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Pòd datumã 30égo junégo 1907 rokù matka s. p. dr-а Friedricha Lorentza 
zapisëje w swòjim dniownikù: „Timczasã Friedrich prowadzi z pewnim dr-ã 
Maykòwscim [!] z Kòscérznë môlëchną dołożną wanogã (to je rézã dlô 
przëjamnoscë). Jem baro rôd, że Friedrich pòznajemniù sã z uczałëmi lëdzmi. 
Maykòwsci dejade je Pòlakã ë katolëkã.”

Jesz rôz rok pòzdnié, pòd datumã 30égo julégo 1908égo roku matka pi
sze: „Friedrich z dr-ã Maykòwscim są wëjachóni do Łebë.”

Czekawo, ze w lëstach s. p. F. Lorentza do nowégo znajómca z uczałëch 
wanogów znajdëjemë pòcwierdzenié faktu znajemnotë ju òd tégò samégo 
1908égò rokù z Kartuz.Tu, pòd datumã 17égo nowembra, chòdzi ò diapoziti- 
wë słowińscié kurzónci (pò slowińskù kapòwnice, pò niemiecku Rauchhaus-u) 
z Gardna i jinszé Lorentza ë Majkòwsciégo pòspólno jinteresëjącé sprawë. 
Na jedni karcę (pocztówce) napisôł Lorentz kaszëbscié zdaniô greccimi lëte- 
rama. Z tégò nie blós je widzec, że chcôł niechac, abë bële chto móg tekst 
òdczëtac, ale jasno téż sã staje, jak bëlno sã miéwali ùczałi drëchòwie pisząc 
sobie w tacich „krëjamnëch” lëterach, chtëmé blós le partner uczałi òdczëtac 
móg.

Wôżnô je korespondencëjô nëch ùczalëch lëdzi i bez to, ze dowiadëjemë 
sã téż kąsink ò òsobistëch sprawach Lorentza, jakno ò jegò òżenkù. Majkòwsci 
wiedno móg sã czëc pòinformòwónim ò wszelejacich nowszëch planach 
kaszëbscich dokôzów drëcha, w slédnëch latach téż ò pòstãpkach jego Po-
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moranisches Wörterbuch, kaszëbsciégo słowarza. W slédnëch latach żëcégo 
pòd materialnim wzglãdã szło Lorentzowi ju kąsk lepié, bò móg z zôpłatë 
Prëscié Akademijé Nôùk żëc, bëc z białkąna urlopie w Berlinie abò bëc w léka- 
rzenim w Turindze. Ale i ò Majkòwscim dowiadëjemë sã, że béł filatelista 
(abò markòwnikã), że nie wiedno béł zdrów, ze równo chwiérôł. Béł Lorentz 
baro zainteresowóny pòstãpkã Majkòwsciégo romana Żëcé ëprzigòdë Rému
sa, abë móg nowé dlô niego wërazë ë rzeczeniô włączëc do Pomoranisches 
Wörterbuch. Slédni lëst Lorentza do Majkòwsciégo nosi datum 8égo nowem- 
bra 1936 rokù. Pisze ò nônowszim stanie prôc nad słowarzã: doszed do literë 
N. Zapëtëje Majkòwsciégo ò konkretne kaszëbscié słowa, ciéj mô wątplëwoscë 
со do jich brzmieniô i znaczeniô. Wëdaje sã, że nen lëst to béł ju nôslédni 
Lorentza do Majkòwsciégo. Niecali rok póznié zamiar Lorentz, w blëze dwa 
lata ód nôslédnégò Lorentzowégo lëstu ùmiar Majkòwsci. Żëcé dwùch zasłu- 
żonëch dlô Kaszëbów lëdzi sã spełniło.

Jem té dbë, że niemô drëdziégo człowieka, z chtëmim Lorentz bë tak 
wiele korespondowôł jak z Majkòwscim. Mòżna dokònac sã, że mimo nie- 
równotë dbów abò pòzdrzatków, konfesëji i nôrodnoscë w żëcim tëchùczałëch, 
wësztôłconëch lëdzi, abë pòdchwëcëc słowò s. p. matki Lorentza, pisali do se 
òd samégo zawarcô znajemnotë prawie do samé smiercë.

Dokumentacëjô tëch faktów i lëstów Lorentza do Majkòwsciégo jest 
w móim artikule, chtëren je òddrukòwóni w „Zeitschrift für Slawistik”, R. 33 
(1988), s. 575 -  584 ôs w dniownikù s. p. matki Lorentza (w spùscëznie pò 
Lorentzu, znajdëjąci sã w centralne archiwie Berlinscié Akademijé Nôùk).


