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Profesor Hanna Popowska-Taborska należy nie od dziś do grona filarów sla
w istyki światowej, a w  Instytucie Slawistyki PAN, m im o emerytalnego statusu, 
nieustannie w zbogaca jego dorobek naukowy, wydając w  różnych ośrodkach w ła
sne prace -  artykuły i książki, z których spora część dotyczy bezpośrednio ka- 
szubszczyzny. K aszubszczyzna bow iem  należy od początku jej pracy naukowej 
do najważniejszych przedm iotów jej badań -  i to zarówno ta historyczna, jak  
i współczesna.

Z ostatnich kilkunastu lat warto tu przywołać choćby trzy tom y jej studiów, 
z których trzeci wydany został przez Instytut Kaszubski pt. Szkice z kaszubszczy- 
zny. Dzieje badan, dzieje języka, zabytki, etymologia, Gdańsk 2006. W  roku ubie
głym  natomiast zakończone zostało jej i prof. W iesław a Borysia w ielkie dzieło  
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, 6-tom owa publikacja, obejmująca w  t. VI 
„Indeksy wyrazowe do tom ów  I-V ”, SOW, W arszawa 2010, ss. 345. Warto też 
przywołać wydaną rok wcześniej jej i Ewy Rzetelskiej-Feleszko książkę pt. Dia
lekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja 
i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga 
Wenkera w latach 1879-1887, SOW, W arszawa 2009, ss. 307, map 65.

N ajnow szy i tu prezentowany tom  prac pt. Z różnych szuflad stanowi książkę 
upamiętniającą jej 80-lecie urodzin. Ze względu na ten jubileuszowy charakter ksią
żki obok prac językoznaw czych znalazły się w  niej także w spom nienia autorki, 
szczególnie cenne, nie tylko dla językoznaw ców  czy historyków. Książka zawiera 
także Bibliografię Hanny Popowskiej-Taborskiej, obejm ującą publikacje z lat 
1955-2020. Ten niby tylko załącznik sam w  sobie stanowi w yśm ienitą lekturę, 
um ożliwiającą poznanie ogromnego dorobku Pani Profesor. Problematyka kaszub
ska zaistniała w  nim już w  1955 r., kiedy to wraz z innymi relacj ono wała na łamach 
„Poradnika Językow ego” -  Z dotychczasowych prac nad „Atlasem Pomorza 
Lewobrzeżnego” -  późniejszego Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów
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sąsiednich oraz opublikowała artykuł Z gwary luzińskiej (Teksty). Odtąd co roku 
otrzymujemy kolejne jej publikacje kaszuboznawcze, z których najmłodsza, można 
rzec cząstka, znalazła się także w  prezentowanym tu tom ie.

Zebrane w  tym że tom ie prace prezentują w szystkie -  najważniejsze pola ba
dań słow ianoznaw czych Hanny Popowskiej-Taborskiej. Sygnalizują to tytuły ko
lejnych części zbioru: I. Słowiańszczyzna północno-zachodnia, II. Polszczyzna, 
III. Kaszubszczyzna, IV. Łużycczyzna, V. Varia, VI. Relacje i wspomnienia.

Każdy z tych artykułów zasługuje na analizę, om ów ienie, a każdy tekst na 
lekturę. Znam ienne, iż  część III. Kaszubszczyzna jest najobfitsza, a ponadto 
w  każdej z pozostałych znajdujemy prace ważne także dla świata kaszubsko-po- 
m orskiego. W  cz. I. będzie to np. artykuł Opozycja swoi/obcy w języku ginących 
społeczności Drzewian połabskich i pomorskich Słowińców, a w  cz. II. Kancjonał 
Gdański z roku 1723 i Zapomniany zbiór kociewskiego słownictwa. Z kolei cz. IV. 
Łużycczyzna, zawierająca tylko dwie prace, m ożna pow iedzieć, że z tytułu pokre
w ieństw a zachodnio-słow iańskiego bliska jest także Kaszubom. W  cz. V. Varia -  
Kaszubów dotyczą choćby artykuły: Oprapoczątkach „łże-elity” i Wiersza, wię- 
cierz i żak (przyczynek do dziejów kontaktów językowych).

Jak już wspom niałem , dla historyka, choćby tylko badań słowiańszczyzny, 
w  tym kaszubszczyzny, szczególnie interesująca jest cz. VI. Relacje i wspomnie
nia, a w  niej m.in. teksty: Pięćdziesiąt lat badań kaszuboznawczych w Polskiej 
Akademii Nauk, Kiedy Nauka spotyka się z Historią, Kociewie w twórczości Ber
narda Sychty, Bogusław Kreja -  przedstawiciel „pokolenia wczesnych lat trzy
dziestych ” (1931-2002) i Wspomnienie o Friedhelmie Hinze -  badaczu kaszubsz
czyzny. Ostatni tekst wspom nieniowy, Zdzisław Stieber (1903-1980) w urywkach 
wspomnień i własnych wypowiedzi, obejmuje pośrednio także początki badań na
ukowych nad kaszubszczyzną samej autorki, podejmującej pracę w  PAN u boku 
bohatera, będącej współautorką i kontynuatorką dzieła jego  życia -  Atlasu języko
wego kaszubszczyzny.

N ie  siląc się na analizę zawartości całej pięknie wydanej i bogatej w  treści 
księgi, obejmującej ważne dla nas dokonania badawcze Hanny Popowskiej-Ta
borskiej , zwracam tylko uwagę na tekst Kiedy Nauka splata się z Historią, pocho
dzący z książki pt. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. 
J. M aćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, J. Tredera, Gdańsk 2006, którego g łów 
nym bohaterem jest Nauka i Historia, ich przeplatanie się w  życiu prof. Huberta 
Górnowicza, udokumentowane w  jego  listach do prof. H. Popowskiej-Taborskiej 
z okresu „Grudzień 1970” i „Sierpień 1980” oraz początków stanu wojennego. 
W  jednym  z listów  znajdujemy sierpniowy Przepis po polsku, humorystyczny 
wierszyk, sygnalizuj ący tamtą rzeczyw istość polską, a pośrednio uświadamiaj ący 
stan w spółczesności -  drogę, jaką przeszliśm y w  latach 1980-2010. Generalnie 
także dorobek naukowy autorki omawianej książki ilustruje rozwój badań i o l
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brzymie dokonania kaszuboznawcze slawistyki polskiej i samej prof. Hanny Ta- 
borskiej w II połowie XX i w początkach XXI wieku.

Był czas, kiedy wszelkie badania kaszuboznawcze przyjmowane były w Gdań
sku i na Pomorzu z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem, czego dowody znaj
dziemy na łamach „Pomeranii”. Badania te jednocześnie inspirowały społeczność 
kaszubsko-pomorską i przyspieszały jej rozwój kulturowy, konsumowane nie tylko 
przez miejscowe elity. Postulowane przed laty programy, obejmujące m.in. naukę 
języka kaszubskiego w szkole, stały się faktem. Pozostaje problem współczesnej 
konsumpcji owoców pracy uczonych w społeczności zrzeszonej, choćby tylko 
wśród nauczycieli języka kaszubskiego. Mam cichą nadzieję że przynajmniej do 
części z nich dotarły już Szkice z kaszubszczyzny prof. H. Popowskiej-Taborskiej 
i dotrze także ta najnowsza książka, zawierająca jej cenne publikacje Z rożnych 
szuflad. Dziękując zań, czekamy na więcej...


