miln¹ pewnot¹ dbe,¿ete s³owani mog³ejistniec w stóri polsczi mowie i na moje
re¿nodocygóny *zamo, *pardn¹æ,*smardn¹æ...ni miec ni¿ódnewocesku.Ale
czenalaz³osaziamo,piardn¹æ,œmiardn¹æ...
w matrekach?A czej saje nie nalaz³o,je sa tej w prawiejich becew stóri, ¿ewi mowie przekowac?
& 14.
4. W przepodkach,czej w kaszebizniedzejowi posobnikpras³owiañsczewo
ri (trit) z przednostoj¹cym posobnikapras³owiañsczechs z md¹ zrzeszone,nie
je mo¿no dzys rozs¹dzec, cze me z czedesspalatalizowónym abo nijak palatalnym konzonantamóme do uczinku. Prze kaszebsczechsarna, *zarno e juwerne ni mo¿emerzec, cze one do polsczechsarna, zarno abo do polsczech
siarna, ziarno etd. równowo¿nomaj¹ hec trzimóne. To sarzeszi raza z tim, ¿e
w kaszebsczimowny obeñdzepierwne, przez cesk s³odestoj¹cepalatalne sonante, zmitczone œŸ æ(z t') 3' (dŸ,z d') urma odpalatalizowónebele tak, ¿e
one z posobnikama przes³owiañsczimeniespalatalizowónymes z c, jak te¿
nocno-wieczórno-s³owiañsczimec (z tj e juweme) i 3 (dz, z dl) fonetno czesto
sa raza zla³e. Cze to odpalatalizowanieœŸædŸniemiecczemuceskowi przepisac (co mie sa widzy zwiksza nie do wiare) abo cze jinak, tak rzec, swojim
sposobato dosz³o do skutku, ostónie decht równo. Cezy cesk je pewno w
moce rozszczepieniejaczis przóde ca³owny mowny obeñdzesczenic. W tim
hewo konkretnym przepodkuto sa ale nie pito, czemuten docygóny niemiecczi cesk te¿ na s¹sadn¹ polsk¹ obeñdana ten jistny sposóbnie dzejo³? Czemu
s¹ w s¹sadnechczestopolsczechdialektach stori œŸæ3' (dŸ)w zjinaczenim do
s z C3 (dz) ostóne i noweszi w strona do s z C3" (dŸ)jakno swojewo slednewo
p¹ktu dzejowo-fonetny degeneracejidali rozwite?
To chce sa ta jinacz¹c¹ znankaobuch mownech obeñdów sperznic.Mo sa
ale nie zaboczec,¿e na juwemy zjinace przóde rozdwojenie s³owiañsczewo
mownewo swiata (Dobrovskew03Otj, dj ~ abo c z..., abo c z...) mia³o swój
mol i ¿e te¿ pózni ta jinacz¹co znankabela za haro wo¿n¹ trzimóno.
Czej jo ale no wiele godkóm polsczi mowny obeñdzeswójny «mazurzenie» (s z c za s z C) abo serbo-kroacczi«Ca-Kawer» (okoma ta-Kawern), no
rusczi dialektowe ome'³'³ap'b...(zamiastome£³£³ap'b...)ejuwerne jine rozwo¿a,
to jo ni moga ta jinacz¹c¹ znankacali kaszebsczii cali polsczi mowny obeñde
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trzemacza tak wa¿n¹, chocz dred¿istaffiejo ni mogaprzekowac,¿eto w
obuchobeñdachoglowojawemotaje.
Czej sana ca³¹ kaszebsko-polsk¹
mown¹ obeñdaprzezdrzi,to je mo¿no
sprowdzecz pozdrzatkuzjinaczi abo niezjinacziprzódnechtrzechklasów
przednostoj¹cech
spirantów:
s z C3 (dz)
Œ • Æ3' (dŸ)
8 z c 3/\ (dZ),
trzeracze(abo nawetka sztere)dalszerozwijnote:
a) Dok³adne rozszlachowaniewszetczechtrzech klas dlo polsczi og³owi
mowe (leteracczi mowe) wespó³ z niejednyme dialektowime zgrupczename,
w ca³osceraza z time dzelamepolsczi mowny obeñde,co grañcz¹ z cezyme
s³owiañsczimemownyme obeñdameswójny. Do tech hewo s z c od 8 z c i s z
c od œŸ Ærozszlachowónechpolsczechdialektów nole¿¹ te¿ prawie te czesto
mowne godczi, co przelegaj¹ dechtkrótko do kaszebsczimowny obeñde.Prze
tim je do dopowiedzenia,¿ew tech,jak te¿ w niejednechjinech dzelachpolsczi mowny obeñde, spirante œŸ ÆdŸ dosz³e do grañcznewo p¹kte (limes)
swoji dzejowo-fonetny degeneracejii sta³esa8 zc 3/\ (dZ).
b) Drego zgrupczenapolsczechdialektów rozszlachiwo prowdac œŸ Æ3'
(dŸ)(ze zgrow¹ do 8 z C3/\) od s z c 3 (dz), mo ale dzejowe posobniczi od 8 z c
3/\ w s-redze (s z c 3) dóne powstac (tak pozwóne «mazurzenie»).
c) Utrzimanie stori 8-red¿i (8 z c 3/\), zad¿inienie powtorzno rozwiti œred¿i (œŸ Æ3') zwenegowno dlo utrzimóny s-red¿i (s z c 3) charakterizereje
ca³¹ kaszebsk¹ dialektow¹ zgrupczena,jako ta swojizna (¿le jidze o œŸ) ze
s³owacko-czesk¹mown¹ obeñd¹ dzeli.
d) No weszi (pod a) nadczid³edóñdzeniedo grañcznewop¹kta we fonetny degeneracejiœ-red¿i(œŸ Æ3'), to zlenie sa ti red¿i z 8-reg¹ (8 z c 3/\) kole
utrzimanio stori s-red¿i (s z c 3), dowo namaprawo do przejimnienio czwiorti
dialektowi zgrupczeneca³i kaszebsko-polsczimowny obeñde.
Ko¿d¹ raz¹jinaczi sa ca³o p o m o r z k o (s ³ o w i ñ s k o-k a s z e b s k
o) mowno obeñda- przezji swójne odmitczenieœ-red¿ie ji zeszlachowaniez
s-reg¹ - od ca³i ostóny polsczi mowny obeñde.
Prze ti charakteristny znanceobuch mownech obeñdów nie je tak wiele
rozmajiti chutkosce,rozmajiti chronologowi re¿notedzejowo-fonetnechprocesów,jak rechli prawie p r o w d z e w o s z c z e p i z n a t e c h d i a l e k
t o w e c h z g r u p c z e n ó w w rozmajite strofie do przejimnienio.
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& 15.
III. To be saw nedzena r o z m a j i t i c e z y e t n i c z n y cesk mog³o
pomeslec,¿ebeniejedne ceche,co kaszebsk¹mown¹ obeñdaod polsczi mowny obeñde apartni¹, wejasnic. Skandinawskonamiklena, wezme na to, be³a
wiele wikszo w pomorzczi dialektowi zgrupczenie(przerów. midze jin. -mar
w mionach w storech matrekach)jak w polsczi mowny obeñdze.Tako cezo
namiklena na ort fiñsczi (ugrofiñsczi) do polsczi mowny obeñde(przenomi do
gwesnewo dzela ti mowny obeñde)nie je te¿ pewno ju w przódk do przekowanio. Czesczi koscelno-leteracczicesk na polska leterack¹ mowa i na dzel
polsczechdialektów do saz polsczim ceskana pomorzk¹ (kaszebsk¹) mown¹
obeñdaprzerównac.
Cze no pomorzcze(kaszebscze)s z c ze ŒŸæ,pomorzczetautoszlabizowe
ar (tart) jakno posobnikprzes³owiañsczewo
ar i ar, czedali niechanied³ud¿ezne
i morfologowo-resznewoakcente,z równoczasnymdo dzysdnia prowodnym
utrzimanim scentralizowóny (synteticzny) budaceji s³ów w polaszeznie,cze
na wielena polsczech dialektów ze swoj¹ mieszónosc¹ s-red¿i z s-reg¹ ze
zweneg¹ dlo pierszi e juwemy z rozmajitoortnyme cezyme etnicznyme namiklename w par³acze stoj¹, ostónie otemk³im pitanim, jak w ca³osceca³o
sprawacezechnamiklenów, dot¹dka za ma³o podszukónoi za ma³o sprecyzowóno, ¿ebe sa mog³o nime w taczech spezglonechmownodzejowech sprawach z ca³¹ gwesnot¹ opererowac.
& 16.
¯le me w ca³osceo k a s z e b i z n i e (p o m o r z c z e z n i e) w
zjinaczenim od polaszeznegodóme, to me pod tim rozmiejeme kaszebscze
(pomorzcze) przenate i kaszebsczetendencepar excellence,me rozmiejeme
pod tim apartny k a s z e b s c z i (p o m o r z c z i) m o w n y t i p jakno
abstrakcejaz le kaszebsczimaswojiznama e apartnymeznankame.Tak samo
«p o 1s c z i» znaczi ni ck wicy, jak polsczi mowny tip, to znaczi abstrakcejaz
le polsczime swojizname e apartnymeznankame.
Prze tim, mo sa rozmioc, muszi sa uznac rozmajite przechódnedialekte
zweczajnoprzez wzojne mowne le¿notepowsta³e.Taczeprzechódnedialekte
mo sate¿w jinech obeñdach,wezmena to midze czeszczeznaa polaszezn¹ (h
kol g, u kole ¹ e juweme).
Godac procem stapieniowemumieszani sa mowe inorodnemu weortowani jaczewosmownewopnia przezjaczis dred¿imo¿ele taczi, cojeste ¿ecewo
mowe nie uznowo. M o w a nie ¿ejez butna od ledzy, le w j i n o s o r z a c
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h. A ti nosarze, ¿le s¹ wicymowny, musz¹ so pozwolec rzec, ¿e sa t e j e m u
s w Ój n e m o w e w j i c h g ³ o w a c h n a w z a j na m i k aj ¹. Czej okoma
taczech wicymownech indiwiduów w gwesny mowny spoleznie te¿ j e d n o
m o w n y i n d i w i d u a biwaj¹, b a d¹ one, na skutk codniowewo mownewo
towarzenia, p r z e z n e c h w i c y m o wn e c h n a m i k ó n e. I ten po¿eczny
e cezo stawny proces jidze wiedno dali w przódk. I tak je na stapieniowa germanizaceja i «polonizaceja» Kaszebów sama od se do rozmienia.
Baro czekaw¹ spraw¹ taczi namiklene wicymownewo indiwidua do swoji mowe przez jemu swójn¹jin¹ mowa nala¿óme u Bronischa: starsza generaceja Belaków rozszlachiwa jesz «mitcze» ñ od «cwiardewo» n, pok¹dka u
m³odszi generaceji, jaka zmocnionemu ceskowi niemiecczemu bela poddóna,
no zjinaczenie zd¿ina³o i le no «cwiarde» n zaosta³o. Ko niemiecczi wemowie
je tacze przekrodzenie strzednewo dzela jazeka do podgabine prze wedostanim konzonatów czesto cezy. Juwemo je zad¿inienie «cwiardewo» ³ i jewo
zast¹pienie przez «strzedne» l w belaczeznie pewno niemiecczemu ceskowi
do zawdzaczenia. I tak móme na tim plachcu ju kawa³k «mieszóny mowe».
Kol taczi «mowny mieszeznie» jidze na pierszim malu o etniczne wiñdzeniowe pocz¹tczi. To bele przóde apartne, ocJpar³aczonemowne obeñde,
jacze sa pózni stapieniowo do se przekrodzywa³e, ja¿ w nedze ewentualno
jedna w dreg¹ wmik³a, prze czim równak gwesne szlache ji pierwny egzystenceji w mowie etnicznewo dobetnika e zdzegwiarza zaosta³e.
Tak mieszkele, wezme na to, przóde w Pomorzce S³owianowie e Niemcowie kol se wespó³. S³owianowie, etniczno s³abszi element, poddele sa asymilacyjnemu niemiecczemu ceskowi tak, ¿e tere w Pomorzce, okoma ma³ech
dwuch mownech s³owiñsczech e kabatkowech zbiegów, le jesz po niemiecku
gadajny ledze jakno mieszkañce ti zemi s¹ do nalezenie.
Cos juwemewo dzeje sa te¿ prze zetkanim kaszebsczewo e polszczewo
mownewo elementu. ¯e polsczi leteracczi mowie krodzy stoj¹cy polsczi mowny
element muszi w nedze dostac góra, jak to wszadze w juwemech razach sa
dzeje, je czesto gwes.
Kol te wzajnewo na se mownewo cesku gadajnech Polachów e Pomorenków
(Kaszebów) ze zweneg¹, ma sa rozmiac, polsczewo elementu, mo¿e te¿ we
wzajnym cesku tech dwuch mownech obeñdów niemieckosc jakno procemstarny asyrnilacjowi faktor wespó³ dzejac.Czej te dwie mowne obeñderównodzejnemu
niemiecczemu ceskowi podlegaj¹, dostawaj¹ wiedno wicy juwemech s³ów i nawetka jine juweme swojizne. Taka wzajna przeblezena krewnech dialektów, na
skutk spolezniany cezy namiklene, je spraw¹ wszadze do sprawdzenia.

Cze znów te midze dwuma bezogódkowo jinacz¹cyma sa mownyma
obeñdamaabo dialektowima zgrupczenamapowsta³eprzechodnecone i przez
ne w tak pozwóne «wa³owi teorije» docygóneproceseabo czesioprosto przez
wzójn¹ namiklena, wechódó ku reszcena jedno i to samo.Czej sa tej no rzetelne dzejanie uwdarzi, je midze terna dwuma sposobamazdrzenió ni¿ódnó
apartnó jinosc do widzenia. Ko to s¹, jak je weszi nadczid³e, ¿ej¹cy ledze
nosórzegwesnechdialektów. Czej ti ledze dwuma apartnymamowama gódaj¹ abo przenómi rozmiej¹, muszi samo ze se, cze do «wa³owoórtnewo» dali
posuwania gwesnechswojiznów, cze do prostewopo¿iczku e namikleneprzez
«cezeelemente»prziñc.
¯le niejedny ucza³i chc¹ przekowac mo¿noce mocnieszewo cesku na
kaszebsk¹ mown¹ obeñdaprzez polaszeznaz t¹ uwag¹, ¿e cesk polsczi leteracczi mowe nawetkanaji nóble¿i stoj¹ce polscze ledowe dialekte je zwiksza
taczi jak ¿óden,a cesk ti leteracczi mowe na kaszebsk¹ mown¹ obeñdajesz
mieszi, tak jó na te zastrzed¿imoga dac taczi bóczenk:
1. To jidze hewo nie le o ceskpolsczi koscelny e leteracczimowe, ale o no
wzójne zmocniwaniesadebeltnymceskakoscelno-leteracczimowe i polsczech
grañcznechdialektów.
2. Prze po¿eczkachzjedny mowe do dred¿i s¹ prówdzewe fonetne (neofonetne) swojizne wemowe gwesnewomownewo ustawu od rezultatów dzejowo-fonetnech procesówdo rozszlachowanió,jacze(to znaczi te rezultate) z
fertecznyme s³owamemog¹ hec po¿eczone.
Tak, wezme, w stóri koscelno-s³owiañsczi(stórobulgarzczi) mowie ba³kañsczewopó³ostrowapokózownó widza³oscwemowe prze ³¹czbie konzonatów ze samozwakama,tej ti mowie swójne rozszlachowaniee i e, ji apartne
rozjinaczenia na niwie d³ud¿eznesonantówi w szlabizowi akcentowiznie,ji
apartnó fonetnó swojizna dzejowech posobników stórech sonantnechr e l, ji
swójoórtne nosowe samozwacziabo jich zastapniczi i wiele juwernewo mog³o tak przez rusk¹, jak przez jak¹s jin¹ krewn¹ mowa hec po¿eczone.To
mog³obe ca³e s³owa ze stóros³owiañsczimakoscelnyma kompleksamafonemów (zwakowe komplekse)id st (zmienionew SC)(okoma rusczechcz), ra la
re le (okoma rusczechoro olo ereele) na rusk¹ mown¹ obeñdasarozkoscerzec,
bo po 1) z prówdzew¹ wemow¹ ni maj¹ nick do uczinku, a po 2) ¿ew samech
czesio rusczech fonetnech usódzenach, w tak rzek³ich czesio domócech
mownech fabrikatach, te same mowne komplekse (id sc; ra la re le) s¹ do
nalezenió tak, ¿e one nijak procem prarusczim mownym przenatóm nie
wechódaj¹.
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To samotika sapo¿iczkówprzejesz wiele dalszimowny krewnoce,wezme
prze po¿eczkachz grecczewo, italsczewo (³acezne,romanizne), z germañsczewo w s³owiañsczi. Tak mó sa, wezme na to, w polsczim okoma pradomócechby-æ,dym, s³om-a, dziesiê-æ,sto, brod-a, matka etc. te¿ po¿eczne,
ale na tech samechpraarioeuropsczechkorzeniach spiartefi-zyka, per-fum-y,
kalmus, dekalog, decemwi!; centymet!; centna!; balwierz, mutra etd. Juwerno
mdze w letwiñsko-polsczim okoma prapolsczewoprosiê te¿ z letwiñsczewo
odszlachowónyparszuk aboparsiuk brekowóny.
Czej me ten sóm pozdrzatk prze rozezdrzenim sa w kaszebsczech
po¿eczkachz polsczewo u¿ejeme,mo¿emetej to hewo rzec:
Rzetelno kaszebskówemowa s z c 3 (dz), co polsczim œŸ c 3' (dz) odpowiódó, ni mo¿eprzez polsczi cesk hec zmieniono. Juwerno ni mo¿e sa przez
ten ceskzmienic: powtórznospalatalizowónetilnojazekowe«<gardlane»)copne
konzonante æ3' œ(zanóle¿nood dialektowi zjinaczi midze t d x' a Æ3/\ s sa
wiguj¹ce), rozmajite czesto kaszebsczesamozwaczii samozwakowediftond¿i ejine. Czej sapo prówdze cos po k a s z e b s ku wepowie, mo¿esale tak
a nie jinak wepowiedzec. Czesto na opak mó sa z po¿iczkamas³ów z 3 (dz)
okoma abo zamiast tech ze z, po¿ecznechs³ów z le (tlet) zamiast tech z ³o
(t³ot), s³ów z ro (trot) zamiasttech z ar (tart), tech s³ów,co maj¹ ar z przednostoj¹cym «cwiardim» konzonanta(tart) zamiastczestokaszebsczechs³ów,gdze
je ar z przednostoj¹cym «mitczim» konzonanta, abo przenómi co na jewo
przódn¹ «mitkosc» pokózywó etd. hewo nie stoji ni ck temu w drodze, bo dló
Kaszebe s¹ czesto letko do wemówianió, ji¿e w prakaszebsczechs³owach z
taczima, le zjinech dzejowechzdrojów pochodz¹cyma fonemama(zwakama)
i kompleksamafonemów (kompleksamazwaków) sa nachódó.
Prze timje wiedno na mo¿notapsychicznozastrzeg³¹«morfologow¹ asymilacej¹» abo «analogija» (ale nie «falszew¹», le czestorzeteln¹ «analogija»)
do meslenió.
& 17.
Czej me ze rzek³ewo w przódk jak¹s swi¹da wecygn¹c chceme,tej muszime rzec:
p o la s z e zna i p o m o rz e zn a (kaszebizna)s a dz ¹ja¿ do gwesnewo
stapienia j e d n a c a ³ o w n ¹ m o w n ¹ o b e ñ d a z reg¹ rzesznech
konstitucjonalnech swojiznów. I tak mo¿e sa zwe «polscze» dwojak brekowac: we w1i¿szii w szerszidbie. W szerszi dbie, a wic jakbe zwielony «poIscze», oznoczo to s³owo pochwot wszetczechpolszczech i wszetczechpo-
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morzczechabo kaszebsczechdialektów,jistno, jak wezmena to, pochwot «ruscze»wszetczerusczemowne zjinaczene,zjedny staffiewiolgoruscze z bio³orusczime, z jiny staffie mo³orusczew se zamiko. Tako r o z s z e r z o n o «p o
1s k o» m o w n o o b e ñ d a rozpodo sa na dwadzelow¹ mown¹ obeñda:
1. p o m o r z k ¹ abo k a s z e b s k ¹,
2. n i e k a s z e b s k ¹ abo «p o 1s k ¹» we wa¿szimpochwocetewo s³owa.
No pierszi móg³be b r z e ¿ n o p o 1s c z e abo kol m o r z k o p o 1s c
z e, no dred¿i znów [kopno- abo] 1¹ d z k o p o 1 s c z e pozwac.
Wzojne mienie tech dwuch mownech obeñdów do po³abizne jo tu
ostowióm na ustronie,ji¿e o charakteristicznechznankachti slednyjo jesz ni
móm w przenole¿nyna to sposóbmeszlony.Ale niech mie je wolno timczasow¹ udba te¿ i w ti oglowi abo lepi rozszerzonysprawie wepowiedzec.
Polsczewe wa¿szidbie tewo s³owa,p o m o r z c z e (k a s z e b s c z e) i
p o ³ a b s c z e sadz¹jedna ca³own¹ obeñda,jako sa przez gwesnepar³aczne
swojizne od wszetczechjinech s³owiañsczechmownech obeñdówjinaczi. Ta
ca³owno mowno obeñda,jako pewno ju nie wicy p o 1s k ¹, le mo¿e 1e c h i
c k ¹ be móg³ pozwac, rozpad³asa prawie na ne trze apartneobeñde:polsk¹,
pomorzk¹, po³absk¹. To ni mo¿esa z polsczewo e pomorzczewo cze z po³absczewoepomorzczewo,czena kuñc z polsczewoe po³absczewokrodzy krewn¹
obeñdany trzecy na procem postawic.
Ze starszechbaderów mio³ ko¿d¹ raz¹ju Hilferding31 w ti problemie to
prowdzewe trafione. Le mio³ on z mojewo pozdrzatku lecho kaszebiznaz po-

.' ~
""
31Por. A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udnio~m wybrze¿u Morza Ba³tyckiego,
t³um. N. Perczyñska, Gdañsk 1989, s. 98: "Narzecze, którym siê pos³uguj¹ te ostatnie

resztki S³owian nadba³tyckich, ma najwiêcej podobieñstwa do jêzyka polskiego. Znajdujemy te¿ pewne œladynarzecza ludnoœcis³owiañskiej, zamieszkuj¹cej niegdyœbrzegi Elby
i zachodniej czêœciPomorza Bahyckiego, w ró¿nych zabytkach piœmiennictwa. Œladyte
wskazuj¹, ¿e jêzyk dawnych s³owiañskich mieszkañców Meklenburgii, Brandenburgii i
Liineburgskiego Wendlandu bliski by³ jêzykowi polskiemu, ale mia³ tak¿e swoje charakterystyczne cechy. Owo œwiadectwocech jêzykowych, wsparte ró¿nymi faktami historycznymi nasuwa myœl,¿ejêzyk polski i jêzyk nadba³tyckich S³owian stanowi³y jedn¹ wspóln¹
ga³¹Ÿ mowy s³owiañskiej, ga³¹Ÿ, któr¹ mo¿na nazwaælechick¹ [lask¹ - A.H.], a która
rozdzieli³a siê na dwa narzecza, polskie i nadbahyckie, dok³adnie tak, jak na przyk³ad
ga³¹Ÿ ruska rozdzieli³a siê na wielkoruskie i ma³oruskie. Jêzyk Kaszubów i pomerañskich
S³owiñców to ostatnia ¿yj¹ca resztka narzeczanadba³tyckiego, które w œredniowieczuzajmowa³o obszar co najmniej równy obszarowi narzecza polskiego... panuj¹ce wœródoœwieconej czêœcimiejscowej ludnoœciprzekonanie, ¿e narzecze kaszubskie jest jedynie zniekszta³conym jêzykiem polskim, jest ca³kowicie b³êdne [...]"
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³abizn¹ w jedna ca³ownotazrzeszonyi obie polaszezniena procempostawione.
Z nowszech baderówmo Nitsch32w ti sprawieten gózdz w g³owatrafiony i ja
nobar¿i z prowd¹ przedstawione.
¯ebe jesz roz w no apartne uprocemnienie kaszebizne do polaszezne
zadzoc,to stoji na sprawahewo tak:
Polsczi szowinisce,dojaczech,le wej, te¿niejedny reprezentanceucza³ewo
swiatanole¿¹, obstojiwaj¹ na tim, ¿ekaszebiznapodlegooglowemupochwotowi p o l s c z i juwemo jak, wezme na to, beskidzczi, kurpiowsczi, opolsczi,
brzezniakowsczi, lasowiakowi etd. Ko kaszebiznanie przedstowio nick wicy
jak jedna z godk «wiolgopolsczi», ajin¹znow faz¹, zanole¿nopewno od zjinaczi wiodra, «mazursczi»dialektowi zgrupczene.
Jo za to trzimia pochwot kaszebizneraza jakno ca³ownota i stowiaja ja
cali polaszeznienaprocem.Polsczi, pomorzczi, po³absczi- s¹ trzema noble¿i
krewnyme godkame tewo samewomownewo spodle.
We w z oj n y m r o z m i e n i s a p r z e m o w n y m p r z e s t o wa
n i je no zweczajnekaszebsczegodaniepolsczemugodani gwes wiele krodzy,
jak wezmena to, turingsko-niemiecczedo tirolo-niemiecczewo,jak milanezoitalscze do florencko-italsczewo, jak pikardno-frañcescze do normandofrañcesczewoetd., nie chcecju gódac o «dólnoniemiecczim» do «gómoniemiecczewo» abo neapolitañsczewodo piemontczewo,furlañsczewo do «italsczewo»,prowansalsczewodo «frañcesczewo»etd. Ale na wikszo abo mieszo
mo¿notawzójnewo rozmienio sa ni mo¿ew sprawachprówdzewi geneticzny
mowny krewnoscehec ni¿ódnymkriterijóm. Tak mog¹ sa,wezmena to, nole¿nice niejednechs³owacczechabo ukrajiñsczechdialektów grañcznymaz nima
Polochamawiele letczi rozmioc, jak ti sami S³owocez Czechameabo ti sami
Ukrajiñcowie z Wiolgoruskama; a jednak ostónie no krotsze krewiñstwo cali
czecho-s³owacczimowny obeñdeabo cali rusczi (wiol go- i mo³orusczi) mowny obeñdew uprocemnieni do polaszezneprzez to nie nareszone.Polosze e
Sorbowie(³u¿eccziWendowie)rozmiej¹ sawiele leszijak, wezmenato, Polosze
e Ukrajiñcowie, a równakje midze sorbsczima polsczim wiele krotszo krewnota jak midze polsczim a mo³orusczim. Po italsku (to znaczi italsk¹ pisón¹
mow¹) gódajny mo¿e po frañcesku (to znaczi frañcesk¹ pisón¹ mow¹)

KazimierzNitsch (1874-1958),jêzykoznawca,twórcanaukowejdialektologii po1skiej, uczeñL. Malinowskiegoi J. BaudouinadeCourtenay,który zaczyna³karierêdialektologa od badañw Luzinie (1901).
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godajnewo letczi rozmioc jak nole¿ników wiele czestoitalsczechdialektów, a
równak pisóno italezna stoji do wszetczechrzetelno italsczech dialektów w
krotszim krewiñstwie jak do frañcesczewo.Polsko mowa z³odzejówhadzedla
nie wkrejamnionewo Polochaksag¹ ze setmezómkama,a jednak je ona, co sa
ji fonetny i morfologowi staffie tika, bezma³ata sama,co zweczjne polscze.
Tim je te¿ sprawionopoliticzno starnati sprawe.Weliik³i polsczi patrijoce
niech sauspokoj¹. Frizowie, Dólnoniemcowies¹ i ostón¹ z politicznewo i z leteracczewopozdrzatkule Niemcama,chocjich «mowa»od gómoniemieccziwiele dali odstojiwo jak kaszebiznaod polaszezne.Po miecku godajny «Szwajcrowie» za to ni mog¹ z politicznewo pozdrzatkuhec do Niemców rechowóny,tak
samodo Frañcuzówabo Italów po frañceskuabo italsku godajny Szwajcrowie.
Dzyseszipoliticzno odeck³i i wiadny Kaszebichc¹ Polochamahec e ostac,
a to czestosygnie. Nicht ni mo prawajich od Polsczi dzelec i jich do jiny n o
r o d n o s c e muszec.Co jinewo je ale czestouczbowo probierna wzojnewo
odnoszanioi stapieñkrewnote tech dwuch mownech obeñdów.
& 18.
A hewo s¹ jesz we wiold¿i krótkosce z n a n c z i e s woj i z n e
zestawione,co pomorzczi(kaszebsczi)mowny tip, w zjinaczenimod polsczewo
charakterizerej¹, to znaczi, jaczi le do kaszebsczechprzenat e zgrowów w
zjinace do polsczechznat e zgrowów sa odnoszaj¹.
A. B u t n o w e, czesto d e s k r i p t i w n o, przez prosti obzórk i
skonstatowaniedo zweskanioznanczi.
1. Na kaszebsczimplónie potiko sa wiele wiksze bogactwo wokalnech
niuansów (rozmajitosc samozwaków)jak na polsczim plónie.
2. W kaszebiznie widzy sa psychiczno biwne i morfologowo spo¿etkowóne zjinaczenia samozwakowechabo sonantnechd³ud¿eznów,pok¹dka ta
swojizna w czesti polsczi dialektowi zgrupczenieje cezo.
3. W kaszebiznieje do dzys rozmajitoortno akcentowizna,jako na wiksz¹
mo¿notaKaszebów,z rozmajitoortn¹ resznot¹ gordzele, do udostowny zjinaczi samozwakowechniuansów prowadzy.
4. Od nechtrzeortnechaltemacejówsamozwakówje polaszezniez kaszebizn¹ le tak pozwóno «wortno» altemacejo («wortno zjinaka samozwaku»)w
swoj i cali rozmajitoscepar³aczne.«Wielenowo» altemacejo («wielenowo zjinaka samozwaku»)je dzysdnia w kaszebizniemocni i objirnni rozwito jak w
polsczim. Le kaszebsczi,polsczemucezy,je trzecy ort altemacejisamozwaków:
«akcentowo»altemacejo («akcentowo zjinaka zwaków»).
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5. Rozmajite wzojne statistneuprocemnieniapojedinczechklas fonemów
(zwaków), co mo sarozmioc, z weszi pozwónyrnei z ni¿i do pozwanio swojimarne w zemk³i ³¹czbie muszi stojec. Tacze statistne obrechunczi zestawic
be³obenie do niezgarewdzacznenadanie.
B. Na niwie u s o d z k u s ³ów je przedewszetczim kaszebsczisufiks
-isce, w zjinace od polsczewo -isko, do wemienienio.
C. ¯le sa d z ej e m o w e, c h r o n o log ij a pojedincznechdzejowofonetnechprocesów uzno, to mo¿noje rozeznac:
I. Wiksz¹ m o c, we¿szi s t a p i e ñ, szerszi o b j i m tech jistnech
tendenców,tech samechgónów w kaszebizniejak w polaszeznie.Do te hewo
s³echaj¹:
1. Zurzmine konzonantów e zgrupczenekonzonantów.
2. Mocniesze nad¿ib kaszebiznedo strzednojazekowewoumolenio prze
usodzanim samozwaków.
3. Ne, na skutk palatalizaceji powsta³e zmiane konzonantów i degeneracejów s¹ w kaszebizniedali jak w polaszezniejidzone:
a) œŸ t' d' przesz³ew s z C3 (dz) (w polaszeznieœŸ Æ3' (dŸ));
b) no ze «zmitczeniewo» g abo dj powstali ;J (dz) sprosce³osa (w niejednech dzelach kaszebsczidialektowi zgrupczene)w z;
c) do gwesnewo«zmitczeniewo»przed dzejowim posobnikapras³owiañsczewoy (bl) i przed powtorzno rozwitim e s¹ udostónenie le tilnojazekowe
clusiles [kluzylne] kg, ale te¿ spirantnex (ch) ti sami (tilnojazekowi) lokalizaceji;
d) te tak powsta³ek' g' x' rozwina³e sa dali w t d œ,tej w Æ(tœ)3' (dŸ)Œ,w
c' 3/\' s', a na kuñc w C3/\s, zanole¿nood dialektowech zjinaków;
e) palatalne (strzednojazekowe)samozwaczie safianie (e, i, ri...) bele w
ca³osce na kaszebsczi rozwij ni linije te samewo przóde mownewo heco z
przednostoj¹cyrna lepnyma i przednojazekowyma«<zabnyma»)konzonantama wczasni, jak na polsczi rozwijny linije, co stoji w ³¹czbie z rozmajitima
kawlama forme trit w obuch mownech zgrupczenach.
4. Cesk jeste konzonantezne na uszto³cenie sonantezneprzechodo w
kaszebizniewerazni do wide jak w polsczim:
a) «Cwiarde» przednojazekowekonzonantedzeja³ew kaszebiznieodmitczaj¹ce nie le na dzejowenosmpnicziod e, ,.;,jak w po³absczime polsczim, i od
e,jak w polsczim, ale te¿na ê, co le za kaszebsk¹swojiznatrzemacprzenolego.
b) Pras³owiañscziel przesz³ow kaszebizniew ol, pok¹dka w polsczimosta³o
jakno el, temu no czesiokaszebsczitelt ~ tolt ~ tlot, a czesiopolsczi telt ~ tlet.

c) Pod ceska slodestoj¹cech nie «cwiardech» i nie przednojazekowech
konzonantów, tak tej pod ceska «mitczech» przednojazekowech, lepnech e
tilnojazekowech ê przesz³o w i jakno zwa¿one i odnosowione.
d) Dzejanie przednostoj¹cech konzonantów na wieleortne uszto³cenie
slodestoj¹cech samozwaków je na ogle w kaszebsczi mowny obeñdze bogatsze
i barzi rozmajite jak w polsczi.
5. Kaszebizna apartni sa w przerównanim z polaszezn¹ przez rozwij
nowech (abo utrzimanie storech) wieleortno-wielenowech
odnieseniów w
obremienim wokalezne. Z tech tu hewo s³echaj¹cech altemacejów mo ona nie
le z polaszezn¹ te same
O (nul): e = o: o (ó) = e: e (e) = a: a (a) = ê : ¹, ale jesz e: i (y) = e: u.
II. R o z m aj i t o c h r o n o log ij o, rozmajito chronologowo re¿nota,
rozmajito chutkosc dzejowo-fonetnech procesów.
1. Polaszezna rozwina³a nie le tolt -7 tlot, tert -7 tret, telt -7 tlet, ale te¿
tort -7 trot, pok¹dka kaszebizna nie sz³a z tim raza (pari passu) i jak dalek to
o re¿nota zwaków jidze, je prze storim tart ostóno.
2. Zjinaczenia d³ud¿ezne samozwaków e sonatów; reszny i do morfologowech celów u¿eti akcent; przez d³ud¿ezna i przez akcentowizna zastrzeg³e
zjinaczenia w obsydze samozwaków e sonantezne - wszetko to znankuje
kaszebsk¹ mown¹ obeñda, kaszebsczi mowny tip, w procemnoce do polaszezne.
Z tim rzesz¹ sa kaszebscze altemaceje wczasnikowi koniugaceji, jacze przóde
w polsczim mo¿e bele, ale dzys s¹ w polsczim ceze.
3. N e, prze pras³owiañsczi zgrupczenie fonemów tr't przejimóne trze procese
(tr' -7 t 'rI, rI -7 rt, r -7 ar) maj¹ na kaszebsczim plónie u godajnech przedników
Kaszebów w jiny re¿noce sa dokonóne jak na polsczi niwie u godajnech przedników Polochów we wa¿szi dbie. U tech slednechproces tr' -7 tri ni mio³ ni¿ódnewo
czasu sa dokonac, bo saju wczasni jiny proces rlt -7 rt mio³ dokonóny.
4. Czej ze spalitalizowónech «<zmitczonech») s z t d rozwina³e sa œŸ Æ3'
(dŸ), rozszczepi³e sa dwie mowne obeñde i szle we dwie rozmajite strofie apart.
D. Le w jednym dzelu kaszebsczi mowny obeñde móme:
1. z zamiast 3 (dz) z przeds³owiañsczewo i pras³owiañsczewo dj i ze spalatalizowónewo g dred¿ewo palatalizacjowewo cz¹de.
2. Gen. sg. m.n. adj. pron. -oho -eho abo -ovo -evo e juwemy.

& 19.
T~
rzetelnokaszebsczeswolizned¿in¹ smpieniama,
czim sa
-- we,"zinozwóne
r
~

jidze wpOhli, czim wicy saje krodzypolsczi

mowny obeñde. Tak przede wszetczim:
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1. Zjinaczene resznewoakcentei d³ud¿eznesamozwaków.
2. Posobniczi czestokaszebsczechtrit -7 tart ust¹piaj¹ wiedno wicy polsczim trlt -7 tarto
3. Posobniczi od telt -7 tolt -7 tlet (m³oc,p³oæ...)bad¹ zast¹pione przez
czestopolscze telt -7 tlet (mlec,pleæ...).
4. Vó³k (~ vlk ~ vfk), mo³czeæ- v'ilk, m 'ilceæ.
5. Apartne rozdzelenie dzejowech nostapników pras³owiañsczechnosowech samozwaków.
6. tart - trot.
7. -isce - isko.
8. -owo, -ewo, -oho, -eho - -ogo, -ego.
9. Oglowe bogactwo s³ów.
&20.
Zacerceprzódeczestokaszebsczechzwakowechle¿noscówmog³o - przez
polsk¹ namiklena,jak te¿przez werównanie formów na szlachumorfologowi
asymilaceji «<analogiji») - midze jinym w tech hewo przepodkachstac sa:
1. z ~ 3 (dz).
2. (trit ~ tart) - cart ~ tarto
3. tart ~ trot.
4. ê, ¹. Rozetrzenieprzóde czestofonetnechodnieseniów w obremienim
nosowech samozwaków.
5. Samozwakowi altemaceji w koniugaceji.
6. Zjawiszczachresznewo,morfologowo u¿etewoakcentei rozmajitoortny
d³ud¿eznesamozwaków.
Polsko namiklena nie brekuje wszadzei wiedno prosto dzejac. Wprzódk
udostóny nosorze ti namiklene niejednechkaszebsczechdialektów nacyskaj¹
pozdze od se swojech dalszechw noce mieszkaj¹cech kaszebsczechs¹sadów
i stowaj¹ sa wozed³a, dzaka jaczemu ne polscze namiklene sa wiedno dali
rozkoscerziwaj¹.
&21.
«Kaszebsk¹ problema» mo¿esa rozpezglec- jak wszetko ledzcze, ale le

razno,le relatiwno- nawetkabezdok³adnieszewo
podszukupo³absczimowny obeñde.Po ji podszuku dóñdzesa pewno do te sameworezultatu.
«Lechicko» mowno obeñda(pewno nie wicy «polsko» mowno obeñdaw
noszerszi dbie tewo s³owa) rozpodo sa na trze dzele:
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1. polsczi we wa¿szi dbie;
2. pomorzczi (kaszebscziraza ze s³owiñsczim);
3. po³absczi.
Jak sam6 obs¹dzecuprocemnieniesorbizneabo ³u¿eczeznedo tech hewo
mownech obeñdówje zn6w apartn¹ «problem¹».

Czej moji poczestny«procemnice»s¹ dbe, ¿eni¿ódenmowobadera,czej
on kaszebsczeswojizne mó poznóne,ni mo¿ew to trechlec, ¿e kaszebiznaje
niczim jinyrn jak mownoórtn¹ gadk¹ (gwara) jedny z wiele polsczechdialektowech zgrupczenów i to wiólgopolsczi abo mazursczi gódczi i czej przez
nech wastów u¿etó metoda mó hec wzató za rzetelno mownoucza³¹, tej jó
chca haro ród zerzec sa miana «mowobadere».
&22.
W bibliografij i autor wemieniwó 22 dokóze 16 autorów, na jaczech mó
swój dokóz spiarti i je do na1ezeniów ks¹¿ce: J.N. Baudouin de Courtenay,
Dzie³a wybrane, t. V, PWN, Warszawa1983, s. 220-221.
B i b 1i o g r a p h i e d e s G e g e n s t a n d e S.33Abgesehenvon einigen
alteren Werken und Abhandlungen habe ich bei meinen Auseinandersetzungen vorwiegend aur folgende Arbeiten Riicksicht genommen:
Gotthe1fBronisch:KaschubischeDialektstudienI. Die Spracheder Beloce
nebstAnhang: Einige ³-Dialekte, Leipzig 1896; II. Textein der Sprache der
Beloce nebstAnhange: Proben aus einigen £-Dialekten, Leipzig 1898 (por.:
"Archiv fur SlawischePhi1o1ogie",XVIII, 1896,s. 321-408).
Aleksander Bruckner: S³ownikjêzyka pomorskiego czyli kaszubskiego,
zebra³ i opracowa³ Stefan Ramu³t, "Archiv fur Slawische Phi1o1ogie",XVI
1894, 1-2, s. 301-304.
- Randglossenzur kaschubischenFrage, "Archiv fur Slawische Phi10logie", XXI, 1899, s. 62-78.
- «Kaszubismen«im Polnischen,w: Kleine russisch-polnisch-litauische
Beitriige. 4., "Archiv f tir SlawischePhi1010gie",XXII, 1900, s. 571-573.
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- Studia kaszubskie: Gwara luzicska, "Mater. i Prace Komisji JKzykowej PAU", t. I, 1902, s. 221-273, Krakyw.
Stefan Ramuit: Siownik jKzyka pomorskiego czyli kaszubskiego, PAU,
Krakyw 1893.
M.A. Eo~Y3H~e KypTeHe: Kallly6cKHH «jl3bIK», Kallly6cKHH Hapo~ H
«Kallly6cKHH Bonpoc» (CTaTbjl I). CaHKT IIeTep6ypr 1897. (aus «)KypHan
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CaHKT IIeTep6ypr 1862 (3THorpa~, C60PHHK,H3~aBaeMbIHHMn.[PYCKHM]
reorpa~H¹ecKHM o6~ecTBoM), (Zum Teil in: «M3BecTHjIII. OT~eneHHjIHMn.
AKa~eMHHHaYK»,B. VIII).
M.A. MHKKona: K H3y¹eHH³OKallly6cKHx roBopoB. I. HecKonbKo 3aMeTOK
no Kallly6cKHM roBopaM BceBepo-BocTO¹HOHIIoMepaHHH, CaHKTIIeTep6ypr
1897 (aus: «M3BCTHjIOT~. PyccKoro JI3bIKaH CnoBecHocTH MMnepaTopcKoH
AKa~MHH HaYK», II. 1897 pg. 400-428).
M. 3H~3enHH: Mccne~oBaHHJIB o6nacTH Kallly6cKoro jl3bIKa (C60pHHK
cTaTeH, nOCBjI~eHHbIX... <1>.<1>.
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Warszawa 1902. - PYCCK.
~Hnonor. BeCTHHK,1902, pg. 535-572.

Tore Torbi~sson: Die gemeinslawischeLiquidametathese.I. Upsala 1901
(Upsala Universitets ersskrift 1902. Filosofi, sprekvetenskapoch historiska
vetenskaper.I.), und Rezensionendieses Werkes im «Archiv fbr Slawische
Philologie»:
Felix Solmsen:XXIV 1902,3-4, s. 568-579, besonderss. 574-575;
V. Vondr6k: «Zur Liquidametatheseim Slawischem>(XXV2, 1903,s. 182211 ).
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Dodówk
Na mój webo1ewkbe³aju hewo ta robota napisóna,czej ja saz Vondrakow¹ kritik¹ T. Torbiomssonow¹ Oglowos³owiañsk¹ likwidametatez¹ ("Archiv
fur SlawischePhi1010gie",XXV, 1903,s. 182-211)zapozna³.Baro zajimne s¹
wejasnieniaVondrakaw uprocemnienimdo po³abizne(s. 197-201).Ale temu,
co on o kaszebiznie gada (s. 201-205), ja ni moga wiedno przestojec, a ¿e
fe1ejecos 1epszewo,ostawóm timczasa prze mojim weszi przedstawionym
pozdrzatku wzajnewo uprocemnienia kaszebiznedo po1aszezne.
Tak samoja ni moga mojewo pozdrzatku w sprawie «likwidametateze»
niechac i sa przedobec,¿ebeTorbiomssonoweprzeñdzeniowecz¹de trot tret
tlot tlet etd. przejic. Torbiomssonoweweprowadzenewidz¹ mie sajesz wiedno za kuñsztownee wemuszone.W nedzemóm so udbóne,jak 1eja badamia³
czas, weprowadno i dok³adno sa t¹ sprawa zajic, ¿ebeso jasny i ostateczny
s¹d urobic.
Jeszjedno.Vondrakprowadzys³owiañsczekamyna pierwny *akmonnazat
(s. 188-189). Juweme wejasnienie mia³ ja ju przed wiele 1atamaw mojech
kazañsczech czetaniach dóne, w jaczech ja na «metateza»jakno jedna z
czerenków,w jaczim sa zgrawa do usenienia zamk³echszlabizów w pras³owiañsczim cz¹dze mownewo ¿ecewoda widzec. Przetimpsychiczna brekownota uchowania obuch, dla znaczeniewote s³owa wa¿nechfonemowech korzeniów ak = ka, be³a rozs¹dzeniowa. Przerównacmoje Podrobnaja programa lekcij w 1876-1877ucz.godu, Kazañ, Warszawa1878,s. 85. - Timrzeczenim ja dopa³niwóm to, co móm weszi (& 11.) rzek³e.
Jan Baudouin de Courtenay
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apartny- specjalny,osobny
badera - badacz
belaczezna
- kaszubszczyznabylacz¹ca
boczenk- uwaga
butno - poza domem; na zewn¹trz; z butna - na zewn¹trz
butnowi - zewnêtrzny,jawny
cesk - nacisk, wp³yw
ceznik - cudzys³ów
cezostowny - obcy
chebny - oszukañczy
clusiles zob. kluzy lny
cona - strefa
copny - tylny
dba - pogl¹d
degeneracejo- przekszta³cenie
derowny- ci¹g³y, trwa³y
dobetnik - zdobywca

docega- domys³,przypuszczenie
dostac- zwyciê¿yæ,przewa¿yæ

dowodzezna- dowodzenie,dowody
dozdrzenie - obserwacja

dzejowi- historyczny
fabrikat- wytwór,produkt
faktor - czynnik
ferteczny gotowy

-

gardlany- gard³owy
gón - sk³onnoœæ,
tendencja

jawemota - istota, prawdziwoœæ
indiwiduum - jednostka

jedumy-jedyny

jesta- istota,jestestwo
jinacz¹cy - odró¿niaj¹cy

juwemota - podobieñstwo
juwemy - to¿samy,podobny
k~~7nllt

- m;~~7~n;n~

m;~7m~~7

S³owniczek

kaszubsko-polski-
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kluzy lny - zwarty (³ac. clusile)
kun6szk - koñcówka
kuñsztowny - sztuczny
kwalitetny - jakoœciowy
le¿a- obóz, stronnictwo
le¿nosc,le¿nota uwarunkowanie, uzale¿nienie
lebi - delikatny, podatny
lebota - delikatnoœæ,podatnoœæ
legotny - apetyczny,nêc¹cy

-

lepny -labialny, wargowy
³ómizna - od³am, odga³êzienie
matreczny - dokumentalny
mieszezna - mieszanina
miono - termin; imiê
mownouczbowi-jêzykoznawczy
mowowiadny - jezykoznawczy
mowowiedza - jêzykoznawstwo
nadanie - zadanie
nad¿ib

- nagiêcie,

nachylenie

nalenizna - napór, wp³yw
namienienie - los, koleje
namikac - nasi¹kaæ, wp³ywaæ
namiklena - nalecia³oœæ,
wp³yw
niczny - b³ahy, marny
niezgara - nienawiœæ

nocny - pó³nocny
norda - pó³noc
nos6rz - nosiciel
obeñda- obszar
objimny - szerszy,pojemniejszy
obrzeszny- obligatoryjny, wi¹¿¹cy
obsyga - zasiêg,zakres
obzórk - ogl¹d
odeñdzena-odnoga
opisowi - deskriptiwny
or¹dz - przyczyna
pochw6t - pojêcie
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podgabina - podniebienie
podle¿ny - drugorzêdny
podszuk - badanie
podszukac- zbadaæ
podszukócz- badacz
pomachtóny - chaotyczny
pomnikowi - zabytkowy
porenk - wschód
posobnik - dziedzic
powtórzny - wtórny, sekundarny
pozdrzatk- pogl¹d, stanowisko
pozwa - nazwa, okreœlenie
pó³nie - po³udnie
przechada- przejœcie,zmiana
przecziñca - sprawca
przedównikowi- przymiotnikowy
przewleczena- nalecia³oœæ
(obca)
remny - przestrzenny
reszny - ruchomy
re¿nota- kolejnoœæ,
nastêpstwo
rozszlachowanie- rozró¿nienie
rozwola- swawola
rozwolony - dowolny
rukoc - ho³ota, mot³och
rzeszny - ³¹cz¹cy, wspólny
sadzec- tworzyæ,stanowiæ
samozwak- samog³oska
sceznienie- staniesiê obcym
smierdzoch - gderacz,zrzêda
sonant - samog³oska
sonantezna
- wokalizm
sperznic - zbagatelizowaæ
spolezna- kolektyw, zbiorowoœæ
spolezniany- kolektywny
spó³zwak - spó³g³oska

swi¹da - s¹d
swi¹dowac - s¹dziæ

Jerzy Treder

swojizna- w³aœciwoœæ

szczepizna- rozszczepienie,od³am
szlach - œlad,
trop
trechlec - w¹tpiæ,truchleæ
liczba - nauka, badanie
liczbowi - naukowy, badawczy
udostac- pozyskaæ,przekonaæ
ud¿ib - pochylenie, œcieœnienie
urmowi - spontaniczny
usadzec- utworzyæ
usódzk (s³ów) - s³owotwórstwo
listów - po³o¿enie,sytuacja
uswojony - zasymilowany
usz³osc- przesz³oœæ
uwdarzecsa- zdarzyæsiê
uwszedniony - upowszechniony
wa³owi - falowy
wasta - pan
welowny - wyborczy
webolewk - ¿al, ubolewanie
wededac- wymyœliæ,wydumaæ
wes³ów - wymowa
wiadny - wykszta³cony,wiedz¹cy
wieczór-zachód
wielena- iloœæ,liczba
wielenowi- iloœciowy

wigowacsa- wahaæsiê
wiodro - powietrze,pogoda

wkrejamniony - wtajemniczony
wórtny - jakoœciowy
wseczece- uczucie
zadzewowny - zadziwiaj¹cy
zamionowi- zaimkowy
zamk³osc- zawartoœæ
zanikwic- zachwaœciæ

zastrzeg³i- uwarunkowany
zatórczacsa- opieraæ
siê,trwaæ

zbieg - pozosta³oœæ,
resztka
zdzegwiorz - prze¿uwacz
zemk³i- œcis³y
zestowk - podsumowanie
zeszlachowac- zidentyfikowaæ
zeszlachowny- porównawczy
zeszlachowóny- spokrewniony
zgrowa - tendencja,kierunek
zgrupczena- grupa
zjinaczenie - zró¿nicowanie
zmiemy - martwy
znanka- cecha,w³aœciwoœæ
zortny - jakoœciowy
zrzeszena- po³¹czenie
zurzmma-grupa
zwa - nazwa, okreœlenie
zwenega- wygrana, zysk
zwenegowac- wyzyskaæ,wygraæ
¿och - pr¹d, rozwój

Nota wydawnicza
1. Rozprawa: J. Baudouin de Courtenay,Kurzes Resumeder »Kasubischen Frage«, Archiv rur slawische Philologie, Bd. XXVI, Berlin 1904, s.
366-406; przedruk w: J.N. Baudouin de Courtenay,Dzie³a wybrane, t. V, Warszawa 1983, s. 187-222- nie by³a t³umaczonana jêzyk polski.
2. T³umaczenie kaszubskie musia³o byægotowe ju¿ w 1980 r. W jego
kontekœciepowsta³artyku³ J. TrepczykaKaszebizna,w którym t³umaczprzyjmowa³ za Baudouinem de Courtenay m.in. brak rozwoju œŸ t d w œŸ ædŸ.
Jêzyk i ortografia tego artyku³u zbli¿one s¹ do jêzyka niniejszego t³umaczenia. Przek³adjest dos³owny - zachowuje nie tylko uk³ad akapitów, ale poza
kilkoma wyj¹tkami równie¿ porz¹dek zdañ i wyrazów.
3. Zachowanotutajjêzyk - o nim nieco wiêcej w osobnymartykule- tekstu
Trepczyka,m.in. w zakresies³ownictwa(z dodaniems³owniczka)i morfologii,
np. koñcówki: dop. l.p. deki. zaimkowo-przymiot. -ewo/-ewo (te¿zam. -iwo),
ale sam¹ ortografiê dostosowanodo dziœobowi¹zuj¹cej (bez liter fi, li), np. cel.
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l.p. -imu obok -emu oddanojednolicie jako -emu: kaszebsczemumownemu,
ko¿demumetodnemu;narzêd.l.mn. -emeobok -ema oddanojako -ime, -ima.
Mo¿na jeszcze dla przyk³adu wskazaæna wa¿niejszezmiany w zakresie
pisowni: a) znak ê zast¹piono przez a, np. sa; b) rozszerzonostosowaniee,e,
np. jinech, wióld¿ech,czerenk,czereje, chcele, w ca³osce;pierwny i obeñda
za obiñda; zmieniono Iti na nie, gdzie trzeba,np. nie te, ale ni mo¿e;c) dodano
-³ w typie
móg³. Oczywiœcie,
zmiany
dotycz¹po
tak¿e
interpunkcji oraz pisowni
³¹cznej
i rozdzielnej,
np. ni ma,
po prówdze,
richtosce.
.
Zmiany indywidualne to np. b¹d¹ na bad¹, bodej na bodaj, lómizna na
³ómizna, ostn¹ itp. na ostón¹, rozszlachuwana rozszlachiwa i zweneguwóny
nazwenegowóny,zczenionyna sczeniony,wiednena wiedno. Wyrównanoprzy
tym pewne odstêpstwaobecneu Trepczyka, np. lingualezacejó na lingualizacejó, s³owiñceznazam. s³owiñczezna.
Zmieniono interpunkcjê, redukuj¹c nieco zbêdnychprzecinków. Zgodnie
z orygina³em zamiast cudzys³owu " " dano « ». Rozwiniêto skróty: juw. juwerny, juwerno; tzn. obok to zn. - to znaczi; w.nato obok w.n.t. na wezmena
to. W nawiasy kwadratowe [ ] ujêto "poszerzenia"autora,zwykle objaœnienia
czy t³umaczeniacytatów ³aciñskich w tekœcie.
Przypisów uJ. Trepczykanie by³o. Dopisanowreszciebibliografiê, nieco
zmodernizowan¹w opisie, wczeœniejprzez t³umaczatylko bardzo ogólnie zsumowan¹.
Jerzy Treder

Jerzy Treder

Wies³aw Boryœ,Hanna Popowska- Taborska,
Slownil( etymologiczny I(aszubszczyzny, t. I-III,
wyd. Polsl<aAI<ademia Nauk, Instytut Slawistyki,
Warszawa 1994-1 999
1. Metryka i statystyka. Tom 1 zawiera! takie czêœci,jak: Od autorów,
W stêp,Lokalizacjawyrazów kaszubskich,Skróty Ÿróde³i literatury,inne skróty,
wreszcie ok. 550 artyku³ów has³owychwyrazów od A-C: ok. 330 A-B oprac.
przez H. Popowsk¹-Taborsk¹ i ok. 220 B '-C oprac. przez W. Borysia; tom 2.
zawiera ok. 920 artyku³ów has³owychna litery D-J, od wyrazu dada doluz, w
tym na d, e, h w liczbie ok. 350, opracowane - wraz z gosceje, xar³qiec,
xorenov'e - przez H. Popowsk¹-Taborsk¹i ok. 565 naj, g, x, i,j - objaœnione
przez W. Borysia; tom 3. ma ok. 780 artyku³ów has³owychwyrazów od K-O,
mianowicie K-L ok. 400 przez H. Popowsk¹-Taborsk¹ i L-O ok. 380 przez W.
Borysia. Tomy 2. i 3. poprzedzaj¹ dodatkoweskróty Ÿróde³i literatury. Razem
w 3 tomach artyku³ów has³owych ok. 2250, w tym ok. 1080 przez H. Popol

Skrót tekstu w wyg³oszono w Gdañsku 15 maja 2000 r. na promocji zorganizowanej

przezInstytut Kaszubski.Por. te¿omówieniet. I w: Rocz. Gd. t. 56/2, s. 163-170i "Jêz.
Pol." LXXVI 1996nr 4-5, s. 378-383,a t.1I w: Rocz. Gd. t. 58/1,1998, s. 233-237.
2 Przytaczaj¹c

przyk³ady, tutaj zwykle z tomu III, rezygnujê z zaznaczania akcentu, a

uk³adalfabetycznySEK-u zwalniaz podawaniastronomawianegotomu.
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wsk¹- Taborsk¹, a ok. 1165przez W. Borysia. Mo¿na przypuszczaæ,i¿ planowane dwa dalsze tomy przynios¹ ok. 1600 nastêpnychhase³.Ka¿dy artyku³
jest podpisany przez autora. Rzadkie s¹ has³adwu-, trzywierszowe, czêstsze
has³aobszerniejsze,np. kaduk 'z³y duch', Kaseba,ma³ña 'b³yskawica', narva
'murawa', nauoieni 'pan m³ody', nórt 'k¹t', ñepleka'niepogoda', obecaj 'ko³o
ko³owrotka...' itd.
Hase³ odsy³aczowychw trzech tomachjest ponad 1000, mianowicie w t.
1. ok. 130, w t. 2. ok. 355, a w t. 3. ok. 430. Najczêœciejs¹ nimi warianty
fonetyczne i zawszewariantowe zapisy Ÿród³owe,np. klos(k)awica zob. kl¹sawice itp., a tylko niekiedy derywaty, np. karv 'ina zob. karva. Niema³o artyku³ów has³owychpo³¹czono odsy³aczami,sygnalizuj¹c tak zwykle powi¹zania podstaw s³owotwórczych,np. kabat zob. Kabatk; karkoskazob. karkuleca;
karp'ec zob. karkac itp.; wyj¹tkowo inaczej, np. kantov'e zob. ala.
Uk³ad artyku³u has³owegojest przewa¿niegniazdowy, czyli w obrêbie
has³apoza wyrazem has³owymz regu³y objaœnionezosta³yderywaty, np. pod
karbac 7 derywatów: karb, karb'is, karb 'ar, karb'ijilS, karb 'arka, karb'ijónka, karb 'ónka; pod klapac 8; pod lap 5, pod lezgac '³uskaæ'6; pod nórt 7.
Poza tym wspomnieætu trzeba o tym, ¿e objaœniane
wyrazy s¹ czêstowieloznaczne,np. natrasli 'zaczynaj¹cy kwaœnieæ',
'narwany, postrzelony'. Semantyka w etymologii wymaga sporej uwagi, np. lelac s¹, lelek, zreszt¹ niema³o
neosemantyzmów,np. czy semantycznieoryginalnych lexva 'pole nieurodzajne', a por.letevka 'gryka' jako nie znanew tym znaczeniuinnym jêz. s³owiañskim. Trudno zatem zliczyæ,ile wyrazów rzeczywiœciezosta³odot¹d zetymologizowanych, chyba raczej nie mniej 3 tys. Piszêo tym tak szczegó³owo,aby
stwierdziæ,¿e mimo wszystko bêdzie potrzebny indeks wyrazów objaœnionych czy wyzyskanych przy objaœnieniach- mo¿e z graficznym rozró¿nieniem kaszubskich i niekaszubskich- i warto ju¿ o tym teraz myœleæ,
gdy¿
metod¹ komputerow¹ w miarê ³atwo indeks taki mo¿nasporz¹dziæ.
Wydawc¹ SEK-u jest Instytut Slawistyki PAN i Slawistyczny Oœrodek
Wydawniczy przy IS. Recenzentamiwydrukowanych tomów byli slawiœci,
profesorowie: JanuszSiatkowski i Kazimierz Polañski.
2. Za³o¿enia autorów SEK-u mówi¹ o tym dziele jako "s³owniku dyferencjalnym w stosunku do jêzyka ogólnopolskiego" (zatem swoiste uzupe³nienie s³owników etymologicznychjêzyka polskiego A. Briicknera i F. S³awskiego) i zawieraj¹cym szczególnie"tak zwane kaszubizmy leksykalne", zarówno archaizmyj ak i innowacje, a tak¿e"wybrane zapo¿yczenianiemieckie,
bêd¹ce pozosta³oœci¹wielowiekowych kontaktów kaszubszczyznyz dialekta-

mi niemieckimi". Wyniki tych badañ maj¹ du¿eznaczeniez powodu peryferyjnoœcikaszubszczyznyi jej wielowiekowego samodzielnegorozwoju wewnêtrznego w otoczeniu polskim i niemieckim.
Za³o¿eniate s¹ realizowanew ca³ej rozci¹g³oœci,jak dowodz¹ deklaracje
(czêsto wyra¿anewprost w SEK I, potem ograniczone,ale z przytaczanejdokumentacji s¹ one czytelne) typu: "z innych obszarów s³owonie poœwiadczone" czy "izolowane na gruncie s³ow.", np. klepa 'dawna sukmana...', korus
'ma³a brukiew', koscó³ 'stos drewna opa³owego', kosm'eñ 'czêœæ
karku u konia...', kómka '³awa pod piecem'; kfevac 'macaækurê'; kujack 'osoba droga';
kunocec 'guzdraæsiê'; kusrat 'znachor'; kuta' starababa'; kulin 'czarownik';
"nieznane innym jêz. s³ow., wyj¹wszy obszary ³u¿.", np. kommec s¹ 'chmurzyæsiê'; "izolowane na gruncie (zach.)s³ow.",np. ka3eb'jakakolwiek wielka
ryba, zwl. leszcz'; kñise 'w³osy'; kradñise 'ksiêgi prze¿uwaj¹cych'; "izolowane dziœna gruncie pn.s³ow.", np. ko³ovaze 'koleina'; "nie znanena pozosta³ym pol. obszarzedial.", np. kumac '¿³obiæ';"poza obszaremkasz. nazwa
nie notowana", np. karno 'stado', kór 'pospólstwo', kQtór 'ropucha'; te¿ typu
"zasiêg ograniczonydo niedu¿egoobszarupn.-zach.Kaszub", np. klakute 'gus³a', a por. kopónka 'niecka', kopreva 'pokrzywa' itp., m.in. s³ñ., np. krevka
'czerwona mrówka', kre, krev 'e. Najczêœciejwszak¿epojawia siê informacja:
"izolowane/ nie znanej nie notowanej nie poœwiadczonena pozosta³ym pol.
obszarzedial." Geografiamateria³ówdialektalnych ma istotn¹ wymowê, m.in.
dla ustalenia dróg przenikania zapo¿yczeñ.
Specjalnie traktowane s¹ "wyrazy niepoœwiadczonew ¿adnych innych
Ÿród³ach",jak np. kl¹skawice 'kaczka', kobe³ka'konik polny' (1826 Mrongowiusz), kowarz 'z³oczyñca', krak 'kruk', krzywanie (1643 Pontanus);kurno
gviozda (1862 Hilferding), a por. te¿ daw.klobocon czy nie wystêpuj¹cy ju¿ u
Sychty), k³obuk 'kapelusz'. Notabene,we wspó³czesnychŸród³achpojawiaj¹
siê izolowanepoœwiadczenia,
np. klómp 'buL.', kucepa'starapanna', kudjabe³
'z³y duch'.
Rzadziej pojawiaj¹ siê wyrazy podobne do poœwiadczonychw innych
gwarach,a wœródnich i innych kaszubizmównierzadkie s¹ zapo¿yczenianiemieckie, zwykle z dialektów pruskich, np. kabaka 'stary dom', kars '¿wawy'
i 'm¹ka'; kasper 'dudek, b³azen', kavel 'kawa³ patyka...' i 'los'; kabel 'gruby
powróz' i kablovac s¹; kadra 'podgardle u krowy'; kaga 'choroba bydlêca...';
karb 'odpowiedzialnoœæ'
i 'sposób'; klabatñik 'b³êdny ognik'; klapra 'giêtki
ko³ek miêdzy szprychamiko³a...'; klepa '³awica piaskowa...'; klick'i 'kluseczki...'; klómp 'chodak'; klump 'gruda'; klupa 'narzêdziedo wybijania liczb...' i
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'kok'; koplovac - o owcach 'zbijaæsiêw gromadê...'; kornutka '¿eñski demon
zbo¿owy...'; kóbel 'z³y duch'; kót 'racica', kraka 'stary koñ'; kruk 'stary wó³'
i 'dzbanek gliniany'. Do hybryd polsko-niemieckich nale¿y np. lózbrat '³obuz' < niem. dial.losbruder, a do tzw. po¿yczekzwrotnych np. kvark 'twaróg'
z niem. Quark, a to ze s³owo*tvarogb. Liczba etymologizowanych zapo¿yczeñ wynika z przytoczonej wy¿ej zasadydoboru wyrazów! Mniej tu zapo¿yczeñ z polskiego, np. karafina 'karafka', kuranka 'piosenka'; m¹kolija 'depresja' - czy inne, np. kata 'chata' - ruskie?,kormón '¿ebrak'- ukraiñskie, ale
czy jedne i drugie bezpoœrednio?Polemika z innymi autorami jest norm¹,
zw³aszczaw zakresie etymologii, np. z R. Trautmannempod: kacza czy G.
Labud¹ pod melc 'borsuk' i F. Hinzem pod karena. Cytowana literatura jest
ogromna, a imponuj¹ osobnestudia autorów SEK, ale zdarzaj¹ siê ma³o wa¿ne przeoczenia,np. pod kórtonok 'pies pasterski' (1861 Ceynowa),jakoœnie
odnotowano informacji Berki: mIr. kornuta np. vovcia 'rogata owca', czes.
kurnota, pol. kurnuty...
Podkreœliæ
koniecznie trzeba, ¿eprzewa¿niezapo¿yczones¹ tylko wyrazy podstawowe,gdy derywaty od nich najczêœciejs¹ rodzime, np. lop 'narêcze siana', a lop 'ic 'œniegpada du¿ymi p³atami', lop 'isti 'o œniegu',lop 'izna
'siano zbite', lop'ica 'zadymka', lopusk 'ma³e narêcze'; inaczej, tj. oba zapo¿yczeniami, np. kabel 'gruby powróz' i kablovac s¹. Notabene, nadzwyczaj
krytycznie autorzy odnosz¹ siê do sugestii innych badaczy (np. G. Labuda) o
pochodzeniepruskie, np. kaduk 'z³y duch', klupa 'kura', kuka 'z³y duch', kurp
i Kurpie.
Nazwy w³asnenierzadko tak¿ezosta³yuwzglêdnione,jak np. lokalne etnonimy: Kabatk, Karvotk, Kaseba, Kurbañi/Kruban, £ezce, Ñiñace.
3. Bogactwo Ÿróde³ kaszubskich w SEK-u zwraca szczególn¹ uwagê.
Wedle liczby skrótów jest ich ponad 40, w tym tak fundamentalnei wielotomowe, jak: AlK, s³owniki Lorentza i Sychty, a poœwiadczenia
z ostatniegos¹
eksponowane(SEK I 21). Tom 3. rozpoczyna wykaz dodatkowej literatury,
mianowicie 30 nowych pozycji, przewa¿nieniedawno wydanych, w tym publikacje gdañskie B. Krei, Studia z polskiego s³owotwórstwa (1996) i E. Rogowskiej, Kaszubskienazwyroœlinuprawnych (1998). Zauwa¿ê,i¿ pod knarz
wyzyskanoju¿ te¿ Tragediêo bogaczui £azarzu (1999). •ród³a zosta³ybli¿ej
scharakteryzowane(SEK I 15-23)i oddzieloneod tzw. zabytków kaszubskich,
wyzyskiwanych ostro¿nie(SEK 124), a por. np. przytoczenia z Krofeja S.V.
brutka, buxa, czy PontanusaS.V.krzywanie, m 'iñic 'mówiæ'. Podkreœlasiê tu
œcis³¹przynale¿noœæ
s³owiñszczyzny do kaszubszczyzny,ale materia³y s³o-

wiñskie s¹ programowo eksponowane,a zatemjak kiedyœw s³owniku E. Bernekera i wspó³czeœnie
O.N. Trubaceva,a ich rozró¿nieniebierze pocz¹tek u
Hi1ferdinga.Kwestie te szerzejobjaœniadzie³ojakby towarzysz¹ce SEK-owi,
uzupe³niaj¹ce informacje o Ÿród³ach,o geografii wyrazów i osobliwoœciach
kaszubskiegos³ownictwa, alejednoczeœniei przedewszystkim wyznaczaj¹ce
zakresbadañ autorów 3 .
Autorzy

doceniaj¹

materia³y leksykalne

Mrongowiusza,

w tym jego rêko-

piœmienny S³owniczek4, ale brak jako naj dawniej szych jego poœwiadczeñ, m.in.
pod: ³zekv 'at 'kwiecieñ'

brak dokumentacji:

(AnpMJIb-MMCH~'b. r. MpoHroBiyc'b

"u¿yk kwiat

llHmeTh ulegkwiat

3HaqeHie: cOJICuzalOUfuu lJ6blmbl (B1umenverbreuner).

HJIH u¿ek kwiat

H ~aeTh 3TOMY CJIOBY
B'b MJIJIHp. ~iaJIeI<Tax

MapTh Ha3bIBaeTcH: OJICYJlK'b.
MMM³OTh JIH 3TH CJIOBaCBH3bMe~y

C060³O?)"6;

morsæeznaczytamy: "S³abo poœwiadczona
jest postaæmorsæina[...]: muorszczina 'pó³noc' Pr 8...", gdy wczeœniejmiiorszczjna i muorszczyna'Nord', a
zatem istotnie tylko Mrongowiusz; nana 'matka'; s³ñ. ñebozar 'œwider' (Lorentz) brak poœwiadczeñ:
niebozas'ein grosserBohrer' Mrongowiusz (obarps)
i tego¿ s³ownik z 1837 r., a por. to z definicj¹: 'burav'b [œwider - J.T.], Hanapbe'
(1840 Pr), a zatem chyba nie tylko s³ñ. (Mrongowiusz by³ wœródKabatków),
do czego por. inaczej us³yszaneniebozos 'jakiœgwiazdozbiór' (1856 Hi1ferding), a poza tym dopisek: " [...] (o kszta³cie œwidra)'jest innowacj¹ kasz."
stanowi dodatkow¹ komplikacjê dla badaczy,gdy nale¿a³odefinicjê znaczeniow¹Hi1ferdinga (te¿u Kolberga) okreœliæ
jako myln¹, wynikaj¹c¹ z interpretacji brzmienia wyrazu. Tak¿epod otrok 'syn' brak najstarszychpoœwiadczeñ
Mrongowiusza (i Prejsa):otrok obokjotrok,jotrocznik,jotrocznica.
'-

3H. Popowska- Taborska, W. Boryœ,Leksyka kaszubska na tle s³owiañskim, Warszawa 1996; szczególnie r. I o dziejach leksykografii.
4 Por. rêkopis szczeciñski: Z. Szultka, Nowe spojrzenie na kaszubskie badania
K.C. Mrongowiusza, cz. II, SO 50 1993, s. 153-191, który z petersburskim porówna³a
H. Popowska- Taborska, Dwa autografy kaszubskiego S³owniczka Krzysztofa Celestyna
Mrongowiusza, ttRocz. Od." 56/2, 1996, s. 93-101.
s H. Popowska- Taborska, Kaszubskie materia³y leksykalne w s³ownikach Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza, Studia z Fil. Pol. i S³owo32, 1995, S. 55-68. H. Popowska-Taborska, Z dziejów kaszubskiej leksykografii (najwczeœniejszedociekania etymologiczne),
lP LXXVI S. 256.
6 1840 Prejs. Dalej tu pod skrótem Pr (jak w SEK). Por. te¿ u¿ekkwiat, pal¹cy kwiat,
miesi¹c kwiecieñ. tt W ilirskiem narzeczu marzec nazywa siê o¿ajak. lestli jaki zwi¹zek miêdzy temi wyrazami ?" (1850); nadto: u¿ekviat 'kwiecieñ' (Chmielno) 1862 Hilferding 204.
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Autorzy wykazuj¹ sta³ykrytycyzm wobec Ÿróde³,np. krek Sychtai Labuda zamiastkrek 'dobrze', ale ulegli zapisowi ³ina 'ciotka' 1861Ceynowa (por.

³yna 1862Hilferding) - niejasnemu- zestawionemu
z uena'ona - o ciotce,
czarownicy', gdy najproœciejprzyj¹æ,m.in. z powodu znaczenia,¿eoddaje on
pol. wujna, por. uj (pd., œr.,rzadz. pn.) ula (pn., rzadz. œr.)'brat matki' i ujna
'¿ona wuja' Sychta,bez lokalizacji, ale raczej pn. Rozró¿niaj¹ te¿ - w miarê
posiadanychinformacji - oryginalne materia³y (np. poœwiadczenia
terenowe)
od powtarzanychz innych Ÿróde³(w kaszubskimpiœmiennictwie),np. zw³aszczaneologizmy A. Labudy,np. kawelk 'u³amek', kawelkowac'dzia³aæna u³amkach', obeñda 'obwód, rejon' - czy J. Trepczyk, np. ñikva 'nicoœæ'.
4. Zasady etymologizowania wy³o¿y³ we wstêpie W. Boryœ,stwierdzaj¹c m.in., ¿e: 1. objaœniasiê pochodzenieposzczególnychleksemów i formacji (nie: rodzin wyrazowych, jak Miklosich, Berneker,Briickner); 2. najpierw
próbuje siêje zanalizowaæna gruncie kaszubskim,potem ewentualniedopiero poszerzasiê t³o na Polskê czy S³owiañszczyznêitd. Wymagato oczywiœcie
wnikliwego wchodzenia w ca³¹ strukturê, jej przemiany semantyczne,wariantywnoœæ
fonetyczn¹ (alternacje fonetyczne,np. b:v,p:b) i morfologiczn¹,
np. blesón, boradina, bordolec/ burdolecs¹. Wiele zachoduwymaga przeanalizowanie materia³ów porównawczych z innych jêzyków.
Trudnoœcietymologizacyjne tkwi¹ tu przede wszystkim w p³ynnoœcibadanej kaszubskiej materii jêzykowej, tj. w ogromnej i czêstej wariantowoœci
fonetycznej rdzenia i formantu (czasemtylko graficznej z powodu zapisów
Ÿród³owych!), specyfiki kaszubskiegosystemu fonetycznego(przy licznych
wymianach!) i s³owotwórczego(przy ogromnej wariantowoœci)gwar kaszubskich. Dopiero zetymologizowanieokreœlonych
wyrazów pozwoli te¿na ustalenie mechanizmów i kierunków odpowiednich zmian natury fonetycznej (alternacje), np. kaJolc < JaJolc )( kawa³; czy morfologicznej (np. formanty,
rodzaj); ch- > k-: chlazdra i klazdra, klektaæ:klexta.
6. Podsumowanie. Leksyka kaszubskacieszy³asiê zawszedu¿ymzainteresowaniemslawistów,tak¿eautorów s³owników etymologicznych,np. F. Miklosich (1886), A. Briickner (1927), K. Polañski,H. Schuster-Sewc,Trubacev,
zw³aszczaF. S³awski.Niew¹tpliwie wzroœnieono dziêki SEK-owi, m.in. jego
poziomowi. S³ownikstawia sobiebowiem za cel "ukazanietej dziedziny s³ownictwa, do której etymologowiei historycyjêzyka mieli dot¹d w pewnym sensie
dostêputrudniony". Teraznast¹piæmog¹ szczegó³owestudia etymologiczne.
Zainteresowaniju¿ dziœ¿a³uj¹, ¿e w SEK-u brak wielu wyrazów, jak np.
mulk, a por. Mulk, Mulkowski7, m.in. utrwalonych wy³¹cznie w nazwachw³a-

W Boryœ,H. Popowska-Taborska,"S³ownik etymologiczny..."
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snych, np. kloc 'okreœlonykawa³ pola, ³¹ki, lasu': osadaKloc (1686) pod Piechowicami w Koœcierskiemi nazwy terenowe8. I aczkolwiek trudno myœleæ
o
objêciu tak¹ analiz¹ wszystkich wyrazów, to niew¹tpliwie potrzebny suplement Autorzy ju¿ planuj¹.

Por. E. Breza,NazwiskaPomorzan.Pochodzeniei zmiany,Gdañsk2000, s. 291.
Por. E. Breza,Kloc' okreœlona
miara pola, ³¹ki' w kaszubskichnazwachtopograficznych, Zesz.Nauk. UG, PraceJêzykoznawcze
Nr 1, Gdañsk1972,s. 125-130.
7
8

Andrzej Romanow

Ryszard Michalski,
Obraz nieprzyjació³ Rzeczypospolitej na ³amach
polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939
oraz 1945-1948, Wydawnictwo Uniwersytetu
Mil<o³aja Kopernika, Toruñ 1999, ss. 96.
To ju¿ kolejna praca RyszardaMichalskiego dotycz¹ca wybranej problematyki z dziejów pomorskiej prasyl , w której Autor podj¹³ udan¹ próbê "rekonstrukcji obrazów etnicznych,jakie funkcjonowa³y w pomorskiej publicy-

styce"2 w okresiemiêdzywojennym.

W swojej najnowszej, przedstawianejtu ksi¹¿ce zainteresowaniamibadawczymi obj¹³ R. Michalski tak¿epierwsze lata powojenne, tj. 1945-1948.
Jestto ujêcie interesuj¹ce,umo¿liwiaj¹ce dokonanieporównaniafunkcji, metod
oddzia³ywania i wreszcie roli prasy w dwu jak¿e ró¿ni¹cych siê od siebie,
choæzarazembliskich w czasieokresach.
Swoje ustalenia opar³ R. Michalski g³ównie na badaniachjakoœciowych,
tycz¹cych przede wszystkim strony ideowej oraz literackiej pism, tj. myœli
I

Pracepoprzednieto: ObrazRzeszyNiemieckiejna ³amachpolskiej prasy pomor-

skiej w Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939), Toruñ 1995; Obraz ¯yda i narodu ¿ydowskiego na ³amach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939, Toruñ 1997; Obraz bolszewizmu i Rosji Sowieckiej na ³amach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1939,
Toruñ (b. r. w.); zob. te¿: ten¿e, Przewrót majowy w 19261: w œwietleprasy pomorskiej,
"Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", Nauki Humanistyczno-Spo³eczne,Historia VII, 1972.
2

Zob.: R. Michalski, Obraznieprzyjació³Rzeczypospolitej..,s. 6.
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publicystycznej, poziomu infonnacyjnego, co pozwoli³o na okreœleniepreferencji tematycznej konkretnej grupy czasopism3oraz umo¿liwi³o Autorowi
precyzyjne wyodrêbnienie zajmuj¹cej go struktury tematycznej spoœródrozleg³ego zakresu problemowego,jaki obejmuje zawartoœæ
treœciowabadanej
prasy.
"Przedmiotem analizy - pisze R. Michalski - sta³a siê prasa pomorska
ukazuj¹ca siê na terenie województwapomorskiego w latach 1920-1939oraz
1945-1948"4. Powy¿szakonstatacja,a tak¿ekompletny niemal¿ewykaz tytu³ów (116 tytu³ów z lat 1920-1939i 16 z lat 1945-1947)tej¿e prasy zamieszczony w WykazieŸróde³ i opracowañS sugeruj¹, i¿ Autor wyzyska³ do swej
pracy przynajmniej wiêkszoœæ
z ujêtych w nim pism. Tymczasemz zamieszczonych w ksi¹¿ce przypisów wynika, i¿ siêgn¹³ onjedynie do 6 tytu³ów pism
pomorskich z lat 1920-1939oraz 7 tytu³ów tych¿epism z okresu 1945-1948.
Jest to zabieg, moim zdaniem, s³uszny,gdy¿ Autor obj¹³ swoimi badaniami
podstawowe, najwa¿niejszetytu³y polskich gazet pomorskich, bowiem opiniotwórcze funkcje wspomnianychpism odgrywa³y znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu i utrwalaniu "œwiadomoœci
Polaków zamieszkuj¹cychPomorze"6. Tote¿,jak s¹dzê, myl¹cym czytelnika ( a st¹d zbêdnym)jest zamieszczenieowego "pe³nego spisu pozycji, które dotycz¹ literatury przedmiotu "7 - chyba¿e
wspomniany "pe³ny spis pozycji" (a nie jedynie wykaz Ÿróde³i opracowañ
sensu stricto wyzyskanych w przedstawianej pracy) inspirowaæma dalsze,
pog³êbionei poszerzonebadanianad rol¹ prasy w kszta³towaniustereotypów
i mechanizmamiich funkcjonowania w spo³ecznoœci
polskiej Pomorza.
Jak ju¿ wspomnia³em, omawiana monografia dzieli siê na dwie czêœci:
pierwsz¹ tycz¹c¹ lat 1920-1939,w której to czêœciAutor charakteryzujedzia³aj¹ce na Pomorzu partie polityczne oraz ich organyprasowe(rozdzia³ l, s. 913), przedstawia kreœlonyna ³amach tej¿e prasy obraz Rzeszy Niemieckiej,
Rosji Sowieckiej i ¯ydów jako wspó³pracuj¹cych ze sob¹ nieprzyjació³ Rzeczypospolitej (rozdzia³ II, s. 14-19), jak równie¿ obraz przeciwników politycznych pomorskich partii centroprawicowych (rozdzia³ III, s. 20-27).

3

Zob. te¿:M. Tyrowicz,Historia prasy -jej zadania,Ÿród³ai metodybadañ. [w:]

Metody i techniki badañ w prasoznawstwie, t. I, Warszawa 1969, s. 166-167.
4
5

R. Michalski, ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 84-87.

6 Ibidem,s. 6.

7Zob.:ibidem,s. 8, przypis7.
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Druga czêœæ
pracy R. Michalskiego traktuje o latach 1945-1948.Podobnie jak w czêœciI, tak¿ei tutaj Autor daje na wstêpie zwiêz³y przegl¹d geografii politycznej powojennego Pomorzaoraz ukazuj¹cych siê tu partyjnych organów prasowych (rozdzia³ I, s. 29-32), a nastêpniecharakteryzujeprzedstawiany w ówczesnej prasie pomorskiej obraz s¹siadów "Polski Ludowej" i
"pañstw imperialistycznych" (rozdzia³ II, s. 33-43), a tak¿eobraz przeciwników politycznych obozu komunistycznegoijego sojuszników (rozdzia³ III, s.
44-73).
O ile rozdzia³y tworz¹ce czêœæ
I recenzowanejpozycji jawi¹ siê czytelnikowi obeznanemuz literatur¹ tematujako swego rodzaju kompendia wiedzy
o omawianych w nich problemach,które, notabene,znacznie szerzej opisane
zosta³y we wczeœniejszych
pracachtak Autora8, jak równie¿ innych badaczy
dziejów prasy pomorskiej9, to czêœæ
II tej¿epracy poruszatematykê now¹, do
tej pory nieledwie sygnalizowan¹, i to raczej na stronicach masowych œrodków przekazu ni¿ w opracowaniachnaukowych.
Lecz wróæmydo czêœciI - mimo swej "kompendialnoœci",a mo¿ew³aœniedlatego, jest to partia opracowanaprzejrzyœcie,logicznie, partia bêd¹ca
kwintesencj¹ wczeœniejszych
ustaleñAutora. Zwraca on uwagêna wysoki profesjonalizmpomorskichdziennikarzy,podkreœla
ich doskona³¹znajomoœæ"
(..J
rosyjskiej i niemieckiej scenypolitycznej (..J, znajomoœæ
ustroju politycznego
Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej, a tak¿e dokonuj¹cych siê tam zmian

"10.

"Z perspektywy czasu mo¿emystwierdziæ,konstatuje R. Michalski, i¿ oceny
8
9

Zob.: przypis 1.
Zob. np.: W. Pep1iñski,Prasapomorskaw Drugiej Rzeczypospolitej1920-1939.

Systemfunkcjonowania i oblicze spoleczno-polityczne prasy polskiej, Gdañsk 1987; ten¿e,Obliczespoleczno-polityczne "SlowaPomorskiego"wlatach 1920-1939, Gdañsk 1979;
ten¿e, Stosunek do Niemiec i polityki polsko-niemieckiej na lamach "Slowa Pomorskiego" w latach 1920-1939, "Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu
Gdañskiego "Historia", VI, 1977; ten¿e, Walka endecji z sanacj¹ o wp³ywy na Pomorzu po
maju 1926 roku w publicystyce "Slowa Pomorskiego ", "Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego "Historia", VIII, 1978; ten¿e, Miêdzywojenna
prasa pomorskajako Ÿródlo do badania lokalnej kultury politycznej, "Kwartalnik Historii
Prasy Polskiej", R. 21: 1982, nr 3-4; Z. Walczak, Prasa polska zaboru pruskiego wobec
rewolucji lutowej w 19171: w Rosji, "Acta Universitatis Nicolai Copemici", Nauki Polityczne XXI, Toruñ 1991; ten¿e Rewolucje rosyjskie 1917 1: a sprawa polska w prasie
zaboru pruskiego, "ActaUniversitatis Nicolai Copemici", Nauki Polityczne XV, Toruñ
19&5.
10

R. Michalski. Obraznieprzyjació³Rzeczypospolitej
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maj¹cych tam miejsce zjawisk, jak te¿ prognozy ich kierunków rozwoju by³y
prawid³owe i wynika³y z ogromnego doœwiadczenia redaktorów, ich wiedzy, a
tak¿e mo¿liwoœci,jakie tworzy³a im demokracja parlamentarna "11. Autor przy-

tacza równie¿ na stronach swej ksi¹¿ki liczne przyk³ady owej jak¿e trafnej,
dziennikarskiej interpretacji faktów i zjawisk zachodz¹cych ówczeœniena
arenie politycznej Europy, prowadz¹cych nieuniknienie, co niejednokrotnie
sygnalizowa³apomorska prasa,do obalenia istniej¹cego w œwiecieporz¹dku
prawnego i moralnego w wyniku wojny wywo³anej przez dwa wspó³pracuj¹ce ze sob¹ totalitaryzmy: sowiecki i hitlerowski. Bowiem, co podkreœlalipomorscy publicyœci,"Rosja Sowieckai hitlerowskie Niemcy mimo zniewolenia
swych narodów stanê³y w koñcu lat trzydziestychwobec widma bankructwa.
Si³y motorycznetych systemówwyczerpa³ysiê i, jak pisali dziennikarze, uratowaæje mog³ajedynie wojna. Pierwsz¹ ofiar¹ ich agresji, zgodnie stwierdza³y pomorskie gazety,mia³a byæPolska12.
W latach trzydziestych, konstatuje Autor, obraz stalinizmu i hitleryzmu
kreœlonyna ³amachprasy pomorskiej "stawa³ siê schematycznyi stereotypowy ", nast¹pi³a bowiem ,,(..j uniformizacja opinii i stopniowy zanik ró¿nic,
jakie wystêpowa³ymiêdzypras¹ ró¿nych nurtów politycznych (..j "13. Swoist¹ cech¹ pomorskiej prasy centroprawicowej by³o równie¿ ³¹czenie kwestii
sowiecko-hitlerowskiegozagro¿eniaz problemem¿ydowskimw Polsce.Otó¿,
podkreœlaR. Michalski, na ³amachtej¿e prasy" (..j tworzy³ siê obraz Rzeszy
Niemieckiej, Rosji Sowieckiej i ¯ydów jako wspó³pracuj¹cych ze sob¹ nieprzyjació³ Rzeczypospolitej"/4.
Druga czêœæ
ksi¹¿ki R. Michalskiego, o czym ju¿ wzmiankowa³em,dotyczy zagadnieñdo tej pory nie badanychi stanowi interesuj¹cy, cenny wk³ad
Autora w "skromne (jak dotychczas- A.R.) efekty badañ nad pras¹ Polski
Ludowej"15

.

Po 1945 r. na Pomorzu, podobnie jak i w ca³ej Polsce - pisze Autor -

sowieckimdyktatemnarzucono"sformalizowanestrukturypolityczne.Autentyczne¿yciespo³ecznei polityczne zamar³o"16 . Atmosfera lêku wytworzoIbidem, lococit.
Zob.: ibidem, s.16-18,75-79.
13 Ibidem, S.77.
14Ibidem, S. 16,78.
IS Zob.: I. Myœliñski,PrasawPolsceLudowej.
[w:] I.£ojek, I. Myœliñski,W. W³adyII

12

:a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, S. 152.
16

R. Michalski, Obraznieprzyjació³Rzeczypospolitej...S.79, zob. te¿:S.30-32.
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na wszechobecn¹kontrol¹ opanowanychprzez komunistów organów w³adzy
t³umi³a w zaraniu wszelkie lokalne inicjatywy prasowo-wydawnicze. Tote¿
jeœliw okresiemiêdzywojennymukazywa³osiê ponad 100tytu³ów prasowych,
to po 1945r. by³o ich zaledwie kilkanaœcie:wszystkie o opcji lewicowej b¹dŸ
wprost - wszystkie podporz¹dkowane,realizuj¹ce tu propagandowo-agitacyjne cele PPR. "Powszechnie zapanowa³y cenzura i autocenzura, stwierdza
Autor, (ooj obrazy i stereotypypañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹ by³ypochodn¹
narzuconej indoktrynizacji "17. Tak wiêc powstawa³y na ³amachpomorskich
gazetzak³amanewizerunki "pañstwawiecznej szczêœliwoœci"
- Rosji Sowieckiej, "której œwiatzawdziêcza³zwyciêstwo nad hitleryzmem" oraz nie mniej
wypaczony obraz "pañstw imperialistycznych" ze StanamiZjednoczonymi na
czele, zmierzaj¹cymi rzekomo do "rozpêtania nowej wojny œwiatowej"18
o

W publicystycepomorskiejpierwszych,powojennychlat s³owa"Niemiec"
i "hitlerowiec" funkcjonowa³y jako synonimy. Dopiero pod koniec charakteryzowanegookresupojawiaj¹ siê symptomy dzieleniaNiemców na "dobrych"
i "z³ych". Oczywiœcie"Ÿli" to Niemcy ¿yj¹cy w strefach podleg³ych pañstwom zachodnim.
Trudno w owych pierwszych, powojennych latach funkcjonowania prasy
pomorskiej,udowadniaR. Michalski, dostrzecnajej ³amachj akiekolwiek próby
oddzia³ywaniana miejscow¹ spo³ecznoœæ
poprzeztreœcipublicystyczne. Treœcid¹¿¹ce do obiektywizowania tak historycznych zasz³oœci,
jak i wydarzeñ
bie¿¹cych i przez to wzbogacaj¹ce œwiadomoœæ
odbiorcy. Prasatamtych lat
wype³nia³a przede wszystkim "zadania" propagandowe,dostarczaj¹c czytelnikom jednoznacznychzaleceñ,gotowych "niepodwa¿alnych" opinii i ocen.
Inaczej mówi¹c, spo³ecznarola prasy,jej kszta³c¹ceoraz wychowawcze funkcje zawê¿onezosta³y do propagandowo-agitacyjnych.Prasapomorska sta³a
siê w latach 1945-1948narzêdziemprymitywnego, ideologicznego oddzia³ywania, pos³uguj¹cego siê "totalnym k³amstwem" 19.
Autor zwraca równie¿ uwagê czytelników na szczególnie bolesny dla
Pomorzan problem "rozliczeñ" z wojenn¹ przesz³oœci¹:chodzi tu przede
wszystkim o absorbuj¹cy w latach 1945-1946prasê pomorsk¹ problem tzw.
rehabilitacji ludnoœcipolskiej Pomorza wpisanej na jedn¹ z niemieckich list
narodowoœciowych.Owa "rehabilitacja", przeprowadzananajczêœciej"przez~
Ibidem, s. 80.
Ibidem, s. 36-39,42-43
19 Ibidem, s. 82.
17
18

ludzi przyby³ych z innych regionów Polski, nie znaj¹cych specyfiki polityki
germanizacyjnejokupanta", ludzi niekiedy" o w¹tpliwej proweniencji mo-

ralnej ", bêd¹cychczêsto"bezwolnymnarzêdziem
w rêku radzieckiejw³adzy
wojskowej (..) porazi³a ¿yj¹c¹ tu ludnoœæ
strachem,sparali¿owa³aj¹ i w du¿ymstopniu pozbawi³aj¹ energii w dzia³aniu"2O
.
Szczególnietragiczny los dotkn¹³ ludnoœæ
polsk¹ zamieszkuj¹c¹ tereny
dawnegopograniczaniemiecko-polskiego. Szykanowaniprzez "now¹ polsk¹
w³adzê", ci wierni od wieków Polsce i przywi¹zani do polskoœcimieszkañcy
by³ych, wschodnich kresów Rzeszy, zmuszani zostali Uako Niemcy!!!) do
wyjazdu za Odrê. W obronie tyranizowanej, przeœladowanej
by³ej mniejszoœcipolskiej w Niemczech stan¹³ jedynie organ chadeckiegoStronnictwa Pracy: "Ilustrowany Kurier Polski". Znamienne,¿e prasa"lewicowa", tj. komunistyczna oraz ugrupowañ serwilistycznych, satelickich, wydawanana Pomorzu w ogóle owej tragedii nie dostrzega³a,milcza³a...21.
Niezwykle wa¿ne spostrze¿eniegeneralne R. Michalskiego dotycz¹ce
przedstawianych zagadnieñg³osi, ¿e "prasa pomorska ukazuj¹ca siê w tym
regionie po 1945 I: by³a egzemplifikacj¹ systemufunkcjonuj¹cego wówczasw
Polsce (..) by³a odbiciem utraty przez Polskê suwerennoœci"22
.
Nowa monografia R. Michalskiego jest ksi¹¿k¹ dla dziejów prasy pomorskiej bardzo cenn¹, w sposóbrzeczowy bowiem poruszaproblemy do tej pory
ma³o znane,rzucaj¹c tym samym œwiat³ona proceskrystalizowania siê okreœlonegomodelu prasy w danych warunkachpolitycznych i spo³eczno-ekonomicznych.

Zob.: ibidem, s. 50-53.
Zob.: ibidem, lococit.
22 Ibidem, s. 83.
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Jacek Banach,
Prasa polsl(a Prus Zachodnich w latach 1848-1914,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 1999, ss. 256.
To dobrze, ¿e 35 lat po ukazaniu siê zarysu dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdañskim w okresie zaboru pruskiego Tadeusza Cieœlaka,pracy bêd¹cej w zasadzie (jak¿e potrzebn¹ wówczas) kompilacj¹ dokonañ wczeœniejszych
badaczy zagadnienia jak i samego jej autora!, ujrza³a œwiat³o dzienne monografia Jacka Banacha pt. Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914.
O ile jednak¿e T. Cieœlak w swej niewystarczaj¹cej ju¿ dzisiaj Ci tu zgadzam siê z J. Banachem) ksi¹¿ce za cezury wyk³adu przyjmuje lata 1848-1917/
18, to J. Banach "zamyka" swe opracowanie na 1914 r. Cezura pocz¹tkowa, tj.
rok 1848, czyli data ukazania siê "pierwszego politycznego pisma polskiego w
prowincji zachodniopruskiej"'2, nie wzbudza zastrze¿eñ. Natomiast koñcowa,
zarówno u T. Cieœ1aka,
jak i uJ. Banacha, wydaje siê dyskusyjn¹. Co prawda J.
Banach pisze, ¿e o przyjêciu przez niego roku 1914 za cezurê koñcow¹ ksi¹¿ki
zdecydowa³ fakt, i¿ " C...)³rybuch 1 wojny œwiatowejradykalnie zmieni³ warunki
polityczno-prawne funkcjonowania prasy zachodniopruskiej ", ale argumentów,
jak s¹dzê, nie jest w pe³ni przekonuj¹cy. Chocia¿ bowiem zasadniczej zmianie
uleg³o rzeczywiœcie po³o¿enie prawne polskiej prasy, determinowane w latach
l

Zob.: T. Cieœlak,Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdañskim w okresie zaboru

pruskiego, Gdañsk1964,
2

J R:ln:lch

Prn...n nnl..kn PrIL.. Znrhndnirh

w latarh /848-/9/4.

Gdañsk 1999. s. 37.
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wojny wprowadzonymi przez w³adzewojskowe i cywilne specjalnymiprzepisami,dyrektywami i wytycznymi3, to przecie¿podobnerestrykcje i ograniczenia dotknê³yrównie¿ w tym czasiewiele tytu³ów prasy niemieckiej, a przywo³ywanaprzezJ. Banacha"zmiana warunkówpolitycznych"nast¹pi³a sensustricto 10 stycznia 1920 r., tj. po ratyfikacji przez Niemcy postanowieñ traktatu
wersalskiego.I ta w³aœniedata stanowi,wed³ugmnie, uzasadnion¹granicênaukowej penetracji podjêtegoprzez J. Banachaproblemu badawczego.
Tyle uwag, jeœlichodzi o cezury czasoweprzedstawianegotematu. Ujêty
on zosta³ w czterech chronologiczno-problemowychrozdzia³ach,tj. od drugiego do pi¹tego, których zawartoœæ
treœciowadotyczy nastêpuj¹cych problemów: organizacji i dzia³alnoœciedytorskiej polskiego oœrodkaprasowo-wydawniczego w Che³mnie w latach 1848-1866 (rozdz. II.), dziejów polskiej
prasy zachodniopruskiejw dobie narastaniatendencji zjednoczeniowychNiemiec (rozdz. III.) oraz w ostatnim æwieræwieczu
XIX w. (rozdz. IV.), a tak¿ew
okresie kszta³towaniasiê rynku jej masowegoodbiorcy (rozdz. V.).
Owe cztery rozdzia³y stanowi¹ce zasadniczyzr¹b rozprawy J. Banacha
napisanezosta³y w oparciu o ¿mudnebadaniapodstawowego"zestawu" Ÿróde³,a mianowicie krajowe g³ównie zbiory polskiej prasypomorskiej z lat 18481914.Wykaz przebadanychroczników owych gazetzamieœci³Autor na koñcu
ksi¹¿ki (s. 238-239), dziel¹c go na: "szerzej wykorzystan¹ prasê ", w którym
to wykazie uj¹³ wa¿niejsze(tj. najbardziej poczytne) tytu³y polskiej prasy zachodniopruskiej,oraz" wykorzystanedzienniki lokalne ", bêd¹ce zestawieniem
pozosta³ychtytu³ów tej¿eprasy le¿¹cych w sferzejego zainteresowañbadawczych. Po~zia³ ów wed³ug mnie nie jest zbyt fortunny, sugerowaæbowiem
mo¿e on czytelnikom, i¿ jedne pisma przebada³Autor (jak sam to okreœla)
." .
,
.
.
"szerzej, mne zas...w stopmu ogramczonym.
B³êdem,jak s¹dzê,nie autorskim,lecz edytorskimjest natomiastzaliczenie
w owym wykazie "Rocznika Gdañskiego"do... "dzienników lokalnych" (sic!).
Niezwykle istotne w badaniachhistoryczno-prasoznawczychkwestie polityczno-prawnych podstaw funkcjonowania prasy pomorskiej, jak te¿ cha3

Zob.: A. Romanow,Gdañskaprasa polska 1891-1920,Warszawa1994,s. 41-45;

K. Koszyk Deutsche Presse 1914-1945, Geschichte der deutschen Presse, Tei1111,Berlin
1972, s. 14 i nn; A. Galos, Polityka w³adz wobec prasy polskiej zaboru pruskiego w latach
1914-1915, "Acta Universitatis Wratislaviensis", no 201, Historia XXIV, Wroc³aw 1973,
s. 154-158; Zentra1esStaatsarchiv,Potsdam, Akta Reichsministerium des Innem, nr 12286,
k.36-39, Leitsatze flir die Zensur der po1nischenPresse.
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rakterystykê œrodowiskatwórców polskiej prasy zachodniopruskiej nakreœli³
J. Banach w rozdzia³achpierwszym i ostatnim (tj. VI.) swojej monografii.
Powy¿szerozdzia³y poprzedzawstêp (s. 7-15), w którym Autor przedstawia czytelnikom cel badawczypracy, a mianowicie " ukazanieca³oœciowego
i
mo¿liwie wyczerpuj¹cego obrazu powstawania i rozwoju gazet polskich" w
PrusachZachodnich4oraz kreœlizwiêz³y, krytyczny przegl¹d dotychczasowego stanubadañhistoryczno-prasoznawczych"omawiaj¹cych dzieje prasy polskiej w zaborzepruskim"5. Monografiê zamyka podsumowuj¹ce zakoñczenie
(s. 230-237).
Lektura ksi¹¿ki J. Banachanasunê³auwagi tycz¹ce tak merytorycznejjak
i "technicznej", edytorskiej stronyjej opracowania.Owe zastrze¿eniageneruje wyzieraj¹cy z treœcipoœpiechw przygotowaniu zagadnieñ,poœpiechle¿¹cy
-

byæmo¿e- u pod³o¿apobie¿nego
w niektórychwypadkachpotraktowania

kwestii badawczych. Kontrowersje budz¹ ju¿ niektóre stwierdzenia Autora
zawartewe wstêpie. Po pierwsze, trudno mi siê zgodziæz minimalizowaniem
dorobku naukowego TadeuszaCieœlaka.To fakt, i¿ na obecnym etapiebadañ
jest on niewystarczaj¹cy i jego "przydatnoœæ"
dla opracowania J. Banacha
jest, jak sam pisze, "niewielka"6. Mo¿na by jednakowo¿ spytaæ,có¿ mia³by
do roboty Autor, gdyby T. Cieœlakwyczerpuj¹co, dog³êbniespenetrowa³obszar badawczy objêty zakresemtematycznym opiniowanej monografii? Domniemywaænale¿y,¿eby³aby ona o wiele ubo¿sz¹...Poddaj¹c ostrej krytyce
dorobek naukowy T. Cieœlaka,J. Banachzdaje siê nie dostrzegaæ,¿ew³aœnie
owe pionierskie prace umo¿liwi³y (równie¿ i jemu) dalsze,pog³êbionebadania dziejów prasy polskiej w PrusachZachodnich. Nie wszystkie prace ks.
Alfonsa Mañkowskiego "wyró¿niaj¹ siê dok³adnoœci¹"?
. Wystarczy przejrzeæ
m.in. Bibliografiê polskich druków gdañskich od roku 1800 do roku 1918,
gdzie informacje dotycz¹ce niektórych tytu³ów wydawanej w Gdañskuprasy
polskiej s¹ ca³kowicie b³êdne8.
4 J. Banach,Prasapolska Prus Zachodnich...,s.14.

Ibidem, s. 11;Faktycznieprzegl¹d ten obejmujejedynie publikacjedotycz¹ceproblematyki historyczno-prasoznawczej
Prus Zachodnich,a nie, jak podajeAutor, ca³ego
5

zaborupruskiego.
6 Zob.: J.Banach,op. cit., s.9-10.
7 Ibidem, s. 9.
8 Zob.: A. Mañkowski, Bibliografia polskich druków gdañskichod roku 1800 do
roku 1918, [w:] Krzysztof CelestynMr¹gowiusz (1764-1855).Ksiêga Pami¹tkowa (red.
W. Pniewski),Gdañsk1933,s.347-367.
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Zgadzam siê w pe³ni z Autorem, i¿ "badania prasy pomorskiej XIX i pocz¹tków XX w. utrudnia brak kompletów pism w bibliotekach "9 . Tym szczegó³owsza winna byæ kwerenda biblioteczno-archiwalna, maj¹ca na celu odszukanie jak najwiêkszej liczby tytu³ów i roczników pism pomorskich, a tak¿e
ustalenie miejsc ich przechowywania, co mia³oby du¿e znaczenie dla dalszych
prac historyczno-prasoznawczych. W tej¿e kwestii Autor ograniczy³ siê do
kwerendy w bibliotekach krajowych, chocia¿ ju¿ w 1994 r. wskazywa³em na
bogate zbiory polskich gazet zachodniopruskich znajduj¹ce siê w Lwowskiej
Bibliotece Naukowej im. Wasy1aStefanyka Ukraiñskiej Akademii Nauk, uzupe³niaj¹ce w istotny sposób kolekcje zachowanych w Polsce gazet pomorskich 10.
Wracaj¹c do poszukiwañ polskiej prasy zachodniopruskiej w oœrodkach
krajowych, to gdyby by³a ona - o czym wspomniano - bardziej wnikliw¹, nie
pojawi³oby siê z pewnoœci¹ na stronicach ksi¹¿ki J. Banacha stwierdzenie, ¿e
pismo "Dobry Gospodarz" ,,(.j nigdy siê nie ukaza³o "11. Przeczy temu bowiem unikatowy, pierwszy numer tej¿e, redagowanej przez Juliana Prejsa gazetki pieczo³owicie przechowywany w zbiorach Biblioteki Gdañskiej Polskiej
Akademii Nauk!

Mimo i¿ Autor doceniawagêbadañarchiwalnych,jako " niezbêdnychdla
realizacji celów pracy oraz zakreœlonych za³o¿eñ badawczych "12, to równie¿
i w tym wypadku, jeœli chodzi o zbiory krajowe, nie dotar³ do cennych dla
Jego monografii zespo³ów znajduj¹cych siê m.in. w Archiwum Pañstwowym
w Gdañsku, w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie czy bêd¹cego w depozycie u prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego (w Gdañsku) zbioru akt rodzinnych Leontyny Tyszkiewiczowej. Nie
wyzyska³ te¿ znajduj¹cych siê w spuœciŸniepo prof. Andrzeju Bukowskim (w
Gdañsku) pamiêtników i wspomnieñ pracuj¹cych na Pomorzu na prze³omie
wieków polskich wydawców i dziennikarzy.
Szczególnie przydatnymi dla pracy J. Banacha by³yby, jak s¹dzê, materia³y
znajduj¹ce siê w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku w zespole Konig1iche
PreussischeRegierung zu Danzig (do jakiego to zespo³u Autor nie dotar³). W spo-

9

J. Banach,op. cit., s. 13.
Zob.: A. Romanow,Z najnowszychbadañnad dziejamiprasypolskiej w Prusach

lO

Zachodnich. (Uwagi na marginesie ksi¹¿ki Jacka Banacha), "Rocznik Gdañski", 1994, t.
56, z.l, s. 194, przyp.11.
II

12

J. Banach,op. cit., s. 41.
Ibidem, s. 13.
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mniane materia³y zawieraj¹ tak interesuj¹ce dane,jak m.in. raporty prasowe
landraturregencji gdañskiej,a tak¿ezestawienialiczbowe tytu³ów i egzemplarzy polskich gazet abonowanychw poszczególnychpowiatach, a nawet miejscowoœciach
tej¿eregencji, w niektórych przypadkachod 1903do 1913r.13
Jeœliju¿ piszê o bazie Ÿród³owejmonografii, to nale¿yrównie¿ kilka zdañ
poœwiêciæ
wyzyskanej przez J. Banacha literaturze zagadnienia:i tak, o ile
opracowaniapolskich autorów wi¹¿¹ce siê z przedstawian¹problematyk¹ zosta³y przezeñ w znacznym stopniu wykorzystane, o tyle niejakim "uszczerbkiem" dla opiniowanej ksi¹¿ki jest pominiêcie prac znanychi cenionychbadaczy niemieckich - g³ównie Kurta Koszyka oraz Isoidy Rieger.Uwzglêdnienie
wyników ich badañz pewnoœci¹pozwoli³oby na nakreœlenie
bardziej wyrazistegoni¿ w pracy J. Banachaobrazufunkcjonowaniai pozycji polskiej prasyw
systemieca³ejprasy zachodniopruskiej.Ubogo przedstawiasiê te¿wykaz wyzyskanych publikacji i materia³ów statystycznychoraz bibliografii - przede
wszystkim niemieckich (chocia¿nieznan¹jest J. Banachowiopracowanaprzeze mnie i opublikowana w tomie 50 "Rocznika Gdañskiego"szczegó³owaBibliografiaprasy polskiej ~dawanej w Gdañskuw latach 1891-1920).
Dyskusyjna wydaje mi siê konstrukcja monografii okreœlanaprzez Autora jako "uk³ad merytoryczny,a chronologiczny w obrêbie omawianychproblemów"14. Otó¿ wspomniane"ujêcie" powoduje, moim zdaniem, ¿e niektóre rozdzia³y i podrozdzia³y ksi¹¿ki to quasi "monografijki" dziejów poszczególnych tytu³ów polskich gazetzachodniopruskich,w których przemieszanie
analizy zawartoœcitreœciowejpisma z kwestiami wysokoœcinak³adu,formatu
danej gazety,opisemjej szaty graficznej, pracy redakcji, zagadnieñrestrykcji
itp., nie tylko ¿e utrudnia czytelnikowi "wychwycenie" konkretnych zagadnieñ zwi¹zanych z ca³okszta³temprocesu edycji i percepcji tej¿e prasy, lecz
poprzez powtórzenia podobnych problemów wywo³uje wra¿enie "konstrukcyjnego chaosu".A mo¿naby³o przecie¿tego unikn¹æ,wprowadzaj¹c czytelny, porz¹dkuj¹cy zebranyprzez Autora obfity materia³badawczy "uk³ad problemowy"...
Na koniec drobne sprostowanie:M.M. Ocetkiewicz ( a nie jak - podaje
J. Banach- Ocentkiewicz1S)nigdy nie by³ zatrudniony w wydawnictwie "Ga-~
13

Zob.: Archiwum Pañstwowew Gdañsku,Akta Konigliche Preussische
Regierung

zu Danzig, sygn. 1/9 nr 2688, 2689, 2697.
14

15

J. Banach,op. cit., s. 14.
Ibidem, s. 130-131.
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zety Gdañskiej" BernardaMilskiego. Pracowa³natomiastjako "kierownik literacki" u Józefa Czy¿ewskiego,w redakcji "Kuryera Gdañskiego". Wspomniany przez J. Banachaspórpomiêdzydwomapolskimi wydawcami w Gdañsku dotyczy³ nie M.M. Ocetkiewicza, lecz Wiktora Sedlaczka,pracuj¹cego
onegdajw "procederzewydawniczym" B. Milskiego16.Konflikt ten nie by³o czym pisze J. Banach-" bezpoœredni¹
przyczyn¹ zerwania wspó³pracymiêdzy tymi dzia³aczami"17 (w rzeczywistoœci¿adnejwspó³pracyna polu edytorskim pomiêdzy nimi nie by³o), lecz zaledwie jedn¹ z przyczyn, i to nie najwa¿niejsz¹. Materia³y archiwalne o wspomnianejwy¿ej kwestii, na które powo³uje siê J. Banach,s¹ ewidentniemyl¹ce, a fakt ów wynika przypuszczalnie
z niedoinformowaniaurzêdników niemieckich œledz¹cychdzia³alnoœæ
wydawnictw polskich w Gdañsku.
Pracy J. Banachapotrzebnaby³aby równie¿ dok³adniejszakorekta redaktorska, a tak¿e zamieszczeniew niej erraty. Z pewnoœci¹pozwoli³oby to na
wyeliminowanie b³êdnych zapisów bibliograficznych, "literówek" itp. - ale,
j ak ju¿ wspomnia³em,powy¿szauwaga dotyczy g³ównie "przeoczeñ" "korektorsko-redaktorskich", a nie b³êdów autorskich.
Podniesionewy¿ej, nieraz drobiazgowe kwestie, w wiêkszoœcibardziej
dyskusyjneni¿ krytyczne, maj¹ wskazaæAutorowi opiniowanej pracy koniecznoœæ
wprowadzeniapewnych uœciœleñ
i uzupe³nieñ,a tak¿eusuniêciedostrze¿onych b³êdów wszêdzie,gdzie jest to celowe i mo¿liwe.
Czytelników "Acta Cassubiana"zainteresujez pewnoœci¹"¿ywotnoœæ"
sprawy kaszubskiejna ³amachpolskiej prasy zachodniopruskiej,który to problem, jak udowadnia J. Banach, "zaistnia³" ju¿ na stronicach pierwszych,
ukazuj¹cych siê tu pism polskich, tj. "Szkó³ki Narodowej" (1848-1849)i "Biedaczka" (1848-1850). Autor trafnie dostrzega,i¿ polska "prasa zachodniopruska pe³ni³a nie tylko rolê informacyjn¹ i opiniotwórcz¹, ale wziê³a na
siebie wa¿nefunkcje organizatorskie" i kompensacyjne,"zastêpuj¹c ludnoœcipolskiej Prus Zachodnich wiele instytucji, które w specyficznychwarun-

kach ziempomorskichpowstaænie mog³y"18. Interesuj¹ces¹ równie¿spostrze¿eniaAutora odnosz¹ce siê do kwestii terytorialnego rozmieszczenia
prasy polskiej w PrusachZachodnich i kszta³towania siê na tym terenie polskich oœrodkówwydawniczych. Ciekawie kreœliOn równie¿ proces powsta-~
16

Zob.: A. Romanow, Gdañska prasa polska.

17

J. Banach,lococit.

18 Thitipm

~ /~,

s. 75-76.

wania grupy zawodowej wydawców i dziennikarzy prasy polskiej w Prusach
Zachodnich19.
Generalnie,monografia JackaBanachajest prac¹ potrzebn¹, poszerzaj¹. c¹ dotychczasow¹ wiedzê o polskich inicjatywach prasowo-wydawniczychw
latach 1848-1914,tote¿winna ona znaleŸæ
siê na podorêdziuwszystkich zainteresowanychhistori¹ prasy,a tak¿ehistoryków zg³êbiaj¹cych skomplikowane dzieje spo³eczno-polityczneregionu pomorskiego.

19 Ibidem.

s. 191 in.

JózefBorzyszkowski

Witold

Molik,

¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielkopolsce
w XIX i na pocz¹tku XX wieku.
Cz. I. Kultura materialna,
Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 1999, ss.350.
W dziejach narodu i pañstwa polskiego niepoœledni¹,a d³ugo wiod¹c¹
rolê, a¿ po czasy najnowsze,odegra³aszlachta.Za jej kontynuatora uwa¿ane
jest ziemiañstwo, obejmuj¹ce wielkich i œrednichw³aœcicieliziemskich (powy¿ej 100 ha). W XIX i XX wieku coraz czêœciejby³o ono na ziemiach polskich, a zw³aszczapod panowaniemPrus,nierycerskiegoi niepolskiego rodowodu. Tym niemniej tradycjê szlachecko-ziemiañsk¹przyjmowa³y tak¿einne
grupy nowoczesnegospo³eczeñstwaziem polskich.
Choæju¿ w XX-leciu miêdzywojennym pisano o ziemiañstwiejako o gin¹cej klasie, tradycje szlachecko-ziemiañskie
w Polsceprzetrwa³ynawet szczególnie dlañ niesprzyjaj¹ce lata realnegosocjalizmu. Podjêtew latach 60-tych
badania historyków, kontynuowane przez kolejne dziesiêciolecia, zaowocowa³y ciekawymi opracowaniami,z których niewiele objê³o ziemie zachodnie
i pó³nocnePolski, w tym tak¿eWielkopolskê. W koñcz¹cym siê ostatnim dziesiêcioleciu XX wieku nast¹pi³ znaczny postêp badañ,jak i renesanstradycji
szlacheckich.
Wœródlicznych publikacji - prac zbiorowych i indywidualnych badaczy,
nie zawszeprofesjonalnych historyków, nie brak tak¿etakich, które maj¹ wybitny walor hagiograficzny. Wiele prac, nawet autorstwa profesjonalistów,
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odbiegate¿od dot¹d obowi¹zuj¹cych standardówpublikacji naukowych. St¹d,
mimo wzrostu liczby nowych publikacji poœwiêconychziemiañstwu polskiemu!, daleka jest jeszcze droga do pe³niejszego,syntetycznegoopracowania
jego dziejów.Faktemhistoriograficznym,wyró¿niaj¹cym siêpozytywnie wœród
interesuj¹cych nas publikacji, jest przewidziane na trzy tomy opracowanie
Witolda Molika poœwiêcone
ziemiañstwu,g³ówniepolskiemu,Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego,czyli Wielkopolski. W 1999 roku w Wydawnictwie Poznañskim ukaza³ siê tom pierwszy tego dzie³a,w ca³oœcipoœwiêconego
¯yciu
codziennemuziemiañstwa w Wielkopolscew x/x i na pocz¹tku XX wieku,
obejmuj¹cy kulturê materialn¹. Ca³oœæ
koncepcji swojej rozprawy prezentuje
autor we wstêpie do sygnalizowanegotu tomu pierwszego.Celemjego pracy
jest "mo¿liwie wszechstronneukazaniepanoramy ¿ycia codziennegoziemiañstwa (..j i procesu wykzta³cenia siê tu odrêbnegotypu ziemianina nazwanego przez E.B. Raczyñskiegouspo³ecznionymfarmerem". To szczególny lejtmotyw ca³ej ksi¹¿ki. Autor stara siê pokazaæ,,jakie poci¹gn¹³ on za sob¹
zmiany w modelukonsumpcji,drogach edukacji,¿yciurodzinnym,rozmiarach
i sposobach zagospodarowaniawolnego czasu,obyczajach,postawach w ¿yciu publicznym warstwy ziemiañskiej"'.
W prezentowanymtu tomie - czêœcipierwszej - przedmiotem zainteresowania autorajest "problematyka kultury materialnej i codziennychzajêægospodarczychziemian i ziemianek". W kolejnych rozdzia³achautor analizuje:
warunki prawno-polityczne i gospodarczeegzystencji wielkopolskiego ziemiañstwa;jego portret spo³eczno-narodowy,rezydencjeziemiañskie- ich rodzaje , wyposa¿eniei otoczenie;uroki mody; uciechy sto³u; ¿ycie ziemianina
w trybie codziennychzajêægospodarczych.
W czêœcidrugiej, wed³ug zapowiedzi, zostan¹ przedstawionezagadnienia "tworz¹ce bogat¹ problematykê dziejów rodziny, modele edukacji i obyczaje, w tym tak¿eewolucja stosunkudo Koœcio³akatolickiego i praktyki religijne, a tak¿esprawy zdrowia i higieny, zabawy i rozrywki, na³ogi, zwyczaje

I

Spoœród
najnowszychdzie³ przywo³anychwe wstêpieprzez W. Molika na szcze-

góln¹ uwagê zas³uguj¹ prace zbiorowe, takie jak: Szlachta i ziemiañstwo na Pomorzu w
dobie nowo¿ytnej XVI-XXw. (Przemiany struktur wewnêtrznych), red. J. Dygda³a, Toruñ
1993; Aktywnoœægospodarcza ziemiañstwa w Polsce w XVII-XX w., red. W. Caban i M.
Markowski, Kielce 1993; Ziemiañstwo a ruchy niepodleg³oœciowew Polsce XIX-XX w.,
red. W. Caban i M. Markowski, Kielce 1994; Szlachta i ziemiañstwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech, red. W. Stêpiñski, Szczecin 1996.
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w ¿yciupublicznym i to, »co nie przystoi«. Czêœæ
trzecia poœwiêconabêdzie
zainteresowaniom artystycznym, literackim i naukowym oraz szeroko rozumianemu udzia³owi ludzi tej warstwy w ¿yciupublicznym".
Gromadz¹c materia³y Ÿród³oweautor swoj¹ kwerend¹ obj¹³ zasoby polskich i niemieckich archiwów pañstwowych,w tym stosunkowonieliczne ocala³e archiwa podworskie. Penetruj¹c zbiory rêkopisów w czo³owych bibliotekach polskich, dotar³ te¿ do mniej znanych Ÿróde³.Za najwa¿niejszeuzna³
najrzadsze- kilka inwentarzy poœmiertnych.W najwiêkszym zaœstopniu interesuj¹ce badaniapomaga³ymu przeprowadziæzachowanew zbiorach prywatnych i instytucji publicznych kolekcje listów ziemiañskich. Ponadto bardzo
przydatneokaza³ysiê pamiêtniki i pisanena bie¿¹co dzienniki, a tak¿eszeroko
wykorzystywana prasa.Nie zauwa¿y³emnatomiast,by w czêœcipierwszej autor wykorzysta³ konsekwentniejako Ÿród³otak¿e ówczesnedzie³a literackie
wielkopolskich autorów,obejmuj¹cych swoim zainteresowaniemproblematykê ziemiañsk¹. Niew¹tpliwie bêdziez nich korzysta³ w czêœcitrzeciej, ale,jak
s¹dzê, warto by by³o o nich czêœciejpamiêtaætak¿ew czêœcipierwszej i drugiej. Oczywiste, i¿ autor korzysta tak¿ez dostêpnejliteratury naukowej.
Specyficzn¹ cech¹ prezentowanegodzie³a, zapewneze wzglêdu na chêæ
dotarcia do szerszegoodbiorcy, jest niezbyt rozbudowany, raczej skromny
aparatnaukowy, liczba przypisów i brak niejako modelowego wykazu Ÿróde³
i literatury, który byæmo¿ebêdzie w czêœcitrzeciej. Ten brak ³agodz¹ (obok
wykazu skrótów) indeksy osób i miejscowoœcioraz spis ilustracji i Zusammenfassung.Liczba ilustracji nie jest jednak imponuj¹ca, co zapewnenale¿y
przypisaætendencji wydawcy do zmniejszeniakosztów druku dzie³a. A jednak szkoda,bo w przypadku ¿ycia codziennegoilustracje, fotografie bardzo
czêstomówi¹ wiêcej ni¿ najlepiej sformu³owaneopisy s³owne.
Plusemedytorskiej strony dzie³ajest zaznaczeniena marginesachtytu³ów
czêœciposzczególnychrozdzia³ów. Pod adresemwydawcy i drukami (ABEDIK - Poznañ) skierowaæwypada ból, i¿ tak cennaksi¹¿ka pozbawionajest
sztywnej oprawy, a do tego ledwie sklejona rozlatuje siê przy pierwszym studiowaniu dzie³a.Zaprzeczato tak tradycji solidnej poznañsko-wielkopolskiej
roboty, jak i krzywdzi niezwykle rzetelnego,nawetjak na warunki zachodniej
kultury pracy, autora.
Dzie³o Witolda Molika, rzadko odwo³uj¹cego siê do Ÿróde³i literatury nie
dotycz¹cej Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego,prezentujeziemiañstwo przynale¿nedo œwiatakultury i cywilizacji zachoduEuropy,w którym najbli¿sz¹ i
najwa¿niejsz¹ metropoli¹ jest nie tyle coraz bardziej polski, wbrew polityce
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gennanizacyjnejPrus,Poznañ,ale Berlin. W kanonie wielkopolskich cnót ziemiañskich eksponowanaby³a "oszczêdnoœæ,
zami³owaniedo porz¹dku, pragmatyzm w ¿yciu publicznym i prywatnym oraz przede wszystkim sumienne
wykonywanie codziennejpracy".
W. Molik, przystêpuj¹c do opracowaniaprezentowanegodzie³a, mia³ za
sob¹ liczne i wa¿ne swoje opracowania,których nowa ksi¹¿ka jest swoist¹
kontynuacj¹ i ukoronowaniem- owocem wieloletnich poszukiwañ i studiów.
Szczególniemam tu na uwadzepracepoœwiêcone
inteligencji wielkopolskiej,
studenckim peregrynacjom m³odzie¿y zaboru pruskiego i takie analityczne
publikacje, jak np. artyku³ Wzór osobowy ziemianina w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskimw drugiej po³owie XIX i pocz¹tkach XX wieku, opublikowany w
zbiorowym dziele Ziemiañstwopolskie 1795-1945.Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi pod red. J: Leskiewiczowej,Warszawa19852.
Autor w zakoñczeniu, przywo³uj¹c cnoty ziemiañskie z Wielkopolski,
zaznacza,i¿ nie nale¿a³yone do tradycyjnych wartoœcikultury szlacheckiej,
ale by³y kultywowane w zachodnioeuropejskichœrodowiskach
mieszczañskich.
Ziemiañski folwark przypomina³ ju¿ wówczas swoj¹ organizacj¹ miejskie
przedsiêbiorstwaprzemys³owe.Na progu XX wieku tak¿e w budownictwie
ziemiañskim i konsumpcji mieszkañcówdworów dostrzecmo¿naby³o dominuj¹cy wp³yw zachodniej produkcji przemys³owej, nabywanej czêsto w domach kupieckich Berlina, Wroc³awia i Poznania.Inne te¿ by³y w Wielkopolsce obowi¹zuj¹ce wzorce i fonny goœcinnoœci
ni¿ te tradycyjnie szlacheckie,
kontynuowane do koñca na kresachwschodnich.
Studiuj¹c omawiane dzie³o, przy minimalnej znajomoœcirealiów stanu i
¿ycia codziennegotak¿eziemiañstwapomorskiego,mo¿nadostrzec sygnalizowaneju¿ przed laty daleko id¹ce zbie¿noœci
obrazutej warstwy, mimo sk¹din¹d wielu istotnych ró¿nic, zw³aszczajej kultury materialnej, w œwieciePomorza i Wielkopolski3. Nie bez znaczeniajest wspólnota dziejów politycz2

Warto tez pamiêtaæo takich publikacjachW. Molika, jak: Drogi edukacji córek

ziemiañskich w Wielkopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku, w: Humanistyka i p³eæ,t. I:
Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Miluska i E. Pakszys, Poznañ 1995,
s. 147-157 oraz Zmiany stylu ¿ycia ziemiañstwa wielkopolskiego w XIX i na pocz¹tku XX
}i(, [w:] Kronika Wielkopolski, Poznañ 1996, s. 35-47.
3 Zob. tez J. Borzyszkowski, ¯ycie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i
dworkach na prze³omie XIX i XX w. (Zarys problematyki i mo¿liwoœcibadawczych), [w:]
Szlachta - spo³eczeñstwo- pañstwo miêdzy Warmi¹ a Rugi¹ w XVIII - XX w.,pod red. M.

Jaroszewicza
i W. Stêpiñskiego,
Szczecin1998,s. 201-240.

