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Jan Perszon

Zmierzch kultury i religijnoœci ludowej
na przyk³adzie wybranych elementów kaszubskiej

obrzêdowoœci agrarnej

Gdy pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku podejmowano (na fali
inteligenckiej fascynacji ¿yciem wiejskim) systematyczne badania kultury
mieszkañców wsi, odkrywano tkwi¹ce w niej osobliwoœci. Chodzi przede

wszystkim o dziedziczone po epoce przedchrzeœcijañskiej elementy magicz-
ne, które przeciwstawiano tezie o chrystianizacji duszy i obyczajów ch³op-
skich. Minione stulecie w znacznej mierze uczyni³o nieaktualnymi takie
pojêcia, jak np. kultura ludowa czy religijnoœæ ludowa! . Na naszych oczach
znika ze sceny dziejowej zarówno tradycyjnie pojêta wieœ, jak i w³aœciwa

dla tej formacji spo³eczno-gospodarczej kultura, czyli sposób myœlenia, po-
stêpowania i ¿ycia2. Aby opisaæ i wyjaœniæ przemiany zachodz¹ce w kultu-
rze i religijnoœci ludowej, nale¿y wpierw uwypukliæ znaczenie dokonuj¹-
cych siê na wsi przeobra¿eñ ekonomicznych i spo³ecznych. Wierzenia i oby-
czaje wydaj¹ siê bowiem mieæ ¿ywotny i bezpoœredni zwi¹zek z okreœlonym
sposobem egzystencji cz³owieka w konkretnym œrodowisku. Zmiana œrodo-

l Zob. J. Burszta. Kultura ludowa, w: Z. Staszczak (red.), S³ownik etnologiczny,
Warszawa - Poznañ 1987, s. 196; J. S. Bystroñ, Kultura ludowa, Warszawa 1936, s.lO n.

2 Na temat kultury jako celowej dzia³alnoœci cz³owieka i specyficznego tylko dla
niego "sposobu istnienia" pisz¹: Z. J. Zdybicka, Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, s.
142: S. Czarnowski. Dzie³a. Studia z historii kultury, t. 1, Warszawa 1956, s. 13 n.
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wiska poci¹ga za sob¹ transformacjê relacji miêdzyludzkich i "ruch" w sfe-
rze kultury duchowej.

1. Transformacja œrodowiska wiejskiego w wieku XX

o ile o przekszta³ceniach (w³asnoœciowych, ludnoœciowych, politycznych,
religijnych) na kaszubskiej wsi mo¿na zasadnie mówiæ w odniesieniu do ka¿-

dej epoki historycznej, nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ najbardziej dynamiczne zmiany
mia³y tam miejsce w II po³owie XX wieku. Objê³y one bowiem praktycznie
wszystkie dziedziny ¿ycia mieszkañców wsi. Rozpoczêty w latach piêædzie-
si¹tych program uprzemys³owienia kraju sprawi³, i¿ znaczna liczba mieszkañ-

ców wsi opuszcza³a dawne siedziby i osiedla³a siê w mieœcie. Przeniesienie
do miasta - zwa¿ywszy znaczn¹ dysproporcjê dochodów i poziomu ¿ycia na
wsi i w mieœcie - wi¹za³o siê z awansem spo³ecznym i ekonomicznym. Zaha-

mowanie tego trendu obserwujemy dopiero na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych3 . Standard ¿ycia w mieœcie jest ci¹gle wy¿szy ni¿ na wsi, ale tereny wiej-

skie (szczególnie te po³o¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie aglomeracji miej-
skich) sta³y siê atrakcyjne z innego powodu. Modne i ekonomicznie korzystne
jest osiedlanie siê na wsi lub w osiedlach podmiejskich4 . Tereny rolnicze opusz-
czali przede wszystkim ludzie m³odzi i osoby wykszta³cone, nie widz¹ce dla

siebie perspektyw ¿yciowych w dawnym œrodowisku. Oznacza³o to swoisty
"drena¿ mózgów"; na roli pozostawa³y jednostki najmniej przedsiêbiorcze, o

niskim poziomie wykszta³cenia i ograniczonych aspiracjach kulturalnych5.
Nie mog³o to oczywiœcie pozostaæ bez wp³ywu na obumieranie intelektualne-
go i kulturowego potencja³u œrodowisk wiejskich6. Trzeba wspomnieæ o bar-

3 Zamieszkiwanie na wsi sta³o siê atrakcyjne z powodu wysokich cen mieszkañ i

terenów budowlanych w mieœcie, a tak¿e dziêki motoryzacji, która u³atwia dojazd do pracy.
4 W ostatnich dwudziestu latach obserwuje siê dynamiczny rozwój wsi i osiedli po³o-

¿onych w pobli¿u Trójmiasta. Zabudowa typu podmiejskiego (na dawnych terenach rolni-
czych) wystêpuje w nowych dzielnicach Gdyni, Gdañska, Rumi, Redy, Wejherowa, Puc-
ka. Wiele wsi straci³o charakter rolniczy (m.in. ¯ukowo, Chwaszczyno, ¯elistrzewo, Bol-
szewo, Goœcicino, Strzebielino, Luzino, Kêb³owo, W³adys³awowo, Jastarnia, Karwia, Ja-

strzêbia Góra, Somonino, Kie³pino, Szemud).
5 Powy¿sze ustalenia potwierdzaj¹ wszyscy informatorzy indagowani podczas etno-

graficznych badañ terenowych. Na Kaszubach liczba rolników z wykszta³ceniem wy¿szym

i œrednim jest minimalna.
6 Zjawiskiem potwierdzaj¹cym tê tezê jest m.in. powszechny zanik kapel ludowych,

chórów koœcielnych, zespo³ów œpiewaczych i teatralnych, spadek czytelnictwa.
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dzo licznej na kaszubskiej wsi grupie dwuzawodowców (tzw. ch³oporobot-
ników). Posiadacze gospodarstw (szczególnie w czasie od 1960 do 1990 r.)
podejmowali regularn¹ pracê w mieœcie (niemal zawsze fizyczn¹), aby w
ten sposób uzupe³niæ bud¿et rodzinny7. W tej sytuacji ich praca na roli ogra-
nicza³a siê do minimum, a udzia³ w ¿yciu wiejskich wspólnot zosta³ znacz-
nie zredukowany. Minione pó³wiecze to tak¿e okres postêpuj¹cej mechani-
zacji prac rolnych. Pracê ludzi i zwierz¹t poci¹gowych zastêpowano coraz
to czêœciej maszynami, przez co usta³y lub wydatnie zmala³y ró¿ne formy
s¹siedzkiej pomocy. Mechaniczne "uzbrojenie" rolnika wp³ynê³o na rosn¹-
c¹ niezale¿noœæ od s¹siadów. O ile dawniej wiele prac sezonowych (siano-
kosy, sadzenie ziemniaków, brukwi, ¿niwa, wykopki, m³ócka, kopanie tor-
fu, darcie lnu itd.) wymaga³o zaanga¿owania przynajmniej kilkunastu spraw-
nych fizycznie ludzi, czyli œcis³ej wspó³pracy wiêkszej grupy rodzin, o tyle
mechanizacja wiêzi te uczyni³a niemal zbêdnymi. Poœrednim skutkiem po-
stêpu technicznego jest wiêc rozpad silnych (i z przyczyn ekonomicznych
koniecznych) dawniej relacji s¹siedzkich i coraz wiêksza autonomia gospo-

darstw rolnych.
Malej¹ce zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ powiêkszy³o margines czasu

wolnego rolnika i jego rodziny. Pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych na kaszub-
skiej wsi nastêpowa³o upowszechnienie telewizji. W latach osiemdziesi¹tych
niemal wszystkie gospodarstwa domowe posiada³y odbiornik telewizyjny.
Konsumpcja programów telewizyjnych (zabieraj¹ca tygodniowo kilkadziesi¹t
godzin) sta³a siê dla wielu rodzin nie tylko Ÿród³em informacji oraz rozryw-
ki8, ale tak¿e substytutem wzajemnych interakcji. Co wiêcej, wszechobec-
noœæ telewizji, proponuj¹cej tzw. kulturê masow¹, przyczynia siê do uniformi-
zacji kulturowej wszystkich jej odbiorców. Telewizja kszta³tuje mentalnoœæ,
postawy i oczekiwania mieszkañców wsi, niweluje ró¿nice kulturowe, które

7 W powiecie wejherowskim w latach szeœædziesi¹tych z pracy poza rolnictwem utrzy-
mywa³o siê 75% populacji, w latach siedemdziesi¹tych liczba ta przekroczy³a 80%. Zob.
J. Wêsierski, ¯ycie polityczne i spo³eczno-gospodarcze, w: Ziemia Wejherowska, pr. zb.,
Gdañsk 1980, s. 219. Podobne zjawisko wystêpuje w ca³ej Polsce i w wielu krajach rozwi-
niêtych. Zob. J. Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, s. 128 n.

8 Por. R. Jaœniewicz, Korzystanie z dóbr kultury w rodzinach (sonda¿), w: Profile
rodziny. Raport o stanie rodziny w regionie gdañskim, red. W. Toczyski, Gdañsk 1995, s.
82 n.; K. Sopuch, Uczestnictwo mieszkañców Ziemi Koœcierskiej w kulturze (na tle prze-
mian spo³ecznych w Polsce Ludowej), Wroc³aw 1987, s. 11 n.
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s¹ przecie¿ jednym z wyznaczników to¿samoœci etnicznej9. Wzorce kultury
masowej w znacznym stopniu kszta³tuj¹ gusta i upodobania telewidzów w
najró¿niejszych dziedzinach ¿ycia: strój, urz¹dzenie domu, jad³ospis; Wp³y-
waj¹te¿ na stosunek do tradycji religijnej i obyczajowej. Wieloletnie oddzia-
³ywanie telewizji "zastêpuj¹cej" ¿ycie rodzinne i wiejskie wytworzy³o men-
taln¹ i obyczajow¹ przepaœæ pomiêdzy pokoleniem starszych i m³odzie¿¹lo.
Pêkniêcie ³añcucha ¿ywej tradycji miêdzypokoleniowej szczególnie wyraŸnie
widaæ w sferze wierzeñ i zwyczajów ludowych, które - nie maj¹c oparcia in-
stytucjonalnego - funkcjonowa³y dziêki socjalizacji rodzinnej i wioskowej.

Przekaz treœci kulturowych wewn¹trz rodziny os³ab³ tak¿e z powodu zmniej-
szenia siê liczby wielopokoleniowych gospodarstw domowych. Poniewa¿ w
kulturach tradycyjnych ostoj¹ ci¹g³oœci tradycji religijnych i obyczajowych
byli ludzie starzylI, mo¿na s¹dziæ, i¿ oddzielone od dziadków m³ode pokole-
nie Kaszubów ma niewielkie tylko szanse na przejêcie specyficznego œwiata
wierzeñ, zwyczajów i obrzêdów swoich przodków.

Sygnalizowane wczeœniej przemiany technologiczne wp³ynê³y na odnie-
sienie rolnika do ziemi i spo³eczn¹ pozycjê ludzi zajmuj¹cych siê upraw¹ roli
i hodowl¹. Tradycyjny kaszubski "gbur" odnosi³ siê do ziemi z wielk¹ atencj¹
i szacunkiem. Ziemia, "która nas nosi i ¿ywi", nazywana jest przez naj starsz¹
generacjê "matk¹" i "¿ywicielk¹". Traktowano j¹ jako niemal istotê ¿yw¹,
wra¿liw¹ na dzia³anie cz³owieka, odwzajemniaj¹c¹ siê cz³owiekowi, który j¹

9 Destrukcyjny wp³yw œrodków masowego przekazu na trwa³oœæ tradycji (w jej aspek-

cie religijnym i œwiatopogl¹dowym) oraz stymulacjê procesów pluralizacji i indywiduali-
zacji spo³eczeñstwa analizuje N. Mette, Traditionsbruche- Traditionsabbruche- Tradierung-
krise. Eine religionspadagogische HerausJorderung, w: M. von Bruck, J. Werbick (Hrsg.),
Traditionsabbruch - Ende des Christentums ?, Wurzburg 1994, s. 101 n.

10 Na podstawie badañ niemieckich podaje siê, i¿ efektywny przekaz tradycji (socja-

lizacja religijna) miêdzypokoleniowej ma miejsce w co dziesi¹tej rodzinie. Zob. K. Ga-
briel, Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, w: M. von Bruck, J. Werbick
(Hrsg.), Traditionsabbruch - Ende des Christentums ?, s. 84.

11 Bystroñ (iw., s. 31) stwierdza, ¿e ludzie starzy byli podstawowym autorytetem w

spo³ecznoœciach wiejskich. Uwa¿ano ich za m¹drych, poniewa¿ stanowili ogniwo ³¹cz¹ce
przesz³oœæ (uznawan¹ za idea³ i absolutny wzorzec) z teraŸniejszoœci¹. Z szacunku dla
przesz³oœci i ucieleœniaj¹cychj¹ ludzi sêdziwych wynika³ charakterystyczny dla wsi trady-
cjonalizm. Wnikliw¹ analizê przyczyn i skutków destabilizacji systemu identyfikacji spo-
³ecznej (kategoria "swój - obcy") przeprowadza M. von Bruck, Zwischen Zentralisirung

und Pluralitat. Traditionsumbruche in lndien, w: M. von Bruck, J. Werbick (Hrsg.), Tra-
ditionsabbruch - Ende des Christentums ?, s. 122 n.
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szanuje i troskliwie uprawia, ¿yciodajnymi plonami. Gleba - tak jak ca³a na-

tura - "oddycha", ,jest spragniona", "odpoczywa" i "œpi"12. "Zemia je swia-
to" - powiadaj¹ starzy Kaszubi. Ten nabo¿ny stosunek do ziemi zosta³ w ostat-

nim pó³wieczu zakwestionowany. W œwiadomoœci spo³ecznej utrwala siê bo-
wiem model rolnika jako producenta ¿ywnoœci. Gospodarstwo rolne jest wiêc
specyficzn¹ fabryk¹, w której - tak jak w innych dzia³ach ekonomii - celem

jest optymalna i mo¿liwie naj tañsza produkcja masowa. Racj¹ istnienia go-

spodarstwa nie jest ju¿ mi³oœæ do ziemi ojców i utrzymanie rodziny rolnika,
ale zmaksymalizowana produkcja i ZYSkl3 . Zwiastunami mentalnoœci rynko-
wej na kaszubskiej wsi by³y Pañstwowe Gospodarstwa Rolne, które na wielk¹
skalê stosowa³y chemiczne œrodki ochrony roœlin, nawozy sztuczne i maszy-

ny, bezlitoœnie eksploatuj¹c (nieraz w sposób rabunkowy) glebê i zasoby natu-
ralne. Przemiany lat dziewiêædziesi¹tych przyœpieszy³y przejœcie od konwen-
cji rolnika - ¿ywiciela (model gospodarki autarkicznej) do roli farmera - pro-
ducenta (model rynkowej produkcji na sprzeda¿).

Równolegle zmienia siê stosunek rolnika do zwierz¹t hodowlanych. Do nie-

dawna mo¿na by³o mówiæ o silnych zwi¹zkach emocjonalnych pomiêdzy gospo-
darzem a inwentarzem ¿ywym. Dotyczy to szczególnie koni i byd³a14 . Koñ, który

jeszcze 30 lat temu uwa¿any by³ za dumê i ozdobê dobrego gospodarstwa, zast¹-
piony zosta³ ci¹gnikiem. Wiêksze gospodarstwa, nastawione na masow¹ hodow-

lê byd³a rzeŸnego czy mlecznego, nie stwarzaj¹ju¿ dawnego klimatu "przyjaŸni"
cz³owieka ze zwierzêtami. Dawna za¿y³oœæ ludzi i zwierz¹t wystêpuje tylko w

ma³ych gospodarstwach, prowadzonych przez ludzi w podesz³ym wieku.
Postêp technologiczny przewartoœciowa³ te¿ odniesienie mieszkañców wsi

do natury. Kilkadziesi¹t lat temu ludzie ¿yj¹cy na roli byli najdos³owniej "na
³asce" kaprysów przyrody. Brak energii elektrycznej sprawia³, i¿ rolnicy funk-
cjonowali w rytmie zegara astronomicznego. Latem wstawano wraz ze s³oñ-

cem, a dzieñ pracy by³ bardzo d³ugi; w jesieni i zimie prace gospodarskie

12 Wyra¿eñ takich u¿ywaj¹ wszyscy starsi rolnicy na Kaszubach. Zob. te¿ M. Eliade,

Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 238 n.
13 Gabriel Gw., s. 78 n.) podkreœla, ¿e rozpoczêty w XIX wieku proces indywidualiza-

cji religijnej ma swe Ÿród³o w zanikaniu rolniczych i rzemieœlniczych warsztatów rodzin-
nych. One w³aœnie by³y podstaw¹ trwania tradycji religijnej i obyczajowej.

14 Zwi¹zki te mia³y nie tylko charakter ekonomiczny, ale tak¿e duchowy. Wyrazem

tego jest, sporadycznie praktykowany do dzisiaj, zwyczaj dzielenia siê "z chow¹" op³at-
kiem w wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Zob. J. Perszon, Godne zweki. Zwyczaje i obrzêdy
okresu adwentu i Bo¿ego Narodzenia w regionie wejherowskim, Luzino 1991, s. 16.
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zaczynano o œwicie i koñczono o zmierzchu. Cz³owiek i efekty jego pracy na
roli zale¿a³y od wielu - nie bêd¹cych w ludzkiej mocy - czynników klima-

tycznych. Rolnik by³ bezradny wobec suszy, powodzi, gradobicia, przymroz-
ków, zarazy i szkodników niszcz¹cych zbiory15. Wspó³czeœnie ludzie mog¹
niektórym zagro¿eniom i kataklizmom zapobiegaæ; w sukurs rolnikom przy-
sz³a chemia, nawozy sztuczne, maszyny, deszczownie. Klêski ¿ywio³owe tak-
¿e nie musz¹ oznaczaæ bankructwa albo g³odu, poniewa¿ istniej¹ ubezpiecze-
nia. Wszystko to zmienia relacjê cz³owieka do œwiata natury: z postawy koeg-
zystencji (cz³owiek jest wobec przyrody "s³aby") przechodzi na pozycjê "pa-
nowania"16. Wyposa¿ony w maszyny i œrodki chemiczne potrafi on bowiem
(przynajmniej niektóre) ¿ywio³y sobie podporz¹dkowaæ.

Mo¿na tedy stwierdziæ, i¿ zakres i dynamika przemian, jakie w ostatnim
pó³wieczu dokona³y siê na kaszubskiej wsi, w istotnym zakresie wi¹¿¹ siê z
technologizacj¹ ¿ycia i przeobra¿eniami ekonomiczno-spo³ecznymi. Nastêp-
stwa tak szybkiej dezorganizacji dawnego uk³adu spo³ecznego i powstanie
nowej - funkcjonuj¹cej na innych zasadach - formacji cywilizacyjnej s¹ trud-

ne do przewidzenia. Niew¹tpliwie jednak istotnie wp³ywaj¹ one na kszta³t
kultury duchowej, wierzenia i obyczaje mieszkañców wsi.

Dawne i wspó³czesne zwyczaje ¿niwne

¯niwa to dla wszystkich rolników czas szczególny. Przechowywana od
pokoleñ pamiêæ o czasach niedostatku i g³odu, z drugiej zaœ strony" wiedza" o
tym, i¿ chleb jest darem Boga, czyni ze ¿niwowania czynnoœæ niemal religij-
n¹. W tradycyjnej gospodarce uprawa zbó¿ zajmowa³a wiêkszoœæ area³u, a
iloœæ i jakoœæ zbiorów decydowa³a o egzystencji rodziny ch³opskiej na ca³y
rok. Nic tedy dziwnego, ¿e do prac ¿niwnych przystêpowano w nastroju rado-
œci i oczekiwania.

15 Wielu informatorów (m.in. P.P. z Bar³omina; B.B. z Brodnicy Górnej; S.P. z D¹-

brówki; 1.M. z Luzina; H.B. z Lini; K.P. z Lebna; 1.B. z Ch³apowa; K.K. ze Smolna; F.K.
.z Lewma; W.B. z Mi³oszewa; A.M. z Sianowskiej Huty; W.P. ze Strzepcza) podkreœla, i¿

dawniej wszyscy "¿yli w strachu" przed nieurodzajem i g³odem. Najstarsza generacja ostat-
nie æwieræwiecze ocenia jako "dostatnie, dobre czasy".

16 Gabriel (jw., s. 79 n.) zwraca uwagê na fakt, i¿ skorelowana z procesem indywidu-

alizacji religijnej "detradycjonalizacja" mentalnoœci spo³ecznej ma istotny wp³yw na "od-
czarowanie" obrazu œwiata i systemów znaczeniowych.



Tradycyjne zwyczaje ¿niwne i do¿ynkowe.

Na ziemiach piaszczystych koszenie zbo¿a zaczynano 16 lipca (Matka
Boska Szkaplerzna); gdzie indziej inicjacjê zbiorów podejmowano w sobotê
lub œrodê. Tak wa¿ne dzie³o wypada³o bowiem zaczynaæ z patronatem Matki
Zbawiciela. Przed rokiem 1939 w niektórych parafiach organizowano spe-
cjalny obrzêd b³ogos³awienia ruszaj¹cych do pracy ¿niwiarzyl? Koszenie wi-
nien zaczynaæ w³aœciciel; dopiero za nim ustawiali siê inni ¿niwiarze i wi¹¿¹-
ce zbo¿e w snopy niewiasty. Pracê rozpoczynano zdjêciem czapki i znakiem
krzy¿a lub œpiewem pieœni Kto siê w opiekê.18 Sporadycznie wspomina siê o
innym pobo¿nym rycie inicjuj¹cym ¿êcie: gospodarz wraz z rodzin¹ klêka³
(twarz¹ do ³anu) i odmawiano Ojcze nasz.19 Pracuj¹cy przy ¿niwach ubierali
siê na bia³o, aby - jak twierdz¹ respondenci - uszanowaæ chleb i jego Dawcê.

Gdy prace ¿niwne mia³y miejsce na folwarku lub wiêkszym gospodar-
stwie, zbo¿e kosi³o kilkunastu mê¿czyzn. Tempo pracy dyktowa³ tzw. przo-
downik, doœwiadczony robotnik rolny, któremu inni musieli dotrzymywaæ kro-
ku. Na pocz¹tku ¿niw poddawano obrzêdowemu egzaminowi z koszenia i
ostrzenia kosy m³odych mê¿czyzn-nowicjuszy. Adepta dopuszczano do grona
kosników, jeœli równym tempem i szerokim pokosem œci¹³ trzy pokoski. Po
egzaminie przyjêty musia³ innym zafundowaæ po kieliszku wódki2O. Pracê w
du¿ych maj¹tkach nadzorowa³ szpektor, czyli ustanowiony przez w³aœciciela
ekonom. W okresach nasilenia prac polowych w³oœci obje¿d¿a³ pón, czyli sam
w³aœciciel. Gdy zjawia³ siê wœród ¿niwiarzy, ci otaczali go ko³em i tak d³ugo
ostrzyli kosy ose³kami, a¿ wykupi³ siê stosownym datkiem. Nieraz przybysza

17 Por. J. Patock, Zwyczaje ¿niwiarskie na Kaszubach. 2. Pierwsze i ostatnie k³osy,

"Gryf Kaszubski" 1,13:1908, s. 7-8.
18 Informacja M.P. z Czêstkowa; J.P. z Luzina; L.P. z D¹brówki; A.G. z Niepoczo³o-

wic; B.B. z Mi³oszewa; E.S. ze Starej Huty; P.P. ze Swarzewa; L.F. z Kêtrzyna; H.D. z

Bo¿egopola Ma³ego.
19 M.R. ze Swarzewa; M.K. z Mechowa; K.Z. z Gnie¿d¿ewa; Z.D. z Kochanowa;

S.R. z Góry Pomorskiej; J.S. ze Sznurków; A.B. z Lini.
20 Informacja Z.K. z Kniewa; A.P. z D¹brówki; L. W. z Zelewa; S.L. z Przetoczyna;

H.P. zWiela; J.M. z Rekowa Dolnego. Zwyczaj ten wystêpowa³ te¿ na Ziemi Bytowskiej.
Zob. R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968, s. 234.
Na Kociewiu poœwiadcza go W. £êga, Okolice Œwiecia. Materia³y etnograficzne, Gdañsk

1960, s.95.
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obwi¹zywano powrós³em ze zbo¿a (czyni³a to przodownica-wi¹zarka), aby
sprowokowaæ oczekiwany wykup21 .

Gdy zbli¿a³ siê koniec koszenia, ¿niwiarzy ogarnia³a radoœæ. Nikt nie chcia³
skosiæ ostatniego pokosu i wi¹zaæ ostatniego snopa, czyli tzw. b¹ksa. Kto z¿¹³
koñcówkê i zwi¹za³ ostatni snop, by³ oblewany zimn¹ wod¹. Wi¹zania b¹ksa
unika³y przede wszystkim panny. Wierzono bowiem, i¿ takiej dziewczynie
mo¿e siê zdarzyæ nieœlubne dziecko lub m¹¿ pijanica22 . W niektórych wsiach
¿niwowanie b¹ksa uchodzi³o za zaszczyt, poniewa¿ gospodarz wynagradza³
to specjalnym upominkiem. Powracaj¹cych z zakoñczonych ¿niw mê¿czyzn i
kobiety oblewano wod¹ raz jeszcze podczas przekraczania dworskiego progu.
Ostatni snop (zwany story, dziad, bêkart, biba, Ole lub Ol/e, a tak¿e der Alte)
musia³ byæ wiêkszy ni¿ pozosta³e23. Nieraz robiono mu g³owê i rêce, czasem
ozdabiano wst¹¿kami i zielonymi ga³¹zkami i stawiano na szczycie ostatniego
rzêda, czyli sztygi. W niektórych okolicach zostawiano (zwykle w naro¿niku
pola) nieskoszon¹garœæ zbo¿a24. Osoba, która zwi¹za³a ostatni snop, robi³a ze
zbo¿a ma³¹ koronê (wianek), który zabiera³a do domu. Wianek ten zabierano
na uroczyste do¿ynki koœcielne; po poœwiêceniu umieszczano go na œcianie

21 Infonnacja K. P. z D¹brówki; M.P. z Luzina; S.R. z Góry Pomorskiej; J.B. z Mil-
wiñskiej Huty; B.B. z Domatówka; L.S. z Sikorskiej Nowej Huty; F.K. z Prokowa; A.G. z
Niepoczo³owic-Folwarku; E.K. ze Staniszewa. Przed II wojn¹ œwiatow¹ zwyczaj ten ist-
nia³ w okolicach Gdañska (H. Meyer, Das Danziger VolksIeben, Wurzburg 1956, s. 64 n.).
Odnotowuje go (w Toruñskiem i Che³miñskiem) O. Kolberg, Pomorze, w: Dzie³a wszyst-
kie, t. 39, Kraków 1965, s. 71 n., a tak¿e £êga (jw., s. 95). Podobne obwi¹zywanie dla
okupu, ale dopiero na zakoñczenie ¿niw, znano te¿ na Mazurach i Warmii. Zob. A. Szyfer,
Zwyczaje, obrzêdy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, Olsztyn 1975, s. 79.

22 Infonnacja A.D. ze Stê¿yckiej Huty; K.D. z Szymbarka; J.D. z Lini; J.N. z Mira-
chowa; E.S. ze S³awutowa; W. T. z Tupade³; E.K. z Mi³oszewa; W.Ch. z £ebna; S.S. z
Barwika; K. W. z Sierakowic; W.B. z Kamienicy Królewskiej; B.L. z Lipuskiej Huty; S.B.
z £ebcza; Z.G. z Borowego M³yna; C.B. z Leœna.

23 Najbardziej powszechnym tenninemjest b¹ks. Znacznie rzadziej ostatni snop na-

zywa siêstori. W niektórych okolicach Kaszub Pó³nocnych funkcjonuje tennin bêkart. W
Lêborskiem i Bytowskiem spotkaæ mo¿na nazwy Ole lub Olle, a tak¿e der Alte. Zob. te¿
Bystroñ, jw., s. 55; Patock,jw., s. 9; J.G. Frazer, Z³ota ga³¹Ÿ, t. 2, Warszawa 1971, s. 109;
Meyer, jw., s. 67 n.

24 Na Kaszubach zwyczaj ten wystêpowa³ sporadycznie. W Bytowskiem (Kukier,jw.,

s. 235) niez¿êt¹ garœæ zbo¿a pozostawian¹ ptactwu i myszom nazywano koza lub starko
Zob. te¿ Meyer, jw., s. 66 n. S. Poniatowski (Etnografia Polski, w: Wiedza o Polsce, t. 3,
Warszawa 1932, S. 314 n.) w zwyczaju tym dopatruje siê s³owiañskiego kultu zmar³ych.
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mieszkania. W wielu gospodarstwach miniaturowe wianki zawieszali na ko-
sach i grabiach wszyscy ¿niwiarze25 .

Zwo¿enie suchego zbo¿a do stodo³y wi¹za³o siê ze specyficznymi zwycza-
jami. Aby ochroniæ zbiory przed gryzoniami i po¿arem wk³ada siê w rogach
stodo³y ga³¹zki zachowane z czterech oharzy procesji Bo¿ego Cia³a; inni przed
z³o¿eniem w stodole pierwszej fury kropili pomieszczenie wod¹ œwiêcon¹26 .
Niektórzy rolnicy, wje¿d¿aj¹c z pierwocinami zbiorów do stodo³y, œpiewali
Kto siê w opiekê lub Serdeczna Matko. Najstarsi wspominaj¹, i¿ przy roz³adun-
ku pierszwj fury nale¿a³o zachowaæ milczenie, a pierwsze cztery snopy uk³ada-
no w znak krzy¿a. Gdy do zagrody wieziono ostatni¹ furê, woŸnica na szczycie
pryzmy umieszcza³ b¹k.\'a. Przy wje¿d¿aniu do stodo³y nale¿a³o furmana grun-
townie zlaæ wod¹, aby zapewniæ sobie obfite plony w roku przysz³yrn27.

Prawdziwym zwieñczeniem prac ¿niwnych by³y zawsze do¿ynki, czyli œwiê-
to dziêkczynienia za plony i czas radowania siê ze spe³nionego dzie³a. Do¿ynki
celebrowano w sposób zró¿nicowany, zale¿nie od wielkoœci gospodarstwa. W
gospodarstwach ma³ych, gdzie przy ¿niwach pracowa³a tylko rodzina, zado-
walano siê sporz¹dzeniem ma³ego wieñca do¿ynkowego i spo¿yciem obfitszej
ni¿ zazwyczaj wieczerzy. W gospodarstwach wiê~szych i maj¹tkach ziemskich
(folwarkach), gdzie pos³ugiwano siê pracownikami najemnymi, o¿niwine mia-
³y charakter publiczny i uroczysty. W³aœciciele czêsto ograniczali siê do uro-
czystego powitania powracaj¹cych z pola ¿eñców, wrêczenia im ustalonej za-
p³aty i jakiegoœ drobnego upominku. Zwykle jednak tego samego wieczoru
wyprawiano specjaln¹ uroczystoœæ, zwan¹ b¹k.\'. W³aœciciel fundowa³ wszyst-
kim pracownikom zakrapian¹ alkoholem kolacjê, po której - przy akompania-
mencie miejscowej kapeli - wszyscy obecni tañczyli a¿ do pó³nocy28. Czêsto

25 Zwyczaj ten potwierdzili wszyscy starsi respondenci.
26 Zabiegi te stosowa³y tylko osoby bardzo pobo¿ne; m.in. W.B. z Mi³oszewa; F.K. z

Lewina; E.S. ze Starej Huty; W.A. z Niepoczo³owic; J.G. z Luzina; A. T. z ̄ arnowca; J.K.

z Gowina; B.B. z Brodnicy Górnej.
27 Informacja m.in. J.P. z Kochanowa; A.B. z Zelewa; B.M. z Luzina; A.S. ze Strzep-

cza; J.G. z Sikorzyna; H.D. z Lewina; K.M. z Szymbarka; J.K., K.D., B.K. z Lipusza;
L.K., B.G. z Mœciszewic. Oblewanie wod¹ mo¿e nawi¹zywaæ do magii p³odnoœci i uro-
dzaju; kontakt z wod¹ wiedzie ku regeneracji ¿niwiarzy i witalnych mocy zbo¿a. Por. Elia-

de, jw., s. 188 n.
28 Informacja m.in. W.B. z Mi³oszewa; J.B. ze Strzepcza; K.P. z D¹brówki; M.T. z

Lipusza; W.B. z Augustowa; B.K. z Gowidlina; B. T. z £¹kiego; F.K. z Borowego M³yna;
B. W. z K³¹czna; E.S. z Loryñca; M.K. z Gniewina; E.L. z Puzdrowa.



prawdziwe zakoñczenie ¿niw odk³adano na tennin póŸniejszy. W takim wy-
padku na uroczystoœæ do¿ynkow¹ przygotowywano odœwiêtne stroje, fonno-
wano wiêkszy zespó³ grajków, a dziedzic wraz z dworsk¹ s³u¿b¹ przystrajali
jadalniê i salê do tañca. ̄niwiarki wyplata³y du¿¹ koronê do¿ynkow¹, do któ-
rej sporz¹dzenia u¿ywano czterech zbó¿, wst¹¿ek i dorodnego s³onecznika. W
oznaczonym dniu (zwykle wolnym od pracy) robotnicy fonnowali uroczysty
pochód; na czele kroczyli przodownik z przodownic¹, nios¹cy do¿ynkow¹
koronê. Gdy pochód zbli¿a³ siê do drzwi rezydencji, intonowano pieœñ Ser-
deczna Matko lub Kto siê w opiekê. Naprzeciw ¿niwiarzom wychodzi³ dzie-
dzic z ma³¿onk¹ i dzieæmi, a po przyjêciu do¿ynkowej korony zawiesza³ j¹ w
dworskiej sieni, gdzie pozostawa³a do nastêpnego roku. Podczas przekazywa-

nia wieñca pañstwu œpiewano obrzêdow¹ pieœñ:
Stoi beleca na ot³ogu
dograbilesme chwa³a Bogu.
Plón nieseme plón
naszym panom w dóm.
¯ebe ¿etko plonowa³o
po sto korcy z rzada da³o.
Plón nieseme plón
naszym panom w dóm29.

Po przyjêciu korony dziedzic dziêkowa³ ¿niwiarzom za dobr¹ pracê, po
czym zaprasza³ na pokoje, gdzie zasiadano do sutego posi³ku. Po obiedzie
oddawano siê tañcom, w czasie których nie przestrzegano ró¿nic spo³ecznych;
kto chcia³, móg³ zatañczyæ z dziedziczk¹ lub jej ma³¿onkiem3O. Animuszu
zabawie dodawa³ alkohol; dziedzic z okazji do¿ynek fundowa³ beczkê piwa
lub znaczn¹ iloœæ wódki.

Kulminacj¹ œwiêtowania z okazji zakoñczenia ¿niw by³o na Kaszubach
zawsze sprawowanie do¿ynek parafialnych. Najczêœciej celebruje siêje w uro-
czystoœæ Wniebowziêcia N. M. P., choæ niektóre parafie ³¹cz¹ do¿ynki z przy-

29 Dziœ ju¿ nigdzie tej pieœni nie œpiewaj¹. Podali j¹ B.B. z Brodnicy Górnej; I.P.,

K.K. z Luzina; L.S. z Robakowa. Podobny utwór spotka³ w okolicach Torunia i Wejhero-
wa Kolberg (jw., s. 72 n.). Identyczn¹ strofê (na Kujawach) podaje Z. Gloger, Rok polski w

¿yciu, tradycji i pieœni, Warszawa 1900, s. 311. Zob. te¿ F. Lorentz, Zarys etnograjji ka-

szubskiej, Toruñ 1934, s. 84.
30 Do¿ynkowa uczta mo¿e mieæ zwi¹zek ze s³owiañsk¹ magi¹ p³odnoœci i wierzenia-

mi zaduszkowymi. Zob. A. Fischer, Ludpolski. PodrêczniketnograjjiPolski, Lwów-War-
szawa-Kraków 1926, s. 146; Szyfer, jw., s. 76; Eliade,jw., s. 342 n.
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padaj¹cym w jesieni odpustem. Centralnym punktem obchodów jest suma
parafialna, podczas której w procesji wnosi siê do koœcio³a uplecione wcze-
œniej wieñce. Na czele pochodu przedstawiciele stanu gospodarskiego (staro-
sta i staroœcina) nios¹ obrzêdowy bochen chleba, który - po uca³owaniu przez

celebransa - sk³ada siê na o³tarzu. Specyficzna jest te¿ (bo dostosowana do
okolicznoœci) homilia mszalna. Gdy do¿ynki przypadaj¹ 15 sierpnia, pod ko-
niec liturgii poœwiêca siê przyniesione do koœcio³a krutki, czyli obrzêdowe
wi¹zki zbó¿, zió³ domowych i polnych oraz kwiatów i ga³¹zek drzew owoco-
wych3! . Dawniej za wa¿ny sk³adnik krutki uwa¿ano kolender, który po po-
œwiêceniu mia³ zapobiegaæ urokom, czarom i chorobom ludzi oraz zwierz¹t32 .

Podobnie jak przed II wojn¹ œwiatow¹, w wielu regionach Kaszub w³adze
samorz¹dowe i zwi¹zki rolnicze organizuj¹ tzw. do¿ynki gminne i powiatowe.
S¹ one zazwyczaj po³¹czone z uczestnictwem w liturgii i popo³udniowym fe-
stynie, któremu towarzysz¹ ró¿ne atrakcje rozrywkowe. Imprezom tym nie
towarzysz¹ jednak jakieœ lokalne wierzenia i zwyczaje.

¯niwa w rolnictwie technologicznym

Proces usprawnienia sprzêtu zbo¿a zacz¹³ siê na Kaszubach jeszcze przed
rokiem 1939, kiedy to sporadycznie zaczêto u¿ywaæ kosiarek o napêdzie kon-
nym. Dwukonny zaprzêg obs³ugiwa³ woŸnica i pomocnik, ale do wi¹zania
snopów potrzeba by³o kilkunastu osób. Kosiarki tego typu upowszechni³y siê
po wojnie, poczynaj¹c od koñca lat czterdziestych. Zebrane t¹ metod¹ zbo¿e
zwo¿ono starym zwyczajem do stodo³y, gdzie póŸn¹jesieni¹ i w zimie je m³ó-
cono. W latach szeœædziesi¹tych pojawi³y siê snopowi¹za³ki, które w znacznej

31 Starsze gospodynie robi¹ wi¹zkê z 7 lub 9 zió³. Jak podaje J. Patock (Die Pjlanzen
im Kreislauf der Jahresfeste. Volksbrauch und Volksglauben aus der Kaschubei, "Deut-
sche Wissenschaftliche Zeitschrift f tir Polen", H. 30: 1936, s. 175 n.), w Puckiem do spo-
rz¹dzenia bukietu roœlinnego u¿ywano 77 lub 99 roœlin. Por. te¿J. £êgowski, Kaszuby i
Kociewie. Jêzyk, zwyczaje, przes¹dy, podania, zagadki i pieœni ludowe w pó³nocnej czêœci
Prus Zachodnich, Poznañ 1892, s. 85; A. Hilferding, Resztki S³owian na po³udnio~m
~brze¿u Morza Ba³tyckiego, Gdañsk 1981, s. 386 n.

32 Wed³ug informacji kilkunastu starszych osób (m.in. W.B. z Luzina; W.B. z Mi³o-
szewa; A.K. z Ustarbowa; M.N. z Kielna) ziele to wk³adano przed œlubem do kieszeni
surduta pana m³odego; wszywano go te¿ w sukniê pannie m³odej. Ziarenka kolendra za-
wieszano w woreczku na grzywie koñskiej, by zwierzê zabezpieczyæ przed urokiem.
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mierze zast¹pi³y pracoch³onne wi¹zanie snopów. Zrazu posiada³y je tylko PGR
i kó³ka rolnicze, póŸniej (w latach osiemdziesi¹tych) kupowali je tak¿e rolni-
cy prywatni. Nieco póŸniej gospodarstwa pañstwowe otrzyma³y kombajny,
które obs³ugiwa³y tak¿e (œwiadcz¹c us³ugi) niektórych rolników. W latach
dziewiêædziesi¹tych ¿niwa z u¿yciem kombajnu obejmuj¹ju¿ wszystkie wiêk-
sze gospodarstwa. Na mniejszych u¿ywa siêjeszcze snopowi¹za³ek; ¿êcie kos¹
wysz³o ju¿ z mody.

Sukcesywnie zmienia³y siê tak¿e œrodki transportu. Bezpoœrednio po woj-
nie ludzie poruszali siê pieszo i rowerem. Pos³ugiwano siê te¿ powszechnie
zaprzêgiem konnym, który stanowi³ te¿ podstawow¹ si³ê robocz¹. Konie za-
czê³y znikaæ z krajobrazu kaszubskiej wsi dopiero w latach siedemdziesi¹-
tych. Obecnie hoduje siê je tylko sporadycznie.

Wraz ze wzmiankowanym wczeœniej postêpem technologicznym bezpow-
rotnie zaginê³y dawne zwyczaje ¿niwne; nikt ju¿ nie b³ogos³awi ruszaj¹cych
w pole ¿niwiarzy, ginie zwyczaj rozpoczynania pracy znakiem krzy¿a lub
modlitw¹33. U¿ywanie kombajnów i snopowi¹za³ek uczyni³o zbêdnym obrzê-
dowe wi¹zanie b¹ksa; nikt nie odczuwa potrzeby sprawiania finalizuj¹cych
¿êcie wianuszków. Z pola powraca siê traktorem lub motocyklem, których
wod¹ oblewaæ nie wypada. Jeœli w gospodarstwie jeszcze zwozi siê zbo¿e do
stodo³y, m³odsze pokolenie nie zna wymowy dawnych, sakralizuj¹cych ten
moment zwyczajów. Maj¹tki rolne i wiêksze gospodarstwa w ramach reformy
rolnej rozparcelowano zaraz po roku 1945, eliminuj¹c skutecznie ca³¹ - opar-
t¹ na zaanga¿owaniu du¿ej grupy osób - zwi¹zan¹ ze ¿niwami obrzêdowoœæ

dworsk¹. Reminiscencj¹ bogatych dawniej obrzêdów do¿ynkowych jest b¹ks,
czyli kolacja, któr¹ funduje swej rodzinie wspó³czesny rolnik po zwiezieniu
ziarna i s³omy po kombajnie34. Gdzieniegdzie wystêpuje jeszcze wzajemna
pomoc s¹siedzka, ale i ona jest tylko cieniem dawnych relacji. Do¿ynki para-
fialne coraz czêœciej sprawiaj¹ wra¿enie sztucznej inscenizacji, która - zacho-
wuj¹c oczywiœcie znaczenie teologiczne i symboliczne - nie anga¿uje ju¿ ca-

³ej lokalnej spo³ecznoœci. Nawet wspania³e wieñce, wnoszone z tej okazji do
œwi¹tyni, s¹ raczej pompatycznym rekwizytem sporz¹dzonym na u¿ytek chwili

33 Przeprowadzone przez autora ankiety wœród m³odzie¿y potwierdzaj¹ tezê o szyb-
kim zanikaniu obrzêdowoœci, przez któr¹ starsi sakralizowali codziennoœæ. Coraz rzadsze
s¹ pozdrowienia chrzeœcijañskie i zwyczajowe b³ogos³awieñstwa.

34 Powszechnie zachowa³a siê nazwa tego, najczêœciej po³¹czonego ze spo¿ywaniem

alkoholu. posi³ku.
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niŸli autentycznym owocem ciê¿kiej pracy rolnika. Wra¿enie nieadekwatno-
œci tego obrzêdu pog³êbia œwiadomoœæ, i¿ problemem spo³ecznym nie jest
brak chleba, lecz nikomu niepotrzebna nadprodukcja ¿ywnoœci35. Stawia to
otaczany niegdyœ spo³ecznym szacunkiem stan ch³opski w sytuacji cokolwiek
ambiwalentnej. Duchowe rozbicie wspólnot wiejskich pog³êbiaj¹ narastaj¹ce
wokó³ przysz³oœci rolnictwa kontrowersje polityczne.

Zarysowana na tle obrzêdowoœci ¿niwnej panorama przemian, jakie za-
chodz¹ na wiejskich terenach Kaszub, pozwala, jak siê wydaje, wysnuæ kilka

wniosków:
1. Zmiany, jakie zachodz¹ w szeroko pojêtym kontekœcie ekonomiczno-

spo³ecznym, sposobie gospodarowania, rytmie pracy i ¿ycia, istotnie wp³ywa-
j¹ na sferê wierzeniowo-obrzêdow¹. Niektóre elementy tej sfery doznaj¹ os³a-
bienia, inne ulegaj¹ eliminacji, nieliczne zaœ zostaj¹ przekszta³cone i maj¹
mniejsze lub wiêksze szanse na przetrwanie w zmienionej "niszy" kulturo-

weJ.
2. W wyniku mechanizacji rolnictwa i uprzemys³owienia regionu, a tak¿e

technologicznego "nasycenia" gospodarstw domowych, nastêpuje na Kaszu-
bach proces odchodzenia od postrzegania œwiata natury w kategoriach sakral-
nych. "Odczarowaniu" natury towarzyszy desakralizacja i deprecjacja pracy
na roli. Coraz czêœciej postrzega siê j¹ li tylko w kategoriach rynkowych, co
ma bezpoœredni zwi¹zek z przejœciem od postawy "wspó³pracy ze Stwórc¹"

do postawy eksploatacji.
3. W przesz³oœci obrzêdowoœæ ¿niwna i do¿ynkowa w znacznej mierze

nasycona by³a (s³owiañskim i chrzeœcijañskim) sacrum, które nadawa³o pracy
i œwiêtowaniu g³êbszy, wychodz¹cy poza sferê profanijn¹, sens. Wspó³czesny
modus vivendi rolnika kaszubskiego wydaje siê - przynajmniej w sferze jego
pracy - odniesienia do rzeczywistoœci transcendentnych pozbawiony.

4. Dezorganizacja uwarunkowanych konkretnym modelem ekonomicz-

nym form wspó³¿ycia spo³ecznego sukcesywnie zastêpowana jest organizo-
waniem siê spo³eczeñstwa na nowych zasadach. Nowa postaæ spo³eczeñstwa
wiejskiego na Kaszubach wydaje siê powielaæ mechanizmy, które mia³y miej-
sce w rozwiniêtych krajach Zachodu. Upowszechnia siê model ¿ycia, w któ-
rym ceni siê prywatnoœæ, umiejêtnoœæ "radzenia sobie" samemu, indywidu-

35 WSzyscy pracuj¹cy na roli wyra¿aj¹ sw¹ frustracjê i niepokój zwi¹zany z brakiem
rynków zbytu i nieop³acalnoœci¹ produkcji rolnej. Sytuacja ta (wraz z upowszechnieniem
sie mentalnoœci rynkowej) podwa¿a same podstawy liturgicznego dziêkczynienia za plony.
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alizm i szeroko pojêty pluralizm stylu ¿ycia i myœlenia. Si³¹ tradycyjnej wspól-
noty wiejskiej by³a daleko posuniêta unifikacja postaw, zachowañ, pogl¹dów
i wiary. Takiej wspólnoty grupa zindywidualizowanych mieszkañców ju¿ nie
stanowi.

5. Istotnym czynnikiem scalaj¹cym ¿ycie wiejskie by³ w przesz³oœci ijest
obecnie Koœció³. W zmienionych warunkach niektóre formy ¿ycia religijnego
wydaj¹ siê s³abn¹æ. Co wiêcej, wydaje siê, ¿e Koœció³ nie wypracowa³ ade-
kwatnych instrumentów "chrystianizuj¹cych" coraz bardziej ró¿nicuj¹ce siê
spo³eczeñstwo w okresie transformacji.

Zasygnalizowany na przyk³adzie kaszubskich zwyczajów ¿niwnych pro-
ces transformacji kultury ludowej wydaje siê uzasadniaæ zawart¹ w tytule tezê
o nasilaiacym sie krYzysie wsi i w³aœciwej iei formacji kulturowej.
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6. Apfel i Apfelbaum, Appel i Appelbaum, Jab³ko, Jab³on(ka)
i podobne oraz pochodne.

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych (dalej SNWPU) po-
daje 8 nosicieli nazwiska Apfel: 3 w woj. bielskim, 4 krakowskim, 1 wa³brzy-
skim; 12 Apfelbaum: 3 w woj. gdañskim, 4 w olsztyñskim, 2 katowickim, po
1 w woj. warszawskim, ³ódzkim, wa³brzyskim; 182 Appel: 8 w woj. bydgo-
skim, 1 gdañskim; 46 w katowickim, 25 kaliskim, 20 ³ódzkim, 18 legnickim,
17 warszawskim, po 8 w kieleckim i w³oc³awskim, 7 wroc³awskim, 4 olsztyñ-
skim, po 3 w suwalskim i wa³brzyskim, po 2 w jeleniogórskim, opolskim i
sieradzkim, po 1 w bielskim, czêstochowskim, gorzowskim, krakowskim,
poznañskim, siedleckim i toruñskim; 15 Appelbaum: 4 w woj. warszawskim,
3 leszczyñskim, 2 poznañskim, 6 zielonogórskim; Appelblom 2, po 1 w woj.
bielskim i olsztyñskim; Appelbum O; Apelbaum 16: 2 w woj. elbl¹skim; 6 w
wa³brzyskim, 3 zielonogórskim, po 2 w warszawskim i ³ódzkim, 1 szczeciñ-
skim; Apelman 9: 2 w woj. katowickim, 7 opolskim; Apelmann 1 w woj. opo1-
skim;AppeIO; Apelsztajn 3: 1 w woj. warszawskim, 2 ³ódzkim; Apelski 68: 52

* W tomie I" Acta Cassubiana" z 1999 roku, s. 259-275 opublikowane zosta³y nastê-
puj¹ce nazwiska: 1. Cypel; Zip(p)er, i podobne, 2. £ag, £aga i podobne, 3. Os i Oss,
4. Rzeszoto, Rzeszotarz i podobne, 5. Sito, Sitarz i podobne.
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w woj. ostro³êckim, 11 warszawskim, 4 ciechanowskim, 1 ³ódzkim; Appel-
kvist 2, po 1 w woj. warszawskim i katowickim; Appelmann 1 w woj. kato-
wickim; Appelmen O; Appelbann o.

Historyczne poœwiadczenia biorê od doktorantki, mgr Agnieszki Wroñ-
ski ej, z ksi¹g chrztu par. Barczewo, niem. Wartenburg w pow. olsztyñskim:
Antonius Apeli co1onus ex Kapelteinen 1688; Catharina [...] Mathai Appel-
ba um relicta filia 1688; Elizabeth [...] Matthaei Appelbaum civis Wartenburg
(ensis) filia 1691; FranciscusAppelbaum sodalis 1692 i wiele innych!. Na Po-
morzu Gdañskim znalaz³em poœwiadczenia tylko dla nazwiska Jab³onka: Mi-
cha³ Jab³onka 1751 z Kociewia, utrwalony w archiwaliach pelpliñskich, Elisa-
beth Jab³onkowna 1714 z Pogódek pod Skarszewami2. SNWPU notuje nazwi-
skaJab³ko 184: 15 w woj. gdañskim, 13 s³upskim, najwiêcej (55) w kieleckim,
potem 16 koszaliñskim, 12 warszawskim, 10 czêstochowskim, 9 katowickim,
8 w³oc³awskim; pochodne Jabkowicz 5: 2 w woj. warszawskim, 3 skierniewic-
kim; Jab³kowski 409, z tego 22 w woj. bydgoskim, 11 gdañskim, 5 s³upskim;
najwiêcej (40) w ³ódzkim, 30 p³ockim, 28 wa³brzyskim, 24 w³oc³awskim; po-
miniêciem -³- : Jabko 20: 17 w woj. kieleckim, 2 koszaliñskim, 1 skierniewic-
kim; pochodne Jabkowicz 1 w woj. warszawskim; Jabkowski 197: 31 w woj.
bydgoskim, najwiêcej (68) w poznañskim, 32 jeleniogórskim, 24 wroc³aw-
skim; fonetycznie zapisane Japkiewicz 2, po 1 w woj. warszawskim i gdañ-
skim; Japko O; Japkowski 2 w woj. warszawskim; z nag³osem Je- od jab³ko
nie notowane w tym Ÿródle. Mamy dalej Jab³onka 1490: 39 w woj. bydgo-
skim, 55 elbl¹skim, 181 gdañskim; poza Pomorzem 302 w woj. katowickim,
163 czêstochowskim, 108 radomskim, 53 olsztyñskim, 42 sieradzkim; Jab³on-
ko 8 poza Pomorzem; Jab³oñ 16 poza Pomorzem, g³ównie na Œl¹sku: 6 w woj.
wroc³awskim, 5 katowickim, 3 legnickim, po 1 w wa³brzyskim i bielskim.

Wyliczone nazwiska w ró¿nej szacie s³ownej pochodz¹ od pojêciajab³ka
i jab³oni, t³umacz¹ one polskie nazwiska Jab³oñ, Jab³onka i ich warianty oraz
Jab³ko, Jabko, Japko i ich warianty oraz formy pochodne; w górnoniem. na
jab³ko mówi siêApfel, w dolnoniem. Appel (por. ang. apple 'jab³ko')3 i odpo-

I Ksiêgi znajduj¹ siê w Archiwum Archidiecezji Wanniñskiej w Olsztynie, sygnowa-

ne Lb 26 i Lb 28 Bcz (= Liber baptisatorum 'Ksiêga ochrzczonych' Barczewo), tu wyzy-
skano tylko Lb Bcz 28, s. 21, 22, 26,35,46,60,74 i inne.

2 M. Damps, Nazwiska mieszkañców Kociewia od XVI do XVIII wieku. Praca doktor-

ska wykonana pod kier. E. Brezy na Uniwersytecie Gdañskim w roku 1988 (maszynopis).
3 R. Herrmann- Winter, Kleines plattdeutsches Wiirterbuch, Rostock 1990, s. 32.



23~brane nazwiska pomorskie

wiednio na drzewo jab³oni w górnoniem. Apfelbaum, w dolnoniem. Appel-
bom, w podanych nazwiskach mamy te¿ funny skrzy¿owane (skontaminowa-
ne) z I cz³onem dolnoniem. Appel- i II górnoniem. - Baum: Appelbaum b¹dŸ

z zapisem przez pojedyncze -p-: Apelbaum b¹dŸ te¿ cz³on II uleg³ fonetycz-
nemu przekszta³ceniu w -bum: Appelbum. W cz³onie II znalaz³y siê te¿ wyra-
zy: Mann 'mê¿czyzna', tj. Ap(p)elman(n) na 'kogoœ zwi¹zanego z jab³kami',
Stein 'kamieñ': Apelsztajn w polskim fonetycznym zapisie w funkcji raczej
tylko strukturalnej i niezrozumia³y dla mnie -kvist: Appelkvist, no i Appel-
biom od dolnoniem. Biom = górnoniem. Blume 'kwiat'.

Rzymianie mieli przydomek Malus dla mê¿czyzn i Mala dla kobiet od
przymiotnika malus, -a, -um 'z³y', ale znawca przedmiotu Fin J. Kajant04
dopuszcza tak¿e jako podstawê rzeczownik malus, -i 'jab³oñ' dla fonny Ma-
lus. Sam wyraz malum, -i 'jab³ko' i malus, -i 'jab³oñ' zapo¿yczyli Rzymianie
z greckiego melon, z czego te¿ polski wyraz melon 'gatunek dyni' i por. 1295
nosicieli nazwiska Melon w SNWPU, z tego 20 w woj. bydgoskim, 13 gdañ-
skim, 13 s³upskim, najwiêcej (510) w woj. skierniewickim, 110 w woj. ra-
domskim, 85 ³ódzkim, 28 katowickim, 20 pilskim oraz z³o¿one Melon- Wal-
czak 4 w woj. warszawskim; 5 Mellon: 1 w woj. warszawskim, 4 gdañskim;
pochodne Melonczyk 1 w woj. suwalskim; Melonek 158, z tego 1 w woj. s³up-
skim, najwiêcej (78) w woj. poznañskim i inne.

Nawi¹zuj¹c do podstawowego znaczenia jab³ka, mo¿na myœleæ w omó-
wionych nazwiskach o 'hodowcy i sprzedawcy jab³ek', w przenoœni te¿ 'o

tym, co mia³ wydatne czy charakterystyczne jab³ko Adama, tj. grdykê' (wyra-
¿enie jest t³umaczeniem ³ac. pomum Adami, a to ostatecznie przek³adem z
jêzyka starohebr.)5, w mniemaniu ludowym pozosta³oœæ to po grzesznym spo-
¿yciu zakazanego owocu (rozumianego powszechnie jako 'jab³ko', bo ³ac.
pomum to 'ka¿dy wiêkszy owoc' i 'jab³ko'). Mo¿na te¿ by³o myœleæ 'o tym,
co mia³ wydatne policzki', bo i lica przyrównywane by³y do jab³ek (a u staro-
¿ytnych Greków te¿ kszta³tuj¹ce siê piersi dziewcz¹t). Jab³ko oznacza³o tak¿e
'Ÿrenicê', 'rzepkê w kolanie', po ³acinie zwan¹patella, 'koœæ obojczyka' nad-

to 'koñski nawóz'ó. Jab³ko wesz³o do przys³ów, por. choæby polskie: "Nieda-

4 I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, s. 266.
5 F. S³awski, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, t. I, Kraków 1952-1956, s.

479-480.
6 S. B. Linde, S³ownikjêzykapolskiego, wyd. fotooffsetowe, t. II, Warszawa 1951, s.

11.2-22:1 (dalej Linde).
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leko pada jab³ko od jab³oni", kwaœne jab³ka to 'bicie, lanie' (zbiæ na kwaœne
jab³ko). Rzymianie koñczyli posi³ek jab³kami w formie deseru (a rozpoczyna-
li od jajka jako zak¹ski, st¹d powtarzane: Ab ovo (usque admala) ('Zaczynaæ
od jajka, a koñczyæ na jab³kach'); I Newton (1643-1727), przypatruj¹c siê
spadaj¹cemu z jab³oni jab³ku, wpad³ na pomys³ prawa grawitacji. Jab³ko by³o
symbolem w³adzy królewskiej, wk³adano je do lewej rêki w³adców (w staro-
¿ytnoœci z figurk¹ bogini zwyciêstwa, Nike, u chrzeœcijan z krzy¿ykiem), wy-
obra¿a³o kulê ziemsk¹, symbolizowa³o te¿ niezgodê (gr. Eris), bo podane przez
Parysa "najpiêkniejszej" Afrodycie spowodowa³o wojnê trojañsk¹ i porwanie
Heleny. W ró¿nych kulturach i czasach by³o symbolem ró¿nych wartoœci, m.
in. mi³oœci, pe³ni ¿ycia, wiosny, ale te¿ jesieni i œmierci, w œredniowieczu
pokusy i grzechu? Wiele wiêc by³o powodów i okolicznoœci, by cz³owieka
przezwaæ Jab³kiem. Równie¿ drzewo, na którym rosn¹ jab³ka, czyli jab³oñ,
by³o bardzo cenione; w kaszubszczyŸnie i we wielu gwarach nazywane bywa
zdrobniale jab³onka. Forma ta odczuwana jest ju¿ jako podstawowe okreœle-
nie jab³oni, zdrabnia siê zatem do postaci jab³oneczka, podobnie jak gruszka i
œliwka, te jednak odnoszone s¹ zarówno do drzewa, jak i do owocu.

W górnoniem. jab³oñ nazywa siê, jak to zosta³o ju¿ powiedziane, Apfel-
baum; wyraz ten sta³ siê porêcznym narzêdziem do nadawania nazwisk ̄ y-
dom w zaborze pruskim i austriackim (obowi¹zek posiadania nazwisk wpro-
wadzi³ Napoleon konstytucj¹ z r. 1807 dla Ksiêstwa Warszawskiego). Powsta-
wa³y wtedy nazwiska nie tylko Apfelbaum, ale te¿ Aprikosenbaum 'morela',
Pjlaumbaum 'œliwa', Apfelsinenbaum 'pomarañcza' oraz z³oœliwie Rotbaum
'czerwone drzewo'. Cz³on Baum 'drzewo' oderwa³ siê zatem od pierwszej
czêœci wyrazu nazywaj¹cej gatunek drzewa, i ³¹czony by³ z innymi treœciami.

Nie bêdê tu ju¿ rozpatrywa³ nazwisk Jab³oñski ró¿nych herbów, np. D¹-
browa, Jasieñczyk, Poraj i innych8, bo one wywodz¹ siê od wsi Jab³oñ, Jab³o-
nie, Jab³onna i innych; niekiedy oczywiœcie mog¹ byæ formami wtórnymi,
modelowymi, powsta³ymi od podstawy Jab³oñ, Jab³onka itp. Rzecz to ju¿
historii, genealogii i heraldyki.

;

7 Dalsz¹ symbolikê zob. W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 1990, s. 112-114.
8 Polska encyklopedia szlachecka pod red. S. Starykoñ-Kacprzyckiego, t. VI, War-

"z:lwa 1Q16 " 114-116
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7. Gloza, Glus, Glut, Glozna, Gloc i podobne

Nazwiskami tymi zajmujê siê ³¹cznie, choæ, jak siê dalej oka¿e, s¹ one
etymologicznie ró¿ne, zbli¿a je brzmienie fonetyczne, wskutek którego mo-
g³y wzajemnie na siebie oddzia³ywaæ i siê do siebie upodabniaæ. Niejedno-
znaczne jest tu nazwisko Gloc, Gluc ijego warianty oraz pochodniki. Materia³
ze Slownika nazwisk wspólczeœnie w Polsce u¿ywanych (dalej SNWPU), od
którego zaczynam rozwa¿ania, uporz¹dkujê wed³ug sk³adu g³oskowego 1. Gloz,
Glus; 2. Glot, Glut; 3. Glozna, Gluzna; 4. Gloc, Gluc. Samog³osk¹ po nag³osie
gl- mo¿e byæ o lub u, na koñcu mo¿e wyst¹piæ -s, -z, -c, -tz; po g mo¿e te¿
byæ -l-, a w wyg³osie samog³oska -a.
1. Gluza 1336: 5 w woj. bydgoskim, 1 gdañskim; 96 katowickim, 79 kielec-
kim, 60 radomskim, 29 wroc³awskim, 19 legnickim; Gluz 62 poza Pomo-
rzem: 20 w woj. gorzowskim, 8 wroc³awskim, 6 opolskim, po 5 w woj. kra-
kowskim i nowos¹deckim; Gluzek 34 w woj. katowickim; Gluzman 7: 4 w
woj. kaliskim, 2 krakowskim, 1 wroc³awskim; Glus 2 w woj. wa³brzyskim;
Glusa 2, po 1 w woj. warszawskim i poznañskim; Glusek O; Glusing 1 w
woj. jeleniogórskim; Glosa 72: 3 w woj. elbl¹skim, 69 gdañskim; Gloza 58:
52 w gdañskim, 4 warszawskim, 2 kieleckim; Glozak O; Glossmann 1 w
³ódzkim; Glozer O; Gloser 2 we wroc³awskim; Glozicki 5 w woj. s³upskim;
Gloziñska O; Glozowic 9 w katowickim; Glozowicz O, Glozowitz O; Gloso-
wic 12: 4 w katowickim, 8 opolskim; Glosowicz 5 w katowickim; Glosowitz
16 w katowickim; Gloss 15 poza Pomorzem, mo¿e to jednak byæ etymolo-
gicznie nazwisko Glos; Gloza O, Glozak 165 poza Pomorzem: 44 w siedlec-
kim, 35 warszawskim, 30 olsztyñskim, 19 bialskopodlaskim, 18 jeleniogór-
skim; Gloziñski 22: 6 bialskopodlaskim, 16 poznañskim; Glo¿ak O, Glo¿ek

14 i pochodne.
2. Glot 15: 4 che³mskie, 11 olsztyñskie; Gloth 5 w woj opolskim; Glut 2, po 1
w woj. bielskim i toruñskim; Gluth 65: 3 gdañskim; 22 gorzowskim, 16 zielo-
nogórskim; Gluth-Nowowiejska 3 w woj. warszawskim; Gliut O.
3. Wariant Glozna odnotowa³ Slownik staropolskich nazw osobo~ch II 126
(dalej SSNO) z r. 1423 z Wielkopolski, poza tym ze SNWPU na pokrewieñ-
stwo morfologiczne z nim wskazywaæ mog¹ Glozeniak O; Gloznek O, Glosnek

O; Glozniak O.
4. Gloc 467: 11 w woj. elbl¹skim, 25 gdañskim, 1 s³upskim; 162 w czêsto-
chowskim, 78 katowickim, 31 kaliskim, 35 piotrkowskim, 24 przemyskim, 20
koszaliñskim; Gluc 22: 13 w nowos¹deckim, 5 katowickim, 4 bielskim; Glu-
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cek O; Gloca O; Glocer 6 w woj. warszawskim; Glotz 2, po 1 w woj. warszaw-

skim i olsztyñskim.
Komentarz do podanych form by³by nastêpuj¹cy: 1. od strony ortogra-

ficznej znaki c i tz t³umacz¹ siê pisowni¹ polsk¹ (c) i niemieck¹ (tz); niekiedy

to z mo¿e pochodziæ z zapisu niemieckiego polskiej g³oski c; 2) fonetycznie
-0- czy -u- po I t³umaczy siê pozycj¹ samog³oski w³aœnie po pó³otwartej I;
A. Briickner9 dostrzega tu regularnoœæ w przejmowaniu ³aciñskiego o do pol-
szczyzny w postaci grecko-³ac. glossa - polskiego u: gluza, na co jednak nie

znajdujê dalszych przyk³adów; obocznoœæ I :/: Gluzek : G/o¿ek to wynik pol-
szczenia przez tych Polaków, którym formy z I wydawa³y siê niemieckie; tak
samo obocznoœæ s czy z : ¿, por. niem. segnen - polskie ¿egnaæ, Segel- ¿agiel;

3) pod wzglêdem morfologicznym wyg³osowe -er: Gloser jest wynikiem niem-
czenia, jak np. Myszk = Myœlibor zniemczone na Mischker; koñcowe -man(n):

Gluzman, Glossman pe³ni funkcjê niemcz¹c¹, jak np. w Dobrochmann : Do-

broch, Wroszman : Wrosz z Wrocis/aw, Piotrman : Piotr; sufiksy -owic(z), -ak,
-ek pe³ni¹ funkcjê patronimiczn¹ wobec swoich nazwisk podstawowych; -ing

jest patronimicznym przyrostkiem niemieckim.
Interpretacja: 1. Nazwiska typu Gluza, Glos(a) pochodz¹ od notowanego ju¿ w

staropolszczyŸnie rzeczownika gloza, glosa 'komentarz do trudniejszych miejsc w
tekœcie, wyk³ad objaœniaj¹cy 'glossa'lo, potem brzmia³ on tak¿e g/Gza, gluza i mia³

dodatkowo znaczenia 'uszczerbek, szkoda, uszkodzenie' II, A. Briickner doda³ tak¿e
'plama', mia³ tak¿e postaæ zdrobnion¹gluzka lub gloska. Knapski podawa³ te¿ glo-
zatka 'przypisek drobno napisany miêdzy wierszami'; u¿ywali tych wyrazów m. in.

M. Rej, W. Potocki, F. Birkowski12- jest to po¿yczka z ³ac. glossa, gdzie oznacza³
'wyraz niezrozurnia³y', potem' objaœnienie tego wyrazu na marginesie, glosa margi-
nesowa albo nabrze¿na, lub nad linijk¹ w tekœcie' 13. Ostatecznie wywodzi siê z grec-
kiego glossa (obocznie glotta) 'jêzyk anatomiczny i mowa'. Znany by³ te¿ czasow-

nikglozowaæ, gluzowaæ 'objaœniaæ' oraz 'naci¹gaæ na swoj¹ myœl' i 'têpiæ, g³adziæ',
glozarz 'ten, co komentuje, objaœnia trudne miejsce lub wyraz w tekœcie', imies³ów

9 A. Briickner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Kraków 1927, s. 142, dalej

Br.
10 S³ownik staropolski pod red. S. Urbañczyka, Wroc³aw 1956-1959, t. II, s. 416, dalej

S³stp,
II Linde 1166.
12 Linde l. c.
13 Br l. c.. Linde l. c.



glozowan, rzeczownik ods³owny glozowaniel4. Gloz¹ i wariantami mo¿na by³o za-

tem nazwaæ 'filologa, pracuj¹cego nad trudnym tekstem', 'naci¹gacza', 'wyg³adza-
j¹cego (deski?)', 'poplamionego' (w zwi¹zku z ostatnim znaczeniem por. nazwisko

Mald³a i warianty, ostatecznie z ³ac. macula 'plama, zmaza').
Dopowiedzieæ trzeba, ¿e nazwê osobow¹ Glosa notuje z r. 1434 S³ownik

staropolsldch nazw osobowych II 126 z Wielkopolski, A. Cieœlikowal5, opra-
cowuj¹ca ten typ nazewniczy ze wspomnianego S³ownika odczytuje ten zapis
Gloza i wywodzi od omówionego wyrazu gloza, glosa i jego wariantów.

Omówione tu nazwiska maj¹ stosunkowo bogat¹ dokumentacjê Ÿród³ow¹
na Pomorzu. W r. 1565 zanotowany zosta³ starosta bartny w puszczy czerskiej
w zwi¹zku z wsi¹ £¹g16, w r. 1662 Niclas (tj. Miko³aj) Glossen (forma 1. mno-

giej lub dope³niacza 1. poj. niemieckiej deklinacji s³abej od Gloss(a)) w Stol-
zenbergu (dziœ Che³m) pod Gdañskieml?, nazwisko znane te¿ na pó³nocnych
Kaszubach: w ksiêdze metrykalnej par. Rumia odnotowani zostali Jacobus Glo-
za 1721 i Paul Glosa 172018 i tu w póŸniejszym czasie w ksiêdze par. Œw. Krzy-
¿a (w miejscowym archiwum parafialnym) Klara Glosa 1907, w par. ¯ukowo

(z miejscowego archiwum) Rozalia Gloza 1883, nazwisko Gloza notowane
wspó³czeœnie np. w Wejherowie. Wtórne, modelowe postaci, utworzone za po-
moc¹ przyrostka -iñsld i -ewsld, wystêpuj¹ w Przechowie pod Œwieciem: Jan
Glosiñsld 1662 i w Pogódkach pod Skarszewami: Joannes Glozewsld 169819.

Niemcy maj¹ zbli¿one fonetycznie nazwisko Gliise, które autorzy nie-

mieccy wywodz¹ od nazw terenowych opartych na bazie œrednio-dolno-niem.

gliisen, glosen 'paliæ siê, ¿arzyæ siê, tliæ siê', spokrewnionej zgliihen, glosten
'to samo'20. W niektórych wiêc wypadkach mog¹ podane w tym rozdziale

niektóre nazwiska mieæ tak¹ niemieck¹ genezê.

14 S³ownik polszczyzny XVI wieku pod red. M. R. Mayenowej, Wroc³aw 1973, t. VII,
s. 357, dalej SP XVI, Br l. C., Linde l. c.

15 A. Cieœlikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji,

Wroc³aw 1990, s. 40.
16Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdañsk 1961, s. 18.
17 M. Damps, op. cit., s. 91.
18 Ksiêga przechowywana w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, sygn. 1254/111/19,

k. 10,110.
19 M. Damps, op. cit., s. 91.
20 R. Zoder, Familiennamen in Ostfalen, Bd I, Hildesheim 1968, s. 582; dalej Zoder;

M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, Berlin 1954, s. 292 wywodzi od nazwy miejsco-
woœci Gliising(en), dalej Go.
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2. Z kolei nazwiska Glut(h), Glot(h) czy Gliut (to ostatnie z miêkkim l' mo¿e
na kresach wschodnich pod wp³ywem miêkkiej wymowy rosyjskiej) odpowia-
daj¹ dok³adnie staropolskiej postaci wyrazu glut, glót 'kula, œrut, siekaniec z
o³owiu i ¿elaza '21. A. Bn1ckner (Br 142) podaje w wersji glut, glot i glotka oraz
lotka 'œrut naj grubszy, siekaniec o³owiu' i przenoœnie 'o wszelkich soplach,
smarkiach, knotach' i wywodzi z niem. Gelothe 'siekany o³ów' od Loth 'o³ów',
dziœ Lot 'lut, stop lutowniczy'. Linde22 objaœniajako 'kulka do rusznicy', a od
formy 1. mnogiej lotki odsy³a do loftki, synonimicznie luftkula 'kulka ruszni-
cza " por. w SNWPU 349 nosicieli nazwisk Lotka, z tego 15 w woj. bydgoskim,

13 gdañskim, 6 s³upskim; poza Pomorzem 99 w woj. poznañskim, 46 kaliskim,
37 ³ódzkim, 25 zielonogórskim; 2 Lotke, po 1 w woj. jeleniogórskim i wa³brzy-
skim z niemcz¹c¹ wymian¹ -tl na -e; Lotkie O; Lotko 467, z tego 7 w woj.
elbl¹skim, 3 s³upskim; pochodne Lotkowski 370, z tego 3 w woj. bydgoskim, 11
elbl¹skim, 48 gdañskim; notuje te¿ wyrazglutniak 'popió³ z pieców hutnych'.

Omówione przezwiska, które sta³y siê z czasem urzêdowymi nazwiskami,
mo¿na by³o odnieœæ do 'wytwórców kul o³owiowych, ich sprzedawców czy
strzelców, rusznikarzy'. Inwentarze pomorskie, np. starostwa cz³uchowskiego
z r. 174723, czêsto mówi¹ o m³ynach prochowych, z niemiecka zwanych pul-
werm³ynami z I cz³onem niem. Pulwer 'proch', por. ³aciñskie przydomki od
rzeczownikapulvis,pulveris 'proch': Pulverius, Pulverinus, Pulvillus24.

Jest homonimiczne nazwisko niemieckie Gloth, które antroponomaœci nie-
mieccy wywodz¹ od imion dwucz³onowych opartych na bazie lut czy (h)lut
'jasny, zrozumia³y', w dolnoniem. 'g³oœny'25; R. Zoder26 widzi tak¿e jego zwi¹-
zek z czasownikiem œrednio-wysoko-niem. glotzen 'wyba³uszyæ, wytrzesz-
czyæ oczy' (por. jednak punkt 4) lub formê z bezdŸwiêcznym pocz¹tkowym
K-: Kloth od œrednio-dolnoniem. klot 'bry³a, kula' na cz³owieka grubego i
okr¹g³ego. Od siebie dodam te¿ rzeczownik Glut 'p³omieñ, ¿ar', który mo¿na
by wzi¹æ pod uwagê w interpretacji nazwisk niemieckie ch, jak zreszt¹ s. v.
Gluthe proponuje ze znakiem zapytania Zoder I 582.

21 S³stp II 417, SP XVI, t. VII, 1973, s. 357 g/ot 'kula, œrut z o³owiu lub z ¿elaza' (z

niem. Ge/othe), infonnuje, ¿e M¹czyñski dawa³ odpowiednik ³ac. g/ans 'pocisk o³owiowy'.
22 Linde II 59.
23 Inwentarz starostwa cz³uchowskiego z roku 1748, wyd. K. Koœciñski, "Roczniki

Towarzystwa Naukowego w Toruniu", XI, 1904, s. 184-245, passim.
24 I. Kajanto, op. cit., s. 341.
2S Go 291, 414, Zoder 1581.
26 Zoder 1581.
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W historycznym materiale pomorskim znalaz³em tylko zapis Magdalena
Glucinska r. 1840 w Ksiêdze szkaplerza par. U goszcz pod Bytowem (nie pagi-
nowana w miejscowym archiwum parafialnym).

3. Glozna, jak wspomnia³em wy¿ej, utrwalony zosta³ w SSNO II 126 (na
Pomorzu historycznych poœwiadczeñ nie znalaz³em) w Wielkopolsce w r. 1423.
A. Cieœlikowa27 sprowadzi³a tê nazwê osobow¹ do rzeczownika glozna 'kost-
ka u nogi', jaki notowany jest w polszczyŸnie XVI w., wczeœniej utrwalony
zosta³ wariant glozn w tym samym znaczeniu, S³ownik polszczyzny XVI wieku
podaje warianty g³ozn (5 u¿yæ), glozna (2), glozn (1) dodatkowo w znaczeniu
'goleñ, czêœæ nogi miêdzy stop¹ i kolanem'. Od Lindego (II 66) dowiadujemy
siê, ¿e J. M¹czyñski w swoim S³owniku z r. 1564 dawa³ gloznie odpowiednik
³aciñski perna 'biodro, goleñ', u zwierz¹t' szynka, tylna czêœæ uda'. Rozwa¿a-
nia etymologiczne przeprowadza F. S³awski29 i podaje nadto znaczenie 'koœæ
³okciowa' .

Od czêœci nogi mamy wiele nazwisk, por. Stopa, Piêta, Goleñ3O, Kolano,
³ac. przydomek Crus : crus, cruris 'goleñ' i inne.

4. Gloc, Glotz, Gluc mo¿na by t³umaczyæ jako warianty fonetyczno-gra-
ficzne nazwiska Gloza omówionego wy¿ej (w p. .1). W pomorskich zniemczo-
nych zapisach takie zmiany by³yby mo¿liwe i mo¿e w poszczególnych wy-
padkach zachodzi³y. Pewniej jednak i systemowo widzieæ w nich historyczne
zdrobnienia od jakiegoœ imienia. W polszczyŸnie brak jednak imion z pocz¹t-
kowym Glo- czy Glu-, jak powsta³y np. Pac, Pacz czy Paca, Pacza od im.
Pawepl; Gac, Gacz czy Gaca, Gacza od im. Gawe³, zatem rozejrzeæ siê trzeba
w imiennictwie niemieckim: rzeczywiœcie M. Gottschald (Go 414) podaje
formy imion zdrobnionych Glo( o )tz i Glutz oraz Glutsch od imion dwucz³o-
nowych ze staro-wysoko-niem. rdzeniem (h)lut i lut (por. p. 2) 'jasny, wyraŸ-
ny', dolnoniem. 'g³oœny'; R. Zoder32, jak to ju¿ powiedziano wy¿ej (w p. 2),

27 A. Cieœlikowa, Op. cit., s. 40.
28 SP XVI, t. VII, 1973, s. 431.
29 F. S³awski, op. cit., s. 286, Br 145.
30 Zob. szerzej E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdañsk 2000.
31 Szerzej zagadnieniem zajmujê siê w artykule Pochodzenie nazwiska Necel i niektó-

rych innych etymologicznie z nim zwi¹zanych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañ-
skiego. Prace Jêzykoznawcze" nr 3,1975, s. 10, przyp. 8; ten¿e, Ze studiów nad nazwiska-
mi pomorskimi (II) 7. Guz, Guc(za), Goc(za), Gosz, Gusz, ich warianty oraz derywaty,
"Rocznik Gdañski", t. 59,1999, z. 1, s. 75-83.

32 Zoder 1581.
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³¹czy je ze œrednio-wysoko-niem. glotzen 'wytrzeszczaæ, wyba³uszaæ oczy'.
Przyj¹æ wiêc trzeba, ¿e to genetycznie nazwisko niemieckie, historycznie na
Pomorzu niepoœwiadczone.

8. Milanowski i pokrewne

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych (SNWPU) podaje 1750
nosicieli nazwiska Milanowski, z tego 69 w woj. bydgoskim, 81 elbl¹skim, 55
gdañskim, 4 s³upskim; poza Pomorzem najwiêcej (372) w woj. suwalskim, po-
tem lubelskim 243, zamojskim 122, kieleckim 118, nadto Milan 256, z tego 22
w woj. elbl¹skim, 9 gdañskim; poza Pomorzem najwiêcej (46) w woj. nowos¹-
deckim, 33 kroœnieñskim, 19 wroc³awskim, 12 opolskim; formê patronimiczn¹
utworzon¹ za pomoc¹ przyrostka -icz: Milanicz 29 poza Pomorzem: 13 w woj.
legnickim, 10 nowos¹deckim i rozszerzonym -{)wicz: Milanowicz 166, z tego 1
w woj. gdañskim, 17 ³ódzkim, 14 szczeciñskim; przyrostka -ak: Milaniak 175
poza Pomorzem: 135 w woj. nowos¹deckim, 22 katowickim; -ec (jak Adamiec,
Marciniec, Pawelec): Milaniec 1 w woj. wroc³awskim; -ik: Milanik 64 poza
Pomorzem: 31 w woj. przemyskim, 19 wroc³awskim; od podstawy Milanek
pochodzi nazwisko Milankiewicz 29, z tego 3 w woj. gdañskim; wtórn¹, mode-
low¹ postaæ utworzon¹ za pomoc¹ przyrostka -ski: Milañski 17: 11 w woj. ko-
szaliñskim, 5 suwalskim, 1 ³om¿yñskim; obc¹ patronimiczn¹ powsta³¹ za po-
moc¹ cz¹stki -san, pochodz¹cej od ang. san 'syn' Milanson 1 w woj. szczeciñ-
skim, por. odpowiednio Robertson od Robert, Jackson od Jack' Jakub" itd.

Historycznie nazwisko Milanowski potwierdzone zosta³o na Pomorzu na
po³udniowym Kociewiu, w par. Sartawice pod Œwieciem, w samej Koœcierzy-
nie i w par. Koœcierzyna. W r. 1779 Simon Milanowski zapisany zosta³ w ma-
teria³ach diecezji che³miñskiej (bli¿ej niezlokalizowane), w r. 1781 Joannes
Milanowski w par. Sartawice33; w spisie mieszkañców Koœcierzyny z r. 1849
zanotowany zosta³ Milanowski Leopo1d34 i w r. 1852 Milanowsky Ange1ika35,
oboje Polacy i katolicy; ksiêga metrykalna par. Koœcierzyna przynosi zapisy:
Mylanowski Johan r. 1840 i Milanowski Johann r. 184836. Najwybitniejszym

33 M. Damps, Op. cit. s. 205.
34 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, zespó³ miasta Koœcierzyny, sygn. 505/1172,

dalej skrót AP.
35 AP, jw. sygn. 505/1173.
36 AP. zespó³: szcz¹tki koœcio³ów katolickich woj. gdañskiego, sygn. 1254/11I/12,s. 35,68.
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nosicielem omawianego nazwiska by³ W³adys³aw Milanowski (1884-1977),
poeta i gawêdziarz kaszubski, rodem z Przy tarni w par. Wiele. Nazwisko nie
zosta³o jednak odnotowane w tzw. Summariaszach par. Wie1e37 z lat 1768-
1800 (w miejscowym archiwum parafialnym), wiêc albo rodzina nap³ywowa,
albo nie by³o okazji, by trafi³a do ksi¹g koœcielnych, co raczej ma³o prawdo-

podobne.
Ostatecznym Ÿród³em nazwiska Milanowski jest zdrobnione imiê Milan,

które przesz³o do roli nazwiska, a od niego utworzono formy pochodne (naj-
czêœciej patronimiczne), o których mówiliœmy na pocz¹tku. Od nazwy osobo-
wej Milan powsta³y jednak nazwy miejscowoœci, jak np. Milanów w gm. So-
bo1ew w (do 31 XII 1998 r.) woj. siedleckim, Milan owo, dziœ Warszawa-Wila-
nów, wieœ szlachecka Milanów Rabsztyn, dziœ miasto Milanówek pod Warsza-
w¹, od których to miejscowoœci Z. Kaleta i wspó³autorki38, pracuj¹ce w zespo-
le S³ownika staropolskich nazw osobowych, wywodz¹ nazwisko Milanowski,
Milenowski i Milonowski, zapisane w tym¿e S³owniku staropolskich nazw oso-
bowych od r. 1425 (III 506, dalej SSNO), nadto jest Milanów pod Radom-
skiem, pod Mielcem, Milanów w woj. bia³ostockim i Milanowice w Wielko-
polsce, o których wiêcej wiadomoœci podaje S³ownik geograficzny (t. VI, s.
417)39, a herbarze notuj¹ np. szlacheck¹ rodzinê Milanowskich h. Jastrzêbiec z
Milanowa (dziœ Wilanów) pod Warszaw¹40.

37 Biogram W. Milanowskiego pióra J. Borzyszkowskiego w: S³ownik biograficzny
Pomorza Nadwiœlañskiego pod red. Z. Nowaka, t. III, Gdañsk 1997, s. 223.

38 S³ownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo11-Ych, cz. 3: Od-

miejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy wspó³udziele E. Supranowicz i J. Szy-
mowej, Kraków 1997, s. 118.

39 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich pod red.

F. Su1imierskiego, B. Ch1ebowskiego, W. Walewskiego t. VI, Warszawa 1885, s. 416-417
notuje Milanów al. (ias, tzn. inaczej) Milianów (Emilianów?), al. Milionów, wieœ i osadê w
pow. noworadomskim; Milanów, wieœ w pow. radzyñskim; Milanów, folwark w pow. mie-
leckim; Milanówek, wieœ i koloniê w pow. b³oñskim; Milanówek al. Milanowo, kol. do
Jelenia nale¿¹c¹ w pow. kwidzyñskim, z parafi¹ katolick¹ Piaseczno pod Gniewem, ewang.
w Gniewie; Milanowicze, miasto w pow. kowelskim, nadto Milanowszczyznê, folw. w pow.

suwalskim.
40 Polska encyklopedia szlachecka, t. VIII, Warszawa 1937, s. 261-262 podaje za in-

nymi herbarzami Milanowskich h. Jastrzêbiec z lat 1450 i 1782 z Milanowa, dziœ Wilanów
pod Warszaw¹; Milanowskich h. £ada z r. 1563 z tego¿ Milanowa; Milanowskich h. Suche-
komnaty z r. 1500, 1847 z Milanowa pod Mielcem; Milanowskich v. (el), tzn. 'lub' Ga³ah.
w³asnel!o: nadto Milañskich h. Brodzicz z r. 1500 ze wsi Milany w pow. ³om¿yñskim.
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Imiê Milan jest skrótem jednego ze staropolskich imion dwucz³onowych
z I cz³onem mi³o- (od mi³y): Mi³obqdz, Mi³obor, Mi³obrat, Mi³odrog, Mi³o-
dziad, Mi³ogost, Mi³orad, Mi³os³aw, Mi³ostryj, Mi³owit, Mi³owuj41. Podobnie
skrócone zosta³y np. Ciechan od Ciechos³aw, Dobran od Dobrogost, Dziwan
od Dziwigor, Grodzan od Grodzis³aw, Mirzan od Miros³aw, Sêdzian od Sêdzi-
mir42. Jako samodzielne imiê Milan wystêpuje czêsto u Czechów43, S³owa-
ków44, Chorwatów i Serbów. By³ król Serbów, a raczej Serbii (1882-1899)
Milan lObrenowiæ (1854-1901), w Polsce imiê Milan poœwiadczone zosta³o

od r. 1416 (SSNO III 506).
Tak wiêc pomorskie nazwisko Milanowski pochodzi albo od nazw miej-

scowoœci Milanów, Milanowo, Milanowice, które wziê³y pocz¹tek od im. Mi-

lan (Milan jest ich eponimem) i wtedy pomorscy Milanowscy s¹ przybyszami
z innych dzielnic Polski (na Pomorzu bowiem dopiero w okresie miêdzywo-
jennym powsta³a osada Milanowo pod Opaleniem w pow. tczewskim, naj-
prawdopodobniej od nazwiska Milanowski, jak Majewo od Majewski45), albo
wywodzi siê od wczeœniejszego im. Milan, nieutrwalonego jednak na Pomo-
rzu jako nazwisko. Pozostaje raczej pierwsza mo¿liwoœæ, mianowicie Mila-
nowscy przybyli na Pomorze z innych dzielnic Polski; mo¿e historykom uda

siê okreœliæ sk¹d dok³adniej.

9. Pomy(j)ski, Kczewski, Pêpowski - zanik³e kaszubskie nazwiska
szlacheckie

Wiadomo, ¿e szlachta bra³a swoje nazwiska od wsi, które posiada³a; na
Pomorzu chodzi³o o kilka (najczêœciej 1,5-3 w³óki) w³ók w jakiejœ wsi. Bior¹c

~

41 M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich z³o¿onych imion osobowych, Wro-

c³aw 1971, s. 96.
42 M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwucz³onowych, Wro-

c³aw 1982, s. 136-138.
43 M. Knappova, Jak se bude jmenovat?, Praha 1978, s. 128.
44 M. Majtan, M. Povazaj, Meno pre nase diet'ia, Bratislava1985, s. 74.
45 U. Kêsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdañskiego z sufiksem -ov-, Gdañsk

1976, s. 99. Autorka rekonstruuje n. os. Milan, a sufiksowi -owo przypisuje tylko funkcjê
strukturaln¹. O póŸnych pomorskich nazwach miejscowoœci (m. in. Majewo) tworzonych
od nazwisk zob. A. Mañkowski, Imiona i nazwiska rodzinne a nazwy miejscowe. Przy-
czynki do genezy nazw miejscowych zachodnio pruskich od 17. do 19. wieku, "Roczniki
Towarzystwa Naukowego w Toruniu" XIX, 1912, s. 250-274.
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wiêc przynajmniej w linii mêskiej (po mieczu, jak dawniej mawiano) lub ro-
dzina wyprowadzi³a siê z kraju czy te¿ zmieni³a nazwisko. Dziœ, kiedy w œwietle
prawa polskiego i innych narodów europejskich dzieci mog¹ braæ nazwisko

nie tylko po ojcu, ale tak¿e po matce, œledzenie ci¹g³ej ¿ywotnoœci jakiegoœ

nazwiska bêdzie utrudnione.
Pos³u¿ê siê tu trzema nazwiskami (Omne trinum perfectum, Aller gule

Dinge sind drei, Rog trojcu lubit) od wsi szlacheckich, historycznie poœwiad-
czonymi, ale dziœ nie notowanymi w SNWPU.

1) Pomy(j)ski h. Jeleñ (wed³ug innych w³asnego, czyli Brochwicz odmie-
niony) z (Wielkiego) Pomy(j)ska pod Bytowem, po niem. (Gros s) Pomeiske o
przydomkach Hirsch, Joch, Lettau lub Lettow, 1/J:)1sz( e)k, nadto Schwerdtnero.
Przydomek Hirsch notowany by³ od r. 1682 (wed³ug niektórych znani na Po-

morzu ju¿ od r. 1390) pochodzi od rzeczownika Hirsch 'jeleñ'; Joch, potwier-
dzony od r. 1688, pochodzi od im. Jan; Lettau lub Lettow, notowany od w.
XVI, wywodzi siê z nazwy etnicznej Lettau '£otysz'; 1/J:)1sz(e)k jest zdrobnie-
niem od imion 1/J:)1szemir, 1/J:)1szeslaw, notowany by³ od XVI w., ale nie u Po-

my(j)skich, którzy go przejêli od innych rodzin wskutek koligacji rodzinnych
np. z Borzyszkowskimi; Schwerdtner od niem. rzeczownika Schwert 'miecz',
wiêc mo¿e t³umaczenie nazwiska Miecznik 589 od wyrazu pospolitego miecz-
nik 'wytwórca mieczy', po niem. Schwertfeger, lub 'ten, co nosi miecz', po

³ac. ensifer lub ensiger, po niem. Schwerttriiger i por. w SNWPU Schwertfe-
ger 5: 2 w woj. katowickim, 3 koszaliñskim; Schwertner 23; Schwertjleger z

II cz³onem Pjleger, dolnoniem. Pleger 'dozoruj¹cy, opiekuj¹cy siê'; Schwer-
thalter 4 w woj. katowickim; w pisowni spolszczonej Szwert 5 w woj. po-
znañskim; Szwertfeger 78, z tego 6 w woj. bydgoskim, 67 gdañskim, 1 s³up-
skim, Szwertner 32, Szwerthalter 24 w woj. katowickim z II cz³onem Halter

'podtrzymuj¹cy'.
Oprócz dokumentacji i zapisów zgromadzonych w pracy o przydomkach

szlachty pomorskiej (Przyd 253), a wiêc Pomylski, Pomeiske, Pomeiski, Po-

50 E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdañskiego, Gdañsk 1978,
s. 253 i pod odpowiednimi has³ami; dalej Przyd; Polska encyklopedia szlachecka, t. IX,
Warszawa 1938, s. 247-248; J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus KrólewskichzXV/l
wieku. Z rêkopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczyta³, wstêpem i
przypisami opatrzy³ Z. Pentek, Kórnik 1995, Pomy(j)skich nie podaje; dalej Dachnowski.
W r. 1843 von Schwertner by³ jednym ze wspó³w³aœcicieli Pomyska KB 20 l; Schwerdfe-
ger Daniel w r. 1780 notowany by³ w T¹gowiu KB 295.
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mojski przytoczyæ mo¿na z opracowania niemieckiego Kreis Biitow51: Pomo-
iski 1575, moc¹ tego dokumentu rodzina otrzyma³a od ksiêcia Bamima zie-
miê w Pomysku i w Z¹binowicach, ju¿ wczeœniej w r. 1438 Hans Pomoysske
wymieniony zosta³ jako w³aœciciel maj¹tku w Pomysku, Claus, czyli Miko³aj
Pomoisske wymieniony w r. 1639 w Bytowie, inny C1aus Pomoiske i wdowa
po Walentynie (Valentin) Pomoiske mieszkañcami Z¹binowic w r. 1687;
"szlachta starostwa bytowskiego, a mianowicie p. p. Pomyscy w ¯abinowi-
cach, (tj. w Z¹b ino wicach) i Wielkim Pomysku mieszkaj¹cy" r. 163852; w Ksiê-
dze szkaplerza par. Ugoszcz pod Bytowem zapisany zosta³ w r. 1752 Sz. Mi-
ko³ay Pomeski via tor, czyli przechodzieñ53. Herbarze pisz¹ Pomiski, Pomej-
ski, Pomojski i lokuj¹ rodzinê w Pomysku pod Bytowem od r. 1480; dodaj¹
nadto nieznany mi dotychczas przydomek Schwerdtner54.

Nazwê miejscow¹ Pomysk wywodzi G. Surma55, monografistka nazw
geograficznych ziemi bytowskiej od nazwy roœliny pomyk 'rodzaj lilii' o ³a-
ciñskiej nazwie herresia lub rzeczownika pomyje w znaczeniu' coœ brudnego,
wilgotnego'. Jest jednak tak¿e rzeczownik pomek, pomyk 'rodzaj siatki, w
któr¹ ³owi¹ ptaki', jak podaje Linde56 na pocz¹tku XIX w. W zale¿noœci wiêc
od tego, jaka by³a pierwotna forma nazwy wsi: * Pomyksk czy* Pomeksk, z

czego Pomysk lub Pomesk czy Pomyjsk od pomyje, tak bêdzie brzmia³o na-
zwisko, a wiêc Pomyski lub Pomeski b¹dŸ Pomyjski, jak tworzy prof. Biskup
(Mapy 131), por. te¿ Pomyjski M³yn i Pomyjski Las, moim jednak zdaniem
opowiedzieæ by siê trzeba za Pomysk i nazwiskiem Pomyski w formie etymo-
logicznej. Zapisy niemieckie Pomeiske oddaj¹ kaszubsk¹ wymowêPómisk; F.
Lorentz57 podaje za Ceynow¹ i Ramu³tem tak¿e Pomesk, gdzie i rozumiane
jako staro-wysoko-niem. I oddano przez dwug³oskê -ei- w nowo-wysoko-

51 G. Bronisch, W. Ohle, H. Teichmiiller, Kreis Butow (KB), Stettin 1938, s. 200, 20 l,

296 i inne.
52 Inwentarze starostwa bytowskiego i lêborskiego z XVII i XVIII w" wyd. G. Labuda,

Toruñ 1959, s. 35, "Fontes" 46.
53 Znajduje siê w archiwum parafialnym w Ugoszczu, niepaginowana,
54 Polska encyklopedia szlachecka"., l. c.

55 G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego, Wroc³aw 1990, s. 51. Autorka s³usznie

moim zdaniem odrzuca koncepcjê S. Rosponda, ¿e to nazwa dzier¿awcza od im. -Pomys³.
56 Linde IV 320.
57 F, Lorentz, Polskie i kaszubskie naz»y miejscowoœci na Pomorzu Kaszubskim, Po-

znañ 1923, s. 145, poz. 2152. W fonetycznym zapisie wygl¹da to tak: Velgi'pyomisk(Velgi"
P'Jnm,,~lr r R )



Edward Breza36

niem., por. mfster, z czego polskie mistrz i nowsze Meister, z czego polskie
majster; wyg³osowe zaœ -e w nazwie wsi wprowadzono dla ³atwiejszej wy-
mowy, w nazwisku mo¿e oddawaæ formê nazwy wsi lub wynika z zast¹pienia
polskiego i kasz. -i przez -e, jak np. w nazwisku Bruske, Panske z Bruski,
Pañski. Wariant Pomoiske czy Pomojske nazwiska polega wed³ug mnie na
adideacji do zaimka moje. Pomysk Wielki wiêc jako wieœ szlachecka da³a
pocz¹tek nazwisku Pomyski, póŸniejszy Pomysk Ma³y by³ wsi¹ ksi¹¿êc¹. Nie
uda³o siê ustaliæ, kiedy nazwisko Pomyski zanik³o.

2) Nazwisko Kczewski pochodzi od szlacheckiej wsi Kczewo w gm. Przod-
kowo w pow. kartuskim. U¿ywali przydomka Exau, pisanego te¿ Exaw, Exow
i podobnie, który jest historyczn¹ (krzy¿ack¹) form¹ nazwy wsi Kczewo.
Wywodzi siê z polskiej formy Jeksowo od Jeksa, zdrobnienie imienia Jakub.
Do wiadomoœci podanych przeze mnie w pracy o przydomkach (Przyd 107)
dorzucam zapisy z metrykalnych ksi¹g koœcielnych parafii Strzepcz w pow.
wejherowskim: Petro Kczewski 172858 i Kielno: Felicianus Kczewski 1765
oraz Carolus Kczewski 180959. Do historiografii weszli przynajmniej Andrzej
Kczewski (ok. 1650-1715), podkomorzy malborski; Jan Jerzy Kczewski (1702-
1740), te¿ podkomorzy malborski oraz Piotr Ernest Kczewski (1670-1722),
wojewoda malborski, zwolennik budowy floty morskiej, o których szerzej pi-
sze S. Achremczyk6O; niektórych dalszych urzêdników Rzeczypospolitej wy-
mienia H. Górnowicz w swoim s³owniku nazwisk Powiœla Gdañskiego61. He-
raldyk szlachty pomorskiej K. Dachnowski62 przypisuje rodzinie herb Ryœ,
czyli Lampart, S. Achremczyk pisze Lewart, co nie jest sprzecznoœci¹, bo na
tarczy uwidoczniono lamparta. Wzmiankuje Dachnowski, ¿e zna³ tylko jed-
nego Kczewskiego, mianowicie prawnika, który, choæ katolik, okaza³ siê od-
szczepieñcem i zabity zosta³ w Starogardzie w r. 1653. Z maksymy rodziny
warto przytoczyæ s³owa: "Nieprawoœæ cnemu urodzeniu szkodzi". Rzecz¹ hi-
storyków i heraldyków jest wykazaæ, od kiedy rodzina nie istnieje.

3) Równie¿ w tym samym pow. kartuskim gm. ¯ukowo po³o¿ona szla-
checka wieœ Pêpowo da³a pocz¹tek nazwisku Pêpowski, choæ osobiœcie w tej

58 Ksiêga znajduje siê w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, sygn. 1254/111/24, k.

120, dalej AP.
59 AP, sygn. 1254/111/7, k. 65,105.
60 Zob. biogramy S. Achremczyka w S³owniku biograficznym Pomorza Nadwiœlañ-

skiego, t. II, 1994, s. 374-377.
61 H. Gómowicz, S³ownik nazwisk mieszkañców Powiœla Gdañskiego, Gdañsk 1992, s.171.
62 n"l'hn{\U/~lci ??(;
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formie zapisanego nazwiska w Ÿród³ach pomorskich nie spotka³em. W r. 1570
wymienieni zostali w Pêpowie: Nobilis Matthias a Pamppaw, Nobilis Chri-
stophorus a Pamppaw, i Nobilis Martinus a Pamppaw, sama wieœ zapisana te¿
zosta³a Pamppaw63; prof. Biskup64 odczytuje tych szlachciców (Nobiles) Pê-
powski h. Gozdawa. Do historii przeszed³ Ambro¿y Pampowski albo Pêpow-
ski h. Poronia (ok. 1444-1510), wojewoda sieradzki i starosta wielkopolski
oraz malborski, jednak biografista jego, Z. H. Nowak, nie poda³ miejsca jego
urodzenia65. Herbarze66 pisz¹Pampowski, Pempowski i Pêpowski h. Gozdawa
i datuj¹ na r. 1460, ³¹cz¹c zPêpowem (pisanymPampowo) w pow. kartuskim,
wspominaj¹ o wielkopolskiej rodzinie Pêpowskich wspólnego pochodzenia z
Dzierzanowskimi, z przedstawicieli wymieniaj¹ wspomnianego Ambro¿ego.
Równie¿ H. Gómowicz wymieni³ Ambro¿ego Pampowskiego i odniós³ go do
Pêpowa w pow. kartuskim67. Dachnowski 226 pisze Pempowscy h. Gozdawa,
wymienia Ambro¿ego, ale nie ³¹czy z ¿adn¹ miejscowoœci¹.

Tymczasem S³ownik staropolskich nazw osobowych IV 221-222 wymie-
nia kilkakrotnie owego Ambro¿ego Pêpowskiego, autorki68 opracowuj¹ce od-
miejscowe nazwiska z tego S³ownika wywodz¹ omawiane nazwisko z Pêpo-
wa, wsi gminnej w woj. leszczyñskim, o której znany powszechnie S³ownik
geograficzny (VIII, 1887, s. 37-38) pisze Pêpowo, niem. Pempau, dok. Pam-
powo, wieœ koœcielna i folwark w pow. krobskim. Wieœ ta stanowi³a uposa¿e-
nie biskupa gnieŸnieñskiego; jej nazwê wywodzi F. Nieckula69 od nazwy oso-
bowej (rekonstruowanej) Pêp, podobnie objaœnia U. Kêsikowa 70 pochodzenie

63 •ród³a dziejowe, t. XXIII: Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycz-

nym, t. XII: Prusy Królewskie, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911, s. 246, dalej ZDz.
64 Mapy 90.
65 Z. H. Nowak, Pampowski (Pêpowski) Ambro¿y, w: S³ownik biograficzny Pomorza

Nadwiœlañskiego, t. III, Gdañsk 1997, s. 382.
66 Polska encyklopedia szlachecka..., l. c.
67 HG ' . AT . k . k " l. omOWlCZ,lVaZWIS a mlesz ancow..., . C.
68 Z. Kaleta przy wspó³udziale E. Supranowicz i J. Szymowej, S³ownik etymologicz-

no-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe,
Kraków 1997, s. 142.

69 F. Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksami -oy-, -in- na obszarze Wielkopolski i
Ma³opolski, Wroc³aw 1971, s. 154 z pierwszym zapisem Ÿród³owym Pampovo z r. 1357
wywodzi od nazwy osobowej *Pêp.

70 U. Kêsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdañskiego z sufiksem -oy-, Gdañsk
1976, s. 110-111, gdzie zapisy Pampowr. 1342,Pempow ok. 1400, w SSNO l. c. nazwiska

zapisane Panpaw (Kaleta pisze Panpau).
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nazwy wsi Pêpowo w pow. kartuskim. Z. Kaleta ze wspó³autorkami71 zapisy
Panpaw z Warmii z r. 1434 w S³owniku staropolskich nazw osobowych IV 221
odczytuj¹ Pêpow i ³¹cz¹ z Pêpowem w pow. kartuskim. W³asnoœæ szlachecka
Pêpowa kartuskiego przemawia³aby za pochodzeniem rodziny z Kaszub, choæ
od wsi koœcielnych te¿ powstawa³y nazwiska, jak np. Chwaszczyñscy z Ch wasz-
czyna, ~siñscy z ~sina pod Skarszewami, wsi stanowi¹cych uposa¿enie
bpa kujawskiego, Kleszczewscy z Kleszczewa, wsi nale¿¹cej do cystersów w
Pelplinie. Ostateczne jednak zdanie w tym przedmiocie winno nale¿eæ do hi-
storyków i genealogów zgodnie z naukowymi kompetencjami, oni te¿ mog¹
pokazaæ, w jaki sposób wymar³a czy wyprowadzi³a siê i dok¹d rodzina Pê-

powskich.
S¹ to tylko przyk³ady nazwisk szlacheckich historycznie poœwiadczonych,

czêsto noszonych przez osoby zas³u¿one dla Rzeczpospolitej, a dziœ nienoto-
wanych. Jest to osobne zagadnienie, wymagaj¹ce monograficznego opraco-
wania. Wymieraj¹ te¿ rodziny mieszczañskie, jak np. s³ynni lubeccy (z Lube-
ki) Buddenbrokowie, z pó³nocnokaszubskich rodzin ch³opskich wymieniæ
mo¿na tak czêsto zapisywanych w ksiêgach koœcielnych par. ̄arnowiec Ofszul-
tów, pisanych te¿ Owszult, Ochszylt, Ofschultz, a wywodz¹cych swoje nazwi-
sko w postaci górnoniem. Hofschulze idolnoniem. HojJschulte czy Hafschul-
te od rzeczowników Hof(górnoniem.) i HojJb¹dŸ Haf, te¿ Haw (dolnoniem.)
w I cz³onie i w cz³onie II górnoniem. Schulze, dolnoniem. Schulte 'so³tys', w
sumie chodzi³o tu o 'zarz¹dcê w sprawach œwieckich w klasztorze ¿arnowiec-
kim, o urzêdnika, któremu podlega³a ca³a s³u¿ba œwiecka i rzemieœlnicy'72.
Funkcja zawodowa w klasztorze przesz³a na nazwisko. Antroponomasta nie-
miecki R. Zoder73 w zwi¹zku z nazwiskiem Hofschulte pisze, ¿e to 'nazwa
urzêdu, który sprawowa³ cz³owiek z uprawnieniami sêdziowskimi w dobrach
ziemskich'. Poza tym onomaœci niemieccy wymieniaj¹ nazwiska Ho.fmeier,
Ho.fmeister, powsta³e od 'zarz¹dców dworskich', nadto Hofmuller, Hofschnei-
der, Hojknecht i inne na 'm³ynarzy, krawców, s³ug dworskich' i wiele innych.
Czêœæ z nich funkcjonuje we wspó³czesnym zasobie nazwisk polskich.

7\ Z. Kaleta, l. c.
72 Zapisy biorê z ksiêgi chrztów par. ̄arnowiec z lat 1786-1819, przechowywanej w

AP, sygn. 942/203. Po dok³adnym przejrzeniu ró¿nego typu wpisów okazuje siê, ¿e dziœ na
pó³nocy Kaszub znano nazwisko Hochschulz i Hochszulz, które mo¿e kontynuowaæ tamte

zapISY.
73 Zoder I 760.
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10. Promieñ, Strahl i podobne

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych (dalej SNWPU) po-
daje 2 nosicieli nazwiska Promieñ z woj. toruñskiego; pochodne Promieñski
nosi 8 obywateli, z tego 3 z woj. katowickiego, 5 zielonogórskiego; Promiñski
653, z tego 47 w woj. bydgoskim, 23 elbl¹skim, 25 gdañskim, 3 s³upskim;
poza Pomorzem 147 w woj. ³ódzkim, 53 pilskim, 37 w³oc³awskim, 30 kato-
wickim. Te ostatnie jednak mog¹ pochodziæ od nazw miejscowoœci Promna w
Radomskiem czy Promno w Wielkopolsce74. Jest te¿ notowany w SNWPU
Promyk ze wskaŸnikiem O (= forma z ró¿nych powodów niepewna).

N azwiska Promieñ i Promyk (na Pomorzu historycznie niezaœwiadczone)
pochodz¹ niew¹tpliwie od rzeczownika pospolitego promieñ, który we wspó³-
czesnym jêzyku polskim oznacza w sensie ogólnym 'wi¹zkê œwietln¹, wydo-
bywaj¹c¹ siê ze Ÿród³a œwiat³a, œwiec¹cego przedmiotu' (pomijam tu znacze-
nia specjalistyczne)7s. U¿ywany te¿ bywa w po³¹czeniach frazeologicznych
promieñ ³aski, nadziei, radoœci, szczêœcia, prawdy. W dawnej polszczyŸnie (zna-
ny te¿ by³ rzeczownik promiê 'promieñ') mia³ wiele znaczeñ ogólnych, mia-
nowicie oprócz smugi œwiat³a oznacza³ tak¿e 'aureolê, czyli kr¹¿ek obok g³o-
wy œwiêtego', 'w³ókno materia³u'76, 'kosmyk w³osów', 'sutki zwierzêcia', 'od-
nogê rzeki', 'linie proste'; nadto 'prêt, rózgê' i w tekstach biblijnych, szcze-
gólnie XV -wiecznej Biblii królowej Zofii (Biblii szaroszpatackiej) pod wp³y-
wem czeskim 'Ÿród³o' (por. np. Rdz 2, 6)77. Etymolodzy78 sprowadzaj¹ ten
wyraz do pras³owiañskiego rdzenia *per, który znajduj¹ w wyrazach polskich
proca i prom (od tego rzeczownika pochodzi du¿o nazwisk, m. in. Promik,
notowany ju¿ w r. 1427 na Mazowszu, od rzeczownika promnik 'przewoŸnik

74 Polska encyklopedia szlachecka, t. VII, s. 96 podaje rodzinê szlacheck¹Promiñski

v. Promieñski v. Prumieñski h. Szeliga od r. 1560 z Ma³opolski i rodzinê Promnickich h.
niewiadomego, wywodz¹c¹ siê z Promnej i wystêpuj¹c¹ w pow. grójeckim, sandomier-
skim i wo³yñskim z uwag¹, ¿e to ta sama rodzina co wy¿ej. D. Kopertowska, Nazwy miej-
scowe województwa radomskiego, Kielce 1994 s. 235 wywodzi n. Promna od ap. prom (w
zwi¹zku z przepraw¹ przez Pilicê), znajduje dla niej potwierdzenie od r. 1419.

75 S³ownik jêzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, t. VII, Warszawa 1965, s. 41.
76 Linde IV. 477-478
77 S. Reczek, Podrêczny s³ownik dawnej polszczyzny, Wroc³aw 1968, s. 369; S³ownik

staropolski, t. VII, Wroc³aw 1973, s. 56-57.
78 Br 438; F. Kluge, Etymologiches Worterbuch der deutschen Sprache, Berlin-New

Y"rJc 1 QRQ ~ 70(,;
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na promie'79), niem.fahren 'jechaæ', Furt 'bród, mielizna', Fiihre 'prom', ³ac.
portus 'port'. Pras³owiañski sk³ad g³oskowy da³ w kaszubszczyŸnie postaæ
parmieñ, na po³udniuparmiñ o znaczeniu 1) 'promieñ', 2) 'wi¹zka zbo¿a', 3)
'pasmo w³osów w warkoczu', 4) 'nici przeznaczone na osnowê'80; postaci te
jednak nie wesz³y do pomorskich nazwisk. Wiele wiêc by³o powodów, by cz³o-
wieka przezwaæ Promieniem lub Promykiem (wyraz promyk notowany ju¿ w
staropolszczyŸnie), które to przezwiska sta³y siê urzêdowymi nazwiskami.

Wyraz okaza³ siê te¿ okreœleniem atrakcyjnym, skoro Kazimierz Prószyñ-
ski (1875-1945), filmolog, przybra³ sobie pseudonim Promyk.

Niemieckim odpowiednikiem polskiego rzeczownika promieñ jest nie-
miecki Strahl, oznaczaj¹cy ogólnie 1) 'promieñ, promyk', 2) 'strumieñ, stru-
gê wody' (pomijam znaczenia specja1istyczne)81 i wywodz¹cy siê ze staro-
wysoko-niem. strata 'strza³a, b³yskawica' i spokrewniony ze s³owiañskim rze-
czownikiem strza³a 82. Pierwotne wiêc znaczenie dotyczy³o strza³y, wi¹zki
œwiat³a przeszywaj¹cej napotkane przedmioty jak strza³a. S³ownik staropol-
skich nazw osobowych (V 332) notuje od r. 1373 ze Œl¹ska nazwisko S(z)trol i
z Wielkopolski od r. 1400 S(z)trolla (t. VII 255)83. Na Pomorzu zosta³o ono
doœæ bogato poœwiadczone: w latach 1740-1750 w ksiêgach koœcielnych par.
PrzyjaŸñ wystêpuje kowal Martin Strahl z Za³ê¿a w gminie Przodkow084; w r.
1780 poœwiadczeni zostali w Mas³owicach Strahl Ludwig, a w Jutrzence Strahl
Jacob (wsie w pow. bytowskim)85; w r. 1863 w ksiêgach metrykalnych par.
Lipusz zapisani zostali Marianna Strahl i Martin Strahl86, równie¿ w r. 1903
Albert Strahl utrwalony zosta³ w ksiêdze par. œw. Krzy¿a w Rumi87. SNWPU
podaje 142 nosicieli nazwiska Strahl, z tego 3 w woj. bydgoskim, 82 gdañ-

79 A. Cieœlikowa Op. cit., s. 102.
80 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. IV, Wroc³aw 1970, s. 32.
81 J. Piprek, J. Ippold, Wielki s³ownik niemiecko-polski, t.lI, wyd. V, Warszawa 1981,

s.529.
82 F. Kluge, Op. cit., s. 706.
83 SNWPU podaje nadto Strola O (= fonna z ró¿nych wzglêdów niepewna), Strolik l

w woj. krakowskim, Stro³a l w woj. jeleniogórskim. Objaœnienia tych nazw zob. S³ownik
etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo³1Ych, cz. 5: Naz³1Y osobowe po-
chodzenia niemieckiego, oprac. Z. Klimek, Kraków 1997, s. 259.

84 W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus /Westp7: in der Vergangenheit,

Marburg/ Lahn 1965, s. 659.
85 G. Bronisch, W. Oble, H. Teichmiiller, op. cit., s. 294.
86 Przechowywana w Urzêdzie Gminy, niepaginowana, poz. 117.
87 Przechowywana w archiwum parafialnym.
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skim, 2 s³upskim; poza tym 15 w woj. pilskim, 14 koszaliñskim, 9 toruñskim,
8 szczeciñskim; 16 Stral: 2 w woj. elbl¹skim, 8 gdañskim, 6 olsztyñskim,
archaiczne 3 Strala, po 1 w woj. gdañskim, ³ódzkim, toruñskim; 12 Straler w
woj. katowickim; Stralla O, spolszczone Stralka 12 w woj. legnickim; z for-
mantem -owski Stralkowski 2: po 1 w woj. rzeszowskim i wa³brzyskim.

W ³acinie promieñ to radius, -ii. Podstawa ta tkwi w dzisiejszych nazwi-
skach Radiusz 15: 9 w woj. katowickim, 4 pilskim, po 1 w woj. kieleckim i
legnickim; Radjusz 21: 16 w woj. legnickim, 3 katowickim, 2 zielonogór-
skim, w których wyg³osowe ³aciñskie -s przesz³o w -sz, jak w wyrazach ar-
kusz, animusz z ³ac. arcus, animus i w imionach £ukasz z Lucas, Wergiliusz,
Arkadiusz z ³ac. Vergilius, Arcadius. £aciñska postaæ tego nazwiska powsta³a
w wyniku przek³adu polskiej formy Promieñ czy Promyk, jak to czêsto bywa-
³o, por. np. Taipa z Kret, Tabernator z Ka(r)czmarz i tyle innych.

Po angielsku promieñ to ray i por. nazwisko Ray 6: 4 w woj. zielonogór-
skim, po 1 w woj. szczeciñskim i wroc³awskim oraz z³o¿one Ray-Ciemiêga 5
w woj. bydgoskim, te¿ bean i por. 1 nosiciela nazwiska Bean w woj. warszaw-

skim.
Te obcojêzyczne formy wskazuj¹ na to, ¿e promieñ by³ podstaw¹ do na-

zywania ludzi u ró¿nych narodów. Dodajmy te¿ na koniec, ¿e w dziejach chrze-
œcijañstwa (katolicyzmu i prawos³awia) promieñ przenikaj¹cy szyby, ale ich
nie niszcz¹cy (transit, non frangit), by³ porêcznym sposobem t³umaczenia jed-
noczesnego wiekuistego dziewictwa (virginitas perennis) i Boskiego macie-
rzyñstwa Maryi (Maryi od soboru w Efezie z r. 431 przys³uguje tytu³ Boguro-
dzica, te¿ Bogarodzica lub Bogorodzica, bêd¹cy najprawdopodobniej prze-
k³adem greckiego Theotókos, z którego powsta³o ³aciñskie Deipara).

11. Smedles, Smydmes, Sznidles, Strug, Hebel, Hewei i podobne

Mówi¹c o zaginionych nazwiskach szlacheckich Kczewski, Pêpowski,
Pomyski88, wspomnia³em tak¿e, ¿e zanik³y równie¿ niektóre pomorskie na-
zwiska ch³opskie. Dziœ pragnê zaj¹æ siê jednym z nich, które daje siê sprowa-
dziæ do pojêcia 'oœnik, rodzaj struga', a nastêpnie do nazwisk Strug i pokrew-
nych oraz Hebel i HeweI oraz ich wariantów. Narzêdzie stolarskie odpowiada-
j¹ce mniej wiêcej polskiemu pojêciu oœnik, strug z r¹czkami po bokach nazy-
wa siê u Kaszubów wed³ug S³ownika ks. B. Sychty smedles; objaœnia ten wy-

88 Por. w tym numerze, s. 32-38
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raz nastêpuj¹co: 'nó¿ o dwóch rêkojeœciach do ¿³obienia drewnianych ³opat,
³y¿ek, warz¹chwi, niecek do ciasta na chleb i do siekania miêsa, strug', te¿ w
grze w karty 'gracz, który nie otrzyma³ ani jednej bitki'; notuje te¿ w tym
znaczeniu rzeczowniki smedleca i smedlówka89. Atlas jêzykowy kaszubszczy-
zny i dialektów s¹siednich (III, 1966, s. 103-105, dalej AJK) podaje w prze-

ró¿nych postaciach fonetycznych, jak smedmes, smedmis, smedles, smedlas,
szmydlas, smydlas, sznidmeser i innych; osobiœcie znam z po³udnia Kaszub
tylko formê szmedlas. Ksiêgi ³awnicze Koœcierzyny ujawni³y ten wyraz w XVII
w. w postaci: szmydmas, sznydmas, smydlas, smydmas9°, notowany by³ te¿ w
innych Ÿród³ach pomorskich XVI-XVIII w.

Wyraz znany wed³ug AJK tylko na Kaszubach i czêœciowo na Kociewiu.
Przejêli go Kaszubi od Niemców, gdzie wystêpuje on równie¿ w ró¿nych po-
staciach fonetycznych, daj¹cych siê sprowadziæ do postaci Schnittmesser lub
Schneidemesser 'nó¿ do ciêcia'.

Nazwisko na tym rzeczowniku oparte notuj¹ metrykalne ksiêgi koœcielne
pó³nocnokaszubskich parafii Strzepcz, ̄arnowiec i Ty³owo z XVII i XVIII w.
Oto te poœwiadczenia: z par. ̄ arnowiec: Anna Smydmesowna 1655 (dzia³ œlu-
bów), Heualdi Smidmes de Nadole 1656, Hedwaldi Smedmes 1658 (oba wpisy
w dziale chrztóW)91; z par. Strzepcz: Mathias Sznidles 1736, Catharina Szmy-
dleska 173992; z par. Ty³owo: Christina Smedlesowna 1795, Christina Szme-

dlesowa 179893.
Wyraz pospolity tkwi¹cy w tych nazwiskach przetrwa³ w kaszubszczyŸ-

nie do dziœ, nazwiska w cytowanej postaci zanik³y, œwiadcz¹jednak o ¿ywot-
noœci tego wyrazu w XVII i XVIII w. na Kaszubach, czy wczeœniej, brak na
razie dowodów filologicznych. Nie notuj¹ ich dostêpne mi opracowania nie-
mieckich nazwisk94. Uznaæ je trzeba za nazwiska rodzime, powsta³e od zapo-
¿yczonych do kaszubszczyzny wyrazów, jak Blok(us), Leman, Szram(a), Szla-

89 B. Sychta, Op. cit., t. V, s. 96-97.
90 E. Breza, S³ownictwo rêkopiœmiennych ksi¹g s¹dowych koœcierskich z XVI-XVIII

~, "Gdañskie Studia Jêzykoznawcze" 2, 1979, s. 162-163. Etymologiê wyrazu omawia
prócz AJK 1. c. F. Hinze, Worterbuch und Lautlehre... Berlin 1965, s. 415-416.

91 Ksiêga w miejscowym archiwum parafialnym, niepaginowana.
92 Ksiêga w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, sygn. 1254/111/24, k. 181,201, dalej AP.

93 AP, sygn. 1254/111/27, k. 65, 70.
94 Prócz prac Go i Zodera (zob. przyp. 20) przegl¹da³em V. He11fritzsch, Familien-

namenbuch des Siichsischen Vogtlandes, Berlin 1992 i I. Neumann, Die Familiennamen
dpr ,\'tadthpwnhner in den Kreisen Oschatz. Riesa und Grossenhain bis 1600. Berlin 1981.
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ga i wiele innych95. Z pozapomorskich nazwisk mo¿na by tu ewentualnie wska-

zaæ ze S³ownika nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych (dalej SNWPU)
Szmidl167: 134 w woj. czêstochowskim, 10 bielskim; Schmidl4: 2 w woj.
opolskim, po l w elbl¹skim i poznañskim; Smidll w woj. kieleckim i mo¿e
inne, jednak w historycznych opracowaniach regionalnych polscy autorzy ich
nie notuj¹, same wyrazy pospolite znane tylko na Kaszubach i pograniczu
kociewskim, dlatego przyj¹æ wypada, ¿e to specyficznie historyczne nazwiska
pó³nocnokaszubskie; tamte z SNWPU trudno jednoznacznie interpretowaæ bez

poœwiadczeñ historycznych.
SNWPU podaje 812 nosicieli nazwiska Strug: 13 w woj. bydgoskim, 28

elbl¹skim, 24 gdañskim; 2129 Struga³a: 47 w woj. bydgoskim, 7 elbl¹skim,
44 gdañskim, 10 s³upskim; l Struga³³a w woj. katowickim; 2 Struga³³o w woj.
krakowskim; Strugala i Strugalla O; pochodne Strugalewicz 1 w woj. tarnow-

skim; 6 Strugalewski w woj. s³upskim; 354 StrugaIski: 12 w woj. bydgoskim,
10 elbl¹skim, 24 gdañskim. S³ownik staropolskich nazw osobowych V 224
(dalej SSNO) notuje od r. 1395 Struga³a i w t. VII 242 Struga³ od r. 1447. Na
Pomorzu historycznie nazwiska od rdzenia strugaæ raczej poœwiadczone nie
zosta³y. Mamy wprawdzie w par. Ty³owo zapisy Georgius Struszk 1782 i Bar-
bara Struszka 178296, podobnie w par. Góra pod Wejherowem: Marianna Strusz-
ka 175497, które mo¿na by interpretowaæ jako pochodne od Strug, forma ¿eñ-

ska Stru¿ka (jak Nowaczka od Nowak), zapisana fonetycznie Struszka, podob-
nie postaæ mêska Stru¿ek, po zaniku e ruchomego Stru¿k, zapisany Struszk, ale

w tej¿e Górze spotykamy te¿ zapis Stru¿98, dokumentuj¹cy raczej nazwisko
Stró¿: stró¿ 'custos'. Naturalnie nazwisko Strug odniesione mog³o byæ do
stolarza, czyli tego, co siê strugiem pos³uguje (tzw. przez onomastów nie-

mieckich nazwisko poœrednio zawodowe). Nazwisko Strukmo¿e byæ zreszt¹
homonimiczne od rzeczownika strug' gatunek wielkich bark, czyli galer', jak
podaje w swoim S³owniku z pocz¹tku XIX w. Linde99, a A. Briickneroo doda-

je, ¿e chodzi tu o 'galary na DŸwinie', Struga³a natomiast ijego warianty oraz
formy pochodne zwi¹zane s¹ tylko ze struganiem. Przypomnieæ tu trzeba, ¿e

95 Zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan... pod odpowiednimi has³ami.
96 AP, sygn. 1254/111/27, k. 48, 51.
97 AP, sygn. 1254/111/6, k. 33.
98 Jacobi Stru¿ 1739 AP, sygn. 1254/111/6, k. 7.
99 Linde V 477.

100 Br 520.
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Andrzej Strug (1871-1937) przeszed³ do historii literatury polskiej pod pseu-
donimem - jego rodowe i rodzinne nazwanie to Tadeusz Ga³ecki.

Ze strugiem, struganiem, zewnêtrznie tylko patrz¹c, zwi¹zane jest te¿ na-
zwisko Hebel, a dla Kaszubów Hewei. SNWPU notuje 1649 nosicieli nazwi-
ska Hebel: 15 w woj. bydgoskim, 30 elbl¹skim, 1224 gdañskim, 95 s³upskim;
21 Hebal poza Pomorzem: 5 w woj. warszawskim, 4 tarnowskim, po 3 w
kroœnieñskim, wa³brzyskim, po 1 w piotrkowskim, szczeciñskim i wroc³aw-
skim; Hebbel15 w woj. s³upskim; Hebela O; Hebell1 w woj. gdañskim; He-
belska 1 w woj. zielonogórskim; Hebelt 2 w woj. poznañskim; Hewei 6 w
woj. jeleniogórskim; Heweliñski 1 w woj. wroc³awskim; Hewelke 10: 6 w
woj. warszawskim, 2 toruñskim, po 1 w woj. gdañskim, ³ódzkim; Hewel15: 2
w ³ódzkim, po 1 w warszawskim, jeleniogórskim i ostro³êckim; Hewelt 748: 5
w woj. bydgoskim, 676 gdañskim, 21 s³upskim i inne.

Historycznie omawiane nazwiska zosta³y bogato udokumentowane w ksiê-
gach koœcielnych parafii pó³nocnokaszubskich: Strzepcza: Ewa Hewlowna
1734, Michaelis Hewelt 1736, Marianna Eweltowa 1736, Jan Ewelt 1734101;
¯arnowca, w Ksiêdze mesznego i kolêdnego: Mathias Ewelt 1752, Macyi Ewelt
1748, Micha³Ewelt 1742, Michael Ewelt 1775102; Ty³owa: Georgius Evelt 1755;
Anna Eweltowna 1760, Andreas Hewelt 1801, Anna Hebel 1919, Anna He-
blowna 1923103; Redy: Franciscus Hebel 1785104; Kielna: Franz Hebel 1828,
Michael Howelt 1827, Albrecht Hewelt 1835105; Sierakowic (z archiwum par.
œw. Marcina) Johann Hebel 1875 (k. 66); Wejherowa, par. Œw. Trójcy: Josef
Hewelt 1893, Anna Hewelt 1893, Franz Heweldt 1896 (s. 43, 68, 100).

Nazwiska Hebel i Hewei pojawi³y siê póŸno, dopiero ok. po³owy XVIII
w. W œwietle zachowanych Ÿróde³ wczeœniej wyst¹pi³o nazwisko Hewei (r.
1734) w par. Strzepcz, nieco póŸniej Hebel (r. 1785 w Redzie). Wczeœniej
notowane by³y rodziny kupców gdañskich, którzy zas³ynêli tak¿e w dziejach
Rzeczypospolitej i weszli do historiografii, a wiêc Jerzy HeweI (zmar³ r. 1640),
kupiec gdañski i organizator floty wojennej za W³adys³awa IV, o którym W.

Odyniec napisa³: "Brak danych, czy by³ zasiedzia³ym gdañszczaninem, czy

101 AP, sygn. 1254/III/24, k. 167, 178, 179.
102 Ksiêga przechowywana jest w archiwum klasztornym sióstr benedyktynek w ¯ar-

nowcu, niepaginowana.
103 AP, sygn. 1254/II1/27, k. 3, 8; sygn. 1254/III/29, niepaginowana.
104 AP, sygn. 1254/111/18 niepaginowana.
lOS AP, sygn. 1254/III/9, k. 35,77.
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przybyszem"106 i wczeœniej Miko³aj HeweI (druga po³owa XVI w.), zarz¹dca
mennicy olkuskiej, rodem z Gdañska107 oraz rodzina wielkiego astronoma Jana

Heweliusza (1611-1687), pisana Hevelke, Hawelke, Hafelcke, którego przod-
kowie ¿yli w pierwszej po³owie XV w. pod Brem¹l08.

Onomaœci niemieccy odnosz¹ nazwisko Hewei i Hebel do 4 podstaw. M.
Oottschald (dalej 00)109 pod has³em Hevelmann (s. 328) ³¹czy je zdolnoniem.
hevelgarn 'Einschlag bei Weben', czyli 'osnowa w tkactwie', a wiêc z tkac-
twem; spod has³a Hebel, Hebler (s. 320) odsy³a do Hader od rdzenia staro-
wysoko-niem. hadu 'walka', zdrobnienia Habo, gdzie (s. 308) m. in. Hebel
nak³adaj¹ce siê na szwabskie znaczenie 'dro¿d¿e' i 'dŸwignia, dr¹g', a wiêc z
piekarstwem. Notuje te¿ has³o Heuvel (s. 328), spod którego odsy³a do Hiibel

(s. 342), a tam Hiibel objaœnione jako 'Hiigel', czyli 'pagórek, nierównoœæ',
rzadziej Hacker, tj. 'nierównoœæ, garb, guz' (w zwi¹zku z czym por. w SNW-
PU Hecker 5: 2 w woj. krakowskim, 3 wroc³awskim oraz Hoker O), czyli
nawi¹zuje do ukszta³towania terenu ewentualnie cech organizmu cz³owieka
(garb, guz). W zwi¹zku z rzeczownikiem Hiibel 'pagórek' por. nazwisko Hu-
bel, w³aœciciela Somonina, dziœ wsi gminnej pod Kartuzami, w r. 1570: Hone-
stus Nicolaus Hubel GedanensisllO i 5 nosicieli nazwiska Hubel w woj. olsz-
tyñskim w SNWPU, Hubela O i Hubelt 2, po l w woj. olsztyñskim i toruñskim
(mo¿e tu nale¿y te¿ nazwisko Hubal 31: 4 w woj. jeleniogórskim, l krakow-
skim, 8 przemyskim, 18 wroc³awskim, noszone tak¿e jako pseudonim przez
genera³a Hubala (Henryka Dobrzañskiego) 1896-1940; tak¿e Hubala 117: 76
w woj. zamoj skim, 19 wroc³awskim, 5 zielonogórskim). Tak samo R. Zoder II

pod has³em Hevel (1738) podaje ze znakiem zapytania (= forma niepewna) 1)
od przezwiska, które ³¹czy ze œrednio-dolno-niem. hevelte 'osnowa w tkac-
twie, sznur, przez którego uszka przeci¹ga siê osnowê' lub 2) (te¿ ze znakiem
zapytania) od nazw terenowych, opartych na staro-wysoko-niem. hevi 'wznie-
sienie', a pod has³em Hebel (1) (I 687) od 1) albo zdrobnionego imienia ko-

106 W. Odyniec, HeweI Jerzy, w: S³ownik

Gdañsk 1994, s. 198.
107 E. Breza, Zlatynizowane i zgrecyzowa

1986, s. 224.
108 A. Lisicki, Heweliusz (Hevelius, Hew

Nadwiœlañskiego, t. II, Gdañsk 1994, s. 198.
109 M. Gottschald, op. cit.
110 ZDz 260.
III Zoder I.

biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. II,

ne nazwiska Pomorzan, "Onomastica" XXX,

elke) Jan, w: S³ownik biograficzny Pomorza
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biecego Hebele, wystêpuj¹cego w Ÿród³ach ju¿ w latach 1383/83 (nie wiado-
mo jednak, od jakiego imienia pe³nego pochodzi), albo 2) (ze znakiem zapyta-
nia) ze œrednio-wysoko-niem. gwarowego hebel 'dro¿d¿e', zatem oznaczaæ
mog³o piekarza. Hevelke to oczywiœcie forma zdrobnia³a od Hevel. Nie oma-
wiaj¹ postaci Hewelt (z wyg³osowym -t), bo owo -t zjawia siê czêsto analo-
gicznie w nazwiskach niemieckich, por. choæby wy¿ej podane Hubel i Hubelt.
Odnosz¹c siê do tych propozycji, powiedzieæ trzeba, ¿e zwi¹zek nazwisk z
imionami jest zawsze najbardziej prawdopodobny, jednak w¹tpliwoœci budzi
z imionami kobiecymi; baza semantyczna z elementami tkackimi, piekarski-
mi czy terenowymi (wzniesienie) czy charakteryzuj¹cymi cz³owieka (garb,
guz) bardzo prawdopodobna. Dodajmy, ¿e z omawianych przez Go i Zodera
terminów tkackich Kaszubi przejêli wyraz hewelta, w l. mnogiej hewelte 'ha-
czyki w krosnach, przez które przewleka siê osnowê', notowany przez F. Lo-
rentza i u S³owiñców, i u Kaszubów gdañskich, wczeœniej przez Ramuha i
ostatnio przez zespó³ AJK; wywodzi on siê z dialektalnych wyrazów niemiec-
kich: hewelten, holwen i podobnychl12.

Pó³nocnokaszubskie wiêc nazwiska Hebel i Hewei mog¹ kontynuowaæ
przodków z rodzin gdañskich, notowanych w Gdañsku od w. XV. Kontakty
mieszczan z okoliczn¹ ludnoœci¹ wiejsk¹ zawsze istnia³y, równie¿ gdañszcza-
nie nabywali b¹dŸ dzier¿awili wsie le¿¹ce w dzisiejszych powiatach gdañskim,
kartuskim, puckim czy tczewskim, np. Werdenowie posiadali b¹dŸ dzier¿awili
Czaple, Kielno, Przodkowo, Szemud, Loytzowie Gniszewo, Szorcowie Mie-
rzeszyn, Hublowie,jakwidzieliœmy, Somoninol13. Mogli wiêc i Hewlowie oraz
Heblowie wtopiæ siê w miejscow¹ ludnoœæ kaszubsk¹. Byæ te¿ mo¿e, ¿e nazwi-
sko Hewei powsta³o od przywo³anego wy¿ej terminu tkackiego, ju¿ zapo¿y-
czonego do kaszubszczyzny, by³oby zatem w danym wypadku nazwiskiem ro-
dzimym, nie niemieckim. Hewlowie te¿ mogli przerodziæ siê w Heblów przez
bliskoœæ fonetyczn¹ i znan¹ (przynajmniej) we wielu jêzykach indoeuropej-
skich obocznoœæ spó³g³osek v : b, dobrze udokumentowan¹ tak¿e na pó³nocy
Kaszub w wariantach choæby bróbel 'wróbel' czy skobrónk 'skowronek'114.

112 Pe³n¹ dokumentacjê zapisów, formê wyrazu i jego pochodzenie omawia H. Popo-

wska- Taborska, zob. W. Boryœ, H. Popowska- Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubsz-
czyzny, t. II, Warszawa 1997, s. 258.

113 Mapy 89,111,112 z przywo³aniem ZDz.
114 Wiêcej przyk³adów zob. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popular-

nv, Gdañsk 1981, s. 74.
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Mo¿liwe te¿, ¿e niektórzy Heblowie, a poœrednio te¿ Hewlowie, wskutek
wymiany b : v wziêli swoje nazwisko po prostu od rzeczownika hebel 'przy-
rz¹d stolarski do strugania i wyg³adzania drzewa', znanego polszczyŸnie od
XV w., zapo¿yczonego z niemieckiej gwarowej postaci hiibel i hebel, w ka-
szubszczyŸnie hewei zdolnoniem. hiivefI 15, na po³udniu Kaszub jednak hebel.
We wspó³czesnej niemczyŸnie hebel nazywa siê Hobel, rozumiany jako forma
pochodna (tzw. derywat wsteczny) od czasownika hobeln, znanego od w. XIV
w postaci œrednio-dolno-niem. hobel(e)n, hoveln, œrednio-dolno-niem. hiiveln,
odnoszonego do holenderskiego heuvel 'pagórek, nierównoœæ, nabrzmienie'
(por. wy¿ej podane nazwisko Hubel), zatem strukturalnie hobeln znaczy³o 'usu-
waæ nierównoœci' (co de facto osi¹gamy heblowaniem). Dawniej w tym zna-
czeniu u¿ywano wyrazów Schabe 'skrobaczka' (mo¿e tu nale¿y 11 nosicieli
nazwiska Schabe z woj. opolskiego i 17 Szaba: 10 w woj. kieleckim, 7lubel-
skim) i czasownika schaben 'drapaæ, skrobaæ'116.

Jak widaæ, problem opracowanych tu nazwisk okaza³ siê bardzo z³o¿ony,
nie dziw przeto, ¿e nie zosta³ jednoznacznie roztrzygniêty. Od narzêdzia sto-
larskiego, zwanego w polszczyŸnie strug, pochodzi nazwisko Strug (mo¿liwe
te¿ od rzeczownika strug 'rodzaj ³odzi '), Struga³a i pokrewne, historyczne
Szmedles, Smedmes i podobne wywodz¹ siê niew¹tpliwie od takiego kaszub-
skiego wyrazu, u¿ywanego w ró¿nych postaciach fonetycznych na 'rodzaj stru-
ga'; Hebel i wczeœniejsza forma Hewei mog¹ oczywiœcie wskazywaæ na stola-
rza jako tzw. nazwiska poœrednio zawodowe (bezpoœrednio nazywaj¹ narzê-
dzie, którym siê stolarz pos³uguje, poœrednio tego rzemieœlnika). Mog³y jed-
nak powstaæ na Kaszubach od zapo¿yczonego ju¿ do kaszubszczyzny rzeczow-
nika hewelta 'urz¹dzenie w krosnach do przesuwania osnowy', mog¹ tak¿e
kontynuowaæ nazwiska Niemców, którzy przybyli do Gdañska, a potem naby-
li na Kaszubach ziemiê lub podjêli siê rybo³ówstwa na pó³nocnych Kaszu-

lIS F. S³awski, op. cit., s. 412.
116 F. K1uge, op. cit., s. 312. Wyrazy schaben i Schabe ³¹czy z ang. shave 'goliæ' i ³ac.

scabo, scabere, scabi 'drapaæ, skrobaæ', maj¹ one wiêc charakter indoeuropejski. Podob-
nie przedstawia etymologiê wyrazu hebel F. S³awski (zob. przyp. 5). A przy okazji etymo-
logii nazwiska Hebel i ap. hebel, niem. Hobel wydaje mi siê, ¿e rozumiem przezwisko
s¹siada Anastazego Kaszubowskiego z Kalisza w pow. koœcierskim brzmi¹ce po kaszub-
skuMachóbel ze zdania Mach Hobel 'zrób hebel', by³oby to tzw. imiê-zdanie, Satzname,
jak mówi¹ Niemcy. Mo¿na by te¿ w I cz³onie widzieæ dolnoniem. rzeczownik Maach
'¿o³¹dek', ale to mniej prawdopodobne. Przezwiska nikt nie rozumia³, ale odbierane ono
by³o bardzo obraŸliwie.
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bach. Nazwiska niemieckie zdaniem antroponomastów niemieckich (M. Got-
tschalda i R. Zodera) maj¹ zwi¹zek z tkactwem, piekarstwem, uksztahowa-
niem terenu lub cechami cz³owieka (garb, guz) b¹dŸ te¿ ze starogermañskimi
imionami, prawdziwy wiêc k³opot z nadmiaru mo¿liwoœci interpretacyjnych.
Z braku tabel genealogicznych kwestii tej moim zdaniem do koñca rozstrzy-
gn¹æ siê nie da. Polscy nosiciele omówionych tu nazwisk Hebel i Hewei oraz
ich wariantów mog¹ siê czuæ potomkami gdañszczan, którzy przybyli niegdyœ
do tego goœcinnego miasta lub te¿ nazwiska dla nich stworzono od tkactwa
czy stolarstwa na ziemi kaszubskiej. Warianty Hewelt i Hebelt maj¹ koñcowe
-t analogicznie do nazwisk niemieckich typu Richert, Gleinert (zob. Go 152),
w wariancie Ewel(t) pominiêto nag³osowe H-, bliskie fonetycznie nazwisko
Ewalt 2 w woj. gdañskim, Ewald 390, z tego 140 w woj. gdañskim, Ewaldt
26: 25 w woj. gdañskim, 1 bielskim pochodzi od starogermañskiego imienia
Ewaid, opartego na staro-wysoko-niem. bazie ewa 'prawo' i czasowniku wal-
tan 'panowaæ, rz¹dziæ' II? Historycznie by³o ono na Pomorzu zapisywane He-

wald, np. w ksiêgach metrykalnych par. Kielno: Johannes Hewald 1822, Mi-
chael Hewald 1821118; imiê zreszt¹ na pó³nocnych Kaszubach u¿ywane w XVII
w., jak zaœwiadczaj¹ zapisy nazwiska Smedlas z par. ̄ arnowiec (zob. wy¿ej).
Spostrze¿enie to wa¿ne, bo nie notowane w SSNO i bli¿ej nieokreœlone w
opracowaniu J. Bubaka (Ksiêga naszych imion, Wroc³aw 1993, s. 103).

12. Smukala i podobne

S³ownik nazwisk wspó³czeœnie w Polsce u¿ywanych podaje 16 nosicieli
nazwiska Smukal w woj. gdañskim; 10 Smukalla: 9 w woj. elbl¹skim, 1 gdañ-
skim; 219 Smuka³a: 19 w woj. elbl¹skim, 120 gdañskim; 29 poznañskim; 18
Smukalski: 7 w woj. bydgoskim, 6 gdañskim; 3 warszawskim, po 1 w krakow-
skim i poznañskim, a wiêc wtórne, modelowe, utworzone za pomoc¹ przy-
rostka -ski; 96 Szmuka³a: 87 w woj. gdañskim, 9 szczeciñskim, a wiêc z wtór-
nym Sz-, wprowadzonym pod wp³ywem niemieckim, jak np. Szmaglik z ety-
mologicznej postaci Smaglik : smag³y, w nazwach miejscowoœci Schlawen na

117 H. Nawnann, G. Sch1impert, J. Schu1theis, Das kleine Vornamenbuch, Leipzig 1980, s.

51. Moim zdaniem Z. Klimek, S³ownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw oso-
bo1-lYch, cz. 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 103 s³usznie spro-
wadza zapis Hewilto z SSNO 11299 do œrednio-wysoko-niem. hevelte 'sznur tkacki'.

118 AP. sygn. 1254/111/8. k. 32. 35.
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S³awno, Schwarzau na Swarzewo; w pisowni niemieckiej 1 Schmukalla w woj.

gdañskim. Równie¿ koñcowe -1- i podwojone -ll- odzwierciedla pisowniê

niemieck¹, por. odpowiednio Gruchal(l)a.
Historycznie nazwisko to notowane by³o na ca³ym Pomorzu: od Kocie-

wia poprzez po³udniowe Kaszuby a¿ do pó³nocnych krañców Kaszub. Z bar-
dzo licznych zapisów przytaczam: z ksi¹g ³awniczych Koœcierzyny: cum jo-
hanne Smukala 1561, uczywy pan marczyn Smukala 1570, Janowy Smukalye
1572119, utæ[iwemu] Janowi Smukalie 1608; uæciwemu Chrysztoffowi Skibie
y Ma³¿once iego ucciwy Zophy Smukaliance 160812°; równie¿ zachowana ksiê-
ga chrztów par. Kaœcierzyna odnotowa³a Magdalena Smuka³owa 1760121, no-
towa³em to nazwisko na nagrobku cmentarnym w pogódkach pod Skarszewa-
mi, w tym regionie notowane znacznie wczeœniej: Joannes Smuka³a 1598 w
Skrzyd³owie122 i tam¿e Joannes Smyka³a 1644123, w ksiêgach par. St. Kiszewa
w r. 1789 zanotowane zosta³o nazwisko wtórne Johan Smukalskil24; w r. 1773
wed³ug katastru frydrycjañskiego w Jod³ownie (Stangenwald) pod Gdañskiem
mieszkali Stanislaus Smuka³a i Paul Smuka³al25; w ksiêdze par. Reda odnoto-
wany zosta³ w r. 1752 Matthias Smukallal26, a w Kielnie w r. 1830Albrecht, tj.
Wojciech Smuka³al27. Przywo³anie ksi¹g z par. J(ielno prowadzi nas ju¿ na
pó³nocne Kaszuby, gdzie znajdujemy czêsto poœwiadczenia w par. ̄ arnowiec
i Strzelno w pow. puckim. W ksiêdze ¿arnowieckiej rodzina lokowana jest
najczêœciej w Kartoszynie: Paulus Smukala ex Kartosin 1593, Pauli et Annae
Smukala ex Kartosino 1593, Benedicti Smuka³a de Kartoszyno 1632 i dwa
niezlokalizowane: Catharina Smukalanka 1615, Annam Smukalownam 1650
(z dzia³u chrztów, tylko pierwszy wpis z dzia³u œ1ubów)128. Równie¿ ksiêga

,
119 Ksiêga znajduje siê w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, zespó³ akt m. Koœcie-

rzyny, sygn. dawna 111/261/1 (nowa 505/1), k. 82, 181, 169, dalej AP.
120 AP jw. sygn. dawna 111/261/2 (nowa 505/2), k. 33, 55.

12\ AP, sygn. 1254/111/10, k. 146.
\22 Inwentarz dóbr sto³owych biskupstwa w³oc³awskiego z r. 1598, edidit L. ¯ytko-

wicz, Toruñ 1950, "Fontes" 36, s. 188.
123 Inwentarze dóbr sto³owych biskupstwa w³oc³awskiego, wyd. L. ¯ytkowicz, Toruñ

1957, "Fontes" 38, s. 251.
124 AP, sygn. 1254/111/22, k. 1.
\25 w. Heidn, Die Ortschaften des Kreises KarthauslWestpt: in der Vergangenheit,

Marburg/Lahn 1965, s. 585.
126 AP, sygn. 1254/111/18 (ksiêga niepaginowana).
\27 AP, sygn. 1254/111/9, (karty, niestety, nie odnotowa³em).
128 Ksiêga niepaginowana, przechowywana w archiwum parafialnym ̄arnowca.
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mesznego i kolêdnego par. ¯arnowiec zawiera omawiane nazwisko (nie ma,
co dziwne, w ksiêdze chrztów z lat 1786-1819): Matthias Smuka³a 1730, 1779,
1780 i Adam Smuka³a 1742. 1766129. W ksiêdze par. Strze1no (z miejscowego
archiwum parafialnego) zanotowani zostali Joannes Smugala (g wskutek obocz-
noœci dŸwiêczna: bezdŸwiêczna) i ten¿e sam J oannes Smuka³ r. 1669, 1690 (s.

168,226) oraz Ewa Smukalina 1692 (s. 227).
Nazwisko pochodzi od czasownika smukaæ z formantem -a³a lub od noto-

wanego ju¿ na Kaszubach rzeczownika smuka³a 'mê¿czyzna zalecaj¹cy siê ko-
bietom przez g³askanie ich po twarzy', notowanego przez ks. Sychtêl30. Ten¿e
autor notuje czasownik smukac w znaczeniach: 1) 'okazywaæ komuœ czu³oœæ

przez g³askanie, pieœciæ', 2) 'lizaæ', 3) 'pocieraj¹c miêdzy palcami obrywaæ,
wykruszaæ nasienie, np. brukwi lub ziarna owsa'; nadto smukajk i smukajka 'stroj-

niœ, strojnisia' i inne. Linde131 notuje smukaæ 'g³askaæ, pog³askaæ; g³adziæ ga³¹z-
kê, œcieraj¹c rêk¹ liœcie', nadto smukaæ siê i obocznie smykaæ siê 'wymykaæ siê,
psn¹æ siê', wyra¿enie uczosane, usmuknione w³osy; równie¿ z M¹czyñskiego
(1564) sm ukarz i smukirz 'piêkszycie1', którego ten¿e autor nazywa³ po ³acinie

cosmeta, przymiotnik smukowny 'g³adki'; rzeczownik sm ukarz to ten, 'który panie
przyochêda¿a, piêkroszka'. Zwróciæ warto uwagê na wyrazpiêkroszka od daw-

nego piêkry, z czego i kaszubskie nazwiska Pikron, Pekronl32. Linde133 ³¹czy
nadto omawian¹ rodzinê etymologiczn¹ z wyrazami szmuklerz, co jest jednak
nieprawd¹, bo ten ostatni wywodzi siê ~ed³ug opinii etymologów z niem. Schmuck
'ozdoba, piêkno' 134; semantycznie odnosi do rzeczownikapasamonikijego wa-
riantów. Dodajmy, ¿e za pomoc¹ przyrostka -a³a utworzono wiele polskich na-
zwisk, jak wspomniany Grucha³a, nadto Gwizda³a, Suwa³a, Macha³a, Pêka³a i

inne. Osobne opracowanie monograficzne poœwiêci³ im S. Ga1a135.

129 Ksiêga niepaginowana, przechowywana w archiwum klasztornym sióstr benedyk-

tynek w ¯arnowcu.
130 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich..., t. V, Wroc³aw, s. 103-104.
131 Linde V 354.
132 Szerzej zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan..., s. 330-331.
133 Linde V 354. Do tego rdzenia dadz¹ siê sprowadziæ nazwiska Szmukier 65: 29 w

woj. czêstochowskim, 25 katowickim; Szmukista 1 w woj. szczeciñskim; Szmuk 184: 145
w woj. katowickim, 14 opolskim, 11 wa³brzyskim; Szmuklarz O.

134 Br 504 ³¹czy smyk, smyczek, smukaæ i uznaje za pras³owiañskie (s. v. smyk), a
szmuklerz i pokrewne odnosi ostatecznie do niem. Schmuck (s. 551). Tak te¿ A. Bañkow-
ski, S³ownik 11.Yrazów obcych PWN, Warszawa 1995, s. 1074.

135 S. Gala, Polskie nazwy osobowe z podstawo11.Ym -1- / -1- w czêœci sufiksalnej,

£ódŸ 1985, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 10.


