
Małgorzata Klinkosz

„Językowy, literacki oraz kulturowy
obraz Pomorza dawniej i dziś” –
konferencja pomorska
Acta Cassubiana 13, 492-494

2011



Małgorzata Klinkosz
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W  dniach 22-23 września 2011 roku w  budynku W ydziału F ilologicznego  
i H istorycznego U G  przy ul. W ita Stwosza 55 odbyła się konferencja naukowa 
nt.: „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś” zorga
nizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego, D ialektologii i Onomastyki 
Instytutu F ilologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski.

Konferencja stanowiła rozszerzenie problematyki sympozjum dialektologicz- 
no-onomastycznego, poświęconego pamięci Profesora Huberta Górnowicza (1922
-1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdańskiego ośrodka 
naukowego. Sympozjum było organizowane cyklicznie w  celu kontynuowania 
i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora, a jego  koordynatorką była  
Róża W osiak-Sliwa. W  tym roku, w espół z Instytutem Kaszubskim, nadano mu 
bardziej interdyscyplinarny charakter. Dyskutowano o zjawiskach językow ych  
Pomorza dawniej i dziś, w ielojęzyczności Pomorza, bilingw izm ie, hybrydach ję 
zykow ych, now ych zjawiskach literackich, podwójnym  nazewnictwie, w pływ ie  
uregulowań prawnych na zjawiska językow e, zmianach społecznych i sytuacji 
językow ej, św iadom ości językow ej, prestiżu języków  i dialektów oraz o w pływ ie  
edukacji na sytuację językow ą. K westie językow e rozważano z różnych perspek
tyw: filologicznej, literaturoznawczej, prawnej, społecznej, kulturowej, antropo
logicznej i edukacyjnej. Rozpoczynając konferencję, prof. Józef Borzyszkowski 
uzasadniał potrzebę refleksji nad zróżnicowaniem  etnicznym i w spólnotą kul
turową Pomorza, nakreślił historię badań dotyczącą dzisiejszej sytuacji K aszu
bów, m ów ił o ich pochodzeniu, tożsam ości, integracji i w ielorakości kulturowej. 
Spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych -  językoznaw ców , kul- 
turoznawców, historyków i literaturoznawców oraz teatrologów, stworzyło oka
zję do w ieloaspektow ego spojrzenia na kwestię w spółczesnego obrazu kulturo
w ego Pomorza.

W  pierwszym  dniu sesji obrady m iały charakter plenarny, zaś w  drugim dniu 
spotkania uczestnicy pracowali w  dwóch sekcjach. Zasadniczy zrąb problematyki
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wiążącej się z obrazem kulturowym zarysowali referenci w pierwszym dniu kon
ferencji podczas sesji przedpołudniowej. Charakter wprowadzający miały wystą
pienia prof. Józefa Borzyszkowskiego, prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, 
prof. Jadwigi Zieniukowej i prof. Witolda Mańczaka. Prof. Cezary Obracht-Pron- 
dzyński wskazał na wielorakie przeobrażenia sytuacji jêzykowej Pomorza, za
chowanie przez nie specyfiki kulturowej, trwanie społeczności kaszubskiej, ale 
także funkcjonowanie na tym terenie różnych mniejszości narodowych, podej
mowanie prób rewitalizacji i upowszechnienia innych dialektów pomorskich, głów
nie kociewskiego i borowiackiego, czemu także służą zabiegi wokół edukacji re
gionalnej, publikowanie tekstów literackich, wydawanie czasopism, czy też pro
wadzenie badań naukowych. Prof. Jadwiga Zieniukowa określiła miejsca jêzyka 
kaszubskiego w tekstach naukowych. Zwróciła uwagê na prace badawcze zmierza
jące do przedstawienia jego wyróżników gramatycznych i leksykalnych. Warto
ściowym fragmentem referatu była część poświęcona wewnêtrznemu zróżnicowa
niu kaszubszczyzny. Prof. Witold Mańczak wspominał o słowiańskiej wspólno
cie, do której należeli Kaszubi, wskazał na ich genezê i wewnętrzne zróżnicowanie. 
Szczegółowa analiza, zwłaszcza jêzykowa, w sferze normalizacji kaszubszczy
zny stała się tematem referatu prof. Jerzego Tredera, który mówił o poglądach 
autora Kaszubskiego słownika normatywnego, Eugeniusza Gołąbka; dr Tomasz 
Wicherkiewicz poruszył kwestie europejskich j ęzyków kolateralnych i dokonał 
ich zestawienia z kaszubszczyzną. Dr Nicole Dołowy-Rybińska dopełniła obrazu 
swego przedmówcy w referacie sytuującym Kaszubów na tle innych mniejszości 
jêzykowych Europy, z kolei prof. Maria Pająkowska-Kensik wskazała na relacje 
miêdzy dialektem kociewskim a ideami regionalnymi. Katarzyna Sturmowska 
w swoim wykładzie Wzianam se mantel na głowa, czyli o frazeologii w dialekcie 
kociewskim na podstawie nowych tekstów gwarowych, dopełniła ogólnego obrazu 
dialektu. Tematem frazeologii w utworach Franciszka Fenikowskiego zajęła się 
również prof. Urszula Kêsikowa. O życiu codziennym gdańskiej mieszczki w XVII w. 
mówiła prof. Regina Pawłowska, natomiast Anna Sobiecka w niezwykle ciekawy 
sposób zaprezentowała działalność Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słup
sku, zajmując się motywami pomorskimi w jego repertuarze. Jêzykowo-kulturo- 
wemu obrazowi Pomorza, na podstawie sloganów promujących pomorskie marki 
terytorialne, poświęcony był referat Beaty Kłos.

Drugi dzień obrad zorganizowano w sekcjach. W pierwszej pojawiły się róż
norodne tematy, prof. Edward Breza mówił o „starości” widzianej oczami kultu- 
roznawcy i j ęzykoznawcy. Podstawowym założeniom bilingwizmu poświęcone 
były referaty prof. Danuty Stanulewicz, która wskazała na preferencje młodzieży 
wzglêdem jêzyka polskiego i kaszubskiego i dr Małgorzaty Klinkosz, która mó
wiła o kaszubskich chrematonimach, wskazując na ich poliwalentność kulturową. 
W kręgu onomastycznym pozostawały referaty dr hab. Zenona Licy o antroponi
mach w twórczości Hieronima Derdowskiego i prof. Krystyny Szcześniak o na
zwach własnych w bajkach Guentera Schiwego. Nazwiskom równym nazwom
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w si pomorskich w  „Liber beneficiorum Dom us Corone Marie prope Rugenwold  
(1 4 0 6 -1 5 2 8 )” cz. V  przyjrzał się dr Andrzej Chludziński, natomiast dr Jarosław 
Szuta przedstawił nazw y geograficzne w  księgach parafialnych Jeleńcza (X V I-  
-X IX  w.). Dr Róża W osiak-Sliwa m ów iła o potrawach i napojach kaszubskich  
oraz ich nazwach. Tendencje nominacyjne w e w spółczesnym  trójmiejskim na
zewnictwie osiedli i budynków m ieszkalnych były przedmiotem rozważań dr Ewy 
Badydy. N iezw ykle ciekaw y okazał się wykład dr Lucyny Warda-Radys o inte- 
riekcjach i ich sytuowaniu w zględem  eufem izm ów nazywających narządy płciowe 
i procesy wydalania w  kaszubszczyźnie.

Tematykę dydaktyczną reprezentowały dr Aneta Lewińska i dr Justyna Po- 
mierska w  referacie o przysłowiach w  elementarzach pomorskich, natomiast c ie 
kawe etym ologie ludowe om ów iła dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, wskazując 
na ich udział w  tworzeniu obrazu historii Pomorza.

Cześć literacką rozpoczął w  odczycie prof. Tadeusz Linkner, który m ów ił 
o kościerskich Kaszubach pod pruskim zaborem w edle korespondencji słanej do 
„Przyjaciela”, czasopism a ukazującego się na Kaszubach. Cechy językow e kaza
nia ks. Stanisława Trebnica w ygłoszonego podczas m szy pogrzebowej Jakuba 
Wejhera 22 marca 1657 r. były przedmiotem refleksji dr Izabelli Kępki. Prof. 
Daniel Kalinowski poruszył problem zbrutalizowanego liryzmu w  Pomorskiej 
prozie Daniela Odiji, natomiast dr hab. Marek Cybulski zajął się zwrotami grzecz
nościow ym i w  kaszubskich dramatach Jana Karnowskiego. W ygłoszonym  pod
czas konferencji referatom towarzyszyła ożyw iona dyskusja. Powracało w  niej 
w iele wątków. zabierający głos podkreślali potrzebę wypracowania wspólnego  
warsztatu naukowego w  badaniu zjawisk językow ych, literackich i kulturowych 
na Pomorzu.

Obrady zamknęła debata o statusie językow ym  kaszubszczyzny. Konferencja 
wzbudziła duże zainteresowanie świata nauki i mediów. Pokazała kierunki inter
dyscyplinarnych poszukiwań w  zakresie kaszubszczyzny, Kaszub i Pomorza, wska
zała perspektywy współdziałania w  tym  zakresie różnych środowisk badawczych.


