Wybranenazwiskapomorskie

51

Jest to, jak pokazano, g³ównie nazwisko pomorskie, plasuje siê przede
wszystkim w woj. gdañskim.Jegoodpowiednikiem semantycznymmo¿ebyæ
ogólnopolskie nazwisko PieszczochspozaPomorza:20 w woj. kroœnieñskim,
18 wa³brzyskim, 11katowickim, 10poznañskim.Rzymianie mieli przydomki
Blandus, Blandianus, Blandinus, Blandiosus, Blandula i Blandola od przymiotnika blandus, -a, -um 'przymilny, pieszczotliwy', te¿ 'pochlebny'136.

136I.

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

nazwiskaod kosen'pieœciæ',
co ostateczniez ³ac.causa'sprawa(s¹dowa)', potemrozmowa, pogawêdka,zw³aszczamiêdzyzakochanymi.F. Kluge, op. cit., s. 406.
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SI(¹d przybywali w XVI wiel(u do Prus Królewsl(ich
twórcy kultury literackiej

Gdañsk, jak i ca³e Pomorze Nadwiœlañskie,prze¿ywa³ w integracji z
Rzeczpospolit¹ lata rozkwitu kulturalnego przypadaj¹ce na wiek XVI. Istnia³o wiele wspólnych wyznaczników kulturowych dla ca³egokrólestwa Jagiellonów, nie ¿yj¹cego zreszt¹ w pró¿ni kulturalnej, lecz wspó³uczestnicz¹cego w kulturze renesansowejzachodniej Europy, i to do tego stopnia, ¿e
nie sposób sobie wyobraziæRenesansueuropejskiego bez Renesansupolskiego. Jednak¿eogromne terytoria ówczesnego pañstwa Jagiellonów posiada³y wyró¿niaj¹ce je cechy tej kultury. Przyczyny wielorakiej, a przecie¿
tej samej odrodzeniowej kultury mia³y swe Ÿród³aw ró¿noœcitradycji, jêzyka, religii poszczególnych ziem i ich mieszkañców. Znamienne jest, i¿ ta
wielorakoœæby³a wielorakoœci¹ otwart¹. W³asn¹ specyfikê posiada³a te¿
kultura renesansowana Pomorzu, a zw³aszczaw jego czêœcizwanej Prusami Królewskimi.
Bodaj najbardziej zjawisko odrêbnoœci,a jednoczeœnieotwartoœci,pokazuj¹ badania nad geografi¹ kultury. Tutaj ograniczam siê do geografii dróg.
Jak wiadomo, drogi w ka¿dejgeografii zajmuj¹ szczególnemiejsce badawcze.
Do najbardziej specyficznych wyznaczników geografii kultury nale¿¹
drogi wspó³twórców tej kultury: artystów, uczonych, organizatorów, inspiratorów i realizatorów ¿ycia artystyczno-umys³owego.Drogi te odkrywane
przez geografów kultury dowodz¹, ¿e niezwykle rzutkie ¿ycie kulturalne,
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zw³aszczaGdañska, ale i innych oœrodkówpomorskich w XVI wieku, by³o
dzie³em wielu ludzi pochodz¹cych z wielu bardzo ró¿nych oœrodkóweuropejskich.
Mówi siê: gdañszczanie,torunianie, elbl¹¿anie - ale kim byli ci ludzie?
Oczywiœciemiejscowi zawszeodgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w budowaniu kultury oœrodkaczy terytorium. Jednak¿especyfika Gdañskapolega³a i na tym,
¿e pojêcie "gdañszczanin" obejmowa³o w historii ¿ycia umys³owego (podobnie jak gospodarczego)wszystkich twórców tego ¿ycia bez wzglêdu na
ich pochodzenie, narodowoœæ;
nawet jeœliprzebywali tutaj krótki stosunkowo czas.Równie¿ wielu "zasiedzia³ych" gdañszczanprzyby³o tu w poprzednich pokoleniach (pokaza³abyto geografia pochodzeniagdañszczan,zw³aszcza prze³o¿onana wiek XVII), albo wesz³o w koligacje rodzinne z ludŸmi
ró¿nych dróg. Zapewne i dlatego geografiê (nie historiê!) ¿ycia umys³owego
Prus Królewskich trudno jest przedstawiæ,uwzglêdniaj¹c wszystkie aspekty
narodowoœciowe,które siê kryj¹ w pojêciu: twórca kultury renesansowejna
Pomorzu.
Moja próba, wychodz¹ca z pozycji geografii kultury, stanowi rekonesans
po drogach,jakie wiod³y do Gdañskai innych wa¿nychoœrodkówPrus Królewskich animatorów ¿ycia kulturalnego tamtych lat. Jest to jednak jedynie
rekonesans,bêd¹cy tylko jednym z rozdzia³ów geografii kultury. Zgodnie z
dawnymi pojêciami znajd¹ siê tu obok siebie poeci, retorzy, kaznodzieje,
historiografowie, pedagodzy,programiœci,pisarze pisz¹cy ksi¹¿ki i pisarze
rad miejskich organizuj¹cy ¿ycie kulturalne miasta, czêsto zreszt¹ bêd¹ to ci
sami ludzie. Niewielu z nich odnajdziemy dzisiaj w podrêcznikach i encyklopediach ogólnych, ale w tamtym czasie uchodzili za ludzi, bez których
nie istnia³a mo¿liwoœæ
zbudowania kultury oœrodka- i my podobnie tak o
nich myœlimyz perspektywy tych kilku wieków. Geografiapoka¿e,¿ewszystkie, a przynajmniej liczne drogi prowadzi³y na Pomorze renesansowe,i ¿e
jest ono dzie³em ludzi czêsto z odleg³ych bardzo miejsc.
Z Hagi (Niderlandy) pochodzi³ sarnorganizator szko³y (gymnasium)humanistycznej w Elbl¹gu, pierwszej zreszt¹ tego typu szko³y ró¿nowierczejna
ziemiach polskich - Wilhelm Gnapheus(1493-1568).By³ ponadto twórc¹ teatru szkolnego i dostawc¹ w³asnych sztuk teatralnych, organizatoremi autorem wielkich widowisk w duchu humanistycznym, dziêki czemu zaliczany
jest do grona wybitnych przedstawicieli humanizmu polskiego (by³ to poeta
doctus, którego teksty budzi³y szacunekw tamtych czasach,dzisiaj jednak s¹
trudne w odbiorze, i to nie tylko ze wzglêdu na ³acinê). Jego komedia Acola-
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stus wystawiana by³a przez teatry szkolne w ca³ej Europie1.Do Elbl¹ga przyby³ w 1531 roku, opuœci³go w pocz¹tkach lat 40-tych. Pomimo krótkiego
pobytu w mieœciezalicza siê go jednak do najwybitniejszych elbl¹¿an.
Jegoziomkiem, bo tak¿epochodz¹cym z Holandii, by³ GerhardRyswick,
który pe³ni³ obowi¹zki konrektora za³o¿onegoprzez Gnapheusagimnazjum w
latach 1570-1572.I wreszciejeszczejedenpoeta doctusz Niderlandów - Flandryjczyk ze Stegem,FranciszekRhode(zm. 1559).Drukarz-poetao szerokich
kontaktach z humanistami spod wielu równole¿ników geograficznych, który
- bogaty w doœwiadczenie
zdobyte w Marburgu i Hamburgu - osiedli³ siê w
Gdañsku,gdzie zas³u¿y³siê m.in. wydaniem i drukowaniem tekstów g³ównie
pomorskich humanistóworaz w³asnych,w tym poetyckich parafrazKsi¹g proroków starotestamentowych.
Jego syn, zapewneju¿ rodowity gdañszczanin,JakubRhode(ur. ok. 1540),
kontynuowa³dzie³o ojca, wydaj¹c od roku 1563po 1602,kiedy to zmar³, 317
pozycji, w tym podrêczniki do nauki jêzyka polskiego. Ta flandryjska rodzina,
zupe³niezgdañszczona,
prowadzi³aoficynê drukarsk¹na StarymMieœcie
jeszcze
w wieku XVII (synowieJakubaRhode:Marcin - do 1614i Jakub11- do 1619).
Aby zejœæ
ju¿ z dróg prowadz¹cych z dzisiejszegoBeneluksu, uwzglêdnijmyjeszcze brukselczyka, którym by³ Guilhelmus Misocacus (1511-1595),
astrolog i poeta zwi¹zany ¿yciem i prac¹ z Gdañskiem.
Bliskimi tamtym drogami (a czêstotymi samymi,o czymjeszczepowiem)
zd¹¿ali ku Pomorzuludzie pióra i nauki z krajów pó³nocnoniemieckich.Z Hesji, a dok³adniez Witzenhausen,przyby³ Henryk MolIer (ok. 1528-1567),tak¿e
poeta doctus, dramaturg,organizatorteatru, który po studiachwe Frankfurcie
n. Odr¹ i Królewcu wspó³organizowa³humanistycznegimnazjum w Che³mnie
(1551-1553),a od roku 1560-po pobycie w Wittenberdze,Szwecji i W³oszech
- piastowa³urz¹d rektora gimnazjum gdañskiego.Z Wiesbadenwywodzi³o siê
kilku humanistów pracuj¹cych w PrusachKrólewskich, m.in. Krzysztof Heyl
(Heyll, Heyle), ¿yj¹cy w latach 1499-1585doktor medycyny,grecystai... polonista, gdy¿jêzyka polskiego naucza³w gimnazjum elbl¹skim, którego zosta³
nawet rektorem, oraz w gimnazjum gdañskim.Nim jednak tu przyby³, pokona³
drogê, która wiod³a m.in. przez Lipsk, Montpellier, Pary¿, Orange, Niemcy,
I

Problematykaliteracka,jak i ca³aocenaartystycznychdokonañczy to w dziedzinie

literatury, czy to w dziedzinienauki i ca³egozakresu¿ycia umys³owego,nie jest jednak
tutaj przedmiotemmoich zainteresowañ,które skupiamna zagadnieniachzwi¹zanych z
geografi¹ ¿yciakulturalnego.

Iwona Szymañczuk

56

dalej przez Ko³obrzeg, S³upsk,Królewiec, ponownie Ko³obrzeg. Opuœciwszy
Gdañsk,uda³ siê do Koszalina, by wkrótce powróciædo miastanad Mot³aw¹.
Z Rottenburga,prawdopodobnieprzez Magdeburg,przyby³ do Gdañska
ojciec drukarstwagdañskiego,Konrad Baumgarten,który ju¿ w koñcu XV wieku otworzy³ oficynê drukarsk¹, a chocia¿efektemjego dzia³añ s¹ bodaj tylko
cztery druki (póŸniejuda³ siê do O³omuñca,Wroc³awia,Frankfurtu n. Odr¹) da³ szczêœliwypocz¹tek gdañskiemuruchowi wydawniczemu.Kontynuatorem
jego zamys³ówby³ Marcin Tretter, który drukowa³ w mieœcietylko przez rok
(1505-1506),po czym odst¹pi³ swoj¹ oficynê gdañszczaninowiJanowi Weinreichowi (ok. 1490-1560).On sampochodzi³ z Frankfurtu n. Odr¹. To miasto
stanowi³o jedn¹ z wa¿niejszychstacji na drogach humanistów d¹¿¹cych do
Polski (i z Polski). Konkurowaæz nim mo¿e- jak to jeszczepoka¿ê- jedynie
Lipsk i Wittenberga. Spoœród
humanistów gdañskichpochodz¹cych z Lipska
wymieniæmo¿nanauczaj¹cegow gimnazjum JakubaZieglera oraz Piotra Lossiusa (zm. 1602), który wraz z JakubemFabriciusem zorganizowa³ w 1580
roku gymnasiumacademicumgedanensis.Natomiastz Mekki wszystkich protestantów-Wittenbergipochodzili: Andrzej Franckenberger(1536-1590),który
przyby³ do Gdañskaw 1568 roku i przej¹³ po œmierciMolIera kierowanie tutejszym gimnazjum, oraz znakomity orientalista gdañski (od 1571), szeœciokrotny dziekanna uniwersyteciewittenberskim, WawrzyniecFabricius. Warto
równie¿ przypomnieæ,¿e rodzina Fabriciusów da³amiastu nad Mot³aw¹jeszcze wielu znakomitych humanistów,m.in. wspomnianegoju¿ wczeœniejJakuba Fabriciusa (zm. 1629) oraz Jana Fabriciusa (rodowitego gdañszczanina),
profesora uniwersytetu wittenberskiego czy te¿ pochodz¹cego z Hamburga
WincentegoFabriciusa(1613-1667),który do Gdañskadotar³ przez Holandiê.
Do gdañszczanprzyby³ych z krajów niemieckich do³¹czmy jeszczeFrankoñczykarodemz Miinnerstadt(dziœ:Murstadt)JanaPlacotomusa(1514-1574)
- tak siê zgodnie z manier¹ humanistyczn¹ nazywa³, chocia¿urodzi³ siê jako
Brettschneider.By³ to wykszta³conyw Wittenberdzelekarz, pedagog,filozof,
tak zaciek³y w swym humanizmie, ¿e atakowa³ wystawianie sztuk w jêzyku
niemieckim zamiast³aciñskim. By³ pierwszym profesoremmedycyny na uniwersytecie w Królewcu, ale poniewa¿ ze wszystkimi siê k³óci³, wiêc ci¹gle
zmienia³ miejsce pobytu (m.in. Wittenberga,Lipsk), zna³ go te¿z tego Elbl¹g,
nie mówi¹c o Gdañsku2.
2

Podobniejak pomijam treœcii formy wypowiedzi, tak i biografiê ograniczamw

zasadzie do geografii dróg wymienionych osób.
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Szwajcaremz Zurychu by³ Miko³aj Wimann, katolicki nauczyciel ró¿nowierczego gimnazjum w Elbl¹gu (od 1548),a nastêpniew Gdañsku.To typowy humanista,którego itinerarium studentai nauczyciela wiod³o od rodzinnego Zurychu przez Wiedeñ, Tybingê, Ingolstadt, Spirê, powtórnie Wiedeñ,
Wroc³aw, Regensburg,znów Ingolstadt, Elbl¹g, Gdañsk,Kopenhagê.
Morawianinem z Ig³awy by³ Jan Mylius (1557-1630), œwiat³ypedagog,
którego ¿yciowa droga zawiod³a do Elbl¹ga, gdzie d³ugo, bo ponad trzydzieœcilat (1598-1630),kierowa³gimnazjum,przekszta³caj¹cje w prawdziw¹ uczelniê akademick¹. Nim jednak tego dokona³,zdobywa³ wiedzê i doœwiadczenie
w: Bañskiej Bystrzycy, Wittenberdze,na Morawach (w GrossMeseritsch,dziœ:
Velke Mezifiæi), Lewoczy i Kie¿marku na Spiszu.
Natomiast z ³u¿yckiego Budziszyna pochodzi³o a¿ trzech wybitnych pomorskich humanistów: absolwent wittenberskiego uniwersytetu Jan Hoppe
(ok. 1510-1565),bodaj najwybitniejszy organizatorhumanistycznychgimnazjów pomorskich - Che³mna,Elbl¹ga i Gdañska,który te¿ w Che³mnie znalaz³ wieczny spoczynek;Adam Tzachel, wyk³adowca w gimnazjum che³miñskim i Jan MolIer, wyk³adowca gimnazjum gdañskiego. Równie¿ z £u¿yc,
bo z Chociebu¿a(Cottbus), pochodzili: Piotr Praetorius(ok. 1513-1588),humanistagdañski,oraz SzymonMusaeus(ur. 1529),który po studiachwe Frankfurcie n. Odr¹ i Wittenberdzei wielu miejscachpracy duszpasterskiejdotar³w
1567 r. do Torunia, gdzie zosta³ superintendentemkoœcio³ówluterañskich, a
jednoczeœnieopiekunemwszystkich szkó³ tej konfesji, du¿otu drukowa³, polemizowa³, przemawia³,a¿do opuszczeniaTorunia w 1571r. I kolejny £u¿yczanin - tym razem z Kamienicy (Chemnitz) - w Toruniu, organizator i autor
programów tutejszego gimnazjum humanistycznego(protestanckiego),Maciej Breu (zm. 1575).
Ze Zgorzelca do Elbl¹ga przyby³ nauczycielgimnazjum JoachimMeister,
zaœz ¯ytawy przez Frankfurt n. Odr¹ i Bremê do Gdañskawiod³a droga wybitnego grecysty, Micha³a Retelliusa (ok. 1530-1576).
I tak doszliœmydo granic Œl¹ska,do ziemi, która ca³ejPolsceJagiellonów
da³awytrawnych w swej pracy umys³owej humanistów.(Inna rzecz, ¿eto w³aœnieAkademia Krakowska Jagiellonów ca³ezastêpyŒl¹zakówdo ich dzia³añ
przygotowa³a).Najwybitniejszym z nich by³ wychowanek krakowskiej Akademii, Wawrzyniec Raabevel Korwin(us) ze ŒrodyŒl¹skiej(1470-1527),poeta,translator staro¿ytnych(m.in. Listy Simokatty), kosmograf,autor podrêczników, który w 1506r. obj¹³ stanowisko sekretarzarady miejskiej w Toruniu
(wczeœniejnauczyciel w Œwidnicy,nauczyciel i sekretarzrady miejskiej we
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Wroc³awiu) i zapocz¹tkowa³ tam klimat humanistyczny, który ju¿ tego miasta
nie opuœci³,mimo i¿ on sam wkrótce powróci³ na swój rodzinny Œl¹sk. Talentem i zas³ugami dorównywa³ mu mieszczanin z Jeleniej Góry, tak¿e sekretarz
rady miejskiej Torunia, o trzy pokolenia m³odszy, Samuel Wo1f (1549-1591) - humanistyczny poeta ³aciñski, który prócz ód, elegii i epigramatów
pozostawi³ wierszowan¹ ³aciñsk¹ kronikê wyprawy moskiewskiej Stefana
Batorego, za co ten uwieñczy³ go wawrzynem poetyckim. Nim dotar³ na Pomorze, kszta³ci³ siê we Wroc³awiu, studiowa³ w Lipsku i Wittenberdze, pracowa³ w Lewartowie (Lubartów), póŸniej zaœw Elbl¹gu. Zmar³ i pochowany
zosta³ w Gniewie.
Z Wroc³awia przyby³ do Gdañska Andrzej Aurifaber (1512-1559) (w³aœciwie Go1dschmidt) i obj¹³ tu stanowisko rektora szko³y przy koœciele Marii
Panny, nadaj¹c jej nowy, humanistyczno-reformacyjny kierunek. W 1541 roku
przeszed³ do gimnazjum w Elbl¹gu. By³ to typowy humanista z krêgu reformacyjnego, studiowa³ na protestanckich uniwersytetach w Wittenberdze i Lipsku, tylko medycynê ukoñczy³ w katolickiej Padwie i jako lekarz osiad³ na
dworze Albrechta I w Królewcu, pe³ni¹c tak¿e zwyczajem ówczesnym funkcje dyplomatyczne.
Œwidniczaninem by³ KrzysztagfOrt10b, uczony humanista szko³y w Elbl¹gu, a nastêpnie rektor gimnazjum akademickiego w Toruniu. Ze Œwidnicy pochodzi³ tak¿e Krzysztof Curt1eben, humanistyczny wyk³adowca gimnazjum w
Che³mnie. Ze Z³otoryi natomiast do Che³mna przyby³ (po drodze zaliczaj¹c studia filozoficzne w Kolonii), uznawany przez wspó³czesnych za znakomitoœæ,
Hieronim G11rt1ervon Wi1denberg, który, jak na humanistê przysta³o, nazwa³ siê
od swego miejsca urodzenia: Aurimontanus, a jakby tego latynizowania by³o za
ma³o, podpisywa³ siê na swych rozprawach naukowych tak¿e niekiedy Cingu1arius. ¯y³ w latach 1465-1558. Przez trzy lata (1501-1504) piastowa³ stanowisko rektora szko³y che³miñskiej, wróci³ do Z³otoryi, po czym ponownie podj¹³
pracê w Che³mnie, aby po studiach medycznych w Wittenberdze osi¹œæw Toruniu. Œl¹zakiem pochodz¹cym z Krosna n. Odr¹ by³ Bart³omiej Ka1kreuter, jako
humanista znany w Elbl¹gu pod nazwiskiem Ca1cidius. A z ¯agania przyjecha³
do Toruniapoeta laureatus Joachim Sch1ege1(zm. 1610); tu pisa³ swoje sielanki i wiersze okolicznoœciowe i tu wyk³ada³ w gimnazjum a¿ do œmierci.
Toruñ tak¿e obra³ za swoj¹ drug¹ ojczyznê urodzony w Lubiniu na Œl¹sku
U1ryk Schober (1559-1598). Ten wielki mi³oœnik staro¿ytnoœci sta³ siê równie¿ wielkim mi³oœnikiem Torunia; mimo ¿e ¿y³ tak krótko, napisa³ o nim
du¿o wierszy i tekstów wszelakiego rodzaju, naucza³ geografii w gimnazjum i

pragn¹³ zorganizowaæksi¹¿nicê z prawdziwego zdarzenia. Przez trzy lata
wydawa³ i redagowa³pierwszena ziemiach polskich czasopismopedagogiczne "Institutio Literata" (1586-1588).
Na Pomorzeprzybywali tak¿ehumaniœciz ca³ej Rzeczypospolitej.Z najdalszych jej stron, bo ze Lwowa, przyby³ w 1551 roku Miko³aj Gelasimus,
czyli po prostu Œmieszkowic.Wystêpowa³ on w krêgu bliskim Kochanowskiemu, z którym siê zetkn¹³ póŸniejw Padwie, gdzie przebywa³jako preceptor Rafa³a Mstowskiego. Do Elbl¹ga sprowadzi³ go z Krakowa biskup warmiñski Stanis³aw Hozjusz, mianowa³ konrektorem tamtejszego gimnazjum,
polecaj¹c mu je zrekatolicyzowaæi spolonizowaæ,co siê lwowskiemu humaniœcieraczej nie uda³o. Lwowianinem by³ równie¿ Marcin Murzyñski (Murinius), toruñski dominikanin, który swój zakon kaznodziejski porzuci³ dla kaznodziejstwa luterañskiego i przeniós³ siê z czasem do Lewartowa (Lubartów). Przedtemjednak wspó³uczestniczy³w budowie kultury renesansowej
Pomorza i m.in. prze³o¿y³na jêzyk polski Kronikê mistrzówpruskich.
Z Warszawy pochodzi³ Stanis³aw Bombach, pisarz miejski na Wielkim
M³ynie w Gdañsku, znakomity i bardzo zas³u¿onyhistoriograf, archiwista,
autor nieocenionych sprawozdañ,"reporta¿y", pamiêtników przedstawiaj¹cych ¿ycie polityczne Gdañskapierwszej po³owy XVI wieku i póŸniejszych
dziesiêcioleci.
Najwiêcej jednak polskich twórców ¿ycia umys³owego na XVI-wiecznym Pomorzu pochodzi³o z Wielkopolski. Bodaj najaktywniejszy z nich Erazm Gliczner (1535-1603)-urodzi³ siê w ¯ninie na Pa³ukach.Jak przysta³o
na humanistê, przeszed³kilka szkó³ i uniwersytetów (Z³otoryja, Królewiec,
Kraków) i miejsc pracy (Chmielnik, Bobowa, Ceradz,dwór ksi¹¿¹t s³uckich),
aby w Toruniu obj¹æurz¹d kaznodziei polskiego przy zluteranizowanym koœcielePannyMarii i za³o¿yæ
oficynê drukarsk¹ (1569). PóŸniejwróci³ do Wielkopolski (Grodzisk Wielkopolski), ale ostatecznieosiad³ w Brodnicy, gdzie
zmar³. Zostawi³ po sobie wiele pism polskich i ³aciñskich z wielu dziedzin
¿ycia spo³ecznego(religia, pedagogika,gospodarstwowiejskie). Jego wspó³wyznawc¹, jak równie¿ wspó³mieszkañcemGrodziska Wielkopolskiego, by³
urodzony tam Piotr Artomius - polski Krzesichleb (1552-1609). lon, wêdruj¹c (Wittenberga, Warszawa,Poznañ,Kry³ów), w roku 1586 dotar³ do Torunia, gdzie pozosta³do koñca swoich dni, g³osz¹c kazaniapolskie, wprowadzaj¹c do liturgii luterañskiejjêzyk polski oraz przygotowuj¹c pieœnireligijne.
W Modlibo¿ycach(Modliborzyce) na Kujawach urodzi³ siê WalentyNeothebel, jeszczejeden polski kaznodziejau Panny Marii w Toruniu, wspó³pra-
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cownik G1icznerai Krzesich1eba,autor pism polemicznych i wierszy, m.in.
przeciw Iwanowi GroŸnemu.Z Poznaniado Torunia (przez Grodzisk Wielkopolski) wiod³a droga zas³u¿onegodla pisarzy ca³egoPomorza drukarza Melchiora Nehringa vel Neringa (zm. 1587).On to wyda³ pierwszy w Polscezbiór
prawa che³miñskiego,przygotowany przez torunianina, wybitnego humanistê, bunnistrza i burgrabiego królewskiego, Henryka Strobanda,z jego te¿
oficyny wysz³y pierwsze toruñskie druki w jêzyku polskim.

I wreszcieprawdziwypoeta,nie tylko doctus,ale i z Bo¿ej³aski- Jan
Rybiñski (ojciec Czech nazywa³ siê Ryba), którego data urodzin w Barcinie
na Pa³ukach(po 1560) i œmierci(po 1608)nie jest ustalona.Znamy natomiast
jego polskie i ³aciñskie wiersze oraz zbiory polskich pieœni.Chocia¿ przeszed³ pó³ Europy, zwi¹zany by³ szczególniez Pomorzem,bo tutaj wydawa³
swoje utwory. Ponadtowyk³ada³ w gimnazjum toruñskim, by³ lektorem jêzyka polskiego w gimnazjum akademickim w Gdañsku,jakiœczas przebywa³
tak¿ew Boninie ko³o Lubawy. Jego przyjacielem by³ Jan Tumowski (15671629), pochodz¹cy prawdopodobnie z po³udniowych kresów Wielkopolski,
bo z Wieruszowa.Po wielu podró¿achi miejscachpracy znalaz³sw¹ przystañ
w Toruniu (od 1610),gdzie by³ kaznodziej¹ tutejszychkoœcio³ówrefonnacyjnych i wyk³adowc¹ w gimnazjum. W Toruniu znalaz³ te¿ miejsce wiecznego
spoczynku.
Wielu przybyszów wchodz¹cych w spo³ecznoœæ
humanistyczn¹ PrusKrólewskich przybywa³o z Prus Ksi¹¿êcych - a œci¹ga³aich tutaj bliskoœæ
terytorialna, wspólnota jêzykowa i wyznaniowa. Wymieniê tu tylko rektorów gimnazjum elbl¹skiego drugiej po³owy wieku XVI - pochodz¹cych z Królewca Grzegorza Kriigera i Piotra Himme1reicha(ok. 1530-1582) (ten ostatni by³
nadto - wykszta³conymw Królewcu, Frankfurcie n. Odr¹, Lipsku, Wittenberdze i Rostocku - ³aciñskim poet¹ i historykiem), retora w Toruniu Konrada
Grasera. Niejeden te¿ poddany ksiêcia Albrechta I pracowa³ w gimnazjum
akademickim w Gdañsku.
Równie¿ humaniœciz s¹siedniego S³upskawnieœliswój wk³ad w budo.wanie ¿ycia kulturalnego XVI-wiecznych Prus Królewskich. Jednym z nich
by³ Benedykt Morgenstem (1525--1599), który jednak bardziej ni¿ kultur¹
humanistyczn¹ przej¹³ siê ide¹ refonnacyjn¹, a jego polemiczna dzia³alnoœæ
zmusza³ago do czêstychzmian miejsc pracy nauczycielskiej,kaznodziejskiej
i pisarskiej. Przebywa³ (i k³óci³ siê z rad¹ miasta) m.in. w Prabutach,Ilawie,
Skarszewach,Gdañsku,Toruniu, Królewcu i na koñcu w Grudzi¹dzu. Zmar³
w Królewcu. Jego ziomkiem by³ Andrzej We1s(We1sius),profesor gdañskie-

go gimnazjum (od ok. 1580),wydawca poezji JanaBernardaBonifacia (15171597), markiza d'Orii - w³oskiego imigranta, wolnomyœliciela,który przemierzy³ wiele krajów Europy, by znaleŸæ
ostateczneschronieniew tolerancyjnym Gdañsku,za co odwdziêczy³ siê, ofiaruj¹c bibliotece miejskiej swój bogaty ksiêgozbiór, s³yn¹cy m.in. z licznych dzie³ autorów staro¿ytnych.
Mo¿na by tu tak¿e wspomnieæhumanistów bezpoœredniozwi¹zanych z
Prusami Królewskimi; z Lubawy pochodzi³ wspó³twórca ¿ycia kulturalnego
w XVI-wiecznym Elbl¹gu Andrzej Neander,z warmiñskiego Tolkmicka wybitny dominikanin konwentu elbl¹skiego SzymonGrunau(zm. ok. 1531),który
w latach 20-tych przygotowa³ nowatorsk¹ historiê Prus.Z Tczewado Elbl¹ga,
a potem do Gdañskaprzyby³ TomaszRotus (1556-1596) - poeta, nauczyciel
obu gimnazjów, uchodz¹cy za znakomitegohumanistê.Ale to da³obynamju¿
mapê dróg wewn¹trzpomorskich czy pruskokrólewskich.
Przedstawionetu fakty z geografii pochodzeniahumanistów XVI-wiecznego Pomorza - na pewno jeszcze niepe³ne,aczkolwiek stara³amsiê mo¿liwie wyczerpaæ
problem- ewokuj¹ wiele pytañ i wniosków. Zostawiam je do
dalszychprzedstawieñ,ograniczaj¹c siê tylko do dwóch uwag. Pierwszadotyczy problemu drogi, tak wa¿negodla ludzi Renesansu.To w³aœniedroga tworzy³a w ich opinii pe³negocz³owieka. To poprzezdrogê realizowali siê. (Liczne na to przyk³ady, choæbyz poetyckich œwiadectwJanaKochanowskiego).
Oczywiœcieby³y drogi wa¿niejszei mniej uczêszczane,ale drogi do królestwa
Jagiellonów, w tym na Pomorze,a szczególniedo Gdañska,nale¿a³ydo tych
najczêœciejuczêszczanych.Pragnêjednak podkreœliæ
fakt, ¿eniemal wszyscy
przywo³ani tu przeze mnie humaniœcibyli ludŸmi drogi. Tylko na zasadzie
przyk³adu (niektóre przyk³adyju¿ podawa³am)przywo³am kilka nazwisk: Jan
Rybiñski z Barcina na Pa³ukach mieszka³ w £ob¿enicy - KoŸminku - Gdañsku - Wittenberdze- Heidelbergu - w miastach Francji - Szwecji Frankfurcie n. Menem - Norymberdze - Wiedniu - Pradze - Wroc³awiu Toruniu - w maj¹tkach Ostrorogów wielkopolskich - w Gdañsku- Toruniu Boninie ko³o Lubawy - Wilnie. Wilhelm Gnapheusz Hagi kszta³ci³ siê w Kolonii, ¿y³, tworzy³ i pracowa³w Elbl¹gu - Królewcu - Fryzji, sk¹d wyje¿d¿a³
do Szwecji i Anglii - Holandii. Jan Hoppe z Budziszyna "nawiedzi³" Wittenbergê - Œwidnicê- Królewiec - Che³mno - Elbl¹g - Gdañsk - Che³mno.
Szymon Musaeus z Chociebu¿ana £u¿ycach przebywa³ we Frankfurcie n.
Odr¹ - Wittenberdze- Norymberdze - Fiirstenwaldzie - Crossen- Wroc³awiu - Wittenberdze - Saksonii - Jenie - Weimarze- Schwerinie - Gerze Toruniu - póŸniej ponownie w miastach niemieckich. Henryk Stroband,to-

ruñczyk, pozna³Œwidnicê- Frankfurt n. Odr¹ - Tybingê- Strasburg- Wittenbergê- Bazyleê i powróci³ do Torunia. Niech to tutaj wystarczy.
Ju¿ te itineraria wskazuj¹ inny problem. Wœródprzyby³ych na Pomorze
niewielu by³o Polaków (zw³aszczabior¹c pod uwagê, ¿e byli to mieszkañcy
tego samegopañstwa).Przyczyn upatrywaænale¿yw konfesyjnym charakterze oœrodkówPrus Królewskich. Przecie¿prawie wszyscy wymienieni przeze
mnie przybyszebyli protestantami.Spotykali siê tu dlategoz protekcj¹ w³adz
miejskich Gdañska,Elbl¹ga, Che³mnai Torunia, znajdowali tu miejsce pracy
i pole do dzia³alnoœcipisarskiej w protestanckich koœcio³achi szko³ach.
Co prawda w³aœniew przedstawionymprzezemnie czasiereformacja poczyni³a w Polsceogromnepostêpy,tak ¿emo¿naby³o mówiæ,i¿ kierunek wyznaniowy pañstwa Jagiellonów jest wielk¹ niewiadom¹; jednak¿e w zasadzie
szlachtainnowierczanie szuka³amiejscpracy i zamieszkaniapozaswoj¹pierwsz¹ ojczyzn¹, zw³aszcza¿eprzy bezwzglêdnieprzestrzeganejtolerancji nic jej
nie zmusza³odo opuszczaniaswoich maj¹tków i stanowisk. Tote¿ ogromna
wiêkszoœæ
przybyszów z innych, poza Pomorzem,ziem polskich by³a pochodzenianieszlacheckiego(to osobnyproblem - geografii pochodzeniaspo³ecznego). Nale¿y pamiêtaærównie¿ o tym, ¿ewœródmieszczanpolskich konfesji
luterañskiej (bo ch³opi nie wchodz¹ tu w rachubê)nie by³o a¿ tylu ludzi wykszta³conych,by wielu z nich musia³oi mog³o szukaæmiejsca pracy i kariery
poza swoim miastem i regionem.
Przedstawionatutaj sytuacja migracyjna bêdzie nadal aktualna w wieku
XVII.
Na zakoñczenie podam jeszcze kilka karier realizowanych przez ludzi
spozaPrus Królewskich, pochodz¹cych natomiastz pañstwaJagiellonów. S¹
to kariery duchownych katolickich, dla których Prusy Królewskie, poza stolicami diecezji, by³y raczej zamkniête.Miko³aj Kopernik (1473-1543)by³ torunianinem,jego itinerarium po PrusachKrólewskich (jak¿ebogatepoza nimi)
ograniczy³o siê do Fromborka, gdzie kanonikat i praktyka lekarskaprzynosi³y
mu dochody,jakich nie mog³a daænauka. Ale ju¿ mieszkaniecFromborka Stanis³awHozjusz (1504-1579)by³ krakowianinem. Jegonastêpcana biskupstwie warmiñskim, te¿mieszkaniecFromborka- Marcin Kromer (1512-1589)
pochodzi³ z Biecza na Podkarpaciui urodzi³ siê jako mieszczanin(podobnie
jak kardyna³ Hozjusz). Byli to jednak ludzie (wybitni), którzy znaleŸli swe
miejsce raczej poza Pomorzem,bo w biskupim ksiêstwie Warmii.
Biskupi che³miñscytego czasunie wyró¿niali siê dzia³alnoœci¹humanistyczn¹. Wyj¹tek stanowi osobaJanaDantyszka (1485-1548), którego itine-
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rarium z pewnoœci¹jest najciekawsze,ale przecie¿by³ to d³ugoletni dyplomatakrólaZygmunta I Starego.Dopiero w 1539roku osiad³na biskupstwie w
Che³mnie,sk¹d ju¿ tylko przeniós³siê do Lidzbarka Warmiñskiego.Jednak¿e
ten jeden z najwybitniejszych humanistów i poetów humanistycznych polskiego krêgu kulturowego urodzi³ siê w Gdañskujako Jan von Hofen, a w³aœciwiezwyczajny (ale dostatni) Flachsbinder.Dlatego trudno go zaliczyædo
przybyszów na Pomorze, a jedynie tu powróci³, niby do Itaki, po d³ugiej i
bardzo burzliwej podró¿y ¿yciowej.
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Miejscowoœci,z których i przez które przybywali humaniœciXVI wieku
do Prus Królewskich

NIDERLANDY
Bruksela
Haga
Stegem

KRAJE NIEMIECKIE
Brema
Crossen
Frankfurtn. Menem
Frankfurtn. Odr¹
Fiirstenwalde
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Hamburg
Heidelberg
Ingolstadt
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Kolonia
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Magdeburg
Marburg
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Rottenburg
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Tybinga
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POMORZE ZACHODNIE
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Wiedeñ
MORAWY
Gross Meseritsch
(dziœ:Velke Mezirici)
Ig³awa

£U¯YCE
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Zgorzelec
.
.
Zytawa (Zlttau)
ŒL¥SK
Jelenia Góra
Krosno n. Odr¹
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ŒrodaŒl¹ska

Œwidnica
Wroc³aw
Z³otoryja
¯agañ
CZECHY
BañskaBystrzyca
Praga
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SPISZ
Kie¿mark
Lewocza
SZWAJCARIA
Zurych
FRANCJA
Montpellier
Pary¿
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RZECZPOSPOLITA

MA£OPOLSKA
Bobowa
Chmielnik
Kraków
Lewartów (Lubartów)

WIELKOPOLSKAI KUJAWY
Barcinn. Noteci¹
Ceradz
GrodziskWielkopolski
KoŸminek
£ob¿enica
Modlibo¿yce
(dziœ:Modliborzyce)
Poznañ
Wieruszów
¯nin
RUŒCZERWONA
Krylów
Lwów

PRUSYKSI¥¯ÊCE
llawa
Królewiec
Prabuty

MAZOWSZE
Warszawa
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Drogi do Prus Królewskich twórców kultury literackiej XVI wieku

JerzyTreder

Pogl¹dy Jana Trepczyka na kaszubszczyznê

Jan Trepczyk (22.10.1907-3.09.1989)odegra³- i nadal odgrywa, gdy¿
jego dokonania s¹ ci¹gle ¿ywe, uznawaneza godne kontynuacji i kontynuowane- wybitn¹ rolê w ruchu kaszubskim,rozwoju kaszubskiegojêzyka literackiego, historii kaszubskiegopiœmiennictwa,zw³aszczaliryki, a tak¿e w
dziejach kaszubskiej muzyki. Trafnie jego pozycjê zsumowa³ T. Bolduan:
"Nale¿y do najwybitniejszych poetów kaszubskich,piewca ziemi, jej ludzi i
historii. W jego utworach bardziej ni¿ u innych poetów przewija siê têsknota
do zamierzch³ej wspólnoty s³owiañskiej i pañstwowoœcikaszubskiej w œredniowieczu. Jak wszyscy pisarze z krêgu Zrzeszyñców twórczo wzbogaci³
mowê kaszubsk¹, doskonali³j¹, o¿ywia³ archaizmy i wprowadza³neologizmy
jêzykowe, wywo³uj¹c sprzeciw w niektórych œrodowiskach"!.
Nale¿a³ - wraz z Aleksandrem Labud¹, Franciszkiem Grucz¹, Janem
Rompskim i StefanemBieszkiem i innymi - do grupy literackiej Zrzeszyñców, którzy w prostej linii kontynuowali pogl¹dy Floriana Ceynowy i Stefana
Ramu³ta na jêzyk oraz jego rolê w cywilizacyjnym rozwoju Kaszubów, w
mniejszym zaœstopniu nawi¹zywali do M³odokaszubów,na czele z Aleksandrem Majkowskim, na którego zreszt¹ doœæ
wyraŸniewp³ynêli. Notabene,w
myœldewizy" Wszystko, co kaszubskie,to polskie" uwa¿ali, ¿e"piêkne nasze
I

T. Bolduan, Nowy bedekerkaszubski,Gdañsk 1977, s. 379. T. Bolduanjest te¿

autorem solidnego wstepu o Zrzeszvñcachw tomiku J. TreDczvka.Odecknienie.Gdañsk 1977.
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narzeczewielkie pole zastosowaniamieæmo¿ew literaturze piêknej, w baœni
i pieœni,w teatrze amatorskim [...]", gdy jêzykiem koœcielnym,naukowym i
wieców pozostaæwinien jêzyk literacki polski.
Zrzeszyñcy uwa¿ali siê za trzecie - po "ojcu ruchu kaszubskiego"Ceynowie i Majkowskim z M³odokaszubami- pokolenie "pozytywnych" dzia³aczy
i twórców, eliminuj¹c spoœród
nich H. Derdowskiego,bezpoœredniego
nastêpcê Ceynowy, zaliczaj¹c go do pisz¹cych "¿argonemwzglêdnie popsut¹ polszczyzn¹", gdy¿ "uwa¿a³ mowê rodzim¹ za zepsut¹ polszczyznê, a kulturê kaszubsk¹ - za mit"2. Programowozawszenajsilniej akcentowali kwestiêjêzykow¹. Ich nadwra¿liwoœæ
na tym punkcie bra³a siê st¹d, ¿e byli oni pierwsz¹
grup¹ kaszubskichtwórców, którzy wykszta³ciwszy siêjeszcze przewa¿niew
warunkach zaborupruskiego, program swój formu³owali jednak ju¿ w wolnej
Polsce, ³¹cz¹c oczywiœciew³asne nowe obserwacje i mo¿liwoœcirozwoju
Kaszub z osi¹gniêciami i doœwiadczeniami
poprzedników.

1. Wiedzao geneziekaszubszczyzny
Po sierpniu 1980 f. pisa³:
"•le mie be sê chtos pitol, czim je kaszebizna,jaczi móm
na niê pozdrzatk, tej jo bejem rzek, ¿eje to s³owiañsko mowa
-

nodali wporenk weseniêtipomorzczidialekt,grañcznyzpol-

sk¹ mown¹ obiñd¹ i ¿eje jedurn¹ zaosta³osc¹ pomorzczech
dialektów, jaczi przóde syga³e od Wisie w porenku ja¿ za Elbê
we wieczorze i od Niece w po³nija¿ nad zberk Bo³tu w nordze.
Dali jo be rzek, ¿e kaszebsczi dialekte jakno grañczny z polsczima dialektama i nole¿ny do karna nocnowieczórnych mowów, tak pozwónech lechicczech, maj¹ midze sob¹ nowicy
krewnech swojiznów e stoj¹ do se tak, jak wezmerusczi mowe
w uprocemnienim do se, abo s³owacko do czesczi cze górnodo dólnosorbsczi. Taczi bel wiedno e do dzysaje mój pozdrzatk
2

Zob. A. Labuda,Regionkaszubski,"Kurier Bydgoski" 17 IV 1938,nr 89; cyt. za:

A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznañ 1950, s. 295. Por. te¿ A. Labuda, Fazy rozwoju literackiej kaszubszczyzny,"Teka Pomorska" (Toruñ), R. 2, 1937; przedruk w: E.
Kamiñski, Guczow Mack czyli Alebander Labuda, Gdañsk-Wejherowo 1995, s. 77: "Hieronim Derdowski, odznaczaj¹cy siê niepospolitym talentem poetyckim - w braku znajomoœcirzeczy - uwa¿a³mowê Kaszubów za popsut¹ polszczyznê, wobec czego, rzecz oczywista. wiekszoœæjego utworów stanowi poniek¹d wzór popsutej polszczyzny[...]".

na kaszebiznê i nigdze ni mogê nalezc ni¿ódnigo dokózu, ¿ejó
sê milê.
Tak tej chcemeza reg¹ przezdrzec sê pozdrzatkóm nóbar¿i
uwó¿ónechucza³ech slawistów na kaszebiznê.Zacznê od Ramu³ta, ji¿e na skutk jego wepowiesce o apartnosce kaszebsczi
mowe zaczê³a se prówdzewó pobitwa o pozdrzatk na kaszebiznê. Ramu³t w swojim s³owórzu kasz.-pom. moweje dbe, ¿e: 1.
Mowa Kaszebów e S³owiñcówje apartn¹ s³owiañsk¹ mow¹, a
ni polsczim dialektê; 2. Dialekte mowe Po³abianów, S³owiñców
e Kaszebówprzenólegó pozwacpomorzczi [..J. Tujó be chcó³
nadczidn¹c, ¿ebe koj¿di zapozna³ sê z pozdrzatkê Ramu³ta na
kaszebiznê,ji¿e je onjakbe dopasowónydo naszigo zdrzenió na
kaszebiznê.Taczisami dbe bele te¿naj przednice, bo cziejjesme
pierwszi raz (Labuda eja) bele u Majkowsczigo i pitele sê, czim
je kaszebizna,dó³ nama do rêczi s³owórz Ramu³ta. Cziej rozmajiti polsczi ucza³i postawile sê procem Ramu³towi dbie, tej
przestoje³ mu znónyslawista Jan Baudouin de Courtenay['..J "3.
Dalej pisa³, ¿e "tego samigo pozdrzatku be³ K. Nitsch", a "no lepi pozdrzatk na kaszebiznêprzedstowio Lorentz w swojim usodzku "Die kaschubischeFrage(kaszebskoproblema)[...]". Tu nastêpujestreszczeniepo kaszubsku wywodu tego¿badacza,a potem przedstawiapogl¹dy T. Lehra-Sp³awiñskiego i Z. Stiebera,uwa¿aj¹c, i¿ drugiego "pozdrzatk na kaszebiznêw niczim
sê nie jinaczi od pozdrzatków Nitscha i Baudouina de Courtenaya[...]", gdy¿
mówienie o "przeñdzeniowim, przechódnymmólu kaszebiznemidze polsczima e po³absczima dialektama je bez znaczeniwo, bo koj¿do krewno sobie
mowa mo taczi przeñdzeniowi charakter[...]".
Pogl¹d swój zatem przej¹³ J. Trepczyk - przy poœrednictwieMajkowskiego4 - od Ramu³ta, który z kolei tylko teoretycznie uzasadnia³praktyczne decyzje i rozwi¹zanie przyjête przez Ceynowê w po³owie XIX w. Powtórzy³ go w swoim S³owniku w formie stosowanej przez naukê polsk¹
(np. K. Nitscha czy nastêpców Z. Stiebera): "Jêzyk kaszubski nale¿y do
tzw. grupy lechickiej, do której zalicza siê jêzyk polski oraz wymar³y w
3

J. Trepczyk,Kaszebizna,"Pomerania"1980,nr 11/12,s. 27, gdziecytuje artyku³J.

Baudouin de Courtenay z 1904r. we w³asnym t³umaczeniu na kaszubski.
4 Por. J. Treder, Wp³yw "S³ownika" Ramulta na postawy elit kaszubskich, w: Nazwy i

dialekty Pomorzadawniej i dziœ,red. J. Treder,Gdañsk1995,s. 143-154.
5 J. Treoczvk.S³ownikpolsko-kaszubski,
oprac.J. Treder,t. I-II, Gdañsk1994,s. 3.
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po³owie XVIII wieku jêzyk po³abski"s - i podobnie w innym miejscu:
"S³owórz ma unaoczniæzwi¹zki i ró¿nice kaszubszczyzny z ogóln¹ s³owiañszczyzn¹, a przede wszystkim z polszczyzn¹, z któr¹ nale¿¹c do wspólnego tzw. lechickiego obszaru dialektycznego stoi w najbli¿szym pokrewieñstwie (obok wymar³ego jêzyka Po³abian)"6. Stanowisko to ogólnie - i
na swój sposób - akceptowa³, u¿ywaj¹c jednak okreœlenia"jêzyk kaszubski", nie zaœ"gwara" czy "dialekt", przy czym dlañ tak by³o genetycznie i
ca³y czasw historycznym rozwoju kaszubszczyzny;ostatniego okreœleniai np. "mowa kaszubska" - u¿ywa³ synonimiczni e i tylko dlatego, ¿e nie
chcia³ dra¿niæinaczej myœl¹cych.
W uzasadnianiuswegopogl¹du pos³ugiwa³siê t¹ sam¹ argumentacj¹,któr¹
inni wyzyskiwali przy uzasadnianiustatusukaszubszczyzny
jako dialektu przejœciowegomiêdzy wymar³¹ po³abszczyznai dialektami Polski kontynentalnej
z dodaniem, ¿e na polskim obszarzejêzykowym jest on najbardziej odrêbny
(K. Nitsch).S¹ to: a) akcent(kasz.doraznik)- ruchomy czy inicjalny zbli¿a
kaszubszczyznêdo innych s³owiañskich prócz polskiego; b) twardoœæ
spó³g³osekc, dz, s, z w miejsce miêkkich pol. æ,dŸ,œ,Ÿ- konsekwencjaosobnych
dróg rozwoju ich poprzedników w obu jêzykach, nie zaœz faktu, ¿ekaszubszczyzna najpierw mia³a te¿miêkkie æ,dŸ,œ,Ÿ; c) wy³¹cznie kaszubskazmiana
krótkich i/y, u w e, czêœciowote¿ps. ê niezdyspalatalizowanegow i (najpierw
nosowe), potem krótkiego i w e; d) dawnepomorskie postaci z ps. *tart typu
darga, pol. droga; e) brak e w typie kuñc, porenk, pol. koniec, poranek; t)
dawnepomorskie postaci z ó³(z sonantówps. *l) typudó³d¿i; walk, typu 'ar (z
sonantu *f miêkkiego) typu cwiardi; zmiana miêkkich k' i g' w cz i d¿ typu
krótczenod¿i;g) s³ownictwokaszubskie;tu odwo³ujesiê do "dziwnych" konstatacji Stieberaczy Lehra-Sp³awiñskiego.
Owe wywody nielingwisty pod wzglêdem merytorycznym oceniætrzeba
jako poprawne, oczywiœciepoza niektórymi konkretnymi b³êdami (np. w³¹czenie do argumentacjiprzyk³adów typu z¹b: zób) czy niekiedy wyraŸn¹ tendencyjnoœci¹(np. typ kuñc,porenk), jak te¿ nieuzasadnionymza³o¿eniem,¿e
J. Baudouin de Courtenay, bior¹c w obronê Ramuha, ca³kowicie podziela³
jego pogl¹dy. Nie tu miejsce na szczegó³owewywody, zawartezreszt¹ w spokojnej odpowiedzi H. Popowskiej-Taborskiej na te ubarwione ró¿nymi komentarzami i insynuacjami konstatacjei "na swój sposób" wyzyskan¹ argu-

6

J. Trepczyk, S³ownik..., t. II, s. 457.
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mentacjê7;zagadnieniate by³y ju¿ wielekroæi na ró¿nesposobyanalizowane.
Dodamwszak¿e,i¿ uogólnieniaH. Popowskiej-Taborskiejmog³y tylko w swym
stanowisku utwierdziæadwersarza,który z kolei w swej odpowiedzi z jednej
strony uzna³dokonanianauki polskiej na polu poznaniakaszubszczyzny,ale z
drugiej podkreœli³,¿e nauka ta "nie przemog³a sê rozwidnic pozdrzatku na
k aszeblznê
. [ ...] "8 .
.'

Na swoj¹ korzyœæ
móg³ zrozumieæm.in. stwierdzenie,¿e "zdaniem Baudouina de Courtenay proces palatalizacji by³ na gruncie kaszubskim intensywniejszy i starszyni¿ na gruncie polskim, wiêcej tu œladówopozycji iloczasowych [",], zaœalternacjasamog³oskowawynik³a z dawnych stosunkówiloczasowychprzeprowadzonazosta³akonsekwentniej ni¿ na polskim obszarze
jêzykowym". To przecie¿potwierdzenie tego, ¿e na którymœetapie ewolucji
dawniej bli¿sze wiêzy uleg³y rozluŸnieniu, a¿ rozesz³y siê drogi rozwojowe
"obszaru polskiego" i "obszaru kaszubskiego".Inne stwierdzenie przytoczone za Baudouinem de Courtenay,a wynikaj¹ce z uwzglêdnienia przezeñwyników geografii jêzykowej, ¿e "polski i pomorski (kaszubski) tworz¹ w pewnym stopniu jednolity obszarjêzykowy", przenieœæ
mo¿nana jeszcze szersze
obszary,np. lechicki czy zachodnios³owiañski, stwierdzaj¹c i o nich, i¿ "tworz¹w pewnym stopniujednolity obszarjêzykowy", Itd. Argumentacjê de CourtenaydobrzeTrepczykpozna³,t³umacz¹cjego rozprawê;z niej zreszt¹ przej¹³
styl wypowiedzi, pisz¹c o de Courtenay:"Baro chutko uprawi³ sêz procemnikama Ramu³ta, jaczech wezbró³ od niedouczelców, szowinistów i od
nógorszech[...]".
Nie prowadzi to, jak widaæ,do rozwi¹zania problemu. W³aœciwoœci
ró¿ni¹cych kaszubszczyznêod dialektów Polski kontynentalneji tak przynajmniej
od XIII w. zbierze siê wystarczaj¹co du¿o,mimo ci¹g³ego ju¿ oddzia³ywania
owych dialektów kontynentalnych na kaszubszczyznê,Przypominaj¹ siê tu
starekonstatacjeL, Malinowskiego, które musia³ znaæde Courtenay:
,,0 ile wnosiæmo¿naz ci¹g³ych zestawieñ z jêzykiem polskim i z wykazemwyrazów, których brak w polszczyŸnie,autol;
7

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

1981, nr 4, s. 28-29; wymienione tu tytu³y zwi¹zanych z kaszubszczyzn¹ prac J. Baudouina de Courtenay, mianowicie poza publikowanym: Kasubskij "jazyk", kasubskij "narod"
i kasubskij "vopros" (1897); wzmianka w haœleSlavjanskie jazyki (1900) i wypowiedŸ
Stosunek Kaszubów do Polaków (1916).
8 J. Trepczyk, Wedlekaszebizne, "Pomerania" 1981, nr 4, s. 30.
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jakkolwiek nigdzie nie wypowiada wyraŸnie swego zdania, widocznie jednak podziela doœæ
upowszechnionemniemanie,jakoby mowa kaszubskaby³apo prostu narzeczem,odmian¹jêzyka polskiego. Tymczasemrzeczprzedstawia siê cokolwiek inaczej [..J. I w³aœniemowa Kaszubówjest jedynem, dziœjeszcze
¿yj¹cem, z wielu narzeczy ba³tyckich, czyli pomorskich, stanowi¹cych przejœciowe ogniwa od narzeczy polskich do po³abskich.
A jakkolwiek, w skutek po³o¿enia geograficznego i wp³ywów historycznych (Koœció³, szko³a, literatura itd.), jêzyk kaszubski
wiêcej od innych narzeczy po³abskich zbli¿a siê do polskiego, to
zawsze bardzo wiele znamion [..J zapewnia mu charakter zachodniolechicki "9.

U pod³o¿atego zdania stoj¹ z kolei twierdzenia A. Hilferdinga, m.in.
"Narzecze, którym siê pos³uguj¹ te ostatnie resztki S³owian
nadba³tyckich, ma najwiêcej podobieñstwa dojêzyka polskiego.
Znajdujemy te¿pewne œladynarzeczaludnoœcis³owiañskiej, zamieszkuj¹cej niegdyœbrzegi Elby i zachodniej czêœciPomorza
Ba³tyckiego, w ró¿nychzabytkachpiœmiennictwa.Œladyte wskazuj¹, ¿ejêzyk dawnychs³owiañskich mieszkañcówMeklenburgii,
Brandenburgii i Liineburgskiego Wendlandubliski by³jêzykowi
polskiemu, ale mia³ tak¿eswoje charakterystycznecechy. Owo
œwiadectwocech jêzykowych, wsparte ró¿nymi Jaktami historycznymi, nasuwamyœl,¿ejêzyk polski i jêzyk nadba³tyckich S³owian stanowi³y jedn¹ wspóln¹ ga³¹Ÿ mowy s³owiañskiej, ga³¹Ÿ,
któr¹ mo¿na nazwaælechick¹ [lask¹! [..J. Stopniowe zbli¿anie
siêjêzyka polskiego s³yszysiê - mo¿napowiedzieæ- na ka¿dym
kroku w ziemi kaszubskiejw miarê, jak posuwamy siê z zachodu

9

Rec. ksi¹¿ki P. StremleraOfonetycejêzyka kaszubskiego(Worone¿1874)w "Bi-

bliotece Warszawskiej" II 1875, s. 142. Rosjanin ten wyzyska³ materia³y A. Hi1ferdinga.
L. Malinowski i J. Baudouin de Courtenay wyszli z tej samej Szko³y G³ównej w Warszawie, gdzie s³uchali wyk³adów prof. filol. porów. z Moskwy J. Pap³oñskiego, który podczas
wycieczki na Kaszuby spotka³ siê w sierpniu 1856 r. w G³ówczycach z Hilferdingiem.
Mieli te¿ tego samego nauczyciela 1.1.Srezniewskiego, prof. Uniw. Petersburskiego, interesuj¹cego siê Kaszubami, obaj oceniali s³ownik S. Ramu³ta, który aprobowali, nie wiadomo jednak, czy obejmowa³o to tu¿ przed drukiem dopisany wstêp; zob. J. Treder, S³ownik
kaszubski Ramu³ta po stu latach, "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze", VI, 1995, s. 12.
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na wschódi zpó³nocy na po³udnie. Dlatego niejest mo¿liweokreœlenietak zwanegonormalnegotypu kaszubskiegonarzecza{..fo.
Pogl¹dy Hi1ferdinga zaaprobowa³aówczesnapocz¹tkuj¹ca slawistyka i
nawi¹za³ do nich J. Baudouin de Courtenay.Zna³ je i wiedzia³ o stanowisku
slawistów tak¿eKaszubaF.Ceynowa, podró¿uj¹cy z Rosjaninemkilka dni po
Kaszubachw 1856r., a zatem "zdaj¹c sobiezatem sprawêz tej »przejœciowoœci«kaszubszczyzny,z jej wtopienia (jak to widaænp. u F. Miklosicha) i w
polszczyznê,i w po³abszczyznê,choæo tej drugiej niewiele konkretnegojeszcze mo¿ewiedziano, z tego stanubycia (aktualnie!) dialektem pod wp³ywem
polskim (kultura, Koœció³)lub niemieckim (pañstwowoœæ,
urzêdy), Ceynowa
uzna³, i¿ to ostatecznepiêtno »kaszubskie«mo¿e mowie Kaszubów nadaæ
tylko stworzeniewersji pisanejjêzyka(...]"ll. Tworz¹c j¹ wraz z podwalinami
piœmiennictwakaszubskiego,da³ pocz¹tek "kwestii kaszubskiej", a zafascynowany tym piœmiennictwemRamu³t stworzy i z pieczêci¹ Akademii Umiejêtnoœciw Krakowie wyda s³ownik, który wraz z poprzedzaj¹cym go wstêpem da³ pocz¹tek "wojnie kaszubskiej". Baudouin de Courtenay do piœmiennictwa kaszubskiegoCeynowy, Derdowskiego i Majkowskiego w ogóle siê
nie odniós³.
Do omówionegotu artyku³u Trepczykaodniós³ siê te¿Zak³adJêzykaPolskiego Uniwersytetu Gdañskiego,protestuj¹c zw³aszczaprzeciw "pos¹dzaniu
wielu wybitnych jêzykoznawców polskich o tendencyjnoœæ,
a wiêc naukow¹
nieuczciwoœæ"12.
Przedewszystkim na to oœwiadczenie
jêzykoznawców z UG,
mniej na tekst H. Popowskiej-Taborskiej, ostro zareagowa³L. B¹dkowski,
polemizuj¹c raczej z u¿ytymi w oœwiadczeniusformu³owaniami ni¿ z meritum rzeczy, a na koniec przywo³a³ "opiniê kanadyjskiego slawisty Peter Broka, ¿ekaszubszczyznato jêzyk mangue,czyli niedosz³yalbo niedorozwiniêty,
poniewa¿ró¿neokolicznoœciuniemo¿liwi³y jego pe³neukszta³towanieSiê"13.
Artyku³ Trepczyka i polemika wokó³ niego zrodzi³a publikacjê A. Majewi-

10

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

N. Perczyñska,Gdañsk1989,s. 98-99; orygina³ros.: Sanktpeterburg1862.
II J. Treder,Ceynowawobeczdañslawistówo kaszubszczyŸnie,
w: J. Kamowski,Dr
Florian Ceynowa,Gdañsk1997,s. 145-146.
12 Por.Naszeoœwiadczenie,
"Pomerania"1981,nr 4, s. 30.
13 L. B¹dkowski, Humanistykanie lubi dekretów,"Pomerania"1984,nr 4, s. 30-31.
Zrodzi³ siê z tego tytu³ ciekawegoesejuJ. Sampa,Zanim stanieszsiê niemy w mowie
qjców, w: J. Samp,Poezjarodnej mo»y, Gdañsk1985.

cza14,który na zaproszenieZK-P i Zak³aduJêzykaPolskiegoUG by³ w Gdañsku z odczytem na ten temat15. PóŸniejwypowiedzieli siê o tym obszernieH.
Popowska-Taborska16
i E. Breza,17u¿ywaj¹c bardzo szerokiej argumentacji.

J. Trepczyk- podobniejak Ceynowa- niewielezajmowa³siêteori¹jêzyka poza omówionym artyku³em i ni¿ej przytaczan¹ autobiografi¹. Dodajmy,
¿e ju¿ w 1933 r. skar¿y³ siê na spychanie kaszubszczyznydo "rzêdu gwar
polskich"18, natomiast w cyklu felietonów Domócy nórcek19uporczywie zachêca³ do "stare o czestosc a sno¿otê kaszebsczi mowe w leteracczich
dokózach", zajmuj¹c siê w nich b³êdami ortograficznymi, znaczeniamiwyrazów, a zw³aszczaich zastosowaniemw "kaszebsczipismieniznie (proze abo
poezeji)." Sam dawa³ tego przyk³ad, tworz¹c po kaszubsku,m.in. na temat
jêzyka.

2. Kaszubszczyznaliteracka w teorii i praktyce
"Jakkolwiek pewnych przeb³ysków rozwojowych kaszubszczyznymo¿na siêju¿ dopatrzyæw XVI i XVII stuleciu (Krofey, Mostnik), to w³aœciwiejej
rozwój datuje siê dopiero od po³owy XIX wieku. Pozostajeon w zwi¹zku z
dzia³alnoœci¹Floriana Cenówe i Hieronima Derdowskiego"20.Trepczyk do-

14

A.F. Majewicz,A NewKashubianDictionary andProblemoJtheLinguistic Status

oj Kashubian (an Insight Jrom Outside the Field), w: Colectanea Linguistica in honorem
Adami Heinz. Prace KJ PAN 53, Kraków 1986, s. 95-99; por. tego¿, Jêzyki œwiata i ich
klasyfikowanie, Warszawa 1989, s. 13-14. Pogl¹d ten upowszechni³, m.in. w Gdañsku,
anonsem o tej pracy E. Breza, Status kaszubszczyznyrozwa¿any od nowa, "Pomerania"
1986, nr 12, s. 28. Potem WOK w Gdañsku i ZK-P zorganizowa³y konferencjê, któr¹
reprezentuje publikacja: Problem statusu jêzykowego kaszubszczyzny.Materia³y z sesji
popularnonaukowej 17 X 1991, Gdañsk 1992.
15

Dnia 3 IV 1989;zob. Zesz.Nauk. UG. PraceJêzykoznawczeNr 17-18,Gdañsk

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

zny, "Jêzyk Polski" LXVIII, 1988,s. 87-96.
17 E. Breza,Kaszubszczyzna
wœródjêzyków
s³owiañskich,jejstatusjêzyko»y, w: Kaszubszczyzna
w œwiecie,red. J. Samp,Wejherowo1994,s. 7-20; ten¿e,Kszta³towaniesiê
kaszubskiego
jêzyka literackiego,w: Obrazjêzyko»ys³owiañskiegoPomorzai £u¿yc.Pogranicza i kontaktyjêzykowe,red. J. Zieniukowa,Warszawa1997,s. 247-256.
18 J. Trepczyk,O wolny byt duchaKaszubów,"ZrzeszKaszebskó"1933,nr 3.
19 "Pomerania"od r. 1969do 1974.
20 Por. J. TreDczvk.S³ownik...,t. I, s. 3.
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brze pozna³wszystko, co napisanopo kaszubsku,ajako Zrzeszyniecsolidaryzowa³ siê zapewnez A. Labud¹, który w cytowanymju¿ artykule dzieli³ pisarzy na pisz¹cych: 1) ¿argonemwzglêdnie popsut¹ polszczyzn¹, np. Derdowski, Sêdzicki;2) polszczyzn¹kaszubi¹c¹, np. Ceynowa,DerdowskiegoCzorliñsci; 3) kaszubszczyzn¹polasz¹c¹, 4) kaszubszczyzn¹wybitnie gwarow¹, np.
Heyke, Sychta; 5) kaszubszczyzn¹w³aœciwieliterack¹, np. Majkowski, Trepczyk, którzy "zdo³ali siê wznieœæ
ponad gwarê rodzinn¹'. Teoretyk Zrzeszyñców, S. Bieszk sugerowa³oprzeæjêzyk literacki o dialekty zawieraj¹ce najwiêcej cech charakterystycznychi w ostatnich dziesiêcioleciachnajbardziej
¿ywotne w twórczoœci:"a jest to grupa dialektów centralnych zachodnich".
Zbli¿ony by³ pogl¹d Trepczyka.Przy zró¿nicowaniudialektalnym Kaszub
podstaw¹ kaszubszczyznyliterackiej powinny byæw³aœciwoœci
dialektów centralnych z nawi¹zaniem do pó³nocnych, co powtarza za sugesti¹ Lorentza,
m.in. mo¿eu niego i Trepczyka w nawi¹zaniu do pó³nocnokaszubskiegoS³awoszyna Ceynowy,jak te¿z wyzyskaniem doœwiadczeñ
Derdowskiego,który
czerpa³leksykê z gwar nadmorskich,podobnie zreszt¹ w póŸniejszymokresie
twórczoœciMajkowski. ŒwiadomieZrzeszyñcy unikali cech po³udniowokaszubskich zgodnych z ogólnopolskimi, w nadmiarze- ich zdaniem - obecnych u pochodz¹cych z po³udnia Derdowskiego czy Majkowskiego, zw³aszczazaœ
u Sêdzickiego.Preferuj¹c zatemw³aœciwoœci
pó³nocnokaszubskie,
stwarzali wra¿enie, ¿e istotnie pos³uguj¹ siê kaszubszczyzn¹pó³nocn¹, gdy faktycznie u¿ywali po prostu w "uszlachetnionej" postaci swojej kaszubszczyzny
domowej bli¿szej pó³nocy.Krytycznie z tego powodu Trepczyk ocenia³m.in.
jêzyk utworów swego prefekta, L. Heykego, z Cierzni pod Bieszkowicami:
"Wiersze Heykegobudzi³y jednak we mnie pewneobiekcje natury jêzykowej.
Widzia³emw nich, obok niezaprzeczalnychwalorów poetyckich, znaczn¹ iloœæ
wyra¿eñniekaszubskich,co do których, bêd¹c bardzoczu³y na kaszubsk¹ czystoœæ
jêzykow¹, mia³em swoje zastrze¿enia"21
.
Trzymaniesiêtych za³o¿eñmocnowyró¿nia³obywersjêliterackiejkaszubszczyzny Zrzeszyñców,ale ci poza tym wprowadzali sporo neologizmów fonetycznych, s³owotwórczych,zw³aszczaleksykalnych (wraz z neosemantyzmami), kieruj¹c siê w tym zabiegu"ogólnymi' dawnymi tendencjamirozwojowymi tzw. pó³nocno-zachodnio-lechickiegobiegunajêzykowego, zachowanymi
szcz¹tkowo do dziœjeszczew archaicznej¿ywej kaszubszczyŸnie
pó³nocnej.
21

230.

J. Drze¿d¿oll,Wspó³czesna
literatura kaszubska1945-1980,Warszawa1986,s.

Potwierdzatak¹ postawêrównie¿jego autobiografia22,w której znajdujemy m.in. takie wa¿ne,w pe³ni trafne konstatacje,które warto tutaj przytoczyæ
(podkreœlenia:J.T.) i choæbykrótko skomentowaæ:
,,1. [..] kaszubszczyznanie jest ¿adn¹ popsut¹ gwar¹ polsk¹ upstrzon¹ niemczyzn¹, lecz oryginaln¹ mow¹ s³owiañsk¹,
ostatnim nie zgermanizowanym dialektem pomorskim. Tej mowie -jej utrzymaniu,pielêgnacji i rozwojowi - poœwiêci³emswoj¹
twórczoœæ.
Ka¿dym utworem staram siê podkreœlaæ
charakterystyczne w³aœciwoœci
kaszubszczyzny,a wiêc: ruchomy akcent
pó³nocnokaszubski,jako pozosta³oœæ
pras³owiañsk¹, obok akcentu inicjalnego, po³udniowokaszubskiego.Dobieram s³ownictwo wy³¹cznie kaszubskie, aby uchroniæje od zapomnienia. Staram siê przywo³aædo ¿ycia te wszystkie wyra¿enia, które wychodz¹ z potocznej mowy kaszubskiej czy te¿z powodu niezrozumienia ich przez ogó³ polski bywaj¹ czêstopomijane przez
niektórych literatów kaszubskich. W ten sposób pragnê wzbudziæukochanie kaszubszczyzny,
gdy piszê o niej: Tczewartnajes,
jak dzejów duch[..].
2. Wed³ugmnie rozwój literacki kaszubszczyznypowinien
iœæ
w kierunku eliminacji obcych w kaszubszczyŸnie
wyrazów w
przypadkach, gdy mamy w³asne,rodzime. A wiêc: nie zgrzitaclecz szrewotac; nie wcale - lecz w ca³osce, nijak; nie para lecz ropa; nie bec sztolc - lecz statkowac sê, bec buszny; nie
bios -lecz le, leno; nie doch - lecz ko, równak, jednak; nie dokuczac - lecz doskacac, dosadzac, doskrzewac,do¿erac, docenac, grozec kogus; nie krz¹tanina -lecz uwijak; nie namacaclecz namaklac; nie owoc - lecz brzad; nie postanowic - lecz
udbac; nie trochê -lecz perznê, k¹sk itd. Co innego, gdy chodzi
o literaturê tzw. gwarow¹23 - powinna ona wiernie oddawaæ
s³ownictwo danego dialektu.

22

J. Drze¿d¿on,Op.cit., s. 236, 243-245 (odpowiednio).Por. te¿ wywiad: Slu¿ec

Kaszebom e kaszebiznie, "Pomerania" 1997, nr 9, s. 13-16.

A. Labuda,Fazy...,s. 78 pisa³:"Przedstawicielamikaszubszczyzny
wybitnie gwarowej s¹: ks. dr Leon Heyke (Stanis³awCzernicki) i ks. BernardSychta.Obydwajliteraci
pisz¹ w swoichrodzinnychdialektach,na skutekczegozmuszenibyli stworzyæsobieodrêbnei specyficznepisownie."
23
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Wreszciejestem zdania, ¿episarz kaszubski powinien wyka-

zaædu¿o inwencji w tworzeniu nowych s³ów, mianowicie takich, których brak odczuwa siê w kaszubszczyŸnieliterackiej.
Powinny one naturalnie mieæswoje oparcie w rodzimym s³ownictwie iformach. Dla przyk³adupodajê neologizmyprzeze mnie
utworzone: snie¿elc (w miejsce u¿ywanegowyrazu niemieckiego Schneemann,pol. ba³wan œniegowy),wescelók {w miejsce
polskiego chodnik 'trotuar '; przedownik]24 (w miejsce brakuj¹cego wyrazu, polski przymiotnik; obecny w innych jêzykach
s³owiañskich - prid(j)ev, pridevnik, pridavne mene).
Przegl¹daj¹c utwory wspó³czesnychpisarzy kaszubskich
spotyka siê u niektórych autorów jeszcze bardzo du¿owyrazów i
form obcych kaszubszczyŸnie.fJ)1t³umaczyæ
by to mo¿naewentualnie brakiem kaszubskiegoodpowiednika czy nieœwiadomoœci¹.Jestjednak gorzej i nie do wybaczenia,gdy autor umyœlnie
wprowadza polskie wyra¿enia i formy, t³umacz¹c swoje postêpowanie pragnieniem, ¿ebyjego utwór by³ zrozumia³yprzez ogó³
Polaków. Takiepostêpowanie wed³ug mniejest nie tylko mylne,
ale wprost zgubne w pracy nad rozwojem literackiej kaszubszczyzny.Powstaje wówczasmieszanina do niczego nieprzydatna
i nikomu niepotrzebna. Nie dziwiê siê, gdy tych nalecia³oœci
znaczna iloœæ
wystêpujejeszcze u pierwszych naszychtwórców.
Jednak dzisiaj, gdy znajomoœæ
kaszebiznetak bardzo post¹pi³a
naprzód, nale¿a³oby siê spodziewaækaszubszczyznybardziej
poprawnej ".
Odnosz¹c siê tutaj do ujêæogólniejszych i krytyki Heykego, powiedzieæ
trzeba, ¿e zachwytu Trepczykanie budzi³a zapewnenie tylko twórczoœæ
Derdowskiego,lecz tak¿em³odegoMajkowskiego,tj. Jak w Koscerzniekoscelnego
obrele (1899) i wiele wierszy z tomu Spiewe ifrantówci (1905). J. Kamowskiego Nowotne spiewe (1910) ceni³ za dostosowanierytmiki wierszy do inicjalnej akcentuacji po³udniowokaszubskiej,co chwali³ te¿ m.in. F. Lorentz.
Ze wspó³czesnychkaszubskicht³umaczeñtekstów biblijnych wybra³by niew¹tpliwie wersjê jêzyka F. Gruczy ni¿ E. Go³¹bka, mimo i¿ drugi translator

sam¹koncepcjêi niejedenszczegó³z MestraJanadyskutowa³.
24

autora.

Rekonstrukcja,z wyzyskaniemS³ownikaJ. Trepczyka,zepsutegow druku tekstu

A teraz krótko o wybranych kwestiach bardziej szczegó³owych. W fonetyce preferowa³ charakterystycznew³aœciwoœci
kaszubszczyzny dawnej,
jak np. typu darga, starna, ko/p, mo/czec, cwiardi, spiarti, cygn¹c/ cegn¹c
(nie: c¹gn¹c), zwón, d¹s/o, redosc i jerzmo, wicy; ale te¿ po³udniowy nowy
typ godac, spiewac wobec gadac, spiewac czy wybitnie lokalne np. robic
kogus czims wobec robic kogos kims. Id¹c œlademKarnowskiego, udanie
wyzyskiwa³ inicjalny b¹dŸ ruchomy akcent, zw³aszczaoksytoniczny, rymuj¹c np. brat: stalat, swiêt : drzewiêt. Gdy chodzi o leksykê, to w liryce niew¹tpliwie u¿ywa³ niemal wy³¹cznie s³ownictwa rodzimego, jednak zbadania wymaga, czy tylko wychodz¹cego z potocznej mowy, jak np. blón 'ob³ok', bucha, czo/n, juñc, otrok itp., kiedy tak¿e np. buwrón, deja, kan¹c,
kniez,stalata, swi¹da, WdOl;wjada, zdrzadnio,zgrow itp. Inaczej siê to przedstawia w publicystyce i artyku³ach naukowych (zob. ni¿ej), gdzie te¿ nierzadko zdarza siê ganionetu pomijanie umyœlneosobliwszych wyrazów, aby
u³atwiæzrozumienie.
Wi¹¿e siê z tym problem tworzenia nowych s³ów, zw³aszczadla takich
sfer,jak np. administracja,gospodarka(przemys³),religijnoœæ,
sztukai nauka
(zob. ni¿ej). Nie uda³o siê tu chyba Trepczyko~i do koñca - mimo samej
œwiadomoœci
i raczej dobrego wyczucia - pogodziætendencji do eliminacji
obcych wyrazów i fonu, np. liczne compositawed³ug wzorca niemieckiego,
np. d¿eskapela'jazzband' (niem. Jazzkapelle),przejmowaniewyrazów z literackiej niemczyzny, np. szos 'piêtro' (niem. Geschos),pó³kalki pó/szos 'pó³piêtro' (niem. Halbegeschos)i pe³nekalki, np. krêgoobrozk'panorama' (niem.
Rundblick), a tak¿e tworzenie derywatów od podstaw obcych, np. izolerny,
sadistny. Uwagê jednak zwróciæmo¿na na to, ¿e ogólny autentyzm w tym
zakresiewynika z przejmowania ludowego s³ownictwa (m.in. z Sychty) i stosowaniarodzimych technik i œrodkówtworzenia wyrazów.
Ze Zrzeszyñców chyba tylk025J. Rompski tak wyraŸniew zakresiejêzyka eksperymentowa³,Labuda zaœmniej w samejtwórczoœci,wiêcej w swoich
s³ownikach26.
Problemjêzyka doœæ
czêstopojawia siê w poezji Trepczyka,ze szczególn¹ moc¹ w rzadziej cytowanym wierszu Moja kaszebizna(1960):
25

Pomijam tu F. Gruczê, który wyraŸnie siê zaktywizowa³ istotnie po œmierciJ. Trep-

czyka (1989), o czym E. Breza, Kszta³towanie siê kaszubszczyzny...,s. 256.
26 Por. H. Popowska-Taborska,Neologizmy i neosemantyzmy
w s³ownikach kaszubskich
Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, "Prace Filologiczne" XXXIII, 1986. s. 135-140.
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"Jes sluñcem, co grzeje i seje wkól wid,/ Jes wiñcem uplotlim
i z kwiotkó»!; i z krut,/ Jes moc¹, co prowadzy ledztwo na czepi J

lubot¹ miodn¹, co wemiko z lep.// Dozdrzóno te zwêcziszi zwonisz, sklenisz/ J dergoceszszczescymi usmiewnozdrzisz./ Cziej
jes zabiwóno, to czecje twój chlech,/ Pojuga sê gru¿d¿i i twój
belnydech.// O, moja kaszebizna,szczescymmie mdze!/Jak kwiotk
naji zemi,jak sluñcesklenie!/ Tezwêczepojug¹jak dobetnyzwón,/
Rozkoscerzeskrzydla, zdzer¿ewojswój gón!"
- czy w ogólnie znanym wierszu-manifeœcieKaszebskómowa, koñcz¹cym siê strof¹:
"O, mowo starków!/ Me ce w strój obleczemebuszny,/¯e mdzesz
skleniajak gwiozdów trój,/ Jak sluñca wid peszny!"27
Celowo przytoczy³em tutaj te teksty, aby mo¿naby³o oceniæi g³êbiê myœlipoety orazjego poetyckie umiejêtnoœci,a tak¿epiêkno i starannoœæ
w sferze jêzyka. F. Neureiter pisa³: "Szczególny szacunekokazuje poeta mowie
kaszubskiej,nad której doskonaleniemstalepracuje.W rodzinnej mowie ucieleœniasiê dla niego ca³atajemnica duszy kaszubskiej. Staraj¹c siê wzbogaciæ
kaszubskienarzecze,u¿ywaniejednokrotnie s³ów rzadkich, zapo¿yczonychz
ró¿nych innych dialektów, albo nawet wprowadza w³asneneologizmy, wskutek czego lektura jego utworów bez znajomoœcitego specyficznegos³ownictwa bywa czêsto nie³atwa"28.Inny jest jednak jêzyk jego publicystyki, jak

dowodz¹przytoczonewy¿ejfragmentyartyku³uKaszebizna.

3. "S³ownik" J. Trepczykai jêzyk translacji
W S³ownikupolsko-kaszubskim29
pozosta³wierny ogólnej dewizie Zrzeszyñców: "Odrodzenieludu kaszubskiegoprzezpielêgnowaniei rozwój mowy
27 Objaœnienie
trudniejszychs³ów: wid - œwiat³o,kruta - kokarda,czep- szczyt,
lubota miodno- mi³oœæ
s³odka,lepa - warga,sklenic- œwieciæ,
zabiwóny- zapominany,
chlech- p³acz,pojuga - wielka wolnoœæ,
betny- wielki, doskona³y,gru¿dzecsê- kurczyæ

siê, mdze - b¹dŸ, zwêcze- dŸwiêcz, brzmij, dobetny - zwyciêski, rozkoscerzac - rozwijaæ,

zdzer¿ewac
- wzmacniaæ,
gón - bieg, lot, stark - dziadek,buszny- dumny,uroczysty,trój
- mnóstwo,peszny- piêkny.
28F. Neureiter,Historia literatury kaszubskiej.Próba zarysu.Prze³.M. Boduszyñska-Borowikowa.Wstêpemopatrzy³T. Bolduan,Gdañsk1988,s. 182.
29

Por. o nim te¿: J. Treder, Jan Trepczykjako mi³oœnikkaszubszczyzny,"Pomerania"

1997,nr9,s.17-19i22.
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kaszubskiej i wszystkich rodzimych wartoœcikulturalnych" - jak te¿ wy¿ej
wypowiedzianym za³o¿eniomszczegó³owym,staraj¹c siêje realizowaæw jak
najszerszymzakresie,niekiedy z przesad¹,np. w zakresieneologizmów. Musia³ tu bowiem stworzyæwiele nowych wyrazów nazywaj¹cych zjawiska i
pojêcia z dziedzin nie objêtych tradycyjnym s³ownictwem ludowym. W podobnej sytuacji by³jako t³umaczartyku³u; notabene,translacjaTrepczykatekstu jêzykoznawczego na kaszubskijest chronologicznie drugim tego rodzaju
wydarzeniem w dziejach piœmiennictwakaszubskiego3O
.
Broni¹c rodzimego elementu etniczno-jêzykowego,dopuszcza³równie¿
sporo w³aœciwoœci
jêzykowych obcych, zw³aszczaniemieckich, genetycznie
ca³kowicie obcych kaszubszczyŸnie,wywo³uj¹c m.in. takie reakcje: "Doœæ
ryzykowny to eksperymentna ¿ywej kaszubszczyŸnie,która przez stulecia
opiera³a siê skutecznie germanizacji"31. Najmocniej wyrazi³o siê to w jego
S³owniku,mianowicie w zakresie: 1. fonet~ki: konzonanta,tendenca;bulgarzczi, sloweñsczi;szpekulatiwny, energisz,esencitd.; te¿ w nazewnictwie geograficznym, np. Elba i Kóln polskie: £aba, Kolonia; 2. s³owotwórstwa: eksemplar, amperometer, aktiw, baderowac,badera, nadd³ud¿i,skonstanterowóny; 3. s³ownictwa, zw³aszczawyrazy z³o¿one:samoprojekcejó: Selbstprojektion; tegoórtny : derartig( en),samousztó³cena: Eigenstaltung;g³êbokchwótny
: tiefergreifende; tutaj tak¿e polskie, np. procemstówny : przeciwstawny; 4.
.frazeologii: ¿yæna wielk¹ skalê: in grossen Ausmass; (psychologijó)
³asecowewogniózda : niem. (die Psyhologie) des Wespennestes;
spólec ca³¹
checz,¿ebele upiec chebnewonieprzicela ..das ganzeHaus verbrennen,um
nur den gehaj3tenFeibd zu backen; cos w jaczims (np. kaszebsczim)obucym
'tylko zewnêtrznie': in (kasubischen)Gewande;kocó muzyka: Katzenmusik;
dzewi ledzesmiej¹ sê ze wszetczewo: niem. die Wilden lachenja iiber alles;
go³ó nomenklatura..bloj3eNomenklatur;jódnó kórta : Speisekarte;miecgózdz
w g³owê trafiony 'trafiæ w sedno' : den Nagel auf den Kopf getrofen.
Wyj¹tkowo w artykule nie kalkuje: an den Haaren gezogen: przesadzone
'naci¹gane', na oko 'w przybli¿eniu': angeflihrlnurscheinbar 'pozorny'. Z
kolei w S³ownikuczêstszes¹ adaptacjefrazeologizmówpolskich,jak np.zgrów
30

Pierwszym by³ przek³ad z rosyjskiego F. Ceynowy Móje spóstrze¿enjoprze przeze-

ranju wuvog Ismaela Sreznjevskjehonad móv¹ Kaszebsk¹,"Gryf' IV 1912, nr 4-6; z
rêkopisuz 1851r. wyda³ W³odzimierzA. Francew(1867-1942);w przygotowaniunowe
wydaniekrytyczne.
3! J. Trepczyk,S³ownik...,t.lI, s. 457.
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rozgrzeszisposób..cel uœwiêca
œrodki.Obujêzykami mo¿naby t³umaczyænp.
rozwalony ustaw ..guten Laune 'dobry humor'; czestouczba.. die reine Wissenschaft; ksêgaze setmezómkama .. ein Buch mit sieben Siegeln, porównaj
pol. zamkn¹æna siedemzamków 1855 obok schowanepod siedmi¹pieczêciami 1859;z wiodra cos scholpac 'wzi¹æcoœz powietrza' ..aus der Luft gegriffen; zanolegac od zjinaczi wiodra 'od pogody' : von der Wetterveriinderung
abhiingig; niedok³adn¹ kalkê reprezentujegor¹cy charakter 'gwa³towny oddŸwiêk' : leidenschajlticheCharakter.Niekiedy dochodziædo tego mo¿ezgodnoœæ
z kaszubszczyzn¹mówion¹, np. kasz.bec w sztêdze: niem. instande.Nie
tylko zreszt¹ tylko z tych dwu jêzyków t³umaczy frazeologizmy,jak dowodz¹
np. legotny ¿eczbe : pia desideria; w sprawach szmaczi ni ma dowodzezne ..de
gustibus non est disputandum; w dobri wierze.. bona fide,' swojewo ortu.. sui
generis. Przytoczono tutaj te¿ przyk³ady z translacji artyku³u, w tym wszystkie frazeologizmy, gdy¿ poœrednio materia³ ten ma równie¿ charakteryzowaæ
jêzyk Baudouina de Courtenay. Na wszystkich p³aszczyznach jêzyka widaæ
czêste zapo¿yczanie siê, co w takiej sytuacji nie jest czymœwyj¹tkowym, np.
kalka sk³adniowa: Je to ale czesto niczno rozwo¿nota ..Es ist aber ganz nichtige Erwiigung.
T³umaczenie w ca³oœciwykazuje daleko id¹c¹ zale¿noœæ
od wzorca niemieckiego, nie tylko co do uk³adu akapitów, porz¹dku zdañ, nawet szyku wyrazów, ale równie¿ w wyborze leksykalnych ekwiwalentów kaszubskich, t³umacz¹c¹ siê przede wszystkim chêci¹ u³atwienia zrozumienia, m.in. z racji
hermetycznoœci naukowego jêzyka, np. czecho-slowacczi .. cecho-slovakisch,
lu¿ecko-sorbsczi .. lausitz-sorbich; aran¿owac.. arrangieren; eskamota¿o ..
Eskamotage, indiwiduum ..Individuum, insynuacejo ..Insinuation; kuñsztowny .. kiinstlich; lojalnota.. die Loyalitiit,. patrijotny ..patriotisch, reprezentant
..Repriisentant, rozrechuk.. Abrechnung, szpekulatiwny .. spekulativ; zliñczowaG .. gelyntchen. Nie zawsze tak postêpuje, nieraz raczej kalkuje, np. komischer ..smieszny, Komismus.. smiesznota,' matreczny pisark.. Urkundenschreiber; opisowo metoda.. deskriptive Methode; zeszlachowac .. identifizieren.
Kalkowanie czêste jest w terminologii, np. mowowiedza ..Sprachwissenschaft
(pol. jêzykoznawstwo/wiedza ojêzyku), mowno obeñda ..Sprachgebieten (pol.
obszar jêzykowy), dialektowo zgrupczena .. Dialektengruppe (pol. grupa dialektalna); mowny ort.. Sprachtypus,. dialektowi ustow.. dialektische Zustand;
wielenowo alternacejo ..guantitative Vokalalternation,' wokalny znak.. Vokalzeich; lepnozêbny .. labiodental, zêbowolepny .. dentilabiales,' dialektologowi
charakteristik .. dialektischen Charakteristik; niepe³ne kalki: mownoortno
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R2

gódka ..mundartl¿cheVar¿etiit;przechada.. Ubergang.Nierzadko w terminologii ujawnia siê synonimia obcy i rodzimy: bilabialny obok dwaliipny ( bilab¿alen);diibeltszlab¿zowosc
obokpunelzwêk (Vollaut 'pe³ny dŸwiêk'); rozwij
obok degeneraciijó ..Degenerat¿on.Na terminologiê wp³yw wywrzeæmog³a,
jak przyk³adowo pokazano,te¿ polszczyzna.
Taki zabieg dotyczy te¿ neologizmów s³owotwórczych typu admin¿strat¿wny,cenzurny, m¿kroskopno,hakatiizna, n¿hiliizna,po³ab¿zna,równie¿ w
zakresieterminologii: diftongow¿zna: D¿phtong¿s¿erung
..dyftong; kluzylny..
clusile.
H. Popowska-Taborskazaliczy³aJ. Trepczykado obroñcówjêzyka kaszubskieg032,ale od pocz¹tku u Zrzeszyñców,m.in. w s³ownikachA. Labudy i Trepczyka, wskazujena "tworzenie form sztucznychi neosemantyzmów"33
, akcentuj¹c te, które wcale nie usuwaj¹ wyrazów obcych, choæleksykograf twierdzi³,
¿e ,,[...] stara siê pokazaækaszubszczyznêautentyczn¹,unikaj¹c, o ile mo¿noœci,obcych nalecia³oœci"34.
Podobnesprawy spostrzegaE. Breza, pisz¹c: ,,[...]
wyznajê szczerze,¿e s³ownik Trepczyka trochê mnie zawiód³ i rozczarowa³.
I autor, i otoczeniezapowiadali »s³oworz apartnoscykaszebsczich«,przez co
rozumia³em archaizmy i wyrazy specyficzniekaszubskieu¿ywaneprzez Kaszubów, tymczasemotrzymaliœmys³ownik neologizmów i to czêsto chybionych"35 . Badaczeci woleliby, abyneologizmyte by³y jakoœoznaczone,ale s³ownikarz zdecydowanieoœwiadcza³,
¿eniewa¿nes¹ dociekania,"czy dany wyraz
jest autentyczny,czy urobiony,gdy¿bezurabianianie ma ¿adnegojêzyka[...]"36.
Jêzyk ich budzi³ sprzeciw w krêgu "Kleki": "wiele Kaszebów muszy so
baro g³owic nad odczetanim niejednech werazów »czesko-s³owiañskiego«
pochodzeni. Jednak z dregi strone, »Zrzesz« wprowodzo taki weraze, chter-

32

H. Popowska-Taborska, Obroñcyjêzyka ma³ej ojczyzny, w: Gdañsk i Pomorze. Ma³a

ojczyzna Kaszubów, red. J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1995, s. 45-50, zw³aszczas. 48-49.
33 H. Popowska- Taborska, Kaszubszczyzna.Zarys dziejów, s. 56-57; ta¿, Neologizmy
leksykalne powstaj¹ce w trakcie tworzenia kaszubskiegojêzyka literackiego, w: Uwarunkowania i przyczyny zmian jêzykowych. Jêzyk na pograniczach, 11, Warszawa 1995, s.
121-127; przedruk: H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny.Leksyka, zabytki,
kontakty jêzykowe, Gdañsk 1998, s. 110-116.
34 J. Trepczyk, S³ownik..., t. II, s. 457.
35 E. Breza, S³ownik polsko-kaszubski Jana Trepczyka na tle innych s³owników kaszubskich, w: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Pó³nocnych i Zachodnich, red. E. Homa,
Zielona Góra 1998, s. 105.
36

J. Trepczyk, S³ownik..., t. II, s. 457.
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nych nicht nie nalæzew ¿odnym s³owniku kaszebskim i swoj¹ nowosc¹ s¹
czêstoprzeciwni zji zasadama[...]"(F. Schroeder,1938), czy: "Przy pomocy
naci¹ganych form, pokracznej pisowni, doboru nieznanychpowszechnielub
ma³o u¿ywanych wyrazów, szczególniew jêzyku polskim (literackim), uchybieñ indywidualnych, usi³uj¹ stworzyæpozory wielkiej odmiennoœciod poprawnej polszczyzny- nowy jêzyk" (F. Sêdzicki, 1936)37.Tzw. "Klekowców"
³¹czy³o bowiem uznawanie kaszubszczyznyza dialekt, "wyciszanie" odrêbnoœci,pisownia zbli¿ona do polskiej - ustalonaprzez Roppla (1939).
Zgromadzono tutaj sporo wypowiedzi J. Trepczyka o kaszubszczyŸniei
informacji o tym z ró¿nychinnych Ÿróde³,a tak¿enieco komentarzyw³asnych
i innych obserwatorów,ukazuj¹c w ten sposóbsam¹ problematykê,jej z³o¿onoœæ,
wewnêtrzne i zewnêtrznekonteksty, aby zarysowaæszerszet³o zagadnienia i zasygnalizowaækierunki potrzebnych szczegó³owychanaliz ró¿nych
aspektów dzia³alnoœciTrepczyka na najszerzej ujmowanej niwie kaszubszczyzny. W przemo¿nysposóbwyra¿a³osiê to w zabiegacho (z)reformowanie
i ustalenie ortografii kaszubskiej,w czym pisarz bra³ zawszeczynny udzia³.
Niew¹tpliwie wraz z innymi Zrzeszyñcami- doœæ
licznym, jak na warunki kaszubskie,ugrupowaniemtwórców o wyrazistym obliczu - szerokowp³ywa³ i wp³ywa na swe œrodowisko:na poprzedników (np. Majkowski), na sobie
wspó³czesnych,w tym i na antagonistów(np. œrodowisko"Kleki"), wyraŸnie
na pewno na starszychi m³odszychwspó³czeœnie
pisz¹cych. Wp³yw ten dokonywa³ siê m.in. w bezpoœrednich
kontaktach,przedewszystkim wszak¿eprzez
liczne i wa¿nepublikacje, jak np. wiersze i pieœni,felietony i eseje,a tak¿e
przez s³owniki38.Wp³ywali na myœlenie,piœmiennictwoi jêzyk Kaszubów od
pocz¹tku lat trzydziestych a¿ do koñca lat dziewiêædziesi¹tych,a zatem bardzo d³ugo, niemal przez trzy pokolenia. Osobiœcie,zalecaj¹c krytycyzm i wyobraŸniê,tak¿e radzi³bym wspó³czeœnie
pisz¹cym trzymaæsiê ogólnie tego
modelu39.

37
38

Oba cytaty za: J. Drze¿d¿on,Piêtno Smêtka,Gdañsk1973,s. 63.
Podtym k¹tem warto by przebadaæ
S³ownikB. Sychty,który jakkolwiek od Zrze-

szyñców siê dystansowa³, ale uczestnicz¹c jakoœw ¿yciu literackim regionu i przez swoich
informatorów (m.in. ze sfery inteligencji), móg³ przej¹æ od nich pewne w³aœciwoœcijêzykowe (np. typ oszekuwac,podskakuwac), szczególnie s³ownikowe, jak np. borenk, cz¹d,
gana, grabsac,jedurny,juwerny,
39 Da³em temu przyk³ad m.in. w tekœcie:
Skórb apartny kaszebizne,"Pomerania" 1995,

nr 4 (264), s.32-34,wyg³oszonymna promocji S³ownika.
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Zjazdy rodzinne na Kaszubach Pomorzu

1. Czy rodzina jest nadal wa¿na?
Œwiatwokó³ nas nieustanniesiê zmienia. Ka¿degodnia zaskakiwani jesteœmynowymi informacjami, które wywo³uj¹ zdumienie, czasami radoœæ,
czêstoprzera¿enie.W takich sytuacjachbardzo czêsto szukamy skutecznego
azylu, miejsca, gdzie mo¿emypoczuæsiê "u siebie". Wspó³czesnaepoka,w³aœniedziêki niezwyk³ej dynamicespo³ecznejorazdramatycznymwydarzeniom,
uœwiadamianam znaczenie tego, co okreœlamymianem domu rodzinnego,
ma³ej ojczyzny, krêgu przyjació³ itd.
Na Pomorzu,a szczególniena Kaszubach,wiêzi rodzinne, mimo wp³ywu
cywilizacji, pozostaj¹ nadal silne. Wielu przedstawicieli rodów inteligenckich,
gburskich czy drobnoszlacheckichjest dumnych z pradawnejmetryki i zwi¹zków rodziny z ma³¹ pomorsk¹ ojczyzn¹. Owocuje to zbieraniem i chronieniem pami¹tek rodzinnych oraz prowadzeniem,najczêœciejamatorskich (co
wcale nie oznacza,¿e nierzetelnych), poszukiwañ genealogicznych.Znamy
ju¿ przedwojenneprzyk³ady prac poœwiêconychdanej rodzinie. W Polscepowsta³a np. bardzo cenna praca poœwiêconaWika-Czamowskiml. W Niemczech podobnych opracowañby³o du¿owiêcej. Tam tradycja badañ genealo-

A. Wika-Czamowski,Historia rodu Wika-Czarnowskich,
Gdañsk1930.
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gicznych, rodzinnych jest du¿o starsza i bogatsza2.W jej rozwijaniu maj¹
swój udzia³ tak¿erody kaszubskiei pomorskie.
Ostatnia wojna, niestety, nie oszczêdzi³arodzinnych archiwaliów i zbiorów pami¹tek. A póŸniej klimat w naszym kraju nie by³ zbyt sprzyjaj¹cy dla
podkreœlania
tradycji rodzinnych, choæz drugiej strony to w³aœnierodzina by³a
czêstojedynym schronieniemprzed opresj¹ systemu.To zreszt¹ t³umaczy,dlaczegorodzina by³a ijest na najwy¿szymmiejscu w hierarchii Polaków3.Mimo
gro¿¹cegokryzysu rodziny, Polacy pozostaj¹ spo³eczeñstwemdomatorów,ceni¹cych najwy¿ej w hierarchii celów ¿yciowych szczêœliwe¿ycie rodzinne4.
Dotyczy to tak¿espo³ecznoœci
kaszubskiej.Z najnowszychbadañsocjologicznych wy³ania siê obraz potwierdzaj¹cy ustalenia historyków, ¿e rodzina zajmuje centralnemiejsce w hierarchii wartoœciKaszubów5. B. Synak,przedstawiaj¹c systemwartoœciKaszubów,stwierdza:..Podstawowymsk³adnikiemtego
systemujest rodzina - charakteryzuj¹ca siê stosunkowodu¿¹ spójnoœci¹i miê-

o

2

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

choæbyo wielotomowym GenealogischesHandbuch desAdels. Istnieje w Niemczech tak¿e zwi¹zek szlachecki (coœna kszta³t naszych Towarzystw Ziemiañskich) - Vereinigung
der Deutschen Adelsverbande, wydaj¹cy swoje czasopismo pt. "Deutsches Adelsblatt".
Przy Ziomkostwie Pomorskim dzia³a "Pommersches Familienarchiv", wydaj¹ce w³asne
zeszyty. Od ponad 40 lat ukazuje siê tak¿e pismo "Sedina Archiv. Familiengeschichtliche
Mitteilungen Pommems". To tylko przyk³ady z bogatej sieci instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê badaniami i upowszechnianiem wiedzy o rodach szlacheckich. W tym nurcie
mo¿na tak¿e widzieæ zainteresowanie historiografii dziejami pruskiego junkierstwa, które
odegra³o tak istotn¹ rolê w dziejach Pomorza, Prus i ca³ych Niemiec.
3 Zob. choæbyznan¹ tezê S. Nowaka z koñca lat 70. o pró¿ni spo³ecznej miêdzy krê-

giem rodzinnym a pañstwem, przy dominacji wiêzi rodzinnych: "Pomiêdzy poziomem grup
pierwotnych a poziomem narodowej spo³ecznoœciistnieje [..] rodzaj pró¿ni socjologicznej. Gdybyœmychcieli naszkicowaægigantyczny »socjogram« oparty na ludzkich poczuciach grupowej wiêzi i identyfikacji, to tak pojêta struktura naszego kraju jawi³aby siê
jako »federacja« grup pierwotnych, rodzin i grup opartych na przyjaŸni, zjednoczonych w
narodowej wspólnocie z bardzo s³abymi innymi typami wiêzi pomiêdzy tymi dwoma poziomami ". Przekonania i odczucia wspó³czesnych, [w:] Polaków portret w³asny, Kraków
1979. Zob. tak¿e tego¿ Systemwartoœcispo³eczeñstwapolskiego, "Studia Socjologiczne",
1979, nr4, S. 155-173. M. Grabowska, A. Su³ek, Stefan Nowakjak badacz spo³eczeñstwa
polskiego, [w:] Dziedzictwo Stefana Nowaka, Wwa 1992, S. 14 i n.
4 Pisano o tym w literaturze socjologicznej wielokrotnie, opieraj¹c siê na rzetelnych
badaniach opinii spo³ecznej.
5 Zob. J. Borzyszkowski, Gdañsk i Pomorze w XIX i.xx wieku, Gdañsk 1999. S.279?RO
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dzypokoleniow¹ solidarnoœci¹.Niezale¿nieod zmian ogólnocywilizacyjnych
(np. spadkuautorytetu rodziców,komercjalizacjipostaw wobecziemi) rodzina
kaszubska,zw³aszczata zasiedziaJana wsi,jest nadal wa¿n¹ ostoj¹ wartoœci
zwi¹zanych z tradycj¹, obyczajowoœci¹i kultur¹ kaszubsk¹"6.
Jestwiêc nadal "rodzina" has³emspo³ecznienoœnymi skupiaj¹cym uwagê7. Wywo³uje tak¿e pozytywne emocje i skojarzenia, a swoistym fenomenem ostatnich lat jest rosn¹ce zainteresowaniedziejami w³asnej, bli¿szej i
dalszej rodziny. Byæmo¿ewynika to st¹d, ¿epo wielkich procesachmigracyjnych, po przemieszczeniachmilionów Polaków dziœ,w warunkach odzyskanej wolnoœcii swobody myœlenia,nastêpuj¹ procesy zakorzenienia,stabilizacji, które sprzyjaj¹ poszukiwaniom korzeni, sprzyjaj¹ stawianiu pytañ: "kim
jestem", "sk¹d pochodzê" i "sk¹d przyby³a tu moja rodzina"g.
Potwierdzenie zainteresowaniaprzesz³oœci¹rodzinn¹ mo¿naodnaleŸæ
w
wynikach badañ opinii spo³ecznej.Przed ostatnim zjazdempolskich socjologów w RzeszowieCBOS przeprowadzi³ ogólnopolskie badaniapt. Dzieje rodziny w naszejpamiêci. Z badañtych wynika, ¿ew 61 proc. rodzin respondentów rozmawia siê o dziejach rodzinnych (tematu tego nie porusza siê w 19
proc. rodzin). Jesttu silna korelacja miêdzy poziomem wykszta³cenia,wykonywanym zawodem i statusemekonomicznym a zainteresowaniamirodzinnymi. Oznaczato, ¿e zainteresowaniate deklaruj¹ czêœciejosoby z wy¿szym
i œrednimwykszta³ceniem,zajmuj¹ce stanowiskakierownicze, maj¹ce lepsze
warunki materialne itd. Najczêstszymi tematami poruszanymi w czasie tych

6

B. Synak, Kaszubska to¿samoœæ
- ci¹g³oœæi zmiana. Studium socjologiczne, Gdañsk

1998, s. 118.
7 Swoistym fenomenem by³a dzia³aj¹ca przy Wojewodzie Gdañskim i Sejmiku Samorz¹dowym Województwa Gdañskiego Rada ds. Rodziny, organizuj¹ca wiele dyskusji i
prowadz¹ca badania nad stanem rodziny pomorskiej. Informacje na ten temat mo¿na znaleŸæw: J. Kulas, Problematyka prorodzinna w dzia³alnoœciSejmiku Samorz¹dowego Województwa Gdañskiego, [w:] Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999, s.
377 i n.; Profile rodziny. Raport o stanie rodziny w regionie gdañskim, red. W. Toczyski,
Gdañsk 1995.
8

Jestto na tyle atrakcyjnyi wa¿nytemat,¿eró¿neinstytucjeorganizuj¹ konkursyo

problematyce rodzinnej. Tytu³em przyk³adu mo¿na przywo³aæredakcjê pisma "Przegl¹d
Reader's Digest", które og³osi³o w styczniu 1999 r. konkurs na "Kroniki rodzinne", na
który przys³ano 167 prac! Z kolei Fundacja S. Batorego kolejn¹ edycjê konkursu "Historia
bliska" postanowi³a poœwiêciæ
tematowi "Rodzina w wirach historii" (zob. inf. w"Biuletynie Fundacji Batorego", wrzesieñ 1999, s. l).
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dyskusji s¹ fakty z nieodleg³ej przesz³oœci,
g³ównie tej zwi¹zanej z II wojn¹
œwiatow¹.Jeœlijednak mo¿emystwierdziæ,¿ewiedza o dziadkachjest w miarê pe³na,to wiedza o wczeœniejszym
pokoleniu, o pokoleniu pradziadkówjest
ju¿ znikoma. A¿ 64 proc. respondentówzdeklarowa³o,¿enie wie nic o swoich
pradziadkach.Œwiadczyto o "p³ytkoœci"tradycji rodzinnych i wiedzy o historii rodzinnej, na co z ca³¹ pewnoœci¹wp³yw mia³y wielkie migracje okresu
powojennego. Tej "p³ytkoœci"nie mo¿na siê zreszt¹ dziwiæ, skoro tylko 38
proc. osób zadeklarowa³o,¿e posiadajakieœpami¹tki rodzinne, a jeœlije posiada,to s¹ to najczêœciejfotografie (82 proc.)9.
Niestety, rozwijaj¹cy siê na Kaszubachi Pomorzu fenomen badañ i poszukiwañ wynikaj¹cych z zainteresowaniadziejami w³asnej rodziny nie zosta³jeszcze zbadany i opisanylo. A wydaje siê, ¿e fakt prowadzenia amatorskich lub profesjonalnych badañgenealogicznychwyp³ywa z istotnych przes³anekspo³ecznych,odpowiada na drzemi¹ce potrzeby bycia sk¹dœ,identyfikowania siê z jakimœkrêgiem spo³ecznym,budowania wspólnoty (szczególnie w obliczu postêpuj¹cegorozpadu wiêzi spo³ecznych).Procesten jest, jak
siê wydaje, szczególniewidoczny w³aœniena Kaszubachi Pomorzu.

2. Cechy charakterystycznebadañ i zjazdówrodzinnych
Jak zosta³opodkreœlone
wy¿ej, od kilku lat mamy do czynienia z prawdziwym renesansemzainteresowañprzesz³oœci¹poszczególnychrodów pomorskich. Dokumentuj¹ to liczne zjazdy rodzinne i publikacje, dyskusje i prezentacje w mediach, wystawy i konferencje. W tym miejscu trzeba wspomnieæ

9

Zob. W. Derczyñski, Dzieje rodziny w naszejpamiêci. Komunikat z badañ sonda¿o-

wych przygotowanych na XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów-7J'czyn 2000,
Warszawa, CBOS, styczeñ 2000.
iO Ciekawym zjawiskiem godnym osobnej analizy jest sta³e zainteresowanie nazwiskami pomorskimi, szczególnie szlacheckimi (œwiadczyo tym powodzenie ksi¹¿ki E. Brezy, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdañsk 1986). Podobnie rzecz siê ma
z etymologi¹ nazwisk rodzin pomorskich. Œwiadcz¹ o tym choæbydrukowane pocz¹tkowo
w "Pomeranii", a obecnie w ró¿nych gazetach lokalnych cykle autorstwa prof. E. Brezy
dotycz¹ce pochodzenia i znaczenia nazwisk pomorskich, których efektem jest ksi¹¿ka pt.
Nazwiska Pomorzan, Gdañsk 2000. W ten nurt wpisuje siê tak¿e ksi¹¿ka B. Krei, Ksiêga
nazwisk ziemi gdañskiej, Gdañsk 1998, która wywo³a³a ostr¹ polemikê ze strony E. Brezy
(zob. dwie recenzje tego¿ autora: "Rocznik Gdañski", 1998, z. 1, s. 242-252 oraz "Pomerania", 1998, nr 5, s. 59-62).

choæbyo konkursie fotograficznym i wystawie pt. Rodzina Pomorska, zorganizowanych przy okazji obchodów lOOO-leciaGdañskal I oraz o konferencji
naukowej, która odby³a siê we wrzeœniu1997r. pod tym samymtytu³em (materia³y z tej konferencji to kopalnia wiedzy o rodzinie pomorskiej!)l2. Materia³y fotograficznejako Ÿród³odo dziejów rodzinnych, a nie tylko jako ilustracja,
s¹ zreszt¹ nadal niedocenianel3.Tymczasemdo naszych dni zachowa³y siê
wci¹¿ wcale pokaŸnezbiory, i to zarówno rodzin polskich, jak i niemieckichl4.
Innym przyk³ademmog¹ byædwie konferencje zorganizowanewspólnie
przez ZG ZKP i OstseeAkademie w Lubecept. Familienforschung,Familiengeschichte,Heimatgeschichte(odby³y siê w styczniu 1995r. i lutym 1996r.)15
oraz sympozjum pt. TradycjeKaszubów- zjazdy rodowe, które odby³o siê w
Bytowie 3 grudnia 1999r. 16
Fenomen renesansuzainteresowañdziejami rodzin pomorskich ju¿ wywo³a³ zainteresowaniebadaczy,choæci¹gle daleko do jego pe³negoopisania i
przeanalizowania (to ci¹gle powa¿newyzwanie i zadanie badawcze, szczeZob. informator: Rodzina Pomorska. Konkurs fotograficzny, wyd. NCK, Gdañsk
1996 oraz Katalogpokonkursowej ~sta~ fotograficznej Rodzina Pomorska, wyd. NCK,
Gdañsk 1997. Tak¿e Rodzina Pomorska, "Gazeta Morska", 5-6.07.1997.
12 Zob. Rodzina Pomorska, "Pomerania", 1997, nr 11-12, s. 68-70.
13 Bardzo cenne materia³y zawiera ksi¹¿ka J. Golickiego, Album tczewski -lata 1990II

1945. Rody i rodziny tczewskie, Tczew 1999.
14O tymjakie s¹ to zbiory, mo¿na siê by³o przekonaæ,analizuj¹c nades³anemateria³y
na konkurs Rodzina Pomorska. Wielka szkoda, ¿e materia³y pokonkursowe nie ukaza³y
siê drukiem w zapowiadanym albumie. Innym przedsiêwziêciem by³a wystawa Z rodzinnego albumu prezentowana w Muzeum Okrêgowym w Koszalinie oraz wystawa Kaszubi
w starej fotografii, pokazywana w ró¿nych muzeach pomorskich, a obecnie na sta³eumieszczona w kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. Jeœliidzie o zbiory niemieckie zob. przede wszystkim niezwykle cenn¹ kolekcjê ze zbiorów Aleksandra Triechla,
dokumentuj¹c¹ ¿ycie codzienne na wsi pomorskiej na prze³omie XIX i XX wieku. Wystawa zdjêæz tego zbioru by³a prezentowana w kilku miastach w Polsce i w Niemczech.
Znaczna czêœæ
zdjêæjest zreprodukowana w ksi¹¿ce Polen, Deutsche und Kaschuben.
Altag, Brauchtum und Volkskultur auf dem Gut Hochpaleschken in Westpreussenum 1900,
Kassel1997 (wyd. w jêzyku polskim w Kassel1999 r.).
IS Zob. O rodzinach pomorskich w Ostsee-Akademiew Lubece, "Pomerania", 1995,
nr 2, s. 44 i lutym 1996 r. zob. K. Kowalkowski, Historia rodzin i ziemi ojczystej, "Pomerania", 1996, nr 4, s. 76.
16 Na potrzeby tego sympozjum przygotowa³em pierwsz¹ wersjê niniejszego tekstu
oraz ma³¹ wystawkê materia³ów rodzinnych, przywo³anych w du¿ej mierze w poni¿szych
nrzvnisach.
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gólnie dla socjologów i antropologów)17.Wartojednak przedstawiækilka cech,
które wydaj¹ siê byænajbardziej charakterystycznedla badañi animacji zdarzeñ rodzinnych:
l). Szlacheckoœæ.
Wydaje siê,¿ebadaniai poszukiwaniarodzinnes¹ szczególnie mocno obecnew rodzinach, które maj¹jakieœ mniej czy bardziej odleg³e koneksje szlacheckie(na terenie Kaszub - drobnoszlacheckie).Dlaczego
siê tak dzieje w sytuacji, gdy na Kaszubachani Polska szlachecka,ani szlachta jako taka nigdy nie mia³y dobrej opinii i nie by³y zbyt wysoko cenione?18
Przypuszczalnie wynika to choæbyze stosunkowo bogatej bazy Ÿród³owej,
odzwierciedlaj¹cej ¿ycie szlachty,a wiêc ze wzglêdnej ³atwoœciodtwarzania
dziejów rodzinnych. Mo¿e to tak¿ebyæefektem zauwa¿alnegorenesansuzainteresowañkultur¹ szlacheck¹ w Polscei pojawienia siê swoistegosnobizmu
na szlacheckiepochodzenie19.Wynikiem tego mo¿ebyætak¿esk³onnoœæ
niektórych badaczy-amatorów,tak¿ena Kaszubach,do przypisywania sobiezgo³a fantastycznegopochodzeniai zas³ug.Niewiele ma to wspólnego z histori¹,
alejest interesuj¹cym faktem spo³ecznym.W tym podkreœlaniuszlacheckiego
pochodzenia wa¿n¹ rolê odgrywa warstwa estetyczna.Na zaproszeniach,w
ksi¹¿kach (czêsto na ok³adkach), na ró¿nego rodzaju drukach ulotnych czy
okolicznoœciowych pami¹tkach umieszcza siê powszechnie w³asne herby.
Zreszt¹ herby s¹ czêstym przedmiotem zainteresowañbadaczy czy tematem
wyst¹pieñ podczaszjazdów.

17

Cenneuwagi i infonnacjew tym zakresiezawieraj¹ teksty J. Borzyszkowskiego:

Pamiêtnikarstwo i sagi rodzinnejako œwiadectwopomorskiej to¿samoœci,[w:] Rodzina
pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdañsk 1999, s. 73 i n. Zob. tak¿e tego¿, Rodzinne sagi,
"Pomerania", 1996, nr 6, s. 10-11; O Kaszubach i kaszubskiej genealogii, "Kwartalnik
Genealogiczny", 2000, nr 1, s. 7-12.
18 Zob. C. Obracht-Prondzyñski, Zró¿nicowanie spo³eczne Kaszubów w XIX i XX
wieku, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli i pozycji szlachty, [w:] Szlachta - spo³eczeñstwo - pañstwo miêdzy Warmi¹ a Rugi¹ w XVII/-XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stêpiñski, Szczecin 1998, s. 211-223.
19 Ruch ten jest bardzo widoczny, a œwiadectwemmog¹ byæchoæbyzak³adane wcale
licznie ró¿nego rodzaju towarzystwa ziemiañskie czy istniej¹ce czasopisma, zajmuj¹ce siê
badaniami genealogicznymi i heraldyk¹. Szersze z za³o¿enia nastawienie ma za³o¿ony z
inicjatywy heraldyka i genealoga Andrzeja Kulikowskiego Ruch Rodzin, który powo³a³
Fundacjê Rodów Rzeczpospolitej, której zadaniem jest inicjowanie i wspierania badañ
nad dziejami rodzin ¿yj¹cych i wywodz¹cych siê z ziem polskich (Fundacja Rodów Rzecz/Jos/Jolite;, ..Dziennik Ba³tycki". 29.03.1996).
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2) Zró¿nicowanie spo³eczne.Zainteresowaniarodzinne nie ograniczaj¹
siê jednak wy³¹cznie do rodzin o korzeniach szlacheckich. Wiele innych o
pochodzeniugburskim czy inteligenckim tak¿eszukaw³asnychkorzeni. W³aœciwiemo¿napowiedzieæinaczej - kiedy przyjrzymy siê bli¿ej ró¿nego rodzaju poszukiwaniom i ich efektom, to zauwa¿ymy,jak bardzo zró¿nicowane
by³y i s¹ to rody. W niemal ka¿dymmieszaj¹ siê w¹tki szlacheckie,gburskie,
inteligenckie, urzêdnicze,wojskowe itd., itd. Jestto œwiadectworuchliwoœci
spo³ecznej,a jednoczeœniezró¿nicowaniawewnêtrznegorodzin na Pomorzu.
3) Kaszubskoœæ.
Z kwesti¹ powy¿sz¹ ³¹czy siê tak¿e sprawa korzeni etnicznych i œwiadomoœci
kulturowej. Z analizy badañ rodzinnych prowadzonych na Pomorzu, dotychczasowychzjazdów i publikacji wy³ania siê obraz
dominacji Kaszubów w tej sferze.To z Kaszubnajczêœciejwychodz¹ impulsy
badawcze,co wiêcej - w badaniachtych motyw odkrywania czy dowartoœciowywania w³asnych, kaszubskich korzeni rodzinnych jest czêsto wyra¿any
wprostjako decyduj¹cy o podjêciu badañ.W przygotowywanychpublikacjach
czy te¿ w czasiezjazdów silnie obecnajest problematyka kaszubska,podkreœlasiê w³asnepochodzenie,czêstou¿ywajêzyka kaszubskiego(np. w czasie
liturgii podczasmszy œw.).Z drugiej jednak strony trudno by³oby znaleŸæ
na
Pomorzu rodziny o trwa³ym zasiedzeniuw sensieprzestrzennym.Nawet najstarsze rody kaszubskie dziœnie s¹ ju¿ wy³¹cznie kaszubskie. W zjazdach
uczestnicz¹ krewni mieszkaj¹cy nie tylko na Kaszubach,ale na ca³ym Pomorzu i w ró¿nych czêœciach
Polski.
4) Pogranicze kulturowe i s¹siedztwo z Niemcami. Poniewa¿jednak w
wiekach dawnych nasi przodkowie byli niezwykle ruchliwi, tj. wêdrowali i
osiedlali siê nie tylko po ca³ym Pomorzu, ale tak¿edaleko pozajego granicami, na ziemiach polskich i za granic¹, st¹d w spotkaniachuczestnicz¹ czêsto
goœcieniemal z ca³ego œwiata,a liczne ga³êzie rodowe manifestuj¹ swoj¹
zró¿nicowan¹ to¿samoœæ
regionaln¹ czy narodow¹. W tym kontekœciebardzo istotny jest czynnik s¹siedztwa polsko-niemieckiego. Wielowiekowe
wspó³¿ycie na tym samym obszarzespowodowa³o,¿e czêœæ
naszych przodków, ¿eni¹c siê lub wychodz¹c za m¹¿ za s¹siadów-Niemców lub te¿ emigruj¹c do Niemiec, zak³ada³o linie niemieckie, tj. takie, w których z czasem
zaczê³adominowaæœwiadomoœæ
niemieckiej identyfikacji narodowej. W³aœciwiew ka¿dej z rodzin znajdziemy œladytych procesów. Jest to potwierdzenie faktu, ¿e Kaszuby i Pomorzeby³y obszarempograniczakulturowego,
gdzie procesy etniczne i asymilacyjne by³y wielostronne. Mo¿na tylko dodaæ,¿e jest to jedno z na.iciekawszychi najs³abiej opracowanych zagadnieñ
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badawczychprzez historyków i socjologów. Pokazujeono najlepiej, jak uk³ada³y siê stosunki miêdzyetniczne i miêdzyreligijne na pograniczu (pamiêtajmy, ¿e czêstoma³¿eñstwoz osob¹ o innym pochodzeniu etnicznym oznacza³o tak¿ezmianê religii, st¹d obecnoœæ
linii ewangelickich w naszychrodach),
jak przebiega³y procesy akulturacji i asymilacji, jak przenoszoneby³y wzorce cywilizacyjne, wartoœcikulturowe i jak zakorzenia³y siê na naszym gruncie pewne struktury mentalne.
5) Kontekst miêdzynarodowy.Jest on o tyle ciekawy, ¿e w ró¿nych zak¹tkach œwiataodradza siê zainteresowanie w³asnym pochodzeniem i poszukiwanie korzeni w "starym kraju"20, a nawet zjazdy rodzin o pomorskich
korzeniach, np. Pepliñskich21. W jakiejœmierze przyczyni³y siê do tego organizowane od kilku lat Sympozja Polonii Pomorskiej, ale równie¿ klimat
spo³eczny w krajach zamieszkania. Przyk³adów takich poszukiwañ mo¿na
podawaæmnóstwo. Tylko tytu³em egzemplifikacji wspomnê o poszukiwaniach prowadzonych przez rodzinê Jima Visutskie, pe³ni¹cego przez pewien
czasfunkcjê sekretarzaAmbasadyKanady w Warszawie22
, oraz Sihrley Mask
Connolly23. W Nowej Zelandii istnieje specjalne towarzystwo poszukiwañ
genealogicznych, koncentruj¹ce siê na poszukiwaniu korzeni osadników
polskich w tym kraju. Wydano nawet specjaln¹ monografiê dokumentuj¹c¹
losy tej emigracji i poszczególnych rodzin, gdzie jest tak¿e sporo tych z
korzeniami na Pomorzu24.

20

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

wicz na ³amach "Pomeranii" pt. Z Kraju Klonowego Liœcia.Zapiski z opóŸnieniem (publikowany w latach 1995-1998). Znalaz³o siê tu wiele informacji o ¿yciu rodzin kaszubskich
w Kanadzie, np. o rodzinie Pa³ubickich (1995, nr 6, s. 30-35).
21 Zjazd Pepliñskich w Kanadzie, "Pomerania", 1995, nr 6, s. 46. O jednej z ga³êzi
tego rodu zob. W. Kiedrowski, U Pepliñskich w Skoszewie, tam¿e, 2000, nr 6, s. 32-33.
22 Zob. L. Visutskie, Z polskich Kaszub do Kaszub w Kanadzie i z powrotem, tam¿e,
1997, nr 7-8, s. 51-53.
23 S. Mask Conno11ypublikuje swoje prace dotycz¹ce poszukiwañ genealogicznych
oraz dziejów emigracji zamorskiej w ró¿nych czasopismach naukowych i spo³ecznych w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tym tak¿e w "Przyjacielu Ludu Kaszubskiego" wydawanym przez Kashubian Association ofNorth America oraz w "Newsletter Polish Genealogical Society of Minnesota". Zob. list-informacjê tej¿e, Maszkowie w starym kraju,
"Pomerania", 1997, nr 7-8, s. 93-94.
24 History oJthe polish Settlers in New Zeland 1776-1987, by J. W. Pobóg-Jaworowski. Warsaw 1990.
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6) Badacze i animatorzy zjazdów rodzinnych. Wa¿nymjest pytanie o to,
kto prowadzi badaniarodzinne? Czy jest jakiœwzór osobowoœcitakiego¿badacza?Co ³¹czy te osoby? Mo¿na stwierdziæ,¿e cech¹ ³¹cz¹c¹ wszystkie te
osobyjest poszanowaniedla historii, zw³aszczatej w³asnej,rodzinnej. Wszyscy oni s¹ historykami-pasjonatami, choæjeœli idzie o warsztat naukowy, to
jest bardzo ró¿nie. S¹ wœródbadaczyrodzinnych korzeni zarówno historycy
profesjonalni (z wykszta³cenia i zawodu), jak np. prof. Józef Borzyszkowski25,Marian Fryda czy m³ody historyk grudzi¹dzko-tczewsko-toruñski, Tomasz Antoni von Piechowski. Ale s¹ te¿ osoby zupe³nieniezwi¹zane z histori¹ zawodowo, tym niemniej pe³nepasji poznawczych- in¿ynierowie, szkólni, rolnicy, studencii uczniowie etc. Czasamibrak przygotowania fachowego,
brak umiejêtnoœcikrytycznej analizy Ÿróde³archiwalnych, czy te¿ brak umiejêtnoœcikorzystania z dostêpnejliteratury fachowej obni¿awartoœæ
przygotowywanych przez nich sag rodzinnych, powoduj¹c, ¿e wiele w nich b³êdów,
nieporozumieñ i przeinaczeñ,ale tak czy inaczej s¹ one istotnym instrumentem budowania œwiadomoœci
historycznej cz³onków rodzin. Problemy pojawiaj¹ siê wówczas,gdy historycy-amatorzysiêgaj¹ po zgo³afantastyczneopowieœci,zakorzenionebardziej w rodzinnej tradycji ustnej ni¿ znajduj¹ce odzwierciedlenie w Ÿród³ach,i przedstawiaj¹ je jako dowiedzione fakty!
Wa¿n¹ kwesti¹jest tak¿erelacja miêdzy badaniami a zjazdami rodzinnymi. Otó¿ bywa tak, ¿eto pasjabadawczadanej osoby i zgromadzoneprzez ni¹
materia³y rodzinne sk³aniaj¹ innych cz³onków rodziny do refleksji, a nastêpnie prowadz¹ do podjêcia inicjatywy zorganizowaniazjazdu, podczasktórego
spotkaj¹ siê wszystkie osoby - potomkowie i cz³onkowie tej samej rodziny.
Bywa wszak¿ei odwrotnie- kiedy to pomys³zjazdupoprzedzabadania.W ówczas organizatorzy szukaj¹ w krêgu rodzinnym osoby, która mog³aby takie
badania,choæbypowierzchownie, wykonaæ.Zawszejednakjest tak, ¿ew krêgu osób przygotowuj¹cych zjazd s¹ ci, którzy prowadz¹ badaniarodzinne.
7) •ród³a. Na jakich Ÿród³achopieraj¹ siê i powinni opieraæsiê badacze
prowadz¹cy poszukiwania dotycz¹ce losów naszegorodu? Niestety, trzeba
stwierdziæ,¿e nie powsta³ dotychczasklarowny przewodnik dla pomorskich
genealogów-amatorów.Tymczasemistniej¹ce poradniki "ogólnopolskie" czêsto nie uwzglêdniaj¹ specyfiki Pomorza,jego historii, posiadanychzasobów

25

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

Kwartalnik TowarzystwaGenealogicznego",1992,nr l, s. 1-16.
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archiwalnych itp. Analizuj¹c podstawy Ÿród³oweprzygotowywanych opracowañ rodzinnych, mo¿nastwierdziæbardzo zró¿nicowanypoziom wykorzystania Ÿróde³i literatury. Najchêtniej siêgasiê oczywiœciedo Ÿróde³metrykalnych.
Niestety,na Pomorzumamy w³aœciwiedostêpdo aktów USC od pocz¹tków lat
70. XIX wieku oraz niektórych ksi¹g koœcielnychsprzedtego okresu.Niemal
wszystkie starszeksiêgi koœcielne
zosta³ywywiezione do Niemiec i znajduj¹ siê
w Regensburgu,a dostêp do nich jest utrudniony i kosztowny. Widoków na
zwrot tych ksi¹g nie ma, ale mo¿nasobie radziæ,korzystaj¹c z przebogatych
archiwów mormoñskich. Mormoni, ze wzglêdu na przekonaniareligijne, kopiuj¹ wszystkie materia³ygenealogicznei tworz¹ archiwa, z których najbli¿sze
od nasjest w Hamburgu.Byæmo¿e,ju¿ nied³ugowszystkie one bêd¹ udostêpnione przez Internef6 (zreszt¹ Internet staje siê coraz wa¿niejszyminstrumentem i Ÿród³emw poszukiwaniachrodzinnych- niemal ka¿dyz pasjonatówtych
poszukiwañ mo¿epowiedzieæo swoich sukcesachi zaskoczeniachwynikaj¹cych z odnalezieniakontaktu z cz³onkiemrodziny ¿yj¹cym gdzieœna Antypodach i tak¿einteresuj¹cym siê rodow¹ histori¹). Ale brak dostêpudo wielu Ÿróde³metrykalnychnie decydujeo tym, ¿enie warto i nie trzebasiêgaæ
do innych.
Bardzorzadkonp. wykorzystywanes¹ aktas¹dowe{zarówno z czasówI Rzeczpospolitej,jak i okresuzaborui miêdzywojnia).Akta te dotycz¹ nie tylko spraw
karnych czy cywilnych - tu jest ogromnakopalnia informacji o zmianachmaj¹tkowych (nie s¹ niemal w ogóle ruszaneksiêgi hipotecznei katastralne).Brak
zainteresowaniatymi aktami wynika g³ównie z barieryjêzykowej (pisanes¹ po
niemiecku, i to w dodatku gotykiem). Dotyczy to równie¿ dokumentówz czasów uw³aszczeniai reform agrarnych(Komisja Generalnaw Bydgoszczy).Podobnierzecz siê ma z innymi dokumentamiurzêdowymi, np. oœwiatowymiczy
koœcielnymi,ale nie metrykalnymi. Natomiastze wzglêduna poziom zniszczeñ
wojennych na Pomorzuzachowa³osiê stosunkowoniewiele archiwów domowych zawieraj¹cych staredokumentyrodzinne.
Analizuj¹c materia³y rodzinne, mo¿nadojœæ
tak¿edo wniosku, ¿e nie zawszewykorzystanezostaj¹ w stopniuwystarczaj¹cymliczne Ÿród³apublikowane w czasopismach,
wydawnictwachŸród³owychitd. Jesttegoju¿ pokaŸnailoœæ,
a orientacjêu³atwiaj¹ liczne bibliografie i pracenaukowe.CennymiŸród³amis¹
równie¿licznie wydawane,szczególniew ostatnimokresie,materia³ypamiêtnikarskie,korespondencje,autobiografieitd. W sumie,wbrew zauwa¿alnymnie26Czeœæ
materia³ów iu¿ jest tam dostepnych: www.familysearch.org.

Zjazdy rodzinne na Kaszubach i Pomorzu

95

kiedy narzekaniomrodowych historyków, baza Ÿród³owado poszukiwañ rodzinnychjest bardzobogata- potrzebnajest tylko cierpliwoœæ
i rozwijanie w³asnychumiejêtnoœciwarsztatowychw docieraniui korzystaniuzeñ.
Osobnym problememjest, podkreœlana
wy¿ej, umiejêtnoœæ
korzystania i
dostêp do literatury fachowej. Prawdziwymi kopalniami informacji wa¿nych
z punktu widzenia dziejów rodzin s¹ s³owniki biograficzne (z piêciotomowym S³ownikiembiograficznym Pomorza Nadwiœlañskiegona czele), szkice
poœwiêconerodzinom i wybitnym ich cz³onkom w przesz³oœci27,
biografie28
czy monografie wsi, a do nich, jak siê wydaje, amatorscyhistorycy dziejów
rodzinnych siêgaj¹ nazbyt rzadko.
8) Zjazdy rodzinne i ich przebieg. W opisywaniu zjazdów rodowych warto zwróciæuwagê na kilka cech:
- Zjazdy trwaj¹ od jednego do trzech dni i w zale¿noœciod czasutrwania
maj¹ mniej lub bardziej rozbudowany program.
- Zawsze maj¹ one okreœlonyporz¹dek. Najczêœciejzaczynaj¹ siê msz¹
œw.(s¹ takie, gdzie s¹ dwie msze - na pocz¹tku i na koñcu), co nie
powinno dziwiæ,zwa¿ywszy na miejsce wartoœcireligijnych w etosie
kaszubskim czy pomorskim. Potemnastêpujeczêœæ
mniej czy bardziej
oficjalna, której towarzysz¹ referaty o dziejachrodzin, wyst¹pienia okolicznoœciowe,wspomnienianestorówrodzin itd. Potemnastêpujeczêœæ
zabawowa- spotkaniaprzy ognisku lub grillu, zabawa,przy której popisuj¹ siê kapele ludowe, czêstozwi¹zane z dan¹ rodzin¹. Zjazdom towarzysz¹ wystêpy zespo³ówfolklorystycznych, odwiedziny cz³onków
rodziny (czasami s¹ to wrêcz objazdy po bli¿szej i dalszej okolicy, w
czasie których odwiedza siê miejsca wa¿nez punktu widzenia historii
rodzinnej).
- Zjazdy to jednak nie tylko spotkania.Cech¹ charakterystyczn¹s¹ przygotowywane z tej okazji publikacje. S¹ one pod wzglêdem objêtoœci,
zawartoœci,szaty graficznej czy jakoœcidruku bardzo zró¿nicowane.S¹
takie, na które sk³adasiê kilka powielanych stron, a s¹ te¿ takie, które

27 Zob. przyk³adowo G. Danielewicz, Polskie rody w Sopocie, Sopot 1996 czy te¿ P.
K. Kuty, Schedlin-Czarliñscy w walce o polskoœæ
Prus Zachodnich 1860-1920, Lublin 1996.
28 Najnowszy przegl¹d dorobku pomorskiej biografistyki zob. J. Borzyszkowski, Bio-

grafistyka historyczna na Pomorzu ijej rola w umacnianiu to¿samoœciregionalnej,. [w:]
Region i ludzie a historiografia i to¿samoœæ,
red. J. Borzyszkowski, Gdañsk-Ciechanów
1999. s. 73-88.
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maj¹ postaærodowych albumów czy ksi¹¿ek popularnonaukowych.Niektóre zawieraj¹ porz¹dne naukowerozprawy,poœwiêcone
nie tylko dziejom rodziny, ale tak¿edziejom lokalnym czy regionalnym.
Podczaszjazdów maj¹ miejsce równie¿ inicjatywy o charakterzeupamiêtniaj¹cym. Ods³ania siê tablice pami¹tkowe maj¹ce czciæpamiêæ
jakiejœwa¿nej dla rodziny lub spo³ecznoœci
lokalnej osoby, œwiêcisiê
pami¹tkowe kapliczki, krzy¿e przydro¿neitd.
Z tym s¹ czêsto zwi¹zane wystawy, które organizuje siê z okazji zjazdów. Wystawy mog¹ obejmowaæzarówno pami¹tki rodzinne (najczêœciejzdjêcia), ale mog¹ byæpoœwiêcone
tak¿epostaci,któr¹ danarodzina pragnie w szczególnysposóbupamiêtniæ.
Bardzo istotnajest warstwa estetycznazjazdów. Z ich okazji przygotowuje siê rozmaite pami¹tki - identyfikatory, chusty, ró¿nego rodzaju
gad¿ety(np. d³ugopisy), ulotki, czapeczki,proporczyki, nawet pami¹tkowe kamienie z napisami zaœwiadczaj¹cymio obecnoœcina zjeŸdzie.
Wszystko to jest sygnowaneró¿negorodzaju znakami, najczêœciejodwo³uj¹cymi siê do herbu rodowego, jakiegoœsymbolu czytelnego dla
miejsca spotkania(mo¿eto byænp. zarys kszta³tu zabytkowegokoœcio³a) lub portretu osoby,któr¹ chce siê upamiêtniæ.Obecnes¹ tak¿emotywy kaszubskie,np. haftu kaszubskiego,gryfa, abecad³akaszubskiego.
Czasami z okazji zjazdów tworzy siê pami¹tkowe medale, przyznaje
okolicznoœciowenagrody (np. Wyró¿nienie im. Ksiêcia Pomorskiego
Bogus³awaX na zjeŸdzieTrzebiatowskich) lub te¿ wrêcza swoiste dyplomy przynale¿noœci
do rodu (np. podczaszjazdu rodziny Szrederów).
Zjazdom towarzyszy sta³e zainteresowaniemediów, najczêœciejprasy
lokalnej, dla której zawszejest to wa¿newydarzenie, godne odnotowania. Szczególn¹ rolê w dokumentacji zjazdów ma miesiêcznik "Pomerania". Oprócz prasy na zjazdach pojawiaj¹ siê dziennikarze radiowi i
telewizyjni, a materia³y wówczas nagrane s¹ emitowane nie tylko w
stacjachregionalnych, ale tak¿ena antenieogólnopolskiej (np. ze zjazdu Szrederów).Powstaj¹ przy tej okazji tak¿efilmy dokumentalne(np.
o rodzinie Borzyszkowskich).
Zjazdy wreszcie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê inspiruj¹c¹. Czêstomo¿naspotkaæsiê z opini¹ - ,jeœlitamci zrobili zjazd, to my te¿ mo¿emy". Organizatorzy zjazdów nie tylko podpatruj¹, jak inni to robi¹, ale czêsto
zwracaj¹ siê z proœb¹o pomoc, wskazówki czy inspiracje (czêstoproœby te kierowane s¹ do prof. J. Borzyszkowskiego, który sam ma do-
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œwiadczeniew organizacji zjazdów, a ponadto zapraszanyjest na wiele
innych jako referent lub goœæ
honorowy, st¹d ma szerokiepole obserwacji i dzieli siê nastêpnieswoimi uwagami z kolejnymi rodzinami przygotowuj¹cymi zjazd).

3. Zjazdy, spotkania,jubileusze..,
Ka¿degoroku na Kaszubachi Pomorzu odbywa siê kilka lub kilkanaœcie
zjazdów rodzinnych i ich liczba stale roœnie.Trudno nawet jest dokonaæpe³nej inwentaryzacji, tym bardziej, ¿e o niektórych informuje wy³¹cznie prasa
lokalna, a o niektórych nawet w niej nie ma ¿adnejwzmianki. Warto jednak
dla lepszegozobrazowaniazjawiska, o którym mowa, zaprezentowaæ
kilkanaœcierodzin i ich dorobek.
BORZYSZKOWSCY

Kto wie, czy nie jest to rodzina dziœnajlepiej opisanana Pomorzu,przede
wszystkim za spraw¹ prof. J. Borzyszkowskiego,który w 1991r. doprowadzi³
do pierwszego zjazdu tej bardzo licznej i rozkoœcierzonejrodziny. W ka¿dym
ze zjazdów, a odby³y siê one w ró¿nych zak¹tkach Pomorza w 1991, 1992,
1993, 1994, 1996i 1999r9, uczestniczy³ominimum 200 osób z kraju i zagranicy. Ka¿demute¿towarzyszy³y ró¿negorodzaju przedsiêwziêciaartystyczne
czy spo³eczne(np. fundowanie pomników, kaplic i tablic pami¹tkowych proboszczom borzyszkowskim G. Borkowi i W. Kleknerowi, braciom Drapiewskim czy ks. J. Hinzy). Z okazji kolejnych zjazdów wydawano równie¿
publikacje poœwiêconedziejom rodziny Borzyszkowskich (ale nie -tylko),
wybitnym postaciom z dziejów Gochów i-ca³ych Kaszub, wa¿nym wydarzeniom historycznym itd.3OTrzeba podkreœliæ,
¿e rodzinie Borzyszkowskich

:
29

O ostatnimzjeŸdziezob. Zjazd z przesz³oœci¹,
"Kurier Bytowski", 1999,nr 32, s.

11; Tablica w tuchomskim koœciele,tam¿e, s. 10; Zendzeniefamilii Borzyszkowskich, "Pomerania", 1999, nr 9, s. 36-38.
30 Borzyszkowyi Borzyszkowscy.
O dziejach wsi i rodziny,red. J. Borzyszkowski,
Gdañsk-Lipusz1991;Borzyszkowscyi Borzyszkowy... a Swornegacie.O dziejachwsi i
rodziny,red. ten¿e,Lipusz-Swomegacie1992;Borzyszkowyi Borzyszkowscy... a Gachy.
O dziejachwsi i rodziny,red. ten¿e,Lipnica-Lipusz 1993;Borzyszkowyi Borzyszkowscy.
Kociewie,red.ten¿e,Gdañsk-Lipusz-NowaCerkiew 1994;Borzyszkowyi Borzyszkowscy.
Nad Wdzydzami,red. ten¿e,Gdañsk-Lipusz-Wdzydze1996;Borzyszkowyi Borzyszkowscy. Tuchomie,red. ten¿e,Gdañsk-Lipusz1999.
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poœwiêconorównie¿ du¿omiejscana ³amachprasy31oraz zrealizowanoo niej
kilka filmów (tak¿ez samychzjazdów)32.
REKOWSCY

Rodzina o równie starej metryce i jeszczebardziej obecnaw œwieciepolsko-niemieckiegopogranicza (za Odr¹ ¿yje ok. 500 rodzin u¿ywaj¹cych nazwiska Rekowski). Pierwsz¹ solidn¹ monografiê dziejów tej rodziny napisa³
ju¿ w 1887r. Franz von Wotoch-Rekowski33.Uzupe³ni³j¹ w 1921r. jego syn,
Wilhelm von Rekowski34.W 1933r. powsta³"Familienverband derer von Rekowski", reaktywowany na pocz¹tku lat 80. (wyda³ szeregdalszychpublikacji
z dziejów rodziny, w tym zeszyty zwi¹zku, czyli "Mitteilungen")35. W Polsce
powsta³oszeregopracowañzwi¹zanych z dziejami rodziny Styp-Rekowskich
z P³otowa k. Bytowa w zwi¹zku z jej zaanga¿owaniemw pracê narodow¹ w
okresie20-lecia miêdzywojennego.Dziœpracêbadawcz¹nad dziejami rodziny
kontynuuje TomaszRekowski, rodem z Chojnic, mieszkaj¹cy w Hamburgu.
W lipcu 2000 roku odby³ siê w rodowej wsi Rekowo zjazd familijny, w którym
udzia³ wziê³o ponad 350 osób, tak¿espozagranic Polski36.
TRZEBIATOWSCY

To równie¿znanyna Kaszubachród, który podj¹³ siê organizacjiw³asnego
spotkaniaw 2000 r. Na zjeŸdzie,który odby³ siê na pocz¹tku wrzeœnia2000 r.
w Leœniei Sominach, spotkali siê przede wszystkim przedstawiciele dwóch
31

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

sy, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy..., t.VI, s. 155-158
32Zob. ten¿e, "Szada i Wyszkioraz inne Borzyszki", czyli ofilmie Piotra Zarêbskiego z £odzi, tam¿e, s. 183-187.
33 Versucheiner Geschichte der aus den Landen Butow und Lauenburg in Pommern
stammenden Adelsgeschlechter von Wotoch, von Styp, von Wrycz und von Gynz Rekowski,
gesammelt, zusammengestellt und herausgegebenvon Franz von Wotoch-Rekowski, Berlin 1887. Zob. tak¿e tego¿Aus dem Leben eines Generalkonsuls 1874-1905, Berlin 1919.
34 Nachtrag zu Versucheiner Geschichte der aus den LandenButow und Lauenburg
in Pommern stammenden Adelsgeschlechter von Wotoch, von Styp, von Wrycz und von
Gynz Rekowski von Franz von Wotoch-Rekowski, herausgegebenvon Wilhelm von Wantoch-Rekowski, Erfurt 1921.
3sT. Rekowski, Z "rekiem " w herbie, "Pomerania", 1996, nr 6, s. 13-15.
36T.M. Wantoch von Rekowski, Nie ma tojakfamilia. Zjazd Rekowskich w Rekowie,
"Gazeta Chojnicka", 2000, nr 9, s. 6-7; Rekowscy wrócili do Rekowa, "Dziennik Bytowski". 14.7.2000. s. 3.
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najwa¿niejszych i naj liczniej szych ga³êzi tego rodu, tj. Jutrzenków i ¯mudów37.
Z okazji tego spotkania ukaza³a siê specjalna ksi¹¿eczka38, a kilka miesiêcy
wczeœniej wspomnienia dwóch przedstawicieli rodu Aleksandra Trzebiatowskiego oraz ks. Zygmunta Jutrzenka- Trzebiatowskiego39. O rodzinie Jutrzenka- Trzebiatowskich by³o w 1998 i 1999 r. g³oœnoza spraw¹ Gertrudy z d. Jutrzenka- Trzebiatowskiej z Borowego M³yna, która wywieziona po 1945 r. do
Rosji po d³ugich staraniach wróci³a w rodzinne strony4°.
Warto podkreœliæ,¿e rodzina ¯mudów dysponuje dobrym punktem wyjœciado badañ nad dziejami w³asnej rodziny w postaci monografii Herberta
von Smude z 1939 r. oraz opracowania genealogicznego w Genealogisches
Handbuch des Adels pióra tego¿ samego autora41. Swój wk³ad w dokumentacjê dziejów tej rodziny ma tak¿e ks. K. Raepke42.
JANKOWIE

To rodzina o zupe³nieinnych korzeniachni¿ przedstawianedotychczas.W
1995r. odby³ siê w Wygodzie i L¹czyñskiej Hucie na œrodkowychKaszubach
zjazd rodziny Janków- potolnków FranciszkaJanka,który kupi³ w XIX w. znacz¹c¹posiad³oœæ
w tych miejscowoœciach
(ponad100ha)43. Zjazd rodziny po³¹czony by³ z wydaniem okolicznoœciowejksi¹¿eczki autorstwadr. lek. wet. Stanis³awa Jafik44oraz ods³oniêciemtablicy pami¹tkowej poœwiêconejwyj¹tko1.; ,

'31Zjazdrodu, "G³osKaszeb",dod."G³osuPomorza",15.9.2000,s. 12;E. Szczesiak,
Bezszabel,"Pomerania",2000,nr 11,s. 32-37.
38 Trzebiatowscy 1515-2000.I

Zjazd rodzinny w Sominach8-10.09.2000,Sominy2000.

39A. Trzebiatowski,Takto po prówdze belo, Gdañsk1999;Z. Jutrzenka-Trzebiatowski, Przeztrudy do radoœci,Gdañsk1999.
40 Zob. E. Szczesiak,
Porwana. Opowieœæ
o Brance, Gdañsk 1999,M. Bukowski,
Powrót branki, "Dziennik Ba³tycki", 18.12.1998;ten¿e,K. ¯elezek, Radoœæ
w Borowym
M³ynie, tam¿e,19.3.1999.
41Beitriige zur geschichtedes Geschlechtsvon Schmude,1 Teil, Geschichteder
Heimat der pommerelischeAdel. Name, Wappenund iiltere Geschichtedesgeschlechts
von Schmudevon Herbertv. Schmude,Berlin 1939;ten¿e,Schmude(¯muda-Trzebiatowski), Genealogisches
HandbuchdesAdels, Adelige HauserB, Band X, 1972,s. 375-432.
42 K. Raepke,Józef¯muda-Trzebiatowski,
synKazimierza,ostatniz rodu rycerskiego w GliœnieWielkimw parafii Borzyszkowy,[w:] Borzyszkowscy
i Borzyszkowy... a Gochy..., s.108-113.
43
44

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

cowa³w latach 1991-1995dr S. Jank,DêbnicaKaszubska1995.
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wej, wrêcz legendarnejpostaciks. pra³ataFranciszkaJankaz Pelplina oraz drugiemu z ksiê¿yz tego rodu, tragiczniezmar³emuw czasiewojny - Leonowi45.
CHAMIER-GLISZCZYÑSCY

To kolejna rodzina rodem z Gochów,z G1iœna,
bardzo liczna i rozroœniêta.
Zakorzenionarównie¿ w œwiecieniemieckim, st¹d istnienie osobnegozwi¹zku rodzinnego, grupuj¹cego jeszcze do niedawnaniemal wy³¹cznie cz³onków
rodziny Chamier mieszkaj¹cych w Niemczech46
. Obecniezwi¹zek siê otwiera na kontakty z Kaszubamii Polsk¹, czegodowodemmo¿ebyæfakt, ¿ekolejny zjazd zwi¹zku i rodziny odby³ siê w 1999r. na Kaszubach,w Tuchomiu47.
Jednakobserwacjatego¿zjazdu pokazuje,jak trudnejest prze³amywanieistniej¹cych wci¹¿ barier. Zwi¹zek wydaje równie¿ powielane zeszyty zawieraj¹ce materia³y z dziejów rodzint8 .
BORZESTOWSCY

Jedna z najbardziej znanych rodzin na œrodkowychKaszubach, wywodz¹ca siê z Borzestowa, pow. kartuski. Wœródosób szczególniezas³u¿onych
dla tej rodziny jest niew¹tpliwie Bronis³aw Socha-Borzestowski,mieszkaj¹cy
na sta³e w Anglii i od lat publikuj¹cy w prasie polonijnej i nie tylko liczne
artyku³y o tematyce kaszubskiej i pomorskiej49.Spotkanierodzinne z nestorem rodu odby³o siê w lipcu 1994 r. w Kartuzach w Dworze Kaszubskim,
który zosta³ z pocz¹tku wieku wybudowany przez rodzinê Borzestowskichso.
45

J. Borzyszkowski, Z £¹czyñskiej Huty i fJjJgodyw œwiat,"Gazeta Kartuska", cz. 1,

2.11.1995, s. 10, cz. 2, 9.11.1995, s. 10.
46 Siedzib¹ zwi¹zku jest Berlin. Zob. Satzung des Verbandesder Familie von Chamiel; Stand 1 Feb. 1995.
47 K. S³awski, Chamier-Gliszczyñscy, "G³os Pomorza", 21.05.1999; Na rodzinnej
ziemi, "Kurier Bytowski", 1999, nr 20, s. 13.
48 Zob. H. G. Von Chamier-Gliscziñski, Zur Geschichte der familie von Chamiel;
Vortrag anliisslich des familientreffens am 5. October 1996 in Potsdam, "Ver6fentlichungen des Verbandes der Familie von Chamier", Hft 1, Miinchen 1997. Z zakresu badañ
rodzinnych warto zwróciæ uwagê tak¿e na artyku³ H. H. Chamier-Glisczynskiego, Uber
Adelsnamen aus zwei Wortern im Koniglichen Preussen, "Altpreussische Gesch1echterkunde. Bliiter des Vereins for Familienforschung in Ost- und Westpreussen", 1988, Bd 18,
S. 143-145

49 Zob.B. Socha-Borzestowski,
Migawkiz ¿ycia,Londyn1978.

50Zob. J.S., Dom na zawszezwi¹zany z rodzin¹ Borzestowskich, "Gazeta Kartuska",
12.1.1995, s. 8-9.

