno nie powinien znaleŸæ siê w powa¿nym (nie przeœmiewczym) opra-
cowaniu. W tym¿e rozdzialiku podane s¹ zreszt¹ ca³kiem niezgodne z prawd¹ szcze-
gó³y biografii naukowej H. Popowskiej- Taborskiej i Z. Topoliñskiej. Krótko mó-
wi¹c, nie wszystko podoba mi siê w firmowanej przez Instytut Kaszubski ksiêdze
i daleka jestem od entuzjazmu jej recenzenta, Zbigniewa Zielonki, wyra¿onego
w czwartym tomie "Acta Cassubiana" (s. 375-384). Dlatego to w³aœnie w"Acta
Cassubiana" postanowi³am zamieœciæ artyku³ szerzej relacjonuj¹cy prace warszaw-
skiej "szko³y kobiet".

50 Pomorze - ma³a ojczyzna Kaszubów. (Historia i wspó³czesnoœæ)/ Kaschubisch-Pommersche He-
imat. (Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdañsk/Danzig - Liibeck/

Lubeka 2000, ss. 807.
51 Tak na przyk³ad trzy pozycje zmar³ego niedawno badacza kaszubszczyzny, Friedhelma Hinze,

przypisano w Wykazie literatury... Friedrichowi Lorentzowi, powtarzaj¹c zaœ jedn¹ z nich jako
Gedyn¹) pracê F. Hinze, pope³niono w jej tytule ra¿¹cy b³¹d.

52 Trudno na przyk³ad poj¹æ, dlaczego Jan Niecis³aw Baudouin de Courtenay, s³usznie uznany
przez F. Kluge za polskiego jêzykoznawcê, obdarzany jest konsekwentnie - zarówno w niemiec-
kiej, jak w polskiej wersji ksi¹¿ki - francusk¹ wersj¹ imienia Jean, której nigdy przecie¿ nie

u7:vwa³
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KASZUBI BYTOWSCY I LÊBORSCY

W SWIETLE OPRACOWANIA

URZÊDNII<A MSZ II RZECZYPOSPOLITEJ

Z 1930 ROKU

Prezentowany dokument jest najobszemiejszym i jednym z ciekawszych do-
kumentów o Kaszubach, które wysz³y spod pióra urzêdników Ministerstwa Spraw
Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Zawarte w nim informacje by³y wielokrotnie
wykorzystywane przez polskich historyków, którzy opisywali liczebnoœæ, stan po-
siadania i nastroje Kaszubów ¿yj¹cych w powiatach bytowskim i lêborskim. Od-
wo³ania do tego opracowania mo¿na odnaleŸæ miêdzy innymi w pracach Stanis³a-
wa Galikowskiego1 , Lecha Boñczy-Bystrzyckieg02, Klemensa Trzebiatowskieg03
oraz w Historii Bytowa4 i Dziejach Lêborkas. Równie¿ pisz¹cy te s³owa wielo-
krotnie odwo³ywa³ siê do opracowania napisanego w 1930 roku przez urzêdnika
Konsulatu RP w Pile.

Pomimo ¿e okolicznoœci powstania prezentowanego dokumentu zosta³y ogól-
nie omówione w zamieszczonym w tym tomie artykule o Kaszubach lêborskich, to
jednak wskazanych jest kilka uszczegó³owieñ. Okólnikiem z 25 marca 1927 r.
warszawska centrala MSZ poleci³a podleg³ym sobie placówkom zebraæ informa-
cje o obywatelach obcych pañstw polskiego pochodzenia, którzy zamieszkiwali na
obszarach podleg³ych ich kompetencji. Dla polskich urzêdów konsularnych w Pile
i Szczecinie oznacza³o to koniecznoœæ nawi¹zania bli¿szego kontaktu z ludnoœci¹
kaszubsk¹ zamieszkuj¹c¹ wschodnie powiaty pruskiej prowincji Pomorze (Pro-
vinz Pommern). Od 1928 r. do centrali MSZ (i Poselstwa RP w Berlinie) nap³y-

l S. Galikowski, Po³o¿enie i walka ludnoœci polskiej w latach 1918-1944, [w:] Dzieje Ziemi Bytow-

skiej, pod red. S. Gierszewskiego, Poznañ 1972.
2 L. Boñcza-Bystrzycki, Koœció³ Katolicki na Pomorzu Zachodnim (1871-1945), Koszalittl995.
3 K. Trzebiatowski, Oœwiata i szkolnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej po³owie

XXwieku (1900-1939), Poznañ 1991.
4 Historia Bytowa, pod red. Z. Szultki, Bytów 1998.
5 Dzieje Lêborka, pod red. J. Lindm¹jera i T. Machury, Poznañ 1982.
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wa³y pierwsze raporty o liczebnoœci i sytuacji tej ludnoœci. Znacz¹cy wzrost zain-

teresowania Kaszubami mieszkaj¹cymi w Rzeszy nast¹pi³ rok póŸniej, gdy w³adze

niemieckie umo¿liwi³y powstawanie na wiêksz¹ skalê polskich szkó³ mniejszoœcio-
wych. W Warszawie odczytano to jako szansê na rozbudzenie polskiej œwiadomo-

œci narodowej wŒród ludnoœci nadgranicznej, co by³o istotne zarówno z powodów

politycznych, jak i militarnych (wywiadowczych). Oczywiœcie warunkiem wstêp-

nym podjêcia dalej id¹cych dzia³añ subwencyjnych i animacyjnych by³o dok³adne
zorientowanie siê w istniej¹cej tam sytuacji. Dotychczasowe krótkie i rzadkie wi-

zyty urzêdników konsularnych dostarcza³y powierzchownych informacji. Dlatego
kierownik Wicekonsulatu RP w Pile, dr Kazimierz Szwarcenberg-Czerny poleci³
w lipcu 1930 r. urzêdnikowi kontraktowemu, Stanis³awowi Szyd³owskiemu, udaæ

siê w dwutygodniowy objazd po terenach zamieszka³ych przez Kaszubówó . O tym,

¿e wybór osoby do tego rekonesansu by³ trafny, œwiadczy nie tylko zawartoœæ
przytoczonego ni¿ej raportu, ale i dalsza kariera zawodowa S. Szyd³owskiego, nie-

zwyk³a jak na nieetatowego pracownika prowincjonalnego konsulatu.

Stanis³aw Szyd³owski urodzi³ siê 11 sierpnia 1907 r. Z wykszta³cenia by³ magi-
strem nauk ekonomiczno-handlowych. Jeszcze przed ukoñczeniem studiów, jako 20-

latek, rozpocz¹³ pracê w placówce konsularnej w Pile, gdzie z przerwami pracowa³
w charakterze urzêdnika kontraktowego w latach 1927-1932. Zwraca uwagê, ¿e opi-

sywany raport powsta³ w okresie starania siê S. Szyd³ówskiego o przyjêcie do MSZ
w charnkterze urzêdnika pañstwowej sh1¯by cywilnej (czyli na etat). Oznacza³o to awans

finansowy i presti¿owy w porównaniu z zatrudnieniem kontraktowym. W realiach

ówczesnego resortu spraw zagranicznych, gdy z powodu kryzysu redukowano perso-

nel, takie przejœcia nale¿a³y do rzadkoœci. Opisana podró¿ i prezentowane opracowanie

by³o prawdopodobnie prób¹ zwrócenia na siebie uwagi i swoistego "zash1¯enia siê"
m³odego urzêdnika. Nale¿y dodaæ - prób¹ udan¹. Ju¿ po ukoñczeniu studiów w 1933 r.

S. Szyd³owski rozpocz¹³ praktykê w centrali MSZ. Dwa lata póŸniej zda³ trudny egza-
min dyplomatyczno-konsularny i zosta³ etatowym pracownikiem Departamentu Poli-

tyczno-Ekonomicznego MSZ. Od marca 1936 r. jako attache pracowa³ w Poselstwie

RP w Oslo. W kwietniu 1939 r. awansowa³ na fi sekretarza w tej placówce. Miesi¹c

po wybuchu wojny zosta³ przydzielony do Poselstwa RP w Atenach, jako pemi¹cy

obowi¹zki I sekretarza. Podczas kampanii francuskiej, latem 1940 r., jako podporucz-

nik rezerwy artylerii zg³osi³ siê na ochotnika do czynnej sh1¯bywojskowej (pozosta³
w dyspozycji Naczelnego Wodza). W drugiej po³owie 1940 r. by³ radc¹ w centrali pol-
skiego MSZ w Londynie, zaœ od 1 grudnia tego roku - sekretarzem ministra. Od wrze-

œnia 1941 do lutego 1945 r. ponownie by³ czynnym oficerem wojska polskiego (w ran-

dze kapitana). Po wojnie S. Szyd³owski pozosta³ w Londynie i bardzo aktywnie dzia³a³
w wielu polskich stowarzyszeniach emigracyjnych 7 .

6 1 VIII 1930 r. urz¹d w Pile podniesiono do rangi Konsulatu RP.
7 Miêdzy innymi by³ polskim dyrektorem Komitetu Oœwiaty dla Polaków w Wielkiej Brytanii

(1947-1954), sekretarzem generalnym Polskiego Instytutu Badañ Spraw Miêdzynarodowych
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Wiadomoœci o przebiegu podró¿y S. Szyd³owskiego jest niewiele. Z treœci
opracowania wynika, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni lipca 1930 r. przejecha³ on moto-
cyklem niemal 1300 km, nocuj¹c u zaufanych Kaszubów powiatów bytowskiego
i lêborskiego. Paradoksalnie wiêcej informacji o tej wyprawie mo¿na odnaleŸæ
w raporcie radcy rejencji koszaliñskiej, Springorum, skierowanym do nadprezy-
denta prowincji pomorskiej, Karla von Halfern8. Raport poœwiêcony jest "podej-
rzanymdzia³aniom" polskich urzêdników konsularnych w nadgranicznych okrê-
gach prowincji. Osoba S. Szyd³owskiego jest w centrum uwagi. Odnajdujemy tam
informacjê, ¿e pod koniec lipca w miejscowoœci £ówcz (Lowitz, powiat lêborski),

miejscowy Oberlandjager zatrzyma³ motocyklistê, który wylegitymowa³ siê pol-
skim paszportem z wiz¹ wystawion¹ przez dyrekcjê- policji w Pile. Na pytanie, co
sprowadza go w te rejony, S. Szyd³owski odpowiedzia³, ¿e podró¿uje jako urzêdnik
konsularny, sprawdzaj¹cy warunki ¿ycia i pracy polskich robotników sezonowych.
Gdy Oberlandjager stwierdzi³, i¿ w powiecie lêborskim nie ma polskich robotników
rolnych, w odpowiedzi us³ysza³, ¿e celem pobytu w £ówczu s¹ odwiedziny u zna-
jomego "robotnika Johanna Kwidzinskiego". W dalszej czêœci raportu radca Sprin-
gorum odnotowa³, ¿e Johann K widzinski jest propolsko nastawiony ("polnisch ein-
gestelit"), a wkrótce po wizycie S. Szyd³owskiego odwiedzi³ go Jan Bauer, g³ówny
dzia³acz polskiego ruchu narodowego w powiecie bytowskim. Podczas tej wizyty
rzekomo uzgodniono, ¿e polska szko³a w £ówczu powstanie w zabudowaniach
J. K widzinskiego. Sporz¹dzono te¿ listê 16 polskich dzieci, które bêd¹ tam uczêsz-
czaæ. W podsumowaniu radca Springorum stwierdzi³, ¿e S. Szyd³owski, poza za-
daniami szpiegowskimi na pograniczu, podró¿uje te¿ w celu organizacji polskiego
szkolnictwa w powiecie lêborskim9. Raport skierowany do nadprezydenta pro-
wincji wskazuje na dwa ciekawe zjawiska. Po pierwsze - podró¿ urzêdnika kon-

sularnego by³a fragmentem skoordynowanej akcji polskich w³adz na terenach ka-
szubskich. J. Bauer pojecha³ tam w celu realizacji postulatów sformu³owanych
przez S. Szyd³owskiego. Prezentowane opracowanie nie by³o wiêc teoretycznym
elaboratem, lecz planem dzia³ania. Po drugie jednak wskazuje, jak trudnym tere-
nem by³y powiaty bytowski i lêborski dla polskich dzia³añ narodowoœciowych. Niem-
cy byli niezwykle wyczuleni i doskonale orientowali siê w postêpowaniu strony
polskiej. Urzêdnik konsularny zosta³ zauwa¿ony i poinformowano o tym w³adze
prowincji (skrupulatnie odnotowano m.in. numer rejestracyjny motocykla). Niem-

w Londynie, cz³onkiem rady Polish Research Centre, cz³onkiem komitetu redakcyjnego "Nauka
polska na ObczyŸnie" Polskiego Towarzystwa Naukowego, cz³onkiem rady London School of
Foreign Trade (zob. Polska s³u¿ba zagraniczna po 1 wrzeœnia 19391:, Londyn 1954, s. 129).
Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej, sygn. 3573,
Raport rejencji koszaliñskiej dla nadprezydenta prowincji pomorskiej z 21 XII 1930 r. w sprawie
dzia³alnoœci polskich urzêdników konsularnych w okrêgach nadgranicznych.
W raporcie radcy Springorum opisana jest te¿ podró¿ S. Szyd³owskiego z paŸdziernika 1930 r.
Towarzyszy³ on wówczas polskim oficerom wywiadu z placówki w Chojnicach w podró¿y po
polskim pasie nadgranicznym.
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cy potrafili te¿ sprawnie przeciwdzia³aæ polskim zamiarom. Wiadomo przecie¿, ¿e
do utworzenia polskich szkó³ w powiecie lêborskim nie dopuszczono, J. Bauera
wkrótce aresztowano, a spoœród czterech szkó³ w powiecie bytowskim po nied³u-

gim czasie zosta³a ju¿ tylko jedna.
Poniewa¿ prezentowane opracowanie zawiera wiele danych statystycznych,

warto przybli¿yæ podstawowe dane o Ziemi Bytowskiej (dane dotycz¹ce powiatu
lêborskiego przedstawiono w artykule Wojciecha Skóry w tym samym tomie)l° ,
W myœl postanowieñ traktatu wersalskiego powiat bytowski pozostawiono w gra-
nicach Niemiec. Granicê z Polsk¹ wytyczono tam w sierpniu 1920 r.11 Powiat
uleg³ wtedy nieznacznemu powiêkszeniu, bowiem z 608,82 km2 (w 1910 r.) jego
powierzchnia wzros³a do 616,99 km2. Administracyjnie podzielony by³ na 49 gmin
ze 157 miejscowoœciamil2. Zamieszkiwa³o je w 1925 r. 28 725 osóbl3. Do 1939 r.
liczba mieszkañców powiatu zmala³a do 28 021 osób. Jego obszar wynosi³ wtedy
617,24 km2, Niemiecki spis ludnoœci z 1905 r. wykaza³ w powiecie bytowskim 4507
osób mówi¹cych jêzykiem kaszubskim i polskim, co stanowi³o 16,6 proc. ludnoœci
powiatu. Przeprowadzony rok póŸniej spis szkolny potwierdzi³ te dane. Po polsku
i kaszubsku mówi³o 19 proc. dzieci szkolnychl4. Po I wojnie œwiatowej liczby te
uleg³y znacznemu zmniejszeniu. Potwierdzaj¹ to zarówno polskie, jak i niemieckie
ustalenia, choæ przy okreœleniu konkretnych liczb wystêpuj¹ju¿ róŸnice. Niemiecki
spis ludnoœci z 1925 r. wykaza³ w powiecie bytowskim 3077 osób mówi¹cych jê-
zykiem polskim lub kaszubskim (,jêzyk ojczysty" - Muttersprache)ls. Prawdo-

10 Wiêcej danych na temat liczebnoœci' Kaszubów w powiecie bytowskim: W. Skóra, Liczebnoœæ,
rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie bytowskim w dwudziestoleciu miêdzywo-
jennym, [w:] ¯ycie dawnych Pomorzan II, pod red. W. £ysiaka, Bytów-S³upsk 2003, s. 233-255.

11 J. Lindmajer, Bytów w okresie republiki weimarskiej i rz¹dów faszystowskich (1918-1945), [w:]
Historia Bytowa, op. cit., s. 173 i 262.

12 W 1939 r. by³y to nastêpuj¹ce gminy: Adolfsheide, Bernsdorf, Borntuchen, Buchwalde, Biitow
Stadt, Damerkow, Dampen, Damsdorf, Franzwalde, Friedrichssee, Gersdorf, Gramenz, Groben-
zin, GroB Massowitz, GroB Pomeiske, GroB Tuchen, Griinenwalde, Gustkow, Hirschfelde, Hy-
gendorf, Jassen, Kathkow, Klein Massowitz, Klein Pomeiske, Klein Tuchen, KloBen, Kniprode,
KroBnow, Mangwitz, Meddersin, Moddrow, Morgenstern, Neuendorf, Neuhiitten, Petersdorf,
Platenheim, Radensfelde, Reckow, RudolfswaIde, Sommin, Sonnenwalde, Strussow, Stiidnitz,
Tangen, Treuenfelde, Ulrichsdorf, Wusseken, Zemmen, Zemn.

IJ Handbuch "ber den PreuJ3ischen StaatjUr das Jahr 1929, Berlin 1929, s. 20.
14 Z. Szultka, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze jêzyko\³Ym Pomorza Zachodniego w XIX wie-

ku, [w:] Pomorze - trudna ojczyzna? Kszta³towanie siê nowej to¿samoœci 1945-1995, pod red.

A. Saksona, Poznañ 1996 s. 66. Stanis³aw Galikowski, opieraj¹c siê na doniesieniach "Gazety
Gdañskiej" z 1919 r., stwierdzi³, i¿ powiat bytowski po zakoñczeniu 1 wojny œwiatowej zamiesz-
kiwa³o 8000 Kaszubów. Wydaje siê byæ to jednak liczba zawy¿ona (S. Galikowski, op. cit., s. 300).

15 Niemieckie statystyki wykazywa³y na terenie rejencji koszaliñskiej w 1930 r. 2584 Polaków
,jednojêzycznych" i 1642 Polaków "dwujêzycznych". Dane wg Statistik des Deutschen Reichs
(Band 401, Berlin 1930). Za: L. Smo³ka, Liczba i rozmieszczenie Polaków w Niemczech w latach
1918-1939, [w:] Liczba i rozmieszczenie Polaków w œwiecie, cz. l, pod red. W; Wrzesiñskiego,
Wroc³aw 1981, tab. l i 2.
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podobnie na tych danych opar³ siê prezydent rejencji koszaliñskiej, Kurt Cronau,
gdy w 1926 r. stwierdzi³, i¿ w powiecie bytowskim mieszka³o 3100 Kaszubów16 .
Podobn¹ liczbê poda³ landrat bytowski Wolff w 1927 r., który w opracowaniu o pod-
leg³ym mu terytorium stwierdzi³, ¿e mieszka³o tam 3000 Kaszubów)7. Jednakju¿
superintendent ewangelickiego okrêgu koœcielnego w Bytowie dowodzi³, i¿ w po-
wiecie ¿y³o 6000 Polaków (dane z 1928 r.)18. Mo¯na przyj¹æ, ¿e dane ze spisu
1925 r. w nieznacznym stopniu zani¿y³y rzeczywist¹ liczbê Kaszubów. Potwier-
dzaj¹ to obliczenia urzêdników polskiego MSZ oraz wyniki weryfikacji po II wojnie
œwiatowej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w drugiej po³owie lat 30. wskutek terroru
i szykan gospodarc¯ych wielu Kaszubów podawa³o siê za Niemców. Podczas spi-
su ludnoœci w maju 1939 r. narodowoœæ polsk¹ w powiecie bytowskim zadeklaro-
wa³y 223 doros³e osoby19. Po wojnie, w ramach procesu weryfikacji narodowo-
œciowej, na rêce starosty bytowskiego do kwietnia 1946 r. z³o¿ono 2351 wniosków
o przyznanie obywatelstwa polskiego (z czego pozytywnie rozpatrzono 2318). Do
maja 1948 r. weryfikacjê pozytywnie przesz³o 2446 osób w powiecie bytowskim.
W 1949 r. liczbê ludnoœci rodzimej szacowano na 4336 osób. Przyrost by³ spowo-
dowany kilkoma czynnikami, przede wszystkim przyrostem naturalnym oraz po-
wrotami mieszkañców z wojennych przesiedleñ2O .

.. Prezentowany dokument znajduje siê w Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, w zespole "Konsulat RP w Szczecinie 1921-1939". Zosta³ on przez urzêdni-
ków MSZ opatrzony klauzul¹ "tajne". Prawdopodobnie dlatego, ¿e zainteresowa-
nie polskich urzêdników konsularnych ¿yciem niemieckich obywateli by³o niezgodne
z prawem konsularnym. By³a to wiêc dzia³alnoœæ wykraczaj¹ca poza oficjalne dzia-
³ania konsulatów RP. Do dokumentu do³¹czone zosta³o do³¹czone dwustronicowe
zestawienie odleg³oœci miêdzy wybranymi miejscowoœciami w powiatach bytow-
skim i lêborskim oraz odrêcznie naszkicowana mapka, na której zaznaczono miej-
scowoœci zamieszka³e przez Kaszubów w tych dwóch powiatach. Oba za³¹czniki
pominiêto w tej edycji Ÿród³a. Nie zrezygnowano natomiast ze spisu treœci, bo cho-

Memoria³ prezydenta rejencji koszaliñskiej, Kurta Cronaua, o nastêpstwach uk³adu pokojowego
dla rejencji koszaliñskiej i programie ich usuniêcia przez pañstwo z 2 V 1926 r., [w:] B. Dopiera³a,
Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zacho4niego w œwietle niemieckich materia-
³ów Ÿród³owych z lat 1926-1932, Poznañ 1959, s. 236. Nieco inne dane: J. Stanielewicz, Koloni-
zacja wewnêtrzna na Pomorzu Zachodnim 1919-1939, Szczecin 1969, s. 44. Autor podaje tam
wyniki spisu ludnoœci z 1925 r., wed³ug którego w powiecie bytowskim mieszka³o 10,4 proc.
osób w³adaj¹cym jêzykiem polskim (w tym 6,7 proc. tylko polskim). W zestawieniu z liczb¹
mieszkañców dawa³o to 2987 osób.
Referat landrata bytowskiego Wolffa o sytuacji w powiecie bytowskim z 8 paŸdziernika 1927 r.,
[w:] B. Dopiera³a, op. cit., s. 245.
S. Galikowski, op. cit., s. 308.
J. Lindmajer, op. cit., s. 302.
C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk
JOl)? ~ 170
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cia¿ nie odpowiada on rozplanowaniu dokumentu w tej edycji, to jednakjest swo-
istym skrótem zawartoœci i mo¿e s³u¿yæ jako wskazówka dla czytelników. Podkre-
œlenia, ksztah zestawieñ statystycznych oraz podzia³ na akapity zachowano jak
w oryginale. Rozwiniêto skróty, które mog¹ budziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne.
Zgodnie z regu³ami edycji Ÿróde³ uwspó³czeœniono ortografiê i interpunkcjê. Nieco
problemów nastrêczaj¹ nazwy miejscowoœci. Wystêpuj¹ce w opracowaniu odpo-
wiedniki polskie nazw niemieckich, konsekwentnie stosowane przez S. Szyd³ow-
ski ego (i innych urzêdników MSZ w dwudziestoleciu miêdzywojennym), w pew-
nym zakresie odbiegaj¹ od ustaleñ toponimii z okresu powojennego. Istnia³nawet
rodzaj s³ownika, w którym pracownicy Konsulatu RP w Szczecinie spróbowali
ustaliæ i rozpowszechniæ polsk¹ transkrypcjê nazw miejscowoœci le¿¹cych w po-
wiatach s³upskim, bytowskim i lêborskim21 . Niestety, ustalenia urzêdników MSZ,
choæ na ogó³ wiadomo, o jak¹ miejscowoœæ chodzi, utrudniaj¹ zrozumienie doku-
mentu. Jednak mechaniczne poprawienie ich przy edycji tekstu uniemo¿liwi³oby
odniesienie tego tekstu do innych dokumentów MSZ, w których u¿ywano ówcze-
snych odpowiedników polskich. Dlatego przy niektórych nazwach podanych przez
S. Szyd³owskiego podano ich wspó³czesne (czyli ustalone przez powojenn¹ toponi-
miê) nazwy polskie22. Dopiski w nawiasach kwadratowych - W.S.

Archiwum Akt Nowych, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczeci-
nie 1921-1939, sygn. 69. k. 196-243, Opracowanie Stanis³awa Szyd³owskie-
go, urzêdnika Konsulatu RP w Pile "Ludnoœæ polska (kaszubska) we wschod-
nim Pomorzu pruskim (powiaty bytowski i lêborski) ", przes³ane MSZ 19
wrzeœnia 1930 1:

Ludnoœæ polska (kaszubska) we wschodnim Pomorzu pruskim.
Powiaty: bytowski (Butow i.P. [in Pommem)) i lêborskim (Lauenburg i.P.)
Napisa³ Stanis³aw W.J. Szyd³owski23, urzêdnik kontraktowy w Konsulacie RP
w Pile.
l. Rys historyczny - str. 2
2. Stan liczebny i gospodarczy ludnoœci polskiej - str. 3
a. Ziemia bytowska - str. 3
b. Ziemia lêborska - str. 11

21 S³ownik ten zosta³ omówiony i przedstawiony w pracy: W. Skóra, Nazwy miejscowoœci powia-
tów s³upskiego, lêborskiego i bytowskiego w badaniach Konsulatu RP w Szczecinie, [w:] VI Kon-
ferencja Kaszubsko-Pomorska, pod red. W. Lysiaka, Poznañ 2001, s. 65-74.

22 Dotyczy to tych nazw, których wspó³czesne odpowiedniki ró¿ni¹ siê od stosowanych przez
S. Szyd³owskiego. Sprostowano te¿ drobne pomy³ki w nazwach niemieckich.

23 Strona tytu³owa dokumentu prawdopodobnie nie zosta³a napisana przez S. Szyd³owskiego, lecz
przez osobê przepisuj¹c¹ opracowanie w wielu egzemplarzach. Temu nale¿y przypisaæ pomy³-
kê w inicja³ach imion, bowiem z ca³¹ pewnoœci¹ autorem by³ Stanis³aw Szyd³owski. W oficjal-
nych wydawnictwach MSZ 11 Rzeczypospolitej równie¿ wystêpuje on pod tym imieniem.




