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rotal18,ks. Bernard Sychtal19.Jeden tekst podpisany zosta³ kryptonimem A.R.I20

CZASOPIŒMIENNICTWO POMORZA I KASZUB
Problematyka badawcza z zakresu czasopiœmiennictwaby³a wa¿nym przedmiotem dzia³alnoœcinaukowej i twórczoœcipisarskiej A. Bukowskiego. Dowodem
potwierdzaj¹cym powy¿sz¹ opiniê - oprócz obfitej bibliografii jego publikacji na
ten temat - jest niew¹tpliwie znajduj¹ca siê w jego spuœciŸnieolbrzymia kolekcja
warsztatowa (a w³aœciwie zbiór kolekcji) ró¿norakich materia³ów, dotycz¹cych
tematyki dziejów oraz oblicza (w ró¿nych tego s³owa aspektach) prasy i wydawnictw periodycznych na Pomorzu i Kaszubach. Kolekcja ta liczy 1242 jednostek
akcesyjnychl21, zgrupowanych w 22 jednostkach inwentarzowych, oznaczonych
sygnaturami Rs II 163-Rs 11184.
Sygnatur¹ Rs 11163 objêtych zosta³o 91 ca³ostek opracowañ A. Bukowskiego oraz zebranych przez niego ró¿norodnych materia³ów warsztatowych (notatki,
wypisy Ÿród³owe, kserokopie itp.), dotycz¹cych czasopiœmiennictwagdañskiego.
Znajduj¹ siê wiê~ w tym zbiorze: notatki i opracowanie A. Bukowskiego nt. bibliografii czasopismi druków ci¹g³ych na Wybrze¿u Gdañskim w latach 1918-1939122;
dwa warianty artyku³u A. Bukowskiego "Gdañskie Pomorze" (1921-1925) - poprzednik "Rocznika Gdañskiego"123oraz jego streszczeniel24, a tak¿e zbiór notatek i wypisów Ÿród³owych, dotycz¹cych "Pomorza" z lat 1921-1925125;nadbitka
opracowania A. Bukowskiego "Podwójny jubileusz »Rocznika Gdañskiego«"126
oraz egzemplarz 28 numeru dodatku niedzielnego "Echa Gdañskiego" z 1928 r.:
"Goœæ
znad Ba³tyku".
Kolejnych 7 sygnatur (od Rs 11164 do Rs 11170) zawiera pokaŸn¹ kolekcjê
materia³ów,których przedmiotem jest "Gazeta Gdañska",jeden z naj starszychi najbardziej zas³u¿onychpolskich dzienników gdañskich.Liczne opracowania127 A. Bukowskiego, traktuj¹ce o powy¿szym tytule obejmuje sygnatura Rs 11164. Dziejów
118"Stajemy wobec wielkich problemów", [1939], rkps, 6 k. + list do Bernarda Kuli z dn. 19 VIII
1939 r.

"Budzta spi¹cech". Fragmentdramatu,[ok. 1939],maszyn.,2 k.
120 "Popisy szkó³muzycznychw Toruniu", [1939], egz. korekt., l k.
121 Przedopracowaniemmateria³yte stanowi³yzasóbIX kartonu.
119

12241jedno tem., 62 k., sygnatury: Rs II 163/1, Rs II 163/2.
123

Rkps (29 k.), maszyn.(34 k.).
k.

124 Maszyn., 2

125Rrkps, 41 ca³ostek tematycznych, 72 k.
126
127

Nadb. z: "Rocznik Gdañski", 1966.
S¹ to nastêpuj¹ceteksty: ,,»GazetaGdañska«na tle polskiego¿ycia kulturalnegona Wybrze¿u
w latach 1891-1939"[rkps (44 k.) i maszyn.(33 k.)]; "GazetaGdañska","Kuryer Gdañski",
"Dziennik Gdañski" [rkps, 3 k.]; "Walka na gdañskiejreducie o polskoœæ
Wybrze¿a(Kartki
z dziejów »GazetyGdañskiej«)"[rkps (10 k.), maszyn.(10 k.), wycinek z: "Tygodnik Morski",
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"Gazety Gdañskiej" (w uk³adzie trzech okresów chronologicznych: 1891-1901,
1901-1913,1913-1920) dotyczy zbiór notatek i wypisów Ÿród³owychl28,oznaczonych sygnatur¹ Rs II 165. W obrêbie tej sygnatury znajduje siê równie¿ zbiorek
wypisów Ÿród³owych zatytu³owany ,'prasa na Pomorzu. Znaczenie za³o¿enia»Gazety Gdañskiej«"129. Inny zbiór notatek rejestruj¹cych zawartoœæ
poszczególnych

roczników130 orazsk³adi innekwestieredakcyjneznajdziemypod sygnatur¹Rs II
166. Kolejne - w niniejszym opisie - dwa zbiory zawieraj ¹ notatki i wypisy Ÿród³owe z poszczególnych roczników "Gazety Gdañskiej". Pierwszy, oznaczony sygnatur¹ Rs II 167 dotyczy trzech g³ównych tematówl31: l. Organizacje polskie
w Gdañsku w latach 1876-1910"132,2. "S³owacki na Pomorzu"133,3. "Kult Mickiewicza"134. Drugi zbiór, objêty sygnatur¹ Rs II 170, zawiera odrêczne odpisy
241 utworów poetyckich, publikowanych w "Gazecie Gdañskiej" w latach 19201925135.Sygnatur¹ Rs II 168 oznaczone zosta³y materia³y dotycz¹ce jubileuszu
75-lecia "Gazety Gdañskiej" w maju 1966 r.136,w nastêpnej zaœjednostce inwentarzowej (Rs II 169) zgromadzone zosta³y ró¿ne materia³y dotycz¹ce omawianego
tytu³ul37.
Nastêpna kolekcja czasopiœmiennicza,obejmuj¹ca blok 3 jednostek inwentarzowych oznaczonych sygnaturami Rs II l7l-Rs II 173, zawiera materia³y dotycz~e innego, równie zas³u¿onegow krzewieniu polskoœcina Ziemi Pomorskiej

22.05.1966, nr 21 (417)]; ,,»Gazeta Gdañska« w walce o polskoœæWybrze¿a" [konspekt, rkps,
l k.]; "Rola »Gazety Gdañskiej« w utrzymaniu polskoœci pó³nocnego Pomorza" [konspekt,
rkps, l k.]; "Walka »Gazety Gdañskiej« o byt materialny, jêzyk polski, z germanizacj¹" [rkps,
18 k.]; "Oblicze spo³eczne »Gazety Gdañskiej«" [rkps (8 k.), maszyn. (6 k.), wyc. z: "G³os
Wybrze¿a", 26.05.1966]; "Oblicze »Gazety Gdañskiej«" [rkps, 7 k.], "Henryk Sienkiewicz na
³amach »Gazety Gdañskiej«" [maszyn. (4 k.), wyc. z: "G³os Wybrze¿a", 25.05.1966, nr 122].
12855 + 120 +15 ca³ostek tematycznych, rkps.
130

Rkps, 3 k.
R. 1914,rkps, 96 not.; R. 1915,rkps, 21 not.; R. 1916,rkps, 19 not.; R. 1917,rkps, 4 not.; R.

131

S¹jeszcze "Notatki ró¿ne"omawiaj¹ceró¿norodn¹tematykê[rkps, 23 ca³ostkitematyczne,27

129

1930, rkps, 26 not. + 6 notatek bibliograficznych.

k.].

RkpS,201 ca³ostektematycznych,226 k.
RkpS,4 k.
134 RkpS,8 ca³ostektematycznych,23 k.
135 R. 1920[rkps, 97 tytu³ów, 102k.], R. 1921[rkps, 11tytu³ów, 16 k.], R. 1922[rkps, 13 tytu³ów,
14 k.]; R. 1923 [rkps, 20 tytu³ów, 24 k.], R. 1924 [rkps, 68 tytu³ów, 70 k.], R. 1925 [rkps, 32
tytu³ów i k.].
136Znajduj¹ siê tutaj: Zaproszeniedla A. Bukowskiegona uroczyst¹ sesjênaukow¹ oraz poka¿ny
zbiór wycinków z prasy gdañskiej,zawieraj¹cychwspomnienia,teksty okolicznoœciowe,
notki
informacyjne.
137 W obrêbietej sygnaturyznajduj¹ siê fotokopie fragm. poszczeg.
numerów"GazetyGdañskiej",
wycinki z prasygdañskiejod roku 1967z tekstamiokol. orazwycinki z roku 1990ze wznowionej "GazetyGdañskiej".
132
133
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tytu³u prasowego, jakim by³a "Gazeta Toruñska", ukazuj¹ca siê w latach 18671921. W 1967 r. obchodzono uroczyœciew Toruniu setn¹ rocznicê powstania "Gazety Toruñskiej". A. Bukowski bra³ czynny udzia³ w tych uroczystoœciach.Œwiadczy
o tym zbiór materia³ów okolicznoœciowych, który znaleŸæmo¿na pod sygnatur¹
Rs II 171138.Tekst wyg³oszonego tam przez niego referatu139na uroczystej sesji
popularno-naukowej w dniu 22 maja 1967 r. oraz inne jego opracowania140traktuj¹ce o "Gazecie Toruñskiej" zgromadzone zosta³y pod sygnatur¹ Rs II 172. Zaœ
sygnatura Rs II 173 obejmuje opracowania nt. "Gazety Toruñskiej" autorstwa:
Jaros³awa Szymkiewiczal41, Wiktora Fr¹ckowiaka142 oraz tekst zbiorowy podpisany przez Genowefê Czajkowsk¹, Jadwigê Matelsk¹ i Romanê Puækównêl43.
Autorstwa jednego opracowania nie uda³o siê ustaliæl44.
W kolejnym bloku 4 jednostek inwentarzowych, w obrêbie sygnatur Rs II
l74-Rs II 177 znajduj¹ siê dalsze materia³y z warsztatu naukowego A. Bukowskiego, dotycz¹ce czasopiœmiennictwapomorskiego. I tak sygnatur¹ Rs II 174
oznaczona zosta³a korespondencja A. Bukowskiego z lat 1955-1970, zwi¹zana
z omawianym tematem. Zawiera ona listy Mieczys³awa Skrzeka i Ludwika Denisiuka145oraz 2 zaproszenia na sesje naukowe dotycz¹ce czasopiœmiennictwapomorskiego. Nastêpn¹ sygnatur¹ Rs II 175 oznaczony zosta³ zbiór 8 ró¿norakich
opracowañ A. Bukowskiego, omawiaj¹cych czasopiœmiennictwo pomorskiel46.
138

Znajduje siê tam korespondencja oraz zaproszenie na uroczyst¹ sesjê popularnonaukow¹ w dn.
22 V 1967 r. "Druk okolicznoœciowy w stulecie »Gazety Toruñskiej«"oraz fotografia A. Bukowskiego podczas wyg³aszania referatu na Sesji z okazji setnej rocznicy powstania "Gazety Toruñ-

140

skiej".
"Gazeta Toruñska" (1867-1921), rkps i maszyn., 38 k.
"Gazeta Toruñska" (1867-1921), maszyn., 33 k.; "Gazeta Toruñska" (1867-1921, nadb. z: "Rocznik

141

Toruñski", 1969, 16 k.; "Gazeta Toruñska" (Materia³ do uzupe³nieñ), rkps, 12 k.; ,,»Gazeta
Toruñska« jako organ klasy œredniej" [wypisy Ÿród³owe], maszyn., 2 k.; "Literatura dla ludu
w drugiej po³owie XIX w." [Notatka informacyjna], maszyn., l k.; ,,»Gazeta Toruñska« jako organ
pozytywistyczny" [Notatka informacyjna], maszyn., l k.; "Recenzja pracy p. Józefa Trzêsickiego Zarys monograficzny »Gazety Toruñskiej«", [ok. 1938 r.], rkps (9 k.) i maszyn. (15 k.)
"Odbicie programu pozytywistycznego w utworach literackich umieszczonych w »Gazecie To-

142

ruñskiej« w latach 1867-1868", rkps, 23 k.
,,»Gazeta Toruñska«jako Ÿród³o do badañ dziejów kultury fizycznej w 1.1867-1921", nadb. z:

143

"Roczniki Naukowe WSWF w Gdañsku", 1974,7 k. + List W. Fr¹ckowiaka do A. Bukowskiego.
"Program pozytywistyczny »Gazety Toruñskiej«".

139

144"Program
145
146

pozytywistyczny

w »Gazecie

Toruñskiej«"

w latach 1867-1868,

rkps, 10 k.

2 listy.
"Z dziejów prasy pomorskiej XIX i XX w. [Konspekt i notatki bibliograficzne], rkps, 15 k.; "Do
dyskusji" [Notatki], rkps, 6 k.; "Pomorskie czasopisma rolnicze. Krótki przegl¹d historyczny",
druk, Toruñ 1938, 8 k.; "Prasa polska w okresie Powstania Styczniowego" [Fragmenty szczotki
drukarskiej pracy "Pomorze Gdañskie w Powstaniu Styczniowym"], druk, 26 k.; "Sto lat prasy
polskiej na Pomorzu", wyc. z: "Ilustrowany Kurier Polski", 23.02.1948, nr 52; "Straty dziennikarstwa pomorskiego w latach hitlerowskiej okupacji" [rkps (9 k.), maszyn. (6 k.), wyc. z:
..Rejsv. dod. ..Dziennika Ba³tvckie!!o". 31.08-1.09.1969. nr 2071.

104

ANTONIKAKAREKO

Kolejny zbiorek zawieraj¹cy 11 opracowañ dotycz¹cych prasy pomorskiej i warmiñskiej znaleŸæmO•lla pod sygnatur¹ Rs II 176. Autorami omawianych materia³ów s¹: ks. Alfons Mañkowskil47, Alfons Lemañskil48, Krystyna Wojty1akl49,Jerzy
Makowski 150. W zbiorzeznajdujesiê równie¿6 niepodpisanychtekstówinforma-

cyjnych na wyc. z prasymiêdzywojennej151 orazanonimowyrêkopiszatytu³owany "Zawartoœæliteracka »Pielgrzyma«"152.Blok materia³ów ró¿nych zwi¹zanych
z czasopiœmiennictwempomorskim zamyka jednostka inwentarzowa oznaczona
sygnatur¹ Rs II 177, a zawieraj¹ca notatki i wypisy Ÿród³owe z warsztatu A. Bukowskiego. S¹ to g³ównie wypisy z "Nadwiœlanina" oraz z "Przyjaciela Ludu",
a takŸe z akt Centralnego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznychl53. Znajduje siê tu
równie¿ opracowanie bibliograficzne prac A. Bukowskiego nt. prasy pomorskiejl54.
Nastêpny blok obejmuj¹cy 5 dalszych sygnatur (od Rs II 178 do Rs II 182)
dotyczy czasopiœmiennictwakaszubskiego. Pierwsze 3 jednostki inwentarzowe,
oznaczone sygnaturami Rs II 178-Rs II 180, zawieraj¹ materia³y dotycz¹ce wed³ug okreœleniaA. Bukowskiego - tzw. prasy gadzinowej, zwi¹zanej z propagand¹ i dywersj¹ niemieck¹ na Kaszubach. Do tego rodzaju pism Bukowski zalicza³ przede wszystkim "Przyjaciela Ludu Kaszubskiego", wydawanego w latach
1928-1929 w Kartuzach (pierwsza seria) przez Adolfa Splitta oraz w latach 19361938 w Wejherowie (druga seria) przez Jana Glockal55. Na temat tego tytu³u zebra³ te¿ Bukowski pokaŸny materia³ •ród³owy. I tak pod sygnatur¹ Rs II 178
zgromadzono korespondencjê dotycz¹c¹ omawianego periodyku i jego wydawców. S¹ tam m.in. listy Alfonsa Patera oraz Stanis³awa Bieliñskiego, który do
swojej korespondencji z roku 1974 do³¹czy³ urzêdowy skrócony akt zgonu Adolfa
Splitta. 10 opracowañ A. Bukowskiego nt. "Przyjaciela Ludu Kaszubskiego" oraz
tzw. prasy gadzinowej zawiera jednostka inwentarzowa oznaczonasygnatur¹ Rs II

147
148

"Piœmiennictwo polskie na Warmii", 1923, maszyn., 12 k.
"Prasa na Powiœlu", wyc. z: "G³os Wybrze¿a", 11-12.09.1967, nr 269.

149,,250 lat prasy polskiej
"G³os Olsztyñski",
150

na Warmii

i Mazurach.

Rozmawiamy

z Gustawem

Leydingiem",

wyc. z:

15-16.06.1968.

"Prasa pod zaborem pruskim. Z tradycji walk o polskoœæPomorza", wyc. z: "Nowy Tor", dod.

"Gazety Pomorskiej", 10-11.09.1955,nr 35.
"Czasopismokaszubsko-pomorskie",
wyc. z: "S³owo Pomorskie", 1932;"Dziesiêciolecie»Gazety Kaszubskiej«,wyc. z: "S³owo Pomorskie",23.10.1932;"G³os Pograniczai Kaszub",wyc.
z: "G³os W¹brzeŸna",10.01.1933;"Nr 3 »Gryfa«", wyc., 1933;"Drogi i zadania»Teki Pomorskiej«", wyc. z: "S³owo Pomorskie", 16.12.1937;"Kartuzy. Czasopisma",rkps i wyc., I k.
152 16 k.
151

153Expozytura 1II. 0.11.56,maszyn. + rkps, 2 + 9 k.
154

RkpS,I k.
Bukowski, Regionalizmkaszubski.Ruch nauko~. literacki i kulturalny. Zarys mono-

155 Zob.: A.

grafii historycznej, Poznañ 1950, s. 298-299; W. Pepliñski, Prasa pomorska w II Rzeczypospolitei 1920-1939. OD.cit.. s.316-324.
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179156.W nastêpnej zaœjednostce inwentarzowej (Rs II 180), znajduje siê spora
kolekcja notatek, wypisów Ÿród³owych, kserokopii ró¿nych tekstów oraz wycinków prasowych. W zbiorze znajduj¹ siê m.in. teksty i opracowania Mariana Wojnowskiegol57, Ryszarda Ciemiñskiegol58, Konrada Zwarry159.
Kolejnym przedmiotem zainteresowañbadawczychA. Bukowskiego by³o Zrzeszenie Regionalne Kaszubów oraz organ prasowy tego œrodowiska "Zrzesz
Kaszebskó", a tak¿e(redagowany przez Aleksandra Labudê) dodatek niedzielny do
"Dziennika Gdyñskiego": "Checz Kaszebskó". Opracowania twórcy spuœciznyoraz
zebraneprzez niego materia³y Ÿród³owedotycz¹ce powy¿szej problematyki zawiera
jednostka inwentarzowa, oznaczonasygnatur¹ Rs II 181160.Ró¿nemateria³y warsztatowe odnoœnie do czasopiœmiennictwa znajdziemy te¿ pod sygnatur¹ Rs II 182161.

Omawian¹ tutaj kolekcjê czasopiœmiennicz¹zamykaj¹ dwie kartoteki. Pierwsz¹, któr¹ oznaczono sygnatur¹ Rs II 183, zatytu³owano: "Kartoteka czasopiœmiennictwa gdyñskiego 1921-1939"162.Drug¹ stanowi kartoteka notatek, wypisów
i wycinków prasowych dotycz¹cych czasopiœmiennictwa Pomorza i Kaszub,
umieszczonych w obrêbie 41 tytu³owych kart przewodnich u³o¿onych w uk³adzie
alfabetycznyml63. Ze wzglêdu na bogactwo materia³u Ÿród³owegowalor naukowy
tej swoistej bazy warsztatowej dla badania problematyki dziejów oraz oblicza czasopiœmiennictwapomorsko-kaszubskiego wydaje siê nie do przecenienia.

156

"Przyjaciel Ludu Kaszubskiego", rkps, 6 k.; ,,»Przyjaciel Ludu Kaszubskiego« i inne »gadzinów-

ki«". I. Seria1928-1930,rkps, I k.; "Opinie prasypolskiej i innej o »PrzyjacieluLudu Kaszubskiego« z lat 1928-29", rkps, 4 k.; Przypisy, rkps, 3 k.; "Gadzinówki. Z tajnych archiwów
niemieckich", 2 wyc. z: "Dziennik Ba³tycki", 3-5.06.1983,nr 108; "Gadzinówki (II). Z relacji
naocznegoœwiadka",rkps [lO k.] oraz 2 wyc. z: "Dziennik Ba³tycki", 8-10.03.1983,nr 133;
"Obroñca niemieckich gadzinówekw krakowskim »¯yciu Literackim«", rkps, 9 k.; "Przeciw
zacieraniuprawdy o Kaszubach",2 wyc. z: "¯ycie Literackie", 3.10.1982, nr 34 (1593).
157 "Przyjacieleludu kaszubskiego",wyc. z: "Naród i Pañstwo", 1936,5 k.
158"Trzypolemiki", wyc. z: "¯ycie Literackie", 9.05.1982,nr 13.
159"Ostro¿niejz »przyjació³mi«",wyc. z: "za Wolnoœæ
i Lud", 11.06.1984,nr 24.
160"zrzeszenieRegionalneKaszubów", rkps [15 k.] i maszyn. [11 k.]; "zrzeszenie Regionalne
Kaszubów i pocz¹tkowa dzia³alnoœæ
Aleksandra Labudy", rkps, 2 k.; "Przedstawionyobraz
genezyi narodzinZrzeszeniaRegionalnegoKaszubów..."[incipit], rkps, 3 k.; "Notatki dotycz¹ce ZrzeszeniaRegionalnegoKaszubów",rkps,7 not.; "Wycinki i kserokopiez prasypomorskiej
dotycz¹ce Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów", 4 ca³ostki tematyczne, 10 k.; ,,»Zrzesz
Kaszebskó«jako pismo polityczne..." [incipit], rkps [35 k.] i maszyn. [24 k.]; ,,»Zrzesz
Kaszebskó«: notatki i wypisy Ÿród³owe", rkps, 17 ca³ostek tematycznych, 96 k.; "Checz
Kaszebskó"(1930), rkps [12 k.] ; "Checz Kaszebskó"(1930), maszyn.,2 k.
161Mieszcz¹ siê tutaj: "Notatki dotycz¹ce »Gryfa Kaszubskiego«",rkps, 5 not.; 12 fotokopii kart
tyto "Przyjaciela Ludu" i "Nadwiœlanina"oraz fotografie dotycz¹ce Grudzi¹dza i Kwidzyna;
kserokopia egz."Biuletynu Literackiego»Lektora«", 1922,nr 2-3.
162 Zawiera ona 212 odrêczniesporz¹dzonychkart rejestruj¹cychtytu³y i osobyw uk³adziealfabetycznym.
163

Zawiera ona 119 ca³ostek tem!!³ycznych na 307 kartach.
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Na wstêpie pragnêzaznaczyæ,i¿ przedstawiony pod ww. has³emzespó³opracowañ i materia³ów warsztatowych stanowi tylko pewien - uporz¹dkowany ju¿ - fragment dokumentacji spuœciznyA. Bukowskiego, dotycz¹cej powy¿szejproblematyki.
Inne materia³y na ten temat czekaj¹jeszcze na opracowanie. Opisywany ni¿ej zbiór,
który przed inwentaryzacj¹ stanowi³ zasób kartonu VII, w pierwotnym spisie okreœlonyzosta³jako "Materia³y do antologii poezji Kaszub oraz poezji Pomorza". Zgromadzona przez A. Bukowskiego dokumentacja wykracza jednak poza ww. tytu³,
obejmuj¹c ró¿neformy literackie. Materia³ ten zebrany zosta³przez autora spuœcizny
w ramach prac nad pomys³ami sporz¹dzenia antologii, prezentuj¹cych literaturê pomorsk¹ i Kaszub. Nale¿y równie¿ wyra¯llie zaznaczyæ,i¿ znajduj¹ce siê tutaj opracowania antologii, niektóre w postaci maszynopisów wydawniczych, nie mia³y
szczêœciaukazaæsiê drukiem. Omawiany ni¿ej zespó³ liczy ³¹cznie 499 jednostek
akcesyjnych,zgromadzonychw obrêbie 13jednostek inwentarzowych, oznaczonych
sygnaturami Rs II 185-Rs II 197. Trzy pierwsze sygnatury, niejako otwieraj¹ce zespó³, zawieraj¹ trzy egzemplarzeopracowania A. Bukowskiego "Pomorze w poezji
polskiej"I64 z lat 1946-1950. Korespondencja zwi¹zana z przygotowaniem powy¿szej antologii zgromadzona zosta³apod sygnatur¹ Rs II 188. Znajduj¹ siê tutaj: list
Franciszka Fenikowskiego z utworem Pieœñwojów Krzywoustego165oraz korespondencja"wydawnicza" z Pañstwowymi Zak³adami Wydawnictw Szkolnychl66,
Dzia³em Literackim Agencji Teatralneji Filmowej ZAIKS-u 167 oraz Towarzystwem
Przyjació³ Nauki i Sztuki w Gdañsku168
. W kolejnej jednostce inwentarzowej, oznaczonej sygnatur¹ Rs II 189 znajduj¹ siê zaœ2 recenzje wydawnicze maszynopisu
omawianej tutaj antologii.I69. Materia³y warsztatowe, zgromadzone przez Bukowskiego w trakcie opracowywania antologii, obejmuje sygnaturaRs II 190170
. Kolejna

164

Rs II 185: 1946-1948,maszynopisegzemplarzaprzeznaczonegodo druku, z odrêcznymipoprawkami i piecz¹tk¹ adresow¹ Stanis³awa Helsztyñskiego na okI. teczki, 185 k.; ~ II 186: 19461948, trzeci egzemplarz maszynopisu wydawniczego z odrêcznymi poprawkami i piecz¹tk¹
adresow¹ Stanis³awa Helsztyñskiego na okI. teczki, 138 k.; Rs II 187: 1950, maszynopis z odrêcznymi poprawkami, 181 k.

165
166
167

[Po roku 1945],maszyn.z autografemautora.
7 listów z 1949r. + za³¹cznik: "Referat" [Komisji OcenPZWS], 8 k.
1 list z 1949r. z za³¹cznikiem:"Adresy pisarzy", 2 k.

1682 listy z 1953 r., maszyn. z podpisami Mariana Pelczara, 2 k.
169
170

Z dnia 13.07.1948r., maszyn.,4 k. Oraz z dnia 19.07.1948,maszyn.,12 k.
Sk³adaj¹siê nañ: notatki bio-bibliograficzne,rkps, 49 not.; wycinki prasowez utworami poetyckimi, 31 wierszy na 25 wyc.; odrêczne odpisy utworów poetyckich,
odpisy 161 utworów poetyckich w uk³adzie 11 grup tematycznych,
trzy wañanty: autograf [12 k.], maszyn. [13 k.], maszyn. [2 k.] ;
tytu³ów utworów anonimowych. (Z objaœnieniami)", dwa warianty:
i maszynopis - 11 k.).

5 tyto Na 4 k.; maszynowe
167 k.; "S³owo wstêpne",
"Skorowidz autorów oraz
autograf (75 luŸnych kart
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grupa materia³ów warsztatowych, dotycz¹cych literatury pomorskiej oraz gdañskiej,
znajduje siê w jednostce inwentarzowej, oznaczonej sygnatur¹ Rs II 191. Oprócz
zbiorku wierszy zatytu³owanego"Gdañsk w poezji"³71 s¹ tutaj teksty i opracowania:
Romana Zmorskiegol72, Andrzeja Bukowskiego173oraz Emilii Tarasiuk174
.
A. Bukowski pracowa³ równie¿ nad antologiami poezji i prozy kaszubskiej.
Œwiadcz¹ o tym 2 konspekty takich zbiorków175zawarte w jednostce inwentarzowej Rs II 194. Sygnatur¹ Rs II 192 oznaczone zaœzosta³o robocze opracowanie
zatytu³owane "Kaszuby w poezji. (Ma³a antologia)"176. Dla realizacji swoich pomys³ów odnoœniedo antologii kaszubskichgromadzi³ Bukowski zapleczewarsztatowe.
Wspomniana ju¿ wy¿ej sygnatura Rs II 194 zawiera równie¿ zbiorek wierszy kaszubskich ró¿nych autorów177oraz odpisy utworów poetyckich Franciszka Sêdzickiego, zamieszczonychw dodatkuliterackim do dziemñka"Lud Pomorski" (Chojnice)
- "Niwa Pomorska"178.Spory zbiór 38 utworów poetyckich kaszubskich poetów
znajduje siê pod sygnatur¹Rs 11193179.
W jednostce inwentarzowej Rs 11195zgromadzone zosta³y odpisy ró¿nych fragmentów utworów scenicznych ks. Bernarda
SychtylBO.Sygnatura Rs 11196 obejmuje zaœzbiór zapisów 3 s³uchowisk kaszubskich, realizowanych (zarówno w okresie miêdzywojennym jak i powojennym) na
antenie Polskiego Radia181.Zespó³ antologii literatury Pomorza i Kaszub zamyka
171

12 wyc. pras.po roku 1945z utworami poetyckimi.

172"Dobry starosta. Podanie gminne pomorskie opowiedziane przez...", odpis maszyn. z: "Tygodnik Ilustrowany", 1867, nr. 382, 383, 14 k.; "Przeklête jezioro. Podanie gminne", odpis maszyn.
z: "Tygodnik Ilustrowany", 1864, nr 271,9 k.

"Poezjaw walce o morze", maszyn.,6 k.
Sprawozdaniez pracy "Pomorzew poezji polskiej po r. 1945",rkps, 10 k.
17S Konspekt roboczy przygotowywanej antologii prozy kaszubskiej, rkps, 3 k. oraz konspekt
173
174

roboczy przygotowywanej antologii poezji kaszubskiej, rkps, 10 k.

Zawieraona 121utworów i notatekrkps.w uk³adzieroboczym,145k. (rkps,maszyn.,wyc. pras.).
Zawiera 25 wierszy bez nazwisk autorów,odpisy maszyn.,25 k.
178 Rkps, 135 k.
179 A. Bukowski zgromadzi³tutaj odpisy maszyn.poezji: StefanaBieszka,Izydora Gulgowskiego,
176
177

Alojzego Nagla, JanaPiepki, Kazimierza Purwina, Leona Roppla, JanaTrepczyka. Zbiór liczy 82 k.
180

"Dzewczê i miedza". Dramat kaszubskiw 5 aktach:Akt V, odpis maszyn., 14 k.; "Hanka siê

181

¿eni". Wesele kaszubskie: fragment "przed zdowanim", odpis maszyn., 10 k., "Budzta spi¹cych". Dramat w 3 aktach: fragment, odpis maszyn., 6 k., "Spi¹ce wojsko". Dramat kaszubski:
fragment z ods³ony czwartej, rkps + odpis maszyn., 2+2 k.
l. "JudicaDomine,nocentes me... (Os¹dŸ mnie Panie, wed³ug Swej sprawiedliwoœci ...)". Wed³ug

powieœciAleksandraMajkowskiego poda³ Edmund Jonas,maszynopisz zapisemnutowym,
4 k.; 2. FranciszekTreder",Wreje". (S³uchowiskoz udzia³emkaszubskiegozespo³uœpiewackiego i orkiestry wiejskiej), maszynopisz odrêcznymzapisemnutowym, z za³¹czonymautografem
komentarzaF. Trederaorazjego listem do ZrzeszeniaMi³oœnikówKaszubszczyzny"Stanica"
w Toruniu, 1+1+12k.; FranciszekTreder,"Wreje". Odbitka II, maszynopisz odrêcznymzapisemnutowym, 12k.; Audycja"Z regionudo regionu- Kaszuby".Po uk³adzieAndrzejaBukowskiego(nafali ogólnopolskiejRozg³oœni
Pomorskiej3.01.1937):tekstyi nuty piosenekludowych,
rkps i kopie powiel., 9 k.
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jednostkainwentarzowaRs li 197,w obrêbiektórej znajdujesiê egzemplarzKaschubischeAnthologieFerdinandaNeureiteraz dedykacj¹ autoradla A. Bukowskiego i odrêcznyminotatkamitego ostatniegol82,
a tak¿eteksty 2 drukowanych
recenzji 183 omawianego dzie³a oraz inne notatki odrêczneA. Bukowskiego.

BIOGRAFISTYKA

I LEKSYKOGRAFIA

Kolekcja warsztatowa okreœlonapowy¿szym nag³ówkiem zawiera materia³y,
które przed opracowaniem stanowi³y zasób kartonów XI "a" i "b". Opracowaniem
akcesyjnym zosta³a objêta zawartoœæ
obu kartonów. Znaczn¹ czêœæ
tego materia³u
opracowa³emju¿ równie¿ inwentarzowo. W momencie ukazania siê tego tekstu drukiem z pewnoœci¹i pozosta³aczêœæ,
obejmuj¹ca materia³y Ÿród³owe i warsztatowe
dotycz¹ce poszczególnychosób i rodzin, znajdzie siêju¿ w inwentarzu, a zjej zawartoœci¹Czytelnicy rocznika "Acta Cassubiana" zapoznaj¹ siê w kolejnym tego typu
opracowaniu 184. Zamieszczony ni¿ej tekst Angeliki D¹bal jest niejako pewn¹ ,jaskó³k¹" wprowadzaj¹c¹ w problematykê zasygnalizowanych wy¿ej materia³ów. Na
opracowanymateria³,bêd¹cy przedmiotemniniejszych rozwa¿añ,sk³adaj¹ siê- z jednej strony - samodzielne opracowania biograficzne oraz baza warsztatowa (w tym
zakresie) A. Bukowskiego, z drugiej zaœ- dokumentacja jego wspó³pracy z szeregiem Redakcji wydawnictw s³ownikowych i encyklopedycznych,w kontekœcieopracowañ nie tylko biograficznychl85
. Biografistyka by³a niew¹tpliwie kluczow¹ dziedzin¹
w twórczoœcinaukowej A. Bukowskiego, o czym œwiadczybogactwo zebranych
przez niego materia³ów biograficznych. Opisywana ni¿ej kolekcja186liczy ³¹cznie
2359 jednostek akcesyjnych rozmieszczonych w 59 jednostkach inwentarzowych,
stanowi¹cych blok sygnatur od Rs II 198 do Rs II 256.
W obrêbie pierwszych 5 sygnatur zgromadzone zosta³y zbiory materia³ów
dotycz¹cych biografii osób ¿yj¹cych w wieku XIX i XX, wywodz¹cych siê zaœ
z terytorium Pomorza i Kaszub oraz Warmii i Mazur. Najwiêkszym liczebnie jest
(oznaczony sygnatur¹Rs II 202) zbiór 484 nekrologów prasowych po roku 1945,

182
183

Zarównona kartachksi¹¿ki, jak i na 23 oddzielnychkartkachwewn¹trz dzie³a.
GeraldaStone'aw: "The Modern LanguageReview", Apri11979, s. 511-512(1 k.) [z odrêczn¹
dedykacj¹ autora dla A. Bukowskiego] oraz Tadeusza Bolduana: "Antologia kaszubska austriackiego urzêdnika", wyc. z: "Rejsy", dod. "Dziennika Ba³tyckiego", 12-13.02.1973, nr 36.

184

Na opracowanieinwentarzoweczeka równie¿w kolejce olbrzymia kolekcja warsztatowa,za-

185

pó¿niejszych opracowañ.
A. Bukowski opracowywa³ równie¿ has³a tematyczne (np. odnoœniedo czasopism pomorskich

wieraj¹ca materia³y dotycz¹ce XIX w. i ona te¿ (oprócz innych tematów) stanie siê przedmiotem

186

i kaszubskich,stowarzyszeñitp.) oraz dotycz¹ce miejscowoœci.
Nie wyczerpujeona bynajmniej materia³ówbiograficznychzgromadzonychw spuœciŸnie,
zarównoju¿ opracowaneji opisanej("Acta Cassubiana,t. III i IV), jak te¿jeszczeoczekuj¹cejna
opracowanie,stanowijednak najwiêkszyzbiór tego typu materia³óww ca³ejspuœciŸnie.
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u³o¿onychw uk³adzie alfabetycznym. Dla badaczyjednak najwiêksz¹ wartoœæ
przedstawia niew¹tpliwie (wystêpuj¹ca pod sygnatur¹ Rs II 198) baza warsztatowa
okreœlonanag³ówkiem "Biografie pomorskie XIX i XX w.", a zawieraj¹ca ³¹cznie
429 opracowañ biograficznych A. Bukowskiego, dotycz¹cych 181 osób'87.Znajduj¹ce siê tam biogramy maj¹ równie¿ uk³ad alfabetyczny. 3 jednostki inwentarzowe w bloku sygnatur od Rs II 199 do Rs II 201 zawieraj¹ ró¿ne warianty
opracowania biograficznego A. Bukowskiego: S³ownik pisarzy Pomorza, Warmii i Mazur XIX i XX wieku'88. Sygnatur¹ Rs II 203 zosta³ oznaczony ciekawy
zbiorek tekstów A. Bukowskiego, sk³adaj¹cych siê na biograficzny cykl pogadanek radiowych, które wyg³asza³ w latach 1936-1937 w Rozg³oœniPomorskiej Polskiego Radia w Toruniu189. W kolejnej jednostce inwentarzowej (Rs II 204)
zgromadzonozbiór opracowañbio-bibliograficznych A. Bukowskiego, traktuj¹cych
o pisarzach kaszubskichl90.
Jednostki inwentarzowe obejmuj¹ce blok sygnatur od Rs II 205 do Rs II 224
zawieraj¹ wielorakie materia³y z warsztatu biograficznego A. Bukowskiego. I tak
- ró¿ne opracowania biograficzne191A. Bukowskiego, a tak¿e jego recenzje wydawnicze opracowañ innych autorów oznaczono sygnatur¹Rs 11205.Du¿y zbiór92
notatek bio-bibliograficznych A. Bukowskiego znajdziemy pod sygnatur¹ Rs II 206.
13 jednostek inwentarzowych w bloku sygnatur Rs II 207-Rs II 219 zawiera zaœ
konspekty ró¿norodnych projektów wydawniczych wraz z zestawami nazwisk i bibliografi¹. W nastêpnym bloku trzech sygnatur od Rs II 220 do Rs II 222 zgromadzono materia³y do ró¿nych wyk³adów monograficznych A. Bukowskiego z zakresu
historii literatury polskiej - o tematyce biograficznej193. Korespondencja biograficzna A. Bukowskiego z lat 1962-1993 znajduje siê w 2 jednostkach inwentarzo-

187

Niektóre postaciemaj¹ po kilka biogramów w ró¿nychwariantachi w ró¿nej postaci (rkps,

188

maszyn. kserokopie, druk, wyc. pras.).
Rs 11199: Zestaw hase³, 1969, maszyn. irkps, 1+42 k.; Rs 11200: "Rêkopis", 1965, rkps i maszyn.,

61 k.; Rs 11201: Cz. I. A-K. Cz. 2. L-¯, 1970,rkps i maszyn.,104(Cz. I) i 131(Cz. 2) k.
189W zbiorzeznajduj¹ siê biogramy:Ignacego£yskowskiego,JózefaChociszewskiego,
ks. W³adys³awaChotkowskiego,Cyryla i IgnacegoDanielewskich,Anny z Bardzkich Karwatowej, ks.
Stanis³awaKujota, W³adys³awa£ebiñskiego,TeodoraKalksteinai JuliuszaPrejsa.
190 Opracowania
powy¿szedotycz¹: Izydora Gulgowskiego,ks. LeonaHeyke,JanaKamowskiego,
191

GottliebaLeberechtaLorka, AleksandraMajkowskiegoi FranciszkaSêdzickiego.
M.in. biogramyJeremiaszaFalckai KaspraGesneraorazteksty dwóchopracowañ:"Piœmiennic-

two Warmii i Mazur w pracach magisterskich Katedry Historii Literatury WSP w Gdañsku" [ok.
1966 r., rkps i maszyn., 29 k.] oraz" Warmia i Mazury w rozwoju literatury polskiej" [rkps, 7 k.].
192183 ca³ostek tematycznych.
193

Rs II 220: Materia³y do wyk³adów biograficznych w roku akadem. 1952-1953:konspekty,

wypisy Ÿród³owe, oprac. biograf., notatki, wyc. pras. £¹cznie 26 ca³ostek merytorycznych
dotycz¹cych m.in. nstp osób: Christopha von Schmida, ks. Mateusza Osmañskiego, Adama
Pokojskiego, Juliana Walentego Prejsa; Rs II 221: Materia³y do wyk³adu monograficznego "Piœmiennictwo Dolskie na Pomorzu w XIX i na Doczatku XX wieku - biografie": notatki, konspek-
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wych, oznaczonych sygnaturami Rs II 223 i Rs II 224. W pierwszej znajdziemy
listy od nastêpuj¹cych osób fizycznych i prawnych: Anny Bocheñskiej, Józefa
Borzyszkowskiego, Tadeusza Esmana, Victora Greene' a194,Ireny Hassinel95,

RedakcjiwydawnictwaObrazLiteraturyPolskiejXIX i XX wieku196, Zofii Kratochwil197, Leona Lubeckiegol98, Romana Malachiñskiego, ks. Henryka Mrossa,
OœrodkaBadañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztyniel99, Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego2OO,
Jerzego Szewsa, Zbigniewa Tanasia2°1
,
Lecha B¹dkowskiego, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Zarz¹du Wojewódzkiego w Gdañsku2O2,Urzêdu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie2O3
. Sygnatur¹ Rs II 224 zosta³a
zaœoznaczona -licz¹ca w sumie 38 listów - korespondencja A. Bukowskiego do
ró¿nych bibliotek i muzeów, w sprawach kwerendy materia³ów biograficznych.
Bogata dokumentacja wspó³pracy autora spuœciznyz licznymi Redakcjami
wydawnictw seryjnych, s³ownikowych i encyklopedycznych - g³ównie w zakresie biografistyki pomorsko-kaszubskiej, ale równie¿ w aspekcie opracowywania
hase³ omawiaj¹cych szersz¹ problematykê, zwi¹zan¹ z regionem - znajduje siê
w obrêbie bloku sygnatur Rs II 227-Rs II 251. I tak wieloletni¹ wspó³pracê A. Bu-

ty, wypisy Ÿród³owe, oprac. biograf. i in., korespondencja i materia³y organiz. dotycz¹ce wyk³adu, wyc. pras., ok. 1980 r., 99 ca³ostek tematycznych, zawieraj¹cych m.in. opracowania nt.
periodyków ("Dru¿ba", "Gazeta Gdañska", "Gazeta Grudzi¹dzka") oraz osób (Jana Brejskiego,
Walentego Fia³ka, Józefa Glinkiewicza, ks. Hieronima Go³êbiowskiego, Izydora Gulgowskiego,
Juliusza Kraziewicza, ks. Stanis³awa Kujota, Wiktora Kulerskiego, Juliusza Lange, W³adys³awa
£ebiñskiego, ks. W³adys³awa £êgi, Józefa £êgowskiego, Ignacego £yskowskiego, Aleksandra
Majkowskiego, ks. Alfonsa Mañkowskiego, Stanis³awa Maroñskiego, Edwarda Boles³awa Micha³owskiego, Bernarda Milskiego, Paw³a Micha³a Miotka, Piotra Paliñskiego, Juliana Prejsa,
Stefana Ramuha, Stanis³awa Winklewskiego; Rs 11222: Materia³y do wyk³adu monograficznego
"Biografie - wiek XIX: konspekty, teksty robocze, notatki, wypisy Ÿród³owe, oprac. biograficzne, ok. 1989 r., 27 ca³ostek tematycznych zawieraj¹cych m.in. materia³y i op~cowania dotycz¹ce
nstp osób: ks., Franciszka Druszkiewicza, Jana Kantego Grodzkiego, ks. Kazimierza Krêckiego,
Konstantego Kruszyñskiego, Klementyny z Pr¹dzyñskich £aszewskiej, Juliana £aszewskiego,
Wojciecha £oŸyñskiego, Ignacego £yskowskiego, ks. Antoniego Marañskiego, Stanis³awa Maroñskiego, Paw³a Micha³a Miotka, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, ks. Juliusza Pob³ockiego, Kajetana Onufrego Sierakowskiego, Walentego Wolskiego, Józefa Wybickiego.
1942 listy z 1970 r.
1952 listy z 1987 r.
19612 listów z lat 1966-1967.
1972listy z za³¹cznikami z lat 1979-1987.
198I list z dwoma za³¹cznikami.
199

6 listów z 1966r.

2003 listy z 1966 r.
201I list z dwoma cennymi za³¹cznikami: fotokopia zapisu nutowego pios. "zawsze o zmroku"
(hymn Tajnego Hufca Harcerzy) oraz oprac. wspomnieniowe: "Gimnazjum Polskie
2022 listy z 1970 r.
2033 listy z 1966 r.

- Gdañsk".
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kowskiego z Redakcj¹ Polskiego S³ownika Biograficznego dokumentuj¹ 3 jednostki inwentarzowe, oznaczone sygnaturami od Rs II 225 do Rs II 227. W pierwszej znajdziemy druk instrukcji redakcyjnej PSB z 1966 r., druga zaœstanowi zbiór
egzemplarzy autorskich 42 biogramów, opublikowanych w PSB przez twórcê spuœcizny. PokaŸna korespondencja A. Bukowskiego z Redakcj¹ PSB z lat 19671974, licz¹ca ³¹cznie 184 listów, objêta zosta³a sygnatur¹ Rs II 227204.Kolejne
cztery jednostki inwentarzowe Rs II 229-Rs II 232 zawieraj¹ materia³y dotycz¹ce
wspó³pracy z Redakcj¹ wydawnictwa Literatura Polska - Przewodnik Encyklopedyczny, dla którego to Bukowski opracowa³ liczne has³a dotycz¹ce osób,
periodyków, organizacji i instytucji oraz miejscowoœciz regionu Pomorza i Kaszub.
Znajdziemy tam materia³y organizacyjno-redakcyjne wydawnictwa2O5
, propozycje
i wykazy haseP06oraz korespondencjê A. Bukowskiego z PWN, dotycz¹c¹ jego
wspó³pracy z ww. wydawnictwem (jednoczeœniez wydawnictwem Wielkiej Encyklopedii Powszechnej) w latach 1968-1987207.Dokumentacjê wspó³pracy z Redakcjami obu wydañ Wielkiej Encyklopedii Powszechnej zgromadzono w 2
jednostkach inwentarzowych, oznaczonych sygnaturami Rs II 233208oraz Rs II
234209.Nastêpne trzy sygnatury Rs II 235-Rs II 236 obejmuj¹ materia³y dotycz¹ce wspó³pracy A. Bukowskiego z Redakcj¹ S³ownika Biograficznego Pracowników Ksi¹¿ki Polskiej"2I°. Zaœsygnatur¹ Rs II 238 oznaczono korespondencjê
z Redakcj¹ Encyklopedii Wiedzy o Ksi¹¿ce z lat \963-1964211.
A. Bukowski nale¿a³ do grupy inicjatorów, zasiadaj¹c równie¿ w Komitecie
Redakcyjnym S³ownika Biograficznego Pomorza Nadwiœlañskiego (SBPN).
Dokumentacja owej wspó³pracy jest doœæ
pokaŸna i obejmuje a¿ 12 sygnatur od
Rs II 239 do Rs II 250212.
204

Korespondencja ta zosta³a u³o¿ona w uk³adzie chronologicznym: latarni oraz w obrêbie poszczególnego roku.

205
206

Rs 11231:instrukcje,schematyinformacje [12 ca³ostektematycznychz ok. 1970r.].
Rs II 229: "Has³apomorskie"- zbiór 82 oprac.hase³z ok. 1985r.; Rs II 230: "Wykaz hase³",
1970, maszyn., 2 k.

207
208

Rs II 232: ³¹cznie 87 listów u³o¿onychw uk³adziechronologicznym.
5 ca³ostektematycznych,zawieraj¹cychzestawyhase³ i opinie z 1987r.

2093 ca³ostki merytoryczne, zawieraj¹ce propozycje hase³ i korespondencjê z 1966 r.
210

Rs 11235:"Materia³y organizacyjno-redakcyjne",
ok. 1958r., 3 ca³ostkitematyczne;Rs 11236:

"Wykazy hase³ i ich autorów", przed 1972 r., 2 ca³ostki tematyczne; Rs 11237: "Korespondencja
z I. 1962-1971",60 jednostek korespondencji.
2112 jednostki korespondencji.
212 Rs II

239: "Materia³y organizacyjno-redakcyjne",1983,3 ca³ostkitematyczne;Rs II 240: "Wy-

kazy robocze hase³,podzielone na trzy okresy historyczne", ok. 1983 r., 3 ca³ostki tern., 15+53+77
k.; Rs 11241: "Notatki A. Bukowskiego odnoœnieSBPN", po 1980 r., 9 ca³ostek tern., rkps;Rs II
242: "Wykaz hase³ do oprac.", po 1983 r., rkps, 3 k.; Rs 11243: "Wykaz hase³ do oprac.", po
1983 r., maszyn.; Rs 11244: "Uzupe³nienia hase³", 1984, rkps, 15 k.; Rs 11245: "Korespondencja
A. Bukowskiego z Redakcj¹ SBPN z lat 1980-1995", 41 jedno korespondencji; Rs II 246: "Listy
umowne A. Bukowskiego z Zak³. Narodowym im. Ossoliñskich. Wydawnictwo Polskiej Akade-
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Opisywany wy¿ej blok dokumentacji zamyka sygnatura Rs II 251, grupuj¹ca
materia³y ró¿nedotycz¹ce serii wydawniczej "Pomorze Gdañskie", z któr¹ to twórca
spuœciznyrównie¿ œciœle
wspó³pracowaF13.
Ostatnia grupa - opisywanej wy¿ej - kolekcji leksykograficzno-biograficznej,
obejmuje szeregró¿norodnych materia³ów z warsztatu badawczegoA. Bukowskiego, wytworzonych przez ró¿nych autorów. Grupê powy¿sz¹ tworzy blok sygnaturod
Rs II 252 do Rs II 256. Jednostka inwentarzowa oznaczona sygnatur¹ Rs II 252,
zawiera zbiór materia³ów prasowych o tematyce biograficznej z lat 1955-1989214.
Na zasób zaœsygnatury Rs II 253 sk³adaj¹ siê 32 ca³ostki tematyczne, opatrzone
wspólnym tytu³em: "Straty nauki pomorskiej"2³5. Kolejny zbiorek grupuje materia³y
oraz opracowaniabiograficzne z lat 1938-1988,sporz¹dzoneprzez ró¿nych autorów,
dotycz¹ce zaœnastêpuj¹cych postaci: Leona Naczka, Floriana Znanieckiego, Ludwika Zabrockiego, Piechowskich (ksiê¿y z tego rodu), Stanis³awaKosko, Mieczys³awa Dere¿yñskiego,IgnacegoDanielewskiego, JózefaBorowika, Stefana£ukowicza,
Jana Brejskiego, Józefa Grotha, Ludwika £ydko, Bernarda Chrzanowskiego, Teodora Donimirskiego, Alfonsa hr. Sierakowskiego,Rodziny Tollików, Rodziny Boltów,
Franciszka Schroedera,Pierro Gigante, £ucjana Czy¿ewskiego, Klemensa Derca,
Mieczys³awa Nawrockiego, JeremiaszaFa1cka,JanaNiemojewskiego216.Sygnatur¹ Rs II 255 oznaczony zosta³ egzemplarz maszynopisu pracy magisterskiej córki
W³adys³awaPniewskiego,Julitty Andru1ewiczowej:"Dr W³adys³awPniewski - gdañski dzia³acz spo³eczno-oœwiatowy[1924- 1939]"217,z odrêczn¹ dedykacj¹ autorki
dla A. Bukowskiego. Ca³¹ kolekcjê zamyka, osygnowana symbolem Rs II 256, kserokopia pracy TadeuszaMañkowskiego: "Rodowody i koligacje rodzin pomorskich
(Kamiñskich, Wojnowskich i innych) XVill-XX wieku"218.

mii Nauk", 1987, 3 wype³n. maszyn. fonnularze; Rs II 247: "Recenzjei oceny" biogramów
A. Bukowskiego,1987-1993,32ca³ostektern.; Rs II 248 : "Uwagi autorao uwagachrecenzentów", po 1980r., rkps i maszyn.,2 ca³ostki merytoryczne;Rs II 249 i Rs II 250: "Autografy
recenzji wewnêtrznychA. Bukowskiegobiogramówró¿nychautorów dla SBPN", ok. 1987r.,
rkps [Rs II 249,52 ca³ostkimerytoryczne]i maszyn.[Rs II 250,52 ca³ostkimerytoryczne].
213 Materia³y dotycz¹ lat 1965-1976,10 ca³ostektematycznych.
214 Sk³adaj¹siê nañ: I. Biogramy orazwycinki dotycz¹ceró¿nychosób, 1955-1989,50wyc. pras.;
2. Wycinki dotycz¹cewydawnictw biograficznych,1967-1986,13 wyc. pras.;3. IzabellaTrojanowska, "Raz jeszcze: sprawy gdañskie", wyc. z: "G³os Wybrze¿a", 14.10.1964,nr 245; 4.
"Dorobek gdañskichliteratów", kserokopia,wyc. z: "Ilustrowany Kurier Polski", 25.04.1977,
nr 68; 5. "JednodniówkaStudium WychowaniaPrzedszkolnegow Gdyni im. GdyñskichNauczycieli BohaterówII Wojny Œwiatowej",7.06.1974,nr 1,4 k.
215 S¹ to materia³y (korespondencja,opracowania,zestawienia,notatki, wycinki prasowe) z lat
1945-1981.
21626ca³ostekmerytorycznych:rkps, maszyn.,powiel., druki, wyc. pras.
217 Gdañsk 1961,2 k. + 108k. + 2 k.cz.
218

1983, 309 k. N a teczce oryginalnej i oddzielnej kartce jako autor figuruje Bogdan Bieliñski z Gdañ-

ska.
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Z PRAC NAD SPUŒCIZN¥ ANDRZEJA
BUI<OWSKIEGO

W BIBLIOTECE

G£ÓWNEJ

UNIWERSYTETU
GDAÑSKIEGO
(Cz. 4: I{OLEI{CJA WARSZTATOWA DOTYCZ¥CA
WAPLEWA I RODZINY SIERAI{OWSI{ICH)
Waplewo Wielkie, wieœw województwie elbl¹skim, do XV wieku pozostawa³a w rêkach pruskiej rodziny Wapil, od xvrn w. przesz³a w posiadanie rodziny
Sierakowskich. Pa³acpochodzi z XVII, XIX w., zosta³ przebudowany w ostatnim
stuleciu, w parku pa³acowym stoi drewniana altana z xvrn w. oraz kaplica dworska z XIX w.l
Poszczególni w³aœcicieleWaplewa nale¿eli do elit w³adz od starostów i podkomorzych do kasztelanów,wojewodów i senatorów,brali znacz¹cy udzia³ w ¿yciu
dawnej Rzeczypospolitej, gdy zaœstraci³a niepodleg³oœæ,
ich nastêpcy anga¿owali
siê w ¿ycie narodu walcz¹cego o przetrwanie niewoli politycznej2 .
Kolekcja warsztatowa dotycz¹ca Waplewa zawiera materia³y obrazuj¹ce ¿ycie
i dzia³alnoœæ
kolejnych w³aœcicielimaj¹tku: Rabów w XV w., Zawadzkich w XVII
i na pocz¹tku XVIII w. oraz Sierakowskich od po³owy XVIII w.
Szczególny rozwój Waplewa przypada na okres, kiedy znajdowa³o siê ono
w posiadaniu rodziny Sierakowskich. Do kwitn¹cego stanu doprowadzi³ maj¹tek
Alfons Sierakowski (1816-1886)3. By³ to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli rodu, dzia³acz spo³eczny,literat, delegat poznañskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na Prusy Zachodnie, cz³onek poznañskiego Towarzystwa

I

2

S³ownikgeograficzno-krajoznawczy
Polski, Warszawa1983,s. 817.
A. Bukowski, Waplewo.Zapomnianaplacówka kultury polskiej na PomorzuNadwiœlañskim,
Wroc³aw 1989, s. 5.

3

"Piêkny pa³ac waplewski,z piêtrem w œrodkui z dwomaskrzyd³ami,przechowa³wewn¹trz staroœwieckieurz¹dzenie i zape³niony jest mnóstwempiêknych i ciekawych zabytków [...j.S¹ to portre-

tyfamilijne i postaci historyczne,wreszcieobrazyró¿nejtreœci
jlamandzkie,w³oskiei niemieckie
[.. j. Za szk³emw szafachs¹ ustawionepiêkneporcelanowefigurki, miniatury,emalie[.. j puchary [..j p³askorzeŸby[..j. W innym znowupokoju jest zbiór dawnej broni polskiej, tureckiej,
arabskiej a naWetindyjskiej [..j. Ogród przy pa³acu,jeden z najznakomitszychw tych stronach..."; zob. S³ownikgeograficznyKrólestwapolskiego i innych krajów s³owiañskich,t. XII,
Warszawa1892.s. 943-944.
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Przyjació³ Na~ . Równie zas³u¿on¹ postaci¹, choæo odmiennych zainteresowaniach by³ Adam Sierakowski (1846-1912), orientalista, jêzykoznawca; autor
prac z odbytych podró¿y do Indii i na Bliski Wschód, badacz plemion berberyjskich5. Ostatnim w³aœcicielemWaplewa przed wojn¹ by³ zamordowany przez hitlerowców Stanis³aw Sierakowski (1881-1939), dzia³acz narodowy w Prusach
Wschodnich, w latach 1922-1927 prezes Zwi¹zku Polaków w Niemczech, 19231924 pose³ do sejmu pruskiego, wspó³za³o¿yciel Zwi¹zku MniejszoœciNarodowej
w Niemczech6. Swoje miejsce w historii ma równie¿ jego ¿ona - Helena Sierakowska (1886-1939), dzia³aczka zwi¹zku Polaków w Niemczech, organizatorka
szkó³ polskich na Warmii i Powiœlu7 .
Materia³y warsztatowe dotycz¹ce Waplewa i rodziny Sierakowskich obejmuj¹ 794 jednostki akcesyjne ujête w bloku sygnatur Rs II 257-Rs 11273. S¹ to
przede wszystkim odpisy Ÿród³owe, notatki i korespondencja Andrzeja Bukowskiego oraz bogaty zbiór ilustracji.
Zinwentaryzowana przeze mnie czêœæ
spuœciznydotycz¹ca Waplewa zosta³a
uporz¹dkowana w uk³adzie rzeczowym, analogicznym do poszczególnych rozdzia³ów ksi¹¿ki, na potrzeby której opracowany materia³ zosta³ zgromadzony. Korespondencji nadanouk³ad alfabetyczno-chronologiczny.
Pierwsza jednostka inwentarzowa Rs II 257 zawiera kolejne warianty pracy
Waplewo. Zapomniany oœrodekkultury polskiej na Pomorzu Nadwiœlañskim8.
Pracuj¹c nad monografi¹ Waplewa, autor nawi¹za³ kontakt m.in. z Andrzejem Sierakowskim oraz jego córk¹ Izabell¹, a tak¿e z wieloma innymi osobami
zainteresowanymi tym tematem. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w korespondencji. Zosta³a ona rozbita na dwie sygnatury: Rs II 258 i Rs II 259. Pierwsza,
zwi¹zana z Waplewem i rodzin¹ Sierakowskich9 , kolejna dotycz¹ca ukazania siê
ksi¹¿ki o Waplewielo. Wiêkszoœælistów dotycz¹cych Waplewa i Sierakowskich
stanowi korespondencja z Izabell¹ Sierakowsk¹-Tomaszewsk¹, wnuczk¹ ostatnich w³aœcicieliWaplewa. N a uwagê zas³uguj¹ równie¿ listy od A. Sierakowskiegoli , w szczególnoœcijego "Wspomnienia o rodzicach"12.

4

Leksykonhistorii polski, Warszawa1995,s. 682.

s
6
7
8

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Rêkopis

s. 682.
s. 682.
s. 682.
(k. 216), maszynopis (k. 202), poprawki i uzupe³nienia (k. 82), streszczenie i konspekt

(k. 83-100) oraz publikacja (Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiœlañskim) w Zak³adzie Narodowym im. Ossoliñskich, 1989 r.
9
10

11
12

RsII 258zawiera147kartrêkopisówi maszynopisów,
³¹cznie52 listy.

Rs II 259 zawiera 13 kart rêkopisów i maszynopisów,³¹cznie 11 listów.
Syn ostatniegow³aœciciela
Waplewa.
Zawieraobszerneinformacjeo domuw Waplewiei rodzicach,w spuœciŸnie
znajduj¹ siêrównie¿
dwa odoisv maszynowez ooorawkamicórki Izabelli.
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Niezwykle bogate s¹ materia³y ilustracyjne, czêœciowotylko wykorzystane
w publikacji 13 . S¹ to g³ównie fotokopie, pochodz¹cych z pocz¹tku ubieg³ego wieku
fotografii rodzinnych Sierakowskich oraz skoligaconych i zaprzyjaŸnionychrodzin,
póŸniejszezdjêcia pa³acu w Waplewie,jak równie¿ oryginalne fotografie wykonane przez A. Bukowskiego w latach 60. i 70.14 Materia³y ilustracyjne stanowi¹
oddzieln¹ jednostkê inwentarzow¹ i zapisane s¹ pod sygnatur¹ Rs fi 260.
Bogatym Ÿród³eminformacji o maj¹tku w okresie miêdzywojennym i póŸniejszym s¹ taœmymagnetofonowe z nagraniami rozmów przeprowadzonych w 1980
r. przez Zygmunta ¯abickiegol5 , m.in. z by³ymi pracownikami maj¹tku Waplewo
oraz bratem ostatniego w³aœcicielaWaplewa - Kazimierzem Donimirskiml6. Zarówno taœmy,jak i sporz¹dzone na ich podstawie notatki A. Bukowskiego otrzyma³y sygnaturê Rs fi 26417.
Kolejn¹ sygnaturê - Rs fi 265 stanowi korespondencja Józefa Ignacego
Kraszewskiego z lat 1866-1891, która w wiêkszoœcisk³ada siê z listów pisanych
z Waplewa przez Adama Lwa So³tana18.
Sygnatur¹ Rs fi 266 oznaczony jest konspekt referatu A. Bukowskiego "Stanis³aw Sierakowski za³o¿yciel i pierwszy prezesZwi¹zku Polaków w Niemczech"19.
Waplewo ze wzglêdu na zainteresowania swoich w³aœcicieliprzyci¹ga³o wielu uznanych artystów. W spuœciŸniepod sygnatur¹Rs fi 267 znajduj¹ siê materia³y zwi¹zane z pobytem w Waplewie znanych osobistoœci¿ycia kulturalnego,
m.in. Kraszewskiego, Matejki, Kolberga, Gryglewskiego i innych20. S¹ to g³ównie

13

W spuœciŸnieznajduje siê 150 fotografii i fotokopii, 21 negatywów oraz dwie kserokopie repro-

14

dukcji portretu Marii i Adama Sierakowskichwykonanegoprzez JanaMatejkê. Materia³y ilustracyjneprzedstawiaj¹rodziny Zawadzkich,Che³stowskich,wiele fotokopii przedstawiarodzinê
Sierakowskichi zosta³yzdobyte dziêki pomocy lzabelli Sierakowskiej-Tomaszewskiej.
Poza
tym fotokopie kaplicy w Ma³ych Ramzachi Waplewie,koœcio³aw Nowym Targu, fragment
zbiorów z waplewskiej galerii obrazów,epitafia poszczególnychw³aœcicieliWaplewa,strony
tytu³owe ksi¹¿ek.
S¹ to fotografiepa³acu,orazzabytkówznajduj¹cychsiêw parku: Kiosk chiñski i figurka Szlach-

15
16

17

cicapolskiego.
G³ówny Specjalistadis pracowniczychgospodarstwaw Waplewie.
Taœmy
zawieraj¹ rozmowy z: dyrektoremZjednoczeniaHodowli i Obrotu ZwierzêtamiJerzym
Wawrzyniakiem,z rodzinami- Vogler,Janowskich,Nastazik,Braun, z p. Szymañskim(emerytowanym dyrektoremOPHZZ w Sopocie),z DamazymLewandowskim,JanemKrakowskim,
JanemKo³kowskim,LeonemRiehs,TadeuszemCzerneckimi KaziemierzemDonimirskim.
BG UG posiadarównie¿wykonan¹ w styczniu2003 r. kopiê nagrañ na CD-ROM-ach.

18 Korespondencja zawiera odpisy maszynowe i fotokopie 74 listów, wœródnich równie¿ 4 listy od
Konstantego Sczanieckiego oraz po jednym liœcie od Marii Sierakowskiej, Alfonsa i Adama
Sierakowskich.

19 2 k. rêkopisui notatka:Ref. 17 XI 87 - Wejherowo.
20 Waplewo odwiedzili równie¿ Stanis³awTarnowski, Stefan¯eromski, Jan Kasprowicz bardzo

orawdoDodobnyby³ równie¿ Dobvt ChoDina.
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wypisy Ÿród³owe21i notatki autora spuœcizny22,a wœródnich odpis listu Jerzego
Waldorfa do Kazimierza Orzechowskiego oraz dwa wycinki prasowe upamiêtniaj¹ce udzia³ ¯eromskiego i Kasprowicza w akcji plebiscytowej na Powiœlu.
Poszczególni przedstawiciele rodu Sierakowskich zgromadzili olbrzymi¹kolekcjê dzie³ sztuki, wœródnich zas³uguj¹c¹ na szczególneuznanie galeriê obrazów,
poza tym stworzyli zasobn¹ bibliotekê i archiwum. Monografia A. Bukowskiego
obejmuje równie¿ ten aspekt dzia³alnoœciSierakowskich. Materia³y dotycz¹ce szeroko pojêtych zbiorów waplewskich w procesie opracowania podzielone zosta³y
na trzy czêœcistanowi¹ce oddzielne sygnatury: pod sygnatur¹ Rs 11268 znalaz³y
siê materia³y dotycz¹ce biblioteki i archiwum waplewskiego. Znajduje siê tu m.in.
maszynopis pracy A. Bukowskiego dotycz¹cy historii biblioteki waplewskiej, zestawienie bibliograficzne czêœciksiêgozbioru waplewskiego znajduj¹cego siê w bibliotece gdañskiej PAN oraz wypisy Ÿród³owe23.Kolejn¹ sygnatur¹ - Rs II 269
oznaczono materia³y dotycz¹ce waplewskiej galerii obrazów. Stanowi¹j¹ notatki
i wypisy Ÿród³owe24
. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kserokopia "Katalogu zbioru
obrazów oraz innych przedmiotów sztuki hrabiów Sierakowskich". Jest to wynik
swoistej "inwentaryzacji" zabytków znajduj¹cych siê w pa³acu waplewskim, wykonanej przez Klemensa Rodziewicza w drugiej po³owie XIX w., wydanej nak³adem i drukiem J.1.Kraszewskieg025. Pod sygnatur¹ Rs 11270 zgromadzone zosta³y
materia³y dotycz¹ce wojennych losów zbiorów waplewskich. Tak jak wy¿ej du¿¹
jej czêœæ
stanowi¹ Ÿród³a26,poza tym rêkopis i maszynopis A. Bukowskiego "Los
Galerii w czasie wojny 1939-1945" oraz opis "Katalogu zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki hrabiów Sierakowskich".
Sygnatur¹ Rs II 271 oznaczono kilkanaœciewycinków prasowych dotycz¹cych renowacji pa³acu w Waplewie i dworku Sierakowskich w Sopocie27.
Pod kolejn¹ sygnatur¹ Rs 11272 znajduj¹ siê materia³y poœwiêconedziejom
Powiœla.Zawieraj¹ korespondencjê A. Bukowskiego z Towarzystwem Rozwoju

Wypisy z listów Adama Lwa So³tanado JózefaIgnacegoKraszewskiegooraz wypisy z prasy.
Poza tym maszynopiso pomorskichwoja¿achChopina.
23 W wiêkszoœci
wypisy z listów Adama Lwa So³tanado JózefaIgnacegoKraszewskiego.
24 Wypisy z listów A.L. So³tanado J.I. Kraszewskiego.
25 Z przedmowyJ.I. Kraszewskiego
zatytuowanejDo Hl: Alfonsa Sierakowskiego:., Udzielonymi
³askawiekatalog [..j nale¿a³obywydrukowaæ
jako materia³do historyi naszychszczup³ychkollekcyi[..j Jestobowi¹zkiemtychco mi³uj¹ sztukêi pami¹tki domowedzieliæsiêpo troszêskarbami temi z ogó³em[..j Dla zorjentowaniasiê w tem co gdzie ocala³o,co przyby³o,jaki kierunek
przybra³ smak nasz,s³owemnawet do historyi ducha i obyczajupotrzebnes¹ spisypodobne";
zob. Katalog zbioru obrazóworaz innychprzedmiotówsztuki hrabiów Sierakowskich,Poznañ
1879.
26 Kserokopiekorespondencjiw sprawiezbiorów waplewskichz lat 1941-1942,znajduj¹cej siê
21
22

27

w archiwumbiblioteki MuzeumNarodowegow Gdañsku.
19 k wycinków z nrasv lokalnei i ol!ólnoDolskieiz lat 1972-1989.
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Ziem Zachodnich oraz obszerny stenogram z sesji naukowej, która odby³a siê
w czerwcu 1964 r., poœwiêconejhistorii walk o polskoœæ
na terenie Waplewa. Stenogram zawiera m.in. referat A. Bukowskiego pt. Waplewo jako ognisko polskiej kultury i literatury oraz referat Jerzego Gmochowskiego nt. walk Powiœla,
ze szczególnym uwzglêdnieniem roli Waplewa.
Ostatni¹ w tej czêœcispuœciznysygnatur¹ Rs n 273 oznaczone s¹ recenzje
wspomnianej wy¿ej pracy A. Bukowskiego28.

28

Zawiera recenzje:Zygmunta Kruszelnickiego,Wac³awaOdyñca (maszynopisy)oraz notki recenzyjne w "Gazecie Pomorskiej" i miesiêczniku "Pomerania" (wycinek i kserokopia).

EDWARD BREZA

WYBRANE NAZWISKA

POMORSKIE (CD1 J

35. Bochentin, Bochentyn, Bochentysz
Nazwisko Bochentin i Bochentyn zaprz¹ta³o d³ugo moj¹ g³owê, zanim uda³o
mi siê znaleŸæprzekonuj¹c¹ podstawê dla objaœnieniajego genezy. Przynosi³y je
studentki z pó³nocy Kaszub, niekiedy ze Ÿróde³historycznych. Zawsze upatrywa³em podstawê omawianego nazwiska w jakiejœ zniemczonej s³owiañskiej nazwie
miejscowoœci.Przejrzane jednak Ÿród³a, tj. seria Brandenburgisches Namenbuch
(BNB) dla Branderburgii, J I, J II dla Meklemburgii, RzDII i RzD I dla Pomorza
Zachodniego i Pomorza Œrodkowego,R II i R I dla innych ziem polskich, nie zawiera³y takiej nazwy. Podany przez R I 16 i R II 446 Bodzêcin, niem. Bosenthin
z pow. kamieñskiego zapisywany by³, jak podano, Bosenthin i w sposób zbli¿ony,
jakpodaj¹E. Rzetelska-Feleszko i J. Duma (RzDII 71) ijakpowtarzaB. CzopekKopciuch w NMP I 246; objaœnionyzosta³jako struktura dzier¿awcza od im. Bodzêta lub Bo¿êta.Dopiero przypadkowa lektura RzD I 110 skierowa³a moj¹ uwagê

W tomie I "Acta Cassubiana", 1999, s. 259-275 opublikowane zosta³y: l. Cypel; Zip(p)er i podobne, 2. Lag, Laga i podobne, 3. Os i Oss, 4. Rzeszoto, Rzeszotarz i podobne, 5. Sito, Sitarz
i podobne; w t. II, 2000, s. 21-51: 6. Apfel, Apfelbaum, Appel, Appelbaum, Jab³ko, Jab³on(ka)
i podobne oraz pochodne, 7. Gloza, Glus, Glut, Glozna, Gloc i podobne, 8. Milanowski i pokrewne, 9. Pomy(j)ski, Kczewski - zanik³e kaszubskie nazwiska szlacheckie, 10. Promieñ, Strahl
i podobne, 11. Smedles, Smydmes, Sznidles, Strug, Hebel, HeweI i podobne, 12. Smuka³a i podobne; w t. III, 200 I, s. 159-176: 13. Achrem, Achremczyk, Achremowicz i podobne, 14. Af(f)eld,
Af(f)elt, Amende i podobne oraz pochodne, 15. Bartelmes, Bartelmus, Meus, Mewes i podobne,
16. C(z)indarz, Kitlarz, Cender i podobne, 17. Dawid, Dawidzki, Dawidowski, Dawidson i podobne, 18. Eichlel; Ekman(n), Eichman(n) i podobne, 19. 19nal; 19ner(a), 19nor i pochodne,
20. Lauf(f)el; Lep(p)er i pokrewne oraz podobne, 21. Pardua, Pardwa, 22. Rzym, Roma, Romer
i podobne, 23. Senslau, ¯elis³awski, Duba, Duber, 24. Westfal, Westwal i pochodne; w t. IV, 2002,
s. 243-259: 25. Backhaus, Backhus,Bakus, Backtrog i podobne, 26. Cieciora, Cieciura, Ciêciora
i podobne, 27. Heland, Helandt, Helant, 28. Jednora³, Jednora³ek, JednoraIski i podobne,
29. Metzg(i)el; Mecgel; Metzlel; Metzig i podobne, 30. Pepliñski, Pelpliñski i podobne, 31. Sapka,
Szapke i podobne oraz pochodne; Ryma, Katal; Fluks, 32. Sitterle, Sitterlee i podobne, 33. Ugowski i podobne, 34. Wolfard, Wohlfahrt i podobne.
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na wieœBogucino pod Dygowem, pow. Ko³obrzeg, zapisywan¹ m.in. Bogutino
1212, Bogetyn 1253, ale tak¿e Bugghentyn 1313 i Bogghentyn 1313, potem Bogentin i Bogenthin, jak podaje R I 16, R II 444 i lokalizuje w pow. ko³obrzeskim,
I
por. tak¿e B. Czopek-Kopciuch NMP I 254. Z zapisem wiêc Bogghentyn ³¹czê
nazwisko Bochentyn, w którym pominiêto -gg-, a -h- (wobec niewyró¿niania na
Pomorzu ch bezdŸwiêcznego i h dŸwiêcznego) zapisano przez ch. Ale podajmy
najpierw dzisiejszy zasób osób nosz¹cych omawiane nazwisko ijego historyczne
poœwiadczenia.
Wed³ug SNWPU nazwisko Bochentin nosi 69 osób: 66 w woj. gdañskim,
2 s³upskim, 1 warszawskim; 102 Bochentyn: 5 w woj. bydgoskim, 84 gdañskim,
10 s³upskim, 3 katowickim; Bochentysz 0*. Na Pomorzu Gdañskim poœwiadczenia historyczne pochodz¹ z XVIII wieku: w ksiêdze chrztów par. Strzepcz w pow.
wejherowskim zapisany zosta³ w roku 1742 Mathis Bochêtyn (AP XXIV 218),
nastêpne wpisy mam z ksiêgi metrykalnej parafii Roz³azino, pow. lêborski (przechowywanej w miejscowym archiwum parafialnym): Cristina Bochêtynowa 1779
(dzia³ zgonów), Anna Bochêtynowa 1774; w roku 1775 chrzczone by³o dziecko
Anna Marianna... Annae et Martini Bochêtyn i tych¿erodziców wczeœniejchrzczona
córka Catharina Elisabeth... Annae et Martini Bochêtyn 1773 i w roku 1777 Anna
Bochêtynowa - zawsze z Bo¿ego Pola Ma³ego oraz z Paraszyna: Catharina...
Dorotheae et Joannis Bochetin 1781 (wszystko z d¿ia³u chrztów).
Nazwiska nie rozumiano, odnoszono je na zasadzie skojarzeñ fonetycznych
do rzeczownika bochen, grupê -en- oddawano czêsto przez -ê-. Œrodowiskowo
rozumiane by³o jako rodzime, dlatego zdrobnione nawet do Bochentysz. Co do
pominiêcia -g- w zapisie Bogghentin por. nazwiska z SNWPU Boghen 1 w woj.
che³mskim i Bogen 1 w woj. koszaliñskim (mo¿e pochodz¹ od niem. Bogen '³uk').
Nazwiska s³owiañskie, czêsto kaszubskie, na Pomorzu Zachodnim i Œrodkowym
niemczono ró¿nie, z dzisiejszych form trudno odtworzyæpierwotne etymologiczne
postaci, np. dr hab. Hermann Seils z Negast, poda³ informacjê, ¿ejego nazwisko
wywodzi siê ze wsi Kruszyna (Krussen) w parafii Kwakowo (Quackenburg),
pow. s³upski i pisane by³o w tej wsi w XVI w. Niedzeliz, w XVII Niedselitz, a od
mniej wiêcej 1700 r. Seilitz, nastêpnie Seiltz i Seilz, od roku 1760 Seilz - jak dziœ.
Istotnie w Internecie mo¿na znaleŸæw omawianej wsi pod rokiem 1717 wœród
ch³opów m.in. nazwisko Jacob Siihls (Seils). Pierwotny zapis odczytamy bez trudu jako Niedzielic, forma patronimiczna od Niedziela, ale z dzisiejszej postaci
Seils trudno odtworzyæ tê pierwotn¹ Niedzielic. Nazwiska odmiejscowe kryj¹
tak¿e wiele pu³apek.
Zauwa¿my na koniec, ¿e nazwisko Bochentin i Bochentyn pokazuje po raz
kolejny, ¿e ludnoœæ
s³owiañska z Pomorza Zachodniego i Œrodkowegowêdrowa³a
na Pomorze Gdañskie.
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36. Kohnke, Kohnka, Kuhnke, Konke, Konka i podobne
SNWPU podaje 691 osób o nazwisku Kohnke: po 2 w woj. bydgoskim i s³upskim, po 13 w elbl¹skim i zielonogórskim, 618 gdañskim, po 9 warszawskim i katowickim; 9 Kohnka: 4 w woj. elblaskim, po 1 gdañskim i s³upskim, 3 zielonogórskim;
69 Kuhnke: 14 w woj. gdañskim, 16 warszawskim, 9 koszaliñskim, 5 poznañskim;
770 Kunka: 2 w woj. bydgoskim, 3 elbl¹skim, 35 gdañskim, 136 ³ódzkim, 97 siedleckim, 93 katowickim, 79 skierniewickim, 63 warszawskim; 68 Kunke: 12 w woj.
bydgoskim, 2 elbl¹skim, 4 s³upskim, 19 toruñskim; 17 Kunko: 16 w woj. suwalskim, 1 koszaliñskim; 81 Konke: 8 w woj. bydgoskim, 47 gdañskim, 16 poznañskim, 9 pilskim; 205 Konka: 4 w woj. gdañskim, 83 ³ódzkim, 50 katowickim,
19 warszawskim; Konkie 3: 2 w woj. warszawskim, 1 olsztyñskim.
SSNO fi 199 notuje m.in. Kunek i Kunko od roku 1313 ze Œl¹ska,Ma³opolski,
Wielkopolski i kresów po³udniowo-wschodnich oraz Konek i Konko od roku 1302.
Na Pomorzu Gdañskim podane nazwiska notowane by³y na pó³nocy Kaszub:
pod Gdañskiem Muhl (25, 45, 59, 60, 64) podaje so³tysów: w Kowalach w roku
1603 Michael Koneke, w Oroni Gergen Konke w roku 1676, w Pruszczu Jacob
Kohnke w roku 1750 i tam¿e w roku 1808 Gottlieb Kohnke, w Ostro¿ku (Scharfenort) w latach 1623-1632 Lorenz Konke; w ksiêgach metrykalnych par. Ty³owo
zapisani zostali Catharina Konkowna 1798 i Franciszek Konka 1800 (XXVII 63,
34); w ksiêdze chrztów par. ¯arnowiec Catharina Konkowa w roku 1788, parokrotnie Bernardus Konka z Czymanowa 1811, 1812, 1816 (ksiêga niepaginowana); w ksiêdze par. Góra pod Wejherowem: Joanis Konka 1741, Catharina
Konkowna 1760 (VI 22, 43); w ksiêdze metrykalnej par. Reda: Mathias Konka
1756 i Eva Konczyna 1759 (XVfi, ksiêga niepaginowana); par. Kielno: Barbara
Konka 1825, A1bertina Konkowna 1820 (VIII 4, 63) i modelowo utworzone za
pomoc¹ przyrostka -owski Antonius Konkowski 1826 (IX 27), Marg(aretha) gb.
Konkowska tak¿e w Chmielnie (I 85) i por. 137 osób o nazwisku Konkowski
w SNWPU: 7 w woj. bydgoskim, 5 elbl¹skim, 3 gdañskim, 30 warszawskim. Dziœ
nazwisko Konke, Kohnke i Konka równie¿ na pó³nocy Kaszub, spotykamy je na
tamtejszych cmentarzach, np. w Wejherowie spoczywaj¹: Herbert Kohnke (19321993), Maria Kohnke (1899-1960), Leon Kohnke (1901-1985), Genowefa Konke (1910-1971), Jan Kohnke (bez dat ¿ycia).
Podane nazwiska pochodz¹ od germañskiego nazwiska Konrad, dawniej
Cuonrat od staro-wysoko-niem. przymiotnika kuoni, dziœkahn 'œmia³y,zuchwa³y' i rzeczownika rat, dziœRat 'rada', a wiêc oznacza³o 'tego, co udziela³ œmia³ych
rad'. Postaædawna imienia i wspó³czesna zdecydowa³a o pocz¹tku Ku- czy Ko-;
koñcowe -ke jest formantem dolnoniem., koñcowe -e ulega³o spolszczeniu przez
wymianê na -a. Liczne warianty tego imienia i formy pochodne notowane w SSNO
()m~wi~ Z- Klimek (SEMotV 150-151).
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37. P¹k, P¹kowski, P¹czek, P¹czkowski i podobne
SNWPU podaje 424 osób o nazwisku P¹k: 8 w woj. bydgoskim, 16 elbl¹skim, 1 gdañskim, 125 tarnobrzeskim, 43 warszawskim, 32 olsztyñskim; 8 P¹kowski: po 3 w warszawskim i ³ódzkim, 2 piotrowskim; 2037 P¹czek: 46 w woj.
bydgoskim, 22 elbl¹skim, 201 gdañskim, 58 s³upskim, 241 tarnowskim, 198 krakowskim, 168rzeszowskim, 143radomskim, 85 lubelskim, 65 warszawskim, 51 w³oc³awskim, 49 wroc³awskim; 11 Poñczek: 8 w woj. gdañskim, po 1 opolskim,
poznañskimi siedleckim;249 Ponczek:46 w woj. bydgoskim, 21 elbl¹skim, 102 gdañskim, 11 s³upskim, 20 toruñskim; 57 Ponczkowski: 1 w woj. gdañskim, 18 toruñskim, 11 wa³brzyskim, bez wskazania iloœci Ponczk, Ponczko, Ponczenko;
284 P¹czka: 55 w woj. bydgoskim, 71 rzeszowskim; 1 P¹czeka w woj. kieleckim;
53 P¹czkiewicz: po 3 w woj. gdañskim i opolskim, 27 warszawskim, 15 kieleckim;
217 P¹czko: 87 opolskim, 31 katowickim, 28 wroc³awskim, 27 gorzowskim; bez
wskazania iloœciP¹czków i P¹czkowiak; 857 P¹czkowski: 34 w woj. bydgoskim,
po 27 elbl¹skim i gdañskim,26 s³upskim,621 olsztyñskim, 156w³oc³awskim, 90 p³ockim, 68 warszawskim, 52 katowickim, 44 ciechanowskim. Wiele pochodnych poInlJam.
SSNO IV 219 notuje Pêk lub P¹k od roku 1405riiezlokalizowanych, z XV w.
z kresów po³udniowo-wschodnich, odniesione przez A. Cieœlikow¹ (C 93, SEMot I
210,212 (s. v. Pêkos³aw» od rzeczowników p¹k, notowanego od 1472 r. i pêk od
XVI w., te¿ P¹czek, Pêczek od roku 1299 w Ma³opolsce, Wielkopolsce, Mazowszu, odniesione przez wspomnian¹ autorkê do rzeczowników p¹czek, notowanego
od roku 1436 i pêczek, datowanego od XVI w. na Pomorzu Gdañskim. Catharina
P¹kowa zapisana zosta³aw ksiêdze metrykalnej par. Strzepcz w roku 1737, tam¿e
Bartholomei P¹czkowski 1729 i Bartholomeo Ponczkowski 1731 i Mathias P¹czk
1717 (XXIV 32, 125, 144, 182); Barbara P¹czkowska utrwalona zosta³a w roku
1741 w ksiêdze metrykalnej par. Kielno (VII 16), w Dzier¿¹¿nie pod Kartuzami
w roku 1772 w katastrze fryderycjañskim figuruje s³uga leœny(Waldknecht) Thomas Ponck (Heidn 538), w ksiêdze metrykalnej par. Œw.Trójcy w Wejherowie
zapisany zosta³ Xaver Ponschke w roku 1900 i por. 10 osób Ponschke z woj.
gdañskiego SNWPU.
Podstawowe nazwisko P¹k pochodzi od rzeczownika pospolitego p¹k 'zawi¹zek kwiatu albo liœcia', dawniej w okresie XV-XVII w. pêk, samog³oska -¹pojawi³a siê pod wp³ywem zdrobnienia p¹czek, pochodnego od pêk w podanym
wy¿ej znaczeniu, i rzeczownika zbiorowego p¹kowie. Znaczenie kulinarne p¹czek 'rodzaj okr¹g³ego ciasta sma¿onegow t³uszczu' pojawi³o siê w wieku XVI
przez metaforê rzeczownika p¹czek (na drzewie lub krzewie) B II 520-521, 537.
Nazwisko P¹czek zatemjest dwuznaczne: albo pochodne od P¹k za pomoc¹ przy-
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rostka -ek, albo od rzeczownikap¹czek czy to w znaczeniubotanicznym,czy
kulinarnym. Bliskie fonetycznies¹ Pêk: ap. Pêk 'snop', gw. Pank, kasz. Panek
w realizacji Pónk i kasz. Penk(a),pisanePenk(a) od rzeczownikapenk 'æwiek,
gwóŸdŸszewski' i 'penis', o których pisa³emw NP 322-323.P¹kowski to forma
modelowa,utworzonaza pomoc¹ przyrostka-owski od nazwiskaP¹k, P¹czkowski mo¿epochodziæ
od n. m. P¹czkowo,gm. Szreñsk,woj. ciechanowskie(WU II
701),P¹czka mo¿narozumieæ
jako formê dope³niaczalp. od P¹czek,P¹czków to
genetycznyprzymiotnik dzier¿awczyod P¹czek,P¹czkowiakjest form¹ patronimiczn¹, utworzon¹ za pomoc¹ przyrostka -owiak. Kaszubskaforma Ponschke
powsta³aprzez odwrócenie przyrostka -ek na dolnoniem. -ke z towarzysz¹c¹
wymian¹ -cz- na -sZ-,por. analogiczniePr¹czk na Pranschke(nazwiskopochodzi od Prêga, kasz.Pranga z suf. -ek, por. NP 341).
Po ³aciniep¹czek 'ciasto' to globus i por. 2 osoby o nazwisku Globus:po
l w woj. warszawskimi poznañskim,mo¿liwejednakju¿ od globus 'model kuli
ziemskiej' i ¿argonowe'g³owa, zw³aszcza³ysa' i ³aciñskieprzydomki (cognomina) Globulus i Globula, po niem. p¹czek w znaczeniubotanicznymto Knospe
i por. 6 osóbo nazwiskuKnospe:2 w woj. elbl¹skim, 4 gdañskim(p¹czek w znaczeniu kulinarnym to Pfannkuchen,niepoœwiadczone
w SNWPU).

38. Pck, Peck, Peck, Peik, Peikowski, Pejka i podobne
SNWPU podaje 370 osób pisanych Pek: 2 w woj. bydgoskim, 5 elbl¹skim,
265 gdañskim, 60 s³upskim, 10 katowickim, 9 lubelskim; 79 Peka: 31 w woj. bydgoskim, 2 elbl¹skim, 39 gdañskim, 5 koszaliñskim, 2 olsztyñskim; 172 Peek: 16
w woj. bydgoskim, 144 gdañskim, 3 s³upskim, 5 ³ódzkim, po 2 w katowickim i skierniewickim; 57 Peck: 16 w woj. bydgoskim, 29 gdañskim, 1 s³upskim, 11toruñskim;
2 Pecke w woj. opolskim; 5 Peik: po 1 w woj. gdañskim i poznañskim, 3 pilskim;
7 Peiker w woj. krakowskim; 19 Peikow: po 6 w woj. bydgoskim, poznañskim
i zielonogórskim, 1 pilskim; 14 Peikowski w woj. gdañskim; 176 Pejka: 71 w woj.
bydgoskim, 16 gdañskim, 57 poznañskim, 9 ³ódzkim; 1 Pejke w woj. gdañskim;
36 Pejkowski: 3 w woj. bydgoskim, 18 toruñskim, 6 gorzowskim, 5 bia³ostockim,
4 ³om¿yñskim.
Historycznie na Pomorzu Gdañskim nazwiska wyliczone wy¿ej notowane by³y
na Kociewiu, g³ównie na po³udniowych Kaszubach, rzadziej na Kaszubach pó³nocnych. W roku 1664 Jan Pecka by³ karczmarzem we wsi Bladowo, pow. tucholski, tego¿ roku w Kamienicy Królewskiej mieszka³ niejaki Peck (F 32, s. 189,
381), Heidn 188 podaje go jako Peek. W ksiêdze metrykalnej par. Lipusz pod
rokiem 1877 figuruje JosephPek (XIII 7), spisy ludnoœciKoœcierzynywyliczaj¹:
Peick Stanis1ausi Peikowski Adam 1849 (505/1172), ten¿e Stanis³aw figuruje
dalej jako Peik Stanislaus 1852 (505/1173) i Peyck Stanislaus 1855 (505/1174),
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zawszejako katolik mówi¹cy po polsku, raz równie¿ jako znaj¹cy jêz. niemiecki;
w ksiêdze œlubówpar. Koœcierzyna(we wczeœniejszejksiêdze chrztów nazwisko
nienotowane) zapisani zostali: Pekowna Bregita 1829, znany nam ju¿ Peck Stanislaus 1856, Pet Marianna 1879 i Peek Josephina 1890 oraz Pekowski Johann
1834 (XII 13, 21, 104, 193, 236). Czêsto trafia³o omawiane nazwisko do ksi¹g
metrykalnych par. Ugoszcz pod Bytowem: w ksiêdze chrztów zapisani zostali: Jacobus Pet 1777 i Mathias Pet 1788, obaj z Pó³czna oraz Marianna Pykowa 1784
(s. 51, 55, 82), w ksiêdze zgonów Kva filia Peki 1782 (s. 6, poz. 4), W Ksiêdze
Szkaplerza Œw.Frêciszek Pet i Ewa Pekowna z £¹kiego 1781 (ksiêga niepaginowana). W par. Góra pod Wejherowem w roku 1794 zapisana zosta³a Marianna
Peykowna (VI 83). Nazwisko wymawiane jest Pet lub Pet, t³umaczy to nam
zapisy typu Peek lub te¿ dyftongiczne Peik (te¿ Pejk) z wymowy Pet oraz Pet,
zniemczone Peck z wymowy Pet; koñcowe -e: Pecke, Pejke pe³ni funkcjê niemcz¹c¹, -a mo¿e polszczyæformy typu Pejke lub oddawaæpodstawêpeka (o czym
za chwilê), Pejkowski jest form¹ modelow¹, utworzon¹ za pomoc¹ przyrostka
-owski, Peikow genetycznym przymiotnikiem dzier¿awczym (typu tatów), Pejker
niemieck¹ z suf. -er.
Nazwisko pochodzi od kasz. rzeczownika pet (te¿ peka i pet) o wielu znaczeniach, które zbiera H. Popowska-Taborska (SEK IV 45-46): 1) kolec, cierñ, 2)
cieñsza koœæ
przedramienia u ptaków, 3) kij zakoñczony gwoŸdziem, s³u¿¹cy do
posuwania siê na lodzie, 4) kikut suchej ga³êzi na drzewie, 5) dzida, lanca, 6) wios³o
z okuciem metalowym, 7) przen. chuda gêœ,chudy cz³owiek, zw³aszcza kobieta
i inne, podaje tak¿e formy pochodne i oboczne, wyraz wywodzi zdolnoniem. pet
'¿elazny szpic na koñcu kija', a wszystko ostatecznie z francuskiego pique 'pika,
dzida'. Konkretne znaczenia powstaæmog³y w gwarach kaszubskich, do nazwiska
najbardziej pasuje znaczenie 'chudy cz³owiek'. Gdyby o znaczenie 'kolec, cierñ'
chodzi³o, to por. nazwiska Dom 173: 19 w woj. bydgoskim, 21 gdañskim, Doma
588 od niem. Dom 'kolec, cierñ, ³aciñski przydomek Aculeo od aculeus 'kolec,
oœcieñ'oraz Spina od spina, -ae 'cierñ i XVII -wiecznego panteistycznego filozofa niderlandzkiego (wywodz¹cego siê z rodziny ¿ydowskiej) Barucha (Benedykta)
Spinozê od ³ac. spinosus 'ciernisty'.
Zbli¿one fonetycznie nazwiska Pyk 284: 2 w woj. elbl¹skim, 11 gdañskim,
199 kieleckim, 13 wroc³awskim, 11wa³brzyskimi 3618 Pyka: 13 bydgoskim, 28 elbl¹skim, po 3 gdañskim i s³upskim, nade wszystko zaœna Œl¹sku: 1416 w woj.
katowickim, 526 opolskim pochodz¹ w wiêkszoœciwypadków od pykaæ(fajeczkê), Pik 907, Pika 57 od pikaæ 'o g³osie ptaków', by³ to przydomek szlachecki
K³qczyñskich z K³qczna w pow. bytowskim, a Piks Trzebiatowskich z Trzebiatkowej w tym¿e powiecie Przyd 173.
SNWPU podaje tak¿e 9 osób Pekeron w woj. bydgoskim; 12 Pekerun: 7
w woj. bydgoskim, 5 gdañskim; 22 Pekrun: 18 w woj. elbl¹skim, 4 gdañskim, te¿
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1 Pekora w woj. gdañskim, 1 Pekorska w woj. toruñskim, 4 Petera w woj.
opolskim, mo¿e te¿ 44 Pekura: 5 w woj. elbl¹skim, 26 ostro³êckim, 13 warszawskim. Notowane tak¿e historycznie na Kociewiu nazwiska Harry Pekierun 1695
i Herman Piekerun 1735 w ksiêgach metrykalnych par. Garcz, tak¿e Pekierun
1763 i w ksiêdze parafii Walichnowy (Damps 233), w ksiêdze chrztów par. Piaseczno (w miejscowym archiwum parafialnym) utrwaleni zostali Anna Pekerun
1867 i CatherinaPekeruhn 1860 (s. 32, 55). Wi¹za³bymje z dawnym przymiotnikiempiêkry 'piêkny', z czego kasz. nazwisko Pekron, Pikron, o których pisa³em
w NP 330.
Dodaætrzeba, ze obok podstawy pik w omawianych nazwiskach, do czego
sk³aniaj¹ siê tak¿e antroponimiœciniemieccy, jak Zoder II 283 (s. v. Peek), w niektórych trzeba wzi¹æ tak¿e pod uwagê gómoniem. Pech = dolnoniem. Peck 'smo³a', kasz. pik (z czego np. pod Kartuzami osada Pikarnia od ap. pikarnia
'smolarnia', przekszta³cana w formê Piekarnia). Dlatego historyczne nazwiska:
Piotr Pekkier 1662 w pow. œwieckim (Damps 233) mo¿na zinterpretowaæjako n.
zawodow¹ Pecker 'smolarz', jak Go 461. Zoder II 283 dla nazwiska Peek widzi
tak¿e (niepewnie, bo znak zapytania) œrednio-dolno-niem.pedik 'rdzeñ, szpik,
mi¹¿sz', realizowany gwarowo jako peik (w Westfalii), te¿ peek. Podaje te¿ nazwiska typu Corde Pedecke od roku 1421 i Hans Peick od 1551. Musimy siê
zatem liczyæw wymienionych nazwiskach z homonimi¹, czyli poligenez¹, tym bardziej, ¿e niektórzy niemieccy badacze, bior¹c pod uwagê obocznoœæ
spó³g³osek
dŸwiêcznych i bezdŸwiêcznych, próbuj¹ nazwiska typu Peck sprowadzaædo podstawy Beck od Biick(er) 'piekarz'.

39. Pstrag, Pstong,Pstr¹gowski, Pstrongowskii podobne
SNWPU podaje 438 osób o nazwisku Pstr¹g: 152 w woj. bydgoskim, 16 elbl¹skim, 63 gdañskim, 35 przemyskim, 30 tarnowskim, 27 toruñskim, 24 katowickim, 12 krakowskim, 10 zielonogórskim, z³o¿one Pstr¹g Bieleñski 1 w woj.
poznañskim, w zapisie fonetycznym Pstrong 149: 63 w woj. bydgoskim, po 2 elbl¹skim i warszawskim, 63 gdañskim, 12 toruñskim, 4 katowickim, 3 w³oc³awskim,
w zapisie i z samog³osk¹ nosow¹, i z wyodrêbnionym -n-, a wiêc Pstr¹ng 8: po
4 w woj. bydgoskim i s³upskim, hiperpoprawniePstrêg 1 w woj. katowickim; 661
Pstr¹gowski: 21 w woj. bydgoskim, 9 elbl¹skim, 98 gdañskim, 2 s³upskim, 90 ciechanowskim, 61 ostro³êckim, 61 ³om¿yñskim, 55 warszawskim, 46 olsztyñskim; 35
Pstrongowski: 29 w woj. gdañskim, 6 radomskim.
SSNO IV 388-389 notuje nazwê osobow¹ Pstr¹g od roku 1427 z Mazowsza,
Ma³opolski i z kresów po³udniowo-wschodnich (C 103, SEMot I 242). Na Pomorzu Gdañskim nazwisko notowane by³o historycznie w pow. œwieckim: w roku
1662 w Przechowie zapisana zosta³a Gertruda Psztr¹gowa, w ksiêgach metrykal-
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nych parafii Sartawice pod Œwieciem zapisani zostali: Casimirus Pstr¹g 1781,
Antonius Pstr¹g 1786 i Barbara Pstronkow (forma dope³niacza lm.) 1795 (Damps
251).
Nazwisko Pstr¹g (i warianty) pochodzi od rzeczownika pstr¹g' gatunek ryby' ,
utworzonego od rzeczownika pstry z przyrostkiem -¹g, nazwiska od gatunków ryb
s¹ czêste, por. np. Karaœ,ŒledŸ,niem. Bering, hiszp. Sarda, P³oæ,P³otka i wiele
innych. Pstragowski i warianty jest dwuznaczne: albo utworzone modelowo za
pomoc¹ przyrostka -owski od wczeœniejszejformy Pstr¹g, albo od n. m. Pstragowa, gm. Czudec,woj. rzeszowskie, notowanej od roku 1377 (N 166) i pochodz¹cej
od przezwiska Pstr¹g, te¿ Pstr¹gówka, gm. Wiszniowa w tym¿e województwie,
Pstr¹gi-Gniewoty, gm. Zambrów, woj. ³om¿yñskie (WU III 85). Herbarz Leszczyca (s. 133) podaje Pstr¹gowskich herbu Jasieñczyk w Ziemi £om¿yñskiej,
notowanych od roku 1465, którzy wczeœniejmieli siê nazywaæPstr¹g (por. wysok¹ frekwencjê nazwiska Pstr¹gowski na Mazowszu).
Po ³acinie pstr¹g to salmo, -onis i por. ³aciñski przydomek (cognomen) Salmo, po niemiecku Forelle i por. w SNWPU nazwiska Forel O, Forell5: 3 w woj.
szczeciñskim, po l jeleniogórskim i wroc³awskim, 10 Forelle: 8 w woj. zieleniog6rskim, po 1 w warszawskim i katowickim, po angielsku trout, zapo¿yczonez ³aciñskiego tructa, -ae lub trocta, -ae, te¿ tructus, -i 'gatunek pstr¹ga', a to z greckiego
trockt~s 'gatunek ryby morskiej o silnym uzêbieniu' oraz '¿ar³ok, chciwiec', tych
jednak œladuw nazewnictwie osobowym (w dostêpnych mi Ÿród³ach) nie znalaz³em.

40. Rac, Ratz, Rec, Retz, Raca, Reca i podobne
SNWPU podaje 177 osób o nazwisku Rac: 21 w woj. bydgoskim, 28 elbl¹skim, 5 gdañskim, 2 s³upskim, 35 che³mskim, 11 legnickim; 96 Ratz: 25 w woj.
bydgoskim, 19 gdañskim, 23 warszawskim, 10 skiemiewickim;284 Rec: 2 w woj.
bydgoskim, 15 elbl¹skim, 24 gdañskim, 52 rzeszowskim, 26 kroœnieñskim;149Raca:
23 w woj. bydgoskim, 70 gdañskim, 1 s³upskim, 16 koniñskim, 14 warszawskim;
254 Reca: 30 w woj. bydgoskim, 7 elbl¹skim, 66 gdañskim, 108 s³upskim, 10 poznañskim; 31 Retza: 14 w woj. gdañskim, po 4 s³upskim i toruñskim, 9 ciechanowskim; 23 Ratza: 4 w woj. gdañskim, 8 koszaliñskim, 11 szczeciñskim; Ratzka O;
Retzka O; 1 Recer w woj. tarnowskim; 8 Retzer: 5 w woj. ³ódzkim, 3 warszawskim; 8 Ratzke: 7 w woj. gdañskim, 1 toruñskim; 3 Racer: 2w woj. wroc³awskim,
1 warszawskim; 15 Ratzko: 6 w woj. wroc³awskim, 5 opolskim, 2 warszawskim,
po 1 krakowskim i zielonogórskim; 37 Ryc: 6 w woj. elbl¹skim, 7 gdañskim, 8 w³oc³awskim, po 5 katowickim, p³ockim i poznañskim; 1 Ryca w woj. lubelskim; 7Ric
w woj. poznañskim; 1 Ricer w woj. wroc³awskim; 1 Raz w woj. sieradzkim;
20 Raza; 2 Raze w woj. ³ódzkim; 10 Razer: 8 w woj. bydgoskim, 2 koniñskim.
Pochodne od podanych nazwisk pomijam.
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SSNO IV 414-415 notuje z Pomorza z roku 1385 n. os. Racz i Recz z XV w.
z Mazowsza i z kresów po³udniowo-wschodnich, ze Œl¹ska,czytane przez redakcjêjako Rac lub Racz, Rec lub Recz oraz formy pochodne, które M. Malec (MaIlI
167) s³usznieinterpretuje jako zdrobnione imiona od pe³nego imienia Rados³aw, na
Pomorzu Redos³aw. Na Pomorzu Gdañskim podane wy¿ej nazwiska (w wiêkszej
czêœci)notowane by³y od Kociewia po pó³nocne Kaszuby. W ksiêdze metrykalnej
par. Drzycim (AP Bydgoszcz k. 147) wyst¹pi³ Adamus Ratz w roku 1785; wczeœniejw roku 1598 w osadzie Smolno, pow. œwieckinotowany by³ Simon Rycz (F
36, s. 183). Najczêœciejzapisywane by³y na po³udniowych Kaszubach, zw³aszcza
w Koœcierzyniei w Lipuszu, sk¹d znam nosicieli nazwiska Rec(a) i gdzie notowani
na nagrobkach cmentarnych. Oto w Ksiêdze Bractwa Ró¿añcowego, jedynej takiej zachowanej na Pomorzu w archiwum par. Lipusz, zapisanezosta³y: Maryanna
Recowa 1821 i inna Marianna Recz 1832, w ksiêdze urodzeñ Andreas Retz 1861
(p. 78) i w ksiêdze œlubówMarianna Retz 1865 (p. 71) - ksiêgi w Urzêdzie Gminy,
prawdopodobnie ta¿ Marianna Retz zapisana zosta³a w roku 1828 w ksiêdze metrykalnej par. Lipusz, przechowywanej w AP (XV 19). W ksiêdze chrztów par.
U goszcz pod Bytowem zapisani zostali ma³¿onkowie Dorota i Jan Ryck: Dorothea
Rytzkowa 1778, w roku 1779 chrzczone by³o dziecko urodzone ex laborioso 'robotnika' Joanne Ryck et Dorothea i tego¿ roku zapisana Dorotha Rydzkowa, pochodzili z Ugoszcza (s. 57,60,61), w Ksiêdze Szkaplerza Œw.tej¿e parafii figuruje
Wyktoria Recowa w roku 1833; publikacja KB 297 zawiera zapis Retzke Marten
z Udorpia z roku 1639; tzw. Summariusz ksi¹g koœcielnych par. Wiele utrwala
wpisy: Elisabeth Raca 1776, pisana Elizabeth Ratz 1794,piêciokrotnie Lorenz Ratz
w latach 1787-1800; w Koœcierzynie spisy ludnoœcimiasta wykazuj¹: Reetz Ludwig, ewangelik mówi¹cy po polsku i po niemiecku w latach 1846 i 1852 (505/
1171,1173), nadto ResaLorenz 1849 iwroku 1852 pisany Ressa,katolik mówi¹cy
po polsku (505/1172, 1173); ksiêga œlubówtej¿e parafii zawiera wpisy: Recza Lorenz 1851, Retz Franz 1868, Redtz Rozalia 1888, Ryza Lorenz 1844 (AP XII 50,
72, 154,227, 267). Kataster fryderycjañski z roku 1772 ujawnia, ¿e w Przodkowie
mieszka³ Johann Retsch (Heidn 533); ksiega metrykalna par. Rumia zawiera wpisy: Jacob Ritz 1719 i Jacobus Ryc 1729 (IX 9, 36), a Redy: Martinus Ric 1753
i chyba ten¿e Martinus Rydz 1758 (XVIII), w ksiêdze par. Kielno zapisany zosta³
Jacob Ritz 1840 (IX 135), Góra: JoannesRaczewski 1740 i Jacobus Raczka 1766
(VI 8,55) i na samej pó³nocy: w ksiêgach par. Strzelno: Georgio Retzke 1672,
Marianna Reczkowa 1741 i tego¿roku Mathias Reczoraz Swarzewa Helena Ratzke
1676.
Nazwiska wyliczone zbli¿one s¹ fonetycznie, maj¹ kilka podstaw, które pod
wp³ywem niemieckim i kaszubszczyzny zbli¯y³y siê i dziœtrudno je jednoznacznie
rozdzieliæ.S¹ to wiêc genetycznienazwiska homonimiczne (poligenetyczne).Znaczna ich czêœæ
to genetyczne zdrobnienie od pe³nego imienia dwucz³onowego Rado-
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s³aw, na Pomorzu Redos³aw, utworzone za pomoc¹ przyrostka -c lub -cz b¹dŸ -ca
lub -cza. Przyrostek ten uznajê za kontynuacjê starogermañskiego -izo, który zapo¿yczony zosta³ do polszczyzny w postaci -c lub -cz b¹dŸ -ca lub -cza (PJ III 10,
przyp. 8). Za tak¹ interpretacj¹ przemawiaj¹ tak¿e formy Racz 105: 31 w woj.
kaliskim, 12 ³ódzkim, po 11 piotrkowskim i suwalskim; 1 Racza w woj. rzeszowskim; 22 Recz: 17 w woj. warszawskim, po 2 bia³ostockim i ostro³êckim, 1 katowickim, mo¿e tak¿e Reczka 198 i Reczko 500.
Po drugie, czêœæ
podanych nazwisk, zw³aszcza pisanych Reetz, te¿ z zakoñczeniem -er (Race1;Recer) jako n. mieszkañców, wywodzi siê od n. miejscowoœci.R II 665 podaje Reetz - po stronie polskiej Rzeczyca Wielka, pow. miastecki
i Reetz Nm - Rzecz, pow. choszczeñski. Ta pierwsza miejscowoœæzapisywana
by³a Rest 1281 (por. ewentualnie 15 osób o nazwisku Rest w woj. katowickim),
Reetz 1670 i nastêpnychi uznanaprzez E. Rzetelsk¹-F eleszko i J. Dumê za niejasn¹
(RzD I 278) z ewentualn¹ sugesti¹, ¿e to Rzeczyca lub Rzecze. Opowiedzia³bym
siê za form¹ Rzeczyca: ap. Rzeczyca 'ma³a rzeka', por. jez. Rzeczycepod Szenajd¹ w pow. koœcierskim(PMT I 227). Ta druga jest póŸnai zdaniem wspomnianych
autorów (RzD II 189-190) mo¿e zosta³a przeniesiona z n. miasta Recz, niem. Reetz w woj. gorzowskim, notowanego od roku 1269 jako Rez, objaœnionaprzez S.
Rosponda (SEMiG 326) jako forma dzier¿awcza z suf. -jb od n. os. Redek (tj.
Redecz, do Redcza), sk¹d wYwodz¹ siê Redeccy: w SNWPU 236 osób. Zoder II
371 wywodzi niem. nazwisko Reetz od n. m. Reetz w Nadrenii, Branderburgii,
Pomorza Zach., Prus Wschodnich, Meklemburgii a) Reetzeod takiej¿e wsi w pow.
Donnenberg pod Hanowerem, b) w Dolnej Saksonii, c) Reetzow na wyspie Wolin;
tak¿e od takich¿e nazw terenowych. Samo nazwisko notuje z roku 1689: Berendt
Rehts, Jlirgen Reetz; nazwisko zaœRetz (s. 395) albo od s³owiañskich zdrobnieñ
im. Rados³aw, albo od n. m. Retz w Nadrenii, Retzen w Dolnej Saksonii i w Prusach Wschodnich, samo nazwisko Simon Retzen z roku 1580, Levin Rhetz 1725,
por. te¿ DF 529, Go 483 podaje ogólnie 15 miejscowoœcio nazwie Reetz.
Nazwiska Ryc, Ric mog¹ byæzdrobnieniami od im. Ryszard, jak w ksiêgach
³awniczych Koœcierzyny Richardus Wilson okreœlonyzosta³ Rick (SI. Oc. t. 44,
1977). Wreszcie nazwiska Raz i Raza mog¹ pochodziæod czasownika raziæczy to
w skutek derywacji wstecznej (Raz) lub konwersji (Raza), jak np. Potrac od potraciæ, Zwara od zwarzyæ.
Wszystkie te nazwiska maj¹ pochodzenie s³owiañskie bezpoœrednie:od imienia (ostatecznie Rados³aw, na Pomorzu Redos³aw), czasownika raziæ,polskiego
imienia zdrobnienia Ryc, Ryck od germañskiego Ryszard (niewykluczona w niektórych wypadkach nazwa grzyba rydz, kasz. ridzk 'Lactarius deliciosus'), poœredniood s³owiañskich, ale zniemczonych nazw miejscowoœci.
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41. Zimny, Zimnoch,Zimniak, Zimnik i podobne
SNWPU podaje 3567 osób pisanych Zimny: 115 w woj. bydgoskim, 24 elbl¹skim, 162 gdañskim, 22 s³upskim; 551 katowickim, 346 kaliskim, 305 poznañskim,
167 krakowskim, 149 czêstochowskim, 133 wroc³awskim, 123 warszawskim, 121
rzeszowskim, 108 kieleckim, 96 gorzowskim, 95 skierniewickim, 88 szczeciñskim,
86 zielonogórskim, 78 ³ódzkim, 63 opolskim, 59 leszczyñskim, 58 pilskim, 481egnickim; 1271Zimnoch: 25 wwoj. bydgoskim, 22 elbl¹skim, 53 gdañskim, 4 s³upskim,
798 bia³ostockim, 68 warszawskim, 45 szczeciñskim: 31 Zimnocha: 7 w woj. s³upskim, 6 gorzowskim, 5 wa³brzyskim i zielonogórskim; 4 Zimnioch w woj. warszawskim; 921 Zimniak: 31 w woj. bydgoskim, 13 gdañskim, 2 s³upskim, 298
kaliskim, 122 poznañskim, 53 wroc³awskim; 1 Zimniekw woj. warszawskim; 196
Zimnik: 2 w woj. gdañskim,112 katowickim, 39 opolskim.
SSNOVI 321, VII 306 notuje nazwê osobow¹ Zimny od roku 1314 z Wielkopolski, XIV w. z Ma³opolski, z XV w. z Mazowsza i kresów po³udniowo-wschodnich (C 145, SEMot I 369), nadto zestawienia przezwiskowe Zimna Gospoda
z roku 1473 z Ma³opolski i Zimna Wodaz roku 1482 z kresów po³udniowo-wschodnich orazZimnik z roku 1476. W T¹gowiu, powiat bytowski, w roku 1560 zanotowani zostali Zimnock Swantes i Zimnock Matzke KB 287, odczytaæje mo¿emy
Zimn(i)ak z kaszubsk¹ realizacj¹ -Q d³ugiego jako o. Stanis³aw Zimny odnotowany
zosta³ w roku 1664 we wsi Gacki, pow. œwiecki(F 32, s. 246). Ksiêga chrztów par.
Brusy z lat 1643-1649 odnotowuje z Czyczków nazwisko Zimny.
Nazwisko Zimny pochodzi niew¹tpliwie od przymiotnika zimny, poœwiadczonego w polszczyŸnie od roku 1482, oznaczaj¹cego nie tylko, jak podaje L VI 1063
'ciep³a nie maj¹cy', ale tak¿e 'ostyg³y, obojêtny, nieochoczy' (por. zimny na cudze
sprawy, zimne serce). Od tego podstawowego wariantu tworzono formacje pochodne za pomoc¹ przyrostka -ak: Zimniak; -ek: Zimniek, -ik Zimnik; -och(a):
Zimn( i )och( a) i innych, których tu ju¿ nie przytoczy³em. W zasobie polskich nazwisk wystêpuje równie¿ Kalt 1 woj. warszawskim: Kalta 1 w woj. kroœnieñskim;
28 Kalder: 23 w woj. katowickim, 5 opolskim od niem. kalt, œrednio-dolno-niem.
kaid (por. ang. cold) te¿ nie tylko 'zimny', ale tak¿e 'niemi³y, nieprzyjemny, przykry'. By³ te¿ ³aciñski przydomek (cognomen) Calidus od przymiotnika cal(i)dus,a,-um 'ciep³y, gor¹cy' i por. 1378 osób o nazwisku Ciep³y, morfologicznie taki
sam, jak niem. kalt, jednak¿e semantycznie plasuj¹cy siê na przeciwnym krañcu.
Szerzej patrz¹c, zauwa¿amy,¿enazwisk odprzymiotnikowych mamy wiele w ka¿dym jêzyku, por. choæbypolskie Wielki, M¹dry, S³awny i inne.
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Objaœnienieskrótów
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- Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (chodzi o ksiêgi metrykalne parafii
rzymskokatolickich w zespolekoœcio³ykatolickie, sygn. 1254 ni)
- A. Bañkowski, Etymologiczny s³ownik jêzyka polskiego, t. I, II,
Warszawa 2000
- M. Damps, Nazwiska mieszkañców Kociewia od XVI do XVIIIw.
Praca doktorska, wykonana pod kierunkiem E. Brezy na Uniwersytecie Gdañskim w roku 1988 (maszynopis)
- Rosa, Volker Kohlheim, Duden. Familiennamen: Herkunft und
Bedeutung, Mannheim 2000
- Opis królewszczyzn w województwach che³miñskim, pomorskim
i malborskim z I: 1664, wyd. J. Paczkowski, Toruñ 1938, Fontes
XXXII
- Inwentarz dóbr sto³owych biskupstwa w³oc³awskiego z 7: 1598,
ed. L. ¯ytkowicz, Toruñ 1950, Fontes XXXVI
- Inwentarze starostwa bytowskiego i lêborskiego z XVII i XVIII
w., wyd. G. Labuda, Toruñ 1959, Fontes XLVI
- M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, 3. Aujlage, Berlin 1954
- W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpl: in der
Vergangenheit, MarburgnLahn 1965
M. Je¿owa, Dawne s³owiañskie dialekty Meklemburgii w œwietle
nazw miejscowych i osobowych, cz. I: Fonetyka, Wroc³aw 1961;
cz. II: S³owotwórstwo, Wroc³aw 1962
- G. Bronisch, W. Oble, H. Teichmtil1er,Kreis Butow, 2. Aujlage, Stettin
1939
- B. Kreja, Ksiêga nazwisk ziemi gdañskiej, Gdañsk 1998
- S.B. Linde, S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1951
- M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich z³o¿onych imion
osobowych, Wroc³aw 1971
- M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion
dwucz³onowych, Wroc³aw 1982
- J. Staszewski, Ma³y s³ownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, wyd. III, Warszawa 1968
- F. Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- na obszarze
Wielkopolski i Ma³opolski, Wroc³aw 1971
- Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, pod red.
K. Rymuta, t. I-IV, Kraków 1996-2001
- E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdañsk
2000. t. II. Gdañsk 2002
.
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- Prace Jêzykoznawcze,seria Zeszytów Naukowych Uniwersytetu

Gdañskiego
Breza, Toponimiapowiatu koœcierskiego,Gdañsk 1974, PomorskieMonografieToponomastyczne,
Nr 1
PMT XIV - J. Treder,Toponimiapowiatu wejherowskiego,Gdañsk 1997,PomorskieMonografieToponomastyczne,
Nr 14
Pnyd
- E. Breza, Pochodzenieprzydomków szlachty Pomorza Gdañskiego, Gdañsk1978
R I, R II-S.
Rospond, S³ownik nazw geograficznych Polski zachodniej
i pó³nocnej, cz. I: polsko-niemiecka, cz. II: niemiecko-polska,
Wroc³aw1951
RzD I-E.
Rzetelska-Feleszko,
J. Duma, Dawne s³owiañskienazwymiejscowe Pomorza Œrodkowego,Wroc³aw 1985
RzDII-E.
Rzetelska-Feleszko,
J. Duma, Dawne s³owiañskienazwymiejscowe Pomorza Szczeciñskiego,Warszawa 1991
SEK
- W. Boryœ,H. Popowska-Taborska, S³ownik etymologiczny kaszubszczyzny,
t. I-IV, Warszawa1994-2002
SEMiG ~ S. Rospond,S³ownik etymologicznymiast i gmin PRL, Wroc³aw
1984
SEMot I-A.
Cieœlikowa,OdapelatywnenazwYosobowe,Kraków 1997
SEMot m-z.
Kaleta, Odmiejscowenazwy osobowe,Kraków 1997
SEMot V-Z. Klimek, Nazwy osobowepochodzenianiemieckiego,Kraków
1997
SI. Oc. - "Slavia Occidentalis",Poznañod 1921r.
SNMPG - H. Gómowicz, S³ownik nazwisk mieszkañcówPowiœlaGdañskiego, Gdañsk 1992
SNS
- S. Rospond,S³owniknazwiskœl¹skich,t. I-II: A-K, Wroc³aw 1967,
1973
SNWPU - S³ownik nazwiskwspó³czeœnie
w Polsce u¿ywanych,t. I-X, wyd.
K. Rymut, Kraków 1992-1994
SSNO
- S³ownik staropolskich nazw osobo~ch, pod red. W. Taszyckiego i M. Malec, t. I-VII, Wroc³aw 1965-1987
Sych
- B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskichna tle kultury ludowej, t.
I-VII, Wroc³aw1967-1976
WU
- JJ:)1kaz
urzêdo~ch nazw miejscowoœci
w Polsce, t. I-III, Warszawa 1980-1982
PMT I-E.

* Symbol Ow SNWPU oznaczafonnê z ró¿nychwzglêdówniepewn¹.

BEATA AFELTOWICZ

MITONIM

GRYF W NAZEWNICTWIE
ZACHODNIEGO

POMORZA

Mitonim gryf w nazewnictwie Pomorza Zachodniego jest obecny ju¿ od czasów œredniowiecza.Zawdziêcza to swojej niezwykle bogatej symbolice. Ju¿w staro¿ytnych religiach gryf by³ postrzeganyjako najwiêkszy ptak o sile i czujnoœcilwa
oraz bystrym wzroku or³a. Symbolizowa³ wielk¹ moc i niezwyk³¹ zrêcznoœæ,
ale
niekiedy tak¿epodstêp i fa³sz. Gryf wystêpuj e równie¿ w mitologii greckiej, gdzie
jest atrybutem Apollina, Artemidy, ale i bogini zemsty - Nemezis. Staro¿ytni Rzymianie czêstoprzedstawiali gryfa na budowlach i na uzbrojeniu. Chroni³ on w mniemaniu Rzymian przed niebezpieczeñstwami.Na swoich napierœnikachumieœciligo
m.in. Juliusz Cezar i Marek Antoniusz. W Biblii z kolei gryfy s¹ postrzegane dwojako: jako zwierzêta nieczyste lub jako cherubowie, którzy strzeg¹ raju i Arki Przymierza. Ze wzglêdu na sw¹ dwoist¹ naturê gryf mo¿e tak¿e symbolizowaæ
Chrystusa. W czasach wojen krzy¿owych gryf obok or³a i lwa by³ czêstym elementem graficznym przedstawianym na wyposa¿eniu rycerzy. Od czasów œredniowiecza symbolizowa³ wiêc si³ê i mêstwo (wówczas pojawi³ siê jako herb rodu
Gryfitów). W renesansie gryf sta³ siê ju¿ trwa³ym motywem na rycerskich tarczach i innych elementach uzbrojenia!.
U¿yty w tytule gryf jest notowany przez s³owniki ogólne jêzyka polskiego
jako apelatyw. Przyk³adowo Popularny s³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹
Bogus³awaDunaja podajeznaczenie:'w mitologii staro¿ytnej:skrzydlaty lew z g³ow¹
drapie¿nego ptaka; czêsty motyw dekoracyjny w sztuce staro¿ytnej, w œredniowieczu - znak herbowy'2. S³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹ Mieczys³awa
Szymczaka zwraca uwagê na fakt, i¿ gryf mo¿e funkcjonowaæ tak¿e jako marka
fabryczna3. W S³owniku jêzyka polskiego pod redakcj¹ Witolda Doroszewskiego znajdziemy równie¿ dok³adn¹ etymologiê wyrazu: ³ac. gryphus, z greckiego
Symbolikêgryfa podajêza: b.t. [BogdanTwardochleb?],Gry/pomorski, "Kurier Szczeciñski",
1999,nr 240, s. II. Na tematwyzyskiwaniapostacigryfa w heraldycemiejskiej wypowiada³siê
tak¿eT. Bia³ecki,Herby miastPomorzaZachodniego,Szczecin1991.
Popularny s³ownikjêzykapolskiego,pod red. B. Dunaja,Warszawa1999,s. 165.
S³ownikjêzyka polskiego,pod red. M. Szymczaka,Warszawa1995,t. I, s. 661.
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gryps4. Leksem gryf zamieszcza równie¿ W³adys³aw Kopaliñski w swoim S³owniku mitów i tradycji kultury w znaczeniu: "mit. g1:fantastyczny twÓI; uskrzydlony lew o g³owie i szponach or³a, w Grecji przejêty z religii i legend Wschodu,
stra¿nik podziemnych pok³adów z³ota na Pó³nocy. Czêsty motyw sztuki Mezopotamii, Egiptu, egejskiej, grecko-rzymskiej, heraldyki i bestiariuszów œredniowiecznych i póŸniejszej sztuki dekoracyjnej (puchary w kszta³cie g³ów
gryfów, gryfy w zaprzêgu rydwanów bogów, w arabeskach itd.). (...) Gryf
by³ w œredniowieczupopularnym symbolem po³¹czenia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie, tj. unii hipostatycznej "5. Z przedstawionych danych leksykograficznych wynika, ¿e gryf nie jest nazw¹ w³asn¹. Rodowód literacki
zadecydowa³jednak o tym, ¿ew³¹czono go do zbioru mitonirnów, tj. nazw postaci,
stworów i zwierz¹t mitologicznych6 .
W celu uzyskania materia³u onimicznego pos³u¿ono siê wydaniami Polskich
ksi¹¿ek telefonicznychz lat 1995-2001.Do roku 2000 obejmowa³yone swoim
zasiêgiem Szczecini obszarwojewództwa szczeciñskiegowed³ug podzia³u administracyjnego z 1975 r., a od roku 2000 Szczecin i region szczeciñski, tj. nastêpuj¹ce
powiaty: choszczeñski,goleniowski, gryficki, gryfiñski, kamieñski, myœliborski,policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin i Œwinoujœcie.
Dodatkowo wykorzystano Encyklopediê Szczecina7, przewodniki turystyczne8, opracowania nazewnictwa
miejskiego Szczecina9,wydania gazet lokalnych (tj. ~,G³osuSzczeciñskiego" i "Kuriera Szczeciñskiego"), tablice informacyjne na budynkach miejskich. Terminem
Pomorze Zachodnie oznacza siê obecnie ziemie po³o¿one na pó³noc od doliny
Warty-Noteci, miêdzy ujœciemOdry na zachodzie i granic¹ z Pomorzem W schodnim (Gdañskim) na wschodzielo. W tym miejscu nale¿a³oby uœciœliæ
temat pracy
i ostatecznie sformu³owaægo nastêpuj¹co: Mitonim gryf w nazewnictwie Szczecina i regionu szczeciñskiego.

4

S³ownikjêzyka polskiego,pod red. W. Doroszewskiego,t. 2, Warszawa1960,s. 1336.S³ownik
³aciñsko-polski,oprac. przez K. Kumanieckiego,Warszawa1990, s. 229 notuje formê gryps,
grypis 'gryf'.

5

6

7
8
9

W. Kopa1iñski, S³ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 342. Zob. tak¿e: J.C. Cooper,

Zwierzêtasymbolicznei mityczne,Poznañ1998,s. 69-71.
We wszystkich cytowanychs³ownikachjêzyka polskiegogryf wystêpujetak¿ew drugim znaczeniu 'w instrumentachstrunowych(smyczkowychi szarpanych)listwa z twardegodrewna
po³¹czonaz pud³emrezonansowym,do której podczasgry przyciska siê palcami rozpiêtenad
ni¹ struny' <niem.> (S³ownikjêzyka polskiego, pod red. B. Dunaja...,s. 292). Ze wzglêdu na
temat pracy to znaczeniezosta³oœwiadomie
pominiête.
EncyklopediaSzczecina,red. T. Bia³ecki.t. 1-2.Szczecin2000.
Np. O. Ró¿ycki,Szczecin.Praktycznyprzewodnik,Szczecin1999.
Np. A. Be1chnerowska,
T. Bia³ecki, Toponimiamiasta Szczecina,Szczecin1988; T. Bia³ecki,
Zmiany w nazewnictwie geograficznym Szczecinapo 1945 roku, Szczecin 1995.

10

EncvklovediaSzczecina,t. 2, op. cit., s. 169.
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Gryf jako symbol Ziemi Pomorskiej pojawi³ siê w godle pañstwowym Ksiêstwa Pomorskiego na prze³omie XII i XIII wieku. Oko³o roku 1193 by³ przedstawiony na pieczêci ksiêcia dymiñskiego Kazimierza II (ok. 1180-1220), uczestnika
pi¹tej wyprawy krzy¿owej. Gryf jest na pieczêci konnej Bogus³awa II szczeciñskiego (rok 1214), potem na pieczêci ksiêcia Barnima I, który nada³ prawa miejskie wielu osadom na Pomorzu Zachodnim, m.in. Szczecinowi, na pieczêci jego
brata Warci s³awa II rugijskiego i kolejnych w³adców z rodu Gryfitów. Czerwony
gryf na srebrnym polu sta³ siê w latach 30. XVI w. znakiem Ksiêstwa Pomorskiego, które zjednoczy³ ksi¹¿ê Bogus³aw XII. Gryf jako herb miejski wystêpuje od
niemieckiego Barth i Ribnitz-Damgarten po Lêbork. Stwierdzenie, i¿ jest on tylko
œredniowiecznymznakiem herbowymjest nieprawdziwe, poniewa¿w zwi¹zku z reform¹ administracyjn¹ Polski (1.01.1999 r.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na pocz¹tku 2000 r. podj¹³ decyzjê o przyjêciu w³asnego herbu. Jego
wizerunek i barwy pochodz¹ z prze³omu XIV i XV w., z chor¹gwi ksiêcia Kazimierza V szczeciñskiego (1380-1435). Sztandar ten zdoby³y wojska króla W³adys³awa Jagie³³y w bitwie pod Grunwaldem. W herbie województwa zachodnio-pomorskiego widnieje tradycyjny œredniowiecznygryf w pozycji bojowej, z g³ow¹
zwrócon¹ w praw¹ stronê, ze z³otym dziobem i pazurami oraz wywiniêtym ogoneml2. S¹dziæ mo¿na, ¿e w razie potrzeby utworzenia nowego god³a organizacji
spo³ecznej,politycznej, firmy czy instytucji, gryf bêdzie zawsze symbolem wyzyskiwanym na terenie szczeciñskim. Gryfw znaczeniu 'polski herb szlachecki' jest
ju¿ nazw¹ w³asn¹ i wyró¿niamy go graficznie, stosuj¹c pisowniê-wielk¹ liter¹l3.
Celem niniejszego opracowania jest uchwycenie specyfiki i zakresu u¿ycia
leksemu gryf w regionie szczeciñskim (ze szczególnym uwzglêdnieniem ostatnich
szeœciulat, tj. od 1995 do 2001 r.) oraz ukazanie struktury nazw, w sk³ad których
wchodzi. W tym celu zgromadzono 107 przyk³adów nazw tworz¹cych z onomastycznego punktu widzenia nastêpuj¹ce grupy semantyczne:
I. Chrematonimy (ogó³em 97 jednostek):
1. Nazwy f IrIn (82), np.: Aerogryf, Agryf, Auto-Gryf, Hydrogryf, Gryf, GryfRus, Gryf Gaz, Gryfland, Gryf-Meat, Gry.fmed-Serwis, Gryf Satl4;
2. Nazwy statków z portem macierzystym Szczecin (6): Gryf, Gryf Pomorski, Gryfla, Gryfla II, Gryfla III, Gryflnka;
3. Nazwy czasopism (2): Gryfla - biuletyn ZNP, Gryfla - Pismo Pracowników Stoczni Remontowej Gryfla;

B.t., Gryf pomorski, s. 11.
12 Ten¿e,Jest herb województwa,"Kurier Szczeciñski",2000,nr 203, s. 3.
13 Zgodniez Encyklopedi¹powszechn¹PWN, t. 2, Warszawa1985,s. 133.
14 Do opracowaniado³¹czonoindekszawieraj¹cy 82 nazwy firm regionu szczeciñskiego
(w uk³aII

dzie zaczerpniêtymz wydawnictwaPolskie ksi¹¿ki telefoniczne).
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4. Nazwy klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeñ (3): Gryf- dru¿yna harcerska, Ko³o Kombatanckie Gryf Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych Zarz¹du Wojewódzkiego w Szczecinie,
Szczeciñski Klub Sportowy Gryf;
5. Nazwy orderów i odznaczeñ, nagród i wyró¿nieñ (2): Gryf Szczeciñski;
Gryf Pomorski (nagrodê tê przyznawa³o Biuro Reklamy Telewizji Polskiej Oddzia³u w Szczecinie w latach 90. dla najlepszego produktu i najprê¿niej dzia³aj¹cej
firmy na terenie dawnych województw szczeciñskiego, koszaliñskiego i s³upskiego);

6. Nazwa poci¹gu pospiesznegoPolskich Kolei Pañstwowychkursuj¹cego
na trasie Szczecin-Olsztyn(l): Gryf;
7. Nazwa fIrmowa (1): Gryfinianka (nazwawody mineralnej pochodz¹cej
z ujêciaw pobli¿umiejscowoœci
Gryfino).
II. Ojkonimy (nazwymiast- 2):
1. Gryfice (nazwa niemiecka - Greifenberg);
2. Gryfino (nazwa niemiecka- Greifenhagen).W nazewnictwieniemieckim wystêpujetak¿eojkonim Greifswald,z cz³onemGreif- niem.'gryf' i -wald
'las'.
III. Urb(an)onimy (nazwy ulic - 4):
1. Gryfltów (Nowogard),
2. Gryfa Pomorskiego (Miêdzyzdroje),
3. Gryfiñska (Szczecin-D¹bie),
4. Gryfiñska (do 1973 r. ulica w Œmierdnicy).
IV. Antroponimy (3):
1. Gryf - nazwa herbu szlacheckiego,
2. Gryflta - cz³onek pomorskiej dynastii ksi¹¿êcej,
3. Krystyna Gryf-

nazwa osobowa.

V. Katojkonimy (1): Wyspa Gryfla.
W zgromadzonym materiale wyraŸnie dominuj¹ chrematonimy (97 przyk³adów), które stanowi¹ 91% ca³oœcizbioru onimicznego (na ogóln¹ liczbê 107 przyk³adów nazw w³asnych z cz³onem gryflub równych omawianemu mitonimowi).
Pozosta³ekategorie nazewnicze,tj. ojkonimy, urb( an)onimy, antroponimy i katojkonimy to zaledwie 9% ca³oœcimateria³u (³¹cznie reprezentowane s¹ dziesiêcioma
przyk³adami u¿yæ).W pracy poddano analizie ca³eci¹gi motywacji onomastycznej,
w sk³ad których mog¹ wchodziæ na przyk³ad nazwy w³asne proste pochodz¹ce
bezpoœredniood ape1atywugryf (tu na przyk³ad mieœcisiê nazwa herbu rycerskiego), nazwy z wtórn¹ nominacj¹ (np. Gryf jako nazwa portu w Szczecinie), nazwy
pochodne (np. nazwa miejscowa Gryflce) oraz nazwy pochodz¹ce od ju¿ istniej¹cei nazwy w³asnej. czyli nazwy relacyjne (np. Grvfice - nazwa cukrowni w Gry-
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ficach czy te¿ Gryfla - oœrodekwypoczynkowy w Baniewicach nale¿¹cy do Szczeciñskiej Stoczni Remontowej Gryfla).
Analizowane przyk³ady z leksemem gryf pojawi³y siê w chrematonimii jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹. Naj starszym jest nazwa dru¿yny harcerskiej Gryf,
któr¹ za³o¿y³ w 1934 r. nauczyciel szko³y polskiej w Szczecinie Maksymilian Golisz. Tu¿ po wojnie, jeszcze w latach 40., powsta³y m.in.: Gryf (szczeciñski jachtklub), Gryf (jeden z Ludowych Zespo³ów Sportowych), Gryf (Maklerska
Spó³dzielnia Pracy w Szczecinie), Gryf (Przedsiêbiorstwo Przemys³u Cukierniczego); w latach 50. m.in.: Gryf (Przedsiêbiorstwo Po³owów Dalekomorskich
i Us³ug Rybackich - Szczecin), Gryf-Piast (Spó³dzielnia Pracy w Szczecinie); w latach 60. m.in. Gryjbet (Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Szczecin);
w latach 70. m.in.: Gryf-Inko (Oœrodekwypoczynkowo-kolonijny w Miêdzyzdrojach); w latach 80. m.in.: Agrozbyt-Gryf(Dystrybutor nawozów rolnych w P³otach), Agryf(Zak³ady Miêsne w Szczecinie), Bio-Gryf(Gabinet weterynaryjnySzczecin), Gryjland (Wyposa¿enie³azienek - Szczecin) i w latach 90. m.in.: AutoGryf5 (Autoryzowany dealer Fiata i Alfa Romeo - Szczecin, £obez), E/gryf
(Zak³ad robót instalacyjnych i wyrobów elektrotechnicznych - Szczecin), GeoGryf (U s³ugi miernicze i geodezyjne - Gryfino), Indeco-Gryf (Producent mebli Szczecin), Gryfon (Pracownia architektoniczno-budowlana w Szczecinie).
Zauwa¿a siê tu pewn¹ tendencjê: tu¿ po wojnie powstawa³y nazwy proste,
równe omawianemu mitonimowi, nastêpnie - ju¿ od lat.60. - nazwy komponowane. Najbardziej skomplikowan¹ budowê maj¹ nazwy tworzone w latach 80. i 90.
przez indywidualnych w³aœcicieli[mn.
Pod wzglêdem strukturalnymw zgromadzonymmaterialeonimicznym ogromn¹
wiêkszoœæ
stanowi¹ chrematonimy (97 jednostek). W œródnich znajduj¹ siê 82 nazwy firm handlowych, przemys³owych, budowlanych, us³ugowych, restauracji, kin,
hoteli, oœrodkówwypoczynkowych itp. Wyró¿niætu mo¿nakilka kategorii modelowych:
1. Nazwy jednowyrazowe:
a) proste:
- równe nomina propria (8 jednostek - 9,8% wszystkich nazw f IrIn), np.:
Gryf (Oœrodekwczasów rodzinnych w Pobierowie, od nazwy Przedsiêbiorstwa
Po³owów Dalekomorskich i Us³ug Rybackich w Szczecinie), Gryfla (Oœrodek
wypoczynkowy w Baniewicach, nale¿¹cy do Szczeciñskiej Stoczni Remontowej
Gryfla w Szczecinie), Gryflce (Cukrownia S.A. w Gryficach), Gryflce (Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Par³ówku), Gryflta (Zak³ad wulkanizacyjny
w Szczecinie i Sklep wielobran¿owy w Miêdzyzdrojach). Od nazwy cz³onka rodu

15

Na temat tego typu po³¹czeñ zob.: G. Sawicka, K³opoty z no~m "autem", "Poradnik Jêzykowy",
lQQ~ " ~R-4Q
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panuj¹cego na Pomorzu utworzono tylko jeden derywat (poprzez odrzucenie koñcówki fleksyjnej -a, ale derywat nadal nale¿y do paradygmatu mêskiego), a mianowicie - Gryflt (Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe w Szczecinie).
- równe apelatywom (21- 25,6%), np.: Gryf(hotel, kino, port rybacki, restauracja, szko³a tañca), Gryfla (Spó³dzielnia Mieszkaniowa - Szczecin, Szczeciñska Stocznia Remontowa w Szczecinie), Gryfix (Parking w Gryf1nie), Gryfow6
(Pracownia architektoniczno-budowlana - Szczecin);
b) z³o¿one:
- z dwóch komponentów (43 - 52,4%), np. Aerogryf, Aqua-Gryf, DrewGryf, Elektro-Gryf, Elgryf, Euro-Gryf, Gryf-Bus, Gryfdruk, Gryf-Gaz, Klimgryf, Kserogryf, Progryf, Rama-Gryf;
- z trzech komponentów (4 - 4,9%): Agrozbyt-Gryf, Gryfimpex, Gry.fmedSerwis, Indeco-Gryf;
c) kontaminacje (2 - 2,4%): Agryf, Gryfann.
2. Nazwy dwuwyrazowe (4 - 4,9%): Gryf Gaz, Gryf Sat, Gryf Taxi, lnwest

Gryf
W nazewnictwie fiffi1 dominuj¹cym modelem nazewniczym s¹ nazwy jednowyrazowe, z³o¿onez dwóch komponentów, tj. prefiksu lub sufIksu i segmentugryf
W prepozycji do cz³onu g³ównego mog¹ wyst¹piæ cz¹stki, niekiedy równe ca³ym
leksemom zarówno polskim (np. drew-, rama), jak i obcym (np. aero-, aqua). Najliczniej jednak by³y u¿ywane greckie przedrostki, np.: aero-, agro-, bio-, elektro-,
geo-, hydro-lub ich skrócone foffi1Y,np. el- od elektro- czy tel- od tele-. W postpozycji do cz³onug³ównego- podobniejak w prepozycji - pojawiaj¹ siê równie¿ cz¹stki
(polskie, np.: -bet, -mat, -pral oraz cz¹stki obce, np.: -Plant, -Piast, -Sat, -skand,
-Sped) oraz cz³ony równe leksemom polskim (np.: -Gaz) i obcym (np.: -Rus, -Hobby, -Meat). Kilka nazw fiffi1 utworzonych zosta³o przez u¿ycie cz¹stek nale¿¹cych
do internacjonalizmów, np.: Euro-Gryf, Progryf W obrêbie elementów wyzyskiwanych w nazwach dwuczêœciowychmo¿na ponadto wyró¿niæI? :
1) cz¹stki znacz¹ce, infoffi1uj¹ce o bran¿y fiffi1, np.: Aerogryj(Przedsiêbiorstwo lotnicze), Aqua-Gryj(Szczeciñskie Centrum Nurkowe), Elektro-Gryj(Us³ugi

energetyczno-elektryczne)
czy Hydrogryj(Hydraulika si³owa);
16

S³ownikjêzykapolskiego,pod red.W. Doroszewskiego,t. 2, s. 1336notujeleksemgryfon w dwu

17

znaczeniach:l. p. gryf; 2.'myœliwskarasapsów,charakteryzuj¹casiê pó³ostr¹ sierœci¹,w której
zupe³niebrak w³osawe³nistego;rozpowszechniona
na zachodzieEuropy' <fr. griffon>. S³ownik
jêzykapolskiego,pod red. M. Szymczaka,t. l, s. 661 powtarzadwa wy¿ej wymienioneznaczenia omawianegowyrazu. NatomiastS³ownikjêzyka polskiego, pod red. B. Dunaja i Popularny
s³ownikjêzykapolskiegotego¿redaktoraw ogólenie poœwiadczaj¹
istnieniatej jednostki leksykalnej.
Podajêza: E. Rzetelska-Feleszko,
Nazwyfirm - chaos czy system?,[w:] Onomastykapolska
a nowe kierunki jêzykoznawcze,pod red. M. Czachorowskieji £.M. Szewczyk,Bydgoszcz
?OOO" 107
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2) cz¹stki pó³semantyczne o znaczeniach ogólnych, jak np. Euro-Gryf(HurtowniaAGD), Progryf(Us³ugi komputerowe i informatyczne). Sporadycznie zdarza³y siê cz¹stki informuj¹ce o innym profilu, ni¿ firma posiada, np. Elgryf(Papier
samokopiuj¹cy, termiczny i etykietowy), Gry.fpral (Zak³ad dezynsekcji), Gryf-Trans
(Wynajem maszyn budowlanych).
Liczn¹ grupê przyk³adów nazwañ firm stanowi¹ nazwy jednowyrazowe równe
apelatywowi gryf St¹d te¿ istnieje tutaj szczególna potrzeba, aby do nazwy dodaæ
deskrypcje typu: Maklerska Spó³dzielnia Pracy, Polska ¯egluga Przybrze¿na na
Ba³tyku czy Przedsiêbiorstwo Przemys³u Cukierniczego. Apelatyw gryfby³ tak¿e
baz¹ do utworzenia derywatów s³owotwórczych, tj. Gryfla i Gryflx.
Zdecydowanie mniej liczn¹ kategori¹ modelow¹ s¹ kompozycje trójcz³onowe, które tworzy siê przy u¿yciu identycznych lub podobnych cz¹stek co nazwy
dwucz³onowe, np.: Agrozbyt-Gryf (agro- + zbyt + gryf), Gryflmpex (gryf +
imp(ort) + ex(port)), Gryfmed-Serwis (gryf + med(yczny) + serwis), lndecoGryf (in ang. 'w, wewn¹trz' + deco(ration) ang. 'dekoracja, ozdoba' + gryf).
Nisk¹ frekwencj¹ wœródnazw firm z elementem gryf odznaczaj¹ siê kontaminacje. Wyst¹pi³y tu tylko dwa przyk³ady: Agryf(a(gr)o- + (gr)yf) oraz Gryfarm
(gry(f) + (f)arm(acja).
Ma³o charakterystycznym modelem nazewniczym okaza³y siê równie¿ nazwy dwuwyrazowe, tj. lnwest Gryf, Gryf Gaz, Gryf Sal i Gryf Taxi. Wydaje siê
byæprzypadkowe - dla osoby nadaj¹cej nazwê firmie - czy nazwê zapisaæz ³¹cznikiem, czy bez. Cz³ony inwest, gaz, sal i taxi równie dobrze mog³yby wyst¹piæ
w z³o¿eniach,a nawet w nich wystêpuj¹, ale oznaczaj¹ dwie odrêbne firmy (ró¿ne
adresy w ksi¹¿ce telefonicznej oraz brak okreœleñtypu "filia, biuro" itp.). Granica
miêdzy wyró¿nionymi w klasyfikacji nazwamijednowyrazowymi z³o¿onymiz dwóch
lub trzech komponentów i nazwami dwuwyrazowymi jest zatem p³ynna i wynika
raczej z konwencji ortograficznych.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e podstawowym modelem nazewniczym
w zbiorze nazw firm s¹ z³o¿enia sk³adaj¹ce siê z dwóch komponentów, nastêpnie
nazwy jednowyrazowe odapelatywne. Pozosta³e kategorie nazewnicze (np. nazwy jednowyrazowe pochodz¹ce od nomina propria czy kompozycje trójcz³onowe ) s¹ nieliczne, marginalne.
Pozosta³echrematonimy - poza nazwami firm - nie odznaczaj¹ siê szczególn¹ inwencj¹ twórców. Przyk³adowo w nazwie statku i orderu nast¹pi³o tylko dodanie przymiotników (pomorski, szczeciñski) do leksemu gryf Inne statki nosz¹
miano Gryfla lub dodaje siê do niego oznaczenie cyfrowe (II i III). Wyj¹tkowo
pojawia siê w tym zbiorze nazwa motorówki Gryflnka, któr¹ utworzono przez
dodanie do nazwy miasta Gryflno formantu ¿eñskiego -ka.
Apelatyw gryf jest tak¿e podstaw¹ dwu ojkonimów regionu szczeciñskiego.
W nazwie miejscowej Gryflce zaszed³proces substytucji fonetyczno-s³owotwórczej wczeœniejszejniemieckiej nazwy Greifenberg. Pierwszy cz³on polskiej na-
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zwy to fonetyczny substytut niemieckiego Greiften)-, natomiast drugi niemiecki
cz³on -berg zosta³ zast¹piony polskim sufiksem -ice. Identyczne zjawisko wyst¹pi³o w toponimie Gryfino (przedwojenna niemiecka nazwa tej miejscowoœci to
Greifenhagen). Nienñecki element Greiften)- zosta³ zast¹piony polskim cz³onem
gryf, zaœw miejsce niemieckiej cz¹stki -hagen wstawiono polski fonnant -ino.
Bezpoœrednioz powy¿szymi ojkonimami ³¹cz¹ siê apelatywne okreœlenia
mieszkañców (4 przyk³ady) Gryfic: gryficzanin i gryficzanka oraz mieszkañców
miejscowoœci Gryfino: gryfinianin i gryfiniankal8.
Urb( an)onimy regionu szczeciñskiegos¹ reprezentowaneczteremaprzyk³adanñ nazw ulic:
- Gryfitów (Nowogard),
- Gryfa Pomorskiego (Miêdzyzdroje),
- Gryfiñska (Szczecin-D¹bie, niemiecka nazwa tej ulicy funkcjonuj¹ca do
1945 r. to Greifenhagenerstrasse),
- Gryfiñska (nazwa ta funkcjonowa³a do 1973 r., kiedy to w zwi¹zku z w³¹czeniem Œmierdnicyw obrêb administracyjny Szczecina dokonano przemianowania na ulicê Spokojn¹ 19).
Do zakoñczenia II wojny œwiatowejfunkcjonowa³y równie¿ niemieckie nazwy ulic zawieraj¹ce element Greif, a nñanowicie:
- Greifenhagenerstrasse - obecnie ulica Pies¿a na Regalickich £êgach20,
- Greifenstrasse - obecnie ulica Bogurodzicy w Œródmieœciu21
,
- Greifswalderstrasse - po 1945 r. brak nazwy polskiej dla tej ulicy zlokalizowanej w centrum nienñeckiego Szczecina22.
Nazwy ulic, których cz³onem konstytutywnym jest segment rzeczownikowy
(np. Gryfita) wystêpuj¹ w typowej fonnie dope³niacza(liczby pojedynczej - Gryfa
Pomorskiego lub liczby mnogiej - Gryfitów), natomiast nazwy z cz³onem przymiotnikowym (np. Gryfiñska) maj¹ fonnê mianownikow¹. Ponadto nazwa ulicy Gryfiñska jest przyk³ademkalki niemieckiej nazwy topograficznej,która na grunciejêzyka
polskiego (w zwi¹zku z rozwojem miasta) zatraci³a charakter nazwy kierunkowej.
W zgromadzonym materiale onimicznym znalaz³y siê tak¿etrzy antroponimy:
- dwie nazwy heraldyczne: Gryf-nazwa herbu szlacheckiego oraz Gryfita
-nazwa cz³onka pomorskiej dynastii ksi¹¿êcej,
- nazwa osobowa - Krystyna Gryf
Gryf jako nazwa herbu szlacheckiegojest odnotowany w szóstej czêœciS³ownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych, zatytuE. Roma, S³ownik nolmatywny nazw miejscowych województwa szczeciñskiego,S~zecin 1987,s. 42.
19 T. Bia³ecki, Zmiany..., s. 152.
20 Ibidem, s. 193.
21 Ibidem, s. 194.
22 Thin~m
18
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³owanej Nazwy heraldyczne23. Autorka opracowania, Maria Bobowska-Kowalska podaje, i¿ nazwa tego herbu wywodzi siê od apelatywu gryf, tj. 'fantastycznego stwora, z g³ow¹ lwa i skrzyd³ami or³a'24 oraz stwierdza, ¿e "znak gryfa
stanowi³ czêsty element wizualny w europejskiej heraldyce "25. W sk³ad nazw
heraldycznych obok nazw herbów i rodów wchodz¹ tak¿e nazwy zawo³añ rycerskich. £¹cznie stanowi¹ one czêœæ
antroponimii. Cechuje je odmienny sposób nazywania i identyfikowania. Proces ten M. Bobowska-Kowalska przedstawia
nastêpuj¹co: "nazwa heraldyczna nie wystêpowa³a bezpoœredniojako okreœlenie indywidualne, identyfikowa³a jednostkê poprzez w³¹czenie jej do pewnej, œciœle
okreœlonejzbiorowoœci,jak¹ stanowi³ ród pieczêtuj¹cy siê wspólnym
wizualnym znakiem rozpoznawczym, czyli herbem, i u¿ywaj¹cy w³asnego odrêbnego znamienia s³uchowego, czyli zawo³ania "26. Omawiana grupa nazw
zawieraj¹ca w swojej strukturze segment w postaci mitonimu gryf jest wiêc naturalnie wtórna w stosunku do apelatywu, funkcjonuj¹cego ju¿ wczeœniejw polszczyŸniejako zapo¿yczenie³aciñskie. Z jêzykoznawczego punktu widzenia w nazwie
herbu zaszed³proces derywacji semantycznej, polegaj¹cej na przeniesieniu nazwy
z kategorii apelatywów do klasy antroponimów. Jestto wiêc przyk³ad nazwy odapelatywnej równej apelatywowi prostemu.
Z kolei w nazwie cz³onka pomorskiej dynastii ksi¹¿êcej dosz³o do rzadko
wykorzystywanego w nazwach heraldycznych procesu derywacj i s³owotwórczej,
wyzyskuj¹c typowy tu formant - ita/l - y ta (Gryf- ita). Inne staropolskie nazwy
heraldyczne z tym sufiksem to na przyk³ad: Grzymalita, Doliwita, Korabita czy
Œrzeniawita. Pochodne nazwy heraldyczne tworzone mog³y byætak¿e przy u¿yciu innych przyrostków27, np.: -icll -yc (np. Grabic, Junoszyc, Rawic); -czyk (np.
Doliwczyk); -czyc (np. Grzyma³czyc); -owic (np. Jastrzêbowic).
S³ownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo~ch, cz.
6. Nazwy heraldyczne zawiera jednak¿e tylko nazwê herbu Gryf, któr¹ musimy
uznaæza gniazdo nazw heraldycznych i podstawê, od której powsta³a nowa struktura Gryfita28.
23 S³owniketymologiczno-motywacyjny
staropolskichnazw osobo~ch, pod red. A. Cieœlikowej,
M. Malec, K. Rymuta, Kraków 1992;cz. 6. Nazwy heraldyczne,oprac.M. Bobowska-Kowalska,Kraków 1995(has³oGry/zamieszczonejest na s. 18).
24 Ibidem.
2S Ibidem.
26 Ibidem,s. V.
27 Ibidem, s. XVI.
28 EncyklopediaSzczecina...,
s. 217 podaje informacje, i¿ dynastiaGryfitów powsta³aw okresie
wczesnego œredniowiecza.Nie s¹ znane okolicznoœcijej wykszta³cenia siê oraz miejsce pochodzenia. Niew¹tpliwie tworzenie siê dynastii by³o zwi¹zane z rozwojem silnych nadmorskich oœrodków grodowo-miejskich (np. Wolina i Ko³obrzegu w IX w., Szczecina w X w.). Za³o¿ycielem rodu
by³ Warcis³aw I. a ostatnim w³adc¹ Bogus³aw XIV, który zmar³ bezpotomnie w 1637 r.
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Nazwê osobow¹ Krystyna Gryf wynotowano z Ksi¹¿ki telefonicznej województwa szczeciñskiego 1998. Jednak¿e S³ownik nazwisk wspó³czeœnie
w Polsce u¿ywanych29informuje, ¿ew dawnym województwie szczeciñskim brak
osób nosz¹cych takie nazwisko. Byæmo¿ejest to przyk³ad niedoskona³oœciS³ownika opracowanego na podstawie numerów identyfikacyjnych PESEL. Do koñca
roku 1990 - wed³ug S³ownika - w Polsce mieszka³o 48 osób o takim nazwisku (7
w woj. warszawskim, 5 w bielskim, 1 w czêstochowskim, 17 w katowickim, 2 w
³ódzkim, 4 w opolskim, 2 w tarnowskim, 5 w wa³brzyskim i 5 we wroc³awskim3O).
W Polsce funkcjonuj¹ dodatkowo formalnie pokrewne nazwiska: Gryfa (o frekwencji 2), Gryfczyñski (3), Gryf! (11), Gryf!-Keller (5), Gryficz (O), Gryfik
(11), Gryfikowska (O), Gryjka (2), Gryjkowiec (11), Gryjkowski (13) i Gryfny
(0)31.
Mitonim gry/jest wiêc stosunkowo rzadkim elementem antroponimii.
Katojkonim ~spa Gryfla nosi tak¿e inn¹ nazwê ~spa Okrêtowa Górna
(nazwa niemiecka tej wyspy to Bredower- Werder). Analizowane nominum propriumjest przyk³adem nazwy kulturowej, pami¹tkowej. Strukturalnie mamy tu do
czynienia z zestawieniem rzeczownika wyspa z przymiotnikiem od apelatywu
gryf32.
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿enazwy firm bezpoœrednio lub poœredniopochodz¹ce od mitonimu gry/notuj¹ najwy¿sz¹ frekwencjê w nazewnictwie trzech miast, tj. Szczecina (41 przyk³adów na 82 z ca³egozbioru nazw
firm, czyli 50% tego typu nazw), Gryfina(ll przyk³adów, ponad 13%) i Gryfic (10
przyk³adów, ponad 12%). Ogó³em te trzy miasta stanowi¹ % systemu chrematonimicznego (tj. jego czêœciobejmuj¹cej nazwy fmn) wyzyskuj¹cego element gryf
W pozosta³ych miejscowoœciachregionu szczeciñskiego tego typu chrematonimy
wystêpuj¹ sporadycznie: Police, Œwinoujœcie- 3 nazwy; Baniewice, Goleniów,
Lobez, Maszewo, P³oty, Pyrzyce - 2 nazwy oraz Barlinek, Dêbno, Do³uje, Kliniska
Wielkie, Ladzin, Miêdzywodzie, Miêdzyzdroje, Par³ówko, Pobierowo, Stuchowo
i ¯órawie - po jednej nazwie.
Obecnie nazwy firm tworzone s¹ najczêœciejprzez w³aœcicielilub osoby z nimi zwi¹zane zawodowo lub prywatnie. Przy wyborze nazwy kierowano siê przede
wszystkim33:
1) bran¿¹ firmy,
2) po³o¿eniemw regionie szczeciñskim,
29

S³owniknazwiskwspó³czeœnie
w Polsceu¿ywanych,pod red. K. Rymuta,Kraków 1992-1994.

30 Ibidem, t. 3 (E-G), Kraków 1993, s. 545.
"d
s. 54 5.
31 Ib lem,

32 Podajêza:A. Be1chnerowska,
T. Bia³ecki: Toponimia...,s. 65. Autorzy opracowaniaw³¹czaj¹ ten
katojkonim do grupy nazw terenowychi l¹dowych (wysp i pó³wyspów).
33

Informacje te zdobYto DoDrzez bezDoœrednierozmoWY z w³aœcicielami.
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3) nazw¹ miasta, w którym finnajest zlokalizowana (Gryfice, Gryfmo),
4) wizerunkiem postaci gryfa zamieszczonym w herbach miast, bêd¹cych
siedzib¹finny(np. Szczecin),
5) ekonomi¹jêzyka (d¹¿noœæ
do nazw krótkich, ale pojemnych znaczeniowo,
np. Euro-Gryf),
6) oryginalnoœci¹nazwy (np. w³aœcicielkaPracowni architektoniczno-budowlanej sprawdzi³a wystêpowanie nazwy Gryfon w Wydziale Aktywnoœci Gospodarczej Urzêdu Miejskiego w Szczecinie, aby upewniæsiê, ¿enazwa, któr¹ chcia³a
nadaæswojej finnie, nie by³a dotychczas u¿ywana. Nazwê wynotowa³a ze S³ownika pojêæplastycznych, pod red. S.W. Kozakiewicza, Warszawa 1976, s. 166),
7) walorami brzmieniowymi, czyli eufoni¹ nazwy (np. Gryfland)34.
Wyniki rozwa¿añ na temat u¿ycia mitonimu gryfw nazewnictwie regionu
szczeciñskiego mo¿na zebraæw kilku punktach:
1. Leksem gryf ze wzglêdu na sw¹ symbolikê jest czêsto wyzyskiwany na
obszarzeskupionym wokó³ Szczecina i - mo¿na chyba uogólniæ- na ca³ym Pomorzu. Jego szczególna produktywnoœæujawni³a siê w ostatnich dwudziestu latach.
2. Wœródzebranych nazw wyra¿nie dominuj¹ chrematonimy i bior¹c pod
uwagê obecny system ekonomiczny, mo¿na s¹dziæ,¿eta tendencja zostanie w najbli¿szym czasie zachowana.
3. Pod wzglêdem strukturalnym w nazwach finn na pierwsze miejsce wysuwaj¹ siêjednowyrazowe z³o¿eniadwu komponentów. Czêste s¹ tak¿ejednowyrazowe nazwy równe omawianemu mitonimowi.
4. Zgromadzony materia³ onimiczny nie stanowi zamkniêtego zbioru. Ulega
nieustannym zmianom. Jestto uwarunkowane ekonomicznie (jedne finny powstaj¹, inne s¹ rozwi¹zywane) i spo³ecznie (organizowane s¹ konkursy, w których
wyró¿nieniami s¹ np. statuetki Gryfa, mog¹ byædrukowane czasopisma, zawieraj¹ce w swoich w tytu³ach cz³on gryf itp.).
5. Potencjalna mo¿liwoœæwyzyskiwania mitonimu gryf w onomastyce jest
praktycznie nieograniczona (np. w trakcie powstawania tego artyku³u, w Szczecinie w dniach 15-18.03.2001 r. zorganizowano Szczeciñskie Targi Budowlane o nazwie Bud-Gryf).

34

Na tematnazw fmn pisa³M. Zboralski w pracy Nomenomenczylijak nazwaæ
firmê i produkt,
Warszawa (b.r.w.).
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Nazwytirm:
1. Aerogryf (Szczecin)
2. Agrozbyt-Gryf(P³oty)
3. Agryf. Oœrodekwypoczynkowy (Baniewice)
4. Agryf. Sp. z 0.0. (Szczecin, Œwinoujœcie,Stargard Szczeciñski, Pyrzyce,
Gryfmo, £obez)
5. Aqua-Gryf (Szczecin)
6. Auto-Gryf. Akcesoria samochodowe (Gryfice)
7. Auto-Gryf. Sp. z 0.0. (Szczecin, £obez)
8. Bio-Gryf (Szczecin)
9. Drew-Gryf. S.C. Sk³ad drzewny (Do³uje)
10. Drew-Gryf. S.C. Sk³ad drzewny materia³ów budowlanych (Szczecin)
11.Elektro-Gryf (Gryfino )
12. E1gryf. Sp. z 0.0. Magazyn papieru (¯órawie)
13. EIgryf. Sp. z 0.0. Papier samokopiuj¹cy, tenniczny i etykietowy (Gryfmo)
14. EIgryf. Zak³ad robót instalacyjnych i wyrobów elektrotechnicznych (Szcze-

cin)
15. Euro-Gryf(Szczecin)

'} ~i_."'.V,.J

16. Geo-Gryf (Gryfino)

.,j

17. Hydrogryf(Gryfice)

:',

,y
i
'i.-"- -'..1, I

;",'q,

18. Indeco-Gryf (Szczecin)

19.1nwestGryf(Gryfice)
20. Klimgryf(Szczecin)

,'i

!!!.. f;' !\L

21. Gryf. Dom handlowy (Maszewo)
22. Gryf. Hotel (Gryfice)
23. Gryf. Hotel (Szczecin)
24. Gryf. Jachtklub(Szczecin)
25. Gryf. Kino (Gryfino)
26. Gryf. MaklerskaSpó³dzielniaPracy(Szczecin)
27. Gryf. Oœrodek
wczasówrodzinnych(Pobierowo)
28. Gryf. Polska¯egluga Przybrze¿nana Ba³tyku (Szczecin)
29. Gryf. Port rybacki (Szczecin)
30. Gryf. PrzedsiêbiorstwoPo³owów Dalekomorskichi Us³ug Rybackich
(Szczecin)
31. Gryf. PrzedsiêbiorstwoPrzemys³uCukierniczego(Szczecin)
32. Gryf. Restauracja(Barlinek)
33. Gryf. Restauracja(Szczecin)
34. Gryf. Spó³dzielniaMieszkaniowa(Dêbno)
35.Gryf. Spó³dzielniaMieszkaniowa(P³oty)
36. Gryf. Szko³atañca(Szczecin)
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37. Gryf. ¯egluga Przybrze¿na (Szczecin)
38. Gryfann. Apteka (Police)
39. Grytbet. Sp. z 0.0. Gie³da samochodowa (Szczecin)
40. Grytbet. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe (Szczecin)
41. Gryf-Bus (Szczecin)
42. Gryfdruk (Police)
43. Gryf-Gaz (Gryfice, Goleniów, £adzin, Pyrzyce, Stargard Szczeciñski)
44. Gryf Gaz (Szczecin)
45. Gryf-Hobby (Gryfino)
46. Gryf-Inco (Miêdzywodzie)
47. Gryf-Inwest (Gryfino)
48. Gryfland (Szczecin)
49. Gryf-Mat. Materia³y budowlane i us³ugi (Szczecin, Kliniska Wielkie)
50. Gryf-Meat. Ubojnia (Stuchowo)
51. Gryfmed-Serwis (Œwinoujœcie)
52. Gryfmed (Szczecin)
53. Gryfon. Pracownia architektoniczno-budowlana (Szczecin)

54.Gryf-Plant(Szczecin)

.

55. Gryf-PIast. Spó³dzielnia Pracy (Szczecin)
56. Gryf-Piast. Sprzeda¿artyku³ów instalacyjnych (Gryfino)
57. Gryfpral. Zak³ad dezynsekcji (Gryfice)
58. GryfSat. Przedsiêbiorstwo projektowo-us³ugowe systemów antenowych
telewizji kablowej i satelitarnej (Szczecin)
59. Gryf-Sat. Tubilewicz H. (Szczecin)
60. Gryfskand. Sp. z 0.0. Produkcja wêgla drzewnego i brykietu (Gryfino)
61. Gryf-Sped l. Transport miêdzynarodowy, spedycja (Gryfino)
62. Gryf Taxi (Szczecin)
63. Gryf-Trans. Transport ciê¿arowy (Police)
64. Gryf-Trans. Wynajem maszyn budowlanych (Szczecin)
65. Gryf-Wet. Zachodniopomorska hurtownia leków weterynaryjnych i dodatków paszowych (Goleniów)
66. Gryfia. Bar rozrywkowy (Œwinoujœcie)
67. Gryfia. Oœrodekwypoczynkowy (Baniewice)
68. Gryfia. Spó³dzielnia Mieszkaniowa (Szczecin)
69. Gryfia. Szczeciñska Stocznia Remontowa (Szczecin)
70. Gryfice S.A. Cukrownia (Gryfice)
71. Gryfice. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych (Par³ówko)
72. Gryfimpex. Hurtownia artyku³ów chemii gospodarczeji kosmetyków (Gry-

fice)
73. Gryfit. PUR (Szczecin)
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74. Gryfita. Zak³adwulkanizacyjny(Szczecin)
75. Gryfita- 2. Sklepwielobran¿owy(Miêdzyzdroje)
76. Gryfix J. M. S.C.Parking(Gryfino)
77. Gryfiel S.C.Serwistelekomunikacyjny.Monta¿centrali faksów(Szcze78. Kserogryf. Zak³adnaprawykserokopiarek(Maszewo)
79.Polmogryf.Sklepmotoryzacyjny(Gryfice)
80. ProgryfS.C. Us³ugi komputerowei informatyczne(Szczecin)
81. Rama-Gryf.Produkcjaokien i drzwi PCV (Gryfice)
82. Telgryf. SP.z 0.0. Zak³adus³ugtelekomunikacyjnych(Szczecin)

EWA RoGOWSKA

AKTYWNOŒÆ S£OWOTWÓRCZA
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GWAR KASZUBSKICH

LUDOWEJ

BERNARDA

NA TLE
SYCHTY

1. S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ksiêdza Bernarda Sychty! , zawieraj¹cy ponad 60 tysiêcy leksemów2, stanowi bogate Ÿród³omateria³ujêzykowego nie tylko dla badañleksykologicznych(w tym mzeologicznych)3, lecz równie¿
s³owotwórczych4. W niniejszym artykule poddam analizie gniazda s³owotwórcze5
l

2

B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw 1967-1976.

Indeksa tergodo S³ownikagwar kaszubskichna tle kultury ludowejBernardaSychty,opracowa-

ny przez B. Roc³awskiego (Wroc³aw 1991), uwzglêdnia prawie 61 tysiêcy wyrazów kaszubskich. Por. H. Popowska-Taborska, Dzieje leksykagrafii kaszubskiej, [w:] ta¿, W. Boryœ,Leksyka
kaszubska na tle s³owiañskim, Warszawa 1996, s. 47.
3 Np. J. Treder, Ze studiów nad .frazeologi¹ kaszubsk¹ (na tle porównawczym), Gdañsk 1986;
tego¿, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989;
tego¿, Frazeologia w S³owniku Bernarda Sychty, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego
UG. Prace Jêzykoznawcze IX (1985), s. 131-167; tego¿, Kaszubskie apelatywa toponimiczne w
S³owniku Bernarda Sychty, [w:] S³owiañskie s³owniki gwarowe, Prace Slawistyczne 110, Warszawa 2000, s. 217-239; K. Handke, Nazwy i okreœlenia miar w »S³owniku gwar kaszubskich« B.
Sychty, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziœ,pod red. J. Tredera, Gdañsk 1995, s. 27-45;
tej¿e, Nazwy barw w »S³owniku gwar kaszubskich« Bernarda Sychty, [w:] Nazwy i dialekty
Pomorza dawniej i dziœ,4, Gdañsk 200 l, s. 23-41; E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roœlinuprawnych, Gdañsk 1998.
4 Np. E. Breza, Podstawowe wiadomoœci z morfologii, [w:] Kaszubszczyzna - Kaszebizna, red.

5

naukowy E. Breza, Opole 2001, s. 125-184, zw³aszcza s. 125-150; B. Kreja, Czasowniki zdrobnia³e na -k- w dialektach polskich oraz innych jêzykach s³owiañskich, "Z polskich studiów
slawistycznych" V (1978), s. 67-71; tego¿, Kaszubskie i innos³owiañskie przymiotniki typu ma³uszki 'maluœki', "Jêzyk Polski" LXXXI (1991), s. 115-119; ten¿e, Ze s³owotwórstwa kaszubskiego: l. Kaszubski przyrostek deminutywny -(isæ)ko, 2. Uwagi o kaszubskich formacjach
feminatywnych typu Niemcka 'Niemka', 3. Kaszubskieformacje na -ca « -ica), "Studia z Filologii
Polskiej i S³owiañskiej", 1991, s. 57-64; E. Rogowska, Pluralne nazwy roœlin w »S³owniku gwar
kaszubskich« B. Sychty, Zeszyty Naukowe UG. Filologia Polska. Prace Jêzykoznawcze, 1994,
nr 19-20, s. 181-187.
Por. H. Jadacka, Rzeczownik polski jako baza derywacyjna. Opis gniazdo~, Warszawa 1995. Od
w³aœciwej analizy gniazdowej mój opis ró¿ni siê tym, ¿e stanowi¹ce bazê dla dalszych badañ
nazwy roœlin jako wyrazy wybrane ze wzglêdów semantycznych nie musz¹ byæ niepodzielne
s³owotwórczo. co w wypadku w³aœciwej analizy gniazdowej stanowi warunek konieczny.
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(inaczejrodziny derywacyjne6)nazw roœlin7 wystêpuj¹cych w tym s³owniku, a wiêc:
a) formacj e s³owotwórcze utworzone bezpoœredniood nazw roœlin,b) wyrazy pochodne od derywatów od tych nazw, c) derywaty od derywatów od derywatÓw od
nazw roœlin i d) derywaty od derywatów od derywatów od derywatów od nazw
roœlin,a zw³aszcza formacje typu b, c i d8. Opis aktywnoœci s³owotwórczej9 kaszubskich nazw roœlinmo¿e pe³niædwie funkcje: l) wzbogaca obraz systemu s³owotwórczego kaszubszczyzny!Opoprzez ukazanie jego fragmentu nie od strony
derywatów i œrodkóws³u¿¹cych derywacji s³owotwórczej, lecz od strony podstaw
s³owotwórczych, 2) dostarcza informacji o miejscu roœlin w utrwalonym w kaszubszczyŸnieobrazie œwiata!!.
W artykule tym biorê pod uwagê zarówno te derywaty, które zosta³y utworzone od nazw roœlinu¯ytych w znaczeniach "czysto roœlinnych",jak i te, których

6

7

Taki tennin stosujeB. Kreja, omawiaj¹c aktywnoœæ
s³owotwórcz¹wyrazu morze(~raz morze
i jego derywatywjêzykupolskim i innychjêzykachs³owiañskich,GdañskieStudiaJêzykoznawczeV, s. 1-15).Por.te¿tego¿,~razryba ijego derywatywjêzykupolskim (na tle s³owiañskim),
"SprawozdaniaGTN", 1991,s. 130-132.
Przez "nazwy roœlin" rozumiem tu nazwy gatunków roœlin,a wiêc nie biorê pod uwagê wyrazów

z wy¿szychi ni¿szychpoziomów potocznej i naukowej taksonomii botanicznej,takich jak z

jednej strony dfiivo, grib itd., te¿ t jJervulce 2. 'wczesne grzyby', z drugiej zaœ- takich jak baba/

zwykle pl. babi?"
13.'odmianapóŸnychgruszek',te¿Piñti?"plt.
'ma³e,drobneziemniaki', uwzglêdniam jednak wyrazy takie jak trava, mex itp., traktowanejako nazwy gatunkowew taksonomii
potocznej.Do roœlinzaliczamgrzyby kapeluszoweoraz- za sugesti¹Sychty,który opatrujeich
nazwy kwalifikatorem bot. - zio³a przyprawowe(np. jJepf).
8

9

10

11

Formacje utworzone bezpoœredniood nazw roœlinomówi³am dok³adniej w artykule Derywaty od

nazwroœlinw »S³ownikugwarkaszubskichna tle kultury ludowej«BernardaSychty,[w:] Nazwy
i dialektyPomorzadawniej i dziœ,pod red. J. Tredera,Gdañsk2003 [w druku].
Por. H. Jadacka,Aktywnoœæ
s³owotwórczapolskich rzeczownikówniemotywowanych(na materiale gniazdo~m), Warszawa1991;tej¿e,Potencjas³owotwórcza
polskich rzeczownikówniemotywowanych.Charakterystykailoœciowa,"PoradnikJêzykowy", 1992,z. 7, s. 475-484;tej¿e,Od
czegozale¿yaktywnoœæ
s³owotwórczarzeczownikóww jêzykupolskim?, "Poradnik Jêzykowy",
1994,z. 7, s. 1-10.
Systems³owotwórczykaszubszczyzny- ze wzglêdu na wykorzystaniemetody gniazdowejopisywanyjest tu, niestety,bez uwzglêdnieniaprzestrzennegozróŸnicowaniamateria³uleksykalnego,tak charakterystycznego
dla gwar,por. J. Sierociuk, Wp³ywczynnikageograficznegona
semantykêgwarowegoformantu. In: SwetlanaMendel(Hrsg.). SlavischeWortbildung.Semantic
und Kombinatorik. Miinster-London-Hamburg2002, s. 461.
Temu celowi s³u¿¹ m.in. podobne badania nad nazwami roœlinw zakresie onomastyki, np. M. Biolik, Jemio³a w nazwach z terenu Warmii i Mazur, "zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego, Prace Jêzykoznawcze", 1985, s. 13-20; A. Starzec, Toponimiceske
nazvanija osnovannye na slove JEMIO£A (OMELA), "zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace Jêzykoznawcze", 1982, z. 69, s. 465-468; K. Kwaœniewska-M¿yk, Slovo D¥B
i ego proizvodnye v polskoj toponimii, Proc. of 13th Int. Congress of. Onom. Sciences vol. 1,
s. 699-706. Por. te¿ B. Kreja, Buk i nazwy pochodne jako podstawa s³owotwórcza polskich nazw
miejsco~ch, "zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Prace Historycznoliterackie", t. 1011. s. 91-97.
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podstaw¹ s¹ nazwy roœlin wystêpuj¹ce w znaczeniach metonimicznych (a wiêc
równie¿ nazwy czêœciroœlin, a tak¿e na¯wy produktów z nich otrzymywanych
itp. )12, a nawet te, które powsta³y od nazw roœlinu¿ytych w znaczeniach metaforycznych (np. retñónk 2. ¿art. 'wódka', róza 7. med. 'ostra choroba zakaŸna')13.
2. Na oko³o 1150 nazw roœlin zawartych w 7 tomach S³ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty14 derywaty tworzy tyl~o 167 nazw,
a wiêc 14,4%. To stosunkowo niedu¿o, gdy¿ S³ownik gniazd s³owotwórczych
wspó³czesnego jêzyka ogólnopolskiegolS potwierdza istnienie derywatów od
47% notowanych w nim nazw roœlin(tzn. od 360 z 764 nazw)16, w dwu s³ownikach jêzyka górno³u¿yckiegol?, traktowanych ³¹cznie, zarejestrowane zosta³y derywaty od 21,5% uwzglêdnionych w nich nazw roœlin(od 143 ze 665 nazw)ls , a w
gwarze wsi Wagi w powiecie ³om¿yñskim derywatami opatrzonychjest 24% nazw
roœlin(117 z 467 nazw)19.Niski wskaŸnik aktywnoœcis³owotwórczej kaszubskich
nazw roœlinw œwietlemateria³ów zebranych przez Sychtê dowodzi przede wszystkim bogactwa nazewniczego materia³u botanicznego udokumentowanego w jego
S³owniku, wspó³czynnik ten obni¿aj¹ bowiem liczne synonimy, warianty morfologiczne i zleksykalizowane odmiany fonetyczne, a tak¿e nazwy rzadkie i/lub znane
na ma³ym obszarze, których inne leksykony zazwyczaj nie podaj~O .

12

S³ownik Sychty nie wyró¿nia ich zazwyczajw osobnychpodhas³ach.

13 Przyjmujê, ¿e znaczenia metonimiczne pozostaj¹ ze znaczeniami podstawowymi w zwi¹zku
przyleg³oœci przestrzennej i/lub przyczynowo-skutkowej, natomiast znaczenia metaforyczne
oparte s¹ na podobieñstwie formalnym i/lub funkcjonalnym.
1s

E. Rogowska,Pluralne nazwyroœlinw »S³ownikugwar kaszubskich...«...,
s. 182.
S³ownikgniazd s³owotwórczychwspó³czesnego
jêzyka ogólnopolskiego,pod red. naukow¹ H.

16

Jadackiej, t. 1.: T. Vogelgesang,
Gniazdaodprzymiotnikowe,t. 2: H. Jadacka,M. Bondkowska,I.
Burkacka, E. Grabska-Moyle, T. Karpowicz, Gniazda odrzeczownikowe, Kraków 2001.
E. Rogowska, Aktywnoœæs³owotwórcza nazw roœlin w polszczyŸnie (w œwietleS³ownika gniazd

14

s³owotwórczychwspó³czesnego
jêzyka ogólnopolskiego),[w druku, w:] Wokó³struktury s³owa.
Ksiêgapami¹tkowa dedykowanaProfesorJaninie Domin z okazjijubileuszu 70. urodzin.
17 F. Jakubas,Hornjoserbsko-nemski
s³ownik(Obersorbisch-deutches
Worterbuch),Budysin/Baut-

18

zen 1954,Nak³adVerlagDomowinaorazHornjoserbsko-ruskis³ownik,zestaja³K. K. Trofimowicz, Ludowe Nak³adnistwoBudysin, Nak³adnistwo"Ruska rec" Moskwa, 1974.
E. Rogowska,Derywaty od nazwroœlinwjêzyku górno³u¿yckim,w druku.

19

E. Rogowska, Gwaro1ry obraz roœlinw œwietleaktywnoœcinominacyjnej ich nazw (na przyk³adzie

20

gwary wsi Wagiw powiecie ³om¿yñskim)[w druku].
Np. w S³ownikugniazds³owotwórczychwspó³czesnego
jêzyka ogólnopolskiegowszystkiewyrazy has³owepochodz¹z Ma³egos³ownikajêzykapolskiegopod red. S. Skorupki,H. Auderskieji
Z. £empickiej, natomiastderywaty zosta³yzaczerpniêtezarówno z tego leksykonu,jak i z 10
tomów S³ownikajêzykapolskiegopod red. W. Doroszewskiego,z Suplementudo tego s³ownika
oraz ze S³ownikajêzyka polskiego pod red. M. Szymczaka.Ponadto dodano do nich nowy
materia³leksykalnyzawartyw Komputero1rym
s³ownikujêzykapolskiegoPWN, a "uzupe³niaj¹co zespó³korzysta³ te¿z w³asnegodoœwiadczenia
jêzykowego" (t. l, s. 13). Takie za³o¿enia
metodologiczneautomatyczniepowoduia wzrost wspó³czynnikaaktywnoœcis³owotwórczej.
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Te 167 nazw jest podstaw¹ 679 derywatów, na jedn¹ nazwê roœlinyaktywn¹
s³owotwórczo przypada zatem œrednio4,07 formacji. Gdyby wzi¹æ pod uwagê
wszystkie kaszubskie nazwy roœlin,równie¿ te nieprzejawiaj¹ce aktywnoœcis³owotwórczej, œrednialiczba ich derywatów wynios³aby 0,5921.
2.1. S³ownik Sychty poœwiadczaderywaty od nazw 141 gatunków roœlin.Po
3 nazwy aktywne s³owotwórczo ma w kaszubszczyŸnie 8 roœlin: 'babka zwyczajna' (psi j¹zek - 3 derywaty, piñczelove leste - 1 derywat, vfodove leste - 2
derywaty; por. te¿zid 'babka w¹skolistna'), 'borówkaczemica' (bfesñice-l,jagoda
-10, sternica -1), 'brukiew' (bruk -4, vrek - 13, t kric- 2), 'ja³owiec' (jalóvc/
jalovec - 4, jiglena/jeglena - 2, kaduk - 2), 'kartofle' (bulva - 35, grule - 1,
t tujla - 5), 'pokrzywa ¿egawka' (pafava - 1, pafuxa - 1, zagóvka!zegóvka 1), 'seradela' (radela - 2, saradela - 1, zaradela - 1), 'skrzyp polny' (xoscka - 1,
kostka - 1, skfep - 1; por. te¿ kvasnatrava 'skrzyp b³otny' -1). Po 2 nazwy
aktywne s³owotwórczo ma 10 roœlin: 'borówka bagienna' (loxina/loxóna - 2,
skVercena- 1), 'dynia' (baña - 5, deña - 2), 'gryka' (bukVita - 3, [greka] - 4),
'kaczeniec' (kacór 4. - 1, krove kVate - 4), 'kruszyna' (kresena - 2, vilcejagode/vilca visña - 2), 'œwierk' (dana - ll,jagla
I - 1), 'sosna' (xójka - 20,
sosna - 2), 'œmia³ek' (óvskd trava - 1, óvsana trava - 1), 'szczaw' (kvasne
leste - 1, scav/scava - 1), '¿yto' (rez - 6, zeto - 6). Najwiêksze ró¿nice w liczbie
derywatów od nazw synonimicznych wystêpuj¹ pomiêdzy wyrazami bulva (35)
a grule (1) i t tujla (5); xójka (20) a sosna (2); dana (11) ajagla I (1); vrek (13)
a bruk (4) i t kric (2); jagoda (10) a bfesñice (1) i scefñica (1). Tyle samo
derywatów maj¹ natomiast rei i zeto (po 6), kresena i vilce jagode/vilca visña
(po 2) oraz xoscka, kostka i skfep, óvskd trava i óvsana trava, pafava, pafuxa
i zagóvka/zegóvka, kvasne leste i scav/scava (po 1). Ponadto czêste s¹ sytuacje, gdy derywaty tworzy tylko jedna z nazw, podczas gdy jej synonimy nie przejawiaj¹ aktywnoœcis³owotwórczej.
2.2. Liczba derywatów utworzonych od jednej nazwy waha siê od 1 do 3522.
21

Ten pierwszy wspó³czynnik jest bliski œredniejliczbie derywatów od nazw roœlin poœwiadczo-

nych w S³ownikugniazds³owotwórczychwspó³czesnego
jêzyka ogólnopolskiego(4,0l fonnacji
na 1 nazwêroœlinyaktywn¹ s³owotwórczo)i w gwarzewsi Wagi (3,99) oraz nieco wy¿szyni¿
w dwu branychpod uwagês³ownikachjêzyka górno³u¿yckiego(3,4), natomiastdrugi wskaŸnik
jest ponad trzykrotnie ni¿szy ni¿ w jêzyku ogólnopolskim (1,9 fonnacji na 1 nazwêroœliny),
o po³owê ni¿szy ni¿ w gwarze wagowskiej (0,97) i o Y4 ni¿szy ni¿ w jêzyku górno³u¿yckim

22

(0,74). Struktura statystyczna derywatów od nazw roœlin zarejestrowanych w S³owniku gwar
kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty jest wiêc najbli¿sza materia³om jêzykowym s³owników górno³u¿yckich. Jednak ze wzglêdu na zasadniczo odmienne sposoby doboru hase³ w badanych s³ownikach, porównywane wspó³czynniki opisuj¹ wy³¹cznie zawartoœætych leksykonów,
nie zaœorganizacjê systemów leksykalnych danych jêzyków.
Dla porównania: liczba derywatów utworzonych od jednej nazwy gatunku roœliny w materia³ach

S³ownikagniazd s³owotwórczychwspó³czesnego
jêzyka ogólnopolskiegowaha siê od 1 do 36,
w nW11
~³ownikachgómo³u¿vckich- od 1 do 20. w !!Warzewallowskiei - od 1 do 18.

