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rodzin przyw³aszczali sobie szlachectwo (nobilitas); w wypadku Pe(l)pliñskich
wymaga to osobnego wyjaœnienia. Nazwiska na -ski i formanty pochodne czêsto
skracano, za taki skrót uznaæ mo¿na formy Peploch i Pepluch w SNWPU (bez
wskazania iloœci), utworzono analogicznie jak Kiedroch od Kiedrowski, kasz.
Czinoch od Kinowski, Ki¿och od Ki¿ewski.

Najwybitniejszym przedstawicielem rodziny by³ dotychczas FranciszekPepliñ-
ski (1878-1958), gbur i rybak kaszubski, zwany kaszubskim Drzyma³¹, bo - aby

obejœæ ustawê prusk¹ - zamieszka³ w wozie cygañskim w Wieprznicy pod Koœcie-
rzyn¹, rodem ze Skorzewa pod Koœcierzyn¹ii. Nosi to nazwisko tak¿e Wiktor
Pepliñski, profesor Uniwersytetu Gdañskiego, historyk i znawca prasy pomorskiej.

Zbli¿one fonetycznie s¹ nazwiska: Peplan 4: po I w woj. gdañskim i toruñskim,
2 koszaliñskim, Pepla 30 w woj. warszawskim, Peplak 161: 4 w woj. elbl¹skim,
24 gdañskim, 61 warszawskim, 42 siedleckim, 16 bialskopodlaskim, odnieœæ je jed-
nak mo¿na do podstawy pepla 'guzdra³a', (z po³udnia Kaszub znana mi te¿ pepla
'zacierka, breja'), peplac 'partaczyæ, robiæ coœ Ÿle', peploch 'partacz' Sych IV 56.
Peplau 35: 8 w woj. elbl¹skim, 5 gdañskim, 20 toruñskim, 2 poznañskim odnieœæ
mo¿na do nazwy miejscowoœci Pepelow w pow. Wismar, w Meklemburgii (Zoder
11287). Nazwiska Papla 166 poza Pomorzem, Paplak 73, Paplan O spoza Pomo-
rza i ich pochodne odnieœæ mo¿na do gwarowego paplaæ 'pleœæ, mówiæ od rzeczy'

lub te¿ gw. papla 'topola'.
Za protoplastê Pepliñskich w kanadyjskim Wilnie uchodzi Jacob Pepliñski,

jego dwaj bracia Maciej (Mart) i Anthony oraz 5 sióstr, które powychodzi³y za

Kaszubów, notowani od roku 1869, czêsto pisani Peplansky, niekiedy Peplinskee.
W USA ¿yj¹ w stanach Wisconsin i Montana1z.

podobne oraz pochodne; Ryma, Katar, Floks31. Sapka, Szapke

SNWPU podaje 15 osób pisanych Sapka: po I w woj. elbl¹skim I legnickim,
4 wa³brzyskim, po 3 gorzowskim, katowickim i olsztyñskim; 2 SzaFka: po I w woj.
olsztyñskim i tarnobrzeskim; 17 Szapke w woj. katowickim; Schapke O; Szapko
O; I Szapkowicz w woj. wa³brzyskim; 11 Szapkowski: 7 w woj. szczeciñskim,
3 gorzowskim, 1 siedleckim; SzapekO; 11 Sapkiewicz: 7 w woj. siedleckim, 4 ostro-
³êckim; 262 Sapko: 12 w woj. gdañskim, 6 s³upskim, 102 che³mskim, 79 lubelskim,
20 krakowskim, 5 rzeszowskim, 9 warszawskim; 157 Sapkowski: 6 w woj. bydgo-
skim, 11 gdañskim, I s³upskim, 27 bielskim, 25 suwalskim, 16 gorzowskim, 15 wro-

.1 Jego biogram pióra J. Borzyszkowskiego zob. w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañ-
skiego, pod red. Z. Nowaka, t. III, Gdañsk 1997, s. 407.

12 A. Rekowski, The Saga ofthe Kashub People in Poland, Canada, U.S.A. (brak r. i m. wydania),

passim.
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c³awskim, 7 szczeciñskim, 3 gorzowskim, l siedleckim.
W œród kap³anów diecezji che³miñskiej znalaz³ siê ks. Herman Antoni Schapke

(1842-1908), rodem z Czarnego, w pow. cz³uchowskim, syn rolnika Eryka i Anny
Rogo¿yñskiej, proboszcz i dziekan w Nowym Mieœcie Lubawskim, narodowoœci
niemieckiej (H. Mross, S³ownik biograficzny kap³anów diecezji che³miñskiej...,
Pelplin 1995, s. 290).

Podstawowe nazwisko Sapka najproœciej wywieœæ od rzeczownika staropol-
skiego sapka 'katar'. Autor XVI-wieczny Siennik pisa³: "Ryma, sapka, nie¿yt i in-
nemi imiony zowiemy wilgoæ zbytni¹, która z g³owy p³ynie..." Pocz¹tkowe Sch-
i Sz- to wp³yw niemcz¹cy, wiele przyk³adów na tê substytucjê (podstawianie niem.
Sch- w miejscu polskiego S-) poda³em w artykule o nazwisku Szornak (SI Occ. t.
37 w druku). Sapkiewicz i Szapkiewicz oraz Szapkowicz to formy pochodne,
patronimiczne utworzone za pomoc¹ przyrostka -ewicz lub -owicz; Schapke to
wynik zniemczenia przez wymianê -a na -e. Dziœ sapka w jêzyku ogólnopolskim
nieznana, wystêpuje w kaszubszczyŸnie, gdzie oznacza tak¿e 'z³oœæ, gniew' i ma
wariant podstawowy sapa Sych V 16 i wiele form pochodnych, jak sapk i sapa³a
'mruk'. Zoder II 487 niem. nazwisko Schiipke wi¹¿e z œrednio-dolno-niem. schap
'owca'.

Z nazwiskiem Sapka i wariantami po³¹czy³em tak¿e nazwisko Ryma 29: 8
w woj. gdañskim, 11 katowickim, 5 legnickim, 3 opolskim, po l warszawskim i
radomskim, pochodnym od dawnego polskiego ryma 'katar', pochodnego od grec-
kiego i (z greki zapo¿yczonego) ³aciñskiego reuma 'katar' w medycynie, 'pr¹d,
strumieñ' ogólne od czasownika reo 'p³ynê' (por. s³ynne Heraklitowe Panta rei
'wszystko p³ynie'), Br 472. Od wyrazu tego, jak powszechnie wiadomo, pochodzi
nazwa reumatyzm, zwany na Pomorzu tak¿e rojm¹. J. M¹czyñski w swoim S³ow-
niku z roku 1564 pisa³: "Cieczenie albo fluks z nosa id¹cy, ryma" (za Podrêcznym
s³ownikiem dawnej polszczyzny S. Reczka, Wroc³aw 1968, s. 432, 439). Inn¹
rodzinê etymologiczn¹ oczywiœcie stanowi ³aciñski wyraz rima, -ae 'szpara', np.
rima oris 'szpara ust'. Por. nazwiska Katar O; Katara O, Katarz l w woj. wro-
c³awskim, Katarak l w woj. warszawskim i wiele innych pochodnych. Do rdzenia
tego nale¿y estetyczna kategoria katharsis 'oczyszczenie', wprowadzona przez
Arystotelesa, imiê Katarzyna 'czysta (w sensie fizycznym, bo w sensie ducho-
wym, moralnym czysta to Agnieszka od gr. agneia 'czystoœæ, niewinnoœæ'), kata-
rowie 'czyœci', czyli albigensi (od n. miasta Albi w po³udniowej Francji),
XII-XIII-wieczna sekta religijna, znana z Lombardii i po³udniowej Francji.

Gdy o wyraz.fluks (z ³ac..fluxus, -us 'wyp³yw, p³yniêcie') chodzi, wyst¹pi³ on
jako podstawa nazwiska Fluks u 295 obywateli: 33 w woj. elbl¹skim, l gdañskim,
11 s³upskim, 152 warszawskim, 57 ostro³êckim, pochodne Fluksik 62: 13 w woj.
elbl¹skim, 43 warszawskim, 4 pilskim, 2 szczeciñskim.
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32. Sitterle, Sitterlee i podobne

SNWPU podaje 7 osób pisanych Sitterle: po 1 w woj. gdañskim i s³upskim,
5 warszawskim; 36 Sitterlee: 4 w woj. bydgoskim, 25 gdañskim, 6 s³upskim, 2 ko-
szaliñskim, 1 krakowskim; 1 SitterleJw woj. s³upskim; 1 Sitterile w woj. gdañskim;
1 Zitermann w woj. elbl¹skim. Magazyn Kaszubski "Rodno Zemia", pr. II Telewizji
Polskiej w dniu 15 lipca 2001 r. prezentowa³ rodzinê Sitterle z Kamienicy Szla-
checkiej, pow. kartuski jako plantatorów truskawek.

Nazwisko pochodzi bezpoœrednio z jêzyka niemieckiego, poœrednio z jêzyka
³aciñskiego jako nazwa zawodowa. W œrednio-dolno-niem. by³ rzeczownik suter
'krawiec', czêœciej wyraz oznacza³ te¿ 'szewca', zapo¿yczony zosta³ z ³ac. sutor, -

oris 'szewc'. Koñcowy element -le czy -lee, w niemotywowanym (niezrozumia-
³ym) nazwisku (oddano go nawet przez -lej mo¿e przez nawi¹zanie do zwierzêcia
lew) pochodzi ze œrednio-dolno-niem. przyrostka z³o¿onego -elfn (a to ze staro-
wysoko-niem. -i/f(n)), powsta³ego z -il- oraz -f(n). Rozwin¹³ on siê w dzisiejszy
przyrostek zdrabniaj¹cy -lein, np. Kindlein od Kind 'dzieci¹tko od dziecko'. Ety-
molog niemiecki F. Kluge (437) podaje, ¿e w staroniemieckim by³ to przyrostek
dominuj¹cy, w nowoniemieckim upowszechni³ siê z pó³nocy Niemiec pochodz¹cy
przyrostek -chen, np. Kindchen od Kind. £aciñskie u z rzeczownika sutor prze-
sz³o w niem. U, a Polacy oddali je przez i por. analogicznie Suchta od imion typu
Sulislaw, Sulirad, po niemiecku Suchte(n), polskie Sychta, Kurk, niem. Kurk,
s³owiñskie Kirk i wiele innych.

Onomasta niemiecki Zoder II 617, 704 podaje niem. nazwiska Sitterlin i Sutterlin
i odnosi je w³aœnie do podanego rzeczownika (ostatecznie) ³ac. sutor, dopuszcza
te¿ (homonimicznie) od rzeczownika Sutter, który w gwarach oznacza 'bagno' lub
od nazwy wsi Sutter w Bawarii. Samo nazwisko: Hynrich Sutter podaje z roku
1510. M. Gottschald (Go 564) z kolei podaje w³aœnie m.in. Sutterle, Sutterlin,
Sitterle.

Wracaj¹c do ³aciñskiego sutor, powiedzieæ trzeba, ¿e oznacza³o ono 'tego, co
szy³' od czasownika suo, suere, sui, sutum 'szyæ, z³¹czaæ', a ³¹czyæ mo¿na by³o
skóry zwierzêce, z czego rozwin¹³ siê zawód krawca (od kroiæ - materia³ - jak

niem. Schneider od schneiden 'kroiæ') i po³y skór na nogi, z czego rozwin¹³ siê
zawód szewca (po polsku od szyæ, w niem. Schuster, od Schuh 'but', a ostatecznie
od ³ac. sutor 'szewc'). W œredniowiecznej i koœcielnej ³acinie szewc to sutor, a kra-
wiec sartor, -oris (z czego w³oskie sarto, te¿ sartore, dawne fi. sartre, por. na-
zwisko Sartre) od czasownika sarcio, -¿re, sarsi, sartum '³¹czyæ, szyæ'.

Wspomniane nazwisko Zitermann do podstawy niem. Suter przyjê³o cz³on
-mann od pe³nego rzeczownika Mann 'mê¿czyzna, cz³owiek'.
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33. Ugowski i podobne

SNWPU podaje 133 osoby nazywaj¹ce siê Ugowski: 1 w woj. bydgoskim,
8 elbl¹skim, 108 gdañskim, 3 s³upskim, 10 toruñskim, 2 szczeciñskim, po l w lesz-
czyñskim, wa³brzyskim i w³oc³awskim.

Historycznych zaœwiadczeñ tego nazwiska jest niewiele na Pomorzu Gdañ-
skim. W katastrze frydrycjañskim z roku 1773 w Lubieszynie, w gm. Nowa Karcz-
ma, pow. koœcierski zanotowani zostali dwaj cha³upnicy lub komornicy, tj. ludzie
bez ziemi, zwani po niemiecku Einlieger: Laur.(entius), tj, Wawrzyniec Ugowskj
i P.(aul) Ugowskj, nazwisko Ugowski znam ze Skorzewa pod Koœcierzyn¹, na
cmentarzu katolickim w Dziemianach, pow. koœcierski spoczywa W³adys³aw Ugow-
ski, ur..w 1957 r. (rok œmierci nie zosta³ podany).

Zgrupowanie rodziny w woj. gdañskim ka¿e szukaæ jej podstawy s³owotwór-
czej w tym regionie. I oto jest wieœ Ugoszcz pod Bytowem, zwana po niemiecku
Bernsdorf. G. Surma (PMT IX 14, 63) podaje dla niej zapisy, potwierdzaj¹ce
formê niemieck¹ z czasów krzy¿ackich; Bernhardisdorf 1350, Bernsdorf 1354,
Bernstorff1628, które zinterpretujemy jako 'Wieœ Bernarda' od niem. Dor! 'wieœ'.
Oboczn¹ formê niemieck¹ i polsk¹ zawiera inwentarz starostwa bytowskiego z roku
1638: Villa Bernsdorffalias 'inaczej' Ugoszcz cum praedio 'z wybudowaniem'
(chodzi prawdopodobnie o Ugoskie Budy, po³o¿one na p³dn.-wschód od wsi) F 46,
3. 14. Polsk¹ nazwê t³umaczono jako strukturê dzier¿awcz¹ od nazwy osobowej
Ugost jak Bydgoszcz od Bydgost, Ma³ogoszcz od Ma³ogost, Dobrogoszcz od
Dobrogost. Prof. H. Górnowicz postawi³ tezêl3, ¿e czêœæ nazw wsi z cz³onem
-goszcz bierze swe nazwy od wczeœniejszych nazw jezior i rzek, a cytowany wy-
¿ej zapis wsi Ugoszcz z roku 1638 mówi te¿ o rzece Ugoskiej i jeziorze Ugoskim,
która wpada do Jeziora M¹drzechowskiego, a jezioro nazywa siê dziœ Ugoskie,
Ugoszcz, Wielkie lub Ma³e. By³yby to zdaniem tego uczonego p³ytkie jeziora i rze-
ki, w których woda niejako goœci, tj. czêsto z nich odp³ywa. Jest te¿ wieœ Ugoszcz
w pow. Rypin, le¿¹ca równie¿ nad rzek¹ Ugoszcz, S³ownik geograficzny (SG
XII, 1892, s. 750) mówi o wsi, folwarku i dobrach Ugoszcz i wymienia w³aœciciela
Wojciecha Ugoszczkiego (bez -s-). Jest te¿ Ugowo w pow. bia³ostockim z ko-
œcio³em z roku 1753 (SG XII 751), które równie¿ mog³oby daæ pocz¹tek nazwisku

Ugowski.
Nazwisko Ugoszczski lub Ugosc(s)ki zosta³o zapisane w roku 1418 w Brze-

œciu Kujawskim, tak odczyta³a redakcja SSNO V 518 zapis Cunath Vgosciski~

13 H. Górnowicz, Najstarsze typy nazw geograficznych Pomorza Œrodkowego, [w:] Ze studiów
nad toponimi¹ Pomorza Œrodkowego, pod red. E. Homy, Koszalin 1976, s. 29-30 i w innych
pracach. F. Nieckula, Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -j&, "Rozprawy Komisji Jêzykowej
Wroc³awskiego Tow. Naukowego", V, 1965, s. 65-147.
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i Nicolaus Vgosczski, a Z. Kaleta ze wspó³autorkami wi¹¿¹ je ze wsi¹ Ugoszcz
w gm. Brzuze, w woj. w³oc³awskim (tj. pow. rypiñskim, o której wy¿ej, SEMOT
III 206. PES XII 51 wymienia nazwisko Ugoski h. Œlepowron z roku 1500 w tym-
¿e Ugoszczu, a Ugowski herbu niewiadomego w roku 1700 z Ugowem w pow.
bia³ostockim. Wariantu Ugoski SNWPU nie podaje. Rodz¹ siê wiêc dwa proble-
my: 1) jeœli Ugowski pochodzi od Ugoszcz pod Bytowem, to sk¹d to -w-, regular-
nie przymiotnik' od tej wsi brzmi ugoski (tak ju¿ w roku 1638 Ugoska Rzeka
i Ugoskie Jezioro), 2) jeœli od Ugowo w pow. bia³ostockim, to dlaczego dziœ tam
nieznane, ludnoœæ wiejska tak ³atwo nie opuszcza swych siedzib. Nie uprzedzaj¹c
odpowiedzi historyków i genealogów, na drugie z postawionych pytañ powiedzieæ
mo¿na: czêœæ Ugowskich na Pomorzu Gdañskim mo¿e pochodziæ z Bia³ostocczy-
zny, czêœæ z wtórnym -w- z Ugoszcza w pow. rypiñskim zamieszkuje w woj. to-
ruñskim (10 osób). Wiêkszoœæ jednak wi¹za³bym z Ugoszczem pod Bytowem.
Wtórne -w- by³o wyrazem szlacheckoœci dla wielu rodzin, nobilitowa³o rodziny.
Zdaniem K. Nitscha (JP 29, 1949, s. 224-227) pojawia³o siê w XVIII w., a wed³ug
niektórych nawet w wieku XV. Chodzi o nazwiska Zalewski ze wsi Zalesie, Mo-
kronowskich ze wsi Mokronosy, Kozierowskich ze wsi Kozierogi, które etymo-
logicznie pisa³y siê wczeœniej Zaleski, Mokronoski, Kozieroski. Tak te¿ Ugoski
czy to z Ugoszcza rypiñskiego czy z Ugoszcza podbytowskiego zacz¹³ siê pisaæ
Ugowski (dokumentalnie pod koniec XVIII w.). Ugoszcz pod Bytowem by³ wsi¹
ksi¹¿êc¹ (Biskup 130), ale od takich równie¿ powstawa³y nazwiska na -ski, por.
np. Skwierawski i Tuszkowski ze Skwieraw w pow. bytowskim i ze wsi Tuszko-

³1.Y w pow. koœcierskim.
Zbli¿onymi nazwiskami z pocz¹tkowym J- s¹ Jugowicz 49 poza Pomorzem:

21 w woj. ³ódzkim, po 8 w nowos¹deckim i szczeciñskim, 7 bielskim, 5 gorzowskim
i Jugowiec 166: 66 w woj. krakowskim, 34 katowickim, 13 jeleniogórskim, 10
legnickim, po 8 w s³upskim, czêstochowskim i wa³brzyskim. Herbarz Leszczyca
podaje Jugiewicz h. Sas bez bli¿szych informacji (s. 291). Wi¹zaæ je mo¿emy
z imieniem Hugo i Ugo; ten ostatni wariant prejotowany da³by wymienione posta-
ci. Wskazywaæ na ni¹ wprost mo¿e postaæ Jugo 280, z czego po 3 w woj. elbl¹-
skim i s³upskim, Mo¿e te¿ wzi¹æ by trzeba pod uwagê ap. jugo, obocznie igo
jarzmo'. Nazwisko Jugowski 16: 11 wwoj. krakowskim, 3 radomskim, 2 ³ódzkim
odnosz¹ heraldycy (zob. PES VI 223) do wsi Jugowice w pow. wielickim, o któ-
rej zob. SG III 621; przypisuj¹ im herb Strzemiê i datuj¹ na rok 1560. W czasach
krzy¿ackich (1375 r.) notowana by³a te¿ wieœ Jugowo w pow. tucholskim, w roku
1689 pojawia siê ta nazwa jako jezioro, U. Kêsikowa wywodzi jej nazwê od im.
Jugo (od Hugo), PMT II 64.

Przy okazji warto zwróciæ uwagê na to, ¿e nazwa wsi Ugoszcz pod Bytowem
zawsze traktowana by³a przez miejscow¹ ludnoœæ w rodzaju mêskim: (ten) Ugoszcz,
do Ugoszcza, w Ugoszczu. Tak mówi¹ do dziœ okoliczni Kaszubi (tradycjê znam
choæby poprzez dziadka ze strony ojca, dla którego by³a to wieœ rodzinna), takie



256 EDWARD BREZA

œwiadectwa przekazuje nam tak¿e historia: w Ksiêdze Szkaplerza Œw. par. Ugoszcz
mamy wzmianki o cz³onkach: z Ugoszcza, SG XII 75 podaje: "Z Ugoszcza pro-
boszcz pobiera³ 23 korcy ¿yta". Dopiero po ostatniej wojnie nap³ywowa ludnoœæ
zapatrzona w odmianê miasta wojewódzkiego Bydgoszcz (historycznie jednak
Bydgoszcza, np. w roku 1558 Bydgoszcza) zaczê³a przypisywaæ nazwie rodz. ¿.:
(ta) Ugoszcz, do, w Ugoszczy. Tak te¿ paradoksalnie poda³ WU III 494 Ugoszcz
pod Bytowem w dope³niaczu Ugoszczy, Ugoszcz pod Rypinem: do Ugoszcza.

34. Wolfard, Wohlfahrt i podobne

SNWPU podaje 14 osób nosz¹cych nazwisko Wolfahrt w woj. gdañskim,
20 Wolfard poza Pomorzem: 2 jeleniogórskim, 3 legnickim, po 4 w katowickim
i wroc³awskim, 7 w woj. bia³ostockim; 59 Wolfart, z tego 2 w woj. bydgoskim,
9 gdañskim; 1 Wolfat w woj. bia³ostockim; 6 Wolfahrt: 1 w woj. warszawskim,
5 krakowskim; 25 Wohlfahrt: 15 w woj. gdañskim, 10 ³ódzkim; 2 Wohlfart w woj.
gdañskim; 7 Wohlfarth w woj. warszawskim; l WohlgeJahrt w woj. szczeciñ-
skim.

Historycznie na Pomorzu zapisane zosta³o w ksiêdze metrykalnej par. Pogódki
pod Skarszewami (ksiêga w miejscowym archiwum parafialnym, niepaginowana):
Joannes Wolfart 1675. Bogato dokumentuj¹je J. Muhl w historii pow. gdañskiego
wy¿ynnego (Muhl) iW. Heidn w dziejach pow. kartuskiego (Heidn). W roku 1769
Christian Wolfahrt sprzeda³ karczmê w Lublewie, w roku 1850 w K³odawie miesz-
ka³y 3 rodziny Wohlfartów; w roku 1819 Johann Wohlfahrt uzyska³ prawo w³a-
snoœci w Nowej Wsi pod Przywidzem, i w tym¿e roku 1819 Michel Wohlfahrt
w Suchej Hucie (Trockelihiitte) pod Skarszewami (Muhl 30, 124, 187, 194).

Rodzina Micha³a (Michael) Wohlfahrta zosta³a potraktowana w ksiêgach me-
trykalnych ewangelickich w PrzyjaŸni jako przyby³a nowo do Majdan pod Przywi-
dzem w latach 1740-1750, w tych¿e Majdanach w roku 1773 mieszkali Michel
i Johann Olfarth, w roku 1772 ¿y³ niejaki Wolfart w Borczu; w roku 1773 wed³ug
katastru frydrycjañskiego Daniel Wohlfahrt mieszka³ w Mi³owie (Schonbeck)
pod Przywidzem, a w Górnej Hucie (Oberhiitte) pod Przywidzem Christian 01-
Jarth, na pocz¹tku XX w. Perdinand Wohlfahrt by³ so³tysem we wspomnianej
Nowej Wsi; w I wojnie œwiatowej polegli Reinhold Wohlfahrt z Z¹brska i niepoda-
ny z imienia Wohlfahrt z £apina; Hulda Wohlfart z Grzybna pod Kartuzami opo-
wiada³a, jakich krzywd dozna³a jej rodzina od Rosjan i Polaków w 1945 r. (Heidn

37,170,292,307-309,374,379,388,498,500,581,582).
Nazwisko nie by³o rozumiane ani przez Niemców, ani przez Polaków, dziœ te¿

jest niemotywowane. Niekiedy pocz¹tkowe W-, jak widzieliœmy, traktowano jako
protezê w wymowie typu uokuo, uucho i dlatego forma Olfarth (nie wystêpuje
jednak w SNWPU), por. Olter i Wolter. Mo¿na by, nawi¹zuj¹c do podstawowych
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z punktU widzenia opisowego wyrazów: wohl 'zdrów, dobry, pomyœlny' i Fahrt
'podró¿, jazda', powiedzieæ, ¿e Wohlfahrt to nazwisko z³o¿one od ¿yczenia Wohl

Fahrt! 'szczêœliwej podró¿y', niejako jak ang.farewell. Zauwa¿yæ jednak trzeba,
¿e rzeczowniki czynnoœciowe rzadko przechodz¹ do roli nazw w³asnych. W zaso-
bie polskich nazwisk (wyzyskuj¹c SNWPU) nie mamy ewentualnie nazwiska Pod-
ró¿. Jest Droga 63, ale mo¿e byæ motywowane zamieszkaniem obok drogi i nale¿eæ
do ³añcucha nazwisk typu Góra, Las, £¹ka; Dró¿ka 279 mo¿e byæ form¹ po-
chodn¹ od istniej¹cego ju¿ nazwiska Droga, jak Kaletka od Kaleta, Kalembka od
Kalemba lub byæ motywowane zamieszkaniem podle dró¿ki. Jazda O i pochodne
mog¹ nawi¹zywaæ do formacji wojskowej na koniach: jazda w przeciwieñstwie
do piechoty na ¿o³nierza tej formacji. W zasobie ³aciñskich przydomków (cogno-
mina) te¿ nie mamy form Via czy Iter od rzeczowników via 'droga jako trakt' i iter

'podró¿'.
Onomaœci niemieccy s¹dz¹, ¿e omawiane nazwisko to pierwotna forma Wol-

frat lub Woljhart, a wiêc w I cz³onie wystêpuje rzeczownik Wolf'wilk', a w II Rat
'rada', czyli wilcza rada (jak z bajek Ezopa pochodz¹ca niedŸwiedzia przys³u-
ga), lub te¿ 'mocny jak wilk', por. Bernhard (polskie Bernard) od Bar 'niedŸwiedŸ'
i hart 'mocny'. W XVI w. mia³o dojœæ do przekszta³cenia w Wohlfahrth. Tak twierdzi
Zoder II 858, przytaczaj¹c z roku 1142 zapis Wolfradi abbatis 'opata Wolfrada',
tak pojmuje te¿ V. Hellfritzsch (218-219) potwierc:tzaj¹cy zapis Nickei Wolfrad
z roku 1456, podaj¹c staro-wysoko-niem. imiê wolf-hart 'silny jak wilk'.

W Polsce n. os. Woljhart notowana by³a od roku 1351: Cunadus et Woljhar-
dus, fratres dicti Zulow 'Kunad i Woljhard, bracia zwani Su³ow lub Sulow (por.
SSNO V 257 i VI 188) ze Œl¹ska oraz Woltharth Pyzicz de Crakovia z roku 1383
'Woljhart Pyszyc lub Pyzic (zob. SSNO IV 404) z Krakowa'. Zapisy z koñcowym
-d lub -t uwarunkowane s¹ morfologicznie: staro-wysoko-niem. jest tu hart, ale
gotyckie hardus, staroang. heard, jak zaznacza Kluge (294). Zapisy polskie ka¿¹
wiêc odnieœæ to nazwisko do II cz³onu -hart 'mocny', nie rat 'rada'. Cz³on I tych
zapisów wi¹¿e z rzeczownikiem Wolf'wilk' tak¿e Z. Klimek (SEMot 5, s. 292).

Na Pomorzu nazwisko ma historycznie wyraŸn¹ geografiê: okrêg Przywidza
i Skarszew, gdzie zaœwiadczone zosta³o od XVII w. Wnosiæ mo¿na, ¿e nosili je
ludzie sprowadzeni przez starostów skarszewskich lub kartuzów z Pomorza Za-
chodniego, by karczowali okoliczne lasy, wtedy bowiem te tereny zosta³y zasiedlo-
ne w miejscowoœciach zwanych Hutami: np. Czarna Huta, Gromadzin, po niemiecku
Scharshiitte, Kierzkowo, po niemiecku Strauchhiitte, Sucha Huta, po niemiecku
Trockenhiitte w pow. gdañskim wy¿ynnym czy Starkowa Huta, Chylowa Huta,
Kapelowa Huta, dziœ Kaplica, Egiertowa Huta, dziœ Egiertowo w pow. kartu-
skim. Muhl (189) wspomina, ¿e o przekazywanych terenach wokó³ Skarszew, Przy-
widza, Czapelska w dokumentach z lat 1622, 1624, 1631 mówi siê actum in silva
'dzia³o siê w lesie', by³y to tereny dopiero karczowane.
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MAREK CYBULSKI

NAZWY RODZIMYCH RYB MORSKICH
W DWU KASZUBSKICH S£OWNIKACH

(SYCHTY I TREPCZYKA³

Leksykografia kaszubska, zw³aszcza XX-wieczna, mo¿e siê poszczyciæ zna-
cz¹cym dorobkiem!; pod wzglêdem liczby i jakoœci s³owników kaszubszczyzna
nale¿y do mikrojêzyków wzbudzaj¹cych zazdroœæ w œwiecie s³owiañskim. Najbo-
gatsze zbiory kaszubskiego s³ownictwa zawieraj¹: S³ownik gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej ksiêdza Bernarda Sychty2, Pomoranisches Worterbuch
Friedricha Lorentza, kontynuowany przez Friedhelma Hinzego3 , a tak¿e Atlas jê-
zykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich pod redakcj¹ Zdzis³awa Stiebe-
ra (t. I-VI), a nastêpnie Hanny Popowskiej-Taborskiej (t. VII-XV)4. Zadaniem
tych monumentalnych wydawnictw by³a rejestracja mo¿liwie pe³nego zasobu s³ów
u¿ywanych w dialektach kaszubskich, a w wypadku s³ownika Lorentza-Hinzego
równie¿ w kaszubskiej literaturze. Odmienny charakter ma wydany w 1994 r. pra-
wie dziewiêciusetstronicowy S³ownik polsko-kaszubski Jana Trepczyka5. Ce-
lem tego przek³adowego, dwujêzycznego leksykonu jest nie tyle zdawanie sprawy
ze stanu kaszubskiego s³ownictwa pod koniec XX w., ile jego ksztahowanie. Trep-
czyk - poeta, nauczyciel i dzia³acz kaszubski - równie¿ jako leksykograf pragn¹³

braæ udzia³ w tworzeniu kaszubskiego jêzyka literackiego: poprzez odpowiedni do-
bór leksyki funkcjonuj¹cej w gwarach kaszubskich oraz uzupe³nianie luk neologi-
zmami ró¿nego typu6. Pod tym wzglêdem 2-tomowy S³ownik polsko-kaszubski

l H. Popowska-Taborska, Dzieje leksykografii kaszubskiej, [w:] ta¿, W. Boryœ, Leksyka kaszubska

na tle s³owiañskim, Warszawa 1996, s. 11-66.
2 W Indeksie a tergo do S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty, oprac.

przez B. Roclawskiego, znajduje siê prawie 61 tysiêcy wyrazów kaszubskich. Por. H. Popo-
wska-Taborska, op. cit., s.47.

3 F. Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, Bd. I, Berlin 1958, Bd. H-V, fortgefiihrt von F. Hinze,

Berlin 1968-1983.
4 Atlas jêzyko~ kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, opr. Zespó³ Instytutu S³owianoznawstwa

PAN pod red. z. Stiebera (t. I-VI) i H. Popowskiej-Taborskiej (t. VH-XV), t. I-XV, Wroc³aw

1964-1978.
5 J. Trepczyk, S³ownik kaszubsko-polski, t. 1-2, Gdañsk 1994.
6 Por. E. Rogowska, Nazwy roœlin uprawnych w "S³owniku polsko-kaszubskim" Jana Trepczyka,

[w:] Tematy. Ksiêga jubileuszowa w 70. rocznicê urodzin Profesora Leszka Moszyñskiego. Slawi-

styka, nr 9, Gdañsk 1998, s. 191-201.
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J. Trepczyka, obejmuj¹cy oko³o 60 tysiêcy hase³ polskich, stanowi kontynuacjê
S³ownika polsko-kaszubskiego Aleksandra Labudy 7, który zawiera³ 10 tysiêcy
wyrazów polskich8, i poprzedzaj¹cego go S³owniczka kaszubskiego tego¿ auto-
ra9. Pod wzglêdem liczby hase³ (lecz nie sposobu ich opracowania) S³ownik pol-
sko-kaszubski Trepczyka bli¿szy jest natomiast 7-tomowemu S³ownikowi gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej Sychty. Dlatego w³aœnie te dwa s³owniki:
S³ownik polsko-kaszubski J. Trepczyka i S³ownik gwar kaszubskich na tle
kultury ludowej B. Sychty stan¹ siê w niniejszym artykule przyk³adami ilustruj¹-
cym odmiennoœæ podejœcia do mateña³u leksykalnego obu typów s³owników: re-
jestruj¹cych leksykê oraz kszta³tuj¹cych system leksykalny.

Obiektem porównania bêd¹ nazwy rodzimych ryb morskich!O, tj. ryb wystêpu-
j¹cych stale lub okresowo w Ba³tyku, zawarte w badanych leksykonach. Kaszubi,
¿yj¹c od wieków na pó³nocnym krañcu Polski, nad morzem, wypracowali w tej
dziedzinie bogate s³ownictwo. Ksztahowanie leksyki literackiej kaszubszczyzny
w tym zakresie raczej nie wymaga zatem tworzenia neologizmów, co wydaje siê
najprostszym sposobem wp³ywania na system s³ownikowy. Mo¿na siê natomiast
spodziewaæ pewnej selekcji mateña³u dialektalnego, redukcji wañantów fonetycz-
nych i morfologicznych, propozycji zmian zakresów znaczeniowych itp.

Wykaz ryb morskich ¿yj¹cych w Ba³tyku zosta³ zaczerpniêty z ksi¹¿ki Ludwi-
ka ¯mudziñskiego Œwiat zwierzêcy Ba³tyku!!. Zosta³o w niej opisanych 41 gatun-
ków ryb wystêpuj¹cych stale lub okresowo w Ba³tyku.

Nie wszystkie z nich maj¹ - w œwietle danych zgromadzonych w obu s³owni-
kach - swe kaszubskie nazwy. Ani w s³owniku Sychty, ani w leksykonie Trepczy-

ka nie zosta³y zarejestrowane kaszubskie nazwy nastêpuj¹cych gatunków:
1) ciosa, Pelecus cultratus L. (SDor2 podaje równie¿ nastêpuj¹ce synonimy

tej nazwy: kostur, ose³edec),
2) boleñ, Aspius aspius L.,
3) witlinek, Odontogadus merlangus L. (wed³ug SDor równie¿ merlan),
4) motela, Enchelyopus cimbñus L.,
5) wêgorzyca, Zoarces viviparus L.,
6) belona, Belone belone L.,

7 A. Labuda, S³oworz kaszi!bsko-polsczi, oprac. nauk. E. Brezy; J. Trepczyk, S³ownik polsko-

kaszubski, oprac. nauk. J. Tredera, Gdañsk 1981.
8 Cyt. za J. Treder, Jêzyk i leksykon Jana Trepczyka, [w:] J. Trepczyk, op. cit, s. 457.
9 A. Labuda, S³owniczek kaszubski, Warszawa 1960.
10 Nazwom ryb w kaszubszczyŸnie poœwiêcona jest m.in. praca B. Œ1askiego, S³ownictwo rybackie

i ¿eglarskie u Kaszubów nadmorskich, "Prace Filologiczne", 1916, s. 536-558; por. te¿ tego¿, S³ow-
nik morsko-rybo³ówczy, Poznañ 1922; tego¿, S³ownik rybacko-¿eglarski i szkutniczy, "Slavia Occi-
denta1is", 1930, s. 142-291; nazwy ryb w polszczyŸnie i czêœciowo w kaszubszczyŸnie omawia
te¿ Z. Brocki, Morze pije rzekê. Historyjek z ¿ycia terminów morskich zbiorek trzeci, Gdañsk 1969.

11 L. ¯mudziñski, Œwiat zwierzêcy Ba³tyku, Warszawa 1974, s. 158-175.
12 SDor = S³ownikjêzyka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I-XI, Warszawa 1958-1969.
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7) cierniczek, Pungitus pungitus L.,
8) pocierniec, Spinachia spinachia L.,
9) iglicznia, Syngnathus typhle L.,
10) wê¿ynka, Nerophis ophidion L.,
11) kur diabe³, Myoxocephalus scorpius L.,
12) kur rogacz, Myoxocephalus quadicornis L.,
13) tasza, Cyclopterus lumpus L. (wed³ug SDor równie¿ zaj¹c morski),
14) ostrop³etwowiec, Pholis gunellus L.,
15) tobiasz, Ammodytes tobianus L.,
16) babka czarnoplamka (Coryphopterus flavescens Fab. = Gobius Ruthenspari

Euphrasen),
17) babka piaskowa, Pomatoschistus microps Kroyer = Gobius microps Kroyer,

18) babka ma³a, Pomatoschistus minutus Pallas = Gobius minutus Pallas.

S¹ to raczej gatunki mniej znane!3, rzadziej spotykane w Ba³tyku lub mniej

przydatne z punktu widzenia rybo³ówstwa.
Swe kaszubskie nazwy maj¹ zatem tylko 23 z 41 gatunków ryb ¿yj¹cych

w Ba³tyku. Zestaw nazw odnosz¹cych siê do tych gatunków, zarejestrowanych
w s³ownikach Sychty i Trepczyka, zawiera poni¿sza tabela. Podano w niej

w kolejnoœci alfabetycznej najpierw nazwy gatunkowe poszczególnych ryb,
nastêpnie zanotowane w tych s³ownikach nazwy w stosunku do nich hiponimiczne,
okreœlaj¹ce pewne - wyodrêbnione oczywiœcie z potocznego, nie z naukowego
punktu widzenia - odmiany danych ryb, wa¿ne z punktu widzenia rybo³ówstwa lub
(rzadziej) sztuki kulinarnej. Porównanie nie ogranicza siê do wymienienia nazw
gatunkowych ryb w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, poniewa¿ w badanych
s³ownikach ten sam wyraz czêsto bywa traktowany ró¿nie, np. w s³owniku
Trepczyka (dalej: T) kaliñc znalaz³ siê wœród 6 œcis³ych synonimów polskiego
wyrazu wêgorz, natomiast wed³ug s³ownika Sychty (dalej: S) jest to 'ma³y cienki
wêgorz przebywaj¹cy naj chêtniej w kale, mule morskim' (S II 122); równie¿ bie-

rószk, podany w s³owniku Trepczyka jako nazwa gatunkowa szczupaka, wed³ug
s³ownika Sychty jest jego hiponimem, odnosi siê bowiem do 'm³odego szczupaka'
(S I 108). Nazwy ze s³ownika Sychty zosta³y podane w transkrypcji na powszechnie
u¿ywany alfabet kaszubski, natomiast wyrazy pochodz¹ce ze s³ownika Trepczyka

pozostawiono w pisowni oryginalnej.

13 Inny s³ownik jêzyka polskiego, pod red. M. Bañki, Warszawa 2000, t. I-II, notuje z tych 18 nazw
tylko 1 nazwê: boleñ, natomiast spoœród 23 nazw, dla których w s³ownikach Sychty i/lub Trepczyka
wystêpuj¹ kaszubskie ekwiwalenty, nie zawiera tylko 8 wyrazów: parposz, stynka, certa, dobijak,
babka czarna, g³adzica, zimnica i skarp. Do leksyki wspólnoodmianowej wspó³czesnej
polszczyzny zalicza siê tylko 8 nazw rodzimych ryb morskich: dorsz, .fl¹dra, ³osoœ, p³otka,
szczupak, szprotka, œledŸ, wêgorz (A. Markowski, Leksyka wspólna ró¿nym odmianom
polszczyzny, t. II, Wroc³aw 1992, s. 178). Wszystkie te nazwy maj¹ w obu badanych s³ownikach

swoje kaszubskie ekwiwalenty.
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Polska i ³aciñska
nazwa gatunku ryb
¿yj¹cych w Ba³tyku

Nazwy tego gatunku
zarejestrowane

w s³owniku Sychty

Nazwy tego gatunku
zarejestrowane

w s³owniku Trepczyka

wêgolZ (Anguilla
anguilla Lo)

dobijak
gliszcz
kaliñc
slizgacz
szlekacz
wêgorz

dobijók 2. (Przybrze¿e) I 222
gliszcz (Jastamia, Bór) I 320
slizgócz 1. (Przymorze) V 76
slekócz (Hel) V 72
wiigolZ V 61
wiigrón (Karwia) V 63

I ma³y - pikón(k)

- solony slonók
- z³owiony oœcieniem

bodzonka. bodzórk

bodzónka 'wêgorz z³owiony oœcieniem' (Hel) I 50
bodzórk 'wêgorz z³owiony oœcieniem' (Puck) I 50
blZechati adj. w u¿yciu rzeczowno 't³usty wêgorz, z³owiony
szczególnie latem' (Hel) I 78
kaliñc 'ma³y cienki wêgorz przebywaj¹cy naj chêtniej w
kale, mule morskim' (Bór) 11122
karkuleca 3. fig. (Jastamia, Bór) 11139
klZewulc 2. fig. II 275
paleca 2. fig. (Jastamia, Bór) IV 13
pikón 'ma³y, cienki wêgorz' (Przymorze) IV 271
slizmón (Przy jezierze ¯amowieckie) V 77
szlekócz (Przymorze) II szlegócz (Swarzewo) 'wêgorz,
szczególnie z³owiony jesieni¹ V 269
t zeslizgócz 'wêgorz z³owiony, który wyœlizn¹³ siê z ³odzi'
IPrzviezierze ¯arnowieckie) VI 224

szprot (Sprattus
sprattus L)

Ibreiiir/g
I mufka
; smoczk

szfinka

bret/ing I 68
smoczk (Wejherowskie) V 98
szprota V 288
szprotka V 288

- w occie plekwinkaperka 'szprotka, szczególnie wêdzona' (Kêpa Oksywska)
IV 58
plekwinka 'pokrojona szprotka w occie z cebul¹ (Hel)
IV 72
szpikulka 'gorszy gatunek szprota' (Przymorze) V 288

œledŸ (Clupea harengus

L.)

sledzkról 8. (Karwia) II 257
sledz 71
wetrzeszcz 3. (Zabory) VI 86

- marynowany

zaprawiony sJedz
- pocztowy matijas
- wêdzony wêdzony

sJedz

chart 3. 'chudy œledŸ' (Hel) II 23
chudus 'chudy œledŸ' (Hel) II 58
matjas 'specjalnie przyrz¹dzony m³ody œledŸ' (III 62)
perk 1. 'ma³y œledzik' (pn, rzadziej œr) IV 58
pi¹tkowi pón ¿arlobl. IV 274
postnik ¿arlobl. (sporad. pn) IV 146
rap 1. 'wielki œledŸ' IV 297
slepak 2. pogardl. (pn-zach) V 74
szkapa 'du¿y œledŸ' V 257
zjadacz ¿arlobl. 'œledŸ' w humoresce VI 232
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majewnik (Przy jezierze ̄arnowieckie) III 38
maiewó reba (on) III 38

majewnikI ,lJarposl (Al osa fallax
LaG. = Clul)ea finta)

³Osoœ (Salmo salar L.) 10505boks (KuŸnica) 1 55
koks (KuŸnica) 11185
/osos 11126
nagulc 5. (Swarzewo) 111182, wis/owi nagulc '³osoœ
wiœlany" (Hel) 111182

mielnica 4. 'm³ody ³osoœ' (Hel) 111159
mieleca 'ma³a odmiana ³ososia, mielnica' (Przymorze)
111159

- podobny do pstr¹ga

lasfor
m³ody - mieleca

I ³osostroæ (Salmo trutta
moroha trutta L.)

;m~
morenka

sieja (Coregonus
lavaretus L.), SDor:
g³êbiel, sieja ba³tycka =

bIZona
sztinkaI sztinka (pn) V 298,-

I stynka (Osmerus

operlanus L.)

szczupak (Esox lucius
L.)

bieroszk
szczeka
szczub/ê

suwak (Przy jezierze Raduñskie) V 189
szczeka II szczuka (Zabory) V 233
szczepak (sporad. wszêdzie) II szczupak (Zabory) V 233
¿edowskó reba (Hel) VI 300
¿id 5. (Hel) VI 298

bierc 2. 'm³ody szczupak' (KuŸnica, Cha³upy) 1108
bieroszk 'm³ody szczupak' (KuŸnica) 1108
kaczelc 2. fig. (pn-zach) 11117
kaczi zbój w znacz. pejor. (Przy jezierze ̄arnowieckie)
11117
szczeczii 'm³ody szczupak' V 233
szczublii 'm³ody szczupak' V 233
szczublók 'm³ody szczupak' V 233

kleszcz a. chleszcz
pIesza

leszcz (Abramis brama
L.)

chleszcz (pn) II 37
kleszcz 2. 11167
II leszcz 11325
piesza (Rabacin) IV75

Gzika
guscóra
p³otka
szerleta

,o³oæ (Rutilus rutilus L.),
SDor: p³otka

I kadzeb 'jakakolwiek wielka ryba, zw³aszcza leszcz'
(Przy jezierze Raduñskie) 11118

,
giera 3. (Przy jezierze ¯arnowieckie) I 399
o³atka IV 91
r szerleta (Zatoka Pucka) V 251

sz/era 2. fig. 'p³oæ wiêkszych rozmiarów' V 269

I celta (Vimba vimba L.) brzóna (Sychla:
'sielawa, Coregonus
albula)
179)
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dorsz (Gadus callarias
Lo), SDor: pomuchla,
w¹t³usz

dorsz
judelk
krukócz
micz

dorsz I 232
judelk (Dêbki) 11111
kruk6cz (Karwia) II 266
pomuchel m IV 134
pomuchelc (Chlapowo, Wielka Wieœ) IV 134

bolk 'm³ody dorsz' (Hel) VI118
brzechal z odcieniem ujemnym S.v. lepó/ll115
chudi adj. w u¿yciu rzeczowno (Jastarnia, Bór) II 58
fa/szewi losos ¿artobi. (Przymorze) III 26, z odcieniem
ujemnym S.V. lepó/ll115
flabócz z odcieniem ujemnym S.V. lepó/ll115
lepiók w znacz. pejor. (spor. Kepa Larnowiecka) II 355
lepó/4. w znacz. pejor. 11115
peskó/2. pogardl. (sporad. Puckie) IV 60, z odcieniem
ujemnym S.V. lepó/ll115
peskó/a (pn) IV 60
pokracznik z odcieniem ujemnym S.V. lepó/ll115
pokraka 2. z niechêci¹ (Kêpa Larnowiecka) IV 117, z
odcieniem ujemnym S.V. lepó/ll115
pokrakus z niechêci¹ (pn) IV 117, z odcieniem ujemnym
S.V. lepó/ll115
pomorenk II pomarenk ¿artobi. (sporad. Przymorze)
IV 134
slepiók z odcieniem ujemnym S.V. lepó/ll115
s/epók 1. w znacz. pejor. V 74
slechócz ¿artobi. (Kêpa Swarzewska) V 81
smierdze/4. w znacz. pejor. V 107, z odcieniem ujemnym
s.v.lepó/II115
morsczi scirz z³oœl. (Kêpa Larnov."iecka) 111114, z
odcieniem ujemnym S.V. lepó/ll115
umiarli 2. adj. w u¿yciu rzeczowno (Hel) VI 21
wianañc 2. fia. 'chudv dorsz' VI 68

ciernik. czyli kolka
(Gasterosteus
aculeatus L.), SDor: kat

bid/os s.v. ciernik i
kolka 2. ich!
gru/(a) s.v. ciernik
nach/ócz s.v. ciernik
ko/ók S.v. ciernik
ko/¹g S.v. ciernik

bidlos (Jastarnia, Bór) I 39
qrula 4. (pn-zach.) I 372
nachlocz (Puckie) II 7
kolka (Dziemiany, Piechowice, Raduñ, Trzebuñ,
Szablewo) 11189
kol¹g (Przy jezierze Wdzydzkie) 11190
kol¹ga (Brusy, Kosobudy, Wielkie Che³my, Kinice,
Czapiewice) 11190
kolok (Leœno) 11190
kók 3. (Przy jezierze Wdzydzkie) VII 126
ospica (Karwia) III 342
oslrzeca 2. (Puzdrowo, Gowidlino, Sierakowice) III 344
oslrznica (Przy jezierze ̄ arnowieckie) III 344
pchacz 5. (Wejherowskie) IV 66
rapelnik (KuŸnica. Cha³upy) IV 297
rogal (Lipusz, StêŸyca, £ubiana) IV 336
rogo/c (pd-zach) IV 336
sek 2. (£ubiana, Lipusz) V 29
sklanica 2. (sporad. pn-zach) V 50

11' wulwk (Bolszewo) VI117
I widie czka (Kêpa ̄arnowiecka) VI151 , ,
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sledzón (ale s.v.
skumbria: konzelWa z
makrela)

magrelallmagrejla (Przymorze) 11138

sledzón V 72
makrela (Scomber
scombrus L.), SDor:
skumbria

sandra
bió³ó reba

sandacz (Stizostedion
lucioperca L. =

Lucioperda sandra) -
okunkokoñ (Perca fluviatilis

Lo)

kunka (Kartoszyno) 111313
okonk III 313
okoñ 111313
okón;ca (Pojezierze ¯arnowieckie) III 313
okun III 313
okunk w znacz. niezdrobnia³ym (pn, œr) 111313
sz/ruk (Hel, Kêpa Swarzewska) V 304

chine pll 'maleñkie okonie, klórymi karmi¹ œwinie'
(Kruszyn, Leœno) II 29

dobi;ochdobijoch (Hel) I 222dobijak (Heperoplus
lanceolatus S. =

Ammodytes lanceolatus
S. )

czamielc (Lisewo) 1153 I-czamielcbabka czarna (Gobius
i nioer L.)

Igiadiii
I p/askatnica

I g³adzica (Platessa
I olatessa L.)

gladiza [g/azdiza] 1. (Hel) I 321
kró/ewó z k/7ewim pesk¹ 'fl¹dra' IV 60
panevka 2. (Przymorze) IV 19
pale/nica 'fl¹dra, p³astuga, Pleuronectes' (Przymorze)
IV 43

I p/askatnica (sporad. Przymorze) IV 70
p/iñcówka (sporad. Przymorze) IV 79

purchawica 3. 't³usta fl¹dra' (Hel) IV 225
reba, co j¹ traktor przejachó³ neosemant. ¿artobi. IV 306

zimnica (Limanda
limanda L.)

lem/osIka (Chlapowo, Wielka Wieœ) VI215
zemnica (Przymorze) VI 214
zemnoszka IChlaoowo. Wielka Wieœ, KuŸnica) VI215

stornia (Platichtys
flesus L. = Pleuronectes
flesus L.), SDor: fl¹dra,
olastuga

bañ/kB
czewa
fluñdra
glódisza
s/óm(/)a
s/rónew [zamiast
s/órnew - E.R., M.C.]
(wszystkie nazwy s. v

fl¹dra)

baba (Wybrze¿e) I 9
bañtka II bantka (Wybrze¿e) I 17
cofka 8 (Wybrze¿e) 1139
czewa (Wybrze¿e) II czejwa (Bór, Jastarnia) 1171
flundra, mñdra, fl¹dra 'fl¹dra' I 284
nenka (Przymorze) III 207
stornia (Przymorze) II storna (Hel) V 156
stomew II stomiew f (Hel) V 156
stomewka II stomówka (Kêpa ̄arnowiecka) II storniewka
V 157
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Na 23 gatunki ryb ba³tyckich, dla których zosta³y poœwiadczone w badanych
s³ownikach nazwy kaszubskie, oba s³owniki - Sychty i Trepczyka - podaj¹ nazwy

dla 18 z nich: Sychta nie zanotowa³ nazwy dla troci (Salmo trutta morpha trutta
L.), siei (Coregonus lavaretus L.), certy (V1Illba vimba L.) i sandacza (Stizostedion
lucioperca L.), natomiast Trepczyk - dla jednego z gatunków fl¹der, zimnicy

(Limanda limanda L.). W s³owniku Sychty znajdziemy zatem nazwy dla 19
gatunków ryb ¿yj¹cych stale lub okresowo w Ba³tyku, w s³owniku Trepczyka -

dla 22.
Mimo ¿e pod wzglêdem liczby gatunków, dla których poœwiadczono

kaszubsk¹ nazwê, bogatszy jest s³ownik Trepczyka, to pod wzglêdem liczby
zarejestrowanych kaszubskich ekwiwalentów polskich (i w wypadku s³ownika
Sychty - ³aciñskich) nazw ryb ba³tyckich na pierwsze miejsce zdecydowanie

wysuwa siê s³ownik Sychty, podaj¹cy w sumie 151 nazw gatunków ryb i ich
odmian postrzeganych jako odrêbne z punktu widzenia rybo³ówstwa i sztuki
kulinarnej, podczas gdy w s³owniku Trepczyka analogicznych nazw jest 62, a wiêc
o ponad po³owê mniej. Liczba kaszubskich nazw ryb ba³tyckich w s³owniku Sychty
waha siê od l dla stynki, dobijaka i babki czarnej do 15 dla fl¹dry, 17 dla wêgorza,
19 dla ciernika i 24 dla dorsza, natomiast w s³owniku Trepczyka liczba kaszubskich
ekwiwalentów nazw polskich wynosi od l dla parposza, troci, stynki, certy, makreli,
okonia, dobijaka i babki czarnej do 10 dla wêgorza. Œrednio w s³owniku Sychty
znajdziemy oko³o 7,9 nazwy jednego gatunku ryb (wraz z odmianami), zaœ
w s³owniku Trepczyka - 2,8.

Znacz¹ca przewaga liczbowa hase³ w s³owniku Sychty dotyczy jednak przede
wszystkim nazw ró¿nych odmian ryb ba³tyckich, czyli hiponimów w³aœciwych nazw
gatunkowych. S³ownik Sychty notuje ich 63, podczas gdy s³ownik Trepczyka -

zaledwie 10 (4 dla wêgorza, 3 dla œledzia, 2 dla ³ososia i l dla szprotki), a wiêc
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ponad 6-krotnie mniej. Natomiast w³aœciwych nazw gatunkowychl4 ryb bahyckich
s³ownik 8ychty podaje 88, zaœ s³ownik Trepczyka - 53, dysproporcja nie jest zatem

w tym wypadku tak du¿a. Leksykon Trepczyka nie zawiera wiêkszoœci synonimów
zakresowych, stylistycznych i chronologicznych notowanych przez s³ownik 8ychty,
który - wprost przeciwnie - jest ich prawdziwym tezaurusem. Trepczyk nie przej¹³

ze s³ownika 8ychty wielu nazw informuj¹cych o przydatnoœci danej ryby z punktu
widzenia rybo³ówstwa, w sposób ogólny, jak np. szpikulka 'gorszy gatunek szprota'
(8 V 288), lub konkretnie, a wiêc o jej wieku, np. mielnica 4. 'm³ody ³osoœ'
(8111159), bierc 2 (8 1108), szczeczii i szczublo (8 V 233) 'm³ody szczupak',
bolk 'm³ody dorsz' (8 VII 18), o wielkoœci, np. perk 1. 'ma³y œledzik' (8 IV 58),
szkapa 'du¿y œledŸ' (8 V 257), rap 1. 'wielki œledŸ' (8 IV 297), szlera 2. fig.
'p³oæ wiêkszych rozmiarów' (8 V 269), o t³ustoœci lub chudoœci, np. brzechati
't³usty wêgorz, z³owiony szczególnie latem' (8 I 78),purchawica 3. 't³usta fl¹dra'
(8 IV 225), chart 3. (8 II 23) i chudus 'chudy œledŸ' (8 II 58), giera 4. 'chuda
fl¹dra' (8 I 399). Autor S³ownika polsko-kaszubskiego pomin¹³ równie¿ pewne
nazwy mówi¹ce o sposobie wykorzystania z³owionych ryb, zw³aszcza poprzez ich
kulinarn¹ obróbkê, np. perka' szprotka, szczególnie wêdzona' (8 IV 58), pi¹tkowi
pón (8 IV 274: ¿artobl.),postnik(8 IV 146: ¿artobi., sporad. pn), ale równie¿ w inny
sposób, np. chine plt 'maleñkie okonie, którymi karmi¹ œwinie' (8 II 29), choæ pod
has³em wêgorz zamieœci³ niewystêpuj¹c¹ u 8ychty Qazwê slonok 'wêgorz solony',
pod has³em szprotka -plekwinka 'szprotka w occie', a pod has³em œledŸ a¿ trzy
wyra¿enia kulinarne: œledŸ marynowany - zaprawiony sledz, œledŸ poczto~ -
matijas, œledŸ wêdzony - wêdzony sledz (nazwê matjas 'specjalnie przyrz¹dzony
m³ody œledŸ' notuje równie¿ 8 III 62, a plekwinka 'szprotka w occie' - 8 IV 72).

Podczas gdy wœród nazw odmian ryb notowanych przez s³ownik 8ychty wiêkszoœæ
stanowi¹ nazwy istotne z punktu widzenia rybaków, w s³owniku Trepczyka w tej -

nielicznej zreszt¹- grupie dominuj¹na¯wy kulinarne.
Niektóre nazwy uznane przez B. 8ychtê za hiponimy nazw gatunkowych

J. Trepczyk przesun¹³ do grupy w³aœciwych nazw gatunkowych. Dotyczy to
4 wyrazów: kaliñc (T: 'wêgorz'; 8 II 122: 'ma³y cienki wêgorz przebywaj¹cy
najchêtniej w kale, mule morskim'), szlekOcz (T: 'wêgorz'; 8 V 269: 'wêgorz,
szczególnie z³owiony jesieni¹'), bieroszk (T: 'szczupak'; 8 I 108 'm³ody szczupak')
i szczublii (T: 'szczupak'; 8 V 233: 'm³ody szczupak').

Nie wesz³y do s³ownika Trepczyka tak¿e nazwy poszczególnych gatunków
ryb nacechowane ekspresywnie, a wiêc ¿artobliwe, np. pi¹tkowi pón 'œledŸ'

14 W wypadku niektórych hase³ w s³owniku 8ychty mo¿na mieæ pewne w¹tpliwoœci, czy rzeczy-

wiœcie nale¿y wszystkie s³owa pozbawione komentarza pragmatycznego lub/i semantycznego
traktowaæ jako nazwê gatunkow¹ danej ryby, robiê tak jednak zawsze, gdy has³o to lub jego
ichtiologiczne (zoologiczne) znaczenie nie zosta³o opatrzone ¿adnym kwalifikatorem (np. fig.,
¿artobi.) lub objaœnieniem w tekœcie, a wiêc równie¿ np. w wypadku wyrazów król 8 (8 fi 257)
i wiftrzeszcz 3. (8 VI 86) 'œledŸ'.
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(8 IV 274), zjodocz 'w humoresce: œledŸ' (8 VI 232), falszewi losos 'dorsz'
(8 III 26), reba, co j¹ traktor przejacho³ 'fl¹dra' (8 IV 306), pogardliwe, np.
slepok 2. 'œledŸ' (8 V 74), z³oœliwe, np. morsczi scirz 'dorsz' (8 III 114) czy ogólnie
pejoratywne, np. kaczi zbój 'szczupak' (8 II 117) lub wiele nazw dorsza: brzechal,
flabocz, ³epol 4., pokracznik, pokrakus, slepiok, smierdzel 4. (8 III 15).
Pominiête zosta³y w S³owniku polsko-kaszubskim równie¿ nazwy przenoœne,
np. kaczelc 2. fig. 'szczupak' (8 II 117), wignañc 2. fig. 'chudy dorsz' (8 VI 68),
szkaplerz 2. fig. 'du¿a fl¹dra z rodziny Pleuronectidae' (8 V 258), tancorka fig.
'ma³a fl¹dra' (8 V 323).

Nieuwzglêdnienie przez Trepczyka nazw wiêkszoœci ró¿nie wyodrêbnionych
odmian ryb oraz wyrazów ekspresywnych wynika prawdopodobnie nie
z przek³adowego charakteru tego s³ownika, lecz z traktowania go przez autora
jako leksykonu kaszubszczyzny literackiej. S³ownik polsko-kaszubski zosta³
bowiem skonstruowany takjak wielkie s³owniki dwujêzyczne, w strukturze artyku³u
has³owego jest wiêc w nim miejsce dla (jedno- lub wiêcejwyrazowych)
odpowiedników wyra¿eñ opisowych typu m³ody wêgorz czy nawet t³usty wêgorz,
z³owiony szczególnie latem; œwiadczy o tym m.in. podhas³o - z³owiony oœcieniem,

wyró¿nione w haœle wêgorz (T II 312), podhas³o - podobny do pstr¹ga,
wyodrêbnione w haœle ³osoœ (T I 298), trzy podhas³a: - marynowany, - pocztowy,

- wêdzony, zamieszczone pod has³em œledŸ (':1' II 242). Autor skorzysta³

z mo¿liwoœci wyodrêbniania podhase³ tylko w 9 wypadkach, musia³ wiêc œwiadomie
unikaæ rejestrowania kaszubskich nazw niemaj¹cych jednowyrazowych
odpowiedników w polszczyŸnie. Uzna³ je zapewne za nie doœæ reprezentatywne
dla literackiej odmiany jêzyka, skupiwszy siê na problemie w pewnym sensie
przeciwnym, tzn. na szukaniu kaszubskich odpowiedników dla tych polskich nazw
jednowyrazowych, których w gwarach kaszubskich nie by³o.

Z innych wzglêdów nie trafi³y do s³ownika Trepczyka nazwy uznane w s³owniku
8ychty za przestarza³e: t zeslizgocz 'wêgorz z³owiony, który wyœlizn¹³ siê z ³odzi'
(8 VI 224), t szerleta 'p³oæ' (8 V 251), t wulwk 'ciernik, kolka' (8 VI 117) i t
wekrzewicha ¿artobl.lub z³oœl. 'fl¹dra' (8 VI 71). W wypadku gatunków ryb, do
których odnosz¹ siê te wyrazy, maj¹cych liczne kaszubskie nazwy, nie by³o potrzeby
powiêkszania liczby ich synonimów poprzez wskrzeszanie s³ów, które w zasadzie
wysz³y ju¿ z u¿ycia.

Czynnikiem uwzglêdnianym przez autora S³ownika polsko-kaszubskiego przy
doborze nazw maj¹cych wejœæ w sk³ad kaszubskiej literackiej terminologii
ichtiologicznej by³a równie¿ budowa leksemów. Nie przej¹³ wiêc Trepczyk do swego
leksykonu ¿adnej z zanotowanych przez 8ychtê nazw wielowyrazowych, nie tylko
tych nacechowanych stylistycznie, jak królewo z krzewim pesk¹ (8 IV 60) i reba,
co j¹ traktor przejacho³ (8 IV 306) ¿artobi. 'fl¹dra', pi¹tkowi pón ¿artobi. 'œledŸ'
(8 IV 274), falszewi losos ¿artobi. 'szczupak' (8 III 26: Przymorze), kaczi zbój
w znacz. pejor. 'szczupak' (8 II 117: Przy jezierze ¯arnowieckie), morsczi scirz
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z³oœl. 'dorsz' (S 111114: Kêpa ¯arnowiecka), lecz równie¿ pozbawionych
ekspresywnoœci,jakmajewa reba (pn) 'parposz' III 38 i¿edowska reba 'szczupak'
(S VI 300: Hel). W S³owniku polsko-kaszubskim w has³ach poœwiêconych rybom
ba³tyckim znalaz³y siê zatem tylko trzy wyra¿enia: zaprawiony sledz 'œledŸ
marynowany' i wêdzony sledz 'œledŸ wêdzony' (T II 242) oraz bia³a reba
'sandacz' (T II 176), przy czym w wypadku dwu pierwszych ich polskie ekwiwalenty
równie¿ maj ¹ postaæ zestawieñ. Nie uwzglêdni³ równie¿ Trepczyk znanych Sychcie
nazw ryb o odmianie przymiotnikowej: brzechati adj. w u¿yciu rzeczown. 't³usty
wêgorz, z³owiony szczególnie latem' (S 178: Hel), chudi adj. w u¿yciu rzeczown.
'dorsz' (S II 58: Jastarnia, Bór), umiarti2. adj. w u¿yciu rzeczown. 'dorsz' (S VI 21:
Hel). Jednym z kryteriów decyduj¹cych o doborze terminów ichtiologicznych by³a
zatem ich typowoœæ morfologiczna.

W 6 wypadkach pomin¹³ Trepczyk równie¿ te podane przez Sychtê synonimiczne
nazwy rodzimych ryb morskich, które s¹ najbardziej zgodne z polskimi: szprota
i szprotka (S V 288) dla szprota, szczepak (S V 233: sporad. wszêdzie) / / szczupak
(S V 233: Zabory) dla szczupaka, leszcz (S II 325) dla leszcza, kolka (S II 189:
Dziemiany, Piechowice, Raduñ, Trzebuñ, Szablewo) dla ciernika, czyli kolki,
magrela//magrejla (S III 38: Przymorze) dla makreli, okoñ (S III 313) dla okonia
(z 6 wariantów fonetycznych lub morfologicznych podanych przez Sychtê - okonk,
okoñ, okónica, okun, okunk, kunka - wybra³ Trepczyk tylko l: okunk). W 7

wypadkach nazwy kaszubskie równe polskim lub do nich podobne znalaz³y siê
jednak w S³owniku polko-kaszubskim jako ekwiwalenty odpowiednich nazw
polskich: jedyne (sledz, ³osos, sztinka, dobijoch 'dobijak') lub synonimiczne wobec
innych (dorsz, p³otka 'p³oæ',jluñdra). Mimo to mo¿na tu zaobserwowaæ pewn¹
tendencjê do odpodobnienia leksyki kaszubskiej od polskiej.

Szczególnie czêsto stosowanym przez Trepczyka sposobem kszta³towania
kaszubskiej terminologii ichtiologicznej by³a wiêc - w œwietle przedstawionego
porównania zawartoœci s³owników Sychty i Trepczyka - selekcja s³ownictwa

gwarowego, prowadzona zgodnie z wyobra¿eniem autora S³ownika polsko-
kaszubskiego o w³aœciwoœciach leksyki jêzyków literackich. Rzadziej spotykamy
sytuacjê odwrotn¹, tzn. tak¹, gdy w s³owniku Trepczyka wyst¹pi³y nazwy, których
s³ownik Sychty nie rejestruje.

Dotyczy to po pierwsze nazw proponowanych przez Trepczyka w wypadku,
gdy s³ownik Sychty nazw danego gatunku w ogóle nie notuje. Jako kaszubsk¹
nazwê troci Trepczyk rejestruje s³owo ³osos, bêd¹ce równie¿ nazw¹ ³ososia, do
którego troæ jest bardzo podobna, ró¿ni¹c siê od niego "zw³aszcza silniejszym
uzêbieniem lemiesza, tj. koœci podniebienia"15, a wiêc cech¹ w normalnych
warunkach kontaktu z ryb¹ zupe³nie niewidoczn¹. Jako kaszubsk¹ nazwê siei,

15 L. ¯mudziñski, Op. cit, s. 160.
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Coregonus lavaretus L., podaje Trepczyk wyrazy morenk i morenka, które
w s³owniku Sychty figuruj¹jako - odpowiednio pó³nocno-œrodkowo-kaszubska
i po³udniowokaszubska - nazwy spokrewnionej z ni¹ sielawy, Coregonus albula L.

(S III 108); kaszubskim odpowiednikiem wyrazu sielaw(k)a jest z kolei wed³ug
Trepczyka brzóna (T II 182), znana w tym znaczeniu równie¿ Sychcie (S I 79).
S³owo brzóna jest w s³owniku Trepczyka równie¿ ekwiwalentem certy (ViInba
vimba L. ),której kaszubskiej nazwy nie zna s³ownik Sychty. D la nieuwzglêdnionego
przez Sychtê sandacza (Stizostedion lucioperca L. = Lucioperca sandra) Trepczyk

podaje natomiast dwie nazwy oryginalne, nienotowane przez Sychtê: sandra i bió³ó
reba (z niemieckiego Zander 'sandacz' i Weij3fisch 'p³otka, bia³oryb'). •ród³em
nazw dla gatunków nieuwzglêdnionych w s³owniku Sychty s¹ wiêc w s³owniku
Trepczyka nazwy przeniesione z innych, jakoœ podobnych gatunków16 (czêœciej)
i po¿Yczki zjêzykaniemieckiego (rzadziej). Korzystanie z tego pierwszego sposobu
z jednej strony dowodzi sporej wra¿liwoœci jêzykowej autora S³ownika polsko-
kaszubskiego, tworzenie neologizmów semantycznych jest bowiem bardziej
subteln¹ form¹ ingerowania w system leksykalny ni¿ tworzenie neologizmów
leksykalnych, z drugiej jednak strony, gdy taki neologizm znajduje siê w tym samym
polu znaczeniowym co jego Ÿród³o, mo¿e to prowadziæ do rozchwiania systemu
w zakresie funkcji komunikacyjnej, a d¹¿enie do normalizacji leksyki mo¿e
zaowocowaæ efektem przeciwnym do zamierzoneg9.

W s³owniku Trepczyka znalaz³y siê równie¿ nieznane s³ownikowi Sychty wyrazy
odnosz¹ce siê do gatunków lub odmian ryb, dla których w S³owniku gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej zosta³y zarejestrowane inne nazwy. Dotyczy
to 9 wyrazów: slonok 'wêgorz solony', mufka i sztinka 'szprot', lasfor '³osoœ
podobny do pstr¹ga', guscóra 'p³oæ', czika 'p³oæ', micz 'dorsz', g³ódisza 'fl¹dra,
p³astuga', dno 'skarp, czyli turbot'. 2 z tych s³ów S³ownik gwar kaszubskich
Sychty zna w innych znaczeniach ichtiologicznych: wyraz mufka (S III 144)
w znaczeniu 'jakakolwiek ma³a ryba' l? (w tym znaczeniu te¿ meta S III 79),
z uwag¹, ¿e "na Helu zaliczaj¹ tak¿e szprotki do mutk", a wyraz sztinka (S V 299)
w znaczeniu 'stynka, Osmerus eperlanus' L. Ponadto w innych ni¿ u Trepczyka
znaczeniach w s³owniku Sychty wyst¹pi³y s³owa podobne fonetycznie do
zanotowanych w S³owniku polsko-kaszubskim: guszczór (S I 387) w znaczeniu
'kr¹p, Blicca bjorkna' L, ag³adiza 'g³adzica' (S I 32l)-tenostatni wyraz wyst¹pi³
zreszt¹ w tym znaczeniu równie¿ w s³owniku Trepczyka. Nazwê lasfor, zapo¿yczon¹

16 Ten sposób wzbogacania s³ownictwa stosowany bywa równie¿ przy tworzeniu kaszubskiej
leksyki botanicznej, por. E. Rogowska, Synonimia i polisemia w kaszubskich nazwach prze-
biœniegu i œnie¿ycy wiosennej, "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze", 2000, s. 123-136.

17 F. Lorentz, Pomoranisches Worterbuch, Bd. I, s. 54'1 podaje ten wyraz w znaczeniu 'stynka'.
18 F. Hinze, Worterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnworter im Pomoranischen (Kaschibis-

chen), Berlin 1965, s. 308.



273NAZWY RODZIMYCH RYB MORSKICH

z dialektalnej formy niemieckiej wyrazu Lachsforelle18, przej¹³ Trepczykc
prawdopodobnie ze s³owniczka Labudy19, podobnie jak wyraz sztinka 'szprotka',
który w innych s³ownikach kaszubskich (Biskupskiego, Ramu³ta, Slovinzisches
Worterbuch Lorenza2O) notowany jest w znaczeniu 'stynka'. Nie uda³o nam siê
natomiast ustaliæ Ÿróde³ nazw micz 'dorsz', Gzika 'p³oæ' i dno 'skarp, æzyli turbot'
s.v. turbot (s.v. skarp: pioskownica).

Ten ostatni przyk³ad zwraca uwagê na jeszcze jeden aspekt korzystania ze
S³ownika polsko-kaszubskiego Trepczyka. Poniewa¿ jest to leksykon
dwujêzyczny, przek³adowy, zestawia on wszystkie proponowane kaszubskie
ekwiwalenty pod odpowiednim has³em polskim. Jednemu wyrazowi polskiemu mo¿e
odpowiadaæ wiêcej wyrazów kaszubskich, a wówczas o stopniu ich bliskoœci wobec
~ polskiego powinna œwiadczyæ kolejnoœæ ich wymienienia. Zdarza siêjednak,
¿e równie¿ po stronie polskiej wystêpuj¹ nazwy w pe³ni ekwiwalentne, ale takie
synonimy na ogó³ nie s¹siaduj¹ ze sob¹ w s³owniku. Czytelnik oczekuje jednak
w takich wypadkach, ¿e albo has³a synonimiczne zostan¹ opatrzone odsy³aczami,
albo ich zawartoœæ bêdzie wiernie powtórzona we wszystkich artyku³ach has³owych.
Niestety, w s³owniku Trepczyka nie zawsze tak siê dzieje, o czym mo¿emy siê
przekonaæ równie¿ na przyk³adzie nazw rodzimych ryb morskich, mimo ¿e w tym
zakresie tylko dwa razy wystêpuj¹ tu has³a w pe³ni synonimiczne: p³oæ (T II 29)
i p³otka (T II 30) oraz ciernik (T I 87) i kolka (T I 246). Œciœle odpowiadaj¹ sobie
has³a p³oæ i p³otka: p³otka, szerleta, guscóra, Gzika, ale podczas gdy pod has³em
ciernik znajdziemy a¿ cztery kaszubskie odpowiedniki: grul(a), hachlocz, bidlos,
kolok i kol¹g, to synonimiczne wobec niego has³o kolka 2. icht. zawiera ju¿ tylko
wyraz: bidlos, na dodatek nawet nie pierwszy na liœcie proponowanej pod has³em
ciernik. Ponadto treœæ niemaj¹cego synonimu has³a makrela (T II 303), sk³adaj¹ca
siê tylko z jednego wyrazu: sledzón, k³óci siê z zawartoœci¹ has³a skumbria,
z którego dowiadujemy siê nieoczekiwanie, ¿e jest to konzerwa z makrel¹
(T 11193). O ile pominiêcie wyrazów kolok i kol¹g pod has³em kolka mimo ich
obecnoœci pod has³em ciernik mo¿na t³umaczyæ niekonsekwentnie zrealizowan¹
chêci¹ odpodobnienia leksyki kaszubskiej od polskiej, to pozosta³e iloœciowe ró¿nice
w doborze kaszubskich ekwiwalentów polskich równoznaczników œwiadcz¹jedynie
o tym, ¿e leksykograf nie w pe³ni panowa³ nad zgromadzonym w s³owniku
materia³em21 .

Nazwy rodzimych ryb morskich zawarte w S³owniku gwar kaszubskich na
tle kultury ludowej B. Sychty i w S³owniku polsko-kaszubskim J. Trepczyka
odzwierciedlaj¹ zatem przede wszystkim odmienny charakter obu s³owników.

19 A. Labuda, S³owniczek kaszubski..., s. 38.
111 F. Hinze, op. cit., s.469.
21 Podobne zjawisko z jeszcze wiêksz¹ wyrazistoœci¹ wystêpuje w obrêbie kaszubskiej tenninologii

botanicznej, por. E. Rogowska, Nazwy roœlin uprawnych..., s. 194-195.
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Monumentalny s³ownik Sychty rejestruje wszystkie znane autorowi nazwy i ich
warianty dla pokazania bogactwa kaszubskiej leksyki - m.in. w zakresie potocznej

kaszubskiej ichtiologii22. Równie¿ w s³ownictwie ichtiologicznym leksykonu
Trepczyka wystêpuje pewna liczba synonimów23 , jest ona jednak zdecydowanie
mniejsza ni¿ w wypadku s³ownika Sychty. "Braki" s³ownika Trepczyka s¹ efektem
celowego dzia³ania, s³u¿¹cego ksztahowaniu okreœlonej koncepcji kaszubskiego
jêzyka literackiego, s³ownik ten rejestruje bowiem tylko nazwy z tak¹ koncepcj¹
zgodne. Autor S³ownika polsko-kaszubskiego pomija zatem warianty stylistyczne
i morfologiczne oraz nazwy wiêcej wyrazowe, gdy¿ nie pasuj¹ one do jego wizji
literackiej terminologii ichtiologicznej, a tak¿e warianty chronologiczne - ze wzglêdu

na niechêæ do pomna¿ania i tak bogatej synonimiki w zakresie nazw ryb
(rozbudowana synonimia w terminologii uchodzi za cechê niepo¿¹dan¹), nie
rezygnuje natomiast z synonimów geograficznych o w¹skim (wed³ug danych
s³ownika Sychty) zasiêgu24, np. kolok 'ciernik' (S 11190: Leœno),judelk 'dorsz'
(S II 111: Dêbki), krukocz 'dorsz' (S 11266: Karwia), piesza 'leszcz' (S IV 75:
Rabacin). Preferowanie nienacechowanych nazw o w¹skim zasiêgu kosztem nazw
nacechowanych o zasiêgu szerszym wi¹¿e siê z chêci¹ stworzenia terminologii
ichtiologicznej o charakterze literackim, niegwarowym. Wydaje siê, ¿e tak¹
motywacjê ma wiêkszoœæ decyzji leksykograficznych autora S³ownika polsko-
kaszubskiego w zakresie doboru kaszubskich ekwiwalentów polskich nazw ryb
bahyckich. Drugim czynnikiem wp³ywaj¹cym na wybory autora by³a - w œwietle
zawartoœci jego s³ownika - chêæ odpodobnienia ichtiologicznej leksyki kaszubskiej
od polskiej, co ujawni³o siê w wypadku 6 nazw gatunkowych; nie jest to ma³o,
zwa¿ywszy, ¿e s³ownik Trepczyka rejestruje nazwy dla 22 gatunków ryb. W zakresie
specyficznej dla kaszubszczyzny leksyki ichtiologicznej obserwujemy zatem
w S³owniku polsko-kaszubskim J. Trepczyka funkcjonowanie tych samych
tendencji co w zakresie ma³o specyficznej leksyki botanicznej25 .

22 O tym, jak wa¿ny by³ dla B. Sychty ten aspekt leksykografii, œwiadczy - ju¿ w tytule - jego

artyku³ Twórcze zdolnoœci jêzykowe Kaszubów (na przyk³adzie synonimów biedronki), ,Jêzyk
Polski", XXXVill, s. 217-320.

23 O du¿ej liczbie kaszubskich ekwiwalentów wyrazów polskich i jej przyczynach pisze J. Treder,
Jêzyk i leksykon Jana Trepczyka, [w:] J. Trepczyk, op. cit, s. 460-461.

24 Zwraca na to uwagê ju¿ J. Treder, op. cit, s. 462: "Rejestruje ró¿ne odmianki, czêsto o bardzo

w¹skiej geografii ".
25 Por. E. Rogowska, Nazwy roœlin uprawnych..., S. 191-201.
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POMORZE W POLSKICH BADANIACH
HISTORYCZNYCH LAT 1953-2002

(PIÊÆDZIESIÊCIOLECIE ZAK£ADU HISTORII
POMORZA IH PAN)

Pomorze, a zw³aszcza jego zachodnia czêœæ okreœlana dzisiaj jako Pomorze
Zachodnie, nale¿a³o do regionów, których dzieje do 1945 toku by³y bardzo s³abo,
tylko fragmentarycznie i wysoce niezadowalaj¹co zbadane przez historyków pol-
skich. Ten stan rzeczy wynika³ z ró¿nych powodów. Na pierwszym miejscu nale¿y
odnotowaæ, ¿e w okresie rozbiorów historycy polscy pozbawieni wsparcia, jakie
innym historiografom dawa³y ich pañstwa, za swoje g³ówne zadanie uwa¿ali wy-
pracowanie i przygotowanie naukowego i pe³nego opracowania historii Polski. Do
zagadnieñ, które przykuwa³y uwagê badaczy dziejów polskich, nale¿a³y wówczas
przede wszystkim przyczyny upadku Rzeczypospolitej, z tej te¿ perspektywy spo-
gl¹dano g³ównie na przesz³oœæ s¹siadów i zagarniêtych przez nich ziem polskich,
eksponuj¹c w wypadku aneksji pruskich ich polskie aspekty. Dzisiejsze Pomorze
Zachodnie z natury rzeczy nie by³o przedmiotem wiêkszego zainteresowanial.

S³aboœci polskiej historiografii epoki rozbiorów w zakresie badañ tematów uni-
wersalnych oraz wykraczaj¹cych poza dzieje Polski, a wiêc i dziejów niemiecko-
pruskich, wynikaj¹ce w znacznym stopniu z ograniczonych mo¿liwoœci kadrowych
i instytucjonalnych, zosta³y dostrze¿one ju¿ w pocz¹tku XX wieku. Jednak postulat
sformu³owany przez Tadeusza Wojciechowskiego na II ZjeŸdzie Historyków Pol-
skich zorganizowanym w 1900 r. w Krakowie, aby nadrobiæ opóŸnienia w bada-
niach dziejów regionów nale¿¹cych niegdyœ do Korony Polskiej, w tym Œl¹ska,
Pomorza i Polskich Prus2 doczeka³ siê praktycznej realizacji dopiero po odzyska-
niu przez Polskê swej pañstwowoœci w 1918 r. Poza dziejami Œl¹ska, Pomorza
Gdañskiego i Prus Wschodnich w polu widzenia badaczy polskich znalaz³a siê
tak¿e problematyka zachodniego polsko-brandenburskiego pogranicza i szerzej
potraktowane stosunki polsko-niemiecko-pruskie. Tematyka ta okreœla³a zw³asz-

l Por. B. Wachowiak, Dzieje pañstwa brandenbursko-pruskiego w historiografii polskiej - dotych-
czaso~ dorobek i za³o¿enia polskiej syntezy, [w:] Dzieje Brandenburgii i Prus w historiografii,
pod red. B. Wachowiaka, Warszawa - Poznañ 1989, s. 36-38.

2 Pamiêtnik 111 Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, II: Protoko³y obrad, Kraków 1901, s. 4-5.
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cza profil badawczy Uniwersytetu Poznañskiego oraz wydawniczy ukazuj¹cych
siê od roku 1925 "Roczników Historycznych "3 .

Jakkolwiek w okresie miêdzywojennym postêp w zakresie polskich badañ nad
problematyk¹ przesz³oœci polsko-niemieckiej, obejmuj¹c¹ tak¿e dzieje Pomorza
Gdañskiego i Prus Wschodnich, co znalaz³o wyraz w wielu publikacjach, w tym
o ogólniejszym charakterze jak: Polskie Pomorze4, Pomorze i ziemia che³miñska
w przesz³oœci5, Prusy Wschodnie. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ6, Ustrój pañstwa
i Zakonu Krzy¿ackiego? czy Dzieje polityczne Prus Wschodnich (1621-
1772)8 by³ ewidentny, to jednak polskie badania niemiecko-, pruso- i pomorzoznaw-
cze wykazywa³y powa¿ne luki i istotne s³aboœci, do których zaliczyæ trzeba
zw³aszcza polonocentryzm w ujmowaniu przesz³oœci. Wœród przyczyn istotn¹ rolê
odgrywa³y obiektywne trudnoœci, w tym zw³aszcza utrudniony dostêp do pruskich
i niemieckich archiwów i bibliotek. Nie bez wp³ywu na kierunek rozwojowy
miêdzywojennej historiografii polskiej by³a tak¿e koniecznoœæ podjêcia walki
z kwestionuj¹c¹ polskie prawa do Pomorza, Wielkopolski i Œl¹ska tzw. propagand¹
korytarzow¹ okresu Republiki Weimarskiej, a nastêpnie z pogl¹dami historiografii
Niemiec hitlerowskich symbolizowanymi przez publikacjê Deutschland und Po-
len. Beitrage zu ihren geschichtlichen Beziehungen, przygotowan¹ przez
Albrechta Brackmanna i Karla Brandiego (Munchen-Berlin 1933) oraz Deutsche
Aujbaukrafte in der Entwicklung Polens Kurta Lucka (Plauen 1934)9.

Po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej przed historykami polskimi stanê³o
pilne zadanie przygotowania polskiego opracowania ca³oœci nadmorskich ziem, które,
w rezultacie decyzji zwyciêskich mocarstw, tytu³em rekompensaty za ziemie
utracone na wschodzie znalaz³y siê w granicach pañstwa polskiego. Oprócz
wschodniej czêœci dawnego Ksiêstwa Pomorskiego, w którego tytulaturze w³adców
-jak wiadomo - od XIII w. wystêpowa³a nazwa Kaszuby, chodzi³o tak¿e o terytorium

znajduj¹ce siê po obu stronach dolnej Wis³y oraz ziemie dawnych Prusów zagarniête
w XIII w. przez Zakon Krzy¿acki.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w 1945 r. wymienione terytoria nie posiada³y jeszcze
wspólnej ustalonej i uznawanej nazwy. Najogólniejszym by³o niew¹tpliwie okreœlenie

3 B. Wachowiak, Dzieje pañstwa brandenbursko-pruskiego..., s. 39-45, tam¿e dalsza literatura

przedmiotu.
4 Oprac. zbiorowe, t. I: Ziemia i ludzie; t. fi: Przesz³oœæ i kultura, Toruñ 1919-1930.
5 Opublikowana [w:) "Roczniki Historyczne", 1927.
6 Oprac. zbiorowe pod red. M. Zawidzkiego, Poznañ 1932.
7 Autorstwa K. Górskiego, Gdynia 1937.
8 By³ to t. II, pióra K. Piwarskiego, Gdynia 1938, wchodz¹cy w sk³ad przygotowywanego przez

Instytut Ba³tycki, ale niezrealizowanego w ca³oœci trzytomowego zbioru pt. Dzieje Prus
Wschodnich.

9 Por. B. Wachowiak, O pogl¹dzie historiografii polskiej na dzieje brandenbursko-polskie, "Roczniki
Hi~tnrv~7n.." 1QR~ ~ 10~-1M
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Wielkie Pomorze zaczerpniête z terminologii z zakresu geografii i wprowadzone do
historiografii przez Gerarda Labudê, który w 1947 r. opublikowa³ krótki zarys
zatytu³owany Wielkie Pomorze w dziejach Polski. Mianem tym, jak wyjaœni³ we
wstêpie autor, okreœli³ "wszystkie ziemie od ujœcia Odry (wzgl. Piany) a¿ po
ujœcie Niemna, gdy¿ wszystkie te ziemie le¿¹: po-morze patrz¹c od strony
Polski w³aœciwej "10 .

Mimo powy¿szej publikacji w pracach historycznych dominowa³a jednak
w pierwszych latach powojennych nadal terminologia regionalna, jak Pomorze
Szczeciñskie, S³upskie, Œrodkowe, Gdañskie lub Nadwiœlañskie, Warmia i Mazury
oraz Prusy W schodnie. Wiêksze znaczenie ca³oœciowe okreœlenie ziem nadmorskich
jako Pomorze z podzia³em na Pomorze Zachodnie i Pomorze W schodnie uzyska³o
dopiero po zastosowaniu tej terminologii w praktyce w toku prac nad wielotomow¹
Histori¹ Pomorza, podjêtych pod kierunkiem G. Labudy, w powo³anym do ¿ycia
1 stycznia 1953 r. Zak³adzie Historii Pomorza Instytutu Historii PAN. Wprawdzie
jak dot¹d, mimo ukazania siê wielu tomów tego opracowania, okreœlenie Pomorze

dla ca³oœci nadmorskich ziem Polski nie zosta³o przez wszystkich badaczy
zaakceptowane, jednak nikt nie przedstawi³ tak¿e innego niebudz¹cego w¹tpliwoœci
ogólnego odpowiednika dla Wielkiego Pomorza, a zw³aszcza jego wschodniej czêœci.
Zarówno okreœlenia Pomorze Gdañskie, Pomorze Nadwiœlañskie, Warmia i Mazury,

jak i powszechne w historiografii niemieckiej, uza~adnione tylko porozbiorow¹
przynale¯noœci¹ do Prus/Niemiec, nazewnictwo Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie
- nie spe³niaj¹ tego zadania. Wygl¹da na to, ¿e prof. Labuda ma racjê, i¿ mimo
wysuwanych zastrze¿eñ, w miarê up³ywu czasu, utoruje sobie jednak drogê
zaproponowane przez niego nazewnictwo: tzn. Pomorze z podzia³em na czêœæ
zachodni¹ i wschodni¹ii. Zastanawiam siê tylko, czy nie by³oby u¿yteczne
i praktyczne, wzorowane na podziale Pomorza Zachodniego na Szczeciñskie
i Koszaliñsko-S³upskie, wyodrêbnianie w ramach Pomorza Wschodniego - Pomorza

Gdañskiego i Pomorza Olsztyñskiego (wzgl. Warmiñsko-Mazurskiego).
Trzeba stwierdziæ, ¿e oprócz wzglêdów politycznych, wynikaj¹cych z przesu-

niêcia granic, za intensyfikacj¹ po 1945 r. prac badawczych nad dziejami ca³oœci
nadmorskich ziem Polski przemawia³ ówczesny stan wiedzy o przesz³oœci nie tylko
Pomorza Zachodniego, ale równie¿ w znacznej mierze ziem po³o¿onych na wschód
od Gdañska, zw³aszcza by³ych Prus Wschodnich. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e
odnotowanego ju¿ wysoce niezadowalaj¹cego i koncentruj¹cego siê g³ównie na
dziejach Pomorza Gdañskiego stanu polskich badañ nie by³y w stanie w pe³ni zast¹piæ
znacznie bardziej rozwiniête badania niemieckie. Wynika³o to przede wszystkim

10 G. Labuda, Wielkie Pomorze, Poznañ 1947, s. 3; tak¿e: Historia Pomorza, pod red. G. Labudy,
t. I, cz. 1, Poznañ 1969, s. 9; tego¿, O za³o¿eniach programo~ch syntezy: "Historia Pomorza",
"zapiski Historyczne", 2002 ( w druku).

11 Por. zakoñczenie artyku³u G. Labudy, O za³o¿eniach programo~ch syntezy "Historia Pomorza ".
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z ichjednostronnego, g³ównie gennanocentrycznego, spojrzenia na przesz³oœæ tych
ziem, eliminuj¹cego wiele aspektów polskich, które trzeba by³o dopiero odtwarzaæ,
siêgaj¹c bezpoœrednio do Ÿróde³.

Badania Ÿród³owe maj¹ jednak to do siebie, ¿e wymagaj¹ czasu, którego nie
mieliœmy pod dostatkiem. Wiêkszoœæ wydanych bezpoœrednio po wojnie prac
pomorzoznawczych oparta zosta³a wiêc przede wszystkim na dotychczasowej
literaturze przedmiotu. Do takich nale¿a³y te¿ tomy wydane w ramach przygoto-
wanej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu serii wydawniczej Ziemie Staropolski.
Objê³a ona m.in. wydane w dwóch czêœciach dzieje Pomorza Zachodniego12 , dzieje
Ziemi Lubuskiej13 oraz dzieje Wannii i Mazur14. Oprócz tych publikacji, które nie
tylko spe³ni³y wa¿ne funkcje upowszechnienia wiedzy o ca³ym Pomorzu, ale da³y
jednoczeœnie instruktywny przegl¹d problematyki badawczej, w pierwszych latach
powojennych ukaza³ siê tak¿e szereg prac poœwiêconych okreœlonym zagadnieniom
oraz szerszej problematyce historycznej pogranicza polsko-niemieckiego. Na
odnotowanie zas³uguj¹ zw³aszcza publikacje Karola Górskiego Dzieje pañstwa
krzy¿ackiego w Prusach (Gdañsk 1946), Alfreda Kucnera Ekspansja Branden-
burgii nad Ba³tykiem w wieku XV -XVIII (Poznañ 1947), Karol¹ Maleczyñskiego
Polska i Pomorze Zachodnie w walce z Niemcami w wieku XIV i XV (Gdañsk-
Bydgoszcz-Szczecin 1946), W³adys³awa Konopczyñskiego Kwestia Ba³tycka do
XX wieku (Gdañsk 1947), Józefa Mitkowskiego Po.morze Zachodnie w stosunku
do Polski (Poznañ 1946), Kazimierza Piwarskiego, Dzieje Prus Zachodnich
w czasach nowo¿ytnych (Gdañsk-Bydgoszcz 1946) i Prusy Wschodnie
w dziejach Polski (Kraków 1947) oraz Stanis³awa Srokowskiego Prusy
Wschodnie (Warszawa 1947) i Pomorze Zachodnie (Gdañsk-Bydgoszcz-Szczecin

1947).
Nie tylko z samych tytu³ów powy¿szych publikacji, ale i z ich treœci wynika, ¿e

stanowi³y one kontynuacjê przedwojennej tradycji historiograficznej. W tym samym
duchu prowadzone by³y te¿ w zasadzie ówczesne dyskusje nad programami badañ
w zakresie Pomorza i Prus. Nowoœci¹ by³ jedynie postulat rozszerzenia zasiêgu
terytorialnego tych badañ. Ju¿ w 1946 r. Karol Górski opublikowa³ artyku³y: O pla-
nowanie badañ przesz³oœci Pomorza Zachodniego oraz Zadania historiografii
polskiej na Pomorzu15, Alfred Wielopolski sfonnu³owa³ Zadania nauki na
Pomorzu16, a Józef Borowik napisa³ szkic Nauka polska a Pomorze Szcze-

12 Pomorze Zachodnie, pod red. J. Deresiewicza, cz. 1 i 2, Poznañ 1949 (Ziemie Staropolski, t. fi).
13 Ziemia Lubuska, pod red. M. Sczanieckiego i S. Zajchowskiej, Poznañ 1950 (Ziemie Staropolski,

t.li).
14 Warmia i Mazury, pod red. S. Zajchowskiej i M. Kie³czeskiej-Za1ewskiej, cz. 1-2, Poznañ 1953

(Ziemie Staropolski, t. IV).
15 Pierwszy ukaza³ siê na ³amach "Komunikatów Instytutu Ba³tyckiego", 1946, s. 1-4, drogi natomiast

w "Przegl¹dzie Zachodnim", 1946, s. 139-146.
16"Jantar", 1946, z. 2, s. 1-22.
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17" Jantar", 1947, z. 3, s. 177-188.
18 G. Labuda, Problemy dziejowe Wielkiego Pomorza (ze szczególnym uwzglêdnieniem œredniowiecza),

[w:] Polska historiografia ba³tycka. Najpilniejszepotrzeby badawcze, organizacyjne i \1-Ydawnicze.
Referaty i dyskusja z konferencji naukowej Instytutu Ba³tyckiego w Szczecinie dnia 8-9 IV

1948 r., Gdañsk-Szczecin 1949, s. 30-42.
19 Materia³y z tej¿e konferencji zosta³y opublikowane jako: Konferencja Pomorska 1954, Warszawa

1956, ss. 480, a pro~ badañ pomorzoznawczych sformu³owany przez G. Labudê: Historycy
dziejów Pomorza wobec no\1-Ych zadañ (z powodu Sesji Naukowej PAN na 500-lecie powrotu
Pomorza do Polski i I-lecia Polski Ludowej w Gdañsku 25-28 paŸdziernika 19541:) na ³amach

,.Nauki Polskiej", 1954, nr 3, s. 136-157.
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badanego obszaru rozwój stosunków gospodarczych i kulturalnych, jednak
z wy³¹czeniem problematyki dziejów politycznych oraz modelu indywidualizu_i~ego
- ukazuj¹cego proces ca³kowania i dzielenia historii Pomorza zgodnie z faktycznym

przebiegiem tych dziejów w poszczególnych okresach, z podzia³em j ednak na nurt
wschodnio- i zachodniopomorski, w tomach I i II przyjêto w zasadzie ostatni
z wymienionych modeli, natomiast, pocz¹wszy od pocz¹tku XIX w., konstrukcjê
wyk³adu zaczêto opieraæ na modelu integracyjnym. Przyjête zosta³o te¿ za³o¿enie,
¿e przedmiotem tak skonstruowanej Historii Pomorza bêd¹ dzieje miejscowej
ludnoœci niezale¿nie od jej narodowoœci i przynale¿noœci politycznej oraz w ujêciu
strukturalnym wszystkie p³aszczyzny pomorskiego procesu dziejowego, a wiêc dzieje
gospodarcze, spo³eczne, polityczne, ustrojowe i kulturalne20.

Wype³nienie wszystkich punktów przyjêtego konspektu w praktyce okaza³o
siê jednak bardzo trudne do zrealizowania. Na przeszkodzie stan¹³ zarówno
dotychczasowy stan badañ, jak i niedostatki w zakresie odpowiednio przygotowanej
do pisania syntezy i dostatecznie licznej kadry badaczy. W tej sytuacji, zanim mo¿na
by³o przyst¹piæ do redagowania tekstów poszczególnych tomów, podjêty zosta³
szeroki program badañ Ÿród³owych nad wieloma zagadnieniami pomorskiego
procesu historycznego, nie tylko z zakresu dziejów spo³eczno-gospodarczych,
których deficyt by³ najwiêkszy, ale i politycznych, prawno-ustrojowych oraz bardzo
jednostronnie i w sposób uproszczony ujmowanej w literaturze niemieckiej
problematyki przemian etnicznych, w tym tak¿e problematyki kaszubskiej.
W realizacji tych prac wstêpnych i przygotowawczych uczestniczyli nie tylko
pracownicy Instytutu Historii PAN skupieni w Zak³adzie Historii Pomorza
w Poznaniu oraz placówkach terenowych w Toruniu, Gdañsku i Szczecinie,
uzyskuj¹c kolejne stopnie naukowe do profesury w³¹cznie, ale tak¿e liczni
pracownicy uniwersyteccy, niektórzy z w³asnej inicjatywy, inni - z inspiracji Zak³adu

Historii Pomorza. W ten sposób Zak³ad Historii Pomorza odegra³ wa¿n¹ rolê
w inicjowaniu badañ nad dziejami Pomorza oraz w wykszta³ceniu kadry badaczy-

pomorzoznawców. Oprócz pocz¹tkuj¹cych adeptów rozpoczynaj¹cych swoj¹ drogê
naukow¹ w Zak³adzie, do których nale¿a³ m.in. pisz¹cy te s³owa, swe kwalifikacje
badawcze doskonalili w tej placówce te¿ nieco starsi koledzy jak Marian Biskup,
Edmund Cieœlak i nie¿yj¹cy ju¿ Henryk Lesiñski, którzy objêli kierownictwo
placówek Zak³adu Historii Pomorza w Toruniu, Gdañsku i Szczecinie.

Grono badaczy zwi¹zanych co najmniej okresowo etatowo z Zak³adem Historii
Pomorza IH PAN by³o bardzo liczne. Oprócz jego za³o¿yciela i d³ugoletniego
kierownika prof. Gerarda Labudy oraz nie¿yj¹cych ju¿ profesorów Stanis³awa

20 Por. G. Labuda, Przedmowa, [w:] Historia Pomorza, t. I, cz. 1, s. 7-9; ten¿e, Wstêp, [w:] Historia
Pomorza, t. II: Do roku 1815, red. i wstêp G. Labuda, cz. 1 (1464-1648/57), Poznañ 1976, s. 22-
23; ten¿e, Wstêp, [w:] Historia Pomorza, t. III: 1815-1850, red, i wstêp G. Labuda, cz. 1, Poznañ
1993. s. 12-13.
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Hoszowskiego, Kazimierza Œlaskiego, Stanis³awa Gierszewskiego, W³adys³awa
Chojnackiego, Bogdana Dopiera³y i doc. Marzenny Pollakówny, wymieniæ zw³aszcza
nale¿y wszystkich aktualnych b¹dŸ emerytowanych pracowników Zak³adu Historii
Pomorza i Krajów Ba³tyckich w Toruniu - profesorów Stanis³awa Salmonowicza

- aktualnego kierownika, Jerzego Dygda³ê, Janusza Jasiñskiego, Andrzeja
Pi¹tkowskiego, Szczepana Wierzchos³awskiego i doc. Bogus³awa Dybasia, Zak³adu
Historii Gdañska i Dziejów Morskich Polski w Gdañsku: profesorów Jerzego Trzoskê
- kierownika, Stanis³awa Zajewskiego, Andrzeja Romanowa i Boles³awa Hajduka,
swymi pocz¹tkami zwi¹zanych z Zak³adem Historii Pomorza Pracowni Dziejów
Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich w Poznaniu - profesorów Bogdana
Wachowiaka - kierownika, Zygmunta Szultkê oraz dr. dr. Andrzeja Kamieñskiego,
Olgierda Kieca, Grzegorza Kucharczyka i Dariusza £ukasiewicza, jak równie¿
zwi¹zanych z nieistniej¹c¹ ju¿ placówk¹ Zak³adu w Szczecinie, a obecnie
profesorów Uniwersytetu Szczeciñskiego - W³odzimierza Stêpiñskiego, Edwarda

W³odarczyka i Józefa Stanielewicza.
Jakkolwiek podstawowy trzon autorski Historii Pomorza stanowili pracownicy

Zak³adu Historii Pomorza, to jego kierownictwo korzysta³o jednak te¿ w szerokim
zakresie ze wspó³pracy specjalistów spoza Instytutu Historii PAN. I tak przy
opracowaniu wydanego w 1969 r. tomu I obejmuj¹cego w czêœci pierwszej najstarsze
dzieje ca³ego Pomorza oraz historiê Pomorza Wschodniego w latach 1120-1466, a w
czêœci drugiej dzieje Pomorza Zachodniego w latach 1124-1464, obok Gerarda Labudy,
Mariana Biskupa, Kazimierza Œlaskiego i W³adys³awa Chojnackiego uczestniczyli
prof. prof. JózefKostrzewski, Lech Leciejewicz i Benedykt Zientara21 ; przy pisaniu
czêœci 1 tomu II, obejmuj¹cej dzieje Pomorza Wschodniego i Pomorza Zachodniego
w latach 1464/66-1648/57, pracowników Zak³adu - Mariana Biskupa i Bogdana

Wachowiaka wsparli Maria Bogucka i Antoni M¹czak22 , natomiast w opracowaniu
czêœci 2 tomu II obok Edmunda Cieœ1aka, W³adys³awa Zajewskiego, Janusza
Jasiñskiego, W³adys³awa Chojnackiego i Marcelego Kosmana uczestniczyli tak¿e
Jerzy Wojtowicz i Henryk Rietz z UMK w Toruniu23. Piórem, niezwi¹zanego ju¿
wówczas z Zak³adem - prof. Uniwersytetu Szczeciñskiego, Henryka Lesiñskiego
wsparte zosta³o te¿ opracowanie dziejów Pomorza Zachodniego w latach 1648-1815
w ramach znajduj¹cego siê w druku tomu III czêœæ 3 Historii Pomorza,
przygotowanego przez Zygmunta Szultkê i Dariusza £ukasiewicza24. Je¿eli chodzi

21 Historia Pomorza, t. I: do roku 1466, pod red. G. Labudy, cz. I-II, Poznañ 1969, s. 819 i 501.
22 Historia Pomorza, t. II: do roku 1815, pod red. G. Labudy, cz. 1 (1464/66-1648/57), Poznañ

1976, ss. 1098.
23 Historia Pomorza, t. II: do roku 1815, cz. 2: Pomorze Wschodnie w latach 1657-1815, pod red G.

Labudy, Poznañ 1984, ss. 855.
24 Czêœæ trzecia tomu II tak¿e pod red. G. Labudy znajduje siê w "Wydawnictwie Poznañskim"

i inna ukazaæ sie w druku naiDóŸniei w roku 2003.
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natomiast o tom III Historii Pomorza, obejmuj¹cy lata 1815-1850, to pracownicy
Zak³adu Janusz Jasiñski, Stanis³aw Salmonowicz, Zygmunt Szu1tka, Kazimierz Œlaski
i Bogdan Wachowiak opracowali czêœæ I i II, natomiast czêœæ III obejmuj¹c¹ dzieje
kultury artystycznej i umys³owej napisali, z wyj¹tkiem zamykaj¹cej tom charakterystyki
ogólnej kultury Pomorza w pierwszej po³owie XIX stulecia pióra redaktora Gerarda

Labudy, badacze spoza Instytutu Historii PAN: Bogus³aw Mansfeld, Magdalena
Niedzielska, Henryk Rietz, Jerzy Serczyk i Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk25.

Z pomocy badaczy spoza Zak³adu przy opracowywaniu kolejnego tomu IV

Historii Pomorza skorzysta³ te¿ nowy redaktor Stanis³aw Salmonowicz. Opublikowan¹
ju¿ czêœæ pierwsz¹ tego tomu obejmuj¹c¹ ustrój, gospodarkê i spo³eczeñstwo Pomorza

w latach 1850-1918 poza Stanis³awem Salmonowiczem opracowali profesorowie
uniwersytetów w Szczecinie i Toruniu: W³odzimierz Stêpiñski, Kazimierz Wajda
i Edward W³odarczyk26. Równie¿ czêœæ drug¹ tego¿ tomu obejmuj¹c¹ dzieje polityczne
i kulturê Pomorza lat 1850-1918 napisali w przewadze badacze spoza Zak³adu
reprezentowanego tylko przez Janusza Jasiñskiego, Stanis³awa Salmonowicza
i Szczepana Wierzchos³awskiego. Pozostali autorzy to JózefBorzyszkowski, Grzegorz
Jasiñski, Bogus³aw Mansfeld, Magdalena Niedzielska, Jerzy Serczyk, Robert Traba,
Mieczys³aw Wojciechowski Barbara Zakrzewska- Nikiporczyk27 . Jak mo¿na wnosiæ
ze wstêpnych projektów, dzie³em przede wszystkim badaczy spoza Zak³adu Historii
Pomorza bêdzie te¿ tom V Historii Pomorza28,obejmuj¹cy lata 1918-1939,

a przygotowywany pod redakcj¹ Szczepana Wierzchos³awskiego.
Poza znajduj¹c¹ siêju¿ na ukoñczeniu Histori¹ Pomorza przedmiotem zainte-

resowania pracowników Zak³adu Historii Pomorza by³y dzieje zakonu krzy¿ackiego.
Najwiêkszy wk³ad w tym zakresie wnieœli niew¹tpliwie profesorowie Marian Biskup
i Gerard Labuda. Oprócz licznych monografii, rozpraw i przyczynków s¹ oni autorami
fundamentalnego opracowania Dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach. Gospo-
darka-Sp³eczeñstwo-Pañstwo-Ideologia. Wydane w Gdañsku w 1986 r. doczeka³o
siê ono t³umaczenia na jêzyk niemiecki i zosta³o opublikowane w ramach wydawanej
przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie serii Klio in Polew9.

25 Obejmuj¹ca gospodarkê, spo³eczeñstwo i ustrój czêœæ pierwsza tomu III Historii Pomorza w latach
1815-1850 pod red. G. Labudy ukaza³a siê w druku w wydawnictwie PTPN w Poznaniu w 1993 r.
(ss. 441), czêœæ druga poœwiêcona zagadnieniom politycznym, narodowoœciowym i wyznaniowym
w 1996 r. (ss. 370), a czêœæ trzecia traktuj¹ca o kulturze artystycznej i umys³owej w 2001 r. (ss.

268.)
26 Historia Pomorza. t. IV (1850-1918), cz. 1: Ustrój. gospodarka. spo³eczeñstwo, pod red. S.

Salmonowicza, Toruñ 2000, ss. 50 l.
27 Druk tego tomu o objêtoœci oko³o 37 arkuszy wydawniczych jest na ukoñczeniu.
28 Wstêpne za³o¿enia tego tomu przedyskutowane zosta³y wiosn¹ 2001 r. w Zak³adzie Historii

Pomorza i Krajów Ba³tyckich IH PAN w Toruniu.
29 M. Biskup, G. Labuda, Die Geschichte des Deutschen Ordens in PreuBen. Wirtschaft-Gesell-

schaft-Staat-Ideologie. Aus dem Polnischen von Jtirgen Heyde und Ulrich Kodur, Osnabrtick

2000, ss. 619.
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Szeroko zakrojony program prac nad dziejami Pomorza, realizowany
w Zak³adzie Historii Pomorza IH PAN przy wspó³udziale badaczy z innych oœrodków
badawczych, oprócz syntezy ca³oœci dziejów tego regionu obj¹³ tak¿e badania nad
dziejami miast i wsi. Oprócz cennych monografii poœwiêconych wybranym
zagadnieniom, takim jak: dzieje miast Ksiêstwa Szczeciñskiego w œredniowieczu
pióra Jana M. Piskorskiego3O, handel morski Ko³obrzegu Henryka Lesiñskiego
i Szczecina Rados³awa Gaziñskiego31 , na odnotowanie zas³uguj¹ te¿ studia Bogdana
Wachowiaka nad œredniowiecznym portem Szczecina, jak te¿ przemianami
zachodz¹cymi w wytwórczoœci rzemieœlniczo-przemys³owej oraz handlu
wewnêtrznym i zagranicznym nadmorskich prowincji Prus w pierwszej po³owie
XIX W.32 Wydano te¿ szereg prac poœwiêconych gdañskiemu oœrodkowi
produkcyjnemu i ¿yciu handlowemu tego portu oraz tocz¹cym siê w tym mieœcie
walkom spo³eczno-ustrojowo-politycznym - autorstwa osób zatrudnionych

w Zak³adzie lub z nim wspó³pracuj¹cych: Marii Boguckiej, Czes³awa Biernata,
Edmunda Cieœlaka, Stanis³awa Gierszewskiego i Stanis³awa Hoszowskiego33. Na

odnotowanie zas³uguj¹ ponadto prace dotycz¹ce przeobra¿eñ zachodz¹cych
w rozwoju miast pomorskich w XIX stuleciu pióra W³odzimierza Stêpiñskiego
i Edwarda W³odarczyka34 oraz rozbudowie kolei w Prusach Wschodnich autorstwa
Andrzeja Pi¹tkowskiego35 . Równolegle prowadzone by³y prace nad monografiami

30 J. M. Piskorski, Miasta Ksiêstwa Szczeciñskiego do po³o³ry XIV wieku, Warszawa-Poznañ 1987.
31 H. Lesiñski, Handel morski Ko³obrzegu w XVII i XVIII wieku, Szczecin 1982; R. Gaziñski, Handel

morski Szczecina w latach 1720-1803, Szczecin 2000.
32 B. Wachowiak, Port œredniowiecznego Szczecina, Gdañsk 1955 oraz tego¿, w ramach publikacji:

Z dziejów uw³aszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej po³owie XIX wieku, Olsztyn
1998 oraz Historii Pomorza, t. III, cz. l, pod red. G. Labudy, Poznañ 1993.

33 Do wa¿niejszych nale¿¹ opracowania M. Boguckiej, Gdañskie rzemios³o tekstylne od XVI do

po³o³ry XVII wieku, Wroc³aw 1956; tej¿e, Gdañsk jako oœrodek produkcyjny w XIV -XVII wieku,
Warszawa 1962; tej¿e, Handel zagraniczny Gdañska w pierwszej po³owie XVII wieku, Wroc³aw
1970; Cz. Biernat, Statystyka obrotu towarowego Gdañska w latach 1651-1815, Warszawa 1962;
S. Gierszewski, Statystyka ¿eglugi Gdañska w latach 170-1815, Warszawa 1962; S. Hoszowski,
Handel Gdañska w XV-XVIII wieku, "Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
w Krakowie", 1960, mIl; E. Cieœ1ak, Walki ustrojowe w Gdañsku i Toruniu oraz w niektórych
miastach hanzeatyckich w XV w., Gdañsk 1960; ten¿e, Walki spo³eczno-polityczne w Gdañsku
w drugiej po³owie XVII wieku. Interwencja Jana III Sobieskiego, Gdañsk 1962. Przegl¹d prac nad
dziejami spo³eczno-gospodarczymi Pomorza Gdañskiego i Ksiêstwa Pruskiego przedstawi³ S.
Gierszewski: Untersuchungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von Koniglich Preussen,
En:nland und Herzogtum Preussen in den wissenschaftlichen Zentren Nordostpolens, "Zap. Hist.",
1992, z. l, s. 111-123.

34 W. Stêpiñski, Przemiany kapitalistyczne w ¿yciu gospodarczym Szczecina w pierwszej po³owieXlX

wieku, Warszawa-Poznañ 1984; E. W³odarczyk, Wielki przemys³ Szczecina w latach 1850.:1914,
Warszawa-Poznañ1982; tego¿, Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji
nadba³tyckich w latach 1808-1914, Wroc³aw etc. 1987.

35 A. Pi¹tkowski, Kolej W schodnia w latach 1842 -1880. Z dziej6w transportu kolejowego na Pomorzu

Wschodnim, Olsztyn 1996; ten¿e, Kolej Tyl¿ycko-Wystrucka w latach 1862-1884. Pierwsza
prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich, Toruñ 200 l.
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najwiêkszych miast pomorskich. Oprócz przygotowanej pod ogóln¹ redakcj¹
Gerarda Labudy czterotomowej monografii Dzieje Szczecina36, w pracowni
gdañskiej pod redakcj¹ Edmunda Cieœlaka opracowana zosta³a w piêciu tomach
Historia Gdañska, obejmuj¹ca ca³oœæ dziejów miasta do 1945, ³¹cznie z bibliogra-
fi¹37. Powa¿nie zaawansowane s¹ tak¿e prace nad Histori¹ Torunia pod red.
Mariana Biskupa38 , ukaza³y siê te¿ ju¿ trzy tomy, w tym drugi w dwóch czêœciach,
Historii Elbl¹ga pod red. Stanis³awa Gierszewskiego i Andrzeja Grota39 . Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e pierwszy z badaczy jeszcze jako pracownik Zak³adu Historii Pomorza
wyda³ w 1970 r. jednotomowy zarys dziejów Elbl¹ga40. Naukowych opracowañ
przygotowanych tak¿e w oparciu o nowe materia³y Ÿród³owe doczeka³y siê równie¿
S³upsk i Bytów. Redaktorem monografii pierwszego miasta by³ Stanis³aw
Gierszewski41 , a drugiego Zygmunt Szultka42 .

Podobnie jak w wypadku miast pomorskich bardzo bogaty jest powojenny
dorobek historiografii polskiej w zakresie dziejów wsi. Z uwagi na potrzeby Historii
Pomorza wa¿ne by³y zarówno przemiany zachodz¹ce w œredniowieczu w okresie
kolonizacji na tzw. prawie niemieckim, przedstawione w cennym studium na tle
porównawczym przez Jana M. Piskorskiego43, jak te¿ geneza i rozwój gospodarki

36 Dzieje Szczecina, t. I: Pradzieje Szczecina, red. W. Filipowiak i G. Labuda, Warszawa-Poznañ

1983, ss. 633; autorzy, M. Czarnecki, F. Grucza, W. Filipowiak, L. Leciejewicz, K. Siuchniñski,
S. Weso³owski, T. Wieczorowski, B. Wolny, M. D. Wo³¹giewicz i R. Wo³¹giewicz; t. II: Wiek X-
1805, red. G. Labuda, Warszawa 1963, ss. 708, wyd. II, Warszawa-Poznañ 1985, ss. 868; autorzy
H. Ch³opocka, H. Dziurla, L. Leciejewicz, H. Lesiñski, B. Wachowiak, T. Wieczorowski i J.
Wiœniewski; t. III: 1806-1945, red. B. Wachowiak, Szczecin 1994, ss. 996; autorzy: B. Frankiewicz,
A. Poniatowska, M. Stelmach, W. Stêpiñski, B. Wachowiak i E. W³odarczyk; t. IV: 1945-1990,
red. T. Bia³ecki i Z. Silski, Szczecin 1998, ss. 830.

37 Por. charakterystykê dzie³a: B. Wachowiak, "Opus Magnum" Zak³adu Historii Gdañska i Dziejów

Morskich Polski Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku, "Rocznik Gdañski", 2000,

z.2,s.5-11.
38 Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. I: W czasach œredniowiecza (do roku 1454), oprac.

J. Chudziakowa, T. Jasiñski, Z. H. Nowak, J. Tandecki i A. Tomczak, ss. 343 + ilustracje; tom II,
cz. 1: U schy³ku œredniowiecza i w pocz¹tkach odrodzenia (1454-1548), opr. M. Biskup, Toruñ
1992, ss. 267; tom II, cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660),
opr. S. Cackowski, B. Dybaœ, K. Maliszewski, Z. Naworski, S. Sa1monowicz, Toruñ 1994, ss. 319
+ ilustracje.; t. II, cz. 3: Miêdzy barokiem i oœwieceniem (1660-1793), opr. J. Dygda³a,
S. Sa1monowicz i J. Wojtowicz, Toruñ 1996, ss. 483 + ilustracje.

39 Historia Elbl¹ga, pr. zbiorowa pod red. S. Gierszewskiego i A. Grotha, t. I: (do 1466 r.). Gdañsk

1993, ss. 304; t.lI, cz. 1 (1466-1626), pod red. A. Grotha, Gdañsk 1996, ss. 326; t.lI, cz. 2 (1626-
1772), pod red. A. Grotha, Gdañsk 1997, ss. 337; i t. III, cz. 1: (1772-1850), pod red. A. Grotha,
Gdañsk 2000, ss. 320.

40 S. Gierszewski, Elbl¹g, Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, Gdañsk 1970.
41 Historia S³upska, pr. zbiorowa pod red. S. Gierszewskiego, Poznañ 1981, ss. 608.
42 Historia Bytowa, pod red. Z. Szu1tki, Bytów 1998, ss. 517 + ilustracje.
43 J. M. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i pocz¹tkach XIV wieku na tle

procesów osadniczych w œredniowiecznej Europie, Poznañ 1990.
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folwarczno-panszczyŸnianej oraz przemiany spo³eczno-gospodarcze okresu
uw³aszczenia wsi w pierwszej po³owie XIX w. poddane analizie przez Bogdana
Wachowiaka44. Kszta³towaniu siê stosunków kapitalistycznych w rolnictwie
Pomorza Zachodniego i Pomorza Wschodniego cenne analityczne studia poœwiêcili
tak¿e wspó³autorzy tomów II, cz. 2, III, cz. l i IV cz. l Historii Pomorza:
J. Wojtowicz45 , Janusz Jasiñski46, W³odzimierz Stêpiñski47 i Kazimierz Wajda48 .
Odnotowaæ te¿ nale¿y, ¿e pierwsz¹ ca³oœciow¹ próbê ujêcia dziejów spo³eczno-
gospodarczych Pomorza Zachodniego w XIX stuleciu da³ wspó³pracuj¹cy
z Zak³adem Historii Pomorza Alfred Wielopolski49 .

Opracowuj¹c poszczególne tomy Historii Pomorza, autorzy du¿¹ uwagê
przywi¹zywali do zdecydowanie deficytowej w opracowaniach niemieckich
problematyki polskich aspektów w dziejach nadmorskich ziem, w tym tak¿e sprawy
powi¹zañ ³¹cz¹cych Pomorze zarówno Wschodnie, jak i Zachodnie z reszt¹ ziem
polskich. Tematyka ta obejmowa³a zarówno kwestie natury gospodarczej
i politycznej, jak i ³¹cznoœci kulturalnej i etnicznej. Podstawê materia³ow¹ stanowi³y
tylko w czêœci w³asne studia, problematyka ta wzbudza³a bowiem du¿e
zainteresowanie badaczy w ca³ej Polsce. Ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹
na szczegó³ow¹ charakterystykê dorobku historiografii polskiej w tej kwestii.
Ograniczê siê wiêc tylko do wskazania, o jakie sprawy dotychczasowy obraz
przesz³oœci pomorskiej zosta³ przede wszystkim wzbogacony. Je¿eli chodzi o dzieje
Pomorza Zachodniego odnotowaæ nale¿y zw³aszcza pe³niejsze uwzglêdnienie
powi¹zañ politycznych Ksiêstwa z Polsk¹ w okresie panowania dynastii Gryfitów.
Ich kulminacja przypad³a niew¹tpliwie na okres panowania Bogus³awa X, mê¿a
córki Kazimierza Jagielloñczyka, Anny50. Zdecydowanie szerzej ni¿ dotychczas

44 Wyniki swych badañ nad tymi zagadnieniami zawarte w licznych artyku³ach i dwóch monografiach
(Gospodarcze po³o¿enie ch³opów w domenach Ksiêstwa Szczeciñskiego w XVI i pierwszej po³owie
XVII wieku, Szczecin 1967; Z dziejów uw³aszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej
po³owie XIX wieku, Olsztyn 1998) autor wykorzysta³ przy opracowywaniu odpowiednich partii
Historii Pomorza t. n, cz. 1 i t. ill, cz. l.

45 Narastanie kapitalizmu w rolnictwie ziemi che³miñskiej (majoratostromeckiw latach 1772-1880),

Toruñ 1962.
46 Refo17nY agrarne na Wa17nii na pocz¹tku XIX wieku, Olsztyn 1967.
47 W³asnoœæjunkierska na Pomorzu Zachodnim w latach 1807-1914, t. I-n, Szczecin 1989.
48 Wieœ pomorska na prze³omie XIX i XX wieku. Kwestia rolna na Pomorzu Gdañskim, Poznañ 1964;

tego¿, Migracje ludnoœci wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914, Wroc³aw etc.

1969.
49 Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800-1918, Szczecin 1959.
50 Poza odnotowanymi ju¿ publikacjami J. Mitkowskiego, Pomorze Zachodnie w stosunku do

Polski, Poznañ 1946 i K. Ma1eczyñskiego, Polska i Pomorze Zachodnie w walce z Niemcami
w wieku XN i XV; Poznañ 1946, na odnotowanie zas³uguj¹ zw³aszcza prace: M. Sczaniecki,
Political Ties between Western Pomerania and Poland up to the 16th Century, [w:] Poland at te Xlth
International Congress of Historical Sciences in Stockholm, Warszawa 1960, s. 81-101; G. Labuda,
r7V k"iniptn zi1~hndninnnmnr,"cv wvwodzili sie z Piastów? ..Studia i Materia³v do Dziejów
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uwzglêdniona zosta³a te¿ problematyka polsko-pomorskiego handlu warciañsko-
odrzañskiego w XVI wieku. W tym ostatnim zakresie now¹ podstawê materia³ow¹
da³y zw³aszcza Ÿród³owe studia Kazimiery Chojnackiej51 .

Jakkolwiek powi¹zania polityczne i gospodarcze Ksiêstwa Pomorskiego
z Polsk¹ zosta³y w Historii Pomorza przedstawione niekiedy w osobnych
podpunktach, to jednak nie oznacza³o to rezygnacji z ukazania kontaktów Ksiêstwa
Pomorskiego z pozosta³ymi s¹siadami, zw³aszcza ksiêstwami Rzeszy, której Pomorze
stanowi³o wówczas integraln¹ czêœæ sk³adow¹. Z drugiej strony w³adcy pomorscy
byli jednak w latach 1526-163 7 lennikami królów polskich z tytu³u posiadania Ziemi
Lêborsko-Bytowskiej, co równie¿ znalaz³o nale¿ne odbicie na stronach Historii

Pomorza52.
Polskie aspekty dziejów Pomorza Wschodniego, chocia¿ znacznie lepiej

oœwietl<?ne w starszej literaturze przedmiotu, tak¿e niemieckiej, wymaga³y równie¿
ukazania w pe³niejszym œwietle. Podstawê stanowi³ postêp badañ nad dziejami
zakonu krzy¿ackiego, jak równie¿ procesów, które doprowadzi³y do jego kryzysu
i inkorporacji zachodniej czêœci pañstwa krzy¿ackiego, czyli Prus Królewskich do
Polski w po³owie XV w. Pocz¹tki zakonu krzy¿ackiego do roku 1310 w tomie I

Wielkopolski i Pomorza", 1958, z. 1, s. 33-47; tego¿, Walka o zjednoczenie Pomorza z Polsk¹
w X-XlV w., [w:] Szkice z dziejów Pomorza, t. I, pod red. G. Labudy, Warszawa 1958, s. 202-267;
ten¿e, Pomorze Zachodnie w obronie swej niezawis³oœci w XlI-XVI w.,[w:] Z dziejów wojennych
Pomorza Zachodniego, pod red. B. Miœkiewicza, Poznañ 1971, s. 120-171; ten¿e, W sprawie
lenna s³upskiego, "Roczniki Historyczne", 1948, s. 179-195; J. Spors, Dzieje polityczne ziem
s³awieñskiej, s³upskiej i bia³ogardzkiej XlI-XlV w., Poznañ-S³upsk 1973; K. Pieradzka, KaŸko
szczeciñski (1345-1377) na tle polityki pomorskiej Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1947; J.
Mielcarz, Dzieje spo³eczne i polityczne Ksiêstwa S³upskiego w latach 1372-1411, Poznañ-S³upsk
1976; W. Fenrych, Zwi¹zki Pomorza Zachodniego z Polsk¹ w latach 1370-1412, Poznañ 1963; B.
Zientara, Bydgoszcz, Nak³o i ho³d w Pyzdrach; Ksiêstwo S³upskie w latach 1386-1412, "zapiski
Historyczne", 1969, z. 1, s. 7-48; Z. Boras, Strosunki polsko-pomorskie w drugiej po³owie XVI
wieku. Zarys polityczny, Poznañ-S³upsk 1964; ten¿e, Zwi¹zki Œl¹ska i Pomorza Zachodniego
z Polsk¹ w XVI wieku, Poznañ 1981; ten¿e, Ksi¹¿êta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii
Gryfitów, Poznañ-S³upsk 1968; Poznañ21978.

5i K. Chojnacka, Polsko-pomorskie zabiegi dyplomatyczne o woln¹ ¿eglugê na Warcie i Odrze

w drugiej po³owie XVI wieku, "Przegl¹d Zachodniopomorski", 1972, z. 2, s. 21-45; tej¿e, Polsko-
brandenburski uk³ad o ¿egludze na Warcie i Odrze w Trzebiszewie w 1618 7:, "Roczniki
Historyczne", 1972, s. 1-62; tej¿e, Podsta~ techniczne handlu szczeciñskiego na Warcie i Odrze
w XVI i XVII wieku, "Zapiski Historyczne", 1956, z. 1-3, s. 80-118; H. Lesiñski, Kontakty
handlowe Wielkopolski z Pomorzem Zachodnim w XIV-XVI wieku, "Studia i Materia³y do Dziejów
Wielkopolski i Pomorza", 1958, z. 1, s. 49-73; F. Mincer, O rokowaniach polsko-brandenburskich
w sprawie wolnoœci ¿eglugi rzecznej w latach 1566-1618, "zeszyty Naukowe Szko³y Pedagogicznej
w Opolu", Historia 1967, z. 6, s. 83-118.

52 Podstawowym opracowaniem polskim do tej kwestii jest publikacja W. Kostusia, W³adztwo

Polski nad Lêborkiem i Bytowem, Wroc³aw 1954. Por. tak¿e przedmowê G. Labudy w publikacji
Inwentarze starostwa bytowskiego i lêborskiego z XVII i XVlI/ wieku, wyda³ G. Labuda, Toruñ
1959.
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Historii Pomorza przedstawi³ Gerard Labuda, natomiast dalsze jego dzieje do
1526 r. w tomach I i II tej publikacji - Marian Biskup. Ten wybitny znawca

zagadnienia wzbogaci³ ponadto dorobek polskiej historiografii o posiadaj¹ce
fundamentalne znaczenie monografie poœwiêcone zjednoczeniu Pomorza Gdañskiego
z Polsk¹ w po³owie XV w. oraz stosunkom polsko-krzy¿ackim w pocz¹tkach XVI
stulecia, jak te¿ - wespó³ z Karolem Górskim, a nastêpnie z Iren¹ Janosz-Biskupow¹
- o dalsze tomy zapocz¹tkowanej przez Maxa Toepena publikacji Akta Stanów

Pruskich53.
G³ówne w¹tki polskie w dziejach Prus Wschodnich po traktacie krakowskim

to uk³ad stosunków miêdzy Prusami Królewskimi i Prusami Ksi¹¿êcymi
a Rzeczpospolit¹ oraz obfituj¹cy w wydarzenia proces zabiegów o przeniesienie
praw dziedzicznych do Ksiêstwa Pruskiego na brandenbursk¹ liniê Hohenzollernów.
Zakoñczone sukcesem i przejêciem po wygaœniêciu w 1618 r. na Albrechcie
Fryderyku pruskiej linii Hohenzollernów w³adzy w Ksiêstwie Pruskim przez elektora
brandenburskiego Jana Zygmunta doprowadzi³y nastêpnie do uzyskania przez jego
wnuka elektora Fryderyka Wilhelma pe³nej suwerennoœci w Prusach, warunku
sine qua non uzyskania przez w³adców brandenburskich w 170 l r. tytu³u
królewskiego w Prusach. W dotychczasowych opracowaniach, tak¿e niemieckich,
podstawowe fakty z tego zakresu by³y wprawdzie odnotowywane, jednak nie zawsze
dostatecznie ukazywano okolicznoœci i uwarunkowania takiego kierunku rozwoju
stosunków polsko-brandenbursko-pruskich i ich konsekwencji na przysz³oœæ54.

Dzieje Pomorza Wschodniego w drugiej po³owie XVII i w XVIII stuleciu
przedstawione w ramach t.1I cz. 2 Historii Pomorza (Poznañ, 1983) s¹ - jak ju¿
zaznaczono - przede wszystkim autorstwa Edmunda Cieœlaka. Odnotowaæ jednak

33 Historia Pomorza, t. l, cz. l, pod red. G. Labudy, Poznañ 1963, s. 433-743; tam¿e, t. II, cz. l,

Poznañ 1976, s. 24-186; M. Biskup i G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach.
Gospodarka-Spo³eczeñstwo-Pañstwo-Ideologia, Gdañsk 1986; M. Biskup, Zjednoczenie Pomorza
Wschodniego z Polsk¹ w po³owie XV wieku, Warszawa 1959; ten¿e, Polska i Zakon Krzy¿acki
w Prusach w pocz¹tkach XVI wieku, Olsztyn 1982; ten¿e, " Wojna-pruska ", czyli walka Polski
z Zakonem Krzy¿ackim w latach 1519-I52I, ...; ten¿e, Geneza i znaczenie ho³du pruskiego 15251:,
"Komunikaty Mazursko-Warmiñskie", 1975. Je¿eli chodzi natomiast o Akta Stan6w Prus
Kr61ewskich, to w latach 1955-1993 wydanych zosta³o w Toruniu ogó³em 8 tomów obejmuj¹cych
lata 1479-1526. Dalsz¹ wa¿niejsz¹ literaturê dotycz¹ca kwestii polsko-krzy¿acko-pruskiej od
XVI do XVII w., w tym liczne prace Janusza Ma³ka, zestawi³em w artykule: B. Wachowiak,
Powojenne badania nad dziejami Pomorza. Etap rozwoju, g³ówne kierunki, osi¹gniêcia, perspektywy,
"Przegl¹d Zachodniopomorski", 1998, z. 2, s. 24-25, przypisy 63 i 64.

34 B. Wachowiak, A. Kamieñski, Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowo¿ytnych, cz. 1

rozdz. V oraz okres II, rozdz. l i III; Historia Pomorza, t. II, cz. l, pod red. G. Labudy, Poznañ
1976, w obu publikacjach dalsza literatura przedmiotu; por. tak¿e powsta³e w pracowni w Poznaniu
monografie: A. Kamieñskiego, Stany Prus ksi¹¿êcych wobec rz¹dów brandenburskich w drugiej
po³owie XVII wieku, Olsztyn 1995; tego¿, Brandenburgia-Prusy a Polska w drugiej po³owie XVII
wieku. Dzieje polityczne, Poznañ 2002; oraz publikacjê H. Durchhardt, B. Wachowiak, Um die
SouveriinifJJ des Herzogtums Preussen. Der Vetrag vom Wehlau 1657, Hannover 1998.
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nale¿y, ¿e spory wk³ad do poznania przesz³oœci Prus Królewskich i Ksi¹¿êcych
w tym okresie wnios³y tak¿e badania prowadzone nad wybranymi zagadnieniami,
zw³aszcza z zakresu dziejów politycznych i kulturalnych w toruñskiej pracowni
Zak³adu Historii Pomorza. Œwiadczy o tym zw³aszcza bogaty dorobek drukowany
Stanis³awa Salmonowicza55 i Jerzego Dygda³y56.

Równie¿ w tomach poœwiêconym dziejom Pomorza w XIX w., a wiêc trzecim
i czwartym, pe³ne odbicie znalaz³ dorobek, jaki polska powojenna historiografia
wnios³a w rozpoznanie dziejów ziem pomorskich w okresie zaborów. Poza studiami
poœwiêconymi sylwetkom polskich dzia³aczy i odg³osom na Pomorzu polskich
powstañ i Wiosny Ludów, autorzy mieli tak¿e do dyspozycji specjalistyczne
opracowania poœwiêcone dziejom inteligencji polskiej w Prusach Wschodnich,
polskiemu ruchowi narodowemu oraz polskiej œwiadomoœci narodowej. W Zak³adzie
Historii Pomorza problematyk¹ t¹ zajmowali siê zw³aszcza Szczepan Wierzcho-
s³awski57, Janusz Jasiñski58 i W³adys³aw Chojnacki59. Krytyczny stosunek do tych
prac wielu badaczy niemieckich, którzy ze swej strony na pierwszy plan wysuwaj¹
ostatnio procesy asymilacji i akulturacji, nie s¹ w stanie ca³kowicie wyeliminowaæ
z dziejów Pomorza w ca³ym XIX w. takich zjawisk jak konflikty narodowe

55 Poza jednotomow¹ syntez¹: Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, Poznañ 1984, Warszawa2

1998, wydan¹ tak¿e w j. niem. (Preussen. Geschichte von Staat und Gesellschaft, Heme 1996)
autorstwa S. Salmonowicza, z druków zwartych na odnotowanie zas³uguj¹ zw³aszcza tego¿:
Toruñskie Gimnazjum Akademickie w latach 1681-1817. Studium z dziejów nauki i oœwiaty,
Poznañ 1973; Fryderyk 11, Wroc³aw 1981, Wroc³aw2 1985, Wroc³aw 31996; Od Prus Ksi¹¿êcych
do królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich, Olsztyn 1992; oraz Polacy i Niemcy
wobec siebie. Postawy - opinie - stereotypy (1697-1915). Próba zarysu, Olsztyn 1993.

56 Por. zw³aszcza monografie J. Dygda³y: Polityka Torunia wobec w³adz Rzeczpospolitej w latach
1764-1772, Warszawa-Poznañ-Toruñ 1977; ¯ycie polityczne Prus Królewskich u schy³ku ich
zwi¹zku z Rzecz¹pospolit¹ w XVIIl wieku, Warszawa-Poznañ- Toruñ 1984; oraz Adam Stanis³aw
Grabowski (1698-1766). Biskup, polityk, mecenas, Olsztyn 1994.

57 Sz. Wierzchos³awski, Polski ruch narodowy w Prusach Zilchodnich w latach 1860-1914, Wroc³aw-

Warszawa-Kraków-Gdañsk 1980; ten¿e, Elity polskiego ruchu narodowego w Poznañskiem i w
Prusach Zachodnich w latach 1850-1914, Toruñ 1992; ten¿e, Ignacy £yskowski 1820-1886.
Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruñ 2000.

58 Oprócz autorstwa zasadniczej czêœci t. III, cz. 2: Historii Pomorza, pod red. G. Labudy, obejmuj¹cej

zagadnienia polityczne, narodowoœciowe i wyznaniowe lat 1815-1850, na odnotowanie zas³uguj¹
zw³aszcza monografia J. Jasiñskiego Œwiadomoœæ narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny
i rozwój, Olsztyn 1983 oraz opublikowana pod redakcj¹ tego badacza praca Zagadnienia
narodowoœciowe w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn 1993.

59 Poza publikacj¹ Ÿróde³: Mazury i Warmia 1800-1870. ~bór Ÿróde³, opr. W. Chojnacki, Wroc³aw

1959 oraz reedycj¹ dzie³a Gustawa Gizewiusza: Polska kwestia jêzykowa w Prusach. Die Polni-
sche Sprachfrage in Preussen, Poznañ 1961, badacz ten specjalizowa³ siê w rejestracji polskiego
piœmiennictwa i druków polskich, zw³aszcza z terenu Warmii i Mazur. Poza publikacj¹ Bibliograjia
polskich druków ewangelickich ziem zachodnich i pó³nocnych 1530-1939, Warszawa 1966

przygotowa³ wydan¹ poœmiertnie przez Ma³gorzatê Szymañsk¹-Jasiñsk¹: Bibliograjiê
rozporz¹dzeñ pruskich ~danych w jêzyku polskim (XVI-XIX wiek), Warszawa 2001.
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i przejawiaj¹ce siê w ró¿nych fonnachju¿ od pocz¹tków XIX w. zapêdy gennani-
zacyjne w³adz pruskich.

Rozbiory Polski i zwi¹zane z nimi procesy unifikacyjne i gennanizacyjne z jednej
oraz budzenie siê nacjonalizmu z drugiej strony postawi³y na porz¹dku dziennym
problematykê badañ nad sk³adem etnicznym ludnoœci Pomorza i przeobra¿eñ
zachodz¹cych w tym zakresie w ci¹gu wieków, co znalaz³o tak¿e swe odbicie
w Historii Pomorza, zarówno w czêœciach dotycz¹cych Pomorza Zachodniego,
jak i Pomorza Wschodniego. W odniesieniu do terytorium pierwszego najwiêkszy
wk³ad do odtworzenia losów rodzimej - s³owiañskiej ludnoœci Ksiêstwa Pomorskiego

przejêtego etapami, pocz¹wszy od po³owy XVII po pocz¹tek XIX w. przez pañstwo
pruskie, wnieœli niew¹tpliwie po wojnie historycy Kazimierz Œlaski i Zygmunt Szultka
oraz jêzykoznawcy Hanna Popowska- Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko i Jerzy
Treder, a odnoœnie Pomorza Wschodniego i problematyki ludnoœci kaszubskiej
i mazurskiej: Andrzej Bukowski, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Tadeusz Grygier,
Janusz Jasiñski, Wojciech Wrzesiñski, Andrzej WakaT, JózefBorzyszkowski i Gerard
Labuda, ten ostatni jako inicjator nowego spojrzenia na dzieje Kaszubów, których
pierwotne siedziby lokalizuje miêdzy doln¹ Odr¹ i doln¹ Wis³¹.

Do wa¿nych rezultatów i osi¹gniêæ badañ nad dziejami Kaszubów nale¿y zaliczyæ
ukazanie pozytywnego wp³ywu refonnacji luterañskiej, która wprowadzi³a j êzyki
narodowe do liturgii, na utrzymanie siê we wschodniej czêœci Pomorza Zachodniego
kaszubskiej ludnoœci i parafii z polskim j êzykiem liturgicznym a¿ po koniec wieku
XIX. Prowadz¹cy badania nad ludnoœci¹ rodzim¹ tego regionu Zygmunt Szultka
wykaza³ te¿ to¿samoœæ wymienianej w Ÿród³ach ludnoœci wendyjskiej z terenu
Pomorza Zachodniego i tzw. S³owiñców z Kaszubami, podbudowuj¹c w ten sposób
odnotowan¹ju¿ tezê G. Labudy, ¿e ich pierwotne siedziby znajdowa³y siê miêdzy
doln¹ Odr¹ a doln¹ Wis³¹60 .

Najnowszym osi¹gniêciem i niejako podsumowaniem powojennej nauki
historycznej w zakresie badañ nad kaszubszczyzn¹jest wydane ostatnio, staraniem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego oraz Ostsee Aka-
demie w Lubece, pod redakcj¹ Józefa Borzyszkowskiego i Dietmara Albrechta
obszerne opracowanie Pomorze - ma³a ojczyzna Kaszubów (Historia i wspó³-

czesnoœæ). Pomyœlane jako wspólna publikacja polsko-niemiecka i opublikowane
w jêzykach polskim i niemieckim przedstawia przede wszystkim polski punkt

60 Por. zw³aszcza Z. Szultka, Jêzyk polski w Koœciele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu

Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wroc³aw 1991; tego¿, Studia nad rodowodem i jêzykiem Kaszubów,
Gdañsk 1992; tego¿, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K.C. Mrongowiusza, cz. l i 2,
"Slavia Occidentalis", 1992, 1993; tego¿, Piœmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego
od XVI do XIX wieku, Poznañ 1994; tego¿, Pos³owie historyka do nowego ~dania "Resztek
S³owian na poludnio~m ~brze¿y Morza Baityckego" Aleksandra Hilferdinga, "Studia z Filologii
Polskiej i S³owiañskiej", 1993, s. 231-254.
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widzenia na przesz³oœæ Kaszubów, gdy¿ w sk³ad publikacji wesz³y ostatecznie,
pomijaj¹c wstêp pióra Dietmara Albrechta i Józefa Borzyszkowskiego, jedynie
tylko dwa artyku³y badaczy niemieckich na ogóln¹ liczbê czternastu zamieszczo-
nych61. Obszerne, w sumie bardzo pozytywne omówienia tego niew¹tpliwego
nowatorskiego dzie³a, da³ ostatnio Gerarda Labuda na ³amach "Acta Cassubiana"62.
Charakteryzuj¹c omawian¹ publikacjê, najwybitniejszy znawca przesz³oœci
kaszubskiej stwierdzi³ miêdzy innymi: "po raz pierwszy w naszej literaturze
zebrano tutaj w syntetycznym ujêciu i w przystêpnej formie przedstawiono
kaszubski w¹tek w dziejach Pomorza od œredniowiecza a¿ po wspó³czesnoœæ,
we wszystkich podstawowych jego aspektach (historia polityczna i spo³eczno-
ekonomiczna, socjologia, onomastyka, piœmiennictwo, jêzyk, kultura ludowa,
doskona³y zestaw literatury przedmiotu),' co najwy¿ej, mo¿na by jeszcze
upomnieæ siê o przegl¹d stanu badañ i informacje o bibliografii kaszubo-
znawczej Poniewa¿ swego czasu zastanawia³em siê »Jak pisaæ syntezê historii
Kaszubów«, mogê w tym miejscu ograniczyæ siê do stwierdzenia, ¿e Pomorze
jako ma³a ojczyzna Kaszubów w maksymalnym i osi¹galnym stopniu realizuje
zarysowany tam jej model. Jest to wiêc pierwsza naukowa synteza, pokazuj¹ca
udzia³ Kaszubów w tworzeniu historii Pomorza" 63.

Zamykaj¹c akcentem kaszubskim przegl¹d g³ównych kierunków i najwa¿niej-
szych osi¹gniêæ polskich powojennych badañ nad ~iejami Pomorza, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem wk³adu wniesionego do tych badañ przez istniej¹cy od 1 stycznia
1953 r Zak³ad Historii Pomorza Instytutu Historii PAN, pragnê podkreœliæ, ¿e
jakkolwiek w pierwszych latach powojennych w Polsce kontynuowany by³
w znacznej mierze przedwojenny model tych badañ, choæ w rozszerzonych ramach
terytorialnych, to pocz¹wszy od lat 50., zaczêto stopniowo odchodziæ od polonocen-
tryzmu w tych badaniach, kieruj¹c g³ówny wysi³ek na opracowanie polskiej syntezy
ca³oœci dziejów nadmorskich ziem od Stralsundu po K³ajpedê, który to obszar okreœ-
lony zosta³ zaczerpniêt¹ od geografów nazw¹ Pomorze. Synteza ta, przedstawiaj¹c
dzieje w ujêciu strukturalnym, z za³o¿enia mia³a uwzglêdniæ wszystkie p³aszczyzny
procesu dziejowego. Wprawdzie z natury rzeczy badacze polscy starali siê o nale¿yte
uwzglêdnianie aspektów polskich w dziejach Pomorza, wynikaj¹cych g³ównie ze
zwi¹zków politycznych, gospodarczych, ustrojowych, kulturalnych i etnicznych tego

61 Pomorze - ma³a ojczyzna Kaszubów (Historia i wspó³czesnoœæ)/Kaschubisch-Pommersche Heimat

(Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdañsk/Danzig-Ltibeck/Lubeka

2000, ss. 807.
62 G. Labuda, O Pomorzu jako ojczyŸnie Kaszubów. Dzie³o nowatorskie, "Acta Cassubiana", t. III,

Gdañsk 2001, s. 233-251.
63 Tam¿e (s. 236) G. Labuda nawi¹zuje do swej publikacji: Kaszubi i ich dzieje, Gdañsk 1996. Tam¿e

m.in. teksty: Wêz³owe zagadnienia historii Kaszubów na tle historii Pomorza (s. 160-193) oraz
Jak pisaæ syntezê historii Kaszubów? (s. 199-226).
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regionu z ziemiami polskimi, to jednak chodzi³o przede wszystkim o uzupe³nienie

dotychczasowego obrazu przesz³oœci wypracowanego g³ównie pod wp³ywem
germanocentrycznej historiografii niemieckej, a nie o eliminacjê powi¹zañ tych ziem
z Niemcami i negowanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego na tych ziemiach.
Takiemu celowi nie by³a te¿ podporz¹dkowana koncepcja Gerarda Labudy
przedstawiania dziejów pomorskich w skali tzw. Wielkiego Pomorza, poddana
krytycznej ocenie przez Jarga Hackmanna64. Przede wszystkim chodzi³o o odejœcie
od dominuj¹cego w badaniach niemieckich studiów regionalnych na rzecz
obejmuj¹cych ca³oœæ nadmorskich ziem, gdy¿ otwiera³o to nowe perspektywy
badawcze, zw³aszcza w zakresie interpretacyjnym i ujêæ porównawczych. ¯a³owaæ
jedynie mo¿na, ¿e te niew¹tpliwie pozytywne aspekty polskich badañ pomorzoznaw-
czych nie zawsze s¹ dostrzegane i doceniane przez badaczy niemieckich, zw³aszcza

kontynuuj¹cych w przewadze tradycje dawnego regionalistycznego ujmowania
dziejów Pomorza.

W tym kontekœcie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ani model zastosowany przy pisaniu
polskiej syntezy Historii Pomorza, ani te¿ niemiecka tradycja w ujmowaniu dziejów
pomorskich jako dzieje Pomorza, Prus Wschodnich i Zachodnich nie stanowi¹
jedynej perspektywy w spojrzeniu na przesz³oœæ omawianego nadmorskiego regionu
miedzy Stralsundem a ujœciem Niemna. Przed badaczami zarówno niemieckimi,
i jak polskimi stoi zadanie wypracowania skorygow~ego spojrzenia na przesz³oœæ
Pomorza z perspektywy rozwoju pañstwa pruskiego oraz roli i znaczenia
poszczególnych czêœci ziem pomorskich w dziejach tego pañstwa. Chodzi tu nie
tylko o zagadnienie, co Pomorze, Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie (a tak¿e
Œl¹sk) wnios³y do zbudowania potêgi Prus, ale te¿, co zyska³y i jakie z ich w³¹czenia
w obrêb pañstwowoœci pruskiej, a nastêpnie Rzeszy Niemieckiej wynika³y problemy
polityczne, spo³eczno-gospodarcze i demograficzno-etniczne. Próbê takiego
spojrzenia na dzieje Pomorza zamierza podj¹æ zespó³ autorski Historii Prus
w przygotowywanej, pod redakcj¹ pisz¹cego te s³owa, w powsta³ej na bazie
poznañskiej placówki Zak³adu Historii Pomorza - Pracowni Dziejów Niemiec

i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN. Jak dot¹d ukaza³ siê pierwszy tom tego
opracowania, obejmuj¹cy dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowo¿ytnych,
czyli od 1500 po rok 170165 . W kszta³towaniu siê pañstwa pruskiego, którego kolebk¹

64 J. Hackmann, Gerard Labudas Konzeption der Geschichte Pommems, J ahrbuch fi.ir die Geschich-

te Mittel- und Ostdeutschlands, Jg. 41, 1981, s. 109-134; w wersji polskiej: Gerarda Labudy
koncepcja historii Pomorza, "Przegl¹d Zachodniopomorski", 1994, z. 2, s. 7-36; tego¿, Deutsch-
lands Osten - Polens Westen aIs Problem der Geschichtsschreibung. Anmerkungen zu einer
Vergleichenden Historiographiegeschichte, [w:] Deutschlands Osten - Polens Westen., hrsg v.

Mathias Weber, Frankfurt/M 2001, s. 209-235.
65 B. Wachowiak, przy wspó³udziale A. Kamieñskiego, Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów

nowo¿ytnych (1500-1701), Poznañ 2001, ss. 714. (Historia Prus, t. I, pod red. B. Wachowiaka).
Dalsze tomy w przygotowaniu.
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by³a niew¹tpliwie Brandenburgia, opanowanie Prus Ksi¹¿êcych i uzyskanie w nich
przez elektorów brandenburskich w 1657 r. suwerennoœci oraz przejêcie w po³owie
XVII w. czêœci by³ego Ksiêstwa Pomorskiego odegra³o bez w¹tpienia podstawow¹
rolê. Z drugiej strony aneksje brandenburskie wywar³y równie¿ istotny, nie zawsze
bezproblemowy wp³yw na dalsze dzieje wewnêtrzne obu wymienionych czêœci
sk³adowych Wielkiego Pomorza. Zmiana przynale¿noœci pañstwowej Pomorza
i Prus Ksi¹¿êcych mia³a te¿ swoje wa¿ne reperkusje miêdzynarodowe. Spojrzenie
na dzieje Pomorza i Prus Ksi¹¿êcych z perspektywy pruskiej stwarza te¿ okazjê
do przedstawienia nastêpstw, jakie wynik³y dla nich z dalszego rozwoju pañstwa
pruskiego. Z terytoñów, które odegra³y decyduj¹c¹ rolê w procesie powstania
pañstwa brandenbursko-pruskiego, wraz z przy³¹czonymi póŸniej w rezultacie
rozbiorów Polski Pomorzem Gdañskim i Wielkopolsk¹, po zjednoczeniu Niemiec
w 1871 r. jako Cesarstwa sta³y siê peryferyjnymi prowincjami, naj s³abiej rozwiniê-
tymi ekonomicznie, cierpi¹cymi z powodu Land- und Ostfluchtu oraz korzystaj¹cymi
z zasi³ków z kasy centralnej w ramach tzw. Osthilfe.







ANDRZEJ GRom

INWENTARZ DÓBR KROKOWSKICH
Z 1725 ROKU

Dobra Krokowskich, po³o¿one w pó³nocnej czêœci powiatu puckiego na po-
cz¹tku XVII stulecia obejmowa³y: Krokowê, £êtowice, Wysok¹, Goszczyno, Parsz-
czyce, Glinki, Jeldzino, Minkowice, Salino, grunty nanickie, 9 w³ók w Boryñsku
ko³o Gdañska, czêœæ wsi Warszkowo, Lisewo oraz czêœæ K³anina.

W 1705 roku po œmierci Franciszka Henryka von Krockow, sêdziego puckiego
s¹du ziemskiego, dziedzicem dóbr zosta³ jego syn Krzysztof, oficer polski w randze
kapitana i jednoczeœnie sêdzia ziemski pucki. By³ on ¿onaty z Zofi¹ Abigael von
Krockow z linii Pest. Zmar³ w m³odym wieku, w 1725 r. i na nim wygas³a linia
Krockow-Krockow. Spadkobierczyni¹ Krzysztofa von Krockow zosta³a wdowa
po nim Zofia Abigael. Na jej zlecenie sêdzia ziemski mirachowski Micha³ Kleist
oraz ³awnicy s¹du ziemskiego w Pucku - Gneomar Krokowski i Jan W³adys³aw
Ustarbowski - sporz¹dzili w kwietniu 1725 r. inwentarz krokowskich dóbr dzie-
dzicznych. Zawiera on oprócz opisu zamku w Krokowej zestawienie dóbr wraz z
powinnoœciami oraz wykaz d³ugów i wierzytelnoœci. W sk³ad dóbr krokowskich

wchodzi³y wówczas: Krokowa, Minkowice, Jeldzino, Po³chówko, Lisewo, £êtowi-
ce, Glinki, Goszczyno, KoŸlinki oraz folwark i wieœ Chmielenc w ziemi lêborskiej.
W stosunku do zestawienia z pocz¹tku XVII w. do kompleksu dóbr dosz³y KoŸlin-

ki, Po³chówko i Chmielenc.
Po œmierci Zofii Abigael von Krockow maj¹tek przejê³a córka Krzysztofa von

Krockow i Zofii Abigael von Krockow - Renata Abigael, urodzona tu¿ po œmierci

ojca.
Przy opracowaniu tekstu rêkopisu do druku przyj¹³em zasadê niedokonywania

modernizacji pisowni tekstu Ÿród³owego. Wynika³o to z chêci zachowania staropol-
skich, a zw³aszcza regionalnych (czêœciowo kaszubskich) cech ówczesnego jêzy-
ka i jego fonetyki. Tam, gdzie mog³yby pojawiæ siê w¹tpliwoœci co do obecnego
znaczenia niektórych wyrazów, wprowadzi³em przypisy. W przypisach zamiesz-
czono tak¿e wspó³czesne nazwy miejscowoœci wystêpuj¹cych w Ÿródle.

Wszystkie kwoty pieniê¿ne podano w inwentarzu w z³otych pruskich (flore-
nach). By³a to jednostka obliczeniowa stosowana w Prusach Królewskich od dru-
giej po³owy XVII w. na mocy uchwa³y sejmiku generalnego z 11 lutego 1669 r.
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INWENTARZ DÓBR KROKOWSKICH
Oryg.: Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Akta Krokowskich; sygn. 999, nr

1152

Inventarz Dobr dziedzicznych Krokowy cum attinentus ktore po niegdy Wiel-
mo¿nym Jego Mc Panu Franciszku Krokowskim, Sêdzi¹ Ziemskim Puckim jako
na syna naturalnego Succsesora devoluta in Personam niegdy JMC Pana Krzysz-
tofa Krokowskiego, S¹dowego Ziemskiego Puckiego, a kapitana JK Mci ma³¿on-
ka tera¯lliejszej pozosta³ej wdowy, to jest WIrnæ Pani¹ Abigael Zofiê z Krokowskich
Krokowsk¹, który zostawiwszy Succesora z pomienion¹ Jej Mci¹ sw¹ zp³odzon¹
to jest Jej Mc Pani¹ Renatom Abigail Krokowsk¹ minoreanem, UDa cum Juribus
uxonis teraŸniejszej W Jej Mci in his bonis inscriptis et asseccuratis, która W Jej
Mc Pani Abigael Zofia z Krokowskich Krokowska pozosta³a wdowa, satisfacien-
do Legi, lubo trochê pierwej Inwentarz zpisaæ mia³a niemogszy ob. legalitates prê-
dzej zprowadziæ Ich Mœciów opiekunów i przyjació³ ad hunc actum uprosi³a dnia
dzisiejszego Wielmo¿nych Ich Mciów Panów, Micha³a Kleista sêdziego ziemskie-
go mirachowskiego, Gneomara Krokowskiego s¹dowego ziemskiego puckiego jako

opiekuna naturalnego, W³adys³awa Ustarbowskiego s¹dowego ziemskiego puc-
kiego, aby jako odebra³a po nieboszczyku Œ. Pamiêci mê¿u swoim in staro quo
zosta³y etiam cum Juribus et Debitis zpisane s¹ dnia 12. Aprila Roku 1725 ut sega-
tur.

Naprzod Zamek Krokowski i Wieœ.
Zamek w kwadrat z gruntu murowany, doko³a Zamku rowy okopane, przez

most wjazd, Brama tak¿e murowana, nad Bram¹ izba porz¹dna dla podstaroœciego
i innych domestikow1, i tam ze trzy komory porz¹dne z oknami i drzwiami, w izbie
tylko piec, w Bramie wrota z balów, ta Brama ceg³¹ jako wszystek Zamek i ta
nakryta. Ex opposito Zamek sam w trzy przêtra2 wysoki i z Wie¿¹ do zegara, ale
teraz zegara niernasz: z obu stron skrzyd³a porz¹dne a¿ do Bramy na których poko-
je ut seqvitur: w Zamku i z Skrzyd³amy wszystkich pokojów 19 i z salamy. Z Zam-
ku id¹cy po prawej rêce w Skrzyd³o na dole izba czeladna z sieni¹ w której wschody
porz¹dne do Wêgierskiej Izby i Sali Wielkiej, w tej¿e sieni wa³kownica3: w tym¿e
skrzydle na dole dalej stajnia porz¹dna z komorami dwiema, z których dalej taras,
dalej psiarnia, wszêdzie drzwi porz¹dne. Na lewym zaœ Srzydle w spodnim przê-
trze sklep dobry i sieñ w której wschody do Ma³ej Sali i Goœcinnej Izby. Spodem
dalej komora do browaru w którym browarze wszystkie porz¹dki co do tego nale-
¿¹. Przy browarze na dziedziñcu studnia z ko³em i ³añcuchem dobra. Dalej na
koñcu Skrzyd³a komora do miêsiwa, od ka¿dego Skrzyd³a do Bramy p³ot murowa-

Domowników.
Piêtro.
Folusz, urz¹dzenie wodne do spilœniania sukna.
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ny, w którym z ka¿dej strony Bramy drzwi do ogroda z zamkami. Jeszcze przy
samym Zamku kuchnia z komorami dwiema porz¹dnymi, przy tym piekarnia i ko-
mora wszystko ceg³¹ nakryte. Circum circa. Ogród w³oski, ku koœcio³owi most
przez rów dalej do ogroda w którym letniczka z izb¹ na górze. Przy ogrodzie domo-
stwo porz¹dne dla ogrodowego ceg³¹ nakryte, w którym izba i komora. Przed
bram¹ za mostem gorzelnia z izb¹ i stajnie dwie dachówk¹ nakryte dobre, przy
stajniach komórki dwie. Item ku rozgartowi stajnia wielka z woziarni¹ i stajenki
ma³e s³om¹ te nakryte a stajnia szkud³ami4 dêbowymi, przytyrn rozgart w p³otach

w delowanie.
W tych wszystkich pokojach wy¿ej specifikowanych okna, sto³y, drzwi nale¿¹-

ce, i piece drugie reparatie potrzebuj¹ce jako izby; obicia zaœ w dolnym tylko przê-
trze, w Izbie Wielkiej po lewej rêce. Szpalery po prawej stronie. Izba p³otnem obita
i malowana. Ju¿ dawno na drugim przêtrze w ¿adnej izbie obicia niernasz. Na
trzecim przêtrze naprzeciwko drzwiom izba kilimkami we³nianymi obita, po lewej
stronie w starej szkole obicie które samej I Mci nale¿y. W prawym skrzydle na
Wêgierskie Izbie po³jedwabne obicie w pr¹szki, takie¿ ex opposito na Ma³ej Sali;
naprzeciwko Ma³ej Sali w Goœcinnej Izbie w kilimki we³niane obicie. W Bibliotece
Krokowskiej ma³ych i wielkich xi¹g znajduje siê numero circiter sztuk 900 Mobilia
insze tu siê nie pisz¹ ani konotui¹, poniewa¿ Œ. Pamiêci Imæ Pan Krzysztof Kro-
kowski ante elocationem ex amore conjugali przysz³ej Jej Mci swojej seorsiva5
inscriptione zapisa³ in genere wszystkie mobilia et specifice srebra quocunque no-
mine vocitata, koprowinê wszystkê, cynê, poœciel, p³ótna jako tylko imiê maj¹ce ut
obloqvitur inscriptio die 18 Decembris Anno 1717 dana.

Z Zamku zaœ wychodz¹c za bram¹ do folwarku id¹cy po lewej stronie za
drug¹ drewnian¹ bram¹ bez wrot staw nasadzony karasiami, po prawej stronie
drogi ogród do owocu z porz¹dnemi p³otami w delowanie doko³a.

Folwark krokowski
Stodo³a z trzema klepiskami w dobrym porz¹dku s³om¹ nakryta. Spichlerz z po-

rz¹dnymi przêtrami dachówk¹ nakryty pod którym woziarnia i oœm chlewów. Na
drugiej stronie szopa s³om¹ nakryta, w której oœm chlewów i woziarnia. Sam fol-
wark du¿o stary dachówk¹ nakryty. Ozdobnia6 i to stara ceg³¹ nakryta przy niej
woziarnia i cztery chlewiki. Piekarnia dranicami nakryta. Bramy dwie ze wsi i na

pole.
Na folwarku dwomik7 Runia z ¿on¹ i troje dzieci poddani. Parobków ma sze-

œciu poddanych i dziewek trzy.

4 Gonty.
~ ~obnym.
6 Budynek, gdzie przygotowywano s³ód.
7 Zarzadca folwarku.
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w tym folwarku inwentarskich wo³ów 20, krów 43 na pacht i co dwie na
czeladŸ. M³odego byd³a male i wielkie sztuk 48, koni na folwarku 8 i zgrzebiê
i wierzchowy jeden. P³ugow porz¹dnych z dwiema pary ¿elaza dwa, wozów 4
i jeden nadto.

W Krokowie koœció³ murowany z plebani¹ z apparatami porz¹dne wszystko.
We wsi ratajów8 dwóch, Krzystek z ¿on¹ i 4 dzieæmi, ma krowê pañsk¹. Cha-

³upa niezgorsza bez szopy.
Ernest rataj z ¿on¹ i jedno dzieciê i wyrostka i dziewkê i podró¿nik9, krowê ma

pañsk¹; sam¹ te¿ tylko ma cha³upê nie zgorsz¹, ale tê krowê teraz tylko Jej Mæ mu
da³a.

Jan Kaska ogrodniklo ma ¿onê i córkê i synów dwóch, którzy tu s³u¿¹ u Jmci
Xiêdza i kowala, swoie byd³o, cha³upa dobra bez stodo³y.

Kuba Gniech, karczmarz, ¿onê ma i dzieciê jedno, ona z pierwszego ma³¿eñ-
stwa ma dzieci troje, i dziewkê ma. Cha³upa, szopa i stodo³a dobra, swoie byd³o.

Maciek, ogrodnik, ma ¿onê i jedno dziewczê i dziewkê i ch³opca ma³ego teraz
nowo osadzony, da³a mu Jej Mæ krowê, cha³upa bez stodo³y.

Micha³ Kuka, ogrodnik, z ¿on¹ i dzieciê, a ona przed tym mia³a dwie, które s¹
przy niej, sam¹ tylko ma cha³upê, ma krowê.

Kuba Marck, ogrodnik, z ¿on¹ i dwoie dzieci i dziewkê, krowy dwie, cha³upa
niezgorsza i stodó³ka przy niej. Podró¿nica.

Jan Berk, ogrodnik, z ¿on¹, dwoie dzieci, dziewka, i krowê ma pañsk¹, cha³upê
ma dobr¹ i stodó³kê. Przy nim podró¿nik i dzieci troje.

Micha³, ogrodnik z ¿on¹ i dzieciê, a co pierwej mia³a troj e, te s¹ przy nim, ma
krowê pañsk¹ i dziewkê ma, cha³upa nie zgorsza bez stodo³y. Ci ogrodnicy maj¹
ogrody, bior¹ wydawkê, ka¿dy ¿yta korców 5 i insze legumina. Rataje bior¹ we-

d³ug dawnych rejestrów.
Kuba szewc poddany, dzieci troje i ¿onê, cha³upa dobra.
Kuba Charbrowiec, poddany, ma dzieci, które s³u¿¹ dwoie poniewa¿ trzecie za

m¹¿ posz³o, cha³upê ma niezgorsz¹ bez stodo³y.
Lorenc Fiszarz11 z siostr¹ gospodarnie, cha³upa na tamie dobra z chlewem.
Cha³upka ladaco w której wdowa siedzi z trojgiem dzieæmi poddanymi.

8 Rataje - czeladŸ folwarczna, zobowi¹zana do pracy na roli dworskiej pañskim sprzê¿ajem,
w zamian za sw¹ pracê otr~ywali niewielkie gospodarstwo rolne, ordynarie i nieznaczne
kwoty pieniê¿ne.

9 Przybysze, ludzie luŸni.
10 Ogrodnicy - kategoria ma³orolnej, przewa¿nie poddanej ludnoœci wiejskiej. U¿ytkowane przez

nich gospodarstwa mia³y od l do kilku morgów, odrabiali pañszczyznê piesz¹ oraz p³acili
nieznaczne czynsze.

11 Rybak.


