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Najwiêcej derywatów- ³¹cznie od znaczeñ"czysto roœlinnych",metonimicznych
i metaforycznych- S³ownikgwar kaszubskichpoœwiadcza
dla wyrazów: bu./va
'kartofel' i tabaka 'tytoñ' (po 35), dQb (26), bob (25), xojka 1. 'sosna' (20),
marXev(17), jab³oñ (16), vros (15), ovs (14), olxa, trava i vrek 'brukiew' (po
13), brozka (12), dana 'œwierk',jicmolj¹cme, mak i sleva (11) oraz buk, grab
i jagoda (po 10).Po 9 derywatówtworzy 5 nazw (grox, kapusta,len, lepa i mex),
po 8 - 2 nazwy (kreska 1. 'grusza' i orex), po 7 - 4 nazwy (cebula,xiñel, visña
i lescena),po 6 derywatów- 4 nazwy (kozabarda 'kozibród', malena,rei '¿yto'
i zeto), po 5 derywatów- 3 nazwy (karstan 'kasztan', t tujla 'kartofel' i baña/
baña 'dynia'), po 4 derywaty - 10 nazw (bruk 'brukiew', [greka], ja³ovclja³ovec,jurk/jerk '¿arnowiec', krove kvate 'kaczeniec', II oska 'osika', pepr,
potruska,repa, verba2. 'wierzba'). Po 3 derywatypowsta³ood 14nazw (bukVita,
krepni kvat 'krwawnik', lelja/lelija/leleja, lepin, lek 'szczypiorek', osoc 'perz',
ost/oset,pokfeva, pseñica,psi j¹zek 'babka zwyczajna', reJñónk,rDza,tr¹sQzca
trava 'dr¿¹czka', vika). Po 2 derywaty maj¹ 34 nazwy (bava³na/bave³na,bocone nozlæi/bocone
nose 'iglica pospolita', boróvka, ces, deña,jarQbk 'jarzêbina', jason, jiglena/jeglena 'ja³owiec', kacor 3. 'gr¹¿el ¿ó³ty', kaduk 'ja³owiec',
klever 'koniczyna',

konopie, kresena,

t

kric 'brukiew',

kresña 'czereœnia',

³oXina/³oxona,³opon,modrak 'chaber', muxor, motka/l mufka 'tymotka', niQtka
'miêta', podoel 'podbia³pospolity', radela' seradela',rQkla/rQkel'burak pastewny', sicena 'sitowie', sosna,srebrnezele 'piêciornik gêsi', strqpastaxojna 'sosnawejmutka', strena 'trzcina', vrodoveleste 'babka zwyczajna', vilce jagode/
vilca visña 'kruszynapospolita', zaoezele 'storczyk szerokolistny',zaróvKi'¿urawina', zedovsKismród 'pelargonia'). Po jednym derywacie tworzy 71 nazw
(bagno, bes, boleg³ovine leste 'jaskier ostry', bresñice 'borówka czernica',
3eVikVat2. 'dziewiêciornik b³otny',jiga, g¹se gfebe 'g¹ska zielonka', grule 'kartofle', gurka 'ogórek', xoscka 'skrzyp polny', jag³a I 'œwierk',jag³a II 'proso',
jastre II 'jaskier ostry', jazena 'je¿yna', kacor 4. 'kaczeniec', knQPkovezele
'tysi¹cznik', kalin 'sporek polny', kostka 'skrzyp polny', koza barda/kozabroda 'goŸdzianka¿ó³ta', kozlena 1. 'wiklina', kozogresc/kozogrosc/kozogrest
'zawilec', kQkol,kvasna trava 'skrzyp b³otny', kvasneleste 'szczaw zwyczajny',
k'iJ/k'i3a'trawa morska', mase³ko2. 'jaskier kosmaty', srebrni mex 'chrobotek
reniferowy', meron 'majeranek', merta, mlec 'mniszek pospolity', morscezna
'morszczyn', motele 'tasznik pospolity', meskdt 'agawa', ogñixa,jaskule oce
'bratki polne', ostrozene'je¿yna fa³dowana',óvskdtrava i ovsanatrava 'œmia³ek pogiêty', panna/panne'nasturcja',paproc, parason 'powój polny', parava
ipafuxa 'pokrzywa ¿egawka', smarkali pQpk 'maœlarz',peluska, koce pole
'kocanka', potravñic f./potravñica 'poziomka', prav3eve grebe, prav3eva slivka 'wêgierka', purxovka/purxavka,piñcze³oveleste 'babka pospolita', rabarber, saradela,salata,sedvina'rokitnik pospolity', skovronkóvedrevo 'modrzew',
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skfep, skVercena 'borówka bagienna', sPQzcezele, sable 'fasola', satlax 'szak³ak', scav/scava, scefñica/ scefñice 'czernica', scotl'd 'naw³oæ póŸna', telpon
'piwonia', tobacne zarno 'sporysz', bitKi 'rokicina', zaradela, zagóvka/zegóvka
'pokrzywa ¿egawka' i zid 'babka w¹skolistna ').
A¿ 42,2% nazw roœlin - w œwietle,S'³ownikagwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty - tworzy tylko po jednym derywacie, a 20% - po 2 derywaty. W sumie wiêc od 62,2% wszystkich nazw roœlinaktywnych s³owotwórczo
derywuje siê tylko l lub 2 formacje. Po 20 i powy¿ej 20 derywatów powsta³o od
zaledwie 5 nazw, czyli od 3% nazw, zaœod 10 do 19 derywatów ma 15 nazw roœlin,
czyli 9%. W przedziale od 5 do 9 derywatów mieœcisiê 17 nazw (10,2%), a od 3 do
5 derywatów - 28 nazw (16,3%).
2.3. Co najmniej po 10 derywatów ma 20 nazw roœlin,czyli 12% wszystkich
nazw roœlin aktywnych s³owotwórczo. Wœródtych 20 nazw 9 to nazwy drzew
(dQb, xojka 1. 'sosna', jab³oñ, olxa, bfozka, dana, sleva, buk, grab), 3 - nazwy
warzyw (bob, marXev, vrek 'brukiew'), 2 - nazwy zbó¿ (ovs ijicmolj¹cme i), a 6
- to nazwy innych roœlin (bulva 'kartofel', robaka 'tytoñ', vfos, mak, trava, jagoda).
Najwiêcej derywatów spoœródnazw drzew maj¹dQb (24) i xojka (20), spoœródnazw drzew owocowych -jab³oñ (16), spoœródkrzewów owocowych jagoda (10), lescena i ofex (po 8) oraz malena (6), spoœródkrzewów nieowocowych - ja³ovclja³ovec i jurk/jerk '¿arnowiec' (po 4), spoœródwarzyw - bob
(25) i marxev (17), spoœródroœlinruna leœnego- vfos (15),jagoda (10) i mex (9),
spoœródzbó¿ - ovs (14) ijicmolj¹cme (11), spoœródu¿ywek - robaka (35) i xrñel
(7), spoœródroœlin pastewnych - trava i vrek 'brukiew' (po 13), spoœródroœlin
w³ókienniczych -len (9), spoœródroœlinozdobnych -lelja/lelija/leleja i rDza (po
3), spoœródchwastów - osoc 'perz', ost/oset i pokfeva (po 3), spoœródroœlin
egzotycznych, a tak¿e spoœródroœlinprzyprawowych -pepf (4), spoœródzió³psij¹zek 'babka zwyczajna' i remonk (po 3).
3. W œródformacji powsta³ych w róŸny sposóbod nazw roœlinmoŸnawydzieliædwie grupy: a) derywaty bezpoœrednie(I taktu) oraz b) derywaty poœrednie(II,
III i IV taktu). Liczba i semantyka tych pierwszych œwiadczyo perspektywie,
z której u¿ytkownicy jêzyka ogl¹daj¹ ten wycinek rzeczywistoœci, np. formacje
nale¿¹ce do kategorii s³owotwórczych nazw miejsc wskazuj¹ na punkt widzenia
typowy b¹dŸ dla rolnika i/lub ogrodnika (jeœlis¹ to g³ównie nazwy pól), b¹dŸ dla
handlowca i konsumenta (jeœlis¹ to przede wszystkim nazwy pomieszczeñ, w których przechowuje siê owoce), liczba i semantyka podstaw s³owotwórczych deminutywów i augmentatywów mówi o wartoœciowaniu poszczególnych roœlini ich
grup, a nazwy czynnoœciinformuj¹ o aktywnym kontakcie cz³owieka z okreœlonymi roœlinami.Natomiast istnienie derywatów poœrednichod nazw roœlinœwiadczy
n ~tnnn1117~1l-nr7pnipn1~t~1l-i~hrn~lin w ~wi~c1omo~ci "no³ecznei. O ich kulturowej
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wa¿noœci.Z tego w³aœniepowodu derywaty poœrednieod nazw roœlinwarto poddaæosobnej analizie.
Na ogóln¹ liczbê 679 derywatów od nazw roœlin567 z nich, czyli 83,4% formacji, to derywaty I taktu, utworzone bezpoœredniood nazw roœlin;od jednej nazwy roœliny tworzy siê wiêc œrednio3,4 formacji I taktu. Na derywaty I, II i III
taktu od nazw roœlinprzypada zatem ³¹cznie 16,6%. Derywatów II taktu, powsta³ych od derywatów I taktu od nazw roœlin,jest 101, co stanowi 14,9% wszystkich
derywatów. Tworzy siê je od 40 nazw roœlin, czyli od 24% derywatów I taktu,
a œrednialiczba derywatów utworzonych od jednej nazwy roœliny wynosi w tej
grupie 2,5. Derywatów III taktu jest ju¿ tylko 11 i stanowi¹ one zaledwie 1,6%
wszystkich derywatów. Pochodz¹ od 5 nazw roœlin (20% derywatów II taktu),
a œrednialiczba derywatów wynosi w tej grupie 2,2. Wœród zarejestrowanych
w S³owniku gwar kaszubskich 679 derywatów od nazw roœlin znalaz³ siê równie¿ 1 derywat IV taktu (0,1% wszystkich derywatów).

Tabela 1
Przynale¿noœæ
derywatówI, II, III i IV taktu do czêœcimowy

Pod wzglêdem przynale¿noœcido czêœcimowy (tabela 1) derywaty wchodz¹ce w sk³ad gniazd s³owotwórczych rzeczowników bêd¹cych nazwami roœlinto
- w kolejnoœciwielkoœciudzia³u procentowego - rzeczowniki (76,7%), przymiotniki (15,3%), czasowniki (7,8%) i przys³ówki (0,1%), przy czym na wszystkich taktach derywacyjnych wystêpuj¹ tylko czasowniki. Przys³ówki pojawiaj¹ siê wy³¹cznie
na II takcie, przymiotniki - tylko na takcie I i II, a rzeczowniki - na takcie I, II i III.
4. Formacji powsta³ych od nazw roœlinna II takcie derywacyjnym S³ownik
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej poœwiadczaw sumie 101 (14,9% wszystkich formacji). S¹ one rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i przys³ówkami.

Najwiêcej derywatów II taktu tworz¹: jab³oñ (10 fonnacji; na I takcie tylko 2 derywaty,na III takcie- 4 derywaty),dQb(8 fonnacji; 1- 17),bob (6; 119), bulva (6; 1- 29), xojka 1. 'sosna' (6; 1- l4),jicmol}¹cme (5; 1-4, III- 1,
IV -1), lepa (4; 1-5), olxa (4; 1- 9), robaka(4; 1- 31), ovs (4; 1- 9, III-l), rei
(3; 1- 3). Po 2 derywatyII taktu tworzy 6 nazw roœlin,po 1- 22 nazwy.

154

EWA RoGOwSKA

54 derywaty II taktu pochodz¹ od derywatów I taktu od znaczeñ "czysto
roœlinnych", 44 - od derywatów od znaczeñ metonimicznych, a 3 - od derywatów
od znaczeñ metaforycznych. Najwiêcej jest wœródnich (tabela 2) derywatów odrzeczownikowych (56 derywatów nale¿¹cych do 14 kategorii s³owotwórczych),
nastêpnie- odprzymiotnikowych (28 derywatów nale¿¹cych do 2 kategorii s³owotwórczych), a najmniej - odczasownikowych (17).

Tabela 2
Derywaty od nazw roœlinII taktu
Od"fzvmiotnikoweI odczasownikowe ³¹cznie
odrzeczownikowe
fonnacoe
-~
4
70
26
40
nikowe
17
1
15
tnikowe
o owe
11

wkowe
2cznie

56

1
28

17

13
1
101

4.1. Derywaty odrzeczownikoweII taktu (tabela 3) stanowi¹ rzeczowniki
(40),przymiotniki (15)i czasowniki(1).

4.1.1. Grupê naj liczniej sz¹ i najbardziej zró¿nicowan¹ fonnalnie oraz semantycznie stanowi¹ wœródnich fonnacje rzeczownikowe: 40 takich derywatów nale-

¿ydo

13 ró¿nych kategorii s³owotwórczych.

S¹ to zarówno derywaty od znaczeñ

"czysto roœlinnych"(tautologiczne,modyfikacyjnei mutacyjne),jak i od znaczeñ
metonimicznychorazmetaforycznych.
W œródrzeczownikówutworzonychod derywatówtautologicznychod znaczeñ"czystoroœlinnych"najwiêcejjest derywatówmutacyjnych(5 fonnacji: l na-
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zwa symilatywna grabæak 2. fig. 'ch³opiec podrastaj¹cy o silnej budowie cia³a';
2 nazwy miejsc:j¹æmonk ij¹æmeñisko 'pole, na którym rós³ jêczmieñ'; l partitivumj¹æñlónka/jiæmonka 's³oma jêczmienna'; l odmiejscowa nazwa agentywna
potravñiæe < potravñic f.lpotravñica 'poziomka' < trava), ale niewiele mniej
liczne grupy stanowi¹ tu derywaty tautologiczne (3 formacje: kozuxna, kozuxlena
< kozexa < koza barda 2. 'kozibród ³¹kowy', kreplCilkufe kreplCi < (mese)
krepe < krepni kvat 'krwawnik, Achillea millefolium') oraz modyfIkacyjne (3
deminutiva: grabæak l. 'm³ody grab',jab³oneæka w pieœnilud.: dem. odjab³onka,
motevka dem. od m6tev f.lmotva < motka 'tymotka, Phleum pratense').
Rzeczowniki motywowane derywatami modyfikacyjnymi od znaczeñ "czysto roœlinnych" to najczêœciejrównie¿ derywaty modyfikacyjne (8 z 9 derywatów,
w tym 6 deminutywów: danlCiplt., dQbæak'm³ody d¹b', xojarlCi 'm³ody las sosnowy' < xojare pIto 'ma³y lasek sosnowy', xojinka l. 'drzewko iglaste, m³ody
œwierk, sosna' < xojna l. 'drzewo iglaste, sosna, œwierk', olsinka 'm³ody lasek
lub zaroœlaolszowe' < olsena 'las lub zaroœlaolszowe', travisæko 'dem. od
travisæe'; 1 augmentativum xojñisæe augm. od xojna l. 'drzewo iglaste, sosna,
œwierk', l nazwa gatunkowaxojinka 2. 'tradycyjny œwierkozdobnie przybierany
w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia' < xojna l. 'drzewo iglaste, sosna, œwierk').
Ponadto znalaz³ siê w tej grupie l derywat tautologiczny (xojinka 3. 'm³ody las
iglasty' < xojna 2. 'm³ody las iglasty').
W œródrzeczowników derywowanych od formacji mutacyjnych od nazw w znaczeniach "czysto roœlinnych" przewa¿aj¹ równie¿ derywaty mutacyjne (8 formacji, w tym 2 nazwy wytworów:jab³eæñica 'jab³ka obranez ³upin, pokrajane, sma¿one
na s³oninie i posypane cukrem' ,jab³eæñik 'pieczywo z jab³kami'; 2 nazwy amatorów:jab³ovñik 'lubi¹cy jab³ka',jabkdf l. cz³owiek lubi¹cy jab³ka'; l nazwa wykonawcy czynnoœci - handlarza jabkaf 2. 'cz³owiek trudni¹cy siê handlem
jab³kami'; l nazwa symilatywna buæenkabot. 'przetacznik dillena, Veronica Dilleni', por. "nazwa jest prawdopodobnie aluzj¹ do owocu przypominaj¹cego owoc
buku" S VII 26; 2 odtemporalne nazwy nosicieli cech: lipcovka l. 'kura, która siê
wylêg³a w lipcu', lipcóvka, zwykle pl.lipcovlCi 2. 'odmianajab³ek dojrzewaj¹cych
w lipcu '). O po³owê mniej liczne s¹ w tej grupie derywaty modyfIkacyjne (4 deminutiva:jab³usko l. 'jab³uszko, ma³ejab³ko',jablesæe 'jab³ko',jabulko 'jab³uszko' i ja³oveæka dem. od ja³ovka 'odmiana ma³ych jab³ek zaszczepionych
w ja³owiec').
Rzeczowniki II taktu derywowane od formacji od znaczeñ metonimicznych
to g³ównie formacje modyfikacyjne (6 nazw ¿eñskich: bulvarka forma ¿eñskaod
bulvaf, bulevñica forma ¿eñska od bulevñik w znacz. 1., cebulñica 'forma ¿eñska od cebulñik', t leñonka 'kobieta, zw³. dziewczynka, lnianow³osa' < t leñonk
'ch³opiec lnianow³osy', tobaæñica l. 'kobieta za¿ywaj¹ca tabaki' < tobaæñik l.
'mê¿czyzna za¿ywaj¹cy namiêtnie tabaki', t tufelñica 'forma ¿eñska od tufel-
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ñik'), ponadto znajduj¹ siê w tej grupie nieliczne fonnacje mutacyjne (1 nazwa
wykonawcy czynnoœcibobkdc ¿artobi. 'zaj¹c' < bobka, czêœciejpl. bobKi 'odchody kóz, owiec, zajêcy i królików') i tautologiczne (makovecka, zwykle w po³¹czeniu z drug¹ nazw¹: makovecka-pakovecka 3. zool. 'biedronka' < makóvka
'biedronka').
Jedynym rzeczownikiem powsta³ym na II takcie od nazwy roœlinyu¿ytej w znaczeniu metaforycznym jest bañdlk, deminutivum fonnacji bañdl 'cz³owiek z wielk¹ g³ow¹' (od baña/bañd 2. fig. dli¯a g³owa, szczególnie ³ysa').
4.1.2.15 przymiotników utworzonych na II takcie od nazw roœlinnale¿y do 2
kategorii s³owotwórczych. Wiêkszoœæ
z nich to derywaty relacyjne (transpozycyjne), zarówno od znaczeñ "czysto roœlinnych", w tym od derywatów tautologicznych (bucinovi, j¹cmanni, karstalenovi, olskovi), modyfikacyjnych (bfezni,
xojnovi, olsinowi, óvsKi) i mutacyjnych (bobovinovi i jabkovi), jak i od znaczeñ
metonimicznych (bulevkovi, modrackovi, slivkovi). Tylko 2 przymiotniki II taktu
nale¿¹ do derywatów mutacyjnych. Oba s¹ fonnacjami symilatywnymi, 1 pochodzi od nazwy roœlinyu¿ytej w znaczeniu "czysto roœlinnym" (meskovati 'podobny
do meszku'), a 1- w znaczeniu metonimicznym (bobkovati 'o wzroœcie:ma³y').
4.1.3. Jedyny czasownik odrzeczownikowy II taktu to derywat od znaczenia
metonimicznego bobkovac 'bobczyæ' (od bobka, czêœciejpl bobKi 'odchody kóz,
owiec, zajêcy i królików').
4.2. Grupa derywatów odprzymiotnikowych II taktu liczy ogó³em 28 wyrazów, przy czym 26 z nich s¹ rzeczownikami, 1 - przymiotnikiem (z³o¿ony derywat
óvsnop¹dni neolog. '¿artobi. o pojeŸdzie konnym '), a 1 - przys³ówkiem (pepfno).
Wszystkie rzeczowniki nale¿¹ do kategorii nazw nosicieli cech, przy czym pochodz¹ one zarówno od znaczeñ metonimicznych (19 fonnacji), jak i "czysto roœlinnych" (7 fonnacji). Pierwsz¹ podgrupê reprezentuj¹ wyrazy: t bfozóvka 'tabakiera
z kory brzozowej', bulevñik 1., bulevñdk 1. 'placek ziemniaczany pieczony na
patelni', danovñik 'pa³¹k œwierkowy do pi³y rêcznej', d¹bóvc 2., d¹bovi obok
d¹bovd adj. w u¿yciu rzeczown.: 'laska dêbowa', d¹bóvka 'laska, maczuga dêbowa', grabóvka 1. 'studnia, z której czerpi¹ wodê za pomoc¹ ³añcucha i wa³ka
z drzewa dêbowego', t grabóvka 3. 'ose³ka z drzewa grabowego u¿ywana dawniej do ostrzenia kosy', kruskovina 'zupa z gruszek', t lñónka 'rodzaj lnianej
litewki', lepovñik 'miód lipowy zbierany w lipcu', marxevñik 'demon z zêbami
marchwianymi mieszkaj¹cy w lesie', makovi adj. w u¿yciurzeczown., makóvc =
kux z mat¹, makovi kux 'placek przek³adany makiem', rzane adj. w u¿yciu rze-

czown.: 'dodatek do obroku',

t

rZónka'sieczkaz ¿ytnichsnopów',t fepeckd

odm. przymiotn. 'trzpiot, zw³aszczajeœlitym trzpiotemjest dziewczyna dorastaj¹ca, podlotek', t visñóvka 'tabakiera z kory wiœniowej'. Derywaty z drugiej podgrupy to: bruKevñdk 'drobny, gêsty deszcz, szczególnie w okresie sadzeniabrukwi,
kapuœniak',jicñisce 'pole, na którym rós³ jêczmieñ', lepovizna 'kwiat lipy', olsevc
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2. = olsevi Marcen 'wed³ug wierzeñ ludowych ch³opiec wyciêty z drzewa, o¿ywiony, i pomagaj¹cy drwalomjako duch opiekuñczy lasów olszynowych', óvsónka
2., óvsñica 'œmia³ekpogiêty, Deschampsia flexuosa' = óvsóna trava, t rzañixa
'demon zbo¿owy w postaci starej baby'.
W grupie rzeczowników od znaczeñmetonimicznych dominuj¹ nazwy ró¿nego rodzaju wyrobów (17 z 19 derywatów): potraw (6), prostych wyrobów z drewna (8), pasz (2), wyrobów w³ókienniczych (1). Stosunkowo nieliczna grupa
derywatów od znaczeñ "czysto roœlinnych" jest natomiast pod wzglêdem semantycznym bardzo niejednolita.
22 z 26 rzeczowników odprzymiotnikowych II taktu derywowanych zosta³o
9 ró¿nymi sufiksami. 8 derywatów utworzono sufiksem -ka (t bfozóvka,d¹bóvka,
grabóvka 1., t grabóvka 3., t lñónka, t rZónka, t visñóvka, óvsónka 2.), 3 sufiksem -c (d¹bóvc 2., makóvc, olsevc 2.), po 2 - sufiksami -ak (bulevñak 1.,
brulCevñak), -ik (bulevñik 1., marxevñik) i -ñik (danovñik, lepovñik), a po 1 sufiksami -ina (kruskovina), -isæe (jiæñisæe),-izna (lepovizna), -ica (óvsñica)
i -ixa (t rzañixa). 4 pozosta³erzeczowniki odprzymiotnikowe II taktu powsta³y na
drodze konwersji (d¹bovi obok d¹bova adj. w u¿yciu rzeczown., makovi adj. w
u¿yciu rzeczown.,rzane adj. w u¿yciu rzeczownikowym,t fepecka odm. przymiotn.).
4.3. Grupê najmniej liczn¹ wœródderywatów II taktu stanowi¹ w œwietle
danych S³ownika Sychty formacje odczasownikowe (tabela 4).
Tabela 4
Derywaty odczasownikowe II taktu
derywaty od
I

Dervwaty

znaczeñ "czysto znaczeñmetoroœlinnych"

Rzeczowniki
I

derywaty od

2

nimicznych

derywatyod

ogólnaliczba

znaczeñ

derywatów

metaforycznych

4

2

1

Przymiotniki
3

r£¹cmie

5

8
11

1

12
17

Najwiêcejjest wœródnich czasowników(12 na 17 wszystkichtakich derywatów). Tworzy siêje od nazwroœlinwe wszystkichznaczeniach,zarówno"czysto roœlinnych",jak i metonimicznychoraz metaforycznych.Najczêœciej
jednak
powstaj¹ oneod znaczeñmetonimicznych(nabobovacs¹ 'najeœæ
siê, szczególnie
bobem' < bobovac 'jeœæ
bób', nabulvovacs¹ 'najeœæ
siê ziemniaków' < bulvo-
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vac 'jeœæziemniaki', podxnielec s¹ 'podpiæ sobie' < xmelec rzadko o alkoholu
'piæ', zamaleñic s¹ fig. 'zaczerwieniæ siê' < maleñic s¹ rzadko 'czerwieniæ siê od
dojrza³ych owoców malin lub jakichkolwiek czerwonych kwiatów', namar.xi>ics¹
'najeœæ
siê marchwi' < marxvic rzadko: 'jeœæ
du¿o marchwi', upotrusec 'zarobiæ
na handlu warzywem' < potrusec 'zajmowaæ siê handlem warzywami', otobacec
s¹ 2. 'za¿ywaætabaki' < tobacec 'za¿ywaætabaki'), o po³owê rzadsze s¹ formacje czasownikowe od znaczeñ "czysto roœlinnych" (vyd¹borec 'wymóc co na kim
z trudem, odebraæco od kogo' < t d¹borec 'chciwiæ siê, ³akomiæsiê', vyd¹bolec
'wy³udziæ' < d¹bolec '³udziæ, oszukiwaæ', zalescec s¹ 'ukryæ siê' < lescec s¹
rzadko 'kryæ siê, zw³aszcza w leszczynie'), sporadycznie pojawiaj¹ siê derywaty
od znaczeñ metaforycznych (ureriwnkovac s¹ < remonkovac ¿art. 'piæ wódkê' <
remonk 2. ¿artobi. 'wódka'). Rzeczowniki odczasownikowe tworzone s¹ od znaczeñ "czysto roœlinnych" (2 derywaty: mutacyjna nazwa nosiciela cechy t d¹bo-

ra 'chciwiec, sk¹piec' < t d¹borec'chciwiæsiê,³akomiæ
siê' i transpozycyjna
nazwa czynnoœcid¹bolene 'forma rzeczowno czas. d¹bolec') oraz metonimicznych (2 derywaty mutacyjne: nazwa amatora bobovñik 'lubi¹cy jeœæbób' < bobovac 'jeœæ
bób' i nazwa nosiciela cechy zatobacala 'cz³owiek, po którym widaæ,
¿e czêsto za¿ywa tabakê, w ogóle zaniedbany' < zatobacec s¹ 'powalaæ siê, niekoniecznie tylko tabak¹'). Jedyny przymiotnik odczasownikowy II taktu pochodzi
od znaczenia metonimicznego (zatobaconi partic., adj. od czasownika zatobacec
s¹ l. 'powalany, niekoniecznie tylko tabak¹' < zatobacec s¹ 'powalaæ siê, niekoniecznie tylko tabak¹').
5. Derywatów III taktu od nazw roœlinjest w kaszubszczyŸnie - wed³ug
danych S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty - zaledwie 11. Utworzono je od 5 nazw roœlin. Najwiêcej derywatów III taktu tworz¹
jab³oñ (4 formacje; na I takcie tylko 2 derywaty, na II takcie -)0) i xmel (4; 1-2,
II - l). 10 derywatów III taktu to rzeczowniki, a l derywat nale¿y do czasowników. S¹ to nastêpuj¹ce formacje: podxmela, podxmelinc, podxmelc, podxmelon
'cz³owiek lubi¹cy sobie popiæ' « podxmelec s¹ < xmelec < xme/),jab³ulecko 1.
dem. « jab³ulko < jabko < jab³oñ), jabkovina 1. 'zupa z jab³ek' i jabkovine
pito 2. '³upiny od jab³ek' «jabkovi <jabko <jab³oñ),jab³ovñica 'forma ¿eñska
od jab³ovñik' « jab³ovñik 'lubi¹cy jab³ka' < jabko < jab³oñ), Ovsk 2. 'œmia³ek
pogiêty, Deschampsia flexuosa' « ovsKi, por. OVSKa
trava 'œmia³ek...' < ovsk 1.

dem.od OVS< ovs),slivkovina'zupaz œliwek'« slivkovi< slivka < sleva),
jicmec s¹ med. o jêczmieniu na powiece: 'rosn¹æ, wystêpowaæ' «jêcmonk//

j¹cmisk23< j¹cmeñ < jicmolj¹cme).
!3

W œwietledanychS³ownikaSychtyczasownikten nale¿yuznaæza derywatodjêcmónk/j¹cmisk
'ropieñ na brzegu powieki' (S II 90), nie odjicmo/j¹cmeñ 'jêczmieñ', gdy¿ dla tych postaci
morfologicznychS³ownikSychtynie rejestrujeznaczeniamedycznego.

AKTYWNOŒÆ

S£OWOTWÓRCZA DERYWATÓW OD NAZW ROŒLIN...

Derywatem IV taktu jest zajicmec s¹ 'wyrosn¹æ na powiece'

«
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jicmec s¹

< j¹cmónk < j¹cmeñ/!j¹cmisk< jicmolj¹cme).
6. Wœród679 derywatów od nazw roœlinnajwiêcej, bo 424, czyli 62,3%, jest
derywatów od znaczeñ "czysto roœlinnych", ponadto 54 derywaty (7,95%) mog¹
pochodziæzarówno od znaczeñ "czysto roœlinnych", jak i metonimicznych - s¹ to
przymiotniki transpozycyjne typu brukovi, bfozovi itp. 28,1% stanowi¹ derywaty
od znaczeñ metonimicznych24, a tylko 1,6% - od znaczeñ metaforycznych. Relacje te jednak s¹ ró¿ne na ró¿nych taktach derywacyjnych (tabela 5).

Tabela 5
Derywaty I, II, III i IV taktu wed³ugznaczeñpodstaws³owotwórczych

derywaty I taktu
[ derywaty II taktu
I derYWaty m taktu

od znaczeñ
od znaczeñ"czysto od znaczeñ
roœlinnych"
metonimicznych metaforycznych
9
136
367
54
2
44
55
10

I der~at~ IV taktu
I Ra;em
1424(62.3%) 54 (7.95%) 190 (28.1%) 111 (1.6%)

³¹cznie
566

~Ol
11

1

679

Najwiêcej derywatów od znaczeñ "czysto roœlinnych" pojawia siê na takcie
I, gdzie stanowi¹ one co najmniej 66,4% wszystkich derywatów (+ 9,5%, wliczywszy przymiotnikowe derywaty transpozycyjne), ju¿ mniej jest ich na takcie II, gdzie
stanowi¹ 54,5% wszystkich derywatów, a jeszcze mniej na takcie 111- tylko 9,1%
(jedyny derywat taktu IV utworzony jest od znaczenia "czysto roœlinnego"). Nazwy roœlinwystêpuj¹ce w znaczeniach metonimicznych tworz¹ wiêc wprawdzie
mniej derywatów ni¿ nazwy roœlinw swych znaczeniach podstawowych, lecz zapocz¹tkowane przez nie szeregi derywacyjne s¹ na ogó³ d³u¿sze. 136 derywatów I
taktu od znaczeñ metonimicznych sta³o siê podstawami 44 derywatów II taktu,
aktywnoœæs³owotwórcza tych znaczeñ wynosi wiêc 32,4%, natomiast 367 derywatów I taktu od znaczeñ "czysto roœlinnych" by³o baz¹ 55 derywatów II taktu,
ich aktywnoœæ
s³owotwórcza wynosi wiêc tylko 15%. W wypadku derywatów od
znaczeñ metaforycznych ten wskaŸnik jest jeszcze ni¿szy - 10%.
Struktura rodzin s³owotwórczych kaszubskich nazw roœlinodzwierciedlona
w S³owniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty potwierdza
Jednak liczba derywatów od znaczeñ metonimicznych w kaszubszczyŸnie jest i tak wy¿sza ni¿
w literackiej polszczyŸnie, poniewa¿ wed³ug danych S³ownika gniazd s³owotwórczych wspó³czesnegojêzyka ogólnopolskiego derywaty od znaczeñ metonimicznych stanowi¹ tylko 18% wszystkich derywatów od nazw roœlin - por. E. Rogowska, Aktywnoœæs³owotwórcza nazw roœlin

w polszczyŸnie...
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zatem, ¿e w ksztahowaniu "s³owotwórczego obrazu flory" nad aspektami czysto
poznawczymi dominuj¹ czynniki utylitarne, przy czym perspektywa "producenta"
(rolnika i ogrodnika) przejawia siê silniej ni¿ postawa"konsumenta przyrody" (przetwórcy, kucharza, konsumenta).

ZENOBIA

JAROSZAK

UWAGI O JÊZYKU I STYLU PAMIÊTNIKA
Z WOJNY EUROPEJSKIEJ ROKU 1914
ALEKSANDRA MAJKOWSKlEGO

Aleksander Majkowski zaznacza swoj¹ obecnoœæ
w kulturze, jak wynika

z biograficznychi historycznoliterackichopracowañ,przezdwa typy odniesieñspo³ecznych i literackich. Pisze siê o nim: "Twórca ruchu kaszubsko-pomorskiego"i, "lekarz, dzia³acz, polityk, dziennikarz, publicysta, pisarz"z, "poeta"3,
" artysta "4 .
W pisarskim dorobku autora ¯ycia i przygód Remusa jest te¿ Pamiêtnik
z wojny europejskiej roku 1914. Precyzyjne okreœleniegatunku tych wspomnieñ
nie jest mo¿liwe. Cechuje je charakter hybrydalny - sytuuje siê pomiêdZy diariuszem a pamiêtnikiem. W toku relacji" ...raz materia³ rejestrowany panuje nad
pisz¹cym, raz pisz¹cy panuje nad materia³em"5. Taki "naprzemienny" charakter formy podawczej zawiera siê ju¿ w sk³adniowym kszta³cie tytu³u. Pamiêtnikanalogicznie, jak siê wydaje, do konstrukcji: relacja z..., zdanie sprawy z... - zak³adaj¹cej uczestnictwo podmiotu rejestruj¹cego w opisywanych zdarzeniach, protokolarnoœæ
ujêcia, ¿ywoœæ
przekazu, bezpoœrednioœæ
- " relacjê uteraŸniejszon¹"6,
W której nawarstwiaj¹ siê dwie poetyki - dramat wydarzeñ, czyny ludzi, ich stany
- pokazane "na gor¹co", w momencie dziania siê.

Z pamiêtnikiem wi¹¿e ten tekst" dwup³aszczyznowoœæ
przekazu"7. Majkowski miejscami nie tylko opowiada o przebiegu zdarzeñ,on je ocenia, komentuje,
ustosunkowuje siê do nich - to sugeruje pewien dystans czasowy.
I

2
3

J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski w Gdañsku i o Gdañsku, [w:] ¯ycie i twórczoœæ
AleksandraMajkowskiego.Materia³yz konferencjinaukowej.Wejherowo4 X 1996,pod red. J.
Borzyszkowskiego,s. 25.
Ibidem, s. 44.
C. Olbracht-Prondzyñski,Jan Karnowski i AleksanderMajkowski - 30 lat dyskusji,wspó³pracy
i przyjaŸni,

~

5

5

7

[w:] ¯ycie

i twórczoœæ..., s. 55.

Ibidem, s. 57.
J. Trzynad1owski,Struktura relacji pamiêtnikarskiej,[w:] Ksiêga ku czci Stanis³awaPigonia,
Kraków 1961,s. 579.
Ibidem, s. 578.
S³ownikterminówliterackich.pod red. J. S³awiñskiego.Wroc³aw 1988.s. 339.
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JózefBo~szkowski
mówi, i¿Pamiêtnikjest "ma³o znany, a zarazem ma³o
ciekawy... "8. Wed³ug Tadeusza Linknera "...ka¿dego interesuje we wspomnieniach wedle specjalnoœci co innego; ciekawe jednak ju¿ jest, ¿e to pamiêtnik
z pierwszej wojny œwiatowej pisany przez lekarza frontowego, i to jedyny
wrêcz wœródtego rodzaju tekstów"9. Relacje doktora odpowiadaæmog¹ ró¿nym
potrzebom - dostarczaæinformacji o faktach z wojny, o geografii zdarzeñ, o postaciach historycznych i o zwyk³ych ludziach uwik³anych w wojenn¹ rzeczywistoœæ.
Czytanie tego tekstu mo¿na jednak przede wszystkim rozumieæjako mo¿liwoœæ
analizy i rekonstrukcji niezwykle ciekawej osobowoœciautora.
W wojennych losachMajkowskiego o¿ywajak w Remusiemit drogi. Wszystko
dzieje siê w drodze, podczas nieustannej wêdrówki. Inna jest jednak istota tego
pielgrzymowania; Remusowe wêdrowanie ma przecie¿ g³êboki sensi cel. Tu przeciwnie - wojenny marsz ma charakter destrukcyjny, wiedzie ku nieznanemu.
Autor Pamiêtnika - humanista, uczestnicz¹c w tych unicestwiaj¹cych rzeczywistoœædzia³aniach wojennych, stara siê ocalaæœwiatw sobie i dla siebie.
W marszu zajmuje siê wszystkim - obserwuje to, co dzieje siê w kolumnie, wykonuje obowi¹zki lekarza, roztrz¹sa sytuacjê Europy ogarniêtej wojn¹. Nade wszystko jednak obserwuje œwiat,ogl¹da krajobrazy; jego szczególn¹ uwagê przyci¹ga
architektura domostw, koœcio³ówi cerkwi.
Ró¿norodnoœæ
prze¿yæi doœwiadczeñzostaje utrwalona w jêzyku. Jêzyk to
bardzo specyficzny; mieszaj¹ siê w nim style, nak³adaj¹ na siebie, dokumentuj¹c
tym samym zmiennoœæ
sytuacji i zdarzeñ. Jêzyk oddaje przenikanie siê ró¿norodnoœcidoœwiadczeñ- codziennoœci,dramatyzmu wojennego bytowania, poczucia
tragizmu istnienia, ajednoczeœniepotrzeby kontemplacji ¿ycia,jego urody, piêkna.
Œwiat,którego doœwiadczaMajkowski, poznajemy przez s³ownictwo.
Wiedzy o autorze Pamiêtnika, o miejscach jego pobytu, pogl¹dach, ogólnej
kulturze, zasobie doœwiadczeñ,nawet o pewnych elementach procesu twórczego
dostarczamateria³ onomastyczny.Pojawia siê w relacjach przedewszystkim ogromna grupa toponimów - nazw brzmi¹cych swojsko lub egzotycznie, np.: Che³mno,
Sopot, Warszawa, Ko³obrzeg, Tczew, Lwów, Debreczyn, ale te¿- Martinesti, Foksani, Hirson, Courville; hydronimów - Stryj, Smosz, Somma, Rawka, Wis³a, Bia³a,
Jezioro Mamry, Tamiza, Adriatyk i in.; choronimów - Wêgry, Rumunia, Prusy
Wschodnie, Francja, Niemcy, Austria, Japonia, Serbia, Daleki Wschód itd.; oronimów - Karpaty, Prze³êcz Czerownej Wie¿y. Lokalizuj¹ one przede wszystkim
zdarzenia wojenne - postoje wojsk, przemarszów, miejsca bitew; czêsto s¹ te¿
pretekstem do snucia refleksji politycznych.

J. Borzyszkowski,AleksanderMajkowski w Gdañsku...,s. 33.
T. Linkner, Wstêp,[w:] Pamiêtnik z wojny europejskiejroku 1914, Wejherowo-Pelplin2000,
s.12.
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Wiele miejsca w relacjach zajmuj¹ antroponimy. Majkowski przywo³uje nazwiska uczonych, filozofów, malarzy, architektów, myœlicieli, twórców kultury, pisarzy i dzia³aczy regionalnych, polityków, mê¿ów stanu- poœwiadczaj¹ceogromne
rozeznanie autora Remusaw kulturze - Kolberg, Werner, Weber, Moniuszko, Szopen, Mickiewicz, Sokrates, cesarz Wilhelm II, Miko³aj I Romanow, Bismarck, papie¿ Pius X, Ceynowa, Nierzwicki, Derdowski i inni. Znajdujemy te¿ nazwy-znaki
kultury: Don Kichot, pieœñMignon, Biblia, s³owa z Ksiêgi Rodzaju i inne.
Swoist¹ cech¹ Pamiêtnika jest leksyka semantycznie przylegaj¹ca do ró¿nych dziedzin wiedzy, np. medycyny: ischias, szkarlatyna, grzybica skóry, febra, obstipatio, hydrogenia parozydati, influenca, katar, depresja, zapalenie
p³uc, tyfus, gor¹czka, aspiryna, morfina itp.; architektury: kopu³y, kolumny,
sztukateria,. wyra¿enia: koœcio³y wschodniego typu, bizantyjskie freski, styl
bizantyjski, cerkwie unickie i in. - zdradzaj¹ca znawstwo rejestruj¹cego. Wystêpuje te¿ du¿ebogactwo leksemów zwi¹zanych z muzyk¹, literatur¹, malarstwem
i przede wszystkim... z etnografi¹ - wyrazów odnosz¹cych siê do zagadnieñ ludoznawczych jest chyba najwiêcej. Majkowski mówi wrêcz o studiach etnograficz-

nych: "Czasu tego u¿ywa³emna studia etnograficzne..."ID, "ukoñczenie moich
studiów etnograficznych tego wymaga³o... "II.
W trakcie wêdrówki wojennej zwraca wiêc autor uwagê na obiekty, pomieszczenia, postacie. Ich opis charakteryzuje siê fotograficznoœci¹ spojrzenia.
Pojawia siê ogromna liczba rzeczowników konkretnych, nazywaj¹cych przedmioty i ró¿ne szczegó³y okreœlaj¹ce ich w³aœciwoœci:kapliczki, krzy¿e, ogrodzenie,
dach, altany, strychy, spichlerze, piece, sienie, okna, meble, studnia z ¿urawiem, piêkny refektarz, dach z blachy itp. Autor Pamiêtnika opisuje ludzi, podaje szczegó³y dotycz¹ce ich strojów i zachowañ. Sposób mówienia o wszystkich
tych obiektach jest ró¿ny. Przewa¿azobiektywizowany opis; przymiotniki w wiêkszoœciwystêpuj¹ w funkcji okreœlanianaturalnych cech przedmiotów, charakteryzowane s¹ przez nie ró¿ne obiekty w sposób ogólny, np. ciekawa etnograficznie
wioska, lub s³u¿¹ podaniu szczegó³ów: dachy gontowe, szopy bez dachu, du¿a
komora, barwne stroje, d³ugie czarne buty, bia³e koszule, czarne krótkie ¿akiety, wysokie obcasy i in. Subiektywny stosunek do opisywanej rzeczywistoœci
wyra¿a siê miêdzy innymi przez u¿ycie przymiotników i imies³owów przymiotnikowych wchodz¹cych w sk³ad metafor i porównañ; podkreœlaj¹ one barwy przedmiotów, okreœlaj¹ miejsca; poœrednio charakteryzuj¹ te¿ nastrój podmiotu
rejestruj¹cego: "W przezroczystym powietrzu liczne bia³e osady œwieci³y ku
nam, jak grupy bia³ych kartek, porozrzucane rêk¹ po czarnych stokach gór"
(s. 257); "...prozaiczne p³oty sprawi³y sobie bia³e czapy" (s. 158); "...wioski,

10

11

A. Majkowski, Pamiêtnikz wojny europejskiejroku 1914,Wejherowo-Pelplin2000, s. 379.
Ibidem.s.381.
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których chaty najczêœciej s³omianym dachem, obszernym jak artysty kapelusz kryte. I kopu³y piêknych unickich koœció³ków,jak ogromne kokosze siedz¹ce wœród wioski" (s. 188); "...studnie z ¿urawiami wysoko ku niebu
wyci¹gaj¹cymi swoje szyje" (s. 331); "...okna same piêknie i gustownie zakoñczone³ukamiw drzewiewyciêtymi,gotyckieformy przypominaj¹cymi"
(s. 349); "...ca³a linia szczytu jest zdobna w wyciête formy z blachy, a tam
gdzie dach po obu koñcach za³amuje siê ku bokom, s¹ charakterystyczne
z blach wyrobione pazdury, zakoñczone czêsto blaszanym go³êbiem " (s. 349).
Uwagê zwracaj¹ obrazy przyrody rysowane w Pamiêtniku. Opisy urody
œwiata,krajobrazów ogl¹danych w trakcie marszu zawsze zderzaj¹ siê z okrucieñstwem rzeczywistoœciwidzianej i doœwiadczanej;i to zderzenie w³aœniezdaje siê
byæ sposobem wartoœciowania. W piêkno s³onecznych dni, gwiaŸdzistych nocy,
gor¹cego s³oñca wdzieraj¹ siê dramaty wojennej zawieruchy. Ci¹g wypadków

zataczako³o- wszystkodziejesiêdniemi noc¹, noc¹ i dniem- a rozpiêtejest

miêdzy niebem i ziemi¹ - ca³y œwiatogarniêty jest.piek³em tocz¹cych siê zdarzeñ.
Zarysowuj¹ce siê w przestrzeni kontury i kszta³ty jêzykowo identyfikowane s¹
przez rzeczowniki: noc, dzieñ, chmury, drzewa, ptaki, ga³êzie, niebo, s³oñce,
grad, deszcz i in. Leksemy te, wchodz¹c w sieæró¿norakich relacji paradygmatycznych i syntagmatycznych, tworz¹ obrazy - wizje, dokumentuj¹c w zmetaforyzowanej postaci stan i czas istnienia: s³oñce zachodz¹ce krwawo (s. 191); szaro
wisi... niebo (s. 147); ... cmentarna cisza (s. 206); drzewa czarne i martwe jak
szkielety (s. 411); ...wiatr... jakby przekazywa³ skargi umieraj¹cych... (s. 143);
wysoka trawa pokry³a zielon¹ runi¹ litoœciwie ten poszarpany p³at ziemi (s.
412); pogoda piêkna, a na tle modrego nieba chura go³êbi bia³ych z rzadkimi
plamami czarnych, jak stado srebrnych skrzydlatych kul, w gêstej masie zbita kr¹¿y³a nad swymi gniazdami, nie daj¹c siê ogniom dzia³owym wypêdziæ
(s. 302); ...pada³ lekki deszczyk, wskutek czego szare b³oto, konwoje wojskowe, sznury wozów wiejskich z p³acz¹cymi dzieæmi tworzy³y jeden obraz ponury, jak z piek³a dantejskiego (s. 214).
Tadeusz Linkner pisze: "Majkowskiemu uda³o siê w tym rzeczywistym
obrazie rumuñskiej kampanii pokazaæ zarazem mityczne oblicze wojny niczym z drzeworytu Albrechta Diirera, jego apokaliptyczn¹ wizjê. Bo przecie¿ jest to marsz upiorny, marsz w deszczu i b³ocie, w przejmuj¹cym ch³odzie
zimowych dni i nocy, kiedy w mroŸnej mgle wozy, konie i ludzie nieraz kojarz¹ siê z sennymi omamami niczym z obrazów Goyi"12.
Wyczytujemy jednak z przekazu tego lekarza-artysty tak¿e inne oblicze wojennego bytowania. Odkrywamy je przez s³owa, wyra¿enia czy ca³e zwroty zwi¹zane z zabaw¹: grog, wino, szampan, pio³unowe wino, wêgrzyn, trunki
~.;'

T. Linkner. OD.cit.. s. 30.

'
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alkoholiczne, starka, cygara, papierosy, ciê¿kie ucztowanie, ciê¿kie posiedzenie przy wêgrzynie,œpiew,muzykai in. W pole konotacyjnewyrazu "zabawa" wpisuje siê te¿ s³owo"kobieta" - bardzoczêstew relacjachMajkowskiego.
Przezsposóbmówieniao kobietachpostrzegamyautoraPamiêtnikajako znawcê
nie tylko ich urody, ale i ich natury. W zewnêtrznejcharakterystycenajczêœciej
powtarza siê przymiotnik piêkna, znajdujemyte¿ okreœlenia:m³oda, nadobna,
³adna, mi³a oraz superlatywn¹ formê: nadzwyczajpiêkna. Szczególn¹ uwagê
narratoraprzyci¹gaj¹ oczy kobiet: czarnookiemo³odycie,moja czarnooka,mi³a
czarnookaitd. Ogólnie Majkowski stwierdza:"Nie wiem z jakim skutkiem,ale
kobiety wydawaj¹ mi siê dosyæinteligentne i dufne i przystêpne"13. (Uwagê
zwraca przymiotnik "dufne"; s³ownikowo znaczy on 'ufne, zarozumia³e, smutne'.

Kontekst podsuwatu znaczenie'ufne' 14).

A. Bukowski pisa³ w rozprawie o jêzyku Majkowskiego: "Majkowski jest
fanatykiem formy. Ka¿de s³owo wa¿y, ociosuje, g³adzi, poleruje, ustawia na
w³aœciwymmiejscu i stwarza w ten sposób niezwyk³¹ mozaikê, od której trud-

no siê oderwaæ"15 .

Z takim cyzelowaniem formy w Pamiêtniku mamy do czynienia w tych partiach tekstu, w których gra rolê czynnik emocjonalny, gdzie przez rysowane obrazy
przebija g³êboka refleksja nad natur¹ œwiatai cz³owieka. Zwyk³a narracja jest
szybka, jakby nerwowa, pospieszna, wymuszona dynamik¹, tempem zdarzeñ
i przede wszystkim... zagro¿eniem ¿ycia. Zapis wtedy jest gor¹czkowy, ma³o dba³y, choæsugestywny i autentyczny; sam autor czêsto pos³uguje siê wyra¿eniem
w szybkim biegu wypadków. ¯ywoœæprzekazujêzykowo znajdujeswojeodzwier-

ciedleniewe frazeologiii sk³adni.Wynotowa³amz Pamiêtnika 106zwi¹zków frazeologicznych. Wszystkie one maj¹ zwi¹zek z potoczn¹ odmian¹jêzyka. Tylko ok.
20% wystêpuje w postaci kanonicznejl6, np. "wpaœæjak bomba~': ...wpad³jak
bomba kolega Fiszer (s. 69); "dostaæ siê w dobre rêce": Daje mi go chêtnie,
je¿eli w dobre rêce siê dostanie(s. 218); "daæczemuœ
wyraz": szef da³ wyraz
swemu nieukontentowaniu (s. 256); "szczêkaæzêbami": Zimno bowiem zazwyczaj rano, ¿e cz³owiek szczêka zêbami (s. 265); "robiæ wra¿enie" i "cieszyæ siê
sympati¹': ch³op wysoki i smuk³y,37 lat, w siwej baraniej czapce,dobre robi
wra¿enie i, o ile wyczuæmogê, cieszy siê ogóln¹ sympati¹ (s. 314).
Zdecydowanajednak wiêkszoœæ
zwi¹zków frazeologicznych ma zmodyfikowa-

n¹ postaæ.
Jestto wynikiem tempawypowiedzi,choælekturaPamiêtnikapozwala
13

.;:

A. Majkowski, Op. cit., s. 233.

14

S³ownikjêzyka polskiego, pod red. J. Kar³owicza,A. Kryñskiego i W. NiedŸwiedzkiego,t. l,

15

Kraków 1900,s. 581.
A. Bukowski, Regionalizmkaszubski.Ruchnaukowy,literacki i kulturalny, Poznañ1950,s. 316.
Podstawow¹postaæ
zwi¹zków frazeologicznychpodajêza: S. Skorupka,S³ownikfrazeologiczny

16

jêzyka polskie~o, Warszawa 1989.
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przypuszczaæ,¿ezabiegi innowacyjne czynione s¹ œwiadomie- uwyraŸniaj¹ intencjê przekazu, ¿ywiej obrazuj¹ trudy wojny, dowodz¹ te¿, jak siê zdaje, poczucia
humoru autora relacji; ich zmieniony kszta³t wynikaæjednak mo¿erównie¿ z braku
dok³adnegorozeznania we frazeologii. Oto niektóre przyk³ady modyfikacji:
l. "biæznak krzy¿a na piersi" /: "biæpok³ony", "zrobiæznak krzy¿a": ... widzia³em kobietê star¹, która obchodz¹c podwórze ci¹gle bi³a znak krzy¿a na
piersi (s. 217). Innowacja jest wynikiem na³o¿enia siê zwrotów "biæ pok³ony",
"zrobiæ znak krzy¿a". Skontaminowany zwi¹zek dodatkowo uzupe³niony zosta³
dwoma komponentami maj¹cymi charakter doprecyzowuj¹cy - przys³ówkiem
"ci¹gle" i wyra¿eniem przyimkowym "na piersi". Ca³oœæ
wydobywa znaczenie
dezorientacji, zaniepokojenia, obsesyjnoœci.
2. "z szybkoœci¹jelenia wyskoczy³ z ³ó¿ka"/: "biec, pomykaæjak jeleñ", "z
szybkoœci¹czego", "wyskoczyæ z ³ó¿ka": Zawo³a³em nañ, ¿e mam pieczon¹ kurê,
co spowodowa³o, ¿e z szybkoœci¹jelenia wyskoczy³ z ³ó¿ka (8. 209). Cz³on "z
szybkoœci¹jelenia" ma w zmodyfikowanym zwi¹zku znaczenieokolicznika sposobu. Nawi¹zuje do dwóch zwrotów: "biec, pomykaæjak jeleñ", "z szybkoœci¹czego". £¹cznie uzyskuj¹ one wspólny element znaczeñ: 'szybko, natychmiastowo,
pospiesznie'.
3. "przepracowaæsiê jak mucha w smole"/: "wlec siê, ruszaæsiê jak mucha
w mazi, w miodzie, w smole": Za wsi¹ spodziewa³em siê lepszej drogi. Ale
kiedy i tu chwilami b³oto, ¿e trzeba by³o siê przepracowaæjak musze w smole...
(s. 286). Frazeologizm "ruszaæsiê jak mucha w smole" wnosi znaczenie 'powolnoœci,ospa³oœci,ociê¿a³oœci';jego u¿yciu towarzyszy najczêœciejodcieñ zniecierpliwienia, mo¿e te¿ lekkiej ironii. W tekœciePamiêtnika uleg³ on przekszta³ceniu
leksykalnemu, fleksyjnemu oraz, w pewnym zakresie, znaczeniowemu. W miejsce
niedokonanego czasownika 'ruszaæsiê', odnoszonego do procesu, trwania czynnoœci,wstawiony zosta³ czasownik w formie dokonanej 'przepracowaæsiê' - semantycznie s³u¿¹cy okreœleniuwysokiego stopnia nasycenia podmiotu czynnoœci¹
zaznaczon¹ w wyrazie podstawowym, z dodatkowym odcieniem 'wyczerpanie
mo¿liwoœci'. Uzupe³nienie sk³adu zwrotem "trzeba by³o", którego podstaw¹ jest
niefleksyjny czasownik "trzeba" wnosi znamiê determinacji, koniecznoœcipokonania trudu. Zmiana fleksyjnej postaci rzeczownika "mucha" - z mianownikowej na
celownikow¹ - "musze" mo¿e wynikaæz analogii do konstrukcji sk³adniowej, któr¹ mo¿na by zrekonstruowaæjak 'przysz³o mi grzêzn¹æ jak musze w smole'.
Z podstawowego zwi¹zku pozostaje znaczenie powolnoœci, choæpowolnoœcikoniecznej, bo wymuszonej b³otnist¹ drog¹. Zmodyfikowany frazeologizm konotuje
przede wszystkim znaczenie zmagania siê, trudu.
4. "paœæ
w drodze trupem z konia"/: "paœæ
trupem", "spaœæ
z konia", "paœæ
w drodze": Myœla³em,¿e padnê w drodze trupem z konia, tak czu³em siê przemarz³v i nie wywczasowany (s. 240). Zwrot "paœæw drodze trupem z konia"
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nawi¹zuje do trzech podanych frazeologizmów. Skontaminowanie znaczeñ tych
zwi¹zków oddaje klimat skrajnego wyczerpania.
5. "przypuszczaj¹c na chybi³ trafi³"/: "iœæna chybi³ trafi³": Przypuszczaj¹c
na chybi³ trafi³..., ¿e to bêdzie nasza wieœ...d¹¿yliœmy w kierunku ognia
(s.
325). Podstawowy frazeologizm "iœæna chybi³ trafi³" ma znaczenie 'zdaæsiê na
przypadek, na los szczêœcia'.W zmodyfikowanym zwi¹zku wymieniony zosta³
czasownik "iœæ"na imies³owow¹ formê "przypuszczaj¹c". Mamy wiêc przeniesienie znaczenia ze sfery dzia³ania do sfery abstrakcji; imies³ów "przypuszczaj¹c"
ma charakter deliberatywny, znaczy 'snuædomys³y na podstawie jakichœdanych,
mniemaæ,uwa¿aæ,nie maj¹c pewnoœci'. Wspólnym elementem jest "niewiadoma"; kontekst, paradoksalnie, zdaje siêjednak sugerowaænie tylko domniemanie,
ale raczej pewnoœæ
co do obranego kierunku.
6. "suche jak szkapa telegramy"/: "wychud³y jak szkapa": Z areny dzia³añ
wojennych same nic nie mówi¹c, suche jak szkapa telegramy (s. 152). Zwi¹zek innowacyjny powsta³ w wyniku wymiany komponentu "wychud³y" na "suchy". Przymiotnik ten konotuje znaczenie zdawkowoœci przekazu, braku
komentarza, nijakoœci,nieefektownoœci.
W potocznej odmianie jêzyka funkcjonuje te¿ zwi¹zek "suchy jak szczapa".
Opisywana modyfikacja mo¿e wiêc byæte¿ tylko wynikiem przekszta³cenia fonologicznego.
W jêzyku Pamiêtnika zwraca uwagê niemal regularne pos³ugiwanie siê form¹ czasu zaprzesz³egooraz konstrukcjami imies³owowymi. Jakkolwiek w zakresie stosowania czasu zaprzesz³ego nie odnotowano ani jednego b³êdu (na 57
przyk³adów), to stosowanieimies³owowych równowa¿ników zdañ,zw³aszczaz imies³owem uprzednim, sprawia Majkowskiemu sporo k³opotów. Wadliwe stosowanie
wypowiedzeñ imies³owowych jest na ogó³ skutkiem zaburzeñ w zakresie sk³adni
wynikaj¹cych z jej "mówionoœci". Niedostatki dotycz¹ miêdzy innymi interpunkcji;
autor Pamiêtnika bardzo czêsto pomija kropkê miêdzy równowa¿nikiem a wypowiedzeniem nadrzêdnym; zaciera to siê samodzielnoœæ
wypowiedzeñ sk³adowych,
np. Poniewa¿ by³em g³odny, kaza³em Taderze daæ sobie kawa³ek chleba ze
smalcem, który zjad³em nie zsiad³szy z konia (s. 295); ... ale przybli¿ywszy siê
do pomostu przez rzeczkê spojrza³a na to piek³o przed sob¹... (s. 304); Wiêc
i ja zabrawszy jeszcze trzeciego sanitariusza (po jednym jest w ka¿dej baterii) w wozem i banda¿ami ruszy³em na plac boju (s. 301).
Wiele uchybieñ, z punktu widzenia dzisiejszej normy w zakresiepos³ugiwania
siê imies³owowymi równowa¿nikami zdañ, dotyczy naruszenia zasadyto¿samoœci
podmiotu wypowiedzenia. S¹ wypadki, kiedy wynika on z szerszego kontekstu,
a w konkretnej konstrukcji gubi siê przez zespolenie oznajmienia imies³owowego
w funkcji wypowiedzenia okolicznikowego czasu ze zdaniem (zdaniami) zawieraj¹cymi nieosobow¹ form¹ czasownika z "siê", np. Nie by³o miejsca, aby siê swo-
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bodnie obróciæ, a wyszed³szy na podwórze, tonê³o siê po kolana w b³ocie (s.
299-300); ...sama droga tak poorana, ¿e nie mo¿na ni¹ jechaæ, ale zboczywszy na pole jednak tak g³êboko siê nie utyka³o (s. 355).
Takie struktury sk³adniowe znaczeniowo zdaj¹ siê nadawaæwypowiedzi charakter pewnego uogólnienia.
W wypowiedzeniu: n);buch uniós³ by³ oba wozy na kilkanaœcie metrów
wysokoœci,a spad³szy na ziemiê znalaz³ siê ciê¿ki wóz na lekkim w groteskowym wprost po³o¿eniu (s. 303); zagubienie podmiotu jest wynikiem ogromnego
skrótu sk³adniowego;elidowanajest konstrukcja zapowiedzianaimies³owem "spad³-

szy" i od razu - "globalnie" podany zostajeskutek ca³egozdarzenia.Czêstes¹
przyk³ady wprowadzania imies³owowego równowa¿nika zdania zamiast zdañ skutkowych, czasowych czy celowych, np. W niej by³ piec, tak, ¿e otworzywszy
drzwi ciep³o do mej komory wchodzi³o (s. 263); Wypiwszy atoli kawê, tak mi
siê sen narzuci³, ¿em przy stole usn¹³ na pod³o¿onych pod twarz rêkach, budz¹c siê oko³o 61/2(s. 319). Imies³ów odczuwany jest przez autora Pamiêtnika

prawdopodobniejako forma lepsza,bardziejliteracka17 .

B³êdy w u¿yciu imies³owowych równowa¿ników zdañ dotycz¹ te¿ zachwiania relacji czasowych miêdzy wypowiedzeniami sk³adowymi, np. ...mia³ nieszczêœliwy wypadek wypad³szy z wozu (s. 418).
Nie sposóbpomin¹æ manierycznego wprost pos³ugiwania siê przez Majkowskiego wyrazem "atoli", który w swoim podstawowym znaczeniu mo¿e wyst¹piæ
w charakterze partyku³y "przecie¿", podkreœlaj¹cejoczywistoœæ
wypowiedzi, czêsto wprowadzaj¹cej odpowiedŸ na zawarte w poprzednim zdaniu pytanie lub maj¹cej charakter nawi¹zania: "otó¿". S³ownikowo podane jest te¿ znaczenie "atoli"
jako spójnika przeciwstawnego, rozpoczynaj¹cego wypowiedzenie wyra¿aj¹ce
zastrze¿enie,sprzeciw 'wszak¿e, jednak' 18. W tekœciePamiêtnika leksem ten ma
przede wszystkim tak¹ w³aœniesemantykê; wyra¿a przeciwieñstwo, kontrast, odmienne ujêcie treœci³¹czonych zdañ lub ich równorzêdnych czêœci.Równy jest
swoj¹ zawartoœci¹semantyczn¹takim spójnikomjak: 'jednak, mimo to, ale,wszak¿e',
np. Je¿eli mam szczêœcie,piec nie dymi. Za zwyczaj siê atoli szczêœcianie ma
(s. 254); Gospodarza nie by³o, by³ atoli starszy Rumun i kobieta (s. 262).
Czasem wprowadzenie tego wyrazu s³u¿y skontrastowaniu wiêkszych partii
tekstu, np. w inicjalnym zdaniu akapitu: ¯yjemy atoli w napiêciu (s. 271), zdaje siê
on wyra¿nie sugerowaæ³agodniejszy klimat wczeœniejszychrelacji i zapowiadaæ
niepokój.
17

"Wykroczenia" przeciw normie w pos³ugiwaniusiê wypowiedzeniamiz imies³owowymirównowa¿nikamizdañ mog¹ mieæz w³aœciwoœciami
dawnej sk³adni; imies³owowyrównowainik
zdaniaz imies³owemuprzednimw funkcji czasowejczêstyjest w PamiêtnikachPaska,zob. Z.
Klemensiewicz,Historia jêzykapolskiego,Warszawa1974,s. 422.
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Pamiêtnik z wojny europejskiej 1914 roku to jeszcze jeden tekst A. Majkowskiego napisany po polsku prócz zbioru Wiersze i Jrantówcf9, pierwszej wersji powieœci o Remusie2° i powieœciPomorzanie21.
Opisane zjawiska jêzykowe ogólnie charakteryzuj¹ polszczyznê Pamiêtnika
z wojny europejskiej, polszczyznê, która by³a dla A. Majkowskiego najogólniejszym "modelem jêzyka "22. Stylowo jest to tekst niejednolity. Zwyk³y, gor¹czkowy tok narracji, przesycony czêsto anakolutycznymi konstrukcjami, przeplata siê
z ca³ymi ustêpami zapisanymi starannym jêzykiem. Zwracaj¹ uwagê nawi¹zania
do dawnegojêzyka, do staropolszczyzny,jako punktu odniesienia, wzorca jêzykowego; poœwiadczaona te¿ poœredniokulturê literack¹ pisz¹cego, jego erudycjê.
Powy¿sze rozwa¿ania charakteryzuj¹ siê szkicowoœci¹, impresyjnoœci¹ ujêcia, dotykaj¹ zaledwie z³o¿onoœciproblemu jêzyka Pamiêtnika. Tekst ten, jak siê
wydaje, mo¿na by poddaæg³êbszej, wnikliwszej analizie. Osobnego studium wymaga³aby "mówionoœæ"sk³adni. Ciekawe by³oby równie¿ zbadanie indywidualizmów leksykalnych autora oraz wp³ywu jêzyka kaszubskiego i niemieckiego na
jêzyk Pamiêtnika z wojny europejskiej 1941 roku.

19

A. Majkowski, Wierszeifrantówci, Gdynia 1957.

20 A. Bukowski, Pierwsza wersja powieœciAleksandra Majkowskiego o Remusie, Gdañskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze, VIII (1965), nr 13, s. 157-182
21

A. Majkowski, Pomorzanie.Z rêkopisu do druku przygotowa³ai wstêpemopatrzy³aD. Majkowska, Gdañsk 1973. Bibliografiê utworów Majkowskiego pisanych po polsku podajê za: E.
Breza, Polszczyzna utworów A. Majkowskiego pisanych w jêzyku literackim, Zeszyty Naukowe
Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Prace Jêzykoznawcze, Nr 9, 1983, s. 27.

22

J. Treder,Kaszubszczyzna
"Remusa...",
s. 161.
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NAZWY
W UTWORACH

W£ASNE
JANA

PIEPKI

Przedmiotem mojej pracy s¹ nazwy osobowe i geograficzne w dwu powieœciachJana Piepkil: Cisza (skrót C) oraz Komu przypisano mi³oœæ(skrót K).
W pierwszej z nich wystêpuje ³¹cznie 176 nazw, w drugiej 145. Niektóre nazwy
u¿yte zosta³y w obu powieœciach.W obu te¿ pojawiaj¹ siê dla niektórych obiektów
geograficznych dwie nazwy: polska i niemiecka, a dla nazw osobowych warianty:
polski, niemiecki, kaszubski. Warianty nie zosta³y tu potraktowane jako odrêbne
nazwy.
Do nazw osobowych zaliczam nastêpuj¹ce kategorie: imiê pe³ne, imiê zdrobnia³e, nazwiska mêskie i ¿eñskie,pseudonimy i przezwiska oraz etnonimy. Do nazw
geograficznych nale¿¹ u¿yte w powieœciachnazwy miejscowoœcipolskie i obce,
choronimy, nazwy wodne i nieliczne inne.
Przy badaniu nazw interesowa³a mnie kwestia ich autentycznoœcii nieautentycznoœci(wed³ug klasyfikacji A. Wilkonia2) i sposób ich funkcjonowania w powieœciach,tj. stylistycznego ich wyzyskania.

NAZWY OSOBOWE

Imiona pe³ne

w Cjest 30 takich imion, w K - 23. £¹cznie pisarz wprowadzi³34 imiona
mêskie i 13 ¿eñskich.Wszystkie imiona s¹ autentyczne,tzn. pisarz nie tworzy
neologizmówimiennych.Zdecydowanawiêkszoœæ
odnosi siê do postaci fikcyjnych;powieœcizawieraj¹jedynie kilka imion postaciautentycznych:Adolf(Adolf
J. Piepka (ps. Staszków Jan, 1926-2001) z Lebna wyda³: Nasze strone. Wybór wierszy i opowiadañ kaszubskich (1955) (z Ropp1em), opowiadania Purtkowe stegne (1956), Stojedna chwilka.
Poezje, satyry i obrazek sceniczny (1961), Choróbsko. Komedia (1968), tomik wierszy Kamiszci (1983). W polskiej prozie stosuje dialektyzacjê, np. Hanesk (1957) czy dla dzieci i m³odzie¿y
Torbus i reszta zgrai (1978), Cieñ s³oñca (1984).
A. Wilkoñ. Nazewnictwo w utworach Stêfana ¯eromskiego, Wroc³aw 1970.
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Hitler), Antoni (Antoni Abraham), Wilhelm (cesarz niemiecki Wilhelm II: - To
by³o jesz za Wilhelma. C 92; - Za 1f)ilhelma okrête z naszymi jacha³e w swiat,
K 151) oraz biblijne, sakralne imiona: Piotr (Chyba wiesz, co to by³o [...] Jedn¹
nog¹ u Piotra niebieskiego. K 177), Maria i Józef, u¯yte wielokrotnie w wykrzyknieniu Marija, Józef, np. Marija, Józef! Tec to je czesto prowda... (C 88).
Józef pojawia siê tak¿e w funkcji oznaczania daty: Na wiosnê, jak s³uñce na
œwiêtegoJózefa spogl¹da³o na ziemiê, tedy Bartkowie ju¿ po polu siê wozili... (C 203). W tej samej funkcji równie¿ Micha³: (...) przy niej panienki MYstrojone jak na odpust w Micha³a. (C 74).
Bohaterowie fikcyjni nosz¹ imiona tradycyjnie u¿ywane w polszczyŸnie,przy
czym nie s¹ to imiona szczególniemodne w ostatnich dziesiêcioleciach (mo¿ez wyj¹tkiem Krzysztofa i Wojciecha, które jednak i wczeœniejby³y doœæ
popularne);
z mêskich, np.: Adam, Alojzy, Andrzej, Antoni, Bernard, Bogdan, Feliks, Jerzy,
Joachim, Leon, Tadeusz; z ¿eñskich: Aniela, Franciszka, Irena, Krystyna, Sabina. W obu powieœciachdla nazwania postaci fikcyjnych powtarzaj¹ siê imiona:
Franciszek, Helena, Jan, Józef, Marta, Teresa.
Poza imionami polskimi, które oczywiœciezdecydowanie przewa¿aj¹, pojawiaj¹ siê tak¿e obce, przede wszystkim niemieckie: - mêskie:Franz, Hans, Heinz, Kurt; - ¿eñskie: Charlotte i w postaci spolszczonej morfologicznie: Charlotta,
Christine, Erna; mêskie wschodnios³owiañskie Fiodor. Wariantywne postaci niemieckie i polskie przyjmuj¹ imiona: Christine II Krystyna, Hans II Jan. W Ciszy
niem. Franz funkcjonuje jako wariant zdrobnienia Franek: (...) odwróci³a j¹ [fotografiê - U.K.] grzbietem i przeczyta³a: Krysi - Franek. Przyjrza³a siê imionom MYpisanym o³ówkiem, (...) MYmaza³a tamto gumk¹ i napisa³a: Christel Franz. (C 199). O u¿yciu niemieckiego imienia (skróconego, które jednak, podobnie jak pozosta³etu wymienione, funkcjonuj¹ w jêzyku niemieckim jako formy urzêdowe, metrykalne) b¹dŸ kaszubskiego zdrobnienia, które Sych I 285 zapisuje
fonetycznie Fr¹c, rozstrzyga w powieœciachpisownia: dla formy niemieckiej Franz
z z, dla kaszubskiej Franc z .(:na koñcu. Warianty polskie i kaszubskie: Irena II
Jeryna, Teresa II Tresa, Franciszek II Franceszk, Marcin II Morcen, Piotr II
Pioter; tylko w postaci kaszubskiej wystêpuje Agniesza (derywat wsteczny od
Agnieszka; Sych I 2 notuje postaæAgnesa), Ksawer (w odmianie z -e- ruchomym; por. Prejbiszowa, matka Ksawra, K 129) oraz Ba¯)lI - Sych I 24 notuje
postaæBa¿ul 'Bazyli', ale VII 4 pod has³emBaaaaŸil objaœnia'przezwisko niejakiego j¹ka³y imieniem BaŸii, czyli Bazyli'.

Imiona zdrobnia³e
Zdrobnieniaimion s¹ niecoczêstszew K- 27; C -16; ³¹cznie 24 mêskie,18
¿eñskichijedno zgrubienie¿eñskiegoimienia.
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W imionach mêskich najczêstszym formantem hipokorystycznym jest -(e)k;
wystêpuje w 11 imionach. Formant bywa dodawany do pe³nego imienia (6): Fiodo rek, Kresztofelk, Ksawerk (w wo³aczu: - A mówi³eœ,¿e wszystko zrobione,
Ksawerku - K 129, ale te¿ w mianowniku: Wiêc Ksawerk z Sabin¹ bêd¹ mieli
wesele... K 172), Leonk, Lucyferek, Pioterk (... umar³a i posz³a stegn¹ prosto
do Pioterka. K 178; Tedy swiêty Pioterk otwiera ksiêgê i szuko, a szuko...
K 178); lub do skróconego (6): Franck (zob. Fr¹ck Sych I 285), Franek II Frank,
Józek II Józk, Jurek, Krystek, Tadek. Ju¿ znacznie rzadszym formantem jest -ch
(3): Leoch, Stach, Toch « Antoni); pozosta³e to: -ik (2): Jerzyk, Kazik; -sz:
Alosz; -uœ:Franuœ; -us: Andrus (Sych I 5 notuje Andris); -eszk: Lucyfereszk.
Poza tym stosowane s¹ skrócenia bez dodatkowych sufiksów: Fran - zawsze
w wo³aczu: Franu, Franc, Gust (Gust' Augustyn' podaje Sych I 2).
W imionach ¿eñskich formant -ka nie dominuje tak wyraŸnie jak -ek w mêskich; wystêpuje w 7 imionach: - pe³nych (3): Chrystinka, Jerynka, TereskaII

Treska,'skróconych(4): FrankaII Fronka,Hanka,Lotka « Charlotta), Nilka
« Petronela?). Drugim co do czêstoœciu¯ycia formantem jest -'a (5), zawsze
w formach skróconych: Frania, Genia, Hania, Józia, Krysia. Pojedynczo pojawiaj¹ siê: -sia: Gosia « Ma³gorzata, ale imiê pe³ne nie wystêpuje w powieœci);
-uchna: Martuchna, -(y)la: Maryla « Maria, raczej od dawnej postaci Maryja)
oraz niemiecki formant -el: Christel. Skrócenia (2): Lota, Nila « Petronela albo
Anulka, Anilka?). Raz u¿yte zosta³o zgrubienie z sufiksem -isko: Marcisko z odcieniem politowania: ..A tam Marcisko cierpliwie przestêpuje z nogi na nogê.
K 178.
Podstawow¹ funkcj¹ u¿ycia zdrobnieñ imion jest wyra¿enie stosunku emocjonalnego do nazywanych osób. Przejawia siê on zarówno w narracji, jak i w
wypowiedziach bohaterów. Mo¿na siê tak¿e dopatrywaæinnej jeszcze funkcji wskazywania wzglêdnego wieku osób, bo w wiêkszoœciwypadków zdrobnienia s¹
stosowane wobec m³odych ludzi, a hipokorystyk Franuœz -uœ,odczuwanym jako
bardziej pieszczotliwe ni¿ Franek z -ek, odnosi siê do ma³ego ch³opca, który mia³
nie wiêcej jak osiem lat, (K 71). W opowiadaniu o spotkaniu pewnej kobiety po
œmierci ze œwiêtym Piotrem wymiennie stosowane s¹ formy Marta, Marcisko,
Martuchna oraz Pioter, Pioterk. Nie tyle chodzi tu o stosunek emocjonalny do
osób, ile o nadanie ca³emu opowiadaniu sugestywnego i emocjonalnego charakteru.

Nazwiska
N azwiska mêskie
Do swoich powieœciwprowadzi³ pisarz 51 nazwisk mêskich - C 25, K 26.
Autentyczne nazwiska odnosz¹ce siê do autentycznych postaci wystêpuj¹
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tylko w Ciszy: Abraham (Antoni Abraham, o którym pisze autor: No, bo do Wersalu a¿ musia³ pojechaæ "kaszubski król ", jak zwano Antoniego Abrahama,
C 261); Hitler.
Autentyczne nazwiska odnosz¹ce siê do fikcyjnych postaci powieœciowych
(39) maj¹ poœwiadczeniaw SNW (poza jednym wyj¹tkiem); dotyczy to równie¿
nazwisk niemieckich (w powieœciach- nazwisk Kaszubów b¹dŸ Niemców). Nienotowany w SNW jest Dargolewski (zob. Breza, Przydomki 247).
Spor¹ grupê (9) stanowi¹ nazwiska na -ski, w tym tak¿e znane z Pomorza:
Bizewski, Burski, Czyszkowski, Dargolewski, Gumiñski (tylko w formie kaszubskiej Gumiñsci - K 103), Nogacki, Palewsky (to nazwisko Niemca, na co
wskazywaæ ma zakoñczenie -sky), Retczyñski (w SNW tylko forma ¿eñska),
Roguski. Jedno nazwisko równe przymiotnikowi apelatywnemu: Daleki.
W œródnazwisk polskich b¹dŸ spolszczonych s¹ rzeczownikowe zakoñczone
na spó³g³oskê (6): Borzym, Dybicz, Fabisz, Kozer, Prejbisz, ¯abczyk; zakoñczone na samog³oskê -a (11): Bianga, Ceynowa, Gojka, Golka, Krefta, Kru¿a, Langa, Minga, Muza, Sikora, Skiba.
Nazwiska niemieckie (11): Dalmann, Dammer, Drebler, During, Ferra,
Hoffer, von Kraft, Kunt, Mischke zwa³, zdaje sê, Mischke, Reth, Schoneck (w
SNW Schonek); rosyjskie (? - 1): SteJanow.
Nie sposób wypowiedzieæ siê co do autentycznoœci4 nazwisk obcych, których nie notuj¹ polskie Ÿród³a: Landis (litewskie), Pustenko (ruskie), Oberich,
Viebe (niemieckie).
Do nieautentycznych, bo nienotowanych w takiej postaci, w jakiej ich u¿y³
pisarz, zaliczam 6 nazwisk: H.ql:1k- odimienne, por. SNO I 185: Bartek; mO•lla te¿
przyj¹æ, ¿ejest to to samo nazwisko, w powieœciwystêpuj¹ce w kaszubskiej formie, tzn. z usuniêciem -e- ruchomego (zob. wy¿ej Gumiñski); Drawka - SNW II
510 notuje (wprawdzie z frekwencj¹ zerow¹) formy Drawe, Drawke; Breza Nazwiska 115-6: Drawc, Drawe; formant -ka (lub -a) pe³ni tu funkcjê polszcz¹c¹;
Drobnerski - SNW II 523: Drobner - rozszerzenie o formant nazwiskotwórczy
-ski; Flemka - SNW 111132:Flemke; w tym przyk³adzie polskie -ka za niem. -ke;
Kunczorka - zapewne od niem. imienia Kuonrad3 z pol. sufIksem -ka, por. Kuncer, Kunczer SNW V 418; Zanara - SNW X 426 notuje: Zantor, Zantar, Zanter; mo¿e derywat hipokorystyczny od Aleksander lub przeniesienie do kategorii
nazw osobowych nazwy geograficznej - por. Zantyr, niegdyœwyspa na Wiœle
w rozwidleniu Wis³y i Nogatu4.
Niejednokrotnie stosuje pisarz warianty fonetyczne polskie i kaszubskie: Bizewski II Bizewsci, star³ Bizewsci, Burski II Bursci, Dargolewski II Dargolew-

3
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Dziêkujê prof. E. Brezie za tê sugestiê.
H. Górnowiczpod¹je pod has³em*S¹cirz, PMT IV 219-220.
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sci (- Zwiê sê Dargolewsci. C 9), Nogacki II Nogacci, Sikora II Sykora (Niech przejad¹, Sykora - skoñczy³a akcentuj¹c pierwsz¹ sylabê nazwiska.
K 104), Flemka, Flemki II Flemci (... za nimi œmieræchodzi taka, jaka przysz³a
do Franza Flemci... C 253). Poza ostatnimi dotyczy to nazwisk na -ski. Warianty
polsko-niemieckie maj¹ charakter g³ównie graficzny: w nazwiskach na -ski pojawia siê -y na koñcu (w wypowiedziach Niemców): Herr Dargolewsky, Retcynsky - zaznaczona trudnoœæ
w wymówieniu polskich g³osek przez Niemca; Musa
(Muza).
Nazwiska synów, zgodnie ze stanem gwar na Pomorzu, w tym tak¿e na Kaszubach,maj¹postaæ: imiê (pe³ne lub zdrobnia³e), rzadziej inne okreœlenie+ nazwisko w dope³niaczu l.mn.: Stefan Gojków, Jan Dreblerów, Gust Bartków, Jerzyk
Dybiczów, najm³odzy Burskich; ale zdarza siê te¿ forma mianownikowa w lp.,
równa nazwisku ojca: Feliks Kru¿a (Ze wsi bior¹ pierwszych do wojska. To s¹:
Feliks Kru¿a, Stefan Gojków, Jan Dreblerów i Gust Bartków. C 201).
Nazwiska ¿eñskie
W obu powieœciachwystêpuje ³¹cznie 21 nazwisk ¿eñskich - C 6, K 15.
¯eñskie nazwiska przymiotnikowe przyjmuj¹ koñcówkê -a: Burska, Dargolewska, Or³owska (forma mêska w powieœci nie wystêpuje), Palewska. Nazwiska
rzeczownikowe tworzone s¹ najczêœciejsufiksem -owa, zarówno od nazwisk mêskich zakoñczonych na spó³g³oskê(10): Bartkowa, Borzymowa, Duringowa, Flemkowa, Landisowa, Prejbiszowa, Rethowa, Szpringerowa, Walczakowa,
¯abczykowa; jak i zakoñczonych na samog³oskê -a (4): Mingowa, Muzowa,
Skibowa, Zantyrowa. Tylko w dwóch nazwiskach wystêpuje sufiks -fa: Ceynowka, Dybiczka. W nazwisku córki w jednokrotnym u¿yciu -ówna: Landisówna, obok tego dope³niacz l.mn. nazwiska: Sabina Landisów (...matka Ksawra,
który szed³ w parze z Sabin¹ Landisów, K 129). Zasad¹ jest stosowanie w nazwiskach ¿eñskich przyrostków feminatywnych; dotyczy to równie¿ nazwisk niemieckich i zniemczonych oraz jedynego w powieœciachnazwiska litewskiego.
Odstêpstwem od tej zasady s¹ wypowiedzi Niemców (np. Fraulein Christine
During jest, prawdê mówi¹c, ju¿ zatwierdzona. C 198-9).
Imiona i nazwiska pe³ni¹ w powieœciachfunkcjê socjologiczn¹, która przejawia siê w ró¿ny sposób. Kaszubskie warianty fonetyczne zazwyczaj sygnalizuj¹
kaszubsk¹ przynale¿noœæ
etniczn¹ nosiciela nazwy lub osoby, która u¿ywa w swoich wypowiedziach takiej formy. Najczêœciejw grê wchodzi i jedno, i drugie równoczeœnie.Ale bywa i tak, ¿e S¹siad, Burski, przesiedleniec ze wschodu, (K 14)
przez swego kaszubskiego s¹siada Muzê jest nazywany Bursci, np. - Po¿ycz
konia, Bursci. (K 6); - G³upijes, Bursci! (K 115); narrator Ciszy jednego z m³odych bohaterów, Krzysztofa, nazywa Kresztofelk; oraz ¿e nie-Kaszubi u¿ywaj¹
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form kaszubskich, np. Landis-Litwin powiada: mo¿e Treska mnie odm³odzi t¹
drug¹ po³ow¹? (K 33); m³odzi przybysze z miasta, którzy na Kaszubach spêdzaj¹
wakacje, po pewnym czasie zwracaj¹ siê do bohatera-narratora: - Nie to, panie
Dargolewsci - powiedzia³ nazwisko w mojej mowie. (C 99).
Nazwiska o brzmieniu niemieckim tylko w pewnym stopniu wskazuj¹ na niemieck¹ narodowoœæ
nosicieli. Nierzadko po niemiecku brzmi¹ nazwiska Kaszubów. Z drugiej strony Niemcy nosz¹ czasem nazwiska polskie. Z tego wzglêdu
o przynale¿noœcinarodowej decyduj¹ dodatkowe informacje zawarte w kontekstach, np.: Muza wraca³ z lasu, a on szed³ tam z córk¹ drugiego Niemca, Ern¹
Palewsk¹. (K 42); - Tak, on sê zwa³ Kurt, a nazwisko?.. Poczekajcie, on sê
zwa³, zdaje sê, Mischke, by³ z Westfalów, tam od Francji. (C 223); Chocia¿by
taki Dalmann, samotnik i Niemiec od spamiêtania, od wiek wieków, (...) (C 60).
Znacz¹ce s¹ jednak zmiany w czasie wojny polskiego nazwiska na niemieckie:
Kunczorka na Kunt: Niemieckim so³tysem, zwanym przodownikiem gromady,
by³ Kunczorka. Nazywa³ siê ju¿ wtedy Kunt. (C 137); Retczyñski na Reth: - Ja
gratulujê panu, Herr Reth. To ju¿ brzmi rasowo po niemiecku. Wspaniale, ¿e
pan prosi³ o nazwisko pisane przez "th". (C 108). Zw³aszcza w tym drugim
wypadku komentarze nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, ¿e chodzi tu te¿ o charakterystykê bohatera: a Retczyñski sprzeda³ siê z dusz¹ i cia³em tym, którzy 11,ymordowali w Piaœnicyju¿ parê tysiêcy ludzi. (C 186); poczu³a siê tak, jakby za
ni¹ sta³ ojciec, a z przodu, w przejœciu, sam Herr Reth-Retczyñski, (...) (C 236).
O zwi¹zku nazwiska z narodowoœci¹ mówi w tej powieœciDalmann: Moja rodzina wprawdzie kiedyœsiê zwa³a Daleki, ale to by³o za prapradziada i chyba
nie jest prawd¹. Czu³em siê zawsze Niemcem. ( C 115).
W Komu przypisano mi³oœæ...
osadnicy ze wschodu nosz¹ nazwiska, które
wyraŸnie ich pochodzenie lokalizuj¹: Landis, Pustenko, Stefanow, w mniejszym
stopniu Dybicz.

Przezwiskai pseudonimy
W Komu przypisano... s¹ 4 przezwiska, natomiast w Ciszy 14 pseudonimów partyzanckich.
Spoœródprzezwisk dwa maj¹ swoje Ÿród³ow ulubionych powiedzonkach, czêsto powtarzanych przez osobê przezwan¹:
Furdyczka: - Furdyczka, mo¿e Treska mnie odm³odzi t¹ drug¹ po³ow¹?
(K 33); bo niby mia³ daæ Tresce spokój, jak mówi³ œmiej¹c siê Furdyczka,
(K 34). Przypuszczam, ¿ejest to indywidualne zdrobnienie od furda przestarzale
'o rzeczy ma³o wa¿nej, g³upstwie, b³ahostce; o czymœ,co chce siê zbagatelizowaæ,
zlekcewa¿yæ' SJP.
Meinlibermann: Sadnii, "mein lieber Mann" [...] Bizewski wtr¹ca³ w mowie
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s³owa niemieckie, mia³ powiedzenie, które znaczy³o tyle, co "mój drogi ch³opie",
tym powiedzeniem go nazywano czêœciejwe wsi ni¿ nazwiskiem. (K 25); Dobrze, ¿ejo cebie widzê, mejnliberman. (K 25); Ale stary Mejnliberman zapyta³,
gdy tylko zobaczy³ Muzê w progu: (K 106).
Minguszka w okazjonalnym u¿yciu: Pustenko wo³a³: - Minga, Minguszku! (K 132); od nazwiska, niby zdrobnienie.
Palecznik: Zna³a jes Tresko, Palecznika? [...] Palecznik ¿y³ za mojech
usmarkanych lat. On sê zwa³ Golka, ale my mu tak sobie powiodali Palecznik. (K 48); od dawnego apelatywu kaszubskiego palecñik: 'mê¿czyzna chodz¹cy
z lask¹', Sych IV 13.
W funkcji przezwiskowej pojawia siê te¿ etnonim Litwin: Obs³ugiwa³a
kupuj¹cych, jednym z nich by³ Landis-Litwin. [...] - Proszê, panie Litwin,
czego pan... [...] Rozeœmia³asiê, bo przypomnia³ jej trzecie nazwanie: Furdyczka, Stary Bizewski: Mejnliberman i Landis-Litwin: Furdyczka! (K 33). "Pe³ne
nazwanie" tej postaci to Landis-Litwin, o czym szerzej mówi narrator: Teresa
kiedyœnie wiedzia³a, ¿e nazwisko tego osadnika to po³owa jego nazywania Landis, a Litwina dodano mu we wsi zaraz w czterdziestym pi¹tym i tak ju¿
zosta³o. Dowiedzia³a siê o tym od matki, gdy by³a ju¿ w pi¹tej klasie i odt¹d
nazywa³a go "raz jedn¹ po³ówk¹, raz drug¹". (K 33). W³aœnieo to pe³ne nazwanie upomnia³ siê bohater: Furdyczka, mo¿e Treska mnie odm³odzi t¹ drug¹
po³ow¹? (K 33).
Pseudonimy partyzanckie pojawiaj¹ siê w retrospektywnych partiach Ciszy.
Pisarz (albo wydawca) ujmuje je w cudzys³ów, który tu pomijam. Pochodz¹ one od
staropolskichimion hipokorystycznych: Dobek,Mieszk, od gwarowej postaciimienia:
Jamroz (: Ambro¿y), od imienia niemieckiego: Tiel, zob. Breza, Nazwiska 117: "Od
germañskiego imienia Thilo mamy dziœpomorskie nazwiska Thiel i Tyl, (...)"; od
apelatywów: osobowego: Szpektor, gwarowe (spektor w dawnych maj¹tkach
ziemskich: 'ekonom'; 'inspektor szkolny', Sych V 284); nazw zwierz¹t: Wilk, Wrona; roœlin:Buk, K³os (raz te¿ u¿yty w formie zdrobnia³ej K³osek: To siê, "K³osku",
wspaniale daje mówi¹c, ¿e ca³e cia³o twoje, ale to gard³o zostaw mnie". C 262),
obiektu geograficznego: Las; abstraktu: Porada, Bielina? Jedyny ¿eñski pseudonim to wystêpuj¹ce w tej funkcji imiê Marta.

Etnonimy
W Ciszy jest 14 etnonimów, w Komu przypisano... - 11. Podobniejak
w wypadku innych nazw, niektóre wystêpuj¹ tylko w formie polskiej, inne
w wariantachpolskich i kaszubskich,rzadko niemieckich; dwa etnonimy maj¹
wy³¹cznie kaszubsk¹postaæ:Beloce, Terkowie 'Turcy'. Czêœciejstosowanes¹
w liczbie mnogiej: Anglicy, Besarabi, CyganieII Cegóni,KaszubiII KaszebiII
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Kaszuben, Krzy¿acy, Niemcy II Niemce II Miemcy, Polacy II Polochy II Polacken,
Prusacy, Szwedowie, Œl¹zacy, Westfale, ¯ydzi. Wariantywne postaci tak¿e w lp.:
Kaszub II Kaszuba II Kaszeba, Krzy¿ak II Krzy¿ok, Niemiec II Niemc II Miemiec,
Polak II Poloch, Szwed, ¯yd II ¯ed. Warianty s³owotwórcze: Besarabczyk II
Besarab: (...) ja bêdê robi³ teraz u Besaraba. (C 280). Pojawia siê te¿ forma lp.
w funkcji l.mn., tzn. na okreœleniezbiorowoœci: Rusek (Uderzyle na Ruska. Toje
co baro nowego. C 200). Zdecydowanie rzadkie s¹ ¿eñskie etnonimy (2): Dobrze,
¿e w³adza i o tym pomyœla³a zabraniaj¹c o¿enków Polaków z Niemkami i
Niemców z Polkami. (C 234).

NAZWY GEOGRAFICZNE
W Ciszy znajduje siê 36 nazw polskich miejscowoœci, w Komu przypisano
mi³oœæ...
- 23. Zaledwie 12 wskazujemiejscowoœci
spozaPomorza;s¹ to znane
miasta: Bydgoszcz, Grodno, Kielce, Nak³o, Ostro³êka, Oœwiêcim,Poznañ, Toruñ,
Warszawa, Wilno. Trudno zlokalizowaæ Boles³awiec; K. Rymut5 wymienia dwie
miejscowoœci: 1. miasto w woj. jeleniogórskim oraz 2. dawniej miasto, dziœwieœ
gminna w woj. kaliskim. Kontekst u¿ycia nazwy w powieœci nie rozstrzyga
w¹tpliwoœci: Jak zajadê do swoich, w Boles³awcu siê oni osiedlili... Tam nie
maj¹ morza pod bokiem... K 78 (mówi jeden z osadników z kresów wschodnich). Jedna nazwa odnosi siê do wsi, a nie miasta: Gdy chcia³em wiedzieæ,czy
pamiêta jak¹œ wieœz tamtych stron [pod Ostro³êk¹ - U.K.], powiedzia³, ¿e tak,
¿e by³a tam osada Dzbenin, (...) C 208. Nazwa Dzbenin, jak wszystkie pozosta³e,
jest autentyczna, jako wieœw pow. ostro³êckim - notuje SG 11259.
Ze wzglêdu na umiejscowienie akcji obu powieœcidominuj¹ nazwy miast i wsi
z Pomorza, a w szczególnoœciz Kaszub. Nie ulega w¹tpliwoœci autentycznoœæ
18
nazw miast (do 17 obiektów), takich m.in. jak Chojnice, Hel, Jastrzêbia Góra,
Kartuzy, Puck, S³awno, S³upsk, Starogard, Tczew, W³adys³awowo; oraz 16 nazw
wsi i przysió³ków, z których wiêkszoœæ
pochodzi z pow. puckiego: Czechy,przys.

,
.
3 km od Swlecina,Dêbki, Domatowo,Domatówko,Karwia, Krokowo, Leœniewo, Ostrowo,Piaœnicai WielkaPiaœnica,Wielka Wieœ
Halerowo, ¯arnowiec wszystkienotowanew PMT III; z pow. wejherowskiegoWarszkowoPMT XIV
97; z pow. koœcierskiego
Lipusz PMT I 75; Oksywie,te¿ OksywieStare, dziœ
dzielnica Gdyni. Przy okazji uwaga poprawnoœciowa.Rumia wystêpuje
w dope³niaczui celowniku z -ii: Potem,gdy wróci³ tu¿przed wyjazdemdo Rumii
z komendanturypolicji, (...) (C 197); "Szczególneobserwacjenale¿¹ siê Rumii
z racji lotniska," (C 197).Co do odmiany i pisowni JerzyTrederstwierdza:"U
mi¹jscowej ludnoœcii w prasie gdañskiej nazwa Rumia ma w dope³niaczu,

K. Rymut, NazwymiastPolski, Wroc³aw [i in.] 1980,s. 40.
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celowniku i miejscowniku formê Rumi, [...] W publikacjach pozapomorskich
spotykana jest forma Rumii, z -ii, któr¹ uznajemy za b³êdn¹ "6 .
Pomorskie i kaszubskienazwy pe³ni¹ funkcjê lokalizuj¹c¹ - wskazuj¹ na miejsce rozgrywania siê zdarzeñ. Przez swoj¹ autentycznoœæpodkreœlaj¹ realizm
powieœci.Temu s³u¿yrównie¿ ciekawy zabieg stylistyczny - brak nazwy wsi, która
jest miejscem akcji Ciszy: Postanowi³a wpierw nanieœæ
nazwy wiosek na osobne arkusze. Pi¹ta by³ajej wieœ.(C 200). Wiadomo, ¿e w pobli¿u tej wsi le¿y jez.
Dobre. Z kolei w Komu przypisano mi³oœæ
autentyczna nazwa polska Ma³awieœ,
niem. Kleindorf zosta³anadanafikcyjnemu obiektowi na Pomorzu7 : Sadnij, "mein
lieber Mann" i powiadoj, co je w Kleindorfie nowego? [...] Powiedzia³ te¿
kiedyœ do Muzy, ¿e czasy stare od nowych nie uciek³y daleko, a gdy Muza
spyta³, niby dlaczego, us³ysza³: - Noprzód Kleindo1: a teroz Ma³awies... (K 25).
A w innym miejscu: Siedzia³ wiêc i s³ucha³ cierpliwie gadki farbowanej fantazj¹,
któr¹ zna³a ca³a Ponjida. W³aœnie: u Muzy te¿ ta nazwa zajê³a ju¿ wiêcej
miejsca, ni¿ urzêdowa - Ma³awieœ. (K 106).
Dwie nazwy: gajówki i przysió³ka nie s¹ notowane w Ÿród³ach - Firszta
i Ponjide (obie K). Autor powieœci objaœniaje nastêpuj¹co: Firszta by³a pod
samym lasem. [...] Nawet obaj Muzowie zapomnieli o Forsterze, o niemieckim
leœniczym; zosta³a po nim tylko gajówka, której nazwa brzmia³a w³aœnie Firszta. (K 32). O drugim obiekcie i o jego nazwie: Wybudowanie, to, co rozsiad³o
siê paroma domami zaraz za wsi¹, pod lasem ju¿ prawie, nazywali ludzie
i dziœPonjide. [...] - Nazwa Ponjide jest prosta: od ¯yda, "von lude", dziœ
Ponjide. (K 12); ale w innym miejscu: A nazwa Ponjide by³a tak swojska, jak
ziemia, która j¹ nosi³a: kaszubskie ostrze¿enie, ¿e "pón jidze!". (K 13).
Podobniejak w wypadku nazw osobowych tak¿enazwy miejscowe wystêpuj¹
niekiedy w wariantach polskich i kaszubskich: Bytów II Betow (?):- Wódka je
z piek³a - [...] Z Betowa przysz³a do nas. (K 60); Gdañsk II Gduñsk, Koœcierzyna II Koscerzyna: i ruszy³ w stronê Lipusza, pod Koscerzyna, (K 60);
PiaœnicaII Piosznica. (O niemieckich nazwach niektórych miejscowoœci mowa
bêdzie dalej). Dla Gdañska stosuje pisarz tak¿e nazwê Wolne Miasto II Wolne
Miasto Gdañsk: pamiêtam tylko tyle, i¿ uczyliœmysiê, ¿e to by³o Wolne Miasto,
¿e traktat tak zdecydowa³. (C 192-3); Na ujœciu zadzierzgnêli pêtlê: Wolne
Miasto Gdañsk, Freie Stadt Danzig. (C 262). Dla Gdyni jeden raz pojawia siê
kalka niemieckiej nazwy z czasów okupacji Port Gotów; ta forma nigdy nie by³a
u¿ywana w jêzyku polskim (Mamy wspania³y port. Port Gotów, czyli Gotenhafen, panie Reth. C 111 w wypowiedzi Niemca).

6

J. Treder,Rumia, [w]: Nazwymiast PomorzaGdañskiego,wyd. 2, Gdañsk1999,s. 179-180.

7 SG IV 127 podaje nazwê niem. z innych regionów; SG VI 29-30 ma nazwy 20 obiektów z innych
re~ionów.
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Obce nazwy miejscowe (K 5, C 9) to nazwy obcych miast, np. Berlin, Brema
II Bremen, Hamburg, Marsylia, Tobruk, b¹dŸ niemieckie nazwy polskich obiektów: Domatau (Poln¹ drog¹ doszed³ do wsi, zwa³a siê Domatau, ale to by³o
przecie¿ Domatowo, C 151), Danzig, Gotenhafen, Neustadt ([Drebler - U.K.]
No, a przy tym po niemiecku jeszcze ze szko³y myœla³, Wis³ê zwa³ Weichsel,
a na Wejherowo godo³ Neustadt. C 203), Stutthof (- Nie wiemy, dok¹d nas
wioz¹. Mo¿e do Stutthofu. Gdy Józef spyta³, co to takiego, wiêzieñ objaœni³:Obóz koncentracyjny, taki gdañski Oœwiêcim. C 28).
Do Ciszy wprowadzi³ pisarz kilka nazw wodnych. Poza wspomnianymi ju¿
w cytacie Wis³¹ i Weichselinne s¹ tak¿epowszechnie znane: Ba³tyk, Hel (pamiêta³
przeja¿d¿kê niewielkim stateczkiem na Hel. C 149), Pó³wysep Helski, Wo³ga
(a jesz wioz¹ nam na kark Niemców z Besarabii, z Litwy, £otwy, od Wo³gi a¿
wioz¹, C 254). Mniej znana, ale autentyczna jest nazwa jeziora Dobre (Odwróci³
siê w stronê jeziora. - Ono siê zwie Dobre, tak? C 6; By³em tego samego dnia
nad tym ich jeziorem Dobrym. C 33); zob. PMT III 114. W Komu przypisano...
jest tylko jedna nazwa wodna - niemiecka nazwa Ba³tyku Ostsee: (...) bo gdyby
nie rachowali oni wszyscy po siedem razy, to dawno by Kaszubów w nadmorskich stronach nie by³o i Polska by ju¿ dawien dawno morze ca³kiem straci³a,
a tak nie straci³a nawet wtedy, gdy zwa³o siê to morze "Ostsee"... K 161.
Z kolei jedyna nazwa terenowa l¹dowa wystêpuje w Komu przypisano... Syberia, o której pisze autor: - Jan przyszed³ do mnie na b³oto, bo wiedzia³, ¿e
tam bêdê w sprawie Syberii. Ta Syberia to s¹ tacie nieu¿ytki po wykopanym
torfie. Nie wiem, kto tak nazwa³ te do³y, ta nazwa by³a ju¿ jak ojciec jeszcze
gospodarzy³ na naszym. (K 74). Sama nazwa w takiej funkcji terenowej, importowana, jest autentyczna, nie wiem jednak, czy obiekt opisany w powieœcijest
autentyczny. J. Treder notuje inne obiekty o takich nazwach: 1. pola piaszczyste
przy Mieruszynie; 2. pola przy Ch³apowie.
Choronimy, które wystêpuj¹ w powieœciach(C 16, K 8), zwi¹zane s¹ z losami
bohaterów i ca³ych narodów w czasie wojen, pojawiaj¹ siê wiêc w retrospekcjach
i wspomnieniach, np.: Muza wiedzia³, ¿e i tym razem stark najpierw zaprowadzi go na wojnê, a¿ na Ba³kany, gdzie zagna³o go w latach piêtnastych-szesnastych. (K 106); Bernard te¿ walczy³, on te¿ sê bi³. To by³o we Francji.
(C 106-7). Podobn¹ funkcjê pe³ni¹ zreszt¹ obce nazwy miejscowe, np. Do Afryci
okrêtem nas zatransportowali - mówi³. - Z Marsylie to by³o. [...] Wszyscy
chcieli uciec, jeszcze przed Marsyli¹ chcieli... (C 223).
Parokrotne metaforyczne u¿ycia nazw9 sygnalizowane s¹ przez: 1) liczbê

8
9

J. Treder,S³owniknazwtereno~ch by³egopowiatu puckiego,ZNUG, Pr. Jêz.5, 1977,s. 90.
O metaforachnazewniczychzob. Cz. Kosy1,Metaforyczneu¿ycienazw w³asnych,[w:] tego¿,
Forma i funkc;anazww³asnych,Lublin 1983,s. 124-133.
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mnog¹ zamiast pojedynczej: "Jednego dnia przejacho³ Lucyfer na ¿eloznym
koniu. Jesz gorsze je to, ¿e przywlók³ ca³e chmure swoich Lucyferków, [...]
Nogorszy je taki, co to sê z anió³ka sto³. Przypodoba sê Lucyfrom, naspiewo,
¿ebejeno mu chcele pozwolec sê obrócec w us³u¿nego Lucyfereszka". (C 86;
tak narrator opisuje w swojej Sybyli, tj. dzienniku, okupacjê); niezwyczajne sprawy siê dzia³y, takie, które zdrajcy - Rethowie spisuj¹ teraz us³u¿nie hitlerowcomjako niemieckie zwyciêstwa. (C 259); 2) wyst¹pienie obok nazwy nietypowego
okreœlnika: Obóz koncentracyjny, taki gdañski Oœwiêcim.(C 28; o Stutthofie);
3) przeniesienie nazwy do innej kategorii nazewniczej: Ten ca³y Borzym niejest
¿adnym arcybiskupem. To jest tylko taki sobie p¹tnik. [...] - Od jednej pani
Kalwarii, do drugiej procesjuje. (K 162).
Nazwy w omawianych powieœciach stanowi¹ pewien system. W obydwu
ró¿norodnoœæ
jêzykowa nazw - niemieckie, polskie, kaszubskie, kresowe - nie jest
przypadkowa. Ilustruj¹ one skomplikowan¹ historiê Pomorza, a zw³aszczaKaszub
i jej mieszkañcówprzynajmniej od pocz¹tku XX wieku (tego okresu dotycz¹ wspomnienia starka Bizewskiego z Komu przypisano mi³oœæ...)poprzez czasy I i II
wojny œwiatowej (A dwóch synów cyfrowónych na volksdeutschów u Kunta
i Rethajeju¿ w polskim wojsku w Anglii. C 255) do powojennych. Wskazuj¹ na
wspó³istnienie i mieszanie siê przez wiele pokoleñ elementu niemieckiego i kaszubskiego: Kilka pokoleñ musia³o prze¿yæ,¿eby Duringowa zapomnia³a kaszubskiej mowy, a i to tylko w po³owie. (C 233-4); Ale jestem pewny, ba, gwarantujê,
¿e dzieci ewentualnej Flemkowej z domu During nie mówi³yby po niemiecku.
(C 234). Dokumentuj¹ tak¿e powojenne wrastanie (tak to okreœlaPiepka) w œrodowisko Kaszubów osadników ze wschodu i innych regionów Polski: Jeszcze
Pustenko z tych, co po wojnie musieli wrosn¹æ w te strony (...) (K 122); Zreszt¹
ty tak nó wejrzyj na Nogacciego. To je jeden z wajich strón, a chce jachac
[do Niemiec - U.K.]. Jeszcze mówi³ Muza dalej, Burski s³ucha³, nie przerywa³,
wiêc Muza mówi³, ¿e siê bardzo dziwi, ¿e tak oni, niby ci nowi Kaszubi z Wilna,
z Kielców niby, ¿e ci Kaszubi z ró¿nych stron Polski siê tak ma³o dziwi¹ z okazji
wyjazdu Nogackiego, ¿e w³aœnie oni, tutejsi Kaszubi Nogackiemu na
od¿egnanie nawet rêki nie podadz¹, (...) (K 153). S¹dzê, ¿e funkcja nazewnictwa jako ca³oœciw tych powieœciachw³aœniena tym polega.~

Objaœnieniaskrótów
a) powieœciJanaPiepki:
C - Cisza,Warszawa1970
K - Komu vrzvvisano mi³oœæ Gdañsk 1976
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b) literatury:
Breza Nazwiska - E. Breza, NazwiskaPomorzan.Pochodzeniei zmiany,
Gdañsk2000
Breza Przydomki - E. Breza, Pochodzenieprzydomków szlachty Pomorza Gdañskiego,Gdañsk 1978
PMT I-E. Breza, Toponimiapowiatu koœcierskiego,
Gdañsk 1974
PMT III - J. Treder, Toponimiaby³egopowiatu puckiego, Gdañsk 1977
PMT IV - H. Gómowicz, ToponimiaPowiœlaGdañskiego,Gdañsk 1980
PMT XIV - J. Treder, Toponimiapowiatu wejherowskiego,Gdañsk 1997
SG - S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich,pod red. F. Su1inñerskiego,
B. Chlebowskiego,W. Walewskiego,t. lXV, Warszawa1880-1902
SNW - S³ownik nazwisk wspó³czeœnie
w Polsce u¿ywanych,wyd. K.
Rymut,t. I-X, Kraków 1992-1994
Sych - B. Sychta,S³ownikgwar kaszubskichna tle kultury ludowej, t. lVII, Gdañsk1967-1976
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o PRZESTRZENI W OPOWIADANIACH
ANNY £AJMING JÊZYKOZNAWCZO
Materia³ do analizy zaczerpniêty zosta³ ze zbioru opowiadañ Czterolistna
koniczyna oraz z opowiadania Nad jeziorem z tomu Mrok i œwir.
Ca³oœcioweujêcie zagadnienia przestrzeni wykracza poza ramy jednego referatu, dlatego te¿ z koniecznoœcitemat potraktowany zostaje szkicowo. Pragnê
zwróciæuwagê na cechy, moim zdaniem, najbardziej typowe dla przestrzeni w opowiadaniach Anny Lajming.
Abstrakcyjna, trójwymiarowa, nieskoñczona przestrzeñ w opowiadaniach pisarki zyskuje granice i staje siê miejscem, a wiêc punktem, czêœci¹obszaru nieograniczonego.Granice miejsca wyznaczone zostaj¹ przezjêzyk bohaterów i nazwy
topograficzne. Opowiadania A. Lajming prowadzone s¹ dwujêzycznie: narracja
po polsku, dialogi zaœw jêzyku regionalnym, którego g³ównymi cechami S¹2:
1) stwardnienie szeregu cisz¹cego: dzece, rodzec, jesc, godac;
2) zmiana pospalatalnych k'g' w æ3' (lub c 3): wardzi 'wargi', szwa-dzierka
'szwagierka',jaczim 'jakim', drobci 'drabki, drabiny',pioœciem 'pias-kiem', wieldzi
'wielgi, wielki' itp.;
3) przejœciekrótkich i y u w tylne, niezaokr¹glone e: te 'ty', ¿ebe '¿eby", ce
'ci', lest 'list', ledze 'ludzie', gêse 'gêsi', goscena 'goœcina', bela 'by³a';
4) zanik e ruchomego: kupc, kónc, gork, Jurk, Smêtk;
5) pozosta³oœciliczby podwójnej zw³aszcza w odmianie zaimków: ma 'my
dwoje', wama 'wam dwojgu', "A sk¹dka wa jesta?" (s. 96);
6) specyficzna leksyka: bulwe 'ziemniaki', brifkorz' listonosz', jikra '³ydka', sznek 'dro¿d¿ówka', gbur 'bogaty gospodarz', pata rok 'biedny gospodarz',
brutka 'panna, narzeczona', slodk 'tylna czêœæ
cia³a', wilbon 'droga w lesie powsta³a po wyr¹baniu drzew, przesieka'.
Jêzyk bohaterów wskazuje zatem na Kaszuby. Zaœnazwy topograficzne, takie
jak: Brusy, Chojn ice, Koœcierzyna, Lipusz, Sommo, Turzno, Stê¿yca, Leœno,
Parzyn, Kruszyn, Kalisz Pomorski, jeziora - Kruszyñskie iSomiñskie, ograniA. Lajming, Czterolistnakoniczyna,Gdañsk1985;tej¿e,Mrok i œwit,S³upsk1994.
Por. J. Treder,Jêzykprozy Anny £ajming, [w:] Dom s³owa Anny £ajming, red. J. Kêciñska,
Gdañsk-Wejherowo1999,s. 59-74.
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czaj¹ przestrzeñdo Kaszub po³udniowych, a w³aœciwieich pogranicza, tak¿ew sensie politycznym, bowiem tu bieg³a granica z Niemcami.
S¹ to nazwy autentyczne, a wiêc przejête z istniej¹cego zasobu s³ownictwa3 .
Znacz¹cy jest oczywiœciewybór tych, a nie innych nazw. Wyznaczaj¹ one
niezbyt rozleg³y teren rodzinny pisarki, urodzonej w Przymuszewie ko³o Chojnic
w rodzinie ¯muda- Trzebiatowskich (w 1904 r.), póŸniej zamieszka³ej w Parzynie,
po wojnie zaœw S³upsku4.
Oprócz elementów jêzykowych tak¿e elementy krajobrazu okreœlaj¹ przestrzeñ: piaszczyste i kamieniste drogi, szuwary, mokrad³a, jeziora, sosnowe lasy,
hoj de-boj de 'nieu¿ytki rolne, od³ogi poroœniêtewrzosem, ja³owcem, sosn¹ kar³owat¹', ubogie poletka i niskie zbo¿a:
1. "K³ose ¿etka sêgaj¹ nóm tak dobrze do slodków, jesz je nawet zakriwaj¹"

(s. 158);
2. "¿etko kolón nie sêgó" (s. 160) mówi jedna z bohaterek (Czterolistna
koniczyna), chwal¹c pola w³asne i gani¹c cudze.
Równie¿ nazwy realiów s³u¿¹ regionalizacji, np. ko³o 'rower', cierzanka
'maœlnica', kreciew 'laska', defie 'drewniaki', klaftre 'metrowy pieñ drzewa rozszczepiony na pó³', bukse 'spodnie', szoñdy 'nosid³a' i in.
/
Wyznaczona wy¿ej przestrzeñ w opowiadaniach A. Lajming zyskuje dalsze
granice. Wiêkszoœæ
zdarzeñ toczy siê we wioskach, przysió³kach, pustkowiach,
wybudowaniach, na œcie¿kachi dró¿kach.
Centrum œwiatadla bohaterów stanowi zagroda i dom, a granic¹ ich jest p³ot
i próg lub drzwi. Drzwi mog¹ byæ"paradne", przeznaczone dla wa¿nych goœci,lub
"zwyk³e" - z ty³u chaty. Szczekanie psów, skrzyp drzwi, ciep³o domu stanowi¹
zaporê przed niebezpieczeñstwem zewnêtrznym, chroni¹ od wrogich wp³ywów,
uroków i czarów:
3. "Jo. To je lechi znak, bo ciej szêtoperz do jizbe wlecy, to oznoczo, ¿e
bêdzesz mia³a trzosk jak paralusz - prorokowa³a s¹siadka" (s. 111).
Obcy przekracza³ próg na wyraŸne zaproszenie gospodarzy:
4. "Zmêczona drog¹, przystanê³a przed progiem chaty Janów i usiad³a
na ³awce. Gospodarze musieli j¹ zauwa¿yæ.Czeka³a wiêc, jak to by³o w zwyczaju, a¿ ktoœz chaty ~jdzie i poprosi j¹ do œrodka" (s. 203);
5. "Po¿egna³ siê i wyszed³ odprowadzany przez gospodarza na próg
domu" (s. 209).
3

Wzorujê siê tu na klasyfikacji zaproponowanejprzez A. Wilkonia, który, bior¹c za podstawê
podzia³u stosunek nazw w dziele literackim do nazw pozaliterackich, wyró¿nia nazwy: a) autentyczne, b) nieautentyczne, czyli utworzone przez pisarza; por. A. Wilkoñ, Nazewnictwo w utworach Stefana ¯eromskiego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1970.

4

S³upski okolice pojawiaj¹ siê w twórczoœcipisarki w twórczoœcipó¿niejszej,m.in. w minipowie~ci Mrnk i .~wit.
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Jedynie ¿ebrak ma prawo wchodziædo chaty bez zaproszenia, a wi¹¿e siê to
z przekonaniem, ¿eprzepêdzenie go przyniesie nieszczêœcie.
Dom jest wiêc zamkniêt¹ przestrzeni¹ i z regu³y konotuje cechy takie jak:
ciep³y, bezpieczny,przyjazny.
6. "Ja¿e tu Jejn cep³o" (s. 104) i w innym miejscu - "Ale je¿e tu cep³o!";
7. "Antek œmiertelnie ranny, dowlók³ siê na klêczkach pod chatê. Umar³
pod jej œcian¹" (s. 210).
Zamkniêta przestrzeñ domu przeciwstawiona jest przestrzeni zewnêtrznej i jej
cechom: obcy, wrogi, zimny.
8. "Ch³opak uzna³, ¿e coœtu nie jest w porz¹dku. Kiedy przez wieœidzie
ktoœ obcy, ka¿dy zapytuje go, sk¹d i dok¹d. A matka, choæ biedna wdowa,
proponuje coœzjeœæ.Goœæwtedy certuje siê, ale zje, powie »Bóg zap³ac«
i dopiero idzie dalej. A tu... ".
Niedopowiedzenie wyra¿a ca³e rozczarowanie i zdziwienie obcoœci¹miasta,
niepojêt¹ dla 18-letniego Józefa Czepera (Zêbiorz), który po raz pierwszy wyprawi³ siê do miasta, a tak by³ tym przejêty, ¿e nie zjad³ œniadania.
Niekiedy nawet jednostronny kontakt, bez stycznoœcibezpoœredniej,mo¿e
byæprzyczyn¹ z³a, pochodz¹cego z zewn¹trz. Sygnalizuj¹ to czasowniki: widzieæ,
wejrzeæ,chwaliæ,np. spojrzenie obcego czêsto uœmiercaprzychówek:
9. "Martwego prosiaka ogl¹dano ze wszystkich stron. Zgada³o siê o domokr¹¿cy, ¿e by³. - A widzo³ on to swinczê?
- Widzo³.
- Pochwoli³ je?
- Pochwoli³.
Wyrok zapad³. (...) Taciego cedzego to trzeba zaru z podwórzo wenekac
- wtr¹ci³a siê s¹siadka" (s. 119);
10. "Choc przecê nikt cedzy do chlewa nie zazdrzo³, ¿ebej¹ uroczil" (s.
100);
11. "Widz¹c cudzego, zamrucza³ nieufnie:
- Co za przegrecha mnie sê tu przezero?" (s. 148);
12. "Nie, le jedny kobiece kurcz¹tka uroczi³! Ledwo z jizbe sê wetodro³,
aju wszetko zdech³o" (s. 117).
Przestrzeñ wewnêtrzna to oprócz domu tak¿e wieœ,region, ojczyzna:

13. "Czejesz,Jónku, mniejednak bêdze ¿ol ³ostawic tech naszechstrón.
Tego Milachowa, tech lasów i jeZó1:.." (s. 39);
14. "lo meszlê, ¿e lepi such¹ bulwê ze sol¹ zjesc, a bec w swojim kreju"
(s. 191);
15. "Lepi kamienie na dach wenosec, a w swojim kraju sedzec" (s. 213);
16. "Antona, z plecakiem na grzbiecie, raz jeszcze obejrza³ siê na wioskê kaszubsk¹, w której siê urodzi³ i wyrós³, na taflê stawu - ca³¹ tê jego
krainê lasów i piachu, i pomyœla³ o swojej ukochanej Niepodleg³ej Polsce
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[powsta³ej po I wojni~ œwiatowej - E.U.-M.], któr¹ mu przysz³o opuszczaæ.
Choæw niej dla siebie miejsca nie znalaz³, nie mia³ do niej z ¿alu. Tyle ¿e coœ
go dziwnie œciska³oko³o serca" (s. 212).
Granicê tej przestrzeni wyznaczaj¹ z regu³y las, rozstajne drogi i figura Bo¿ej

Mêki.
17. "Dosz³y obie do Bo¿ej Mêki, która sta³a na skraju lasu i rozwidlenia
drogi i przystanê³y ".
Do tego miejsca s¹siedzi odprowadzaj¹ kondukt pogrzebowy:
18. "Inni do³¹czyli siê, odprowadzaj¹c pochód a¿ do Bo¿ej Mêki, gdzie
siê pomodlili i zawrócili. A kondukt posuwa³ siê dalej.." (s. 198); tu te¿ czêsto
jest granica miêdzy œwiatem¿ywych i umar³ych. Tu nieboszczyk pokonuje tê granicê, odwiedza ludzi i powraca do siebie, czasem zabieraj¹c coœze sob¹.
Jednym ze znaczeñ miejsca, w którym ró¿ne drogi siê przecinaj¹, krzy¿uj¹
i rozchodz¹, jest znaczenie koniecznoœciwyboru. Dostatecznie uœwiadamiaj¹ to
sobie u¿ytkownicy jêzyka (por. frazeologizm nasze drogi rozesz³y siê)5.Wybór
drogi w przestrzeni fizycznej mo¿e byærównoznaczny z wyborem drogi ¿yciowej.
Bohater jednego z opowiadañ (Frêdzle) mo¿e naj¹æ siê do ciê¿kiej pracy u gbura,
marzy jednak o lepszym, choæw powszechnym mniemaniu nieuczciwym ¿yciu chce zaj¹æ siê handlem. Ostatecznie wybiera pierwsz¹ mo¿liwoœæ:
19. "Kiedy doszed³ do rozwidlenia dróg, niezdecydowany przystan¹³.
Namyœla³siê d³u¿sz¹ chwilê. Wreszcie skrêci³ na Piechowice" (s. 153).
Zatem w³asnoœciprzestrzeni to m.in. granica i centrum (œrodek),a opozycjê
miêdzy œwiatemwewnêtrznym i zewnêtrznym wyra¿aj¹ przeciwstawne leksemy,
grupowane wokó³: JA - z drugiej strony NIE-JA, SWÓJ - CUDZY (obcy), TU
- TAM, ponadto przyimki: u, na, w oraz do, od, ku i przedrostki czasownikowe:
w-, y-, z-.
Lewe cz³ony opozycji nacechowane s¹ pozytywnie, prawe - negatywnie.
Innymi wyk³adnikami przestrzeni s¹: odleg³oœæ,
kierunek i ruch.
Jak pisze A.J. Bluszcz "Ze wzglêdu na typ/sposób zachowania siê L [=
przedmiotu lokalizowanego - E.V.-M.) wszystkie relacje przestrzenne mo¿na
podzieliæ na lokalizacyjne i delokalizacyjne, pierwsze bêd¹ wyra¿aæ obecnoœæna danym obszarze (...), drugie - oddalanie siê L od tego obszaru "6.
W opowiadaniach A. £ajming przestrzeni¹ lokalizuj¹c¹, czyli punktem, w którym mieœcisiê przedmiot lokalizowany, s¹ zazwyczaj odleg³e pustkowia, wybudowania, wsie poœródlasów:
5

Zob. A.M. Lewicki, Próba profilowania pojêcia droga na podstawieidiomatyzmówjêzykapolskiego, [w:] Profilowanie w jêzyku i w tekœcie,pod red. J. Bartmiñskiego, R. Tokarskiego, Lublin
1998, s. 284.

6

A.J..Bluszcz,Relacjeprzestrzennew polskich, czeskichi s³owackichkonstrukcjachz ~ra¿eniami vrzvimkowvmi. Katowice 1987. s. 20.
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20. "Na odleg³ym pustkowiu Betówko by³a cisza" (s. 13 Miœ);
21. "Cezary nic nie odrzek³, tylko wdrapa³ siê na wóz i ~ruszy³ do s¹siada na pustkowie Gwizdowo, które le¿a³opo drugiej stronie jeziora" (s. 7 Miœ).
Swoje oddalenie od centrów, jakimi s¹ wieœ,w której znajduje siê koœció³,
wieœjarmarczna lub miasto, bohaterowie okreœlaj¹wprost. S³u¿ytemu najczêœciej
przys³ówek daleko, do którego dodany zostaje element oceniaj¹cy w postaci mo-

dalizatorow"
'
tak" ", ale" :
22. "Gdze¿etu je Skoszewo!To za dalek" (s. 108);
23. "Je to ale dalek tu na to Dmochowo! I do koscó³kamota daleko..."

(s. 155);
24. "Ma ['my' - E.U.-M.] tu tak dalek na tim wozu sê sztukotali," (s.
159);
25. "Me jesma ja¿ z Gwiozde,z pustków kole Tuszków,z ku¿li zezajezora - wyjaœni³ch³opeki zakl¹³ desperacko- Spiekloneplute! Przez nie wszêdzeje tak dalek!" (s. 108);
26. "Bardzo dalek, kole Sworzewato be³o" (s. 47).
Podobn¹funkcjêpe³nipartyku³a"a¿":
27) "To je dzewnypatrón, a¿z Tuszków"(s. 135) [por. te¿ przyk³ad 4].
W partii narracyjneju¿ywa autorkaokreœleñtypu: odleg³y,zapad³y'zapomniany,zagubiony':
28. "...zapad³a wioszczynawœródlasów dziwnie ju¿ by³a ruchliwa" (s.
138);
29. "Przys³a³ go [tj. ch³opaka - E.V.-M.] z odleg³ej wsi ma³y gospodarz"

(s. 143).
Okreœlanieodleg³oœcinierozerwalnie zwi¹zane jest z czasem, bowiem czas
mierzony zbie¿ny jest z tym elementem przestrzeni, jak¹jest odleg³oœæ:
30. "Do koœcio³aby³o jeszcze z pó³ godziny drogi" (s. 7);
31. "Blisko trze godzene ma ['my dwaj' - E.V.-M.] w snegu repale"
(s. 104);
32. "Po dwugodzinnej drodze zaprzêg dobrn¹³ do pustkowia Mutkowo,
ko³o Somin, na samej polsko-niemieckiej granicy" (s. 107);
33. "Kiedy po blisko dwugodzinnej wêdrówce wyszed³ z piaszczystej
sosnowej puszczy kaszubskiej na równinê, zobaczy³ nitkê szosy wiod¹cej do
miasteczka. (...) Minê³o dalsze pó³ godziny, nim ch³opak ujrza³ w dali miasteczko Brusy" (s. 127).
Znamienne jest, ¿e wszystko w tych opowiadaniach jest dalekie w wymiarze
horyzontalnym; niezmiernie rzadko okreœlasiê miejsce jako bliskie:
35. "To le je dwa susest¹d. (...) Do karczmarza by³o 15 minut drogi" (s. 36);
36. "...drej jesta w Zopceniu, ¿abi skok. Dali jak godzenê wa nie pud zeta" (s. 99).
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Ta podkreœlanawci¹¿ odleg³oœæ
jeszcze bardziej izoluje i "zamyka" bohaterów w niewielkiej, dobrze znanej przestrzeni.
Niezbyt rozleg³y œwiatbohaterów dok³adniej mo¿na okreœliæ,pos³uguj¹c siê
miarami s³onecznymi, por¹ dnia, nocy i roku:
37. "Muszima lezc dali, bo to sê wnet scemnieje!" (s. 96);
38. "...po nocach a¿ do Chojnic sê todrac, bote drzec" (s. 105);
39. "Do Skoszewa tej jo bem muszo³ ca³e Sominœciejezoro doko³a bez
Peplin objechac. A gdze je s³onko?" (s. 108).
Pytanie re.toryczneznaczy tu tyle, co ' s³oñcejest ju¿ nisko na niebie, nie zd¹¿ê
dojechaæprzed zmrokiem'.
40. "Domokr¹¿ca (...) wzrokiem zmierzy³ wysokoœæs³oñca.(...) Muszê
jisc - westchn¹³" (s. 118);
41. "A kiedy zbli¿y³o siê po³udnie i s³oñce ju¿ mocno doskwiera³o, dochodzili do Peplina" (s. 59).
Miejsce s³oñca na niebie wskazuje na czas. Czas i miejsce stykaj¹ siê te¿ w
okreœleniachnazw stron œwiata.Pierwotnie by³y one okreœleniamiczasu, wtórnie
zaczê³y oznaczaæstronê œwiata(kierunek w przestrzeni), np. pó³noc pierwotnie
oznacza³atylko porê, w której przypada po³owa nocy? . W analizowanych opowiadaniach nie brak przyk³adów na takie wtórne u¿ycie leksemów oznaczaj¹cych
pierwotnie czas, np.
42. "Kiedy ~jechali z lasu, od pó³nocy zawia³ silny jesienny wiatr" (s. 131).
Nale¿y jednak podkreœliæ,
¿etak okreœlanyjest kierunek w narracji, natomiast
bohaterom wystarcza wskazanie nazwy miejsca równoznaczne ze stron¹ œwiata.
Ju¿ tylko wtórne znaczenie (tj. znaczenie strony œwiata)dominuje w nazwie
pustkowia Gwizdowo. Jak podaje B. Sychta w S³owniku8 gwizdówka jest to
1.'wiatr od morza, czyli pó³nocny' i 2. 'miejsce wystawione na gwizdówkê'.
Strony œwiata,okreœlanepo³o¿eniem s³oñca na niebie, maj¹ sta³e asocjacje:
wschód wzbudza radoœæ,
oznacza œwiat³o,zachód - smuteki ciemnoœæ,
po³udnie
- ciep³o, pó³noc - wiatr i zimno.
Godny uwagi jest nastêpuj¹cy przyk³ad:
43. "W lesie przebieg³ im drogê szary zaj¹c, od prawej do lewej strony,
co nie wró¿y³o dobrze, gdyby by³o odwrotnie mo¿e zaœwita³oby im szczêœcie"
(s. 184).
Zachodzi tu wyraŸna aksjologizacja stron œwiata.Strona "prawa" w kulturach europejskich, i nie tylko europejskich, oceniana jest pozytywnie i ³¹czy siê
z pojêciami takimi jak: "dobry", "prosty" (w jêzyku francuskim np. kierunek na

Szczegó³owo to i inne zagadnienia rozpatruje na materiale ogólnos³owiañskim i polskim gwarowym
J. Okoniowa. Por. J. Okoniowa, Przeciwstawienia kierunkowe w jêzyku polskim, Kraków 1994.
B. Sychta, S³owniky;war kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw 1967-1976.
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wprost i w prawo okreœlasiê tymi samymileksemami- droit i a droit). Kierunek
w lewojest niepomyœlny;
stronalewajest gorsza,z³a.
Nacechowanepod wzglêdem wartoœcis¹ te¿ pojêcia "góra" i "dó³". We
wszystkich religiach9 wysokoœæ
(niebo)jest sfer¹ sacrum,zaœdó³ - profanum,
dlategote¿wszystkiemiejscawysokie (góry, wie¿e,czubekstrzelistegodrzewa)
podlegaj¹ sakralizacji."Ruch ku górze"jest d¹¿eniemku lepszemuœwiatu.Wspinaniesiê na wzgórzestanowidla bohateraopowiadaniaNadjezioremucieczkêod
udrêk¿ycia:
44. "Ciê¿kimkrokiem skierowa³siê œcie¿yn¹na pagórek, gdzie sta³a olbrzymia, samotna sosna, samosiejka, na której pogwizdywa³ drozd. Myœl¹c
o chorych dzieciach,przysiad³ pod ni¹ na miedzy" (s. 14 Miœ);
45. "W niedzielê zapragn¹³ uciec z domu i odruchowo powlók³ siê na
bol¹cych na wpó³ przykucniêtych nogach na swoje wzgórze,gdzie sta³a samotna, stara sosna, samosiejka.Z g³oœnymwestchnieniemprzysiad³ na miedzy i opar³ plecy o drzewo. Kiedyœna tej soœniepogwizdywa³ drozd, teraz
kraka³a wrona" (s. 57 Miœ).
Nie bez znaczeniajest te¿ umieszczeniew tej przestrzenidrzewa,jest nim
sosna,bêd¹ca zarazemznakiem"geograficznym"(sosnajest typowym drzewem
na terenie Kaszub) i symbolemtrwania oraz samotnoœci.
Drzewo, wertykalnie
wznosz¹csiê ku górze,wierzcho³kiemwskazujeotwart¹ przestrzeñnieba,korzeniami zaœwrastaw ziemiê.£¹cz¹ siê w nim ¿ycie(przezodradzanie)i œmieræ,
co
wyraziœcie
oddaj¹ poni¿szeprzyk³ady:
46. "Antka pochowano obok Joanny. Wysokiecmentarne œwierkiszumia³y cichutko obojgu" (s. 212);
47. "...¿yli d³ugie szczêœliwe
lata. Odeszli razem, w jednym czasie,kiedy
stary klon usech³,a stuletni domeczekgrozi³ zawaleniem" (s. 162).
Zmianê miejscapo³o¿eniaprzedmiotuw przestrzeniwyra¿aj¹ konstrukcje
z przyimkami,np. znaczenie"sk¹d?" i "dok¹d?" wyra¿anejest czasownikiemruchu,przyimkiem do, od, z, nad,przez, itp. oraznazw¹ przestrzenilokalizuj¹cej:
48. ,,~straszony hukiem wyszed³z lasu i bardzo powoli zbli¿a³ siê do
chaty" (s. 210).Nie ró¿ni¹ siê zatemod konstrukcji ogólnopolskich.
Uwagêzwracaj¹jedynie okreœlenia
kierunku wykonywanejakcji ujmowane
inaczejw partiachdialogowychi inaczejw narracji.S¹ to konstrukcjezbudowane
nastêpuj¹co:czasownikruchu- przyimek na - nazwamiejsca,które niejest miejscemdocelowymlo:
49. "Ma .iechalena Porszczenicê"(s. 158);~

9
10

Zob. M. Eliade, Traktato historii religii, Warszawa1966,s. 103.
J. Lyons u¿ywaw takim wypadku terminu" wzglêdnypunkt odniesienia,wskazuj¹cykierunek
lub ruch "; zob. Wstêpdojêzyk9znawstwa,Warszawa1975,s. 332.

EWA URBAÑSKA-MAZuRUK

50. "Nólepi jak bes szed³ wiedno lasem, (...) z Widna na Boro³ry M³in,
prosto do S³osinka" (s. 178);
51. "Biejta¿ stegn¹ na prostóka - ¿ywo poradzi³ Libera" (s. 95).
W partiach narracyjnych w miejscu przyimka wystêpuj¹ leksemy, w których
znaczenie kierunkowoœcizawarte jest implicytnie.
52. "Prowadzono ich w kierunku niemieckiej placówki" (s. 171);
53. "Wkrótce obaj zniknêli za szpalerem g³ogu, kieruj¹c siê w stronê
lasu, na dworzec" (s. 184);
54. "...nachmurzony spiesznie odszed³ w stronê Dolaszewa" (s. 60 Miœ);
55. "...podrepta³ za wozem w stronê swego domu" (s. 57 Miœ);
56. "Przeskoczyli napotkany rów i skierowali siê wprost do somiñskiego mostu" (s. 170).
Takie rozgraniczenie zakresu u¿yæwskazywaæsiê zdaje na potoczny charakter konstrukcji z przyimkiem.
Po analizie przytoczonych przyk³adów nale¿y przedstawiæwnioski.
Przestrzeñw opowiadaniach Anny £ajming wyznaczaj¹ m.in. opozycje miêdzy: wewnêtrzny-zewnêtrzny; bliski-daleki.
Lokalizowanie w przestrzeni ma ró¿ny stopieñ precyzyjnoœci- miejsce nazwane jest œciœle
przez u¿ycie okreœlonejnazwy w³asnej, nazwy pospolitej b¹dŸ,
rzadziej, wskazaneza pomoc¹ sk³adników deiktycznych, g³ównie okoliczników przys³ówkowo-zaimkowych.. Wyra¿enia lokatywne implikowane s¹ przez czasownik
(np. klêczeæ,biegaæ)lub nazywane osobnymi leksemami przy czasownikach stanowych typu le¿eæ,staæ,byæ 'znajdowaæ siê', mieszkaæoraz czasownikach ruchu i przemieszczania typu wchodziæ,kierowaæ siê, iœæ,
przyjœæ.
Wyk³adnikami stosunków przestrzennychs¹ przede wszystkim przyimki wraz
z koñcówkami rzeczownika. Wyra¿enia przyimkowe z przyimkami, takimi j ak: na,
pod, nad, za, w mog¹ oznaczaæzarówno miejsce, w którym czynnoœæ
siê odbywa, jak i cel, do którego zmierza osoba. Relacje przestrzenne w pionie okreœlane
s¹ za pomoc¹ przyimków: na, nad, pod. Niektóre zaimki przestrzenne maj¹ tak¿e
znaczenie temporalne.
Ró¿ne relacje w przestrzeni wskazywane s¹ za pomoc¹ tych samych, wielofunkcyjnych przyimków. Podobne funkcje pe³ni¹ przedrostki czasownikowe.
Odleg³oœæ
wyra¿anajest przys³ówkiem, partyku³¹ lub mierzona czasem.Charakterystyczne te¿ jest czêste wystêpowanie czasowników ruchu i przemieszczania, co wskazuje na dynamicznoœæakcji, a wynika st¹d, ¿e w ka¿dym niemal
opowiadaniu mamy do czynienia z przemierzaniem mniejszych lub wiêkszych odleg³oœci.Wyboista, piaszczysta albo rozmok³a "stegna" prowadzi do domu, ale i na
cmentarz; otwiera przestrzeñ bezkresn¹, ale i ³¹czy cz³owieka z innym cz³owiekiem. U Anny £ajming cz³owiek jest wpisany w przestrzeñ, w której mo¿na wskazaæ3 koncentrycznie poszerzaneobszary: dom, Kaszuby, œwiat.Ponadtoprzestrzeñ
fizyczna uzyskuje wymiar symboliczny.
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MIEJSCE ANNY £AJMING
W LITERATURZE KASZUBSKIEJ

Historia literatury kaszubskiej wyodrêbni dla twórczoœciAnny Lajming szczególne miejsce. Zanim jednak to siê stanie, jak zwykle, gdy ¿egnamy na zawsze
pisarza, próbujemy odpowiedzieæ sobie na gor¹co: Kim by³ i kim zostanie w literaturze? Jakie zaj¹³ w niej miejsce nie tylko na szczeblach hierarchicznej drabiny, ale tak¿e w kontekœcie ca³ej literatury, któr¹ wspó³tworzy³. Co po nim
w literaturze zostanie? Co pozostanie w pamiêci wspó³czesnych i co pozostanie
"na zawsze" - jak to sobie przynajmniej wyobra¿amy tu¿ po jego odejœciu.Czas
zweryfikuje nasze s¹dy i przypuszczenia. Ale przy wyraŸnych rysach twórczoœci pisarza, ryzyko naszych s¹dów spisanych na gor¹co jest mniejsze. Zw³aszcza
gdy takie s¹dy by³y ju¿ formu³owane za ¿ycia pisarza, a wiêc kiedy czynnik
emocjonalny przy ich artyku³owaniu nie odgrywa³ takiej roli, jak tu¿ po zgonie.
Zanim wiêc, powtórzmy, historia literatury ustali pewne opinie (chocia¿, jak wiadomo, opinie o literaturze i pisarzu nigdy nie s¹ raz na zawsze ustalone), spiszmy
tu najpierwsze wra¿enia.
Twórczoœæ
Anny ¯muda- Trzebiatowskiej Lajmingowej stanowi istotny prze³om w historii literatury kaszubskiej. Twórczoœæ
ta bowiem odesz³aod mitografii do
literatury realizmu l . W gruncie rzeczy ca³a dotychczasowa literatura kaszubska,
mimo swego bogactwa, by³a mitotwórcza. Zarówno ta, która zamyka siê w historiozoficznych poematach,jak ta, która tylko wyra¿a siê w wierszach, czêsto drobnych i ulotnych. Ta, która odwo³uje siê do historii, w rzeczy samejzmitologizowanej,
jak choæbytylko do kaszubskiego krajobrazu, drzewa, kwiatka, strumyka, rodzinnej checzy. W zasadzie w micie pracuje ca³a poezja - wielka i ma³a, jak i ca³a
proza, nad któr¹ unosi siê nieogarniêta wizja autora arcypowieœcio Remusie, i jak¹
na swój sposóbuprawia³ w naszych czasachDrze¿d¿on.Oprócz tej mitograficznej
literatury jest jeszcze nurt ludyczny, satyryczno-humorystyczny, dokumentalno-artystyczny, siêgaj¹cy do literackiego zapisu obrzêdowoœcii obyczajowoœciludowej.
I

Realizm,pojêciew zasadzieniejasnei czêstoba³amuc¹ce;u¿ywamgo tu umownie,id¹c na skróty
interpretacyjne, sprowadzam go do potocznie znanej techniki pisarskiej i doboru treœci.
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Ale ten nurt tak¿e mo¿e byæpotraktowany jako wspó³uczestnictwo, choæbymniej
wysokim stylem, w materii mitograficznej.
A. £ajming prze³ama³a ten bogaty w iloœciowe dokonania, a jednoczeœnie
ró¿norodny nurt, buduj¹cy literaturê kaszubsk¹ z elementów ludowo-fantastycznych i humorystycznych, z elementów wizjonersko-mitycznych i oniryczno-baœniowych. A. £ajming po prostu zbudowa³aczwart¹ œcianêliteratury kaszubskiej. Œcianê
twardego, nieub³aganego realizmu. Bez tej œcianygmach literatury kaszubskiej
by³by niewykoñczony, by³by siê chwia³, brakowa³oby mu koniecznego dla dojrza³ej
literatury uniwersalizmu. Chocia¿ pisarka na potrzeby tego uniwersalizmu wprzêg³a œwiatwyraŸnie kaszubski, sta³ siê on w jej prozie œwiatemogólnoludzkim.
J. Drze¿d¿on pisze pierwszy o "zburzeniu granic ludowoœci Anny £ajming"2. Oczywiœcienie ona pierwsza zburzy³a te granice, uczyni³ to ju¿... Jarosz
Derdowski, có¿ dopiero mówiæ o Majkowskim, Kamowskim, Heykem, samym
Drze¿d¿onie.Wokó³ problemu ludowoœciw literaturze kaszubskiej panuje ogromne pomieszanie pojêæi wiele nieporozumieñ, wspominamy o tym w innym miejscu.
Tu jednak Drze¿d¿onma prawdopodobnie na myœlibohateraludowego, gdy zaprzeczaj¹c poprzedniemu w³asnemu zdaniu, pisze: "Faktycznie, gdy chodzi o samoœwiadomoœæ
kaszubskoœcijako kultury, Anna £ajming tej granicy ludowoœci
nie przekroczy³a. Bohaterowie jej utworów maj¹ mentalnoœæludzi z jej okolic". Poniewa¿ Drze¿d¿on w ogóle pisze doœæ
swobodnie (bo jaki np. zwi¹zek ze
zdaniem przytoczonym ma nastêpne: "Pewne wyobcowanie od samego ju¿ pocz¹tku spowodowa³o, ¿e jako kobieta piêædziesiêcioletnia zabra³a siê do pisania"?!), nie tu miejsce na dyskusjê sensustricto literack¹. Bo przecie¿- zupe³nie
co innego jest mentalnoœæ
bohaterów, a postawa narratora! Ch³opi z Lipiec te¿
maj¹ mentalnoœæludzi z okolic, w których ¿y³ Reymont, ale czy przez to autor
Ch³opów nie przekracza granic ludowoœci?Wejœciew mentalnoœæ
swoich bohaterów jest zabiegiemartystycznym, znamionuj¹cym przezwyciê¿enietej mentalnoœci
przez dojrza³ego artystê. Mo¿na by tu co prawda pytaæ- gdzie tej sztuki pisania
uczy³a siê dziewczyna kaszubska?.. Ucz¹ siê tej sztuki, jak rzemios³a,jako sprawnoœci,w szko³ach amerykañskich adepci wiedzy i sztuki literackiej, ale jest truizmem stwierdzenie, ¿e nikt nie nauczy³ siê pisaæprawdziwych dzie³ sztuki bez
wrodzonego talentu, który jest tajemnic¹. Który jest darem, a nie efektem.
Na tym polega fenomen pisarstwa A. £ajming, ¿e powiedzia³a o Kaszubach
nowym g³osem i ¿e œwiatprzedstawiony w jej pisarstwie, ten sam œwiatkaszubski,
który ogl¹damy w tylu tekstach literackich, jest inny. Ten sam, ale nie taki sam.
Odrzuci³a ca³y sztafa¿ pejza¿u, który przedstawia³ Kaszuby w b³êkicie i zieleni,
odrzuci³a œwiatludzi ¿yj¹cych w krainie wybranej przez Boga, a umieœci³aich po
wygnaniu z Raju, takjak to siê dawno dzia³o w literaturach innychjêzyków i naro-

Drze¿d¿on,Wspó³czesna
literatura kaszubska,Warszawa1986,s. 182i n.
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dów. Kaszuby nie przesta³y przez to byæKaszubami, nawet nie oznacza to, ¿e nie
ma w prozie £ajmingowej ¿adnegomitu Kaszub, wielka bowiem literatura zawsze
pracuje w micie, jednak ta proza mia³a odwagê na tyle oderwaæsiê od tradycji
(która niejednokrotnie przekszta³ca³a siê ju¿ w stereotyp literacki), ¿e wzbudzi³a
w¹tpliwoœci, czy to jeszcze jest literatura kaszubska. Sama A. £ajming nie traktowa³a swego pisarstwa jako wyrazu odwagi w formu³owaniu nowego programu
literatury kaszubskiej. Jej œwiatjest taki, jaki prze¿ywa³a od najwczeœniejszego
dzieciñstwa, chowaj¹c to g³êboko w z³o¿ach swej pamiêci. Ale prze¿ywanie w tej
prozie bodaj nie jest najwa¿niejsze. Raczej autorka kieruje siê w niej zasad¹: widzê
i opisujê. Ale czy te¿ têskniê po tobie - jak to próbuj¹ jej wmówiæ niektórzy
odbiorcy? To nie têsknota popycha j¹ do przedstawiania, to pragnienie dania œwiadectwa tego, co us³ysza³a,przeczyta³a, widzia³a, œwiadectwaliterackiego, a wiêc
przetwarzaj¹cego wydarzenie autentyczne w wydarzenie artystyczne. I tym autorka tak¿e siê ró¿ni od wielu pisarzy kaszubskich, którzy chcieli zatrzymaæœwiat
prze¿yty w jego dos³ownych kszta³tach! Piœmiennictwokaszubskie charakteryzuje
siê te¿materi¹ wspomnieniow¹, temu trendowi uleg³a tak¿eA. £ajming, ale w prozie
artystycznej jej wspomnienia uwalniaj¹ siê od autorki, a staj¹ siê samoistn¹ materi¹
literack¹.
Zaczê³a od form tradycyjnych, od sztuk scenicznych Szczescei Gdze jest
Balbina, ale rych³o odesz³aod nich i sta³asiê mistrzyni¹ ma³ych form, które w sumie da³y literaturê wielkiego formatu. Powieœæ,
jak obserwujemy na nielicznych
przyk³adach, stawa³a siê dla niej pu³apk¹ artystyczn¹, prowadzi³a jej pióro na manowce stereotypu, tote¿ wiedziona instynktem literackim, stara³a siê trzymaæformy, w której mog³a objawiæswoje najwiêksze mo¿liwoœci.Nie wiadomo, czy zna³a,
ale na pewno stosowa³a dewizê Goethego: ,Jn der Beschrankung zeigt sicht der
Meister".
Dziêki temu jej dojrza³oœæ
artystyczna objawi³a siê w niezwyk³ej umiejêtnoœci
kondensacji i pointowania.
Pisarka mówi³a (poza tekstem), ¿e przypisywanie jej humoru w opowiadaniach to nieporozumienie, bo ona p³aka³anad losami swych bohaterów. A. £ajming
zerwa³a z nurtem ludycznym, rzekomo charakterystycznym dla literatury kaszubskiej. Ale i te¿, na szczêœcie,nie p³aka³a w literaturze nad swoimi bohaterami.
Drze¿d¿onpisze nawet o osch³oœciw ich traktowaniu. To jednak nie osch³oœæ.
To
e p i c k i d y s t a n s. To wielkie zwyciêstwo pisarza nad przes³ankami emocjonalnymi, nad wszelk¹ dydaktyk¹ i ideologi¹. Œwiatprzedstawiony w jej pisarstwie
i ludzie, których kreuje, nie s¹ przedmiotem manipulacji s³u¿¹cychjakiemukolwiek
idealistycznemu za³o¿eniuczy choæbytylko sentymentom. S¹ przedmiotem artystycznego tworzywa. Efekty tego s¹ przewyborne. Powtórzê osobiste doznania
czytelnicze: od czasu lektury Zapomnienia ¯eromskiego nie czyta³em nic tak
wstrz¹sai ¹cego , jak opowiadanie A. £aiming Ko³tun. A podobnych w efektach
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artystycznych opowiadañ tej autorki znaleŸæmo¿na wiêcej. Ale tym siê ró¿ni¹,
choæbyod tekstów ¯eromskiego, ¿e s¹ pozbawione tendencyjnoœci,ideowego zaprogramowania, inteligenckiej perspektywy - oraz, co tym bardziej jest tu zadziwiaj¹ce - naturalizmu. A przecie¿ autorka naszawydobywa z mroku najtrudniejsze
i najciemniejsze strony ludzkiej egzystencji. A przecie¿jej œwiatjest zamkniêty na
tak niewielkiej, pod ka¿dym wzglêdem, przestrzeni, zaœzachowania bohaterów
sprowadzone nieraz do behawiorystycznych reakcji...
Jednym z istotnych walorów pisarstwa A. Lajming jest ironia. Ironia ta charakteryzowa³a zreszt¹ usposobienie pisarki. Ironia w literaturze jest zwykle miar¹
talentu pisarza. Ale ironia, która tu wystêpuje, jest g³êboko, dyskretnie schowana.
Jeszcze g³êbiej ni¿ w ¿yciu. W literaturze autorka pragnie siê ukryæ niemal do
samounicestwienia-losy, zachowania, charaktery bohaterów maj¹ mówiæ za siebie. Gdyby nie to, ¿e proza autorki Mroku i œwitujest tak pulsuj¹ca, chcia³oby siê
powiedzieæ,¿e pisarka spe³nia tu tylko rolê, któr¹ mo¿na uto¿samiaæz rol¹ filmowego operatora.
Do wielkich sukcesów, a zarazem œwiadectwautentycznoœcipisarstwa nale¿yzdolnoœæorganizowania tekstu literackiego. Powoduje to jednoczeœnieodejœcieod faktograficznoœci.Ta niesamowita rejestracja informacji, plotek, anonsów
prasowych, opowiedzianych i zas³yszanych zdarzeñ i wypadków - o narodzinach
i œmierciach,o mi³oœcii nienawiœci,o konkurach i zdradach, o weselach i pogrzebach, o chorobach i uzdrowieniach, o ludziach, którychju¿ dawno nie ma, a którzy
¿yj¹ dziêki temu, ¿e czêsto w wiele lat po ich œmiercipojawi³a siê na Kaszubach
pisarka, która wszystko i wszystkich zapamiêta³a.Niekoniecznie z autopsji. Tego,
co mia³ koñsk¹ szperê, i tego, co sobie d³ug¹ brodê na tartaku w delach zakluczyi, i o jednej takiej Jrejlinie, która nosi³a wielkie pióra u kapelusza, wiêc w t³oku
tacim szpilórem po twarzy tak zajecha³a ch³opa, jak weloz³ z kosce³a, ca³¹ brodê
mio³ zakrwawion¹, chocia¿ inny przekaz opowiada³, ¿e by³o inaczej, bo kiedy on
przez dziurkê od klucza do ni zazero³, jak sê obuwa³a i gorsetowa³a, to ona w tê
aurê einfach wsadze³a szpilor i kolnê³a go prosto w oko (ale dalsze losy obojga
u³o¿y³y siê szczêœliwie,nie w opowiadaniu tylko, ale w powieœcigminnej, bo byli
tacy, co ich znali i to opowiadali).
A có¿ dopiero mówiæ o œmierciachnag³ych - na bagnach znajomych jezior,
od pioruna pod znanym wiejskim drzewem, od zatrucia przez sen na œwie¿ym
sianie i o zatruciu ca³ych rodzin grzybami czy kaczymi jajami... Zdumiewa owa
niezwyk³a pamiêæo szczególe sytuacji, miejscu, dialogu. Wyborne dialogi! One
pokazuj¹, jak ten jêzyk giêtki potrafi powiedzieænie tylko, co pomyœlig³owa, ale
i co czuje serce, chocia¿ g³êboko skryte w zachowaniach bohaterów; a przecie¿ to
jêzyk zepchniêty przez wieki do zapad³ychwsi, na pustki, do lasów, nadjeziora, nie
wpuszczany ani do koœcio³ów,ani do szkó³, ani do urzêdów... Jak ta pisarka potrafi³a fenomenalnie zapisaærozmowy, s³owa wtr¹cone, urwane, zawieszone, niewy-
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powiedziane, a tak namacalne, tak dos³yszalnenieraz po piêædziesiêciu,szeœædziesiêciu, siedemdziesiêciu,osiemdziesiêciu i wiêcej latach... O jêzyku pisarstwa Anny
Lajming mo¿na napisaæmonografiê3 .
Jeœlijêzyk jest krwi¹ narodu, jak powiedzia³ Libelt, to trudno nie zachwyciæ
siê tutaj czystoœci¹i obfitoœci¹ tej krwi. Jej obieg nadaje ¿ycie dzie³u naszej pisarki,
wszak ka¿dykrwioobieg o¿ywia i podtrzymuje istnienie organizmu.Na pewno ka¿dy
z wybitnych pisarzy kaszubskich - Derdowski, Majkowski, Drze¿d¿on, wznosili
gmach literatury kaszubskiej oryginalnoœci¹ swegojêzyka, ale potrzeba by³o jeszcze i tego jêzyka z opowiadañ A. Lajming, aby œcianyliteratury kaszubskiej by³y
trwa³e.
Wszystko, co us³ysza³alub zobaczy³a, zosta³o przetworzone w materiê literack¹. Bo to nie s¹ ¿adnegawêdy, opowiastki, ¿adnewspominki, ¿adnarelacja, to
jest po prostu "tylko" literatura!
Nie piszê tu o jej wspomnieniowej trylogii. Która przy wszystkich swych
wartoœciach- poznawczych, historycznych, a nawet literackich, nie zapewni³aby
autorce tego miejsca w histoñi literatury kaszubskiej, jakie zajê³a ona dziêki prozie
artystycznej. Jeœlii przy tej trylogii mo¿na mówiæ o pewnym zmitologizowaniu
okresu dzieciñstwa (Drze¿d¿on), to dotyczy to mitu uniwersalnego, mitu lat sielskich, anielskich. Ale i tu trafnie zauwa¿y³ Drze¿d¿on,¿epowsta³ "mityczny œwiat
Przymuszewa, Mutkowa i ludzi tam ¿yj¹cych. Autorka przygl¹da im siê ze
zdziwieniem i to zdziwienie nadaje jej wspomnieniom i utworom literackim
ostateczny kszta³t". To zdziwienie - dodajmy - jest aktem twórczego odkrywania dokonywanym przez artystê.
Jest w pisarstwie A. Lajming niezwyk³a zdolnoœæ:
przetwarzania szczegó³ów
i faktów w literacki zapis. Wi¹¿e siê to z jeszcze jednym walorem jej organizacji
umys³owej: z pamiêci¹ dotycz¹c¹ szczegó³u i umiejêtnoœciwydobycia z chaosu
(nie )pamiêci œwiata,w którym ¿y³a, szczegó³ów.Kogut, kury, krowy, koñ, gniazdo,
³ajno, piach, gnojowisko, wiadro, studnia, wóz, podkowa, koszyk, pajêczyna, skobel, ko³o (to tak¿erower) - nie sposóbtego wyliczyæ... Ale to wszystko, tak bardzo
reistyczne, przekszta³ca siê w znaki, to wszystko pod piórem pisarki tworzy œwiat
znaczeñ, odkrytych dopiero przez ni¹, daj¹cych w sumie magiê, jak¹ jest ka¿de
dzia³anie prawdziwie artystyczne.
Pisarka nie podpisa³aby siê pod wierszami:
"Moje stróne, moje stróne
S¹ n6lepsze z wszetcziech strón" (Jan Piepka).
A przecie¿ ca³a jej twórczoœæto Kaszuby. Lecz pisz¹c, nie jest Kaszubk¹,
jest pisark¹. I dziêki temu Kaszuby i Kaszubi wchodz¹ do literatury europejskiej

Zob. J. Treder, Uwagi o jêzyku utworów Anny £ajming, [w:] Dom s³owa Anny £ajming, pod red.
J. Keciñskiei.
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nie jako jêzykowy, folklorystyczny, pejza¿owy ozdobnik, alejako strona œwiatai ludzi zamieszkuj¹cych go ze wszystkimi odrêbnoœciami,które zawsze buduj¹ uniwersalizm.
Nale¿y tu uzupe³niæ,dopowiedzieæ, choæbynawet znadinterpretowaæ urokliwy esej Edmunda Puzdrowskiego Czekanie na pisarza, którym poprzedzi³ tom
Anny £ajming Mrok i œwit. By³o to czekanie Kaszub na pisarza - w s pó³c z e s n e g o, który dostawi tê czwart¹ œcianêliteratury kaszubskiej, aby jej dom
by³ wykoñczony.

ZBIGNIEW ZIELONKA

o HISTORIÊ LITERATURY KASZUBSKIEJ

W roku 1937 ukaza³a siê w Katowicach ksi¹¿ka pod redakcj¹ Romana Lutmana: Stan i potrzeby nauki polskiej na Œl¹sku. To w niej Wincenty Ogrodziñski zamieœci³rozprawê Stan i potrzeby nauki polskiej w zakresie piœmiennictwa
œl¹skiego. Wydawnictwo to ukaza³o siê pod bezpoœrednimwp³ywem publikacji
Instytutu Ba³tyckiego Kultura umys³owa na Pomorzu (Zarys dziejów i bibliografia) autorstwa Zygmunta Mocarskiego. W. Ogrodziñski odwo³uje siê do tej wzorcowej dla niego publikacji, wskazuj¹c jednoczeœnieró¿nice, jakie widzi zarówno
w sytuacji kulturowej obu ziem - Pomorza i Œl¹ska,jak i przede wszystkim w potraktowaniu przez siebie problemu. Dzisiaj widzimy te ró¿nice jeszcze wyraŸniej;
dzieli nas od tamtych publikacji oko³o 70 lat. Lat niezwyk³ych w dziejach obu ziem,
ca³egonarodu, ludzi i myœli,lat nies³ychanie dramatycznych, ajednoczeœnietakich,
w których historia nabra³a niezwyk³ego przyspieszenia. Jeœliprzywo³ujê wypowiedŸ Ogrodziñskiego to nie dlatego, ¿eby powtórzyæ tu jego postulaty i ¿eby na
planie tamtej wypowiedzi budowaæw³asn¹. Ta wypowiedŸ bêdzie skromniejsza
pod ka¿dym wzglêdem. I bêdzie mia³a inny charakter gatunkowy. Ogrodziñski,
zgodnie z wyznawan¹ metodologi¹, najpierw przedstawi³ stan badañ nad piœmiennictwem œl¹skim,nastêpniezakreœli³dzieje piœmiennictwapolskiego na Œl¹sku,a potem wysun¹³ postulaty badawcze.
Tutaj natomiast ograniczê siê do wyliczenia zasadniczych dokonañ zwi¹zanych z histori¹ piœmiennictwakaszubskiego, a dzieje tego piœmiennictwapominê
zupe³nie. Nie zapominam przy tym, ¿e zakres zainteresowañ historycznoliterackich Ogrodziñskiego by³ z natury rzeczy inny. Dotyczy³ odmiennej od kaszubskiej
materii literackiej. Odwo³ywa³ siê on do piœmiennictwapolskiego na Œl¹sku,które
przez wieki rozwija³o siê poza granicami pañstwa polskiego i terytoriów temu pañstwu zabranych w wyniku rozbiorów. I dlatego zaniedbane by³o w badaniach nad
literatur¹ polsk¹. Poza tym na Œl¹sku rozwija³a siê od œredniowieczaliteratura
niemiecka. Nale¿a³o wiêc nie tylko zaznaczyægranice wp³ywu tej literatury na
¿ycie kulturalne Œl¹ska (najwiêcej polemik wywo³a³a literatura ³aciñskiego œredniowiecza), ale przede wszystkim ustaliæmiejsce literatury polskiej powstaj¹cej na
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Œl¹sku w kontekœciei hierarchii literatury polskiej. Na Œl¹sku nie by³o (i nie ma)
innej literatury poza polsk¹ i niemieck¹. Uzupe³niæto stwierdzenie co najwy¿ej
mo¿na by uwag¹, ¿e w niektórych rejonach Œl¹skapowstawa³y tak¿e teksty literackie czeskie i morawskie. Jeszczew po³owie XX wieku Ondra £ysohorski (w³aœc.
Erwin Goj) ze Œl¹ska Czeskiego próbowa³ wprowadziæ do literatury jêzyk laski.
Na nim jednak literatura laska siê zaczê³ai skoñczy³a. Mo¿e dlatego, ¿e £ysohorski urodzi³ siê w z³ym czasie i sam prezydent Czechos³owackiej Republiki Socjalistycznej Gottwald nazwa³ go "nieodpowiedzialnym czechos³owackim gorliwcem,
który próbowa³ g³osiæswoj¹ teoriê o osobliwym narodzie laskim". Nie jedyny to
przedstawiciel pañstwa socjalistycznego opartego na idei internacjonalizmu, który
przede wszystkim troszczy³ siê o pañstwowy nacjonalizm...
Nie ma natomiast ¿adnej literatury "œl¹skiej", poniewa¿ nie ma jêzyka œl¹skiego. Gwary, którymi dumnie i s³usznie pos³ugiwali siê i pos³uguj¹ Œl¹zacy,nie
mog³y stworzyæodrêbnegojêzyka literackiego, a wiêc nie mog³a te¿ powstaæliteratura œl¹skaw sensiejêzykowym!. A t o j ê z y k j e s t m a t e r i ¹, k r w i ¹
i d u s z ¹ l i t e r a t u r y. Trzeba to by³o przypomnieæ choæbydlatego, ¿eby
zwróciæuwagê na zasadnicze ró¿nice miêdzy literatur¹ "œl¹sk¹" a kaszubsk¹ (ju¿
bez cudzys³owu). Œl¹ska= tylko w znaczeniu terytorialnym, co nie przekreœlafaktu, ¿e literacka polszczyzna œl¹skajest powi¹zana czêsto z jej naturalnym domowym pod³o¿em, przez co ta polszczyzna bogaci siê i wyodrêbnia. Ogrodziñski
dostrzega³ odrêbnoœciliteratury powstaj¹cej na Œl¹sku, odrêbnoœcinie tylko formalne, treœciowe,ale i wywodz¹ce siê z rodzaju œwiadomoœci
narodowoœciowej
autorów ró¿nych epok. Dlatego zastosowa³ dla niej pojêcie - polskiego krêgu kulturowego. Pojêcie to w 10 lat póŸniej, w zupe³nie innych ju¿, bo powojennych
warunkach historycznych, uzna³ za najbardziej poprawne metodologicznie i merytorycznie w badaniach nad piœmiennictwem powstaj¹cym na Œl¹sku Tadeusz Mikulski. Nie tu miejsce na definiowanie pojêcia - kr¹g kulturowy; mówi¹c o nim
w badaniach literackich, zwracamy siê do historycznych i spo³ecznychuwarunkowañ literatury, do jej sfery socjologicznej. Przy wspólnych generaliach tych uwarunkowañ musimy dostrzegaæró¿nice, a nawet osobliwoœci.I tak w tej wypowiedzi
mówiæ mamy o literaturze kaszubskiej, która co prawda tak¿e znajduje siê w orbicie polskiego krêgu kulturowego, ale choæbytylko przez swój jêzyk do literatury
polskiej nie nale¿y.
Nie postulujê napisania historii piœmiennictwapomorskiego, lecz historii piœmiennictwa kaszubskiego. Piœmiennictwopomorskie powstawa³o w 4 jêzykach ³aciñskim, polskim, niemieckim i kaszubskim. Oczywiœcie,niechby ukazywa³y siê
kompendia czy nawet syntezy historycznoliterackie, przedstawiaj¹ce dzieje tej wie-
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Popularneostatniotak mówione,jak i pisanekomunikaty œl¹skie,w zasadzietylko ludyczne,
nale¿¹ po prostu do literatury gwarowej, bo i taka przecie¿ istnia³a i istnieje.

