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W rokù 2011 z le żnoscë tegò, że sa ma Radzëzna, ji Pre zy dium
i Kòmi sje dze ja ją w no wim skła dze – kò razã z wëbiérã nowégò

Za rzą du K -PZ i jegò Na czel ny Radë nastãpùje téż wëbiér nowëch
nôle żni ków Radzëznë, a pòso bi cą ji dze we lo wa nié i ùkònsti tuòwa nié
sã sta tu towëch gre miów Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka – me ri to -
riczné za da nia bëłë pòdjãté dosc pó zno. Rów nak Kòmisjô Stan da ri za -
cji i Nor ma li za cji Kaszëbsczégò Jãzëka òrga ni zo wa ła zéńdze nia dosc
czãsto, a na nich przed iskùto wó ny i przed sta wio ny ca łi Radzëznie
òstôł zna czą cy dzél te ma ticz ny lek sy czi.

Wskôzónô lek sy ka ti ka ła sã przede wszëtczim re li gij ny sło wiznë
ùsys te ma ti zo wó ny we dle ùkła du lëtur gicznégò rokù rzimskòka -
tolëcczégò Kòsco ła i sa kra men talnégô żëcégò tegòż Kòsco ła. Nad to
nazôd pòdjãtô òsta gra ma ticz no – òrto gra ficznô i in terpùnkcyjnô te -
ma ti ka. Midzë jin szi ma do szło do ùsta le niô kaszëbsczich rów no -
znaczënów na gra ficzné zna czi, znóné we wiãkszoscë eu ro pej sczich
jãzëków. Nad to, jak no pòchòdną wio dącégò te ma tu Radzëznë w la to -
sym rokù, to je: kaszëbsczi jãzëk w me diach, òsta ła òpra co wónô sło -
wi zna me dialnô. Na zgło szo ną brëkòwnotã Pòwia towégò Cen trum
Zdro wiégò – szpi ta la w Kar tu zach do szło do òpra co wa niô sło wiznë
nazéwa ją cy szpi ta lowé pòmiesz cze nia. Pòczënioné w tim przed mio -
ce ùsta le nia za cwier dzoné są w pòsta cje òdpòwiednëch ùchwôlënków,
pòprzédnionëch ùchwôlënka ma przedstôwia ją cy ma expres sis ver bis
re gle przestrzégóné w pòwszédny prak ticë prôców Radzëznë i òrga -
nów K -PZ.

Przédny la to sy te mat: „Kaszëbi zna w me diach” béł roz wi jó ny òb
czas dwùdnio wi naòczny se sji we Wieżëcë. Wëgło szonëch òsta ło
15 re fe ra tów, wszëtczé òstałë za miesz czoné w hewòtnym num rze Biu -
le ti nu. Òdnôsza ją sã òne do gatënków dzénni kar sczi wëpòwiescë 

PRZEDSŁÓW
Édward Breza
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(É. Bre za), prze stro gów dlô prze łó żcë (B. Ùgòwskô), kaszëbsczi lëte ra turë w in ter -
ne ce (D. Ka li now sczi); „kaszëbskòjãzëczny òfertë CSB TV” (D. Pioch), kaszëbsczich
neòlo gi zmów w me diach i w gãbnym prze ka zu, òsoblëwò w no wi spòdlecz no -pò-
li ticz ny ja wer no ce (E. Prëczkòwsczi), ten sóm au tor przekôzôł bëtni kóm wia d-
ło ò smùtnym kaw lu te le wi zyj no -ra diowëch pro gra mów w kaszëbsczim jãzëkù. 
K. Serkòwskô prze ana li zo wa kaszëbskòjãzëczné tekstë w miesãcznikù Pòme ra niô.
To, jak fùnkcjonëją kaszëbsczé ter minë in ter ne towé i jak li ce alnô młodzëzna in te resëje
sã kaszëbi zną w me diach badéro wa D. Sta nu le wicz. In ter ne towé starnë K -PZ i Ka -
szëbsczégò In sti tu tu przed sta wi ła A. Kùik -Ka li nowskô. Kaszëbiznã lëstów z kùń -
ca XIX w. (w pòmniészim dzélu pòli ticz no -spòdleczné pro blemë swòji wsë) in te-
li gentnégò Kaszëbë z Lu ba nia, w kòscérsczim pòwiôce, òmó wił T. Link ner. P. Dze -
ka now sczi i D. Majkòwsczi za in te re so welë słëchiń ców fùnkcjo no wa nim kaszëbsczégò
jãzëka w môlecznëch gazétach Bëto wa i Kòscérznë. Jiwrë, z ja czi ma stikô sã au tor
kaszëbskò-serb sczégò sło wa rza, wjim no przed sta wił Dušan -Vla di slav Paždjer ski. I kù
resz ce – last but no le ast – E. Bùgajnô zre fe ro wa ùdbóné teòlogòwé pro blemë we
wëbrónëch kaszëbsczich wiérztach.

Zestôwk zam kłoscë Biu le ti nu je wiãc drżéniowò ta czi, jak w la tach 2008-2010;
rów nak we dle żëcze niégò wiãkszoscë nôle żni ków Radzëznë wersjô pòlskô ji dze
pòso bi cą pò wer sji kaszëbsczi, a wëżi wspòmnióné rocz ni czi zrëchto wóné bëłë
w symùltl nym szëkù: pòlskò-kaszëbsczim.

W przedkłôdó ny edi cji nie na lazłë sã za pi ta nia òd in di wi du alnëch czëtiń ców i in -
sti tu cjów cze ro wóné do Radzëznë i do ji nôle żni ków òsób no, jak téż ùdze li wóné
przez wskôzóné pòdmiotë òdpòwiescë. 

Wsze le jaczé bôcze nia, za chtërne z górë skłôdómë pòdzãkòwa nia, pro symë cze -
ro wac do Biu ra K -PZ.

Lësto pad nik 2011 r.
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W r. 2011 ze wzglę du na to, że sa ma Ra da, jej Pre zy dium i Ko -
mi sje w no wym skła dzie – wszak z wy bo rem no we go Pre zy -

dium ZKP i je go Ra dy Głów nej na stę pu je wy bór no wych człon ków
Ra dy, a w ślad za tym wy bo ry i ukon sty tu owa nie się gre miów sta tu -
to wych RJK – pod ję ły me ry to rycz ne dzia ła nia sto sun ko wo póź no.
Jed nak Ko mi sja Stan da ry za cji i Nor ma li za cji Ję zy ka Ka szub skie go
od by wa ła ra czej czę ste spo tka nia, na któ rych prze dys ku to wa no i za -
pro po no wa no ca łej Ra dzie spo rą por cję lek sy ki te ma tycz nej.

Lek sy ka ta do ty czy ła głów nie słow nic twa re li gij ne go w ukła dzie
ro ku li tur gicz ne go Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go i ży cia sa kra men tal -
ne go te go Ko ścio ła. Wró co no ta kże do te ma ty ki gra ma tycz no -or to gra -
ficz nej i in ter punk cyj nej. Usta lo no mia no wi cie od po wied ni ki ka szub -
skie na zna ki gra ficz ne, zna ne we więk szo ści ję zy ków eu ro pej skich.
Nad to opra co wa no słow nic two me dial ne ja ko po chod ną głów ne go te -
ma tu Ra dy w bie żą cym ro ku ka len da rzo wym, mia no wi cie: ję zyk ka -
szub ski w me diach. Na po trze by szpi ta la Miej skie go i Po wia to we go
w Kar tu zach opra co wa no słow nic two na zy wa ją ce po miesz cze nia szpi -
tal ne. Po sta no wie nia w tym przed mio cie sta no wią od po wied nie uchwa -
ły, po prze dzo ne uchwa ła mi wy ra ża ją cy mi expres sis ver bis re gu ły prze -
strze ga ne w po wszech nej prak ty ce pra cy Ra dy i ogniw ZK -P.

Głów ny te mat te go rocz ny: Ka szubsz czy zna w me diach roz wi ja -
ny był na dwu dnio wej se sji na ocz nej we Wie ży cy. Wy gło szo no tam 15
re fe ra tów, za miesz czo nych w ni niej szym nu me rze Biu le ty nu. Do ty czy -
ły one nazw ga tun ków wy po wie dzi dzien ni kar skiej (E. Bre za), prze -
stróg dla tłu ma cza (B. Ugow ska), li te ra tu ry ka szub skiej w in ter ne cie
(D. Ka li now ski); „ka szub sko ję zycz nej ofer ty w CSB TV” (D. Pioch),
ka szub skich neo lo gi zmów w me diach i w ust nym prze ka zie, zwłasz -
cza w no wej rze czy wi sto ści spo łecz no -po li tycz nej (E. Prycz kow ski);

WSTĘP
Edward Breza
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te nże au tor po in for mo wał ta kże obec nych o smut nym lo sie pro gra mów te le wi zyj no -
-ra dio wych w ję zy ku ka szub skim. K. Ser kow ska omó wi ła tek sty ka szub sko ję zycz -
ne w mie sięcz ni ku Po me ra nia. Jak funk cjo nu ją ka szub skie ter mi ny in ter ne to we i jak
mło dzież li ce al na in te re su je się ka szubsz czy zną w me diach, przed sta wi ła D. Sta nu -
le wicz. Stro ny in ter ne to we ZK -P i In sty tu tu Ka szub skie go omó wi ła A. Ku ik -Ka li -
now ska. Ka szubsz czy znę li stów z koń ca XIX w. (w mniej szym stop niu pro ble my
po li tycz no -spo łecz ne swo jej wsi) in te li gent ne go Ka szu by z Lu ba nia, w pow. ko ścier -
skim omó wił T. Link ner. P. Dzie ka now ski i D. Maj kow ski za in te re so wa li słu cha czy
funk cjo no wa niem ję zy ka ka szub skie go w lo kal nych ga ze tach By to wa i Ko ście rzy -
ny. Pro ble my, na ja kie na tra fia au tor słow ni ka ka szub sko -serb skie go, przed sta wił
wni kli wie Dušan -Vla di slav Paždjer ski. I wresz czie – last but no le ast – E. Bu gaj na
omó wi ła wy bra ne pro ble my teo lo gicz ne w wy bra nych wier szach ka szub skich.

Układ tre ści Biu le ty nu jest za tem w za sa dzie ta ki, jak w la tach 2008 – 2010; jed -
nak na ży cze nie więk szo ści człon ków Ra dy po wer sji ka szub skiej na stę pu je wer sja
pol ska, wspo mnia ne wy żej rocz ni ki mia ły bo wiem układ sy mul tan ny: pol sko -ka -
szub ski. W edy cji nie zna la zły się py ta nia czy tel ni ków in dy wi du al nych i in sty tu cji
kie ro wa ne do Ra dy ja ko cia ła ko le gial ne go i do po szcze gól nych jej człon ków oraz
udzie lo ne przez wska za ne pod mio ty od po wie dzi.

Wszel kie uwa gi, za któ re z gó ry dzię ku je my, pro si my kie ro wać do Biu ra ZK -P.

Li sto pad 2011 r. 

12 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z lasã i wòdą.
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z lasem i wodą:

Słowizna sparłãczonô z lasã
Słownictwo związane z lasem: 

bòrówczi ‘borówki’
brzozôk ‘brzozak’
brzózka ‘brzoza’
bùk ‘buk’

chójka ‘sosna’
chrząszcz ‘chrząszcz’

dana ‘świerk’
daniél, daniela ‘daniel’
dąb, dãba ‘dąb’
dzëdzół, dzëdzoła / dzãcół, dzãcoła / dzëdzón, dzëdzóna ‘dzięcioł’
dzëk / dzëkô swinia ‘dzik’
drzewò,drzewa, drzéw / drzewów ‘drzewo’

ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/2011
Z DNIA 05.01.2011 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ 
KASZËBSCZICH PÒJÃCÓW I TERMINÓW RAMATICZNËCH. 
SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z LASÃ I WÒDĄ.

Uchwała Nr 1/RJK/11 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie stosowania
kaszubskich pojęć i terminów gramatycznych. 
Słownictwo związane z lasem i wodą.
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 17

gajewizna ‘podszyt’
gniôzdo ‘gniazdo'
gromadnik ‘opieńka’
grzib, grzëbë ‘grzyb’

jagòda, jagòdë, jagód / jagòdów ‘jagoda’
jałówc, jałówca ‘jałowiec’
jasón, jasóna ‘jesion’
jeléń, jelenia ‘jeleń’
jéż, jeża ‘jeż’
jôpsc ‘borsuk’

kania ‘kania’
kasztón, kasztana ‘kasztanowiec’
klón, klóna ‘klon’
kòrunë drzéwiãt ‘korony drzew’
krze 'krzewy'; czerz, krza ‘krzew’
kùna ‘kuna’

lasëzna / brzid, brzëdu ‘runo leśne’
leszczëna ‘leszczyna’
lës, lësa ‘lis’

łos ‘łoś’

mëga ‘komar’
mësz ‘mysz’
mòtil, mòtëla ‘motyl’
mrówka ‘mrówka’

òrzeł, òrzła ‘orzeł’

pajiczëna ‘pajęczyna’
pajk ‘pająk’
pãpk ‘maślak’
peperlëszka ‘kurka’
pòdscelënk ‘ściółka’
pòtrus ‘muchomor’
pôsnik ‘paśnik’
prôwdzywk ‘borowik’
ptôszi dómk / ptôszô bùdka ‘budka lęgowa’
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18 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

rëda, zemiô ‘gleba’
ridzk ‘rydz’

sarna ‘sarna’
skòczk ‘konik polny’
smôrszcz / slëmiéń, slëmienia / smólsz, smólsza ‘ślimak’
sokół, sokòła / jastrzëbôk ‘sokół’
sowa / slépnica ‘sowa’
sykórka ‘sikorka’

wãdzëbôk ‘dżdżownica’
wieszczówka, wiewiórka ‘wiewiórka’
wilk ‘wilk’

zajc (zajck w znaczeniu młody zając; też zôjk) ‘zając’

żaba ‘żaba’
żuber, żubra ‘żubr’

Słowizna sparłãczonô z wòdą
Słownictwo związane z wodą: 

czijónka ‘kijanka’

kaczka ‘kaczka’
kalmùs ‘tatarak’
karus ‘karaś’
kôłp, kôłpia ‘łabędź’

òkùnk ‘okoń’

perkóz, perkòza ‘perkoz’
planktón, planktona ‘plankton’
płotka ‘płoć’

rek ‘rak’

stôw, stawù ‘staw’
strzëna ‘trzcina’
swórka ‘małż’
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 19

szczëka ‘szczupak’
wòda ‘woda’
wòdnô rzãsa ‘rzęsa wodna’
wòdny pajk ‘pająk wodny’
wôżka ‘ważka’

żaba ‘żaba’

Jinô słowizna
Słownictwo inne:

kònsumeńt ‘konsument’
produceńt ‘producent’
reduceńt ‘reducent’

dwadzesce gradów cepła ‘20°C’
grôd, grada / stãpiéń, stãpienia, stãpieniów ‘stopień’
òsmënôsce gradów cepła ‘18°C’
sétmë gradów cepła ‘7°C’
sztërë gradë cepła ‘4°C’

baro môłô ‘bardzo mała’
głãbiô / głãbòkòsc ‘głębokość’
miészô ‘mniejsza’
rozłożenié cepłotë ‘rozkład temperatury’
strefa pòdwòdnëch i pławnëch roscënów ‘strefa roślinności zanurzonej 

i pływającej’
strefa pòdwòdnëch roscënów z pławnyma lëstama ‘strefa roślinności 

zanurzonej o liściach pływających’
ùbrzegòwé roscënë ‘roślinność przybrzeżna’
wielota tlenu ‘zawartość tlenu’
wiôlgô ‘duża’
wòdné zdrzadło ‘lustro wody’
żëcé w wòdze ‘życie w wodzie’

dzesãc minut do jednôsti ‘10.50’
piãc pò czwiôrti ‘4.05’
piãtnôsce pò ósmi / wiertel pò ósmi ‘8.15’
pół szósti ‘5.30’
za piãc ósmô ‘7.55’
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20 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

za piãc pół czwiôrti / dwadzesce piãc pò trzecy ‘3.25’
za piãtnôsce dzesątô / wiertel do dzesąti ‘9.45’
zédżer, zégra ‘zegar’
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W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją niechtërne pòlsczé òrtogra -
ficzné regle. 
1. Wiôlgą i môłą lëtrã w kaszëbsczim jãzëkù stosëjemë tak samò 

jak w pòlsczim jãzëkù.
2. W kaszëbsczim jãzëkù jistnieją pòstãpné główné interpùn -

kcyjné znaczi:

W języku kaszubskim funkcjonują niektóre polskie reguły orto gra -
ficzne:
1. Wielką i małą literę w języku kaszubskim stosujemy tak jak w ję 

zyku polskim.
2. W języku kaszubskim istnieją następujące główne znaki inter-

punkcyjne:

. – kropka; 
, – przecinek;
- – kreska;
: – dwukropek;
( ) – nawias;
„ ” – cudzysłów;
? – znak zapytania;
! – wykrzyknik;
; – średnik.

ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2011
Z DNIA 29.08.2011 r. W SPRAWIE FÙNKCJONOWANIÔ

NIECHTËRNËCH PÒLSCZICH ÒRTOGRAFICZNËCH
REGLÓW W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ

Uchwała Nr 2/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. 
w sprawie funkcjonowania niektórych polskich 

reguł ortograficznych w języku kaszubskim. 
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22 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

Ne znaczi w kaszëbsczim jãzëkù są ùżiwóné jistno jak w pòlsczim jãzëkù.
Znaków tych w języku kaszubskim używa się tak samo jak w języku polskim.

Kaszëbsczé pòzwë interpùnkcyjnëch znaków zamieszczoné są w ùchwôlënkù
NR 11/RJK/2011
Kaszubskie nazwy znaków interpunkcyjnych zostały zamieszczone w uchwale nr
11/RJK/2011

ZKP_biuletyn_2011_cz1_uchwaly:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  21:20  Page 22



Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z czasã Gòdów:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z okresem Bożego Narodzenia:

adwent ‘adwent’
andrzejczi ‘andrzejki’ 

Bògùrodzëca ‘Bogurodzica’   
brilańtowé gòdë ‘brylantowe gody’ 
brzózka ‘brzoza’ 

dana ‘świerk’
diamańtowé gòdë ‘diamentowe gody’ 
dwanôstnica ‘dwunastnica’  

Epifaniô, Òbjawienié, Trzech Królów ‘Epifania, Objawienie, 
Trzech Króli’ 

eulogie ‘eulogie’  

Gòdë, Bòżé Narodzenié ‘Boże Narodzenie’
gòdë w Galilesczi Kanie ‘gody w Kanie Galilejskiej’

ÙCHWÔLËNK NR 3/RJK/2011
Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ 
I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

1. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z CZASÃ GÒDÓW.

Uchwała Nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie 
kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

1. Słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia. 
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24 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

gòdné ‘godne’ 
gòdnik, gòdan ‘grudzień’ 
gòdzynczi ‘godzinki’ 
Gromica, Gromice ‘Gromnica, Gromnice’
gromicznik ‘luty’
gwiôzdczi, gwiżdże ‘przebierańcy bożonarodzeniowi’
Gwiôzdka ‘Gwiazdka’ 

heortologiô ‘heortologia’  
heortonimiô ‘heortonimia’ 
herodë ‘herody’ 

inkarnacjô ‘inkarnacja’ 

jasełka ‘jasełka’

Kalenda ‘Kalenda’
kòlãda ‘kolęda’ 
kòlãdnicë ‘kolędnicy’ 

Matczi Bòsczi Gromiczny ‘Matki Boskiej Gromnicznej’
Matczi Bòsczi Sniéżny ‘Matki Boskiej Śnieżnej’ 
mszô anielskô, królewskô, pasterskô (pasterka) ‘msza anielska, królewska,

pasterska (pasterka)’

na nen Rok ‘Do siego Roku’
Niepòkalané Pòczãcé NMPannë, Matka Bòskô Adwentowô ‘Niepokalane 

Poczęcie NMPanny’
Niepòkalanégò Serca NMPannë ‘Niepokalanego Serca NMPanny’ 
Nowé Lato, Nowé Latkò ‘Nowe Lato, Nowe Latko’
Nowi Rok ‘Nowi Rok’

Òfiarowanié Pana Jezësa w Swiãtnicë ‘Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni’
òpłôtk ‘opłatek’ 
òtrąbiwanié adwentu ‘otrąbywanie adwentu’  

panëszka ‘przodownik przebierańców’
panichida ‘panichida’ 
pasterka ‘pasterka’  
pastorałka ‘pastorałka’
perłowé gòdë, wieselé ‘gody perłowe’ 
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 25

pierwòrodny syn ‘syn pierworodny’
pòdłazniczka ‘podłaźniczka’ 
pòłożnô, grótka ‘położna’
pòłóg, szestnica ‘połóg’ 
pòstnik ‘postnik’ 
pôcorowé gòdë, wieselé ‘gody koralowe’
pùstô noc ‘pusta noc’ 

rórotka ‘roratka’ 
rôrotë ‘roraty’ 
rubinowé gòdë, wieselé ‘gody rubinowe’ 

srébrné gòdë, wieselé ‘srebrne gody’ 
swiãti młodëchny, niewiniątka ‘święci młodziankowie, niewiniątka’ 
Swiãto Òczëszczeniô NMPannë ‘Święto Oczyszczenia NMPanny’
Swiãto Swiatłów ‘Święto Świateł’
Swiãto Zetkaniów ‘Święto Spotkań’  
Szczodrôczi ‘Szczodraki’ 

Trzech Króli, Epifaniô, Òbjawienié ‘Trzech Króli, Epifania, Objawienie’  
turóń ‘turoń’   

wiérzba, jeżbina ‘wierzba’  
wieselné gòdë ‘gody weselne’
Wigiliô,Wilëjô ‘Wigilia, Wilia’ 

zległô ‘położnica’
złoté gòdë, wieselé ‘złote gody’  

żelazné gòdë, wieselé ‘żelazne gody’ 
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z czasã Jastrów:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z okresem wielkanocnym:

abstinencjô, -i ‘abstynencja’ 
abstinent ‘abstynent’  
abstinentka ‘abstynentka’  
Antipascha ‘Antypascha’

biôłô niedzela ‘niedziela biała’ 

dëgòwac, dëgòwanié ‘dyngować, dyngowanie’ 
dëgùsë ‘dyngus’ 
dzéń dzëkczënieniô za plónë ‘dzień dziękczynienia za zbiory’  
dzéń Zwiastowaniô NMPannë ‘dzień Zwiastowania NMP (25 III)’ 

jakòscowi pòst ‘post jakościowy’ 
Jastra, Jastrë, Wiôlgônoc ‘Wielkanoc’
jiloscowi pòst ‘post ilościowy’

karnawôł ‘karnawał’ 

ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/2011
Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ 
I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 
2. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z CZASÃ JASTRÓW.

Uchwała Nr 4/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 
2. Słownictwo związane z okresem wielkanocnym.
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 27

kòjincydencjô ‘koincydencja’

malowónczi ‘malowanki’ 
Matczi Bòsczi  Kwietny, Òżiwiający, Roztwòrny ‘Matki Boskiej Kwietnej, 

Ożywiającej, Roztwornej’
miãsopùstnô niedzela ‘niedziela mięsopustna’ 

Nawiedzenié NMPannë ‘Nawiedzenie NMPanny’ 
niedzela czôrnô, niedzela Pańsczi Mãczi ‘niedziela czarna, niedziela Męki Pańskiej’ 
niedzela Dobrégò Pasturza ‘niedziela Dobrego Pasterza’
niedzela Miłoserdzô ‘niedziela Miłosierdzia’ 
Niedzela Palmòwô, kwietnô, wiérzbòwô ‘Niedziela Palmowa, kwietna, wierzbowa’ 

òbléwanié ‘oblewanie’ 
òstatczi ‘ostatki’ 
Òstatnô Wieczerzô ‘Ostatnia Wieczerza’

Pańsczé Wniebòwstąpienié ‘Wniebowstąpienie Pańskie’ 
Pascha ‘Pascha’   
paschôł, paschału ‘paschał’ 
Piãcdzesątnica, Pincdzesątnica ‘Pięćdziesiątnica’  
pisónczi ‘pisanki’ 
Pòpielc, strzoda pòpielcowô ‘Popielec, środa popielcowa’ 
przedpòscé ‘przedpoście’ 
przeńdzenié ‘przewód’
przewòdniô niedzela ‘niedziela przewodnia’

rezurekcjô ‘rezurekcja’ 

Sédemdzesątnica ‘Siedemdziesiątnica’ 
slédzëk ‘śledzik’ 
starozôpùstnô niedzela, stôri zôpùst ‘niedziela starozapustna, stary zapust’
swiãcenié jastrowëch strawów ‘święcenie pokarmów’ 
swiãconé jastrowé strawë ‘święcone’ 
Swiãto Celtów, Kùczczi, Swiãto Kùczków, Scenopegiô ‘Święto Namiotów, 

Kuczki, Święto Kuczek, Scenopegia’ 
Swiãto miona Jezës ‘Święto imienia Jezus’ 
Swiãto Òberznieniô Pana Jezësa ‘Święto Obrzezania Pana Jezusa’  
Swiãto Plónów ‘Święto Zbiorów’
Swiãto Tidzeniów ‘Święto Tygodni’ 
Swiãtô Rodzëna ‘Święta Rodzina’ 
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28 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

sw. Szczepana ‘św. Szczepana’ (26 XII) 
Szescdzesątnica ‘Sześćdziesiątnica’
szopka ‘szopka’
sztërdzescëdniowi pòst, sztërdzestodniowi pòst ‘czterdziestodniowy post’
sztërdzestnica, sztërdzestówka ‘czterdziestnica, czterdziestówka’ 

Wiôldżi Czwiôrtk ‘Wielki Czwartek’ 
Wiôldżi Piątk ‘Wielki Piątek’ 
Wiôldżi Pòst ‘Wielki Post’ 
Wiôlgô Sobòta ‘Wielka Sobota’ 

Zeloné Swiãta, Zeloné Swiątczi, Zesłanié Swiãtégò Dëcha, Piãcdzesątnica ‘Zielone
Święta, Zielone Świątki, Zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica’  

zôpùstë ‘zapusty’  
zôpùstnô niedzela ‘niedziela zapustna’
Zwiastowanié NMPannë, Matka Bòskô Roztwòrnô || Matka Bòskô Strómnô ||

Matka Bòskô Strumiannô ‘Zwiastowanie NMPanny’
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną ze zwikłim czasã:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z okresem zwykłym:

Barbôrka ‘Barbórka’
błażejczi ‘błażejki’ 
Bòżé Cało ‘Boże Ciało’ 

Christusa Króla Wszechswiata ‘Chrystusa Króla Wszechświata’ 

Dżadë ‘Dziady’ 

gregóriónczi ‘gregorianki’ 
gùslôrz, gùslarza ‘guślarz’

Halloween ‘Halloween’
Hestia ‘Hestia’

kampanonimiô ‘kampanonimia’ 
katarzinczi ‘katarzynki’ 
kazuczi ‘kaziuki’ 

ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/2011
Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE 

STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ 
I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

3. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ ZE ZWIKŁIM CZASÃ.

Uchwała Nr 4/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

3. Słownictwo związane z okresem zwykłym.
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30 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

Matczi  Bòsczi Bòlesny ‘Matki Boskiej Bolesnej’ 
Matczi  Bòsczi Królewi Kòscoła ‘Matki Boskiej Królowej Kościoła’ 
Matczi  Bòsczi Łaskawi ‘Matki Boskiej Łaskawej’
Matczi Bòsczi Majewi || Matczi Bòsczi Kwiatowi ‘Matki Boskiej Królowej Polski’
Matczi Bòsczi Pòceszny || Matczi Bòsczi Pòceszeniô ‘Matki Boskiej Pocieszenia’
Matczi Bòsczi Różańcowi || Matczi Bòsczi Wãgòrny ‘Matki Boskiej Różańcowej’
Matczi Bòsczi Séwny ‘Matki Boskiej Siewnej’
Matczi  Bòsczi Szkaplérzny || Matczi Bòsczi Jagòdowi ‘Matki Boskiej 

Szkaplerznej’ 
Matczi  Bòsczi Wëkùpny ‘Matki Boskiej od Wykupu Niewolników’
Matczi  Bòsczi Zélny ‘Matki Boskiej Zielnej’ 
mercedëscë ‘mercedyści’ 
môrcynczi ‘marcinki’ 

Narodzeniô NMPannë ‘Narodzenia NMPanny’ 

Pantokrator ‘Pantokrator’
Pańsczé Przemienienié ‘Przemienienie Pańskie’ 
parafiada ‘parafiada’
pawełczi ‘pawełki’ 

stëpa ‘stypa’ 
Swiãto Dzãkòwnotë / Swiãto Dzãkòwaniô ‘Święto Dziękczynienia’ 

trënitôrz, trënitarze ‘trynitarz, trynitarze’ 
trëzna ‘tryzna’ 

walentinczi ‘walentynki’
Westa ‘ Westa’ 
westalka ‘westalka’ 
Wniebòwzãcô NMPannë ‘Wniebowzięcia NMPanny’ 
Wszëtczich Swiãtëch ‘Wszystkich Świętych’
Wszëtkòmògący ‘Wszechmogący’ 

Zasniãcé NMPannë ‘Zaśnięcie NMPanny’ 
Zôdëszczi, Zôdëszny Dzéń ‘Zaduszki, Dzień Zaduszny’ 
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną ze swiãtima sakramentama (generalia):
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z sakramentami świętymi (generalia):

ameliorizacjô, -i ‘amelioryzacja’  
apòstata ‘apostata’ 
apòstazjô, -i ‘apostazja’   
aretologiô, -ii ‘aretologia’  

bigamiô, -ii ‘bigamia’ 
bòsczé, teologiczné, wlóné cnotë ‘cnoty boskie, teologiczne, wlane’

charakter ‘charakter’
charitologiô, -ii ‘charytologia’ 
charizma ‘charyzma’ 
charizmat ‘charyzmat’ 
cnota ‘cnota’

dewòcjonalia, -ów ‘dewocjonalia’
dzyrskòsc ‘męstwo’

ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/2011
Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE 

STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ RELIGIJNÉGÒ 
I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

4. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ ZE SWIÃTIMA
SAKRAMENTAMA (GENERALIA).

Uchwała Nr 6/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

4. Słownictwo związane z sakramentami świętymi (generalia).
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32 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

kardinalné, główné cnotë ‘cnoty kardynalne, główne’
ksãga chrztów ‘księga chrztów’   
ksãga slëbów || zdënków ‘księga zaślubionych’ 
ksãga ùmarłëch ‘księga zmarłych, zgonów’ 

miłota ‘miłość’
mòralné, zwëkòwé cnotë ‘cnoty moralne, obyczajowe’ 

naszińsczé cnotë ‘cnoty obywatelskie’ 
Ne temere łac. Ne temere   ‘bez zwłoki’
niestwòrzonô łaska ‘łaska niestworzona’ 
nôdzeja ‘nadzieja’ 

òbmëslnota ‘roztropność’

pierwòrodny grzéch ‘grzech pierworodny’
pòligamiô, -ii ‘poligamia’ 

rekóncyliacjô, -ii ‘rekoncyliacja’
rozdôwôcz ‘szafarz’ 
Rzimsczi Sakramentôrz, Rzimsczégô Sakramentarza ‘Sakramentarz Rzymski,

Sakramentarza Rzymskiego’

sakrament ‘sakrament’ 
sakrament ùmarłëch ‘sakrament umarłych’
sakrament żëwëch ‘sakrament żywych’ 
sakramentalia, -ów ‘sakramentalia’  
sprawiedlëwòta ‘sprawiedliwość’ 
stwòrzonô łaska ‘łaska  stworzona’

temperancjô, -i, strzëmòwnota -ë ‘umiarkowanie’ 

ùczinkòwô łaska ‘łaska  uczynkowa’  
ùprzedzającô łaska ‘łaska uprzedzająca’  
ùswiãcającô łaska ‘łaska uświęcająca’

wada ‘wada’  
wespółdzejającô łaska ‘łaska współdziałająca’
wiara ‘wiara’

żegnanié, -ô ‘żegnanie’
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z sakramentã chrztu:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu:

abiuracjô, -i ‘abiuracja’ 
anabaptista ‘anabaptysta’ 
anatéma ‘anatema’ 

baptista ‘baptysta’  
baptisterium ‘baptysterium’
biôłé ruchno ‘biała szata’

chrzcelnica -ë, chrzestnica -ë ‘chrzcielnica’ 
chrzcónka ‘chrzcionka’ 
chrzesniôczka ‘chrześniaczka’ 
chrzesniôk ‘chrześniak’
chrzest, chrztu ‘chrzest’ 
chrzest krwi ‘chrzest krwi’
chrzest pragniączczi ‘chrzest pragnienia’ 

ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/2011
Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE 

STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 
RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

5. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ 
I ÒBRZÃDÃ CHRZTU.

Uchwała Nr 7/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 
5. Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu.
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34 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

chrzestné miono ‘imię chrzestne’
chrzestnô matka ‘matka chrzestna’
chrzestny ‘rodzice chrzestni’
chrzestny òjc ‘ojciec chrzestny’

dëchòwi òjc ‘duchowy ojciec’ 
dëchòwô matka ‘duchowa matka’  

ekskòmùnika, wëłączenié z Kòscoła ‘ekskomunika’ 
embòlizm ‘embolizm’

generalny || òglowi ‘generalny’ 

heretik ‘heretyk’ 
herezjarcha ‘herezjarcha’ 
herezjô, -i ‘herezja’ 

immùnitet ‘immunitet’ 
indult ‘indult’
interdikt ‘interdykt’ 

katecheta, szkólny òd religii ‘katecheta’ 
katechùmenat ‘katechumenat’ 
katechùmeni ‘katechumeni’ 
katézmùs ‘katechizm’ 
kmòter ‘staropòlsczé: kmotr, ojciec chrzestny’ 
kmòtra ‘staropòlsczé: kmotra, matka chrzestna’ 
kùm ‘kum’ 
kùma ‘kuma’ 
kùs miru ‘pocałunek pokoju’

môlowi ‘lokalny’

neòfita  ‘neofita’  
nowòòchrzcéńc, nowòòchrzcony ‘nowoochrzceniec’ 

òrtodoks ‘ortodoks’ 
òrtodoksjô, -i ‘ortodoksja’ 

partikùlarny ‘partykularny’
persónowi ‘osobowy’
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 35

pòléwanié ‘polewanie’ 
pònurzenié ‘ponurzenie’ 
prefekt ‘prefekt’ 
przedawnienié, zasedzenié ‘przedawnienie, zasiedzenie’ 
przëwiléj, przëwileju ‘przywilej’ 

rëchcëcél, rëchcëcela ‘chrzciciel’
rëchcënë, -ów ‘chrzciny’

schizma ‘schizma’ 
schizmatik ‘schizmatyk’ 
sekcôrz, sekcarza ‘sekciarz’
sekta ‘sekta’ 

wiérny, Bòżi lud, Bożégò lëdu ‘wierni, lud Boży’ 
wiôldżi, dużi (pôlc) ‘kciuk’

zanurzanié ‘zanurzanie’ 
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną ze spòdleczną terminologią medialną:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z podstawową terminologią medialną

akapit,  łac. a linea ‘akapit, łac. a linea’
atlas ‘atlas’

biografiô, żëcopis ‘biografia’ 
biuletin ‘biuletyn’ 
blog ‘blog’

czat ‘czat’ 
cządnik ‘czasopismo’ 

debata ‘debata’
depesza ‘depesza’
diskùsjô, -sji ‘dyskusja’ 
dniowi zôpisnik || dniownik ‘diariusz’ 
dniownik ‘dziennik’
dniownik wanodżi ‘dziennik z podróży’
dwamiesãcznik ‘dwumiesięcznik’ 
dwatidzénik ‘dwutygodnik’ 

ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/2011
Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE 
STOSOWANIÔ KASZËBSCZI ÒGLOWI 
MEDIALNY TERMINOLOGII

Uchwała Nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie 
stosowania kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 37

fabùlarny repòrtôż ‘reportaż fabularny’ 
felietón ‘felieton’ 
filmòwi repòrtôż ‘reportaż filmowy’ 
fòtorepòrtôż, -ażu ‘fotoreportaż’ 

gazétné gatënczi, ôrtë ‘gatunki dziennikarskie’
geògrafnô kôrta, mapa ‘mapa’  
główka ‘główka’

hipertekst ‘hipertekst’

jinfògrafika ‘infografika’  
jinfògrafiô ‘infografia’ 
jinfòrmacjô, -cji ‘informacja’  
jinfòrmacyjné gatënczi, ôrtë ‘gatunki informacyjne’
jintimny dniownik ‘dziennik intymny’

kòmentôrz, dopòwiesc ‘komentarz’ 
kòrespòndencjô, -cji ‘korespondencja’ 

lead, lid ‘lead, lid’
lëst do redakcji ‘list do redakcji’  
lëteracczé gatënczi, ôrtë ‘gatunki literackie’ 

łisk ‘flash, flesz’

media, -ów ‘media’ 
medialny ‘medialny’
miesãcznik ‘miesięcznik’  

nekrolog ‘nekrolog’
nadczidka 1. ‘notatka’, 2. ‘wzmianka’

òtemkłi || òdemkłi lëst ‘list otwarty’ 

pamiãtnik ‘pamiętnik’     
pisarsczi ‘pisarski’
pisôrz, runita ‘pisarz’ 
pògraniczné gatënczi, ôrtë ‘gatunki pograniczne’ 
pòrtret ‘portret’ 
pòstacjô, -cji ‘sylwetka, postać’
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38 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

pòwiesc, roman w dzélach ‘powieść w odcinkach’
półrocznik ‘półrocznik’
problemòwi repòrtôż ‘problemowy reportaż’
przezér || przezérk gazétnictwa ‘przegląd prasy’ 
pùblicysta ‘publicysta’ 
pùblicystika ‘publicystyka’ 
pùblicystka ‘publicystka’       
pùblicystné gatënczi, ôrtë ‘gatunki publicystyczne’ 

radiowi repòrtôż ‘radiowy reportaż’
rapòrt ‘raport’ 
raptulôrz ‘raptularz’ 
relacjô, -cji ‘relacja’ 
repòrtéra ‘reporter’ 
repòrtérka ‘reporterka’  
repòrtôż ‘reportaż’ 
rocznik ‘rocznik’

sprawòzdënk, sprawòzdanié ‘sprawozdanie’   
sztambùch ‘szkic’

tabela ‘tabela’  
telewizyjny repòrtôż ‘telewizyjny reportaż’
tidzeniowô kronika ‘kronika tygodniowa’ 

ùkazywanié sã ‘ukazywanie się’
ùsôdzca esejów ‘eseista’
ùsôdzk, articzel, tekst ‘artykuł’  

wdôr ‘wspomnienie’ 
wëdowiédzô ‘wywiad’ 
wstãpny ùsôdzk, articzel ‘artykuł wstępny’  

zamkłosc ‘treść, zawartość’
zôpòwiesc ‘zapowiedź’ 

żëcopis, łac. curriculum vitae, c.v., biografiô ‘życiorys, łac. curriculum vitae, c.v.’
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z sakramentã bierzmòwaniô, pòkùtë i namasz -
czeniô chòrëch:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia
chorych:

absolucjô, -cji ‘absolucja’

bicé sã w piersë ‘bicie się w piersi’
bierzmò ‘bierzmo’
bierzmòwanié ‘bierzmowanie’

chód ‘chód’

dotëk, zmësł dotëkù ‘dotyk, zmysł dotyku’

epitimijô, -ji ‘epitimija’

ÙCHWÔLËNK NR 9/RJK/2011
Z DNIA 07.11.2011 R. W SPRAWIE 

STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 
RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

6. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ 
Z SAKRAMENTÃ BIERZMÒWANIÔ, 

PÒKÙTË I NAMASZCZENIÔ CHÒRËCH.

Uchwała Nr 9/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

6. Słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, 
pokuty i namaszczenia chorych.
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40 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

grzéch ‘grzech’ 
czãżczi, smiertelny grzéch ‘grzech ciężki, śmiertelny’
letczi, pòwszédny  grzéch ‘grzech lekki, powszedni ‘
òsobisté grzéchë ‘grzechy osobiste’
pierwòrodny grzéch ‘grzech pierworodny’

grzéchë procëm nôtërze ‘grzechy przeciwko naturze’
grzésznica ‘grzesznica’
grzésznik ‘grzesznik’

jawny grzésznik ‘notoryczny grzesznik’

kònfesjonôł, spòwiednica ‘konfesjonał’
kònfirmacjô, -cji ‘konfirmacja’ 
krziżmò’krzyżmo 
krziżmòwanié ‘krzyżmowanie’

łësëna ‘czoło’ 

mòcné pòstanowienié pòprawë ‘mocne postanowienie poprawy’

òdpùszczenié grzéchów ‘odpuszczenie grzechów’
òdpùst ‘odpust’

dzélowi òdpùst ‘częściowy’
òdpùst pòrcjunkùlë ‘odpust porcjunkuli’
całowny òdpùst ‘odpust zupełny’

òdpòkùtowanié za grzéchë’odpokutowanie za grzechy ‘
òstatné namaszczenié’ ostatnie namaszczenie ‘ 

patrón biérzmòwaniô ‘patron bierzmowania’
pòkôjanié ‘pokajanie’
pòkùsa ‘pokusa’
pòkùszenié ‘pokuszenie’ 
pòkùta ‘pokuta’
pòkùtnicë ‘pokutnicy’

klãczący ‘klęczący’ 
płaczący ‘płaczący’     
słëchający słuchający ‘’
stojący stojący ‘’

pòłożenié rãków ‘położenie rąk’

rechùnk sëmieniô ‘rachunek sumienia’
rozgrzészenié’rozgrzeszenie ‘
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 41

sakrament namaszczeniô chòrëch ‘sakrament namaszczenia chorych’
słëch, zmësł słëchù ‘słuch, zmysł słuchu’
sobòrowanié ‘soborowanie’   
spòwiednica ‘spowiednica’              
spòwiednik ‘spowiednik’
spòwiédz ‘spowiedź’

jastrowô spòwiédz ‘spowiedź wielkanocna’
spòwiédz przez pòstrzédnika ‘spowiedź przez pośrednika’
spòwiôdanié sã ‘spowiadanie się’
swiôdk bierzmòwaniô ‘świadek bierzmowania’
szczerô spòwiédz ‘szczera spowiedź’
szmak, zmësł szmakù ‘smak, zmysł smaku’

toties quoties „wiele razy, tëli razy”, pòr. òdpùst pòrcjunkùlë ‘łac. (odpust) toties
quoties ‘ile razy, tyle razy’, por. odpust porcjunkuli’ 

ùwiedzenié, ùwòdzenié, skùszenié, kùszenié ‘uwiedzenie, uwodzenie’

warënczi dobri spòwiedzë ‘warunki dobrej spowiedzi’  
wãch, zmësł wãchù ‘powonienie, zmysł powonienia’ 
wënadgrodzenié za krziwdë ‘zadośćuczynienie’
wëznanié grzéchów ‘wyznanie grzechów’

zdrok, zmësł zdrokù ‘zrok, zmysł wzroku ‘

żôl za grzéchë ‘żal za grzechy’
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z sakramentã kapłaństwa:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z sakramentem kapłaństwa:

adhòrtacjô, -cji ‘adhortacja’
akòlita ‘akolita’
alba, ksãżé zgło ‘alba’
allokùcjô, -cji ‘allokucja’
Alma mater ‘Alma mater’
alumn ‘alumn’ 
anachòreta, pùstelnik ‘anachoreta’
anachòretizm, żëcé w pùstelni, na òdòsobnienim ‘anachoretyzm’
aniwersôrz, roczëzna ‘aniwersarz, rocznica’
apòsztolsczé kònstitucje ‘konstytucje apostolskie’
apòsztolsczi nuncjusz ‘nuncjusz apostolski’
arcëbiskùp ‘arcybiskup’
(arcë)biskùpiô, (arcë)diecezjalnô kùriô ‘kuria (arcy)biskupia

(arcy)diecezjalna’
archidiakon ‘archidiakon’

ÙCHWÔLËNK NR 10/RJK/2011
Z DNIA 07.11.2011 R. W SPRAWIE 
STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 
RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.
6. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ
KAPŁAŃSTWA.

Uchwała Nr 10/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie 
kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 
6. Słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa.
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archimandrita ‘archimandryta’
aspirant ‘aspirant’
aspirantka ‘aspirantka’
aspirantura ‘aspirantura’

berło ‘berło’
biret ‘biret’
biskùp ‘biskup’

titëlarny biskùp ‘biskup tytularny’
biskupiô sakra ‘sakra biskupia’
bracyszk, brat ‘braciszek, brat’
brewe ‘brewe’
bùlla ‘bulla’

celebret ‘celebret’
cenobitizm, żëcé we wespòlëznie ‘cenobityzm’
cenzór ‘cenzor’
ceremóniô // ùroczëstosc // ùroczëzna, òbrzãd ‘ceremonia’
ceremóniôrz, méster ceremóniów, òbrzãdów ‘ceremoniarz, mistrz 

ceremonii’
cezaropapizm ‘cezaropapizm’
chrzest zwònów ‘chrzest dzwonów’
czëstosc ‘czystość’

dalmatika ‘dalmatyka’
dekret ‘dekret’

chwôlący dekret ‘dekret pochwalny’
dëchòwny ‘duchowny’
dëchòwny stón ‘stan duchowny’
dëszpasturz ‘duszpasterz’
diakón ‘diakon’
diecezjô ‘diecezja’
dispensa // zwòlnienié òd: pòstu, slëbù, wiekù ‘dyspensa’
dormitorium ‘dormitorium’
doskònałota ‘doskonałość’
dzekón ‘dziekan’

egzegeza, kritika tekstu ‘egzegeza, krytyka tekstu’
egzempcjô, -cji ‘egzempcja’
egzorcysta ‘egzorcysta’
egzorcyzm ‘egzorcyzm’
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ekskardinacjô, -cji ‘ekskardynacja’
Ekùmena ‘Ekumena’
elekt ‘elekt’
encyklika ‘encyklika’
erem, Erem‘erem’
eremita ‘eremita’
eremitka ‘eremitka’
eremitizm ‘eremityzm’
ewanieliczné radë ‘rady ewangeliczne’
Ewanieliô ‘Ewangelia’

fanón // papieskô chùsta ‘fanon’
fara ‘fara’
fùrta ‘furta’
fùrtión ‘furtian’
fùrtiónka ‘furtianka’

gwardión ‘gwardian’

Henotikòn ‘Henotikon’
Hestia ‘Hestia’
hierarchicznota ‘hierarchiczność’
hierarchiczny ‘hierarchiczny’
hierarchiô, -ii ‘hierarchia’
hùmerôł ‘humerał’

Imprimatur, dopùscenié do drëkù ‘łac. Imprimatur ‘Niech się drukuje, 
tj. wolno drukować’ 

infirmer ‘infirmer’
infirmeriô ‘infirmeria’
infirmerka ‘infirmerka’
infùła ‘infuła’
infùłat ‘infułat’
ingres ‘ingres’
inkardinacjô, -cji ‘inkardynacja’
instalacjô, -cji ‘instalacja’
introdukcjô, -cji ‘introdukcja’
inwestitura ‘inwestytura’

jubilat ‘jubilat’
jubilatka ‘jubilatka’
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jubileùsz ‘jubileusz’
kanoniczné, kòscelné prawò ‘prawo kanoniczne, kościelne’
kanón ‘kanon’
kanónik ‘kanonik’

czestny kanónik ‘kanonik honorowy’ 
kapitulny, jawerny kanónik ‘kanonik kapitulny, rzeczywisty’

kanóniô ‘kanonia’
kapa ‘kapa’
kapelón ‘kapelan’
kapitulôrz ‘kapitularz’
kapituła ‘kapituła’

katedralnô kapituła ‘katedralna’
kòlegiackô kapituła ‘kolegiacka’
òglowô, generalnô kapituła ‘generalna’
prowincjalnô kapituła ‘prowincjalna’
zôkònnô kapituła ‘zakonna’

kapłaństwò, ksãżestwò ‘kapłaństwo’
kardinalsczi kapelusz ‘kapelusz kardynalski’
kardinôł ‘kardynał’
katecheta, szkólny òd religii ‘katecheta’
katechetka, szkólnô òd religii ‘katechetka’
katechista ‘katechista’
katechistka ‘katechistka’
katedra ‘katedra’
kaznodzeja, predich (ù ewangelików) ‘kaznodzieja’
klauzura ‘klauzura’
klecha ‘klecha’
klerik ‘kleryk’
klôsztorné pannë ‘klasztorne panny’
klôsztornô jizba, cela ‘cela’
klôsztór ‘klasztor’

pòdwójné, miészóné klôsztorë ‘klasztory podwójne, mieszane’
kòadiutor ‘koadiutor’
kòlegiata ‘kolegiata’
kòloratka ‘koloratka’
kòmeżka, kòmżô ‘komża’
kònferencjô, -cji ‘konferencja’
kònklawe ‘konklawe’
kònkòrdat ‘konkordat’
kònsekracjô, -cji ‘konsekracja’
kònsekrator ‘konsekrator’
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kònsystôrz ‘konsystorz’
kòrnet ‘kornet’
kòscelny ‘kościelny’
kòscół katedralny, biskùpi ‘kościół katedralny’
Kòsmòs ‘Kosmos’
kôrbnica ‘rozmównica’
ksądz ‘kapłan, ksiądz’

laik ‘laik’
legat, papiesczi pòseł || pòsélca ‘legat’

legat nuncjusz ‘legat nuncjusz’
lektor ‘lektor’
lektorium ‘lektorium’
liturgiczné ruchna ‘szaty liturgiczne’

mandat, zlécënk ‘mandat’
manipùlôrz ‘manipularz’
mantolet ‘mantolet’
metropòlita ‘metropolita’
ministrant, służka ‘ministrant’
mitra ‘mitra’
mnich, zôkònnik ‘mnich’
mniszka, zôkònnica ‘mniszka’
motu proprio, ôrt papiesczégò dekretu ‘motu proprio’
mònach ‘monach’
mònachina ‘monachina’
mszalné Credo // Wierzã w Bòga ‘Credo mszalne’

nadùżëcé władzë ‘nadużycie władzy’
nadzwëczajny rozdôwôcz ‘szafarz nadzwyczajny’
nakôz, nakazu ‘nakaz’
natchnienié, inspiracjô ‘natchnienie, inspiracja’
nawikùlariusz ‘nawikulariusz’
Nihil obstat ‘Nicht nie je procëm łac. ‘Nihil obstat ‘Nic nie sprzeciwia się’
niższé swiãcenia (minorczi) ‘święcenia niższe (minorki)’
nominat ‘nominat’
nowicjat ‘nowicjat’
nowicjusz ‘nowicjusz’
nowicjuszka ‘nowicjuszka’
nuncjusz ‘nuncjusz’

apòsztolsczi nuncjusz ‘nuncjusz apostolski’
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òbleczënë ‘obłóczyny’
òficjôł ‘oficjał’
òpat ‘opat’
òpatka, kseni, pòdwëższô klôsztorniców ‘opacicha, ksieni’
òrdinacjô, -cji ‘ordynacja’
òrdinand ‘ordynand’
òrdinariusz ‘ordynariusz’
òrdinator ‘ordynator’
òrganista ‘organista’
òrnôt ‘ornat’
òstiariusz ‘ostiariusz’

paliusz ‘paliusz’
papiéż ‘papież’
parafiô, -ii ‘parafia’
parlatorium ‘parlatorium’
paroch ‘paroch’
pastorôł, biskùpiô palëca ‘pastorał’
pastór ‘pastor’
pasturz ‘pasterz’
patrijarcha ‘patriarcha’
pektorôł, napiersny krziż ‘pektorał’
pelerina ‘peleryna’
piestrzéń (rëbôka) ‘pierścień (rybaka)’
piuska, czôpùszk ‘piuska’
plankt, planktus, żałobnô piesnia || żôlnô piesnia ‘plankt, planktus’
plebaniô, -ii ‘plebania’
plenarium ‘plenarium’
pòddóny ‘poddani’
pòdwëższi, pòdwëższô ‘przełożony, przełożona’
pòkòra ‘pokora’
pòp ‘pop’
pòsłësznota, słëchanié ‘posłuszeństwo’
pòstulant ‘postulant’
pòstulantka ‘postulantka’
pòstulat ‘postulat’
pòwòłanié ‘powołanie’
pôsk, pasyk ‘pasek’
prałat ‘prałat’
precedencjô, -cji ‘precedencja’
prefekt ‘prefekt’
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prekònizacjô, -cji ‘prekonizacja’
primas ‘prymas’
probacjô, -cji ‘probacja’
probòstwò ‘probostwo’
probòszcz ‘proboszcz’
probòszczowsczi egzamin, e. na probòszcza ‘egzamin proboszczowski’
profes ‘profes’
profesjô, -sji, złożenié klôsztornëch slëbów ‘profesja’
profeska ‘profeska’
promùlgacjô, -cji ‘promulgacja’
przeòr, prior, pòdwëższi klôsztorników ‘przeor, prior’
przeòrësza, pòdwëższô klôsztorniców ‘przeorysza’
przeszkòda ‘przeszkoda’
pùstelnica ‘pustelnica’
pùstelnictwò ‘pustelnictwo’
pùstelnik ‘pustelnik’
pùstelniô ‘pustelnia’

racjonôł ‘racjonał’
rãkawiczczi ‘rękawiczki’
refektôrz ‘refektarz’
rekluz ‘rekluz’
rekluza ‘rekluza’
renuncjacjô, -cji, zrzeczenié sã ùrzãdu ‘renuncjacja’
reskript ‘reskrypt’
rewerenda, ksãżi òbleczënk ‘rewerenda’
rezydent ‘rezydent’
roketa, prałackô abò kanonicznô kòmżô, kòmeżka ‘rokieta’

sekretôrz ‘sekretarz’
skriptorium ‘skryptorium’
słëpnik ‘słupnik’
słëpnictwò ‘słupnictwo’
sobòrowi òjcowie ‘ojcowie soborowi’
sobór ‘sobór’
sodalëska ‘sodaliska’
sodalicjô, -cji ‘sodalicja’
sodalis ‘sodalis’
sostra, sostrziczka, sosterka ‘siostra, siostrzyczka’
stalle ‘stalle’
stauropigiô, -ii ‘stauropigia’
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stëlita ‘stylita’
stëlitizm ‘stylityzm’
stréfle, l. poj. stréfla ‘pończochy’
stuła ‘stuła’
subdiakón ‘subdiakon’
sufragan ‘sufragan’
sukcesjô-sji, nôslédnictwò ‘sukcesja’
sukcesor, nôslédnik ‘sukcesor’
supremacjô, -cji ‘supremacja’
sutanna, rewerenda ‘sutanna’
Swiãti Òjc ‘Ojciec Święty’
synagòga, bóżnica ‘synagoga’
synod ‘synod’

tercjarka, tercjariuszka, z trzecégò zôkònu ‘tercjarka, tercjariuszka’
tercjôrz ‘tercjarz,tercjariusz’
tiara ‘tiara’

tonzura, plech ‘tonsura’
towarzëstwò ‘towarzystwo’
trzecy zôkón ‘trzeci zakon’
tunicela ‘tunicela’
turiferariusz, ministrant kadzëdła, służka kadzëdła ‘turyferariusz’

ùbòdżëzna ‘ubóstwo’
Ùniversum ‘Universum’
ùprowadzenié dzéwczëca łac. raptus puellae ‘porwanie dziewczyny, panny’
ùrząd ‘urząd’

wakans ‘wakans’
wakat ‘wakat’
Waszô, Jegò Swiãtoblëwòsc ‘Wasza, Jego Świątobliwość’
welón, szlejer ‘welon’
Westa ‘Westa’
westalka ‘westalka’
wëższé swiãcenia ‘święcenia wyższe’
wiceòficjôł ‘wiceoficjał’
wikari ‘wikary’
wikariusz ‘wikariusz’
wikariuszowsczi egzamin, e. na wikarégò ‘egzamin wikariuszowski’
wiridôrz ‘wirydarz’
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władika ‘władyka’
wspólny stół ‘wspólny stół’
Wszechswiat ‘Wszechświat’

zandale, l. p. zandala ‘sandały’
zbór ‘zbór’
zelator ‘zelator’
zgromadzenié ‘zgromadzenie’
zôkònné kònstitucje ‘konstytucje zakonne’
zôkònné  slëbë ‘śluby zakonne’

czasowé ‘czasowe’
prosté ‘zwykłe’
ùroczësté ‘uroczyste’
wieczësté ‘wieczyste’

zôkònné żëcé ‘życie zakonne’
zôkònnica, klôsztornica, klôsztornô panna ‘zakonnica’
zôkònnik, klôsztornik ‘zakonnik’
zôkònnô regla / regùła ‘reguła zakonna’
zôkón ‘zakon’

proszącé, klëczné zôkònë, mendikancë ‘zakony żebrzące, jałmużnicze,
mendykanci’

zôkrëstión ‘zakrystian’
zwònnica ‘dzwonnica’
zwònnik ‘dzwonnik’
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło -
wiznã sparłãczoną z nazéwnictwã òglowech znaków interpùn -
kcyjnëch w kaszëbsczim jãzëkù:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z nazewnictwem podstawowych znaków interpunk -
cyjnych w języku kaszubskim:

’ – apòstrof ‘apostrof’
„ ” – cëzysłów, cëznik ‘cudzysłów’
‘’ – definicyjny || pòjedinczi cëzysłów (pòtoczno: łapczi) ‘cudzysłów

definicyjny (pot. łapki)’
: – dwapùnkt ‘dwukropek’
( ) – klamra, parentezô, -ë ‘nawias’
, – kòma ‘przecinek’
- – pauza, mëslëna ‘myślnik, kreska’
? – pëtownik ‘znak zapytania, pytajnik’
. – pùnkt ‘kropka’
; – strzédnik ‘średnik’
/ – szréjnik ‘ukośnik’
! – wëkrzëknik ‘wykrzyknik’
... – wielepùnkt ‘wielokropek’

ÙCHWÔLËNK NR 11/RJK/2011
Z DNIA 07.11.2011 R. W SPRAWIE NAZÉWNICTWA

ÒGLOWËCH ZNAKÓW INTERPÙNKCYJNËCH 
W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ.

DODÔWK DO ÙCHWÔLËNKÙ NR 2/RJK/2011 
Z DNIA 29.08.2011

Uchwała Nr 10/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nazewnictwa
podstawowych znaków interpunkcyjnych w języku kaszubskim.

Uzupełnienie uchwały nr 2/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r.
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Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską sło wi -
znã sparłãczoną z fùnkcjonowanim Chirurgicznégò Òddzéla kar -
tësczégò szpitala: 
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słow -
nictwo związane z funkcjonowaniem Oddziału Chirurgicznego kar -
tuskiego szpitala:

Białczën wichódk ‘Toaleta żeńska’ 

Chłopsczi wichódk ‘Toaleta męska’

Jintensywny Lékarsczi Dozér ‘Intensywny Nadzór Medyczny’ 
Jinterwencyjnô jizba ‘Pokój zabiegowy’ 
Jizba doktorów ‘Pokój lekarski’ 
Jizba dozérniców ‘Pokój pielęgniarek’
Jizba òbwiców ‘Sala opatrunkowa’  
Jizba przédnika chirurgii ‘Pokój ordynatora chirurgii’ 
Jizba przédny dozérnicë chirurgii ‘Pokój oddziałowej chirurgii’

Kąpnica ‘Łazienka’
Kùchniô ‘Kuchnia’ 

STANOWISZCZE RJK
Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ
KASZËBSCZI SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY 
Z FÙNKCJONOWANIM CHIRURGICZNÉGÒ 
ÒDDZÉLU PÒWIATOWÉGÒ CENTRUM ZDROWIÉGÒ 
W KARTUZACH

Stanowisko RJK Z DNIA 30.09.2011 r. w sprawie kaszubskiego 
słownictwa związanego z funkcjonowaniem Oddziału Chirurgicznego
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach
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Òddzél Òglowi Chirurgii miona dr. Édmùnda Mroczkewicza ‘Oddział 
Chirurgii Ogólnej im. dr. Edmunda Mroczkiewicza’

Òperacyjny blok ‘Blok Operacyjny’

Pòòperacyjnô jizba ‘Sala pooperacyjna’
Przédnik òddzéla ‘Ordynator’
Przédnô dozérnica chirurgicznégò òddzéla ‘Oddziałowa chirurgii’

Rësznota chòrëch ‘Ruch chorych’ 

Sekretariat ‘Sekretariat’ 
Separatnô jizba ‘Separatka’ 
Skłôd do praniégò / praniô ‘brudownik’

Wichódk dlô niefùlsprawnëch ‘Toaleta dla niepełnosprawnych’ 
Wstãp zakôzóny ‘Wstęp wzbroniony’ 
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G azétną wëpòwiesc mòżna pòdzelëc pòdług roz ma jitëch kri te riów:
nôprostszégò z pòzdrzatkù na I. czãstosc ùka zy wa niô sã: dniow -

nik, tidzénik, dwa tidzénik, miesãcznik, dwa miesãcznik, pół rocz nik, rocz -
nik i jiné czãstotlëwòtë; pi sar ską fòrmã i tre sco wą zam kłosc, to je II.
pùbli cystné ôrtë; mòże da łobë sã na lezc jesz jiné kri te ria pòdzélu.

A tej: I z pòzdrzatkù na czãstosc ùka zy wa niô sã, mòżemë wëapart -
nic wëżi wëmie nioné: dniow nik, tidzénik, dwa tidzénik, miesãcznik,
dwa miesãcznik, pół rocz nik, rocz nik i jiné czãstotlëwòtë. We spół ze
spòlëznowò-pòli ticz ny ma zmia na ma 1989–90 r. dochôdô w Pòlsce
do òżëwie niô w pòwstôwa niu strzod ków spòlëznowégò prze kazënkù,
to je me diów (òd łac. me dium ò spòdlecz nym znaczënkù „strzo dek”),
cząd ni czi pòka zy wa ją sã w kòżdim gar dze, wik szich wsach, pa ra fie
wëdôwa ją swòje biu le tinë itd., wëchôda ją teo re ticzné òbro bie nia dlô
gazétnëch sztu diów, corôz wi cy pòwòłi wónëch na państwòwëch i pri -
watnëch ùczbòwniach.

We strzód tëch òbro bie niów za nôpòwôżniészé ùznôwóm GD
(wëtłó ma cze nié skrócënków zdrzë na kùńcu ar ti kla), chtërne òkróm
teo re ticznëch rozdzélów: I, dze òbga diwô sã spòdleczné pòjãca i pro -
blemë ti ka jącé sã gazétnëch ôrtów i gatënków, a téż V, w ja czim òb -
gôdóné òstałë gazétné gatënczi w re dakcëjny prak ti ce i VI, w chtërnym
òbga diwô sã jãzëk gazétnëch gatënków, òpi sy wa ją w rozdz. II A.
jinfòrma cyjné gatënczi: zmión ka (flash, pi sóné ju flesz ù Ja ros 78,
news), nad czid ka (jinfòrmacjô), in fo ta in ment), jinfògra fiô, jinfògra fi -
ka (kartë, ta be le, nacéchùnczi), zôpòwiesc, òbòczno za jaw ka u MW35
i Ja ros 81, fa it di vers, sprawòzdënk, re lacjô, rapòrt, kòrespòndencjô,
żëco pis (syl wet ka, pòrtret, pòstacjô, głów ka), przezérk prasë, fabùlarny

GATËNCZI GAZÉTNY
WËPÒWIESCË
Édward Bre za
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repòrtôż (pùbli cyst ny), fe lie tón, kòmentôrz, re cenzjô, esej, dniow nik, pòwiesc
w dzélach, ne kro log; w rozdz. IV C pògra niczné gatënczi: wëwiôd, diskùsjô, de -
ba ta, lëst do re dak cji, òdpòwiesc na lëst do re dak cji, hi per tekst, czat. Za fe lo wa ło tu
biu le ti nu.

W nym òbro bie niu òbgôdóm te fòrmë w nôba rżi pa sow nym al fa bet nym pòrządkù. 

Ar ti kel, niem. Ar ti kel abò domôcé Aus fatz, an. i fr. ar tic le, rus. stat`ja; pòdług
SJP I 211 to ‘nie wiôldżi pùbli cyst ny, lëte rac czi abò nôùkòwi dokôz, wëdó ny w cząd -
nikù, en cy klo pe dii, sło wa rzu itd.’, prze jim niãté z łacëznowégò ar ti cu lus, zdrob nie -
nié òd ar tus, -us I) ‘dzél ca ła czło wie ka’; II) ‘dzéle nieòżëwionëch przed mio tów,
np. drzéw’: 1. ‘zdżiblëna w ce le czło wie ka abò zwierzãca’; 2) ‘kòlankò roscënów’; 3)
‘pùnkt, chwi la, mòment’; 4) ‘dzél zda nia, wiérztë’ (w sti li sti ce); 5) ‘rozdzél’ (Ple -
zia I 265, 267). STL 44 pòdôwô ta ką de fi nicjã ‘Pùbli cystnô wëpòwiesc na ak tu alné
w dó nym sztó ce pòli ticzné, spòlëznowé, kùltu ralné i jiné temë, w chtërny wëwód je
pòdpòrządkòwó ny wëra zno sfòrmùło wó nym te zóm’. Da li gôdô, że gatënkòwé znan -
czi nie są do kład no spre cy zo wóné, dlôte téż ar tiklã zwie sã ese je, kri ticzné abò
nôùkòwé roz prawë, fòrmą, jakô sã wëapart niwô, je wstãpny ar ti kel, an. edi to rial, le -
ader, le ading ar tic le, fr. de fond, niem. Le iar ti kel, rus. pie rie do wa ja stat’ja. Fras 85
ùznôwô wstãpny ar ti kel za ôrt kòmen ta rza, na pi sónégò przez przédnégò re dak to ra
abò re dak to ra, ja czi pro wa dzy dóné pi smio no abò ma ga zyn. GD 87 ma ją ar ti kel
za nôwôżniészi, ale i nôcãższi do de fi nio wa niô, wëstãpiwô le no w pi sónëch me -
diach, bò w elek tro nicznëch me diach mòże bëc òdczëtó ny abò za cy to wó ny. Ar ti kel,
esej i re cenzjô ma ją stra coné grań ce midzë nôùkòwim i pùbli cyst nym tekstã. Pòchôdô
z pòli ticznëch pi smio nów i z lëstów, jak H. Kòłłą ta ja, Do Sta ni sła wa Ma ła chow -
skie go... Ano ni ma li stów kil ka.

Biuletin, nie no to wó ny w STL, de fi nio wó ny w SJP I 534 jakò ‘urzãdo wi kòmùni -
kat, sprawòzdënk ò ak tu alnëch wëda rze niach, chtërne jin te resëją na ògle lëdzy, pòzwa
roz ma jitëch pe rio dicznëch i nie pe rio dicznëch jinfòrma cyjnëch wëdôwi znów’, no to -
wó ny w SWi1 I 83, pi só ny przez dëbeltné –ll-: biul le tin i òpi só ny tak ‘dniowé wia -
dło, dnio wi rozkôz’, zapòżëczoné z fr. bul le tin, a tu z jit. bol le ti no/bul le ti no, zdrob -
nie nié od bul let ta ‘môłô kùgla, ba la’, kùńc kùńców z pa pie sczi bullë ‘sztãpla’
(CHDE 124), niem. Bul le tin, rus. bjul let’eń.

Czat z an. chat ‘kôrbión ka, kôrbic, ga dac’, skró coné z dôwnégò chat ter (CHDE 161–
–162), to gôdka pôrã (a na wet ka pôrãnôsce) lëdzy, ja czi òstôwa ją ze so bą w elek -
tro nicz nym kòntak ce, chtërny mògą w ji sta mańt nym cza su wëmie ni wac pòzdrzat -
czi na dó ną temã’ (GD 125). Gôdkã tã kòntrolëje mòde ra tor, ja czi nie dopùscywô
przédno wùlgarnëch zam kło sców, kòmasëje pi ta nia i czerëje kôrbión ką. Ze sło wa -
rzów nônow szi pòlaszëznë òdno towôł le no Dub I w òri gi nal nym pisënkù chat i spòla -
sza łi czat.
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De ba ta, ze stôrofr. débat ‘sztrid’ òd cza sni ka débat tre ‘sztri do wac sã przez zwrôca -
nié argùmeń tów procëmni ka’, z tegò an. de ba te, niem. De bat te; kùńc kùńców z łac.
de bat tu ere ‘zbi jac’ (ù Pe tro niu sza aleg. ‘ò de flo ra cji dzéwi ców’ B I 255): bat tu ere
‘bic, ùder zac’. W po laszëznie za pi só ny do piérze w SWil I 212 (w 1861 r.) w wiel ny
lëczbie de ba ty ze znaczënkã ‘sztridë, prze mó wie nia, òbradë’; SJP II 39 de ba ta, co -
le ma ło w wiel ny lëczbie de ba ty ‘òbga di wa nié, roz są dzy wa nié spra wów i pro ble mów
(co le ma ło na zéńdze nim, w par la meń ce itd.) di skusjô, dispùta, òbra do wa nié, ra dze -
nié, roz pra wa’. GD 120 wëapart ni wa ją taczé òdmianë de batë: a) per swa zyj ną, czedë
ji dze ò przekòna nié słëchiń ców i czëtiń ców do ja czichs sta no wisz czów; b) pro -
blemòwą, czedë ji dze ò kòżdo star nowé roz wid nie nié jaczégòs pro blemù, ti ka jącégò
sã wszëtczich, chtëren bãdze brëkòwôł spòlëznowëch de cy zji, ak cep ta cji; c) ana li -
ticz ną z ùdzélã znajôrzów, eks per tów; d) zbòga co ną ò filmë, wëwiadë, plan sze.

De pesza, nie notëje STL, zmiónkòwónô w GD 38 (s.v. zmión ka), MW 35, an. dis -
patch, fr. dépê che, z czegò pòl. de pe sza, niem. De pe sche, rus. d’ep’esza, przër. B I 263–
– 264, wëraz no to wó ny w pòlaszëznie od 1861 r. (SWil I 217) w znaczënkù: 1) ‘pismò
w rze czach, jaczé ti ka ją sã kra jewëch sprôw’; 2) ‘wôżny lëst pri wat ny, ja czi brëkùje
chùtczégò wrãcze niô’ (nazéwó ny ju w XIX w. te le gramã, jak ze swiôdcziwô SWil II
1699, chtëren do lma czi ‘wia dło do stóné za pòstrzédnictwã te le grafù, te le gra ficznô
de pe sza’). Te le gram je sztucz nym neòlo gizmã, zbùdo wó nym na gr. jist nikù télos
‘ùbrzég, kùńc, cél’ i gram ma ‘zôpis’. SJP II 86 w me dial nym znaczënkù òbja sniwô
jak no ‘pra sowé te le gra ficzné wia dło’, òkróm te sy no ni miczné w òdnie se nim do te -
le gram i 3) ‘dôwni – ùrzãdowé wia dło, pòspiéwny lëst, ti ka ją cy sã państwòwëch
sprôw’. 

Di skusjô, an. i fr. di scus sion, niem. di skus sion, rus. di skus si ja z łac. di scus sio,
-onis ‘roz są dza nié’ – jist nik od cza sni ka di scu te re ‘roz są dzac, rozwôli wac, ni -

kwic’; w po laszëznie no to wó ny pier szi rôz w SWil II 274 (z r. l861) i wëtłó ma czo -
ny ‘roz biér, dochòdzënk, roz są dza nié w drob no tach, słowné wëja snie nié, rozprôwa’.
Pòdług SJP II 516 di skusjô to ‘gãbnô abò pi semnô (co le ma ło pùblicznô) wëmia na
zda niów na ja kąs temã, pòspólné roz są dzy wa nié ja czis sprawë na zéńdze nim abò
w pra se; dispùta; nawzôjnô wëmia na zda niów, gôdka’. Wspo mi nónô dispùta z fr.
di spu te, a to z łac. di spu ta tio, -onis ‘rozwôża nié, badéro wa nié’, 2) ‘rechòwa nié,
rechùnk, rechùba’ i jiné òd cza sni ka di spu to, -are, -ai, -atum ‘roz rechòwac sã,
pòrechòwac’ (Ple zia II 201–202), z tegò dôwné pòlsczé dys pu ta cy ja (B I 319). 
Cy ce ro nowé Di spu ta tio nes Tu scu la nae przekłôdô sã na pòlsczé ‘Roz mo wy tu sku -
lań skie”. 

Dniow nik, fr. jo ur nal, niem. Ta ge buch, rus. dniew nik, pò an. dia ry, co z łac. dia -
rium, 1) ‘dniowô zjôdnô pòrcjô’, 2) ‘dniowô zôpła ta’, 3) ‘dniow nik, zôpi sczi, nad -
czid czi ro bioné dzéń w dzéń’ (Ple zia II 140), w kòscel ny łacëznie téż ‘co dniowô
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gazéta, wdôrnik’; pòtemù (li ber) dia rius pòlsczé dia riusz z gr. ephēme ri da, L I 606
pòdôwô ephe me ris i de fi niu je ‘re gi ster abò knédżi, w chtërne kòżdi dzéń sã wpi -
sywô sprawë’, a pó zni pòdôwô, że dniow ni czi są ôrtã pe rio dicznëch pi smów; „ùczałé
dniow ni czi pòdôwa ją do wiédzë pi sma nowò wëszłé, wënalôzczi, tak w nôùkach, jak
i w kùńsz tach” i òdsélô do ha sła pa miãtnik. Mòżemë sã téż do znac, że G. Kna piusz
no towôł dniow nik w znaczënkù ‘mòdlëtew nik, w ja czim nalôża ją sã mòdlëtwë
na kòżdi dzéń’. Znóné Lindémù téż: 1) ka płań sczi dniow nik, to je diur nał z łac. diur -
na lis; 2) dniow nik, z gr. ephe me ra to téż ‘ôrt òwa da, chtëren, pò wiń dze nim z larwë,
jistnégò dnia ùmiérô’. SJP II 576 1) ‘gazéta, jakô wëchòdzy dzéń w dzéń (abò pôrã
ra zy na tidzéń); cząd nik’; 2) ‘knéga ò ùrzãdo wim cha rak te rze, w ja czi ro bi sã zanôle -
żno òd na mie nie niô, pa sowné, pro wa dzoné co dzéń, zôpisë’; 3) ‘nad czid czi ò òso -
bi stim cha rak te rze, pro wa dzoné co dzéń, pa miãtnik’. SF I 205 podôwô do znacz.
‘cząd nik’: pòre ny, wie czór ny, ra dio wi, te le wi zyj ny, szpor tow ny, spòlëzno wi, pòli -
ticz ny. 

SJP II 576 òpi sywô krótkò ‘gazéta, jakô wëchòdzy dzéń w dzéń (abò pôrã ra zy
na tidzéń); cząd nik’ (zdrzë wëżi) i znacz. 3 ‘nad czid czi ò òso bi stim cha rak te rze, pro -
wa dzoné co dzéń, pa miãtnik’, òkróm te słowò òzna cziwô ‘knégã ò ùrzãdo wim cha -
rak te rze, w ja czi ro bi sã zanôle żno òd na mie nie niô, pa sownëch, pro wa dzonëch co
dzéń, zôpi sów’. Wëraz tej wie le znacz ny, po li se micz ny. Dlô STL 108 to ‘kar no pro -
wa dzonëch z dnia na dzéń zôpi sów, òd czësto dokùmeń ta cyjnëch, chtërnëch za da -
nim je ùwdôrze nié ak tu alnëch wëda rze niów (tu òde sła nié do ha sła dia riusz) do ta -
czich, chtërne zblëża ją sã do lëte rac czich wëda rze niów. Da li pòdôwô, że ò ùkła dze
dniow ni ka roz sądzô biég wëpôdków i że nie jed ne dniow ni czi są ùznôwóné za bëlné
lëte racczé do kazë. Dô sã wëapart nic dwa ôrtë dniow ni ka, hewòtno: 1) in tim ny
dniow nik, an. in ti ma te dia ry, fr. jo ur nal in ti me, niem. in ti mer Ta ge buch, rus. in tim -
nyj dniew nik i dniow nik wa no dżi. Pier szi, in tim ny dniow nik za czął sztôłto wac sã
na prze łó ma nim XVIII/XIX w., a jegò kònsti tu cyj ną znan ką je chro no lo gicz ny ùkłôd
zôpi sów, pierwòszno pi só ny béł bez chãcë pùblikòwa niô za żëcô au to ra, òd XX w.
ùka zy wa ją sã drëkã, w pòlsczi lëte ra tu rze nôba rżi znóné są Dniow ni czi S. Że rom -
sczégò, Z. Nałkòwsczi i W. Gòmbro wi cza. Drëdżi, tj. dniow nik wa no dżi an. tra vel
dia ry, fr. jo ur nal de voy age, niem. Re ise ta ge buch, rus. put’ewoj dniew nik; znankòwny
je dlô lëte ra turë òswie ce niô i ro man tizmù, a przi kładã mòże bëc Dzien nik pod ró ży
do Ta trów S. Gòszcziń sczégò.

Z pojãcã dniow ni ka parłãczą sã pojãca dia riu sza, rap tu la rza i sztambùcha. Pòdług
SJP II 30 dia riusz to jist nik prze starz. i òzna czi wa ją cy ‘chro no lo gicz ny òpisënk co -
dniowëch dze ja niów; knéga, w ja czi nalôżô sã ten òpisënk; dniow nik’; a dlô STL 92
dia riusz to ‘dniow nik, w chtërnym za pi sy wóné są na swiéżo wëda rze nia z pri watnégò
abò pùblicznégò żëcô’, da li gôdô, że: 1) pro wa dzo ny je bez starë ò lëte rac ką fòrmã
prze ka zu; 2) w Pòlsce ùprôwió ny béł òd 2. pòłowë XVI w.; 3) znóné domôcé dniow -
ni czi, re gistrëjącé fa mi liowé, są sedzczé wëda rze nia; 4) są dniow ni czi wòjnowëch
kam pa niów, rézów, zjaz dów, sejmòwé dniow ni czi. Rap tulôrz, z pó zno łac. rap tu la rius
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òd rap tus, -us ‘pòrwa nié’, przër. rap tus pu el lae ‘pòrwa nié dzéwczëca’, SJP VII
825 kwa li fikùje jakò wëraz prze starz. i òbja sniwô ‘heft, bru lión, knéga do òdrãcznégò
spi sy wa niô roz ma jitëch wia dłów, zda rze niów; zbiér nad czid ków’, a STL 422
‘w dôwny Pòlsce: gòspòdarskô knéga, w chtërny tej -sej bëłë za pi sy wóné fa mi liowé
i domôcé wëda rze nia, są sedzczé klaprë, to warzësczé ùroczëznë, szportë, aneg dotë,
wëdôwczi, prizë to wa rów itd. Dobré to zdrzó dło do badéro wa niô stôropòlsczi kùlturë.
Sztambùch kùresz ce, z niem. Stam m buch ‘knéga pòchòdzënkù, róz dżi’, pò an. i fr.
albùm, rus. al bom to pòdług SJP VIII 1171 słowò prze starz. ò zna cze nim ‘albùm na -
mie nio ny do wpi sy wa niô w nim przez zna jomëch i drëchów wiérztów, afòri zmów,
wkłôda niégò céchùnków itd.’. Mód ny w XIX w. Do dóm, że w strzédny szkòle jesmë
nazéwelë ta czi dokùmeńt pa miãtnikã. Tak téż STL 513 pi sze ‘ôrt albùmù, ksą żka -
-pa miãtnik słu żącô do wpi sy wa niô drësznëch żëczbów, wiérztów, tpzw. sztambù -
chòwëch wiérztów abò sen ten cjów. Sy no nimã je mion nik, chtërnémù nie pòswiãcywô
òsóbnégò ha słowégò ar ti kla, a SJP III 170, 173 kwa li fikùje jakò prze starz. i fòrmã
imion nik i imien nik, do chtërny òdsélô ze zna cze nim ‘do wpi sy wa niô wiérztów, afòri -
zmów, céchòwa niô malënków na wdôr itd.’.

Esej, an. es say, fr. es sai, niem. Es say, rus. oczerk; pòzwa pòchòdzy kùńc kùńców
òd do ka zu fr. hu ma nistë i pi sa rza Mi che la Mon ta igne’a (1533–1592), chtëren
w 1580 r. òpùblikòwôł dokôz Es sa is, w pro sti lënii òd do ka zu Fr. Ba co na Es says
z 1597 r.; dokôz Mon ta igne’a prze tłó ma czo ny òstôł na pòlsczé „Pró by”, pòchòdzy
kùńcowò ze strzédno franc. es sai ‘pró ba’ (ChDE 343–344), rus. oczerk tłó ma czi sã
na 1) ‘nacéchùnk’, 2) ’szkic’ i 3) ‘òpisënk, przed sta wie nié’. Re al no zna cze niowô de -
fi nicjô z SJP II 754 ‘krót czi lëte rackò-nôùkòwi dokôz, ja czi nie wënégiwô zam -
kłoscë temë, w let czim sti lu; lëte rac czi szkic’ z cy ta ta ma òd 1935 r. z „Lëte racczégò
Rocz ni ka” (wëraz chùdzy nie no to wó ny w pòlsczi lek sykògra fii); pògłãbionô de fi -
nicjô w STL 129–130 ‘Fi lo zo ficz ny, nôùkòwi, pùbli cyst ny abò kri ticz ny szkic, co -
le ma ło pi só ny pro zą, pòju żno roz wi ja ją cy jin ter pre tacjã jaczégòs zja wisz cza abò
wmaklëwa nié pro blemù, pòka zywô pòdmio to wi pùnkt wi dze niô, a téż starã ò piãkny
i òri gi nal ny ôrt prze ka zu’ i dalszô rozbùdo wónô cha rak te ri sti ka z kùńco wim
wërechòwa nim pi smów i do ka zów, chtërne mòżna ùznôwac za ese je, m.jin. Ari sto -
te le sa, Pla to na, Plu tar cha, Mo ra lia, Se ne czi Epi stu lae mo ra les ‘Mòralné lëstë’, we -
strzód chtërnëch F. Ba con òstôł ùznó ny za prawòdôwôcza nowòżëtnégò ese ju.
GD 105 pre zentëją ba rżi terôczasné roz mie nié ter mi nu: ‘Esej òznôczô próbã, lëte -
rac czi szkic, nôùkòwi szkic, kri ticz ny szkic, chtëren pòju żno roz wijô, jin ter pretëje
jaczés zja wisz cze (òsoblëwie in te lek tu alné) abò mô starã wmaklëwac pro blem,
ekspònëjącë pòdmio to wi pùnkt wi dze niô, a téż ma ją cy starã ò òri gi nal ny, ar ti -
sticz ny ôrt prze ka zu’. Cha rak te ri sticz ną znan ką ese ju je ekspòno wa nié przez gôda -
ją cą òsobã swòjégò pòzdrzatkù. We strzód tipòlo gicznëch znan ków wëmie ni wa ją
m.jin.: wpro wa dze nié fik cji, jãzëk përznã eru di cyj ny, kąsk co dnio wi, di gre syj nosc
(s. 107).
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Fe lie tón, czãsté téż w II pòło wie XIX w. fej le ton z fr. feu il le ton òd feu il let ‘kôrtka
ksą żczi, gazétë zło żonô na czwio ro’, nôprzód ka ò dzélu pòwiescë w gazéce, pò an.
feu il le ton, niem. Feu il le ton, rus. fiel’eton, w pòlaszëznie ùżëté pier szi rôz w 1849 r.
(B I 363). SJP II 838 notëje fòrmë fej le ton i òd niegò pòchôda jącé (ze zdrob nie nim
fe lie to nik), fej le to ni sta, a téż fej le to no wy jakò prze starz. za SW i òdsélô do fe lie ton,
chtëren òpi sywô tak: ‘ar ti kel, gazétny dokôz ò be le tri sticz nym abò òglowònôùkòwim
cha rak te rze, nalôża ją cy sã co le ma ło w dniow ni kach, cząd ni kach itd.; dzél w dniow -
nikù, cząd nikù itd. na mie nio ny na taczé ar ti kle’. SWil I 310 pòdôwô fel je ton w zna -
czënkù ‘przëdôwk do pi sma (pe rio dicznégò), dzél, ùla towné pi smio no’, fel je to ni sta
to ‘chtëren pi sze fe lie tonë’, a téż fel je to wać ‘przewrôcac starnë ksą żczi abò rãkòpi -
su, przezéra jącë je, le nié czëta jącë’, to je krótkò gôda jącë ‘kôrtkòwac.’ STL 139
òpi sywô jak no ‘je den z ôrtów pùbli cy sti czi, pòju żny w cha rak te rze, chtëren czãsto
pòsłëgiwô sã lëte rac czi ma strzod ka ma eks pre sji’. Jinfòrmùje da li, że dôwni fe lie tón
òznôcziwôł ‘dól ny, òdcãti lënią dzél kòlumnë dniow ni ka, dze bëłë zamkłé ma te riałë
ò lëte rac czim i kri ticz nym cha rak te rze’, to je dzél, przër. pòwiesc w dzélach. Fe lie -
tón je òbjim no mniészi òd ese ju, do te pòrësziwô ak tu al ną te ma tikã. Wësztôłcył sã
w XVIII w. Bëlny ma pòlsczi ma fe lie to ni sta ma bëlë m.jin. B. Prus, A. Sło nim sczi,
T. Bòy -Że leń sczi, St. Wie chec czi (Wiech), S. Ki sze lew sczi (Ki szel), K. T. To eplitz, D.
Pas sent, L. Stom ma. Fe lie to ni sta miôłbë znankòwac sã ta lentã, a fe lie tonë afòri zma -
ma, pa ra dok sa ma, po in ta ma, przezérnym stilã, co dnio wim i òstrim jãzëkã (E. Chu -
dziń sczi, GD 90–91). Fe lie tón wëprzédniô sã nie wiôldżim òbjimã, su biek ti wizmã,
ele meń ta ma iro nii, sa tirë, pasz kwi lu i gro te sczi, di gre syj no scą; nar ra tor wëstãpiwô
w I òso bie. Dzysd nia pòti kómë gò w ra diu i w te le wi zji (ib. 92). Jed nym z ôrtów fe -
lie to nu je ti dze niowô kro ni ka (zdrzë).

Hi per tekst to ‘de ja parłãcze niô òbiek tów i pòrësza niô sã w jich òbrëmie nim
i midzë ni ma pòdług wskôzów rozszczépia jącëch sã ste gnów, za pòmòcą tpzw. lin -
ków ‘parłãczów’ (wëraz pòchôda ją cy z an. wie le znacznégò link m.jin. ‘ele ment,
knąp ka’ i zakłôdków, sze rzi zdrzë GD 121–124). Dub I 1146 kwa li fikùje jakò
jinfòrma ticz ny ter min ò znaczënkù ‘tekst trzi mó ny w kòmpùtrze, ma ją cy elek tro -
nicz ną pòstac, zagwësni wa ją cy mòżlëwòtã kòntek stowégò, nielëniowégò pòrësza -
niégò sã w nim’.

Jinfògra fiô je ‘jinfòrma cją ilu stro wó ną fòto gra fią’. Tekst je dotëgòwa nim fòto -
gra fii (GD 41). W sło wa rzach pòlsczégò jãzëka jesz nieòdno to wónô. 

Jinfògra fi ka: kartë, ta be le, nacéchùnczi, i te ma te riałë jakò òsób -
ny ôrt nie òstałë òdno to wóné w sło wa rzach pòlsczégò jãzëka. Są to ôrtë to wa-
rzącé wik szi ca łow no ce; tej -sej wëstãpi wa ją samòstój no, np. kùrsë dëtka, sto ji -
zna na geł dze, pro gno za wio dra (GD 41). Nie no to wóné w sło wa rzach pòlsczégò
jãzëka.
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Jinfòrmacjô, wëapart nionô przez MW 29 sy no ni micz no z wia domòscą. Ta sy -
no ni micz nosc ni mòże dzëwòwac, czej dómë bôcze nié na to, że prof. Wa le ri Pi sa rek
mô scwier dzoné: „ni ma pòwszech no ùznôwónégò re gi stra gazétnëch ôrtów, a grań -
ce midzë ni ma są rëszné’ (za WD 29). Ter min jinfòrmacjô biwô òdnôszó ny do pra -
sowëch, ra diowëch i te le wi zyjnëch, a tej me dialnëch pùbli ka cji.

Kòmentôrz, an. com men ta ry, fr. com men ta ire, niem. Kom men tar, rus. kom men -
ta rij z łac. com men ta rius, -ii abò com men ta rium, -ii I. ‘zbiér zôpi sków, bru lion, szkic,
są do wi pro to kół, ùrzãdo wi sprawòzdënk, òpisënk, pa miãtnik’ i przër. do tegò J. Ce -
za ra Com men ta rii de bel lo Gal li co, tłó ma czoné co le ma ło jakò ‘Pa miãtni czi’; II. ‘roz -
pra wa czësto nôùkòwô, nieòbro bionô lëte rackò’, III. ‘kòmentôrz, òbja snie nia’(Ple -
zia I 596); wie le znacz ny wëraz, dlôte w wëzwëski wónëch òbro bie niach tłó ma czo ny
czãsto jak no ‘no tat nik’ STL. SJP III 856 ‘pi semné òbja snie nié’ z re al no znaczënkò-
wą de fi ni cją ‘przëpisë òbja sni wa jącé ò hi sto ricz nym, jãzëkòwim itd. cha rak te rze
dodôwóné przez au to ra czë wëdôwcã do lëte racczégò do ka zu; ùwôdżi (nié le no pi -
semné), chtërne do lma czą, jin ter pretëją ja czis tekst abò wëda rze nié’, a STL 229 ‘kar -
no òbja snie niów ti ka jącëch sã môlów tek stu lëte racczégò do ka zu (cãżczich do zroz -
mie niô dlô òdbiércë); je jed nym z ele men tów wëkùstrze niô edi cji do ka zu’; wëapart -
niwô au tor sczi kòmentôrz, znankòwny dlô ten den cyj ny pòwiescë. GD 97 jinfòrmùją,
że pòkôzôł sã w drëdżi pòło wie XIX w., a wëkri sta li zowôł sã na zôczątkù XX w.;
wëwòła ła gò jinfòrmacjô, „chtërna brëkòwa òkróm pòda niô fak tów, téż òdnie se niô
sã do nich czë rozmëszla niô nad ni ma’, przër. łac. com men to, -ari, -atus sum ò spòd -
lecz nym znaczënkù ‘namëszlac sã nad czim, roz są dza jącë cos, ro bic nad ja czims pro -
blemã, ro bic nad czid czi na ja kąs temã’ (Ple zia I 597). GD 97 dôwa ją wskôzã, żebë
kòmen ta rze pi selë roz ma ji ti au to ro wie, òbez nó ny w roz ma jitëch òbrëmie niach, do tegò
samégò au to ra, chtëren wëpòwiôdô sã na roz ma jité temë, tra cą do wiérnotã. Kòmen -
ta torã ni mùszi bëc gazétnik; do brze, żelë to bãdze znajôrz z dónégò òbrëmie niô. 

Nôba rżi sze rok kòmentôrz òbga diwô MW (166–201), wëapart ni wa jącë au to no -
micz ny i nie au to no micz ny kòmentôrz z pòzdrzatkù na jegò òdnie se nia z jinfòrma cyj -
ny ma tek sta ma i szta tus wëpòwiescë, a z pòzdrzatkù na cha rak ter dbë: sto no wó ny,
sa ti ricz ny, ji ro nicz ny, szpor tow ny kòmentôrz.

Kòrespòndencjô (STL 240 gôdô ò kòrespònden cji kùńsz tów), SJP III 1010
òkróm òglowégò pòjãcô ‘lëstowé do ga di wa nié sã (mni za pòmòcą jinégò strzod ka
jak lëstë), pi sa nié lëstów, lëstë, zbiér lëstów’ notëje me dial ny znaczënk ‘ar ti kel
w fòrmie lëstu na de słónégò do gazétë, ja czi mô w se jinfòrma cje z te re nu repòrter -
sczi robòtë kòrespònden ta’ i prze starz. fra ze òlo giczné wëra że nié tram wa jowô, ba nowô
kòrespòndencjô ‘sparłãcze nié jed ny kòmùni ka cyj ny lënii z drëgą, chtërne mòże
wëzwëskac òb czas rézë pa sażér, ja czi mô pa sow ny bi liet’. Wëraz mô òdno to wóné
Lin de II 445 ‘lëstów zmia na, lëstownô spòlëzna’ z niem. rów no znaczëną Brie fwech -
sel ‘wëmia na lëstów’.
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Tidzéniowô kro ni ka, pò an. we ekly es say, fr. chro ni que heb do ma da ire,
niem. Wo chen chro nik, rus. je że niedz’el na ja chro ni ka to jed na z òdmia nów fe lie to -
nu, pùblikòwónô w ti dze niu abò w dniow nikù, pòdji ma jącô ak tu alné pòli ticzné,
spòlëznowé, òbëcza jowé pro blemë ùjim niãté sa ti ricz no abò szpor tow no. We strzód
kla sy ków tegò ôrtu wëpòwiescë są B. Prus i A. Sło nim sczi (STL 241). SJP III 1152
òpi sywô w znaczënkù 2 kro nikã jakò ‘stój ny przezérk wia domòscë czë ak tu alnëch
wëda rze niów w pra se, fil mie, ra diu itd.’, a we strzód fra ze òlo gicznëch (lózëch) wëra -
że niów wëmie niwô òbëcza jo wą i kri mi nal ną kro nikã; filmòwą kro nikã; môlo wą, za -
grań co wą i pro win cjo nal ną kro nikã.

Le ad, lid z an. le ad ‘pro wadzëc’, przër. zapòżëczoné le ader, li der ‘pro wad nik,
przédny miónkôrz’, a tej etimòlo gicz no ‘wprowôdza ją cy tekst’, zwó ny pò pòlskù
głów ką; w gazétach wëprzédnio ny tłëstim abò pòchi lo nym drëkã. Fras 62–66 òbga -
diwô w sparłãcze nim z aka pitã, chtëren pòdług ni mòże bëc wstãpny (lid), tran zy -
tiw ny i kùńco wi, a lid: zesôdza ją cy, pòje din czi, dra ma ticz ny, lid -cy tat, òpisënkòwi,
pro gnozëją cy, pi ta ją cy, pòje din czi abò ha sło wi, aneg do ticz ny. Aka pit z łac. a ca pi te
‘òd (nowégò) rozdzélu, ùriwkù’, bò łac. ca put, -itis to téż ‘rozdzél’, przër. rus. gła -
wa ze stôro -cer kew no -słow. gła wa, co je tłó ma cze nim gr. kephála ion ‘rozdzél’ òd
gr. ke phalē ‘gło wa’. Sy no ni micz no ùżiwô sã łac. a li nea ‘òd (no wi) lënij czi’ abò pò
szkòłowémù òd no wi réżczi.

Lëst do re dak cji to ‘pùblikòwó ny w pra se tekst au tor stwa òsobë (òsób) nie -
sparłãczo ny (-ëch) z gazétą, a chcą cy (-ëch) sã pòdzelëc swòji ma ùdba ma na pòli -
ticzné, kùltu ralné, spòlëznowé abò gòspòdarczé temë’. Lëst ten je czãsto ano nimòwi,
per so na lia òso ba òstôwiô do wiédzë re dak cji, chtërna jinfòrmùje ò tim czëtiń ców.
Lëst ta czi co le ma ło je zwe ri fikòwó ny i òpùblikòwó ny w fòrmie ùznó ny za pa sow -
ną przez re dakcjã. Za lëst au tor nie dostôwô hòno ra rium. Lëst do re dak cji szlachùje
za òtem kłim lëstã (zdrzë).

Òtem kłi lëst, an. open let ter, fr. let tre ouver te, niem. of fe ner Brief, rus. otkry -
to je pis’mo to ‘ôrt lëstu scze ro wónégò przez jin di wi du alnégò abò zbiérnégò nadôwcã
do pùblicznëch òso bów abò jin sti tu cji z rów no cza snym na mie nie nim do rozkòscérza -
niô w sze ro czich krãgach czëtiń ców’ STL 257. Ta czi lëst òdnôszô sã do dërżéniowëch
sprôw spòlëznowégò, pòli ticznégò abò kùltu ralnégò żëcô i mô jakò za da nié dac na te
sprawë òglowé bôcze nié na alarmòwi ôrt.

Ne kro log, pò an. abi tu ary z pó zno łac. abi tu arium ‘da nié do wiédzë ò smiercë’,
przër. abi to, -are, -avi, -atum ‘òdchôdac, ùmie rac’ i abi tus, -us ‘òdéńdze nié, òdda -
le nié sã’, znónëch kòscel ny łacëznie; fr. nécro lo gie, niem. Ne kro log, rus. nie kro łog
òd gr. spòdlégò ne krós ‘ùmar łi, niebòszczëk’ i ló gos ‘słowò’. SJP IV 1295 òpi sywô
jakò 1. ‘òbznôjmie nié ò smiercë pòdóné do òglo wi wiédzë, w ja czim nalôża ją sã
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jinfòrma cje ti ka jącé sã pògrzebù ùmarłégò, a téż krótczé, zwëkłé dóné ò jegò żëcym
i dze ja nim; téż pòsmiert ny’; 2. dôw. ‘w kòsco łach i klôszto rach: spisënk ùmarłëch,
przédno do brziń ców klôszto ru, kòsco ła itd.’. Nôrëchli no towôł tpzw. Słowôrz wi -
leń sczi (t. I 753) z 1861 r. jakò ‘da nié do wiédzë ò kògòs smiercë, pismò, chtërno
do no sy ò smiercë, pòwszédno z krót czim żëco pisã ùmarłégò’. STL 309 de fi nie je tak
‘ar ti kel, ja czi òbga diwô żëcé i dokôz ùmarłégò, pùblikòwó ny co le ma ło krótkò pò
jegò smiercë; téż ògło szoné w pra se òbznôjmie nié ò ùmer cym’. I da li cha rak te rizëje:
„Ne kro log mô fòrmã abò òso bistégò wspòminkù, abò nôùkòwi roz prawë pòddôwa -
ją cy ana li ze ùróbk ùmarłégò’. GD 111 ùżi wa ją sy no ni micz no wspòmink i òddzãkòwa -
nié i do rzu cy wa ją wie le dërżéniowëch kònsta ta cjów: 1) krótkô jinfòrmacjô ò ùmer -
cym dónégò czło wie ka biwô dôwónô w ram ce w gazéce w òbji mie òd jednégò mòdu -
łu do czi le mòdu łów; 2) za mikô w se dóné ò wiekù ùmarłégò, tej -sej przëczënã skònu,
môl i gòdzënã òdprôwió ny mszë swiãti, môl pòchòwa niô, wëra że nié wseczëca ża -
lu; 3) ùjaw nie nié òsobë abò jin sti tu cji, jakô dôwô òbznôjmie nié; 4) czãsto szlachòwny
za kòndo len cja ma w pòstacë mòdu ło wó ny ram czi; 5) wspòmink ò ùmar łi òso bie; 6)
co le ma ło to wa rzi mù òdjimk.

Nad czid ka, nieòdno to wónô w STL, pòdług SJP V 368 to ‘krót czi tekst za pi só -
ny w célu za pa miãta niô czegò, pòda niô czegò do wiédzë; krótkô zmión ka w pra se;
w wiel ny lëczbie: ‘za no to wónô, za pi sónô (co le ma ło w skrócënkù, w wëjim kach)
zam kłosc wëkła du’ i ‘kôrtka z nad czid ką (nad czid ka ma)’; dôw. no tat nik, no tes’.
Wëraz òdno towôł Lin de (III 357) z sy no ni micz nym pa sow nym słowã ad no ta cja, tj.
‘ad no tacjô’ i niem. Auf mer kung, An mer kung i rus. za pi ska, ra zmiet ka. GD 38–41
jinfòrmùją, że nad czid ka, nazéwónô sy no ni micz no zmión ką, je téż ôrtã, ja czi òbznaj -
miwô ò zda rze nim, ale zbòga co nym (w òdnie se nim do zmión czi) ò dodôwkòwé, pò -
bòczné, ale rów no cza sno do kładné faktë, pòdôwóné sta ticz no. Nad czid ka mòże miec
ti tel, mòże przëpòmnąc nie jed ne sprawë z ùszłotë, nie òbòwią zywô pòso bi ca fak -
tów. Mògą bëc, jak zmión ka, ti pi zo wóné na lo kalné, kra jewé i za grań cowé, a z pòz -
drzatkù na zdrzó dło, z chtërnégò pòchòdzą, mògą bëc gwôsné, to je na pi sóné przez
swòjëch eta towëch gazétni ków, agen cyjné abò przedrëkòwóné za ji ny ma re dak -
cja ma.

Òsoblëwim ôrtã nad czid czi je infòta in ment, tj. ’sparłãcze nié jinfòrma cji z ro ze -
gra cją’, a tej wëraz pòwsta łi przez kònta mi nacjã słów an. in for ma tion ‘jinfòrmacjô’
z en ter ta in ment ‘ro ze gracjô’, dlôte pòjôwiô sã pòlsczé wëra że nié in fo -roz ryw ka.

Nad czid ka, chtërna mô w se jinfòrma cje ò nadzwëkòwim sple ce nim, nazéwô sã
z aniel ska fa it di vers (nie no to wóné w sło wa rzach po laszëznë); zanôlégô òna
na zaskòcze nim òdbiércë, chtëren próbùje wëzgòdnąc przëczënã hewòtnégò zda rze -
niô (GD 43); wëra że nié nie no to wóné jesz w sło wa rzach pòlsczégò jãzëka.

Pa miãtnik, an. me mo ir abò au to bio gra phy, fr. mémo iren, rus. m’emu ary’, pòżëcz -
ka ze stôrofr. me mo ire, a kùńc kùńców z łac. me mo ria ‘pa miãc’ (ChDE 650), przër.
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téż prze starz. pòlsczé me mu ar ‘pa miãtnik’ SJP IV 564; pòdług STL 339 pa miãtnik
to ‘pro za torskô re lacjô ò zda rze niach, w chtërnëch au tor brôł ùdzél abò béł òcznym
swiôdkã’. Da li pòdôwô, że jin te re so wac mòże w tro ja czim zdrze nim: a) jakò zdrzó -
dło hi sto ricz ny wiédzë i w tim ùjim niãcym bãdze przed miotã za jin te re so wa niô hi -
sto ri ka i słëchac jegò òtak so wa niu; b) jakò òso bi sti dokùmeńt jin te re so wac bãdze so -
cjo lo gów, c) jakò swójnô fòrma pi smie niznë i jak no takô jin te re so wac bãdze badérów
lëte ra turë, òpòwiôdô wej ò zda rze niach z gwësnégò cza sowégò di stan su (ji na czi jak
dniow nik). Pa miãtni czi mògą bëc wspòmin ka ma, żlë ma ją pòju żną bùdowã i nie są
wiôldżé. SJP VI 59 òpi sywô pa miãtnik jakò 1) ‘lëte rac czi dokôz, chtëren òbjimô
òpisënczi wëda rze niów òpiarté na bezpòstrzédnym òbzérkù au to ra, jegò wspòmin -
kach i przeżëcach’; 2) ‘wspòmin czi pi sóné bez chãcë jich wëdôwkù’ i 3) ‘ze sziwk
òpraw ny do wpi sy wa niô wiérztów, afòri zmów, céchòwa niô malënków na wdôr;
albùm, sztambùch’ 4. znaczënk dôw. a) ‘czło wiek, chtëren cos pa miãtô’; b)‘pa miąt -
ka, pòmnik’. Przër. do tegò A. Pùszki na wiérzta Pam’at nik, dlô jaczégò mòdłã bëła
òda Hòracégò Exe gi mo nu ment (um).

Pòwiesc w dzélach, an. se ria li zed no vel, fr. ro man -feu il le ton, niem. For set -
zung sro man, rus. ro man s pro do łże ni jem; SJP VI 1260 nie notëje, pòdôwô ra dio wą
pòwiesc; sóm wëraz pòwiesc no to wó ny ju przez Lindégò (L IV 423), ale w znaczënkù
‘òpòwiesc, òpòwiôda nié, gôda nié’. Hewòtny dzél to ‘dól ny part gazétë, òddze lo ny,
to je òdcãti lënią òd całégò tek stu’ GD 110. Pòdług STL 388 to ‘pòwiesc pùblikòwónô
w pòsobnëch num rach cząd ni ka (òsoblëwie dniow ni ka)’ i da li jinfòrmacjô, że pier -
szi rôz pòjôwiô sã pòd kùńc trzëdzestëch lat XIX w. we francësczi pra se, w XIX w.
pùblikòwóné bëłë w pra se m.jin. do kazë E. Zolë, z Pòlôchów B. Pru sa i H. Sen ke -
wi cza. Bëło to pòpùlarné ùtwórstwò. Cha rak te rizëje sã ló zo scą kòmpòzy cji, zgrôwô
do te, żebë kòżdi dzél kùńcził sã wôżnym fabùlar nym wëda rze nim. Wësztôłcył sã
téż ôrt ba rżi sze ro czi, na mie nio ny dlô ti dze ni ków i miesãczni ków. Dôwô téż jin -
fòrmacjã, że béł ba ro zawòłó ny w czą dze pòzy ti wizmù, Mło di Pòlsczi, midzëwòj -
nowégò dwa dze sce lecô i pò drëdżi swia to wi wòjnie; wëpiar ła jã te le wizjô i ra diowé
słëchòwisz cza. Przezérk gazétów, GD 53 pi szą, że to ‘se ria cy ta tów z nôba rżi ce -
kawëch pùbli cystnëch i jinfòrma cyjnëch ma te ria łów, zamkłëch w jinëch gazétach
i cząd ni kach.’ Pòstãpno ji dze cha rak te ri sti ka cząd ni ków, w chtërnëch nalôża ją sã
wikszé abò mniészé frag meńtë z jinëch szpal tów, jak „Angòra”, ru bri ka „Oto sło wo
czar ne [Hewò czôrné słowò]” w „Nié”; „Au tor sczi przezérk prasë” M. Ri biń sczégò
w sobòtno -nie dzel nym wëdôwkù „Rzeczëpòspòli ti”.

Pùbli cy sti ka, pò an. jo ur na lism, pu bli cism, fr. jo ur na li sme, niem. Pu bli zi stik,
rus. pu bli ci sti ka (kùńc kùńców z łac. pu bli cus ‘pòwszédny, spòlëzno wi’) to pòdług
STL 416 ‘wëpòwiescë na ak tu alné w dó nym sztó ce pùbliczné, spòlëznowé, kùl-
tu ralné itd. temë’. Wëpòwiescë te „pòsługòwa ją sã per swa zyj ny ma strzod ka ma
i zgrôwa ją do dzejnégò cëskù na pùbliczné ògle”. Apart ni sã òd jinfòrma cji tim, że
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nie prze ka zywô le no w òbiek tiw ny fòrmie wia dłów ò fak tach, ale je roz wid niwô
z przëjim niãtégò pòzdrzatkù, kòmentëje i tłó ma czi. Pùbli cy sti ka ùfòrmòwa sã razã
z roz wijã prasë; przed pòwsta nim prasë pùbli cy sti ką bëłë pòli ticzné trak tatë, ji ele -
meńtë przechôdałë do kôza niów. Dzysd nia òkróm pra so wi pùbli cy sti czi roz wijô sã
ra diowô, te le wi zyjnô i filmòwô pùbli cy sti ka (tam). SJP VII 706 pòdôwô ta ką de fi -
nicjã: ‘pi smie ni zna, jakô òbga diwô ak tu alné spòlëznowé, pòli ticzné, gòspòdarczé,
kùltu ralné, nôùkòwé sprawë; òbjimô môłé fòrmë, jak ar ti kle, fe lie tónë, repòrta że,
kòrespònden cje, szki ce, bro szurë’. Zdrzë téż rozmëszla nia MW 29–30.

Rapòrt, nie no to wó ny w STL, pòdług SJP to ‘gãbny abò pi sem ny sprawòzdënk,
do nie se nié ò czim, nôczãscy pòdwëższémù, nôle żny jin sti tu cji itd.; re lacjô, meldënk
pòdrzãdnégò’ z fra ze òlo gicz ny ma wëra że nia ma ka so wi rapòrt al bo rapòrt kasë, kar -
ny rapòrt i rze cze nia ma pòdac kògò do rapòrtu, pi sac rapòrt na kògò; sta nąc do
rapòrtu, zapòżëczoné z fr. rap port, òdno to wóné nôprzód w SW V 477 rapòrt, gwa -
rowò ra purt ‘sprawòzdënk, gãbné abò pi semné do nie se nié, skłôdóné pòdwëższémù’.
SJP pòdôwô téż spe cja li sticz ny znaczënk włók no wi. GD 47 òpi sy wa ją rapòrt jakò
‘òdmianã sprawòzdënkù, w chtërny do minëje chro no lo giczné przëwòłi wa nié fak -
tów, zestôwia nié jich w célu wëwòła niô lepszégò kòntra stu; dlô jich ùpòrządkòwa -
niô są òne pre zen to wóné dodôwkòwò w fòrmie sta ti sticznëch tôflów na apli. Apla
to ‘zadrëkòwónô far wą wiéchrzëzna, słu żącô jakò pòdkłôd pòd tekst dlô jegò
òsoblëwégò wëprzédnie niô, pòdsz trich niãcô’ (GD 47). W rapòrce dopùszcziwô sã
zdôwną cha rak te ri stikã pòstacë, cy to wa nié mio nów i nôzwësków, fùnkcji. Sze rzi
zdrzë GD 47–48.

Re cenzjô, niem. Re zen sion, an. re view, fr. cri ti que, comp te ren du, rus. r’ecen zy -
ja w ùjim niãcym SJP VII 858 to ‘wëpòwiesc (co le ma ło pi semnô), w ja czi nalôżô sã
kri ticzné òtak so wa nié lëte racczégò abò nôùkòwégò do ka zu, przed sta wie niô na binã,
filmù, kòncer tu itd.’, zapòżëcze nié z łac., dze wëraz re cen sio, -onis òznôcziwôł
‘przezérk, spisënk (lëdztwa), òbrechòwa nié (spòsobù)’ òd cza sni ka re cen seo, -ere, 
-ui, -itum/-cen sum ‘prze ze rac, (pò) rechòwac’ (Ple zia IV 458–459). STL 424 dodôwô
we strzód òbgôdi wónëch do ka zów ‘te le wi zyjné szpëtôkle, wëstôwczi’, do dac mòżna
‘ba let’ i to, że tekst ‘pùblikòwó ny w pra se òblôkô sã w roz ma jité fòrmë: òd sëchi
pôrãzda nio wi jinfòrma cji ò dó nym kùltu ral nym wëda rze nim do pòju żnégò fe lie tó -
nu’. GD 99–104 dodôwô, że re cen zji pòddôwô sã pòje din czi dokôz, a nié sëmã do -
ka zów, dlôte nie re cenzëje sã fe sti wa lu, wëstôwków, me czów, wie ców, prze mó wie -
niów, zjaz dów par tii. Re cenzëje sã òglowònôùkòwé pùbli ka cje, jak pro wad ni czi,
kòmpùtrowé pro gramë, mùlti me dialné pùbli ka cje. Do czësta pòdpi sy wóm sã pòd
scwier dze nim, że „re cenzjô ni mòże bëc pasz kwilã ani re kla mą” (s. 100). Mòji prak -
ti ce òdpòwiôdô téż do ra dze nié, żebë nôprzód ka pòdczorch nąc dodôwné znan czi òbga -
di wónégò do ka zu, pó zni wskôzac na zmił czi, fe le i man ka mentë. Gazétnô re cen-
zjô je scze ro wónô na czëtiń ca, nié au to ra, jak nôùkòwô re cenzjô, w chtërny wôrt
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rów nak zôchãcëc do lek turë abò przeczëta niô czëtiń ca, a dac òstrzegã przed stu dium
nie tra fionégò abò słabégò do ka zu. Przed re cen zją stôwia ją 4 céle: 1) jinfòrmòwa nié
ò nowëch do ka zach i pre zen to wa nié jich; 2) tak so wa nié, 3) sztôłto wa nié pòsta wów
òdbiérców, 4) kri ticznô re fleksjô. W nôùkòwim swie ce wëprzédniô sã òbgôda nia
i re cen zje; te pierszé ti ka ją sã przédno cëzojãzëkòwëch do ka zów i ba ro spe cja li -
sticznëch, a téż wëdónëch w ma ło znónëch wëdôwi znach. 

Re lacjô, nie no to wónô w STL, wëraz prze jim niãti z łac. re la tio, -onis ‘przed sta -
wie nié czegò’, przër. łac. wëra że nié re la ta re fe ro ‘Co jem czuł, pòwtôrzóm’;
SJP VII 911 de fi niu je jakò 1) ‘òpòwiôda nié ò roz wi cym jaczégòs wëpôdkù; zda nié,
zdôwa nié sprawë z czegò’; 2) dôw. a) ‘sparłãcze nié, łącz ba’; b) ‘są dowé ze zna nié,
pùblicz ny pro test, ska rże nié, za ża le nié wniosłé do są du’ (wëapart nio ny fi lo zo ficz ny
znaczënk ni mô tuwò ùżëcô). Pòdług GD 45 re lacjô to ‘ôrt ti ka ją cy zda rze niów,
chtërne jesz sã nie skùńczëłë’. Au tor re la cji je nierôz zwó ny sprawòzdôwcą abò kò -
men ta torã. We strzód nôbëlniészich przedstôwców ôrtu je Jón Cy szew sczi (1932–
–1982), a dzysd nia za méstra je ùznôwó ny Bòhdan To ma szew sczi. Re lacjô pro wa -
dzonô je na żëwò, dopùszcziwô sã w wëpo wiescë gwësné sti li sticzné fe le.

Repòrtôż, an. i fr. re por ta ge, niem. Re por ta ge, rus. oczerg, zapòżëczo ny z fr.,
a kùńc kùńców z łac. re por to, -are, -avi, -atum ‘òdnôszac, przënôszac nazôd‘
CHDE 912, wëraz òdno to wó ny pier szi rôz w SJP VII 929 i zde fi nio wó ny ‘ôrt pùbli -
cyst ny prozë; żëwi òpisënk zda rze niów, znónëch au to ro wi z bezpòstrzédnégò òbzéra -
niô’ z wëra że nia ma ar ti sticz ny repòrtôż, be le tri zo wó ny ‘repòrtôż szlachùją cy za no -
we lą, chtërnégò au tor nie òprzestôwô na re la cjo no wa nim au ten ticznëch fak tów’;
zwãkòwi repòrtôż ‘sprawòzdënk z roz wicô ja czis ùroczëznë, spòrto wi jim prezë itd.,
nadôwó ny przez ra dio’. Òpisënk rézë no sy fachòwé, z gre czi (òd gr. pe riegētēs
‘òprowôdza ją cy, pro wad nik’) pe rie ge za (przër. łac. iti ne ra rium). STL 431 wëmie -
niwô òdmianë repòrta żu: ra dio wą, filmòwą, te le wi zyj ną i fòto repòrtôż, a de fi nicjô
je ju pògłãbionô: ‘pùbli cyst no -lëte rac czi ôrt òbji ma ją cy do kazë ò cha rak te rze spra -
wòzdënków z wëda rze niów, chtërnëch au tor béł bezpòstrzédnym swiôdkã abò ùczãst -
nikã’. I da li jinfòrmacjô, że wësztôłcył sã w 2. pòło wie XIX w. na skùtk di na micznégò
roz wi ju prasë i że sparłãczo ny je z òpisënkã rézë, lëstã, dia riuszã, pa miãtnikã.
Wëprzédniô do te spòlëznowò-òbëcza jo wi, rézo wi, wòjno wi, są do wi, spòrto wi repòr -
tôż. Nôwi cy wia dłów ò repòrta żu przënôsza ją GD 53–70. Nôprzód pòwòła nié sã
na M. Wańkòwi cza, pòdług jaczégò „repòrtôż to nié le no nôstar szi gazétny ôrt, ale
téż „òjc lëte ra turë”. Pòdług tegò au to ra star ka ma nowòczasnëch repòrta żów są:
nôwik szi hi sto rik stôrożëtnoscë Tu ki di des (kòl 460 –396 przed Chr.) i J. Ce zar (100–
–44 przed Chr.), nié le no pisôrz, ale przédno pro wad nik wòjsk i państwòwnik.
Za prekùrso rów dzys dniowëch repòrtérów ùznôwô pôrã ji tal sczich pi sa rzów z XVI w.
i najégò kro ni ka rza Win centégò Ka dłub ka, a téż hi sto ri ka Ja na Długòsza. Repòrt-
ôż jakò samòstój ny ôrt pòchôdô z lëte ra turë, w Pòlsce ji dze tu ò „Flis” (z 1595 r.)
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S. Klo no wi ca, „Mor ska na wi ga cja do Lu be ka [Mòrskô na wi gacjô do Lu be ka]” (z 1651
r.) M. Bòrzëmòwsczégò i wie le jinëch (s. 54–55). Za pier szi w pòlsczi pra se repòrtôż
òsta ła ùznónô „Pra cow nia Su cho dol skie go [Warkòwniô Sëchòdo lsczégò]” J. I. Kra -
szew sczégò (1838 r.), a za pier szi nowòcza sny repòrtôż w pòlsczi pi smie ni znie je
przëji mónô „Piel grzim ka do Ja sny Górë” (1895 r.) W. Reymònta, na pi sónô w set ną
roczëznã kòscëszkòwsczi in su rek cji.

We strzód kla sy ków nowòczasnégò swia towégò repòrta żu nalôzł sã téż Kaszëba
Alek san der Jan ta -Pòłcziń sczi (1908–1978), dzãka do ka zóm „Pa trzę na Mo skwę
[Zdrzã na Mòskwã]” (1933), „Pa mięt nik in dyj ski [In dij sczi pa miãtnik]” (1970), „No -
we od kry cie Ame ry ki [Nowé òdkrëcé Ame ri czi]” (1973). W GD 58–65 mómë teòre -
ticzné dëwa ga cje roz ma jitëch au to rów ò dërżéniu repòrta żu, pò czim wëprzédnie nié
pi sónégò, ra diowégò, filmòwégò repòrta żu jakò dokùmen talnégò filmù, te le wi -
zyjnégò, fòto repòrta żu. Òsób ny plac pòswiãcy wa ją pic to ria lo wi, tj. òdjim kóm ò ero -
ticz ny far wie, jak w Play boyu czë CKM, da le czim rów nak òd pòrno gra fii, bò ùka -
zywô białczëne aktë jakò do kazë kùńsz tu. Pòchòdzy z ar ti sticz ny fòto gra fii kùń -
ca XIX i pòczątkù XX w. Béł to pòdzél z pòzdrzatkù na môl i ôrt pùblikòwa niô,
a z pòzdrzatkù na sztruk turã wëprzédniô sã za K. Wòlnym -Zmòrziń sczim fabùlar -
ny i pro blemòwi repòrtôż. Wspòmnió ny pic to rial (s. 64 i p.) pòchòdzy z an.
i òznôczô ‘ji lu stro wóné pismò’, jakò znankòwnik ‘òbrôzkòwi, ji lu stro wó ny, ma lar -
sczi’, zapòżëczo ny z łac. pic to ria lis òd pic tor, -oris ‘malôrz’ (òd cza sni ka pin go,
pin ge re, pi nxi, pic tum ‘ma lo wac’ (zob. CHDE 792). Jesz dzysô nie do pa so wó ny do
nôrodnëch pisënków, pòdôwó ny w aniel sczi gra fii, gwës wnet ka pisënk òstó nie
„ùnôro do wio ny”.

Repòrtéro wim szkicã je fe atu re, pòchòdzy òd ang. jist ni ka fe atu re ò spòdlecz -
nym zna cze nim ‘nôwôżniészô znan ka’, òd re al no znaczënkòwi stronë pòzwó ny
w GD 79 jakò ‘re lacjô ze brónô na spòdlecznëch fak tach: au tor wëcygô z gôrzcë fak -
tów nôwôżniészi aspekt sprawë i na nim sã kòncentrëje’. Pòchòdzy kùńc kùńców
z łac. fac tu ra, -ae ‘zro bie nié czegòs, òbro bie nié’, me tafòricz no téż ‘bùtno wi wëzd -
rzatk’ (Ple zia II 494, ChDE 373). Faktë ùji móné są z chro no lo gicz nym jich roz wi -
cym. „Sprawòzdôwnosc i la pi dar nosc òpisënków sprôwia ją, że òdbiérca ni mô na -
wet ka pòmëszle niô, że pòkôzy wóné zda rze nia mògą bëc fik cyjné” (s. 81). „Fe atu re
i repòrtér to pò pro stu apartné fòrmë wi dze niô swia ta. Repòrtér pro wa dzy głãbòką
ana lizã, wëwòłiwô czëca, dzejô na òdbiércã [...] – a w fe atu re nôwôżniészô je te ma
i ji wôga” (s.82).

Z repòrtażã sparłãczoné są repòrtérowé blo dżi (GD 84–85), chcemë pòdac
na zôczątk, że blog to wëraz, ja czi pòchòdzy z an.: òd skró conégò web ‘séc’ i wie -
le znacznégò log ò znaczënkù ‘dniow ni czi’, a tej ‘séco wi dniow nik’, w chtërnym
kòżdi brëkòwnik mòże za pi sac swòje wra że nia z dónégò wëda rze nia. Blo dżi mòżna
przërów nac do pro gra mów re ali ty – show, jak np. Big Bro ther. W jin ter ne ce òbò-
wią zywô takô de fi nicjô blo gu ‘pri watnô stro na (...) pro wa dzonô przez au to ra (jed -
négò abò pôrã), za ji ma jącô sã te ma ma, chtërne tëch jin te resëją’. Rów nak w prak ti ce
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blo dżi to pri watné pa miãtni czi, zbiérë lózëch mëslów, sen ten cjów, cy ta tów, to ôrt
Hy de Parkù czë strzédnopòlsczich Si lva re rum.

Sprawòzdënk, STL nie notëje, SJP VIII 629 de fi nie je jakò ‘gãbny abò pi sem ny
òpisënk roz wicô ja czichs wëpôdków, zda rze niów; zda nié sprawë z czegò; rapòrt’ z fra -
ze olo gicz ny ma wëra że nia ma gòspòdarczégò, rechùnkòwégò, rocznégò, miesãcznégò
spra wozdënkù. No towôł SWil II 1347 ‘zda nié sprawë, rechùnkù, lëczbë, rapòrt’. GD 44
pi szą: „cha rak te ri sticz ną znan ką sprawòzdënkù je przedstôwia nié fak tów na di na micz -
ny ôrt, w cza so wim pòrządkù, mòżlëwie wiérno, z ùchòwa nim òbòwiązkòwò chro no -
lo gicz ny pòso bicë zda rze niów, ja czi ni mòżna zmie ni wac, chòc dlô wik szi atrak cyj -
noscë tek stu i za cze ka wie niô òdbiercë tej -sej òdchôdô sã òd ti wskôzë i na zôczątkù
pòka zywô sã jednã z kùńcowëch drob no tów”. Nie cha rak te rizëje sã lëdzy, ja czi są
ùczãstni ka ma wëda rze niô. Czãsto je bró ny za jed no z tpzw. gwôsną jinfòrma cją, mòże
bëc pòdpi só ny mionã i nôzwëskã gazétni ka abò krip to nimã. Gazétnik sprawòzdôwca
stwòrzô ù òdbiércë wra że nié bëtnoscë przë re la cjo no wó nym zda rze nim. 

Szkic, an. sketch, fr. étu de i esqu is se, niem. Skiz ze, rus. eskiz, téż oczerg; STL 511
‘rozkòscérza jącô sã òstat no pòzwa ese ju abò kri ticz nolëte racczégò ar ti kla’. Jinfòrmùje
da li, że szkic ti kac sã mòże wëbrónégò pro blemù, ùtwór stwa jednégò pi sa rza abò
apartnégò do ka zu, w tim przëtrôfkù je ba rżi òbjim ny òd re cen zji i céchùje szerszé
te ma ticzné zdrze nié.

Wëwiôd, an. in te rview, ChDE 539 òpi sywô jakò ‘zéńdze nié òsób twa rzą w twôrz
dlô wëzna czonégò célu’, zapòżëczoné ze strzédnofr. en tre vue, a kùńc kùńców z łac.
in ter ‘midzë’ i vi de re ‘wi dzec’; tej fr. terôczasné téż in te rview, niem. In te rview, rus.
in terw ju. SJP X 315 wëwiôd ‘gôdka prze pro wa dzonô dlô ùdo sta niô jinfòrma cji’: a)
‘gôdka przedstôwcë prasë, ra dia abò te le wi zji z kògùms bëlnym, znó nym,
z przedstôwcą wëszëznów; òpùblikòwó ny tekst ta czi gôdczi’; b) med. ‘gôdka prze -
pro wa dzonô z chòrim przez do chto ra, ti ka jącô sã roz wicô chòroscë i wsze le ja czich
dónëch ti ka jącëch sã pa cjen ta’; 2) czãscy w wiel ny lëczbie ‘zbiéra nié, ze bra nié wia -
dłów, dónëch w ja czims òbrëmie nim; zbadéro wa nié, wëszlachòwa nié czegò’; wòjsk.
‘prze szpie dżi, lëdze wësłó ny na wëdo wiédze’; 3) pòlit. wòjsk. ’je den z ôrtów stra -
te gicznégò roz wi ju, zanôléga ją cy na zbiéra nim wia dłów za grań cą ò dó nym kra ju;
jin sti tucjô, jakô zbiérô te wia domòscë; lëdze ro bią cy w ti jin sti tu cji’. No towôł Lin -
de (VI 642) wëwiôd, wëwiadë, wëwiad czi ‘wëwia di wa nié sã, dochôda nié, sta ra ò to,
żebë sã wëwie dzec, bë òdkrëc, wëszlachòwac, badéro wa nié. STL 581 de fi niu je
‘gôdka ze znó ną òso bą, pòdónô do pùblicz ny wiédzë za pòmòcą drëkù, ra dia abò te -
le wi zji’ i da li jinfòrmacjô, że wëwiôd kòncentrëje sã co le ma ło wkół jed ny temë i że
na jegò tekst skłôda ją sã pi ta nia i òdpòwiescë, a téż, że wëwiadë z pi sa rza ma
pùblikòwóné bi wa ją jakò apartné ksą żczi, np. „Kôrbión czi z Clau de Lévi -Straussã”,
„Kôrbión czi z Gòmbro wiczã”. 
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GD 112 przëbôczi wa ją, że wëwiôd roz wi nął sã z dia lo gu i sygô stôrożëtnoscë,
chtërna wëda ła dia lo dżi: so kra tej sczi z przëkła da ma „Dia lo gów” Pla to na; ari sto te -
le sow sczi i lu kia now sczi. Wôrt wspòminkù je tu téż: scwier dze nié Z. Sa lo niégò, że
wëwiôd nie je do kład nym zôpisã gôdczi, le wëra zno prze sti li zo wó nym. Téż GD 115
wëapart ni wa ją: a) pra so wi wëwiôd i b) te le wi zyj ny wëwiôd, w chtërnym za pòdôrt
ùznôwa ją talk -shows, zbòga co ny ar ti sticz ny ma wëstãpa ma i spiéwa ma. W tim òstat -
nym pòdczorch niãti òstôł pro wa dzą cy.

Zmión ka, pòdług SJP X 366–367 to ‘krótczé nad czid niãcé ò czim abò ò kim,
ùwôga w pôrã sło wach; krótkô nad czid ka, jinfòrmacjô, wia dło ò czim w cząd nikù
abò ksą żce’; òdno towôł téż zdrob nie nié zmió necz ka i pòjinfòrmòwôł, że ha sło zmión -
ka za pisôł Lin de i pò prôwdze w t. VI 675 pòdôwô ten wëraz w òdmian kach: spòdlecz -
ny zmión ka, wëstãpùją cy ù Kna piu sza w Te zau ru su z 1621 r. z łac. rów no znaczëną
men tio ali cu ius rei ‘wspòmink ja czis rzeczë’ i òbòcznëch: wzmin ka z „Pòstilë” M.
Re ja i Leòpòlitë z Lëstu sw. Paw ła do Rzi mia nów 1,9, a téż „Hi sto rii wsze go świa -
ta [Hi sto rii wszednégò swia ta]” M. Biel sczégò i wzmien ka a zmin ka nieùdokùmeń -
to wónëch z sy no ni micz ną de fi ni cją ‘wspòmink czegò’ z niem. pa sow nym słowã Er -
wähnung; STL nie notëje. GD 37 dôwô pa sow ny an. flash ò spòdlecz nym znaczënkù
‘łisk’ i news ‘wia domòscë’, do słow no ‘no wiznë’, chòc prze łożënkòwé sło wa rze
pòdôwa ją men tion z łac. men tio, -onis. Je to nômniészi jinfòrma cyj ny ôrt, ja czi
òdpòwiôdô le no na 3 pi ta nia: chto?, co?, dze? GD 38 pòdôwa ją, że do niedôwna
zmión ka bëła pòzéwónô ter minã de pe sza, sze rzi zdrzë ibid.

Zôpòwiesc, zwónô téż ru sy cy sticz no za jaw ka (pò ruskù ‘zgło sze nié, zôpòwie -
dze nié’, wôrt je òd te òdcha dac jak òd żëwégò ru sy cyzmù1, nie notëje te go jist ni ka
SJP i jiné sło wa rze dzys dnio wi pòlaszëznë; ter mi nu zôpòwiesc nie re gistrëje STL,
pòdług SJP X 708 to 1) ‘ògło sze nié, òbznôjmie nié czegòs, co mô przińc abò
òbòwiązëwac’, 2) ‘jinfòrmacjô ti ka jącô num ra abò num rów pro gramù wi dza wisz -
cza, au di cji pòdôwónô przez spi ke ra, kònfe ran sje ra’; 3) ‘pùbliczné ògło sze nié
w kòsce le ò chãcë òże nie niô dónëch lëdzy (dlô ùgwësnie niô, że nick temù nie
zawôdzô)’; 4) ‘znak czegòs, co mô przińc; wró żba, symp to mat’; 5) dôw. a) ‘wëzwa -
nié’; b) ‘zakôz, za wie sze nié w dze ja nim; wëklãcé’, no towôł Lin de VI 859 w pôrã
znaczënkach: 1) ‘zapòwiôda nié, zapòwie dze nié i to, co zapòwiôda ją, ògło szi wa ją,
zwiastëją, òbznaj mi wa ją’; 2) ‘zôpòwiesc òże nie niô’; 3) ‘wëzwa nié na pòje dink’;
4) ‘òbja wio ny rozkôz, nôkôz, przëkôz’; 5) ‘zakôza nié, zakôz, zbró nie nié, òdmó wie -
nié, nieprzëzwòle nié’; 6) ‘areszt’. Pòdług GD 42 zôpòwiesc to ‘jinfòrmacjô zamkłô
na pier szich abò slédnëch star nach gazétów abò cząd ni ków, zôchãcy wa jącô òdbier -
ców do przeczëta niô dónëch ar ti klów, pùblikòwónëch w swiéżim abò nôblëższim
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1 HZ XLVIII (z 2004 r.), s. 104 dopùszcziwô pòlsczi pòchòdzënk òd spòdlégò za - i ja wić się.
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wëda nim’; pòjôwiô sã téż czãsto w elek tro nicznëch me diach. Nalôżô sã w ni co le -
ma ło dzél pùbli ka cji abò kògòs wëpòwiesc. 

Żëco pis, zwó ny ji na czi przez GD 50 i p. syl wet ką, pòrtretã, pòsta cją, głów ką,
za fe la ło rów nak dzysô pòwszédno słu żbòwò òbòwiązëjącégò c.v. (z łac. cur ri cu lum
vi tae ‘biég żëcô’, no to wó ny w Dub I, skrócënkòwò c.v. abò cv kwa li fikòwó ny jak -
no ksą żkòwé ‘żëco pis, òsoblëwie na pi só ny pòdług ùsta no wionégò mòdła, skłôdó ny
przez czło wie ka, ja czi mô starã ò robòtã’) z przikłôda ma z czą du PRL -u i cza su prze -
mia nów pò 1989 r., nieòdno to wó ny w STL, de fi nio wó ny przez SJP X 1467 1)
‘òpisënk kògòs żëcô i dze ja niégò, bio gra fiô’, i 2) rzôdczé ‘biég żëcô, żëcé’, wëraz
no towôł Lin de VI 1202, ale jakò ży cio pi smo, ży wo to pi sar stwo wëtłó ma czoné jakò
‘bio gra fiô’.

Wëja snie nié ùżi wónëch skrócënków

B A. Bańkòwsczi, Ety mo lo gicz ny słow nik ję zy ka pol skie go, War sza wa 2000.
ChDE Cham bers Dic tio na ry of Ety mo lo gy, New York 2001.
GD K. Wòlny -Zmòrziń sczi, A. Ka li szew sczi, W. Fùrman, Ga tun ki dzien ni kar skie.

Teo ria, prak ty ka, ję zyk, wëd. II, War sza wa 2009.
Dub Uni wer sal ny słow nik ję zy ka pol skie go pòd red. S. Du bi sza, t. I–IV, War sza -

wa 2003.
Ja ros J. Ja ros, Dzien ni kar ski warsz tat ję zy ko wy, Wro cław 1999.
Lin de B.S. Lin de, Słow nik ję zy ka pol skie go, t. I–VI, War sza wa 1951.
MW M. Wòjtôk, Ga tun ki pra so we, Lu blin 2004.
Ple zia Słow nik ła ciń sko -pol ski, t. I–V, red. M. Ple zia, War sza wa 1959–1979.
SD Słow nik współ cze sne go ję zy ka pol skie go pòd red. B. Du na ja, War sza wa 1999.
SF S. Skòrup ka, Słow nik fra ze olo gicz ny ję zy ka pol skie go, War sza wa 1967.
SJP Słow nik ję zy ka pol skie go, t. I–XI, red. W. Do ro szew sczi, War sza wa 1958–1969.
STL M. Gło wiń sczi, T. Kòstke wi czowô, A. Òkòpień -Sła wińskô, J. Sła wiń sczi, Słow -

nik ter mi nów li te rac kich pòd red. J. Sła wiń sczégò, Wro cław 1988.
SW J. Kar ło wicz, A. A. Kriń sczi, W. Nie dzwiedz czi, Słow nik ję zy ka pol skie go,

t. I–VIII, War sza wa 1900–1927.
SWil Słow nik ję zy ka pol skie go, red. Òrgel brand, t. I–II, Wil no 1861.
HZ Prak tycz ny słow nik współ cze snej pol sz czy zny pòd red. H. Zgółkòwi, Pòznań 1994–

–2004.
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Ù stôw z dnia 6 stëczni ka 2005 r. ò nôrodnëch i et nicznëch
miészëznach a re gio nal nym jãzëkù (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, pòz.

141 z pózn. zm.) òtemkł przed Kaszëba ma mòżlëwòtë, ja czich jesz
donëchczôs nie bëło, i to nié le w swòbòdze sto so wa niô i roz wi ju
rodnégò jãzëka i nôro do wi swiądë czë pòdtrzi mi wa niô tra di cji, ale téż
dëtkòwnégò wspiéra niô ini cja ti wów tak zrze szonëch z pòùczëną jak
i sze rok òbji mó ną wëmia ną infòrma cjów.

Zdrzącë na stro nach MSBiA na zestôwk rozdzélu do ta cjów, wi -
dzec je, że Kaszëbi ma ją wiel ną, a do te i skùtecz ną kònkùrencjã. Nad -
to, le w ca łoscë kaszëbskòjãzëczné dze ja nié, pòpiarté wëso czi jakòscë
pro jektã, dôwô nôdzejã na naléze nié sã w kar nie do biw ców. Rów nak
to sprôwiô, że wëdôwiznë mùszą rëchli pòdro bi cą za pla no wac pùbli -
ka cje i òpra co wac je w kaszëbsczim jãzëkù czë w dwajãzëkòwim wëda -
nim, jak na ten przikłôd sto so wóné je w miesãcznikù „Pòme ra niô”,
abë aplikòwóné dëtczi òtrzëmac. Nie zdrzącë rów nak na sprawë tech -
niczné, nôwôżniészô w tim je stro na lin gwi sticznô. To pra wie je
òsoblëwé wëzwa nié, tëka jącé sã tak warstwë tek stu, jak i prze łó żcë.

Kaszëbskô lëte ra tu ra do żda sã pôrã ùznónëch do ka zów tłó ma czonëch
abò skaszëbionëch (pòd tim pòjãcym za wiéra ją sã wsze le jaczé prze kła-
dë z jãzëków nie bãdącëch jãzëkã òri gi na łu, nôczãscy z pòlsczé-
gò jãzëka): taczé jak: wëda nia Bi blii i Ewa nie liów (ks. F. Grëcza, E. Gò-
łąbk, ò. Adam Sykòra), „Krim sczé so netë”, „Pón Ta deùsz” (St. Jan ke),

TŁÓ MAC ZE NIA – PRO BLE MA TI KA
PRZE ŁO ŻE NIÔ TEK STU
I WËZWËSKI WA NIÔ 
WE WSPÓŁ C ZESNËCH ME DIACH

Bòże na Ùgòwskô
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„Rzim sczi Trip tik” (Z. Jankòwsczi). De ja de wcyg nad zwëk żôrot no wëzdrzą ksãgar -
sczé i bi blo teczné pòlëce, je żlë ji dze ò wielënã ùsôdzków rod ny i swia to wi lëte ra turë
w kaszëbskòjãzëkòwi wer sji. Gwësno bie rze sã to nié le no z felënkù prze łó żców, ale
i z brëkòwnotë lëte ra turë tegò ôrtu, chòc mògłabë bëc dlô dze cy i młodzëznë cze ka -
wim ùroz ma ji ce nim tek stów i te ma ti czi ùczbów z kaszëb sczégò jãzëka. 

Kònstan ti Ge bert pi sze, że prze łożënk to bëtnosc jednégò jãzëka w drëdżim, jed -
ny kùlturë w drëdżi. Dôwô bôczënk, że tegò ôrtu „Kòsmòpòli tizm nie je an ti te zą
nôro do wi kùlturë, ale ji ùwień cze nim. Blós mòcné, do zdrze lałé i roz wi ja jącé sã
kùlturë pòtra fią bëc kòsmòpòli ticzné, kò òne wie dzą, że na mie nia nim sã mògą le -
no skòrzëstac, a nié stracëc”1. Ge bert wzérô na kòsmòpòli tizm jak no na òte mknie -
nié sã na jin szą kùlturã, na wet ka je żlë do kùńca nie dô sã ji prze łożëc abò i za dżi -
nie przë tłó ma cze nim wie le rze czi, jed nak nie òte mknie nié sã je wied no wëcélo -
wóné procëm włôsny kùltu rze, a brac sã mòże z lëchégò mëszle niô, że je słabô, za -
co pónô i przegrô w ze tknie nim z wiôldżim swiatã.

Wôrtno ta tłó ma cze niów 
w ùjim niãcym midzënôro do wi kùlturë

Karl De de cius króm aspek tu wôrtnotë kùlturë dôwô téż bôczënk na ji cëchégò kre -
ato ra – prze łó żcã: „Ùni wer salnô kùltu ra włą cziwô w se wie lejãzëcznosc. Nad tim
ma rachùją sã niezmòrdo wó no, czãsto jak òma nio ny, prze wa żno bezzwëskòwno, za to
wied no lëchò òpłôcó ny i nie do ce ni wó ny – tłó ma cze. Zbi wó ny są wi dza łi ma epi the -
ta or nans: „wëstôwco wie mòstów pòmidzë nôro da ma”. Sło wa ma Frie dri cha Rücker -
ta: „am ba sa do ro wie «swia towégò pòjed na niô»“. Am ba sa do ro wie kùltu rów. Snôżé
nowé przërów na nié, epi the ton or nans, jô nalôzł ù kògòż bë jinégò, jak nié ù Go e -
thégò”. Czëtómë ù niegò, że przekłôda nié to je jakbë òżi wia nié na nowò. Mi leczné,
wdzãczné pòkłó nie nié sã kùńsz to wi tłó ma cze niô”2. 

Pòsłużã sã jesz jed nym wëjimkã wëpòwiescë tegò niezmòrdo wónégò prze łó żcë
do ka zów sło wiań sczi lëte ra turë, òsoblëwò pòlsczi (przë czim wôrt je pa miãtac, że
czas jegò nôwiãkszi lëte rac czi ak tiw noscë przëpôdôł na nie letczé pòwòjnowé la ta,
na czas nie zgarë do nie miecczégò nôro du, nie zdrzącë ju ni jak na do swiôdcze nia
pisôrza z niewòlë w so wiec czim ła grze): „Chcejmë pa miãtac, że je żlë cos ro bimë dlô
cëzégò jãzëka, tej ro bimë to w pier szi rédze dlô najégò włôsnégò jãzëka. Smia ło mògã
scwierdzëc, że nie miec czi jãzëk i kùltu ra zwëskałë wie le dzãka wie lejãzëcznoscë ji
au to rów, kò jich pi sa nié to jed no cza sowò mëszle nié we wie le jãzëkach i swia tach;
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1 K. Ge bert, Żid wiecz ny tłó macz, [w:] Przekłôda jącë nie przekłôdalné..., red. W. Kùbiń sczi, Ò.
Kùbińskô, T. Wo lań sczi, Wëdôwi zna Gduń sczégò Ùni wer sy te tu, Gduńsk 2000.

2 K. De de cius, Tłó ma cze nié jak no òżëwie nié na nowò. Le żno sco wi wëkłôd, www.bosch -sti f-
tung.de
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ta czim spòsobã na sze zna cze niowé pòla, dzélëczi zda niów, sys temë jich bùdo wa niô
stôwa ją sã ba rżi roz ma ji ti ma, a roz ma ji tosc to bòkad no ta (...). Wôrt bë bëło pòdro -
bi cą zbadéro wac, jak wie le jãzëk Günthe ra Gras sa za wdzãcziwô kaszëbsczémù
jãzëkòwi, jãzëk Sieg frie da Len za i Jo han ne sa Bòbrow sczégò – prësczémù, jãzëk Hor -
sta Bien ka – slą sczémù z pòlskò-nie miecczégò przëgrań cza, a wëzwëskùjącémù bòka -
dosc òbëdwùch nëch jãzëków, jãzëk Pau la Ce la na – rumùńsczémù, ru sczémù,
talmùdicznémù”.3

Bez wąt pie niô za słu żoné są wszëtczé sło wa ùwôża niégò i pòczest notë, jaczé
czerëje sã do tłó ma czów, òsoblëwie w ze sta wie nim z warkòwą drãgòtą pòdji mónëch
za da niów. Jãzëkòznôwco wie, lëte rac czi kri ticë, a téż i sa mi prze łó żcë wie le ra zy
wskôzy welë wielné jiwrë parłãczącé sã z roz ma ji ti ma wëmia ra ma tłó ma czonégò tek -
stu, nimò bëlny zna jomòscë jãzëka i nadzwëkòwëch ùmiejãtno sców. Z le żnotë wie -
loscë nëch za gad nie niów, zwrócã bôczënk le no na te, chtërne we dle mie, mògą bëc
wôżné dlô kaszëbsczégò prze łó żcë, bò na wet ka, czej pòlskòjãzëczny tekst ùswòjiwô,
czekô gò nie ma ło z ni żi wskôzónëch jiw rów, z ja czi ma mùszi so pòradzëc.

Na pier szim pla cu, a co sã z tim parłãczi – pier szą drãgòtą, je do bra nié pa sow ny
stra te gii prze łożënkù. Ùmber to Ecò pisôł, że „tłó macz nie przekłôdô tek stu na spòdlim
sło wa rza, ale na spòdlim hi sto rii òbëdwùch lëte ra tu rów”. Nie dô sã nie zgòdzëc ze
sło wa ma ital sczégò fi lo zo fa i pisôrza, wskôzëjącégò, że ekwi wa lencjô prze kła du nie
òznôczô do słow notë tłó ma cze niégò. We dle niegò „przekłôd nie parłãczi sã le no z lin -
gwi sticz ny ma ùmiejãtno sca ma, ale téż z in ter tek stu al ny ma, psychòlo gicz ny ma i nar -
ra cyj ny ma kòmpe ten cja ma. Bez to tłó macz je wcyg przëmùszi wó ny do wëchôda niô
z krãgù lin gwi sticznëch ùmiejãtno sców do sferë kùltu ro wi. W kùńco wim efek ce prze -
ło że nia nie są pòrów na nim pòmidzë dwùma jãzëka ma, ale zin ter pre to wa nim tek stów
w dwùch ró żnëch jãzëkach”4. 

Ewa Ka li nowskô dopòwiôdô: „prôca tłu ma cza wied no bãdze sã òpiéra na szu ka -
nim ekwi wa len tów dozwôla jącëch òsy gnąc jak nôwiãkszą zgód nosc tek stu prze ło -
żonégò z tekstã pòczątkòwim. Kùńcã jegò wëszu ki wa niów bãdze wëbiér ekwi wa len -
tów, we strzód tëch, co ju jist nie ją abò téż zabédo wa nié neòlo gizmù.”5

Stra te gie tłó ma cze niô tek stu

Mó ni ka Rod ke wicz, tłó macz ka nie miecczégò jãzëka, na swòji jin ter ne to wi stro nie
przedstôwiô pôrãnôsce trans la cyjnëch stra te giów, wôżnëch z pòzdrzatkù ekwi wa len -
cji tek stów.
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3 Ta mże
4 http//mLin gua.pl – Pro blem z di na micz ną ekwi wa len cją w tłó ma cze niach, Fa ti ma Ibra him Ah med

Al Me no ufy tłum.: Jo an na Wo łyń ska
5 E. Ka li nowskô, Tłu ma cze nia, http://www.ce co -fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Tra duc tions -Ewa_KA -

LI NOW SKA.pdf.
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Drãgòtë z do kład nym prze łożënkã do ka zu mògą sã brac z kùltu rowëch, se man -
ticznëch czë gra ma ticznëch ró żni ców. Dôwa jącë w prze kła dze bôczënk na te ró żni -
ce wied no mòżemë scwierdzëc ùtratã infòrma cji (òpùsce nié), dodôwną infòrmacjã
(dopòwie dze nié) abò ji sub sti tucjã.

Dopòwie dze nié tedë sã wëzwëskùje, czej je òno brëkòwné dlô bez zmiłkòwégò
roz mie niô tek stu bez czëtiń ców. Nôczãscy prze łó żca dopòwiôdô jaczés infòrma cje,
chtërne parłãczą sã z kùltu rą czë hi sto rią, a bez chtërnëch tłó ma czo ny tekst ni miôłbë
tegò samégò zna cze niô. Dodôwną infòrmacjã mòże òn za miescëc w tek sce abò
w òdsélôczu.

Pòstãpną stra te gią je òpùszcze nié, sta no wiącé procëmnotã dopòwie dze niów. Pòmi -
nie nié jaczégòs sło wa ni mòże rów nak wpłënąc na jakòsc prze łożënkù. Òpùsce nié mô
tedë za sto so wa nié, czej wiérné prze tłó ma cze nié kòżdégò sło wa wpro wadzëłobë wie -
le znacz nosc i nie skład nosc tek stu. Nôczãscy to sã tëczi ntp. pòmi nie niô do sebnëch za -
mio nów, chtërne ùżëté za wie le ra zy mògłëbë zmierzëc pòlsczégò czëtiń ca.

Gra ma ticzné, lek sy kalné, struk tu ralné, skła dniowé ji na cze nié sã jãzëków wëmôgô
sto so wa niô sub sty tu cji, we dle wskôzów fùnkcjo nal ny ekwi wa len cji. Czãsto jak no
przëkłôd pòdôwô sã za mie ni wa nié lëczbë abò òsobë, wezmë na to – w pòlsczim
jãzëkù gôdómë: Czy mo że Pan? – ùżi wómë tej 3 òsobë pòje dincz ny lëczbë. W prze -
ło że nim na aniel sczi jãzëk òtrzimùjemë zda nié w 2 òs. pòje dincz ny lëczbë Sir, can
you? Ju wernô sy tu acjô je w kaszëbi znie, chòcbë w fòrmach plu ra lis ma ie sta ti cus.
Wëzwëska nié teo rii ekwi wa len cji prze łożënkù je ba ro wôżné, bò pòzwôlô czëtiń cóm
na pòzna nié „da lecznégò swia ta” jinëch kùltu rów. Na kùńc jesz rôz dôjmë głos Eco,
chtëren na pisôł, że tłó ma cze nié, je żlë mô za jist niec w żëcym, „mùszi do pro wadzëc
do te samégò efek tu co ori gi nał”.6

Jiwrë sparłãczoné z tłó ma cze nim

Przëstãpùjącë do tłó ma cze niô òkróm wëbiéru pa sow ny stra te gii trans la cji, nôwiãcy
jiw ru sprôwiô sóm tekst roz mió ny jak no jed no ta jãzëka i zam kłoscë. Ewa Ta -
bakòwskô dôwô jesz bôczënk, przëwòłu jącë teo rie Lan gac ke ra, na spòdlé òpisënkù
jãzëka, w ja czim „gra ma ticznô struk tu ra ze swégò nôgłãbszégò zna cze niô i ze swòji
nôtërë je symbòlicznô”, co dôwô cësk nié tëli na pi só ną, co òdczu wó ną atmòsferã
lëte racczégò tek stu, ja ką tłu macz téż mùszi òddac w prze kła dze.7

Ewa Ka li nowskô przedstôwiô pòùkłôdó ny zestôwk nôczãstszich jiw rów lëdzy za -
ji ma jącëch sã tłó ma cze nim, chtërne mògą pó zni skùtkòwac fe la ma w prze kła dze.
Do nich na le żą m. jin.:
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6 http://tlu macz -kra kow.eu
7 E. Ta bakòwskô, Struk tu ra wëda rze niô w lëte rac czim tek sce nar ra cyj nym jak no pro blem prze -

łożënkù, [w:] Przekłôda jącë nie przekłôdalné..., red. W. Kùbiń sczi, Ò. Kùbińskô, T. Wòlań sczi, Wëdôwi -
zna Gduń sczégò Ùni wer sy te tu, Gduńsk 2000.
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a. in ter fe rencjô – cësk jednégò jãzëka na drëdżi = bùtnowô in ter fe rencjô
n pòlégô na ùżëcym w kòmùni ka ce, w tek sce przërëchto wi wó nym jãzëkòwi

fòrmë pa sow ny le w jãzëkù pòczątkòwim; mòże bëc ôrtu fòne ticznégò (tzw.
„cëzy ak cent” w gãbnëch wëpòwie scach), lek sy kal ny, mòrfòlo gicz ny, skła -
dnio wi, sztélist ny (òdtwòrze nié kòlo ka cji jednégò jãzëka w drëdżim) abò
drëkar sczi (np. w głów ce lëstu pi sze sã wëkrzik nik abò kòmã, zanôle żno òd
jãzëka); – in ter fe rencjã aniel sczégò jãzëka nazéwô sã an gli cyzmã, nie -
miecczégò – ger ma nizmã, francësczégò – ga li cyzmã itd. 

b. kal ka – pòlégô na òdtwòrze nim w przërëchto wi wó nym tek sce se man ticz ny struk -
turë i/abò fòrmal ny czãscë pòczątkòwégò jãzëka, np. Whi te Ho use = Biôłi Do -
dóm;
n w môłim dzélu (jak we wëżi pòkôzó nym przëkła dze) kal czi są kònie cznym

i mòżeb nym do przëjãcô zja wiszczã, rów nak ju òdtwòrze nié struk tu rów, skład -
ni pòczątkòwégò jãzëka w jãzëkù prze kła du, nôczãscy òkôzywô sã fe lą;

c. falszëwi drëszë – słowò, co w jed nym jãzëkù, z pòzdrzatkù mòrfòlo gii i òrto gra -
fii w wëzdrzatkù abò brzëmie nim szlachùje za słowã w drëdżim jãzëkù, rów nak
lek sy kal no zna czi czësto co jinégò; mògą to bëc hòmògrafë: dom (niem. i pòl.)
abò dzélowé hòmògrafë: ewen tu al nie (pòl.) i even tu al ly – ‘òsta tecz no’ (ang.),
w kaszëbi znie i w j. pòlsczim mómë ntp. sło wa sklep i gó ra;
n „falszëwi drëszë” są pòwszech no jist nie ją cym i ba ro zło żo nym zja wiszczã,

niemòżeb nym òkôza ło sã próbòwa nié zrëchto wa niô jich „zestôwków”: prze -
łó żca mùszi tej z wiôlgą ùwôżno tą, òstró żno tą i nie do wiérno tą pòdcha dac
do swòjëch kùńsz tów, a téż wëro bic so zwëk sprôwdza niô w sło wa rzach
abò/i jinëch zdrzó dłach na wet ka nôzwëklészich wëra zów (na wet ka ta czich,
chtërne zdôwa ją sã na ma ba ro do brze znóné).

d. kòlo ka cje8 – stałé wëra zowé związ czi, kòmpòzy cje dwùch abò pôrã sło wów, ze -
sta wioné we dle re glów łączlëwòscë, apartnëch dlô kòżdégò jãzëka; 
n łączlëwòsc pòje dincznëch dzélów je dosc mòcnô, a ùżëtkòwnicë jãzëka są

òbrze szo ny do jich sto so wa niô np. paczkã abò lëst sã nadôwô, ar mią sã
dowòdzy, fir mą sã czerëje, pòda nié sã skłôdô;
– jãzëkòwô nor ma nakłôdô kònie cznosc sto so wa niô kòlo ka cjów w òkre -

slonëch le żno scach; òdnôszô sã do ta czich wëra że niów i ùtrwa lonëch rze -
cze niów, jaczé sã ùżiwô au to ma ticz no;

– fe le pòléga ją na przekłôda nim pòje dincznëch dzélëków kòlo ka cji, a nié ji
ca łow notë; to mòże do pro wadzëc do tzw. kòlo ka cyjnégò szokù – do słowno
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8 Hi sto ricz no ter min kòlo ka cje ùżi wó ny béł w dwùch jin szich zna cze niach: 1. jak no wëłącz ny
związk fra zeòlo gicz ny; 2 w tra di cyj nym słowòtwór stwie zja wisz cze to je nazéwóné słowòtwór czim 
ze sta wie nim, np. dzëkô ró ża, ma szi na do pi sa niô, a we fra zeòlo gii sta łi ma fra zeòlo gicz ny ma związ-
ka ma, np. w pòl. jãzëkù wëra że nié wyjść za mąż òznôczô tëli, co òże nic sã, ale w òdnie se nim do
biał czi.
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prze ło żonô kòlo ka cja brzëmi apart no nie na tu ral no, a czãsto bez rozëmno,
abò na wet, chòc bez swia domégò ùmëslënkù, smiészno. 

e. idiomë – przëjãtô jãzëkòwô kònstruk cja, apartnô dla kòżdégò jãzëka, jakô ni mô
do słownégò prze kład ni ka w ji nym jãzëkù; 
n tłu ma cze nié idio mów – je szu ka nim rów no znaczënë dlô tegò idiomù, idio -

ma ticznégò ekwi wa len tu w jãzëkù prze kła du; to ni mòże bëc, w żód nym
przëtrôfkù, sub sti tucjô pòje dincznëch dzélów pòczątkòwégò tek stu – idiomë
sta no wią ekwi wa lentë jak no ca łow no ta;

f. ar cha izmë9 – tekst ar cha icz ny – pòwstôł przed pôrã wie ka ma; przez sło wiznã,
skład niã i pisënk je przez domôcégò ùżëtkòwni ka jãzëka do ra zu rozpòznôwal -
ny jak no dôwny; 
n tekst ar cha izo wó ny – „ùdôwô” le no, że je dôwnym tekstã (wezmë na to do -

kazë Sen ke wi cza, tłó ma cze nia Bòya z francësczi strzédno wiecz ny lëte ra turë) 
n prze łó żca mùszi za de cy do wac: czë ar cha icz ny tekst przë tłó ma cze nim nôle -

żi mòder ni zo wac czë ar cha izo wac – na to ni jak ni ma pro sti, a jed no znacz -
ny òdpòwiescë: przëjãté przez prze łó żcã rozstrzëgnie nié mia łobë zanôlégac
òd ôrtu tek stu i ad re sa ta – rze czowé i pierwòtné tekstë (w ja czich przewôżô
zna cze nié nad ar cha icz ną pòsta cją) òstró żno mòżna mòder ni zo wac;

n dlô prze łó żcë drãgòtą je rozpòzna nié ar cha izmów i jich ka tegòri zo wa nié;
rzôdkò sã przëtrôfiô, żebë dwa jãzëczi pòsôdałë pasëjącé do se ar cha izmë
(roz ma jité jãzëczi sta rze ją sã w òsóbnëch môlach sys temù); 

n do datkòwą drãgòtą je „òdnaléze nié sã” w dôwnym jãzëkù, na wet ka òjczëstim
– przë bëlny zna jomòscë jãzëka/jãzëków prze łó żca roz mie je dôwną lek sykã
i skład niã, ale nôczãscy taczégò jãzëkã nie roz mie je swòbód no i nôtëral no
ùżëwac;

n tak przë prze łożënkach ar cha icznëch jak i ar cha izo wónëch tek stów nót je nie
sto so wac ana chro nicznëch pòjãców – to je ta czich, chtërne nie jist niałë
w cza su pòwstôwa niô tek stu (abò w cza sach, na jaczé je „sztéli zo wó ny”
kònkret ny tekst); 

n zgód no z za sa dą kòmpen sa cji, ar cha izmë bez warënkòwò ni mùszą sto jec
w tëch samëch dzélach òbëdwùch tek stów.

g. neòlo gizmë – nowò stwòrzo ny abò niedôwo przejãti wëraz, ter min, rze cze-
nié;
n neòlo gizmë zwëkòwò twòrzi sã przë ùżëcym słowòtwór czich nôrzãdzów,

apartnëch dlô kònkretnégò jãzëkòwégò sys temù, wezmë na to: wie żówc, sza -
li kówc, dre snik òstałë zło żoné zgód no ze wskôza ma pòlsczégò słowòtwór stwa;
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9 Ar cha izmë to wsze le jaczé wërazë, skła dniowé kònstruk cje abò wëra zowé związ czi, chtërne ju
wëszłë z ùżëcégò. Ar cha izma ma zwiemë téż wërazë w prze sta rza łi fòrmie, a chòc są jesz ùżi wóné, to
pòstrzégô sã je jak no dôwné. Zdrzącë na jich fùnkcjã, a. dze li sã na: fòne ticzné, flek syjné, słowòtwórczé,
lek sy kalné, zna cze niowé, fra zeòlo giczné, skła dniowé.
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francëskòjãzëkòwé: cla var da ge, co ur riel czy po ur riel, wëmëszloné w Quebe cu
za swiôdcza ją, że na wet ka tak zan gli cy zo wóné òbrëmié jak infòrma ti ka mòże
ùtwòrzëc swòje apartné rze cze nia i sło wa w kòżdim jãzëkù;

n sys tem kòżdégò jãzëka pòsôdô niewëzwëskóné mòżlëwòtë, co dôwô le żnosc
do twòrze niô neòlo gi zmów, wezmë na to dlôcze nie pòwie dzec chluj ny i mra -
wy (razã z nie chluj ny i nie mra wy)? abò ba by ga (razã z dzia dy ga)? – mòże to
téż bëc nowé zna cze nié dlô ju jist nie jącégò rze cze niô (neòse man ti zacjô), np.
w j. pòl. bu rak = chtos spro sny, nie roz mie ją cy sã zachòwac; 

n znóné je téż pòjãcé ab so lut ny neòlo gizm = ùsôdzk z pòzdrzatkù w ca łoscë
òder wó ny òd sys temù; òder wa nié je pòzdrzatkòwé, bò na wet ka ab so lutné
neòlo gizmë wskazëją na jaczés zna cze nié (pòprzez sparłãcze nia rze szącé sã
z pòsta cją tek stu) (zdrzë: – Lem, Tu wim w pòlsczi lëte ra tu rze)

n pòjãcé neòlo gizmù nieòdstój no rze szi sã ze zja wiszczã kre atiw noscë przë
przëstãpòwa nim do tłó ma cze niô; tłó macz stôwô się tu nié le no òdtwór cą, ale
i we spół twór cą.

h. swójné nazwë 
n òdnôsza ją sã do lëdzy (hi sto ricznëch pòsta cjów, zawòłónëch lëdzy i zwë -

czajnëch smier tel ni ków, lëte rac czich bòha te rów), zwierzãtów (domòwëch,
zwierzãcëch bòha te rów ksą żkòwëch i filmòwëch), môlów (pań stwów, mia -
stów, rzéków itp., a do te „włôsnëch” môlów, z chtërny ma sã je wseczëca ma
zrze szo mym), rze czi (do do mów, au tów, ba wi dłów, ar ti sticznëch do ka zów);

n mògą to téż bëc nazwë pòli ticznëch par tiów, ti tułë ksą żków, fil mów itp.
n re glą je nie przekłôda nié na zwów / swójnëch mio nów i przenôsza nié jich

pro sto do tek stu prze kła du;
n wëjimk: nie jed ne nazwë ma ją swòje rów no znaczënë w ró żnëch jãzëkach, np.

Pa ris – Pa riż, Mar se il le – Mar sy liô, De scar tes – Kar te zjusz; 
n ba ro wiôldżim pro blemã jest zi den ti fikòwa nié włôsnëch zna czącëch (in ten -

cjo nalnëch) na zwów i próbòwa nié tłó ma cze niô / przekłôda niô jich zna cze niô
(sparłãcze niów jaczé wëwòłi wa ją) czëtiń cóm tek stu przekłôdónégò, np. biz -
nes men no szą cy nôzwëskò Szczu ka (Szczipôk*), plu szewé ba wi dło na zwóné
przez dzeckò Pu sio (Pùszk*) czë téż chi rurg ò nôzwëskù Bo ucher (flészer*)10. 

i. òbsce na, wùlga rizmë
n tłó ma cze nié wùlga ri zmów, prze kleń stwów, rą ga dłów brëkùje wmiklënowégò

wëczëcô, òsoblëwò przë òkre sli wa nim cãża ru wùlgar notë kònkretnégò ter mi -
nu czë rzeklënë; nôczãscy ùżi wóné wùlga rizmë òdnôsza ją sã do sferë fi zjo -
lo gicz ny, sek su al ny abò fe kal ny, np. w pòlaszëznie czë francëzëznie, wiãcy
bãdze przëkła dów ze sferë sek su al ny, a w niemczëznie – fe kal ny;

n cãżkòsc wùlgar notë pòdobnëch òkre sle niów mòże bëc ró żnô w roz ma jitëch
jãzëkach, np. pòlsczé gów no je ba rżi wùlgarné jak francësczé mer de;
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10 sło wa òzna czoné gwiôzdką (*) – tłó ma cze nié włôsné
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n tłó macz mùszi ro ze znac òkre slo ny ter min jak no wùlga rizm, przënôle żno gò
ska tegòri zo wac i wëbrac pa sowné słowò w jãzëkù prze kła du – przë tim nôle -
żi òpa so wac bë nie wëbrac rów no znaczënë ani ba rżi wùlgar ny jak w ori gi -
na le, ani za let czi;

n nót je jesz pa miãtac ò tim, że wùlga rizmë i òbsce na są zmie niwné kùltu rowò,
pòkòle niowò i pòdług strzo do wisz cza, np. terô ùznôwóné za wùlgarné fuck
(ang.) czë fo utre (fr.) bëłë czësto neu tral ny ma sło wa ma przënômni do
XVI./XVII. wiekù;11

Ka li nowskô na przëkła dze swégò do swiôdcze niô z tłó ma cze nia ma z francëzëznë
wskôzywô apartné pro blemë, sparłãczoné z przekłôda nim tek stów na pòlsczi jãzëk,
m. jin.:

n de kli nacjô w pòlaszëznie wëmôgô do pa so wa niô przënôle żnëch przëmión ków
(abò nie pi sa nié jich), we francësczim jãzëkù; drãgą spra wą są kònstruk cje cza -
sni ków – wëmôga jącëch blëższégò abò dalszégò do peł nie niô; 

n òbrzészk sto so wa niô we francësczich zda niach òsobòwëch fòrmów cza sni ków,
przo dzy mùszeb no trze ba ùżëc òsobòwé za mio no; we francësczim zda nim wied -
no mùszi sto jec pòdmiot – chòcbë tzw. gra ma ticz ny (w pòlsczim mòżebné
i pòprawné są zda nia bezpòdmio towé; tak samò je téż w kaszëbi znie – do pisënk
au tor sczi), np. lu bisz jeź dzić do Fran cji (rôd jez dzysz do Fran cji) – tu aimes voy -
ager en Fran ce, tu mo żna pa lić (tuwò wòlno pôlëc)– ici on peut fu mer;

n wiel ni czi główné i pòrządkòwé ji na czi są ùżi wóné w pòlsczim jãzëkù, a ji na czi
we francësczim: wiel ni czi pòrządkòwé ò wie le czãscy pòjôwia ją sã w pòlsczich
wëra że niach, zda niach – np. dru ga stro na, pa ge deux (drëgô stro na); Hen -
ryk IV (czwar ty) – Hen ri IV (qu atre) (Hen rik IV «czwiôrti»);

n cza snikòwé kònstruk cje przedstôwia jącé przińdné abò ùszłé dze ja nia– po je dzie
wkrót ce za gra ni cę / wła śnie wy szedł z biu ra (wnet ka wëje dze za grańcã / pra -
wie co wëszedł z bió ra) – tłó ma czącë je na francësczi za stosëjemë kònstrukcjã
fu tur pro che, passé récent z pòmi niãcym òkòlicz ni ków cza su, wëstãpùjącëch
w zda niach pòlsczich – il va al ler à l’étran ger / il vient de qu it ter le bu re au; 

n zwrotné cza sni czi (abò nie zwrotné): cza sni czi ò bli sczim (rów nym) zna cze nim
w pòlsczim i francësczim jãzëkù czãsto bãdą sã ró żniłë w tim wzglãdze, np. wsta -
wać (wstôjac) – se le ver, pa lić się (pôlëc sã) – brûler, ru szać się (rëszac sã) – bou-
ger;

n òsoblëwé użëcé spòso bów i cza sów w pòlsczim i francësczim jãzëkù: we fran -
cësczim są sto so wóné tzw. „za prze szłé” czasë (passé antérieur, fu tur antérieur),
ja czich ni ma w pòlsczim; mùszeb nym je akùratné zroz mie nié ji noscë ùżëcégò
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11 E. Ka li nowskô, Tłó ma cze nia Tra duc tions, http://www.ce co -fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Tra duc -
tions -Ewa_KA LI NOW SKA.pdf.
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dwùch fòrmów ùszłégò dokònónégò cza su we francësczim (passé com posé, a téż
passé sim ple); apart ny bôczënk trze ba miec na kònstruk cje i rzeklënë, dlô chtër -
nëch we francësczim bãdze kònie cznym sto so wa nié spòsobù sub jonc tif, ja czi ni
mô żódnégò pa sownégò òdnie se niô w pòlsczim; za strzegòwi spòsób / con di tion -
nel je kąsk ji na czi ùżi wó ny w jãzëkù pòlsczim i francësczim; 

n pòrządk zda nia: dosc swòbód ny w pòlsczim jãzëkù, za to we dle re glów gwësny
francësczi skład ni ba ro sztiw ny, np. pò pòlskù mòżemë rzec Wa liz ki kon tro lu je
cel nik (Kòfrë kòntrolëje cłow nik) – we francësczim brzëmie nim tegò zda nia,
na pier szim pla cu mùszi bëc pòsta wio ny pòdmiot, pó zni òrze cze nié, na sa mim
kùńcu – do peł nie nié: Le do uanier contrôle les va li ses (nigdë ji na czi); 

n wie le jinëch pro ble mów „mniészégò zor tu”, jak np. w pòlaszëznie òsoblëwé nad -
ùżi wa nié znankòwnikòwëch za mio nów wskôzy wa jącëch (en pro blem, ta spra wa),
kònstruk cje mio no cza snikòwé (wie le czãscy wëstãpùjącé w pòlsczim jak we fran -
cësczim), ka tegòriô przechòdnoscë cza sni ków / nie przechòdnosc, ka tegòriô dokònó -
ny i nie dokònó ny czin noscë wësłôwióné ji na czi w pòlsczim i francësczim (...) 12

Wi ki pe diô pòd hasłã tłó ma cze nié (przekłôd) wëmie niwô w krót czim zestôwkù wielné
jiwrë parłãczącé sã z prôcą nad tłó ma cze nia ma, w roz dze le nim na: jiwrë z tekstã
pòd stawòwim, jiwrë jãzëkòwé i jiné. Nie jed ne òstałë ju wëmie nioné w do ka zach wë -
żi przëwòłónëch au to rów, rów nak dlô pòùkłôda niô i ska tegòri zo wa niô òmôwiónëch
pro ble mów, przed sta wiã je w bédo wó nym roz dze le nim:

Pro blemë z tekstã pòczątkòwim 
n Tekstë nieczëtelné abò drãdżé do czëta niô;
n tekstë lëchò wëdrëkòwóné czë pi sóné z òrto gra ficz ny ma błãda ma;
n zji na cze nia wprowôdzóné do tek stu w cza su, czej je tłó ma czo ny;
n tekstë nieskùńczoné;
n tekstë na pi sóné z fe la ma (wie le znaczné abò nie zro zmiałé);
n felënk òdnie se niów w tek sce (np. tłó macz mùszi prze łożëc pòdpisë do felëjącëch

òbrôzków);
n tekst pòczątkòwi òbjimô tłu ma cze nié cy ta tu, ja czi béł z pòczątkù na pi só ny w òri -

gi nal nym jãzëkù, a czej tekst òri gi nal ny nie je dostãpny, tej tłu ma cze nié je pra -
wie że niemòżebné;

n ja werné nie do kład noscë w pòczątkòwim tek sce (np. „pre hi sto riczné bùddij sczé
rëjinë”, skòrno wia domé je, że w pre hi sto ricznëch cza sach bùddizm nie béł znó ny).

Jãzëkòwé pro blemë
n Dia lektë i neòlo gizmë;
n nie przekłôdalné akro nimë i skro dze nia;
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12 E. Ka li nowskô, op. cit.
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n włôsné nazwë lëdzy, òrga ni za cjów, pla ców, itd. (czãsto rów nak je tak, że ju pòw -
stałë òfi cjalné tłu ma cze nia w jãzëkù prze kła du, żlë jed nak nie są ùmôlnioné w tłu -
ma czo nym tek sce, mòże bëc cãżkò je na lezc);

n nie zro zu mia łi żargòn;
n nie znóné idiomë;
n gwa ra;
n sztélistné ji na cze nié sã, taczé jak rzeklënë jist nie jącé w pòczątkòwim tek sce,

chtërne ni ma ją rów no znaczënów w tek sce prze kła du;
n zji na cze nia midzë dwùma jãzëka ma òdnôsza jącé sã do in terpùnkcyjnëch zna ków; 
n jãzëkòwô in ter fe rencjô, co òznôczô pòdswiądné zmił czi na spòdlim pòdo bów

znan ków jednégò jãzëka z drëdżim (òglo wim przëkłôdã mòże bëc to, że aniel -
sczé słowò „even tu al ly” mô czësto procëmstawné zna cze nié jak pòlsczé słowò;
„ewen tu al nie”)

n jãzëkòwé fe le (òrto gra ficzné, gra ma ticzné) w pòczątkòwim tek sce – tłu macz
mùszi roz sądzëc czë są ùmëslną ùdbą au to ra òri gi nalnégò tek stu (np. wëpòwiescë
niewësztôłconégò bòha te ra ro ma nu), czë téż jegò zmił ką, i w drëdżim przëtrôfkù
prze kła dac tekst, jakbë jich nie bëło, za to w pier szim sta rac sã wëka zac je
w jãzëkù prze kła du.

Jinszé
n Rimë, ka lambùrë i pòeticczé tempò;
n sub telné, ale wôżné jãzëkòwé òsoblëwòtë jak eufòniô abò di sharmòniô;
n ba ro apartné kùltu ralné òdnie se nia;
n szpôso wa nié;
n sło wa, jaczé co le ma ło są ùżi wóné w jed ny kùltu rze, ale nie są znóné przez kògòs

nieòbez nónégò w ji ny kùltu rze, np. w chiń sczim 芬多精 (fe n1 du o1 jin g1)
òznôczô „py re trum” (nôtëralnô trëcëzna z chri zan te mów pro cem plëskwióm)
– nen wëraz wied no mdze wëmôgôł do datkòwégò òbja snie niô;

n ùżi wa nié fachòwi ter mi no lo gii (np. me dicz ny, tech nicz ny);
n pro blemë parłãczącé sã z na zwa ma wiôldżich lëczbów (np. 109 w aniel sczim

jãzëkù to ‘bil lion’, a w pòlsczim ‘mi liard’, zôs 1012 to òdpòwied no ‘tril lion’ i ‘bi -
lión’), spo sobã za pi sy wa niô da tów (za pi sa nié 11/1/1972 w USA òznôczô „1 lë-
sto pad ni ka 1972 r.”, a we Wiôldżi Bri ta nii „11 stëczni ka 1972 r.”, ale czasã téż 
„1 lësto pad ni ka 1972 r.”) etc.;

n nie zna nié kòntek stu za sto so wa niô jaczégòs sło wa w òri gi nal nym tek sce – np.
we francësczim jãzëkù słowò ‘de fi le’ òznôczô „zwãżënã”, „wi łoz” i „jar”; w 1808
r. przë tłó ma cze nim z francësczégò òpisënkù biôtczi pòd Somòsier rą ùżëté òsta -
ło słowò „wi łoz” za miast „zwãżëna”, chtërno ò wie le traf ni bë òpi sy wa ło ùsztôłce -
nié te re nu biôtczi, rów nak tłu macz gwësno gò nie widzôł.13
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13 pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Tłu ma cze nie_(prze kład)
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Krëjam notë nie prze tłu ma czal noscë

Ò jesz jed nym pro blemòwim aspek ce trans la to ri czi w ar ti klu „Nie prze tłó ma czal nosc
swia tów: in diań sczé i eu ro pej sczé òpisë ja wer notë” wëpòwiôdô sã prof. Da nu ta Sta -
nu le wicz, pòsłëgùjącë sã ba ro wëra znym przëkłôdã, pòwsta łi w pro ce su czësto ji ny
jak eu ro pejskô et no ge nezë, kùlturë in diań sczi. Na spòdlim badéro wa niów jak no
przëczënë nawzôjny nie prze ło żo noscë swia ta eu ro pej sczégò i in diań sczégò au tor ka
wskôzëje: apartné pòjmòwa nié cza su (w nie jednëch ple mio nach do brze są znóné
pòjãca taczé jak dzéń mie sąc i rok, ale ni ma tidzéniów, gòdzënów czë sekùndów, bò
nie wëstãpùją òne w nôtërze) i prze strze ni (czësto jiné pòjmòwa nié ùszłotë, ter noscë
i przińd notë), apart noscë w użi wa nim cza sni ków i jist ni ków (jist ni czi słu żą le do na -
zwa niô kònkretnëch rze czi, wszëtczé abs trak cyjné pòjãca, atmòsfe riczné zja wisz cza,
wseczëca, re la cje midzë lëdza ma, a na wet ka nôblëższô rodzëna je wërôżónô cza sni -
ka ma abò cza snikòwi ma fòrma ma np. biał ka to ta, co dbô ò twòje ser ce), a nad to jin -
szi pòzdrzatk na nadprzëro dzoné mòce i jãzëkòwé jich wërôża nié (in diań sczé òkre -
sle nia Bòga są fòrma ma cza snikòwi ma). Nad to in diań sczé jãzëczi są le pi przësto so -
wóné do òpi sy wa niô fi zycznëch zja wisz czów (dzãka bòka doscë cza snikòwégò òpi -
sy wa niô zja wisz czów czë pro ce sów fi zycznëch, pa ra dok sal no aniel sczi jãzëk,
pòsôda ją cy wiãcy fòrmów jist nikòwëch, falszëje òpisënk tëch zja wisz czów i fi -
zycznëch sta nów). Ba ro in spirëją cym je téż scwier dze nié, że nie dô sã bëlno prze -
łożëc in diań sczégò môłcze niô, bò wëstãpùje przë jinëch le żno scach, nôczãscy
w niegwësnëch i nieùbëtnëch sy tu acjach, abò co jinégò òznôczô. Nad to je trak to -
wóné jak no znan ka doskòna łotë i wewnãtrzny rów nowôdżi14. 

W ba ro pòdo bny spòsób do òmôwió ny te ma ti czi pòdchôda ją A. Pi sarskô i T. To -
masz ke wicz, chtërne scwier dzy wa ją, że „pro blem nie przekłôdal noscë pòlégô na jist -
nie nim abò nié w kùltu rze do ce lo wi wëjimkù ju wer notë, do ja czi to sło wo czë pòjãcé
òdnôszô sã w zdro jo wim jãzëkù”15. 

H. Le bie dzyń sczi przëjimô zôs sta no wisz cze, że „nie prze tłu ma czi walné bi wa ją
nié sło wa, ale be ha wio ralnô, sen so ricznô ja wer no ta czło wie ka”, pòjmòwónô jak no
bòka dosc men tal notë wëbró ny zbio rowòscë abò jak no sa ma zbio rowòsc.16

Za to Ò. Wòjta se wicz spòstrzégô, że „nie przekłôdal nosc mòże sã òdnôszac le no
do ja czichs apartnëch przëpôdków, mòże na wet ka dosc wielnëch, ale dôwa jącëch sã
òbja snic jak no wëjim czi òd òglo wi re gle przekłôdal noscë z jednégò jãzëka na
drëdżi”17. 
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14 D. Sta nu le wicz, Nie prze tłu ma czal nosc swia tów: in diań sczé i eu ro pej sczé òpisë ja wer notë [w:]
Przekłôda jącë nie przekłôdalné..., op. cit.

15 A. Pi sarskô, T. To masz ke wicz, Współ czesné ten den cje prze kła do znawczé, Pòznań 1996, UAM.
16 H. Le bie dzyń sczi, Ele mentë òglowégò prze kła do znaw stwa, War sza wa 1981, PWN.
17 Ò. Wòjta se wicz, Przed słów do teòrii tłu ma cze niô, War sza wa 1992, TE PIS.
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Badéro wie tegò te ma tu są co le ma ło zgód ny, je żlë ji dze ò pòdstawòwé ôrtë nie -
prze ło żo noscë, òsoblëwò:

n wseczëcowé ele mentë, òpiéra jącé sã na skòja rze niach, òsa dzoné w rod ny kùl-
tu rze,

n kùltu rowé pòjãca, nazwë i wëra że nia sparłãczoné z òrga ni za cją żëcégò w kra ju
kùlturë wëchòdny zwëczi i przënãce nia, na wią za nia do kùlturë, lëte ra turë i hi -
sto rii kra ju bãdącégò spòdlim,

n słowné grë, rimòwan czi, jãzëkòwé szpôsë,
n przësło wia – w jich przëtrôfkù nôczãscy szukô sã ekwi wa len tu w jãzëkù prze -

kła du.

Wëżi przed sta wioné jiwrë wskôzëją na kònie cznosc wëso czich jãzëkòwëch kòmpe -
ten cjów, emòcjo nal ny ùwôżnotë, sze ro czi òglo wi ùcza łoscë ò swie ce, a òsoblëwò 
ò kùltu rze i hi sto rii kra ju jãzëka pòczątkòwégò i prze kła du. 

Przezéra jącë ùwôżno zam kłosc za wiar tą w kaszëbsczich tek stach przekłôdónëch
dlô miesãczni ka „Pòme ra niô” jak téż pre zen to wónëch na an te nie Ra dia Kaszëbë czë
Ra dia Gduńsk, mòże sã do szu kac wielnëch se man ticznëch, kònstruk cyjnëch, gra -
ma ticznëch itp. fe lów, chtërne bie rzą sã z wszëtczich wëżi wëmie ni wónëch pro ble -
mów z prze kładã. Za sad ni czą spra wą są téż jãzëkòwé kòmpe ten cje i przënôle żnô
fònemòwô wëmòwa ra diowëch czë te le wi zyjnëch zapòwiôdôczów. 

Zdôwac bë sã mògło, że skòrno dlô wiãkszoscë tłu ma czonëch tek stów, jaczé są
pùblikòwóné w pi smio nach czë płëną z òdbior ni ków RTV, pòczątkòwim jãzëkã je
òjczëstô mòwa, tej z prze łożënkã bë ni mia ło bëc jiw ru. Rów nak kaszëbi zna, nimò
ju wernëch pòdo bów, we wie le jãzëkòwëch spra wach zna czą co sã ji na czi. Skùtkã
nie ro zeznôwnotë abò nieùznôwa niô nëch zji na ków je kri ti ka jãzëka prze łożënków,
jak téż sze rok pòjmòwónëch kaszëbskòjãzëkòwëch me diów.

Przënôlégô jesz dac bôczënk na fakt, że nôwiãcy tłu ma czonëch tek stów nie pò -
chòdzy ni jak z gazétów, ra dia, zdrzélni ka, czë pòsobnëch ksą żkòwëch wëdôwi znów,
ale z in ter ne tu. Króm pòrta lów, pòje dincznëch abò téż promòcyjnëch pri watnëch
stro nów, blo gów, mómë jesz pro gramë, jak chòcbë kaszëbską kla wia turã i òper a -
cyjné sys temë np. Li nux. I chòc sło wa pùbli cy sti czi letkò ji dze òbsądzëc, wëka zac
kònie czné prze ji na cze nia i pòprôwczi, a bez to ùlep sze nia, to rów nak nad sło wa ma
ùmôlnio ny ma w in ter ne ce ni ma ni żódnégò dozéru, nôczãscy jich au tor je sóm dlô
se tak re dak torã jak i kòrek torã, a do Czëtiń ca nie dochôda ją żód ne wia dła ò jich
ùtwórcë. 

Za miast kùńcowégò zesëmòwa niô, jô chca łabë pòdzelëc sã jed ną ro ji twą, hewò
chca jô bëm, cobë ksãgar niané pòlëce w Pòmòrsce za sta wioné bëłë bënômni w pòło -
wie kaszëbskòjãzëkòwi ma wëdôwi zna ma, a wielëna i wôrtosc pùbli ka cjów czë au -
di cjów w rod ny mòwie bëła tëli wësokô, że prze łó żcë ze za grańcë trój no sã mielë 
ò mòżlëwòsc przekłôda niô jich dlô miesz kań ców swòjich òjczëznów.
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K aszëbskô lëte ra tu ra òd pôrã lat je przëtomnô w nônow szim
kòmùni ka cyj nym me dium – jin ter ne ce. Pòd zéwiszczã „kaszëbskô

lëte ra tu ra” roz miejã tuwò przédno ar ti sticzné tekstë na pi sóné pò ka -
szëbskù, a téż kri ticz no -lëte racczé abò nôùkòwò-badérné wëpòwies -
cë, jaczé za ji ma ją sã tak so wa nim tegò ôrtu ùtwór stwa. W òbjim jin te -
resëjącégò mie ma te ria łu nie wchôdô tej kaszëbskòjãzëkòwô pra sa czë
ùżëtkòwé tekstë.

W przërów na nim z tra di cyj ny ma fòrma ma zamkłëch wëdôwi znów
i pe rio di ków jin ter ne towé re pre zen ta cje kaszëbsczi lëte ra turë nie są
òsoblëwie wielné. Z pòzdrzatkù rów nak na tech nikã ôrtu ùprzëstãpnia -
niô ma te ria łów wcale nie brëkùjemë, żebë dze ja jącé wi trinë béł mùsz
wcyg dofùlo wi wac no wi ma. To ba rżi òd wi zu al ny i zam kło sco wi atrak -
cyj notë dze ja ją cy ju jin ter ne to wi starnë, a téż tech nicz ny przëstãpnotë,
zanôlégô òdbiér czëtiń ców.

Ò zam kło sco wim dzélu pro ble ma ti czi bãdze ni żi, a terô dlô za sy -
gna li zo wa niô pro blemù, mùsz je pòdczorch nąc, że tech no lo gicznô
spra wa w przistãpie do kaszëbsczi lëte ra turë nie sprowôdzô sã le no
do pa ramétrów przesélowégò ka na lu czë wielënë kòmpùtrów z przi -
stãpã do jin ter ne tu. Mëszlã wej tuwò ò zestôwkù zja wisz czów, na chtër -
ne mòżna wze rac abò z pòzdrzatkù so cjo lo gii lëte ra turë1, a téż pòeticzi

KASZËBSKÔ LËTE RA TU RA
W JIN TER NE CE. 
WËDÔWIZNË, KAR NA, 
ÙTWÓR CO WIE
Da niel Ka li now sczi

1 W krę gu so cjo lo gii li te ra tu ry [W òkrãżim so cjo lo gii lëte ra turë], red. A. Men -
cwel, War sza wa 1980, t. 1: np. L. Gold mann, So cjo lo gia li te ra tu ry: stan obec ny i za -
gad nie nia me to do lo gicz ne [So cjo lo giô lëte ra turë: dzys dniowô sto ji zna i me to do lo giczné
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òdbiéru2. Nie wchôda jącë terô głãbi w te sprawë, wôrt do zdrzec ro za part nie nié
ùżëtkòwni ków cy frowégò me dium i parłãczą cy sã z tim òsoblëwi òdbiér lëte ra turë.
Pier szi skùtk ta czi sto jiznë zanôlégô na ge ne ra cyj nym ro za part nie nim czëtiń ców. Ji -
dze tuwò ò to, że òdbiérca strzédnégò i starszégò pòkòle niô przë per cep cji kaszëb -
sczich tek stów sygô ba rżi do tra di cyjnëch fòrmów pùbli ka cji, za to mło di òdbiérca
wëra zno ba rżi chãtno pòznôwô lëte ra turã przez jin ter ne towé fòrmë i pra wie chtos
ta czi stôwô sã ji pa now nym kre atorã i kònsu mentã3. Drëdżi skùtk to sto ji zna per -
cep cji lëte racczégò do ka zu pùblikòwónégò w jin ter ne ce. Je òna dlô lëte ra turë ò tëli
òsoblëwô, że dôwô pòzy tiw ną mòti wacjã do òdbiéru lëte rac czich fòrmów krót czich
i „let czich”, żlë ji dze ò zam kłosc, a nie przësto ji òdbiéro wi fòrmów roz bùdo wónëch
kòmpòzy cyj no i cãżczich w czëta nim. Na skùtk tegò ba rżi pòju żno w jin ter ne to wim
me dium pòka zywô sã li ri ka abò krótczé epicczé fòrmë, a mni dra ma tur giô czë wie -
le wątkòwé pi sa nié pòwie sców4.

Chcemë òsta wic jesz terô kòmùni ka cyjné i me dioznôwczé sprawë, a wrócëc
do bëtnoscë kaszëbsczi lëte ra turë w jin ter ne ce. Mòżna tej pi sac ò „cy fro wi” bëtnoscë
kaszëbsczi lëte ra turë, dze lącë fòrmë ji wëstãpòwa niô z pòzdrzatkù na sta tus na -
dôwcë, chtëren jã ùprzëstãpniô. Ta czi pòdzél dôwô mòżlëwòtã wëapart nie niô in ter -
ne towëch star nów edu ka cyj no -jinfòrma cyjnëch ji ni cja ti wów, wëdôwi znowëch òfi -
cy nów, lëte rac czich kar nów, a téż òsóbnëch au to rów, co pi szą pò kaszëbskù. Ne
sztërë ôrtë ma ni fe sto wa niô sã kaszëbsczégò ùtwór stwa z roz ma ji tą mòcą przënôsza -
ją ze so bą fùlné abò skró coné wer sje tek stów czë kòmen ta rze do nich.

We strzód in ter ne towëch 
edu ka cyj no -jinfòrma cyjnëch ji ni cja ti wów

W pier szi z wëdze lonëch kar nów kaszëbskô lëte ra tu ra pojôwiô sã wëra zno jakò je -
den z par tów wikszégò jin ter ne towégò pro jek tu. Mëszlã tuwò ò ta czich pòrta lach
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pro blemë], a téż np. w t. 2: R. Escar pit, Suk ces i prze trwa nie w li te ra tu rze [Dobëcé i prze trwa nié w lëte -
ra tu rze]; J. Sła wiń sczi, Tek sty i tek sty [Tekstë i tekstë], War sza wa 1990.

2 M. Gło wiń sczi, Sty le od bio ru. Szki ce o ko mu ni ka cji li te rac kiej [Ôrtë òdbiéru. Szki ce ò lëte rac czi
kòmùni ka cji], Kra ków 1977; E. Bal ce rzan, Po ezja pol ska w la tach 1939–1965. Część I. Stra te gie li rycz -
ne [Pòlskô pòezjô w la tach 1939–1965. Dzél I. Li riczné sztra te gie], War sza wa 1982; Tegò, Po ezja pol -
ska w la tach 1939–1965. Część II. Ide olo gie ar ty stycz ne [Pòlskô pòezjô w la tach 1939–1965. Dzél II. Ar -
ti sticzné de jo lo gie], War sza wa 1988.

3 Ro bioné tuwò ùwôdżi zestôwióné z nôùkòwim, so cjo lo gicz nym pòzdrzatkã ni mògą bëc mòcnym
badérow nym dzej nikã. Òpi sy wóm je tej jin tu icją so cjo lo ga lëte ra turë. Nie òpi sy wóm tej òbmòcnionëch
nôùkòwim pòstãpòwa nim (an ketë, wëwiadë, sta ti sticzné dóné) pòcwier dzonëch fak tów, a ba rżi pòka zy -
wóm zgrôwë i czerënczi roz wi ju czëtnic twa w jin ter ne ce. 

4 W tim môlu zôs pòdczor chi wóm, że òpi sy wóm kòmpòzy cyj ny i gatënkòwi zgrôw, a nié òglo wą
wskôzã òbji ma ją cą wszëtczé przi kładë kaszëbsczi lëte ra turë. Mòżna doch w jin ter ne ce na lezc pùbli kacjã
bëlny wiôlgòscë epi czi.
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jak: kaszëbskô rów no znaczëna Wi ki pe dii (csb.wi ki pe dia.org), Wir tu alnô Bi blo te ka
Pòlsczi Lëte ra turë, Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na (ka szu bia.com), czet ni ca.org,
skarb ni ca ka szub ska.pl czë jin ter ne towô star na Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô
abò Mùzeùm Pi smie niznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzy czi w Wej ro wie.

Nôba rżi wërazné, jaczé ma ją za cél bezùstôwny roz wij to: ka szu bi.pl, ka szu -
bia.com, czet ni ca.org oraz skarb ni ca ka szub ska.pl. Pier szi z pòrta lów ka szu bi.pl
sparłãczo ny je z Òglo wim Za rządã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô i jakò ta czi
przedstôwiô roz ma jité dze ja nié kaszëbsczégò òkrãżô. Żlë ji dze ò jin te resëją cą mie
te ma tikã kaszëbsczi lëte ra turë, nôwôżniészą za łó żką tegò pòrta lu je dzél sparłãczo -
ny z „Pòme ra nią”5. To tuwò mòżna òbez drzec zam kłosc nôwôżniészégò cząd ni ka
zwią zónégò z Pòmòrzim i Kaszëba ma i pòznac lëte racczé ùtwórstwò czë òbgôda nia
abò re cen zje. Jak do tąd ka òstałë ze ska no wóné wszëtczé numrë pe rio dikù òd 1965
do 1978 rokù, a téż òd 1985 do 1987 rokù. Òd pôrã lat le no w zôpòwiescë je jinfòr -
macjô, że pòstãpné numrë „Pòme ra nii” bãdą przëstãpné w jin ter ne ce. Wôrt bë bëło
kùresz ce speł nic tã de kla racjã, bò da łobë to brëkòwni kóm sécë sze ro czi przistãp
do kaszëbsczi lëte ra turë pùblikòwó ny z òdpòwie dzal no tą i namëszle nim. 

Pò pòrta lu dze ja ją cym dzãka fi nan sowémù i òrga ni zy cyjnémù spòdlémù wiôldżi
spòlëzno wi òrga ni za cji, wôrt do zdrzec i acht nąc pri watné pòdskacënczi. Mëszlã tuwò
ò star nie ka szu bia.com, jakô pòwsta w pòło wie 2001 rokù dzãka robòce Mar ka Kwi -
dzyń sczégò, chtëren sóm przed sta wił w 2008 rokù przëczënë pòwòła niô tegò me -
dium6. Pòrtal na zôczątkù béł pro wa dzo ny w pòlsczim i w dzélu nie miec czim jãzëkù,
òd 2005 rokù pòkôza ła sã kaszëbskô wersjô, a òd 2008 rokù anielskô dzãka tłó ma -
cze nióm Jerzégò Hin za. 

Ka szu bia.com pòwstôł jakò pri wat ny jinfòrma cyj ny pro jekt, chtëren mô dac
brëkòwnikòwi jin ter ne to wi sécë mòżlëwòtã òbzéra niô kùltu ro wi tra di cji Kaszëb. Ma -
te riałë w roz ma jitëch jãzëkòwëch wer sjach pòrta lu apart nią sã òd se, nômni roz wi -
niãtô je dzysô nie mieckòjãzëkòwô star na. Za to na pòlsczi i kaszëbsczi wer sji zam -
kłosc szlachùje za so bą, chòc np. krót czich bio gra mów au to rów kaszëbsczi lëte ra turë
je wi cy w wer sji kaszëbsczi jak pòlsczi. W pòlsczi wer sji nôba rżi ca łow no wëzdrzą
za to nôùkòwé òbro bie nia ti ka jącé sã hi sto rii kaszëbsczégò jãzëka. Pòjôwiô sã tuwò
wie ledzélowô bi blo gra fiô ti ka jącô sã kaszëbsczégò jãzëka, frag meńtë jãzëkòznôw -
czich òbro bie niów Frie dri cha Lo rent za i Szte fa na Ramùłta. Gra ficz no star na nie cza -
rzi spe cjal ny ma efek ta ma, za to na wi gacjô je letkô i przezérnô, pòzy tiw no je téż mùsz
òbtak so wac mòżlëwòtã kòmùni ka cji tegò pòrta lu z ji ny ma star na ma ò kaszëbsczi te -
ma ti ce, a òsoblëwie z pòdstro na ma kaszëbsczich lëte ra tów. 

Chro no lo gicz no drëgą chro no lo gicz no i nôbògat szą jin ter ne to wą star ną z kaszëb -
ską lëte ra tu rą je czet ni ca.org, chtërna òsta ùrësznionô w 2002 rokù dzãka robòce
Mar ka Kwi dzyń sczégò. Na zôczątkù bëła pòddo me ną ka szu bia.com i skłôda ła sã
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z frag meń tów kaszëbsczi lëte ra turë i do dónëch do ni krót czich jinfòrma cji ò au to -
rach. W robòce za łó żcë pòrta lu pòmôgelë wnen czas Ró man Drzéżdżón i Tomôsz
Uhlen berg. W 2007 rokù Michôł Òstrow sczi, wspiéra jącë dze ja nia Kwi dzyń sczégò,
wpro wa dzył roz szerz wie nié te ma ticznégò òbjimù starnë i pòd no wim ad resã
www.czet ni ca.org pùblikòwôł kaszëbskòjãzëkòwé tłó ma cze nia z do ka zów pòwszech -
ny lëte ra turë. W łżëkwia ce 2007 rokù do szło do sparłãcze niô star nów Mi cha ła
Òstrow sczégò i Mar ka Kwi dzyń sczégò. Tak bòkad nosc tłó ma cze niów ka szu bia.com
i czet ni ca.org zaczãła bëc przistãpnô pòd jed nym ad resã. Je mùsz tuwò pòdczorch -
nąc, że czet ni ca.org je star ną do czësta kaszëbskòjãzëkòwą, w chtërny nalôża ją sã
do kazë kaszëbsczich ùtwór ców, kaszëbsczé tłó ma cze nia do ka zów z cëzëch jãzëków,
a na wet ka sy gnal no je zji scy wó ny dzél kòmik sów. Czëtni ca wcyg we spół ro bi z wie -
le dzys dnio wi ma lëte ra ta ma pi szą cy ma pò kaszëbskù, m.jin. To maszã Fóp ką, Ha ną
Makùrôt czë Ró manã Drzéżdżonã. Jak przeczëtómë w samòde kla ra cji ùtwór ców
pòrta lu, mô òn służëc roz wi jo wi gwôsny sło wiznë, chce téż re agòwac na ak tu alné
lëte racczé zja wisz cza.

Czëtni ca mô w zamëszlënkù bëc ser wisã pòswiãco nym lëte ra turzë, ti kaszëbsczi
i téż do lmaczënkóm swia to wi lëte ra turë na kaszëbsczi jãzëk. Dzãka czëta niu pò
kaszëbskù, czëtińc mô téż mòżlëwòtã roz wi ju/ùczbë swòjégò jãzëka i rozszérza niô
krézu sło wiznë, co téż je mi sją negò ser wi su. […]

Czëtni ca mô zgrôw téż ùprzëstãpni wac wia dła ze swia ta sze rok roz mió ny lëte -
ra turë, z cëskã na to, co dzejô sã na kaszëbsczim pòlu. Chòc kąsk nie zgód no z témą
ser wi su, chcemë téż da wac tej -sej wia dła ti ka jącé sã wszëtczich òtmia nów kùńsz tu.
Tak bë nic co cze kawégò nie bëło zabëté!7

Z zamëszlonëch dze ja niów czëtnicë ùprzistãpnia nié kaszëbsczi lëte ra turë dze je
sã na jin te resëją cy i dosc bòkad ny ôrt. Mómë tuwò bio gramë i przi kładë do ka zów
piãtnôsce au to rów, z chtërnëch bòga to òstôł za pre zen to wó ny Flo rión Cenôwa, Alek -
san der Majkòwsczi, Alek san der Labùda i Jón Trep czik. Wëra zno jist nie ją w czëtnicë
dzys dnio wi kaszëbsczi au torzë (Ró man Drzéżdżón, Ha na Makùrôt, Tó masz Fóp ka,
Sławòmir Jón Kla sa, Je rzi Łisk). To młodé pòkòle nié je pò prôwdze ba rżi za pre zen -
to wóné jak Hie ro nim Der dow sczi re pre zen to wó ny w czëtnicë le no Marszã Ka -
szëbsczim i trzëzda nio wim bio gramã. Drëdżim jist no rozbùdo wó nym dzélã czëtnicë
je part „Do lmaczënczi”, w chtërnym na kaszëbsczi jãzëk òstałë prze tłó ma czoné przi -
kładë ùtwór stwa dze wiãtnôsce au to rów aniel sczégò, nie miecczégò, ru sczégò, szpań -
sczégò, cze sczégò i jinëch. Cãżkò na lezc ja sną wskôzã mòtiwùją cą wëbiér dónégò
au to ra czë au tor czi pòwszech ny lëte ra turë do tłó ma cze niô. Zdôwô sã, że z jed ny
stro në bëła chãc za pre zen to wa niô pòwszech no znónëch ùtwór ców (A. Chri stie, A.
Pùszkin, A. Ach ma to wa, Ch. Dic kens, G. Grass, J. Ha szek), z drëdżi rów nak stronë
do szłë es te ticzné pre fe ren cje do lmaczérów i stąd ka prze kładë do ka zów Char le sa
Bùkòwsczégò, Edu ar da Men dozë, Ro lan da Topòra, chtërne ma ją gwësną te ma ticz ną
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pòspól notã (alkòhòlowò-gro teskòwé wi dze nia) abò Ki ra Bùłi czo wa czë Te ren -
ce’a Pran chet ta (twòrzącëch w dzélu nôùkòwi fan ta sti czi).

Trze cy z edu ka cyjnëch pòrta lów, w chtërnym nalézemë wiel ną prizã kaszëbsczi
lëte ra turë, to skarb ni ca ka szub ska.pl. Ta star na cze ro wónô je do szkólnëch kaszëb -
sczégò jãzëka. Ùprzistãpniô sã na ni pòmòcniczé ma te riałë do re ali za cji szkòłowëch
za jim niãców, bi blio gra fie, lëte racczé tekstë i sło wa rze. Dlôte, że pòrtôl mô do nąd ka
krótczé żëcé, wôrt je acht nąc ji ni cja tiwã jegò pòwsta niô i do zdrzec am bit ny plan
stwòrze niô zbiérkù wiédzë ò kaszëbi znie letkò przistãpny dlô brëkòwni ków i zrze -
sza ją cy w jed nym môlu wie le aspek tów kaszëbsczi kùlturë. W dzys dnio wi wer sji
ani ma torzë kaszëbsczi skôrbnicë mùszą sã biôtkòwac ze spra wą au tor sczich pra wów
i fi nan so wi ma ògrań cze nia ma parłãczą cy ma sã z rozbùdo wą starnë, a przez to gòdzëc
sã na ma ło wi dza łą, żlë ji dze ò wielënã, re pre zen tacjã ak tu al ny kaszëbsczi lëte ra turë
(np. w dzélu lëte ra tu ra za przikłôd kaszëbsczi li ri czi mómë pòdóné blós pòezjã Hanë
Makùrôt), ma ło bòkad no wëzdrzi téż wëkôz òbro bie niów ti ka jącëch sã ti te ma ti czi
(np. w bi blio gra fii sparłãczo ny z hi sto rią i teo rią kaszëbsczi lëte ra turë są le no trzë
bédënczi, w tim dwie sprzed drëdżi swia to wi wòjnë!)8.

Ba ro wëbiérno pre zen to wónô je kaszëbskô lëte ra tu ra w nôba rżi pòpùlar nym zdrzó -
dle wiédzë w jin ter ne ce: Wi ki pe dii9. Nalézemë w ni spòdleczné hi sto riczné jinfòrma -
cje, czi le òdsélôczów do bio gra fii ùtwór ców, spisënk ti tlów do ka zów, ba ro rzôdczi
link z zam kło scą do ka zu. Mùsz je przë tim do zdrzec, że w Wi ki pe dii panëje spe cy -
ficznô di spropòrcjô midzë kaszëbskòjãzëkòwi ma a pòlskòjãzëkòwi ma ma te ria ła ma
ò kaszëbsczi lëte ra tu rze. Hewò na pòlsczi wer sji starnë nie nalézemë we strzód
kaszëbsczich lëte ra tów bio gra fii Szi mo na Kro feya, Frãcysz ka Sãdzycczégò czë Sta -
ni sła wa Pe st czi, za to nadzwëkòwé akùratné bãdą bio gra fie Flo ria na Cenôwë czë
Zrze sziń ców. Co do do kład notë tëch cha rak te ri sti ków mùsz je rów nak pòdczorch nąc,
że sztó ta ma stôwa ją sã òne za ba ro dro bi znowé abò na wet ka na nieprzëmëszlo ny ôrt
ji ro niczné. Tak chëba mùszimë skòmen to wac np. frag ment bio gra fii Cenôwë10, w ja -
czim doznôwómë sã, że „dze wiãclat ny pro gram szkòłë zro bił w lat jednôsce (1830–
–41), mòże na skùtk òbcą że niô nôùką”. Stil do cy ga niów ùtrzimôł bez mio no wi au -
tor ha sła w Wi ki pe dii téż i da li, czej czëtómë ò tim jak Cenôwa: „mieszkôł na pôrã
stan  cjach i bëc mòże téż w tpzw. kònwik ce.” Ùdzyw nio ną zda nio wą kònstrukcjã
pòti kómë téż kąsk pó zni, czedë je re fe ro wó ny fi nan co wi szta tus młodégò Cenôwë:
„dostôwôł szti pen dium pòznań sczégò To warzëstwa Nôùkòwi Pòmòcë, ale tej -sej
miôł fi nan cowé pro blemë.” Z jinëch, corôz ba rżi kùrio zalnëch sti li sticznëch znan ków
ar ti kla w Wi ki pe dii mòżna tuwò wspòmnąc ò swój nym skamrôce nim sã au to ra 
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bio gramù z bòha terã, ò ja czim pi sze. Mô to plac we fra ze: „[Cenôwa] chùtkò zdrësził
sã ze swòjim prin cy pałã, a pó zni – téż chùtkò – pòsztri dowôł” abò „Do pòmòcë
w gòspòdar stwie zgòdzył Ro za liã Tar now ską (1834–1917), z chtërną miôł czwio ro
dze cy.” Nadzwëkòwò nieszëkòwno i w dëchù szkòłowégò jãzëka wëzdrzi zda nié,
jaczé syn te tizëje dze ja nié do zdrze niałégò Cenôwë, czedë au tor ha sła w Wi ki pe dii pi -
sze: „[Cenôwa] próbòwôł sóm no zakłôdac jaczés szerszé òrga ni za cje, co rów nak nie
wëpôlëło”. Z pòzdrzatkù dzys dniowëch badéro wa niów – a i na wet ka w wi dze
dôwnégò òbro bie niô Ja na Kar now sczégò – taczé zda nia są nie do przëjim niãcô. Za to
ju na kaszëbskòjãzëkòwi wer sji Wi ki pe dii, bio gra mów mómë ju wëra zno wi cy, tak
pò prôwdze kòżdi kaszëbsczi ùtwór ca òstôł skòmen to wó ny przez pa sow ny ar ti kelk,
le nie wie dzec czemù… za łó żca nôùkòwégò òbzéra niô kaszëbiznë – Flo rión Cenôwa
ni mô swòji pòdstarnë i dzys dnio wi czëtińc zwrôcô sã do bio gramù na pi sónégò pò
pòlskù, le w òbgôdó nym przed chwi lą sti lu.

Cze ka wą promòcyj no -edu ka cyj ną ji ni cja ti wą je Aka de miô Kaszëbsczi Bôjczi11.
Dzãka ni jin ter ne to wi czëtińc i słëchińc mòże zapòznac sã z pôrãnôsce do ka za ma
kla sy czi kaszëbsczi lëte ra turë dlô dze cy, czëtó ny ma przez znónëch przedstôwców
pùblicznégò żëcô. W dzysészi jin ter ne to wi fòrmie je to przédno dokùmen ta cyjné fo -
rum pò dze ja niach, jaczé miałë plac w pier szi pòło wie 2011 rokù, stąd ka pòdstarnë
z ga le rią òdjim ków czë fòto repòrtażã z promòcyjnëch ak cjów. Mòżna so rów nak
przedstôwic dalszé dze ja nié ti starnë, dofùlo wó ny przez kònse kwentné wprowôdza -
nié no wich bôjków, chtërne mògą bëc òdczëti wóné przez pòstãpnëch znónëch lëdzy
Kaszëb.

Z jinëch pòrta lów, na chtërnëch mómë kaszëbską lëte ra turã, mùsz je wspòmnąc
ò Wir tu al ny Bi blo te ce Pòlsczi Lëte ra turë12, w chtërny tej -sej nalézemë kaszëbskò -
jãzëkòwé tekstë, na przódkù z nôwôżniészim przëkładã, to je pòwie scą Żëcé i przi -
gòdë Remùsa. Bòkad ni w pre zen to wa nim kaszëbsczi lëte ra turë wëzdrzi jin ter ne to -
wi pòrtal Mùzeum Pi smie niznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzy czi w Wej ro wie, na ja -
czim nalézemë wiel ną prizã tegò ùtwór stwa. Sto ji zna tak bòkadnégò pòka zy wa niô
hewòtny lëte ra turë ni mia łabë rów nak za ba ro za dowòlni wac, żelë dómë bôcze nié,
że sto lemné mùze alné zbiorë są jesz nie zdi gi ta li zo wóné abò òsta ło to zro bioné, a ni
ma jich na star nie. Tim czasã przed bi blo te ka ma czë mùze ama je nacéchòwónô w wi -
dze ùnijnëch abò państwòwich pro gra mów di gi ta li za cji, cze kawô per spek ti wa roz -
wi ju. Chcemë do zdrzec, że taczé môle jak Bôłtowô Cy frowô Bi blo te ka czë Wej -
rowskô Cy frowô Bi blo te ka pre zentëją nowé mòżlëwòtë pùblikòwa niô tek stów
kaszëbsczi lëte ra turë. Je żlë òsóbné re gio nalné cy frowé platfòrmë, i to nié le no
pòmòrsczé, ale i z jinëch dzélów Pòlsczi, rów no mòcno dze jałëbë w òbrëmie nim
Fe de ra cji Cy frowëch Bi blo te ków, tej bësmë mòglë miec wnet ka przistãp do bëlny
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wik szoscë do ka zów kaszëbsczi lëte ra turë. Żebë z nich kòrzëstac sy gnie le no pa sow -
ny pro gram do òbsłëgi wa niô lóp ków cy fro wi bi blo te czi i w jed ny chwilë mómë
przistãp do pierwòdrëków, pe rio di ków i lëte rac czich to mi ków twòrzonëch w kaszëb -
sczim jãzëkù.

We strzód wschòdzącëch edu ka cyjnëch i jinfòrma cyjnëch ji ni cja ti wów sparłã -
czonëch z kaszëbską lëte ra tu rą mùsz je na pi sac ò zja wisz czach czësto procëmnëch.
Ji dze tuwò ò Pro jekt Rast ko Ka szu by [www.rast ko.net], w chtërnym mòżna bëło na -
lezc przi kładë kaszëbsczi lëte ra turë i ma te riałë, jaczé jã òbga di wałë. Pò pôrã la tach
jist nie niô ten za ło żo ny i mòde ro wó ny przez Du sza na Pa żdzer sczégò pòrtal òprzestôł
sã roz wi jac z przëczënów – jak sã zdôwô – lo gi sticz no -fi nan sowëch. Je to swójnégò
ôrtu kùltu ro wi stracënk, bò pòrtal, chtëren béł pro jektã przédno sla wi sticz nym, pòka -
zywôł kaszëbiznã na sze ro czim pla nie jãzëków dzys dnio wi Eu ropë i dôwôł wiôlgą
mòżlëwòtã zapòzna niégò sã z kaszëbską te ma ti ką. Szkòda, że w tim przëtrôfkù pa -
sja jednégò czło wie ka nie sy gła, żebë ùtrzëmac przë żëcym tak am bit no za ło żo ną
jin ter ne to wą starnã. 

Jist no sta ło sã z dwùma pe rio di ka ma, chtërne miałë swòjã jin ter ne to wą wersjã,
a terô felô cy gnie niô da li. Mëszlã tu ò „Òdro dze” przistãpny w sécë jesz z dwa la ta
temù, a terô jist nie ją cy blós w jin ter ne to wim ad re su13. Mést felënk fùńdu szów mô spra -
wioné, że nie òstôł zro bio ny òpłacënk za wëzwëski wa nié do menë i ser we ra, przez co
òstôwô na ma dzysô sëgac do te pe rio di ka le no w tra di cyj ny wer sji, żebë duńc do czi -
le téj -séj rzôdczich ak tów ar ti sticz ny kaszëbsczi lëte ra turë. W lep szi sto ji znie są „Naji
Gòchë”, chtërne trzi mią swòje bëcé w jin ter ne ce, chòc òd rokù nie ro bią ak tu ali za cji
zam kłoscë jin ter ne to wi starnë14. W przëtrôfkù tegò pi smio na je wi dzec jak mòckò
wëdôwa nié pe rio di ka je sparłãczoné z ùdostôwa nim bùtnowëch fi nan co wich strzod ków.
Re dak tor ma ga zy nu – Zbi gniéw Ta lew sczi – chòc nie promòwôł za ba ro kaszëbsczi lëte -
ra turë w swòjim pi smio nie, a ba rżi za jimôł sã jinfòrma cyj nym gazétnictwã, z drãgòtą
nalôżôł ma te rialné wspiarcé do twòrze niô i kòlpor to wa niô ti tla.

Wëdôwi znowé òfi cynë 

Promòwa nié kaszëbsczi lëte ra turë w jin ter ne ce przez wëdôwi znowé òfi cynë je kònse -
kwentné, chòc cãżkò rzek nąc, że mòże za dowòlnic. Z wëdôwi znów, chtërne pùblikùją
taczé ùtwórstwò, mùsz je wëmie nic przédno Wëdôwiznã Re gion Ja ro sła wa Éllwar -
ta, a téż Wëdôwiznã Rost Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò. Wëdôwi zna Re gion, jakô
jist nie je òd 1992 rokù, w òbrëmie nim swòjégò me ri to ricznégò dze ja niô wëdôwô téż
kaszëbską lëte ra turã we wszëtczich tak pò prôwdze ôrtach i fòrmach15. Przez swojã
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13 Star na dze ja ła pòd ad resã http://od ro da.zk -p.pl/
14 Zdrzë: http://www.naj igo che.ka szu by.pl/, przistãp 30.09.2011
15 Zdrzë: http://wy daw nic two re gion.pl/hi sto ria -fir my.html, przistãp 29.09.2011
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jin ter ne to wą ksãgar niã wcyg przedôwô pôrãdze sąt ti tlów au to rów przédno dzys -
dniowëch, chòc nié wszëtczé z bédënków pòwstałë jak no dokôz Wëdôwiznë Re -
gion, le są kòlpòrto wóné dzãka niemù na pra wach kòmi su. Zdrzą cy z blëska na drëczi
ca łow no pòchôda jącé z ti òfi cynë, wôrt je wëmie nic do kazë na binã Alekségò Pe -
pliń sczégò, li ri czi Alojzégò Nôgla, To ma sza Fóp czi, Hanë Makùrôt i òsoblëwie
wôżné dlô dzys dniowégò czëtiń ca an to lo gie kaszëbsczi pòezji16. Z au to rów, ja czi
nie pùblikòwelë w gdiń sczi òfi cy nie, a jich do kazë są przistãpné w Ksãgar ni Re gio -
nu mòżna wëmie nic chòcle do kazë na binã Anë Łaj ming i prozã Ja na Na trzecégò.
We strzód tak sze rok re pre zen to wó ny kaszëbsczi lëte ra turë mòżna miec żôl, że mòde -
ra torzë pòrta lu nie delë pro duk tóm wi cy jinfòrma cjów ò au to rze abò lëte rac czi spe -
cy fi ka cji. Chòc pòmëslelë òni ò mòżlëwòce pi sa niô re cen zji tëch pòzy cjów, je wi -
dzec, że brëkòwnicë pòrta lu ma ło czedë z tegò kòrzi sta ją. Môłą wënôdgro dą za to
są re la cje z promòcjów ksą żków òfi cynë zamkłé we strzód ak tu al no tów przédny
starnë Wëdôwiznë Re gion.

W jist nym dëchù pre zen ta cji kùltu rowégò pro duk tu, chòc z mniészim òrga ni -
za tor sczim môchã, dzejô jin ter ne towô star na Wëdôwiznë Rost. Òfi cy na, jakô dzejô
pòd tą pòzwą òd 1998 rokù, kònse kwent no wëdôwô drëkã kaszëbską lëte ra turã17.
Gwësnym de jo wim wëbòrã miéwcë wëdôwiznë je pùblikòwa nié ma te ria łów sparłã -
czonëch z re li gij nym żëcym Kaszëbów i stąd ka téż pòchôda ją roz ma jité spiéwni -
czi abò ksą żecz czi do nôbòżeń stwa czë lek cjo na rze. Òkróm tegò wëdôwi znowégò
pro fi la Rost wëdôwô pòeticczé to mi czi au to rów wchôda jącëch do piérze do lëte -
racczégò dze ja niô (de biu to welë w ti òfi cy nie: Bòże na Szëmańskô, Ro bert Żmù-
da -Trze bia tow sczi, Michôł Piéper, Sta nisłôw Bartélëk, Hen rik Mùsa, Je rzi Bar thel -
ke, Ma ria Bòszke, Leòn Gòłąbk, br. Zbi gniéw Joskòwsczi). Z szlachùją cą do ti 
sto ji zną mómë do ùczinkù w przëtrôfkù kaszëbskòjãzëkòwi prozë (Rost òpùb -
likòwôł: Szte fa na Fikùsa, Ma ria na Majkòwsczégò, Sta ni sła wa Bar telëka). Òfi cy na
Prëczkòwsczégò pùblikùje téż do kazë sparłãczoné z kaszëbsczim lëte rac czim żëcym:
ò ùtwór stwie ks. Frãcysz ka Grëczë czë bio gra fiô Alek san dra Majkòwsczégò na-
pi sónô przez Augùsti na K. Hërsza. Gwësną no wi zną w òdnie se nim do Wëdôwiz-
në Re gion je to, że pùbli kò wóné są tuwò dzéle wëdôwónëch pòzy cjów, co mòże
przekònac (abò zniechãcëc) czëtiń ca do kùpie niô ksą żczi dónégò au to ra. Mòżna 
bë miec nôdzejã, że ùdba z przedstôwie nim prób czi sti lu dónégò do ka zu abò to -
mikù bãdze roz wi jónô w przińd no ce, dzãka czemù dó ny dokôz za cznie jist niec 
nié le no jakò pro dukt przedôwa niô, ale téż jak no przikłôd kaszëbskòjãzëkòwi lëte -
ra turë.
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16 Dzëczé gãsë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëcht. R. Drzéżdżón, G. J. Schram ke,
Gdi niô 2004; Skrë ùsôdzkòwi mòcë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji. 1991–2008, przërëcht. G. J. Schram ke,
Gdi niô 2010.

17 Zdrzë: http://www.prycz kow ski.com.pl/rost/in dex.php?option=com_con tent&task=view&id=
45&Ite mid=39, przistãp 29.09.2011.
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W mniészim dzélu, tak pò prôwdze le no jinfòrma cyj no, pòka zy wa ją ar ti sticz ną
kaszëbską lëte ra turã na swòjëch pòrta lach taczé jin sti tu cje, jak Kaszëbskò-Pòmòrsczé
Zrze sze nié18 i Kaszëbsczi Jin sti tut19. Do czësta nieprzëtomnô w gwôsny jin ter ne to -
wi fòrmie bëła Òfi cy na Czëc Wòjce cha Cze drow sczégò, tak wôżnô doch dlô roz wi -
ju kaszëbsczi lëte ra turë i ma jącô nôwik szi kaszëbskòjãzëkòwi ma te riał. W nônow -
szim jinfòrma ticz nym me dium wëdôwi zna ta nie na la zła me todë na wëkòrzi sta nié lëte -
rac czich ma te ria łów, chtërne mia ła, chòcbë w nôprost szich promòcyjnëch fòrmach,
nie gôda jącë ò apart no dze ja ją cym pòrta lu òfi cynë20.

Lëte racczé kar na i ùtwór co wie

Z kaszëbskòjãzëkòwëch lëte rac czich kar nów do krót czi ana lizë pa sowné je le no
òkrãżé Zymkù. To niefòrmalné kar no ùtwór ców, jaczé pòwsta ło 10 lat temù, òd
zôczątkù jist nie niô roz mia ło acht nąc cy frowé strzod czi prze ka zy wa niô tak, żelë ji -
dze ò kòmùni kacjã z czëtińcã, jak i w lëte rac czi te ma ti ce21. Pòwsta nié jin ter ne to wi
starnë i kònse kwentné ji ak tu ali zo wa nié sta ło sã pòzy tyw ną znan ką bëtnoscë mło di
kaszëbsczi lëte ra turë w sécë, chòc i tuwò je wi dzec felënk kònse kwentnégò ak tu ali -
zo wa niô zam kłoscë. Pòrtal mô w se pôrã dzélów, z chtërnëch nôwôżniészi to pa nel
z bio gra ma ma i do ka za ma sztërnôsce nôlëżni ków Zymkù. Nie jedné z bio gra mów są
pi sóné na pòwôżno, a nie jedné szpòrtow no, nôwôżniészô je rów nak spra wa przistã -
pnoscë jich tek stów, chtërne òtmi ka ją sã chùtkò i bez jiw rów. Je wi dzec, że wëbòrë
do ka zów òstałë zro bioné z namëszle nim i ma ją bëc znankòwné dlô pro fi lu ùtwór stwa.
Mòżna bë zwikszëc wielënã przi kła dów tegò ùtwór stwa, le z drëdżi stronë ni ma
taczégò mùszu, skòrno nie jed ny z ùtwór ców ma ją swòje pri watné starnë. Òsoblëwie
wôżnym partã pòrta lu Zymkù je Fòrum, chtërno pòkôzywô diskùsje tak ò òrga ni za -
cyj no -to warzësczi te ma ti ce (sprawë pòtka niów czë promòcji), jak i lëte rackò-jãzëkòwi
(np. pro blem zapòżëcze niów z cëzëch jãzëków, la bia li zacjô jãzëkòwëch fòrmów).
Òsoblëwie w tim drëdżim dzélu au to ro wie Zymkù pòka zy wa ją sã jak no wma klew -
ny, czasã fer ticz ny diskùtań to wie i lëte racë. Ba ro to do brze swiôdczi ò bezùstôwny
sta rze ò swój ar ti sticz ny jãzëk i fòrmã kòmùni ka cji. Z jin ter ne to wi starnë Zymkù
mòż na téż darmôk scy gnąc zam kłosc apartnëch num rów al ma na cha kar na, co
pòzwòliwô acht nąc jin te gra cyj ny wëmiar ta czi wëdôwiznë.
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18 http://www.ka szu bi.pl/?p=pa ge&pa ge_id=1078, przistãp 3.10.2011
19 http://www.in sty tut ka szub ski.pl/ofer ta_00.html, przistãp 3.10.2011
20 Na dzysô wik szosc nowò wëdónëch pòzy cjów Òfi cynë Czëc nalôżô sã w jin ter ne to wi ksãgar ni

Wëdôwiznë Re gion, co je je dur ną fòrmą promòcji òpùblikòwónëch do ka zów.
21 Zdrzë: http://www.zymk.net/zymk -o -co -tu wo -ji dze; G. J. Schram ke, „Zymk” – wspòmink ò zôcząt -

kach, „Ste gna” 2011, nr 1, s. 11–14; D. Ka li now sczi, Zymk wcyg òdnôwió ny – kaszëbsczé lëte racczé
òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Majkòwsczi, „Ste gna” 2011, nr 1, s. 2–8.
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Nônowszô kaszëbskô lëte ra tu ra je téż przëtomnô na kaszëbskòjãzëkòwëch star -
nach au to rów. Nié wszëtczé z tëch star nów są òsoblëwie bòkadné w tekstë, le kòżdô
z nich wëra zno pre zentëje lëte racczé dobëca w jin ter ne to wim me dium. Nôba rżi fùlno
pre zentëją sã pòrta le Ró ma na Drzéżdżo na, To ma sza Fóp czi i Ja nu sza Ma mel sczégò.
Ù pierszégò z nich nalézemë nié le no ar ti sticzné ùtwórstwò (li ri czi, frag mentë prozë),
ale i pùbli cy sticzné tekstë tak w szpòrtownëch òdmia nach, jak i ba rżi jinfòrma cyj -
no -ùżëtkòwëch. Je to ò tëli wôżné, że w jed nym môlu mòżna zbadéro wac bòkad ną
lëte rac ką ak tiw notã Drzéżdżo na jak no fe lie to nistë, pòetë, pro za ji ka, ese jistë czë dze -
ja rza kùlturë. Star na, zdrzącë na gra fikã, je zbùdo wónô przezérno, z wie le pòwróz -
ka ma do jinëch zdrzó dłów jinfòrma cji ò Kaszëbach, za pro jek to wónô bë przekònac
do kaszëbsczi tra di cji tak kaszëbskòjãzëkòwégò, jak i pòlsczégò czëtiń ca22. Pòrtal
To ma sza Fóp czi to drëdżé z bòkadnëch zdrzó dłów kaszëbsczi lëte ra turë. Mòże na -
wet ka le pi bëłobë tuwò pòzwac gò zdrzódłã mùzy czi i lëte ra turë, bò òkróm tek -
stowëch lop ków, nalézemë na star nie bëlny zestôwk mùzycznëch do ka zów, chtërne
zji scy wa ją me todã ùczbë kaszëbsczégò jãzëka przez spiéw23. Na wi gacjô pò star nie
Fóp czi je letkô, zam kłosc òtmikô sã bez jiw rów, a ca łow no ta ro bi wra że nié starnë
ba ro „dia logòwi” i òtem kłi na terôczasnégò brëkòwni ka. 

Wzglãdno bòkad no wëzdrzi pòrtôl Ja nu sza Ma mel sczégò, ùtwórcë përznã star -
szégò òd wëżi wspòmniónëch, chtëren na swòji star nie pùblikùje pòezje, prozã, tłó -
maczënczi i wiérztë dlô dze cy24. Mi nusã ti starnë je ùcãżi wa jącô swòją agre syw no -
tą re kla ma, jakô zawôdzô w kòmfòrto wim czëta nim do ka zów. Prost szą tech no lo -
gicz no pòsta cją i mni wiel ną w do kazë zam kłosc ma ją jin ter ne towé starnë Hanë
Makùrôt (http://me ta -fi zy ka.blog spot.com/), Ali cji Sczibë (http://ala.ka szu bia.com/ca -
te go ry/oglo wo) i Ada ma Hébla (http://sza di.ka szu bia.com/), To ma sza Ùrbań sczégò
http://tomk.ka szu bia.com/ i Matéùsza Ti tu sa Mey era (http://ti tes.ka szu bia.com/). Ne
pòrta le w dzélu wëzwëski wa ją fòrmã blo ga, a w dzélu òstôwa ją przë ti picz nym ùkła -
dze za łó żków z te ma ticz ny ma pòdstro na ma. Wôrt w tim pla cu dac bôcze nié na nie -
ba nal ną gra fikã star nów pi szącëch Kaszëbków, chtërne ma ją starã nié le no ò tekst,
ale zna cze nio wi òbrôz.
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22 Zdrzë: http://www.be lok.ka szu bia.com/, przistãp 5.10.2011
23 Zdrzë: http://www.fop ke.pl/, przistãp 5.10.2011
24 Zdrzë: http://ma mel ski.yoyo.pl, przistãp 5.10.2011
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Z nóné są na ma tekstë mòwë Kaszëbów z XIX sta latégò z pôłniô
negò re gio nu, za pi sóné bez badérów i lëdzy, co za ji melë sã pi sa -

nim, ale wôrt téż dac bôczënk na pi semné wëpòwiescë kòrespòńden -
tów pòmòrsczich gazétów, do ja czich mòże za rechòwac chòcbë An drze -
ja Lan dow sczégò, chtëren w la tach 1881–82 pisôł do to ruń sczégò
„Przy ja cie la”. Pòmi jóm ju wszelczé zda rze nia dôwóné w jegò lëstach,
jaczé pòdpi sowôł nôprzód „Je droch Fe in. Ka sze ba”1, nie zdrzącë kòl
tegò na jin terpùnkcjã, bò rôz dze lącë ne sło wa kòmą, ji ną ra zą łą cząc
mëslnikã. Jak no, że nie jem jãzëkòznajôrzã to nie mdã na mòc tegò
rozwôżôł, le no mdã miôł starã pòdac ne zna czącé, z ra cji za wiartëch
w nich zam kło sców wëpòwiescë negò au to ra. Mòże jesz tu do dac, że
Jãdroch na pisôł do „Przy ja cie la” le no szesc lëstów, z chtërnëch pierszé
sztërë bëłë pò kaszëbskù, a dwa slédné pò pòlskù. 

Pier szi, a tej do piérze pią ti lëst, za czął òd pòzdro wie niô, jak no
wnen czas za czi na ło sã wnet ka kòżdą epi stołã, to je chwôląc Bòga.
Rów nak tuwò nie je to tak wôżné, jak w nym pier szim lësce zarôzka
pòtemù no do lma cze nié, że dlôte do nąd do „Maj ster ka”, to je przédné-
gò re dak to ra „Przy ja cie la”, Ji gnacégò Da nie lew sczégò nie pisôł, bò
wzbró niôł sã jak no Kaszëba pòlaszëc. Do te dodô tu so jak no Kaszë-
bie epi tet „uro dle wy”, co nié tëli mia ło znaczëc pò pòlskù „uro dzi wy”,
co ba  rżi „rze czy wi sty”, „praw dzi wy”. Chòc zna jącë nen epi tet „fejn”
z pseu  do nimã Jãdro cha, mògło to z nim jakòs we spółbrzëmiec, bò
„fejn” i „uro dle wy”, to sy no nimë. 

1 Wszëtczé wëjim czi i cy tatë przëto czoné są w òri gi nal nym zôpi su za sto so wó -
nym w badéro wónëch lëstach.

JÃZËK KASZËBÓW 
Z ÒKÒLÉGÒ KÒSCÉRZËNË
– II PÒŁ. XIX STA LA TA
Ta deùsz Link ner
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Tej pro wa dzącë da li no òbgôda nié, Jãdroch rów nak sã òbdô, i to we dle przësło -
wio wi rzeklënë, że nen mack, co le pi ro bi jak mòże, i wësle z pòdkòscérsczégò Lu -
ba nia swòjã pier szą kòrenspòndencjã do Maj ster ka, a òbgôdónô tu ji zapòwiesc, we -
dle XIX -sta lat ny gôdczi, tak bãdze brzëmia ła:

„Niech bę dze po chwo lo ny Je zus Chry stus! Ko cha ny Pa nie Mej ster ku! Ju
od po rę nie dzel we bie rąm sę, abe co do Wos na pi sac, ale be ło mnie tak ja -
kos, że to jo ja ko uro dle wy Ka sze ba tak decht ni mo gę po lo szec, le go dąm,
jak mnie nan ka na ucze ła. Ale na resz ce ume sle łem so tak, że ciep ten, co le -
pi ro bi jak mo że, i pi szę”2.

Czedë kùresz ce roz są dzy, że na pi sze pòstãpny lëst, przëznô sã, że długò sã do te
brôł. Pò prôwdze! Żebë na pi sac pier szi, biôtkòwôł sã ze so bą pôrã ti dze niów (nie -
dzel), a tej òd drëkù pierszégò do drëdżégò minãło wiãcy jak dwa mie są ce. Żlë na -
wet ka rze cze, że miôł wie le robòtë w pòlu, bò pra wie sa dzył bùlwë, to pierszé do -
lma cze nié nié le to mògłobë znaczëc, ale téż jiscënczi, jaczé miôł z na pi sa nim lëstu
do gazétë. Pa miãta jącë zôs ò kaszëbsczi sło wi znie, do tamtégò pierszégò wëra że niô,
jaczé ji na czi do lma cził Szte fón Ramùłt w „Słow ni ku ję zy ka po mor skie go czy li 
ka szub skie go”, mòże do pi sac „bul we”, „perzyn ka” i „mu ca”, co są w nym sło wa -
rzu a ja czé zna czą nad czidłé ju tuwò „ziem nia ki”, „tro szecz kę” i „czap ka”.

„Ju dosc dłu go sę we bie rąm, zno wu co do Prze jo ce la na pi sac, ale to le tak
nie ji dze, jak be to chto chcoł. Me tu te ro be le w no więk szy ro bo ce, bo sme
sa dze le bul we, chtór ne u naju ubo dziech le dzy są gruń tem wsze ście go po że -
wie nio. Ale te ro, Bo gu dzę ka, uprząt nę ni sme sę z ni mi i zno wu perzen kę wię -
cy je cza su, o stra wę du cho wą sę sta rac. No przód te de zdij mąm mo ją mu cę
i od ze wąm sę sło wy na szech oj ców: Niech bę dze po chwa lo ny Je zus Chry -
stus!”3. 

Òkróm tegò z pierszégò lëstu Jãdro cha nót je pòdac i taczé se kwen cje, jaczé dozwôla -
ją pòznac jiné kaszëbsczé òkre sle nia, chtërne fùnkcjo no wałë w jãzëkù nen czasnëch
pòdkòscérsczich i na gwës téż jinëch Kaszëbów. Tak z pòdónégò w „Przy ja cie lu” wia -
dła ò pòbi cym w Gra bówkù żëdo wsczégò hań dla rza, chtërno òkôza ło sã le no kla -
pa ma, mòże za Jãdrochã pòdac, że czej lëdze ò tim czëtelë, „tej me sle le, że to le
sam ni mor do rze miesz ka ją w nym Gra bów ku”, kò „mor dorz” to „mor der ca”. 

Gôda jącë ò emi gra cji lëdzy z òkòlégò do Ame ri czi, béł rôd, że z jegò wsë
wëjéżdżô le jed na pòlskô fa mi liô. Roz mie je sã „pòlskô” mùszi tu roz miec, że
kaszëbskô. Pòdôwa jącë przëczënã nëch wëjaz dów za òce an, rów nak wërzek nie taczé
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2 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 13, s. 3.
3 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 23, s. 3.
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zda nié, chtërno nie letkò je dzysô zroz miôc. Kò nie nalézemë sło wa „lu szy ne” w sło -
wa rzu Ramùłta, chtërnym jak no nôblëższim, zdrzącë na czas wëda niô, mòże sã tu
pòsłu gi wac. Nie nalézemë jegò téż w pòdó nym na kùńcu lëstu sło warzkù, co gò
za sztócëk pòznómë. Temù pa miãta jącë ò tim „lu szy ne”, jak tedë to zroz miec?

„No wię cy cy le dze ska rzą sę na pa nów, ze wjed no lu szy ne im do wa ją, a po -
tym im cę żko mnie sce so bie we na lezc”4. 

Pòtemù zam kłosc lëstu nie je tak drãgô. Jãdroch pi sze doch ò tim, jak je den pòlsczi
pón chcôł sprze dac fòlwark w Lu bieszënie ja czims „in no plem niń cąm”, i bãdze na to
rozgòrzo ny. Temù że z pi sa nim i czëta nim do brze bãdze so ra dzył, wiãc gwësnô
żëjącô w jegò wsë biał ka przënio sła mù lëst òd sëna, bë ji przeczëtôł. I tedë òkôza -
ło sã, że wëjachôł òn do Ame ri czi (gwës z òjcã) „ma łym kno pi ciem”, czedë to jesz
nie chòdzył do szkòłë, ale czi le lat pó zni swòji rod ny mòwë nie zabéł, bò „Te ro pi -
soł z Ame ry ci ju ja ko ta ci kąsk pod ro sły ben jel dosc do brze po pol sku”5. Znôwù czej
spòtkôł we wsë czi le dze sąt „an dwers bur szów”, to pòzwie jich nôprzód pò pòlskù
„obie ży świa ta mi”, pòtemù naléze ba rżi swój sczé na nich mio no „ob le cy swia tów”,
zdrôdza jącë, jak Kaszëbi radzëlë so z cëzym słowã. Le czedë dzecë bãdą pò zëmie
chòrzëc na di fte rit, mdze ną chòrosc pòzéwôł wnet ka tak samò – „dyp te ry tus”. Co
prôwda dzãka sło warzkòwi, ò chtërnym ju bëło a ja czi za sztërk pòznómë, ta-
czé zda nié: „Le chą też tu mą me pa stwę; że be le sę zdze bło ce pli zro bi ło, to za ro naju
kwek wy ka sze ru je ma na bu ten”6, òkôże sã zroz miałé, ale nié we wszëtczim, bò jak
z ną „pa stwą”, co mia ło znaczëc na „wy pas” abò na „pa stwi sko”. Przë le żnoscë 
do wiémë sã, że Jãdroch temù tak gòrlëwie czëtôł „Przy ja cie la”, bò rëchli znôł „Przy -
ja cie la Lu du”, jaczégò Ji gna cy Da nie lew sczi pòtemù prze niósł z Chełm na do Tor -
nia, kró cy gò pòzy wa jącë i òd 1875 rokù da li wëdôwa jącë. Kùńcził zôs Jãd-
roch swój pier szi lëst do „Przy ja cie la” ta czim słowã, jak to czedës bëło w lëstach
pi sóné:

„Po zdra wiąm pa na Maj ster ka z biał ka i de ca mi ja ko i wsze scich, co prze Prze -
jo ce lu po ma ga ją. Ku sząm rącz cie i osta je z gwe snym sza can ciem żecz li wym
druch (h) em”7. 

Żebë dlô kòżdégò czëtiń ca to ruń sczégò „Przy ja cie la” zam kłosc pi sónégò pò kaszëbskù
lëstu Jãdro cha bëła zroz miałô, Re dakcjô da ła na kùńc przëpis, w ja czim do lmaczëła
drãdżé sło wa. Jak ju rëchli tu bëło rzekłé, nie bëłë to wszëtczé nie znóné sło wa, bò
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6 Tam.
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jak më sã ju do znelë, jesz jiné mògłë bëc dlô nen czasnégò nie kaszëbsczégò czëtińca
nie zro zmiałé, ale dzãka temù chùtkò zre dagòwónémù sło warzkòwi zam kłosc lëstu
mòżna bëło ju jakòs zroz miec. Òkróm tegò ta czi przëpis béł mą drze wëmëszlo ny,
bò na wet ka „Słow ni ka ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go” Szte fa na Ramùłta
jesz nie bëło. Zôs chto wzął sã w Re dak cji „Przy ja cie la” za jich do lma cze nié, ni
mòże bëlno rzek nąc, chòc to bë mógł bëc Hie ro nim Der dow sczi, chtëren wnen czas
w Tor niu mieszkôł i z „Przy ja cie lem” jak téż z „Ga ze tą To ruń ską” miôł blësczi
kòntakt, w ny slédny mdą ce re dach torã òdpòwie dzal nym. Temù chtëż bë mógł le pi
znac w Re dak cji „Przy ja cie la” kaszëbsczi, jak nié Der dow sczi! Mòże tej rzec na gwës,
że chòc pòdpi sa ła sã pòd nym do lmaczënkã Re dakcjô, to pra wie Der dow sczi wzął
sã za zapòwiesc i do lmaczënk nëch nie chtërnëch kaszëbsczich dia lek ti zmów. Kò
gôdô ò tim pòwòła nié sã na „ka szo rek”, tec le no na Kaszëbach tak pòzéwó ny béł nen
rëbac czi atribùt.

„(Wy ja śnia my nie któ re wy ra zy z po wy ższej ko re spon den cji, któ re nie wszyst -
kim bę dą zro zu mia łe – Perzyn kę: tro szecz kę; kno pik: chłop czyk; ben jel: (nie -
miec kie ben gel) ło buz; kwek: chu do ba, by dło; na bu ten: na dwór, na po le;
we ka sze ro wac: (wła ści wie wy rzu cić ry by z ka szor ka) wy pę dzić; biał ka: bia -
ło gło wa, mło da ko bie ta, żo na; gwe sny: praw dzi wy. – Re dak cja)”8. 

Tak mòże òbgadëwac kòżden pòstãpny z szesc lëstów Jãdro cha, chtëren żił w ka -
szëbsczim Lu ba niu abò dzes kòle niegò. Temù że nôwôżniészô je jegò wëpòwiesc,
tej niech gôdô. Niech tak gôdô, jak miôł starã za pi sac swój głos w lëstach do „Przy -
ja cie la”.

Tak pòwiôdôł, czedë w Li niewkù swiãconô bëła Bòżô Mãka:

„Ksą żek bar dzo ład niusz ko pra wił, jak to krzyż z wi ze rąn ciem Pa na Je zu sa
mą me mniec w po sza no wa nio i noj gwesz niej sze go mnie sca mię dze ob ra za -
me na sca nie mu ustę po wac. Wie le le dzy słu cha ło ny pięk ny no uci, a strze -
che i bioł cie a na wet beń ło wie mie le łze w oczach”9. 

Jak no wie rzą cy, ni mógł bëc cëchò, czedë lëdze ro bilë w swiãto:

„W Bo że Ca ło, co jed nak je du że świę to, doł w naju kre isu je den żydz ci pąn
strzydz owce. Swo im mnie miec cim le dzom to le na ko zoł, że be do te go prze -
szle i przy szle. Pol scim le dzom to mo wił, że cze chcą, to niech przyń dą
też. I prze szła więk sza częsc pol scich ko biet w Bo że Ca ło strzydz żydz cie
owce, a że dze sko ich nie ode gna lo”. 
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Lëchò òce niwôł roz ma ji ti pisënk nôzwësków:

„Co to tu u naju je za ga la ma ty jasz z pi sow nią imion, to we ju wie rę ani nie -
bę dze ce chce li wie rzec. Po lście imię Stu dziń ski wi dzo łem na wło sne ocze pi -
sa ne: Stu din ski, Stu din sky, Stu dyn ski, Stu dyn sky, Stud czyn ski, Stod czyn ski,
Stod czyn ske i na resz cie Stu dziń ski. Imię Bre ska: Bre ske, Bräske, Bre ski, Bre -
sky, Brze ske, Brze ska. Imię Sie roc ki: Si roc ky, Sy roc ki, Ci rotz ke, Cy rotz ky,
Ce roc ke, Che roc ke i Sie roc ki. Nie skoń czył bem, ze bem Chcoł wsze scie mi
zna ne od mia ne imion Wąm po dac. Naj gor sze prze tem je to, że ci le dze sa mi
prze ciw ta ci krę ta ni nie swo ich imion sę nie bro nią”10. 

Òpòwiôdôł, co komù w òkòlim sã zdarzëło, np. chto béł òkra dłi. I roz miôł to szpòrtow -
no òpòwie dzec:

„W No wy Karcz mie za krod sę nie do wno no cą do kre mu go scin ne go Szle ime -
ra ta ci bied ny wę drow ny i po cząn so tam go spo da rzec po swo je mu. We szu koł
so tam iber cyn la to wy pa na go scin ne go, cy ga rów, se ra, ko ło cza, wi na itd., a beł -
be i ka sę wy pro żnił, ale pąn Szle imer prze bu dzo ny nym trza sciem, przy bieg
w ko szu li do kro mu ze swia tłem i uzdrzoł swe go nie pro szo ne go go sca, ale prze -
tem tak sę we rzas, ze doł zło dze jo wi w swoi obec no ści z ca łym la dąn ciem
odyńc. Mioł po me si le nie na jed ne go ło bu za w mod nych oku lo rach, co za dnia
u nie go sę ba wił i pi soł o nym przy pod ku kun cwoc cim do Ko scerz ny do swoi
mat ci, a ta na trze ci dzen po ko za ła wię cy od wo dzi, niż ji syn, bo ne go zło dze -
ja na stra se w mie sce po zna ła i z po mo cą prze chod niów prze trze ma ła, po czę -
sto waw szy go prze tem tak a la Kan to ro wicz po rę za usz ni ca mi”11.

Widzôł sã jemù spòsób na kradélca:

„Pa nu z Ma łe go Bę do mi na ukra dle też te ro nie do wno 14 kor cy że ta ze spi -
chrza. Zło dze je be le za je cha ni po no zbo że w jed ne go ko nia, ale tra fie le
na swo je go. W nym że ce tro fioł sę óws. Nen pąn ro ze słoł za ro do wsze ściech
oko licz nech młe nów za wia do mie nie z pros bą, że be, skor no ta cie a ta cie że to
sę do mle nio na le ze, mu da le znac. I nie bru ko woł dłu go cze kac, a zło dze ja
ju mnioł. Pąn mej ster od bra nio uzdrzy sę pew nie wnet w ko mor ce, gdze słuń -
ce i mnie sądz nie sro dze prze swie ca ją”12.

Ò nëch co wëjéżdża ją za robòtą do Ame ri czi na pi sze jesz rôz w czwiôrtim lësce. Le -
no ną ra zą ju ji na czi, temù że emi grańcë mdą Kaszëba ma z kartësczégò pòwia tu.
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„Be łem nie tak do wno w jed ny ko scel ny wse w krej su kar tu ścim. We bie ra ło
sę tam z tąd ka pra wie szesc po lściech fam ni li jów do ty nie szce sny Ame ry ci.
Roz mo wio łem z ni mi, to mi po wio da le, że ju ma ja tam krew nech i że cy im
do brze pi szą, więc sę ni cze go nie bo ja. Be le to le dze we rob ni, ale be le i ogrod -
ni ce. Ciejm ich py toł, cze ich bę dze tę sk no za naju piosz cze ste mi po la mi
i za se nym ra duń scim je zo rem, to se le smnie le. Sta ro mat ka jed ny mło dy
biał ci, chtór no też we je żdza ła, ba rzecz ko pła ka ła. Ale na (ta) mło do na nią
jesz wa dze ła, że ni mo so to brac do gło we, że choc sę mo że ju nie obo czą,
to Pąn Bóg je wszę de ten sąm a gwes i ko sco łe. Ca łe bra nie tech le dzy wco -
le nie ro bi ło wra że nio, jak be le z lek ko me sl no sce w tak da le ką dro gę sę pusz -
cza le. Cóż za żo ro ta, tak pa trzec, że naju le dze tak swo je se dze be opusz cza -
ją, a nie na szy w ich mnie sce pra wie gwoł tem sę ce sną!13” 

Zadzëwòwó ny tim, że nie je ji ma żôl rod ny ze mi, nie pòchwôli jich za to i skònstatëje
to dwùma wer sa ma z „Psal mu mi ło ści”, chtëren na lezc mòże, chòc ji na czi pòdó -
ny14, w „Psal mach przy szło ści” Zygmùnta Kra syń sczégò:

„Ni czym Sy ber, ni czym knu te, ni czym utro pie nio mól,
Le Na ro du duch za tru ty, to do pie ro bó lów ból”15.

Znôwù w pòstãpnym aka pi ce, nié tëli co bez szacënkù co na wet ka pògardlëwie, rze -
cze ò gwësnym „pan ciu”, ja czi bë chcôł, żebë na Kaszëbach dzecë w szkòle nie
spòti kałë sã z pòlsczi ma tek sta ma, jaczé ba ro szkòdzą jich ùczbie nie miecczégò
jãzëka. We dle Jãdro cha nôle pi bë bëło, czejbë w szkòle ùczonëch bëło jesz wiãcy
jinëch jãzëków, ale nôpier wi òne bë miałë bëlno pòznac swòjã òjczëstą gôdkã. Ùznac,
że mëslôł tu ò rod ny kaszëbsczi gôdce, bëłobë jin ter pre ta cyj nym nadùżëcym, je żlë
tak czãsto w swòjëch lëstach gôdôł ò pòlskòscë, a na kùńc negò dzélu ò czëta nim
pòlsczich gazétów, chtërne są lepszé òd nie miec czich pi smio nów. 

„Go do łęm też w nym krej su z jed nym pan ciem, co mo po lście prze zwi sko,
ale ciej go dac za cznie, to jak ja ci nie prze jo cel po lście go no ro du. Go da le sme
o naju szko łach, to mo wił, że naju ka szeb ścim szko łąm sro dze jesz szko dzą
po lście pi sma, ni be w mniem cze niu dze cy. La da po lście pi sem ko – mą dro -
woł da lej nen pąnk – co nie je wort ne, że be je w go łą rę kę wząn, che ba bez
rę ka wi cę, znę co sę nad szkol ny mi że po mniem niec ku uczą, a ko żdy Ka sze -
ba, chtó ren do Maj ster ka co na pi sze, to sa mo. Joc mu za ro na to od po wie dzoł,
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ale ty zor ce le dzy to trze ba bez prze stan ku to sa mo po wio dac, ja ko że ma ją,
co to sę ta ciech rze czy ty czy, ba rzo za bocz ną gło wę. Dlo te go po wio dom mu,
co ju ty sąc ra zy in szy po wie dze le i jesz sto mni li ją nów ra zy ciej bę dze trze -
ba po wie dzą, że nąm je na wet sro dze mni ło, że naju dze ce po nie miec ku sę
uczą, tak jak też jesz mni lij be nąm be ło, że be pa no wie szkól ni i po frę cuz ku,
po an dziel sku, po wło sku, po ła ce nie i t. d. na sze dze ce ucze le, ciej le to mo -
że bec; boc be to im wszet ko le na po żetk we szło, ale że be przedew sze ścim
no pierw ne dzot cie na szy mo we sę na ucze łe, jak me go dą me...”16. 

Temù że òkôże sã jemù blëskô spra wa wëbòrów, tej pra wie ò nich w pòstãpnym aka -
pi ce rze cze. Tuwò bë mógł wszëtkò zroz miec, czejbë nié te „we ląn ki”, ja czich nie
nalézemë ù Ramùłta. 

„Że na ma z we ląn ka mi do brze po szło, to we wie ce, ale jed nak i tu mu szę cos
do dac. W naju wio sce cil ku nie be ło za pi sa nych do li ste wy bor czy i dlo te go
mu sze le od stoł ka we ląn ko we go cze le urne, jak we to tam z we so ka wie rę na -
ze wo ce, bec od da lo ni”17. 

Przë le żnoscë mòże tu słowã Jãdro cha rzek nąc, jak to nie chtërny pa no wie zmùszi -
welë Kaszëbów do we lo wa niô na Niem ców. 

„We wse Du żym Li nie wie też chło pe wie le gło sów od da łe na Kalk ste ina z Klo -
nów ci, a to z ty przy czy ne, że ju sę swe go p. B., chtó ren krót ko przed wy bo ra -
mi za mer, nie bo je le. Bo po ci nen pąn B. żeł, to choc beł ka to le ciem, we wie rół
na swo je po lście chłop stwo no cesk, że mu sza ło za mniem niec ką stro ną gło so -
wac”18. 

Jak zachòwi welë sã òb czas wëbòrów Żëdzë, téż mùszi tuwò na pi sac. Tim ba rżi, że
Jãdroch nie czerëje sã żód ny ma ùprze dze nia ma i òpisëje sy tu acjã i zda rze nia, jak wié
i wi dzy; roz mie je sã, pòmi ja jącë zde cy do wó ny agre syw ny tón scze ro wó ny do zabòrcë.
Do lma czi to w ja czis spòsób re la cje Der dow sczégò ò Żëdach w „Czor liń skim”, ale
to le no tak przë le żnoscë. Nie zdrzącë na to, tuwò z Żëda ma, chtërny ma na wet ka temù,
że ma ją taczé pro nie miecczé zachòwa nié we spółczëje, bëło tak: 

„Naju Że de, co przed tym wied no na ma przy rze ka li, choc ich nich o to nie pro -
seł, że z na ma gło so wac bę dą, zdra dze le jak za wde i gło so wa le z Mniem ca -
mi. A jed ne go chło pa, co po lście kart cie roz no seł, to we ze woł je den Żyd
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„szwe ini gel”. Mo żec on jesz i ten sza chraj ści lu dek sę na wro cy, ale tym cza -
sem u naju no wię cy ko żdy Żyd trzy ma sę mniem czy zne jak pi ja ny pło ta, a ani
sąm hep! hep! sle pi im nie otwo rzeł”19. 

Że napòmnie nia Jãdro cha dałë ja czis brzôd, co na wet ka mòże ùznac za efekt jegò
òbiek tiwnégò jinfòrmòwa niô czëtiń ców „Przy ja cie la”, mògło chòcbë ùdo ka zni wac
wia dło ną ra zą ò Pòlôchach:

„Ten pąnk, co przed swo je prze zwi sko w pol skim ję zy ku wszę dze von pi sy wał,
ju sę po pra wieł i opusz czo nen przy datk; ale nen wiel dzi pąn, ten na zgor sze nie
świa ta wstecz do swe go kraw ca Po lo ka na pocz to wy Kar ce po mniem niec ku pi -
sy wa. Jak Maj ste rek mesz li, nie beł be to czas w nen ko be li łeb za zwo nic?”20

Na tim bë mógł skùńczëc cy ta cje z lëstów Jãdro cha, sélónëch bez niegò z Lu ba nia
w la tach 1881–1882 do to ruń sczégò „Przy ja cie la”, bò dôwa ją òne bëlny òbrôz nen -
czasnégò jãzëka miesz kań ców pôłniowëch Kaszëb, kònkret no Kaszëbów z òkòlégò
Kòscérzënë. Kò Jãdroch òkróm jednégò przëpôdkù, czedë zmi lił sã i pòdpi sze sã
gwôsnym mionã i nôzwëskã przëznôwô sã wcyg, że je Kaszëbą. A to, że ò miesz -
kań cach swòji wsë, jak téż ò nëch z òkòlégò, gôdô, że są Pòlôcha ma, to zroz miałé,
żlë czëlë sã Kaszëba ma i Pòlôcha ma. Zresz tą Jãdroch pòdôwô to ba ro rozëmno,
pòdób no do brze, jak ra dzy so z re dagòwa nim lëstów. Kò prôwda, że nie znómë jegò
wësztôłce niô, ale ni mùsza ło òno bëc le no spòdleczné. A zdrôdzô to nié le pòchwôtné
i biegłé epi sto larné słowò czë ùdałé wëzwëska nié przësło wiów, ale téż zna jomòsc
epòpe ji Der dow sczégò i na szi ro man ticz ny lëte ra turë, ò czim swiôdczi rozëmné wpi -
so wa nié w nar ra cyj ną wëpòwiesc pòetic czich cy ta tów.

Dlôte, żebë òbgôda nié epi sto łów Jãdro cha bëło fùlniészé, wôrt je jesz pòdac jegò
przësło wia, ne wërzekłé pò kaszëbskù jak i ne pò pòlskù, a téż zdrzó dła cy ta cjów.
W lëstach Jãdro cha trôfiómë na taczé przësło wia i lëdowé rzeklënë, jak:

„ciep ten, co le pi ro bi jak mo że”,
„a tu mosz Ku ba ja je”, 
„że be le le ka z mnie chem go nił”, 
„ciej Go de czor ne, to Wiel ka noc bio ło i zno wu od wrot nie”,
„uczę (yć) księ dza po ce rza”,
„ztąd wie rę ani Sa lo mon nic nie we do bę dze”
„jak be ce lok ludz cim gło sem do mnie prze mó wił”,
„ta ka po go da, że pod ła wni ka na dwór żal czło wie ko wi wy nę kać”
„śnieg tak sy pie, jak by wszyst kie ży dow skie be be chy się roz dar ły”,
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„co w za pu sty pies szczek nie, to trze ba je den (pań tuch) zjeść”,
„plo tę kip ki opał ki, trzy po trzy, sęk pa łek, trzy pla py, sześć nóg”,
„Prę dzej zgi ną rze ki, gó ry, niź li Pol ska i Ma zu ry”,
„dru dzy zaś to do pió ra tak sko rzy, jak nie przy mie rza jąc Nie miec do po stu”,
„jak chleb z ma słem jeść”,
„(słu cha li) jak nie miec kie go ka za nia”,
„lu nął deszcz jak z ce bra”,
„do zwo lił Pan Bóg urość, do zwo li i ze brać”.

Zôs z cy ta tów mómë tuwò z Kòcha now sczégò „Pie śni świę to jań skiej o so bót ce”:

„Świę ta przed tem lu dzie czci li,
A prze cie wszyst ko zro bi li”;

„Bo ga, dzie ci, Bo ga trze ba,
Kto chce syt być swe go chle ba”; 

z sa tirë Ada ma Na ru sze wi cza „Głup stwo”: 

„Mie dzy głu pi mi ży jem, głu pich znaj dziem wsze dzie,
Kto z cu dzych głupstw nie mę dr szy, głup cem więk szym bę dzie”;

z Zygmùnta Kra syń sczégò „Psal mów przy szło ści” (nié za ba ro do kład no, bò z jin -
szim drëdżim wersã i z kaszëbsczim słowã „mól” a téż miast „lecz” – „le”):

„Ni czym Sy bir, ni czym knu ty, 
ni czym utra pie nia mól,
Le Na ro du duch za tru ty, 
to do pie ro bó lów ból”,

téż z „Zie miań stwa pol skie go” Ka je ta na Kòzmió na:

„Ty sam za przę gaj wo ły pó ki po ra sprzy ja,
Nie chaj się wóz za wo zem szyb kim pę dem mi ja,
Szarp kim rzu tem na peł nij sno pa mi za po le,
To two je, coś uchro nił przed sło ta w sto do le,
A gdy ra do snie pie sni pod nie bo się wzbi ją,
I dło nie pra co wi te wie niec ci uwi ją.
Go tuj ucztę”21,

102 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

21 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1882, nr 36, s. 3.
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a na wet ka dwa wersë z fe lie to nu Hen ri ka Sen ke wi cza „Chwi la obec na”, ja czi nen
pisôrz òd 1875 rokù dôwôł do war szaw sczi „Ga ze ty Pol skiej”:

„A jed nak dzi siaj na do brach szlach ci ca
Prze wa żnie cią żą te li sty za staw ne”, 

dze pier szi wers Jãdroch zmie nił:

„Ale też za to na dwo rze szlach ci ca”, 

dodôwa jącë òd se i kòl tegò ùdo ka zni wa jącë swój pi sar sczi kùńszt:

„Cze li, mow me pro sto, jak na Ka szu bę przy stoi, dłu dzie”22.

Òkróm tegò znôł Jãdroch epòpejã Der dow sczégò, czëta jącë ji sztëczczi nié le dzéla -
ma w „Przy ja cie lu”, dze bëła drëkòwónô òd 1879 òd nr 51 do nr 13 w 1880 rokù
pòd titlã „O re bo ku Czor liń ścim co do Puc ka po se ce ja choł”, ale przede wszëtczim
ma jącë dostãp do ji całégò tek stu, ja czi ùkôzôł sã w 1880 rokù w To ru niu. 

Tej co jesz mòże rzec ò kaszëbsczich lëstach nie znónégò na ma An drze ja Lan dow -
sczégò vel Jãdro cha? Mést to, że jich zam kłosc zdra dzywô mądrégò a òczëtónégò
au to ra, chtëren, czejbë nié jegò nieszczãsny ka wel, miôł szan se stac sã do brim
kaszëbsczim pi sarzã. Bò ùdo ka znił, że mô ta lent i ùda ło roz mie je wła dac mëslą
i słowã.
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Ô rt kaszëbsczégò jãzëka, jaczégò ùżi wa ją miesz kań co wie kòs -
cérsczégò krézu, dosc mòckò apart ni sã òd lëte rac czi kaszëbiznë.

Nôba rżi znankòwné apart noscë to felënk la bia li za cji i ji ni cjal ny przë -
zwãk. Chcemë do dac, że w sa mi Kòscérznie lëdzy, co gôda ją pò ka szëb -
skù, ju wnet ka ni ma czëc. Na szczescé w wik szim dzélu wsów kaszëbi -
zna je wcyg żëwô i zdôwô sã (chòcle na przi kła dze mòjich domôcëch
Wą glikòwic), że sã nie co pie, ale na wet ka kąsk roz wijô. Wie  le mòjich
drëszków i drëchów ze spòdlecz ny szkòłë, chtërny w szkò łowëch la -
tach nie gôdelë ze so bą pò kaszëbskù, dzysô na codzéń kôrbią w pôłnio -
wi òdmia nie rod ny mòwë (np. z mòji klasë, do ja czi chòdzëło 20 sztëk
dze cy, tikô to sã 6 lëdzy). Szkòda le no, że nie je to przenôszóné na
gôdkã z dze ca ma – tuwò, jist no jak na całëch Kaszëbach, sto ji zna je
ba ro lëchô.

Mëslącë ò wprowôdze nim kaszëbskòjãzëkòwëch tek stów do pro -
wa dzo ny prze ze mie Kòscérsczi Gazétë bòjôł jem sã tej, że dlô lëdzy
wëchòwónëch na gôdce, jakô ba ro apart ni sã òd lëte rac czi, pòtkóm sã
z pro te sta ma, chtërne są czãsté òsoblëwie na nor dze. Tam wie le ra zy
mòżna czëc sło wa: To nie je na sza kaszëbi zna. Pisz ta pò najémù.

Tim czasã òkôza ło sã, że ta czi re ak cji do czësta ni ma. Czedë
na brëkòwnotë tegò tek stu zro bił jem môłą an ketã (we strzód 40 lë-
dzy, co gôda ją na codzéń pò kaszëbskù w Wą glikòwi cach, Jusz kach,

„PRÔWDZËWI KASZËBI 
SĄ W KAR TU ZACH”, 
TO JE PÔRÃ SŁÓW Ò RE AK CJI
NA KASZËBSCZÉ TEKSTË
W KÒSCÉRSC ZI GAZÉCE
Da riusz Majkòwsczi
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Wie lu i Lëpùszu), czuł jem, że tak pra wie je mùsz ro bic, bò „ten nasz kaszëbsczi, to
nie je tak rich tich. Prôwdzëwi Kaszëbi są w Kar tu zach”. Chëba nig dze ni ma w tim
wzglãdze tak wiôldżich kòmplek sów, jak na pôłnim Kaszëb. Lëdze sro ma ją sã swòji
gôdczi nié le no przed Pòlôcha ma, ale i przed ji ny ma Kaszëba ma, chtërny czãsto
wëszczérza ją sã z nich, że nie gôda ją pò kaszëbskù, ale „pò kòscérskù”.

Z drëdżi stronë, wszëtczim an ke to wó nym, ja czi znelë Kòscérską Gazétã, wi dza -
ło sã drëkòwa nié kaszëbsczich tek stów i na wet ka wëgôdi welë mie, że je jich wëra -
zno za ma ło. Z ta czi ma pòzdrzat ka ma pòtikôł jem sã ju chùdzy i to òsoblëwie òd
lëdzy, ja czi ju dzysô nie miesz ka ją w kòscérsczim krézu. Co le ma ło òb la to dostôwôł
jem wie le maj lów i te le fo nów òd czëtiń ców, co miesz ka ją na codzéń w Pòlsce abò
Miem cach, i pi telë, dlôcze tak ma ło je kaszëbiznë w naji gazéce.

Òdpòwie scą na te bédënczi je drëkòwa nié w dzélach kri mi na łu Ja na Na trzecégò
„Kòmùda”. Donëchczôs ùkôza ło sã pôrãnôsce dzélów, a ju do szło do mie pôrãdze -
sąt gło sów Czëtiń ców, z zagwësnie nim, że òd te cza su zaczãlë regùlar no kùpiac
gazétã. Je jesz za chùtkò na jaczés da lek ji dącé wnio sczi, ale w pier szim mie są cu
drëkòwa niô „Kòmùdë” mómë rost przedôwa niô ò wnet ka 10%. Mòżlëwé, że cësk
na to mia ło wie le jinëch sprôw, ale wierzã, że swój ùdzél mô w tim téż „kaszëbsczi
kri mi nał”. Mòże to je pra wie dro ga do szerszégò dochôda niô do Czëtiń ców z ka -
szëbsczi ma tek sta ma. Gwës lżi je ji ma przeczëtac ksą żkã w gazéce, ja ką tak a tak
kùpi wa ją tidzéń w tidzéń, ni żle jic za nią do ksą żnicë. A żelë wëdôwcë gazétów do -
zna ją sã, że mô to cësk na wikszé przedôwa nié, gwës rôd mdą drëkòwac kaszëbsczé
tekstë. A je sã ò co biôtkòwac. Sóm „Ku rier By tow ski”, jaczégò przédnym re dak -
torã je Pio ter Dze ka now sczi, dochôdô do 15–18 tës. lëdzy. Je wie dzec, że nié wszëtcë
bãdą próbòwelë czëtac pò kaszëbskù, ale wiôldżi dzél Czëtiń ców lo kalnëch gazétów
„zjôdô je” òd pier szi do òstat ny starnë. I przë le żnoscë mómë roz rze szo ny je den
z nô wik szich dzys dniowëch jiw rów kaszëbsczi lëte ra turë, to je felënk pro fe sjo -
nalnégò kòlpòrta żu.

W ùchwôlënkù pòdjim niãtim przez Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka 13.03.2009 r.
je wi dzec starã ò ùchòwa nié môlowëch òtmia nów kaszëbiznë. W kòścérsczim krézu
pôłniowòkaszëbskô gwa ra mô sã dosc do brze w gôdce, ale zdôwô sã, że je żlë ji dze
ò pi só ny jãzëk, miesz kań co wie żda ją na bëlną lëte rac ką kaszëbiznã.

Na kùńc chcã jesz do dac, że w tim dzélu Kaszëb je wi dzec nadzwëkòwi brzôd
wpro wa dze niô rod ny mòwë do szkòłów, a ju òsoblëwie ji pre stiż mô dwi gniãté ùczba
kaszëbsczégò w kòscérsczim I LO. Tam téż pòwstôwô òkrãżé, chtërno ju terô „cy -
gnie” kaszëbską sprawã wprzódk, a taczé nôzwëska jak Tomôsz Ùrbań sczi czë Pa -
weł Ruszkòwsczi gwës bãdą wnet ka znóné nié le no w Kòscérznie. Dlô nich téż lo -
kalné gazétë są mòżlëwòtą za jist nie niô i pòkôza niô, że dzãka kaszëbi znie mòżna sã
wëpromòwac.
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K aszëbsczi jãzëk sã zmie niwô. Przódë nie bëło ta czich nôrzãdzy
jak dzys, chtërne pòmôgałëbë w spraw nym pòsłu gi wa nim sã

nim. Terô pòmòcnô je w tim chòcbële Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka.
Terô wi dzec je wiãkszą starã ò ba rżi lëte rac czi cha rak ter kaszëbiznë.
Wie le lat chùdzy zdrzódłã wiédzë ò kaszëbi znie béł co le ma ło fa mi -
lio wi do dóm, terô z kòle ji dzecë ùczą sã jãzëka czãscy w szkòle jak
do ma. Dzãka re gio nal nym zajãcóm corôz wiãcy młodzëznë mô
mòżlëwòtã pòzna niégò jãzëka star ków nié blós w gôdce, le téż w pi -
smio nie. Wiôlgą pòmòcą do ti ùczbë stôł sã spòlëznowò – kùltu ral ny
miesãcznik „Pòme ra nia”. Je òn przëmiarã na to, że żebë kaszëbi zna
żëła, mùszi ca łi czas przedstôwiac tekstë nié blós pòeticczé i pro za -
tor sczé, le téż te ti ka jącé sã spra wów terôczasnëch, wôżnëch dlô dzys -
dnio wi kaszëbsczi rësznotë.

Òb la ta pòkrok w roz wi ju kaszëbsczégò jãzëka w „Pòme ra nii” stôł
sã do kład no wi docz ny. Za czi na jącë òd wielënë kaszëbsczich tek stów
za miesz czónëch w miesãcznikù, pò jich jãzëkòwą jakòsc. Razã z pró -
ba ma nor ma li za cji kaszëbsczégò jãzëka wôżné sprawë ti ka jącé sã gra -
ma ticznëch wskôzów zaczãłë sã kri sta li zo wac i pòrządkòwac. Wcyg
rów nak są wątplëwòscë, nad chtërny ma je mùsz ro bic. Nen re fe rat 
ò kaszëbsczim jãzëkù w miesãcznikù „Pòme ra nia”, to ledwò przëczink
do sze ro czich ba da niów, jaczé wôrt bë bëło prze pro wadzëc w célu
ùkôza niégò tegò zja wisz cza w jak nôszer szim aspek ce.

W pier szich la tach fùnkcjo no wa niégò cząd ni ka, wnet pół wiekù
temù, wi dzec w nim bëło stôro kaszëbską fòrmã tegò jãzëka. Gra ma -

KASZËBSC ZI JÃZËK
W MIESÃCZNIKÙ „PÒME RA NIA”
W LA TACH 1963–2011
Ka rolëna Serkòwskô
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ticzné wskôzë nie bëłë rów no znacz no ùregùlo wóné, tim ba rżi, że tedë jesz kaszëbi -
zna bëła ùznôwónô za gwarã. Nié blós, z dzysészégò pòzdrzatkù, fe la jãzëkòwi
pòpraw noscë bëła przeszkòdą, le téż wie le zor towòsc i niekònse kwencjô w za pisënkù
kaszëbsczich słów. Na przëmiôr, wôrt je wspòmniec, że nôzwëska lëdzy pi szącëch
kaszëbsczé tekstë na zôczątkù za pi sy wóné bëłë w pòlsczim jãzëkù, pòtemù w dzélu
pò kaszëbskù, jaż w kùńcu i tekstë i jich nôzwëska zaczãłë bëc za pi sy wóné w ca -
łoscë pò kaszëbskù. Wszëtczé zmianë i roz wij jãzëka mòżlëwé bëłë dzãka przëjãtim
wskôzóm kaszëbsczégò pisënkù z 13 ma ja 1996 rokù. Òd tegò téż cza su zaczãła sã
zwiãkszëwac jãzëkòwô wi ża wa kaszëbiznë w pi smie. W 2005 rokù z kòle ji ùsta no -
wio ny òstôł praw ny sta tus kaszëbsczégò jãzëka w Pòlsce, chtërën regùlëje Ùsta wa
ò nôrodnëch i et nicznëch miészëznach, a téż ò re gio nal nym jãzëkù, òznôcza jącë gò
jak no re gio nal ny jãzëk. Òd tegò cza su Kaszëbi zwëskelë pòcwier dze nié na to, że
kaszëbi zna nie je blós gwa rą pòlsczégò jãzëka. Wiôldżi znaczënk mia ło téż pòwòła -
nié w 2006 rokù Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, chtërna nor ma lizëje dzy scza sny
kaszëbsczi jãzëk.

Nimò wie le ùdogòdnie niów, wcyg je ji wer z tim, żebë pisënk kaszëbskòjãzëcz -
nëch tek stów béł jed noôrtny ù kòżdégò pi szącégò. Brëkòwno ta ta da ła ò so bie znac
òsoblëwie òb czas pòja wie niégò sã dwajãzëczny „Pòme ra nii” òd 2011 rokù. Prze -
kładë ar ti klów pòkazëjącëch sã w miesãcznikù ùkôzałë roz ma ji toscë w pòdéńdze -
nim do wie le jãzëkòwëch spra wów ù do lmaczérów, chòc nie chtërny są dbë, że pra -
wie w roz ma ji toscë chòwie sã apart nosc. Nimò tegò skùtczi robòtë Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka, pùblikòwóné w zor ce ùchwôlënków w biu le ti nach, są ba ro
przëdatné dlô dzys dniowëch do lmaczérów w pi sa nim zgód no z mòdło wą nor mą. Le
òrga ni zacjô jist nie jącô òd 2006 rokù nie je w sztãdze zro bic ca łi kaszëbsczi, terôcza -
sny sło wiznë òb czas pôrã lat. Tej żebë jãzëk miôł parłãczną dlô wszëtczich Kaszëbów
fòrmã, je mùsz jesz długò pòżdac.

Pier szi nu mer miesãczni ka ùkôzôł sã midzë stëcznikã a gro micz nikã 1963 rokù.
Tedë jesz no sył pòzwã „Biu le ti nu Kaszëbsczégò Zrze sze niô”, a w 1971 rokù na zwa
òsta zmie nionô na: „Pòme ra nia. Biu le tin Przédnic twa Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze -
sze niô”. W pier szim num rze pi sma we wstãpie òd re dak cji czëtómë:

„Chcemë, żebë Biu le tin ùkôzywôł sã co mie sąc. Czë tak mdze – roz są dzą
wszëtcë, do rãk chtërnëch gò slemë. Bez pòmòcë, bez we spół robòtë wa -
szi, drëchòwie z wszëtczich par tów, nie zafùlëjemë strón Biu le ti nu ma-
te ria ła ma ce ka wi ma, dys dnio wi ma, zwëskòwny ma dlô nas. Òd rësznégò
na sta wie niégò wszëtczich òdbiérców Biu le ti nu, òd tegò, czë do sta wac
bãdzemë òd was jinfòrma cyjné i ar ti klowé ma te riałë, czë pòdejmòwóné
bãdą na ła mach Biu le ti nu òbgôdczi – zanôle żi téż w przińd nocë jegò wëz -
drzatk. 

Przede wszëtczim chcemë, żebë Biu le tin stôł sã tribùną dlô òbgôdczi,
w chtërny wôrtny bãdze głos kòżdégò kògò ce ka wią dzysészé jiwrë Kaszëb,
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dzysészi sztôłt kaszëbsczégò re gio na lizmù. Brzadnô wëmia na mëslów, zda -
niów, je na ma brëkòwnô, a w roznëka nim, w ja czim jesmë, ùmòżlëwic jã
mòże blós pi sóné słowò”. (...)1

W „Pòme ra nii” przez la ta wëro bioné òstałë stałé wskôzë ji ùłożënkù, a téż za wiar toscë
i pò ja czims cza su ùda ło sã do pro wadzëc do tegò, żebë wëdôwónô bëła co mie sąc,
a sło wa ti ka jącé sã sztôłtu pi smio na i jegò przińd notë zdôwa ją sã tak samò terôczasné
dzys, jak i sztërdzescë òsem lat przódë. Blós òd tegò, chto, na ja czi ôrt i z jak wiôlgą
sta rą dbac mdze ò wielënã i jakòsc kaszëbiznë, zanôlégô wëża wa całégò miesãczni ka.

W wiôldżim dzélu wi ża wa kaszëbsczégò jãzëka zanôle żec mdze òd lëdzy, ja czi
twòrzą pi smio no. Òd lat bëlë to w wiãkszoscë lubòtnicë kaszëbiznë. W „Pòme ra nii”
na la zło sã ba ro wie le tre scy pòpùla rizëjącëch jãzëk, kùlturã, a téż apart nosc Kaszëb.
Bëłë to tekstë i pòlsczé i kaszëbsczé. Ana li za ta skùpiwô sã blós na tek stach i au to -
rach kaszëbskòjãzëcznëch.2 Jak no pier szi w 1963 rokù swòje kaszëbsczé tekstë
òpùblikòwelë: Jón Trep czik (wiérzta Rëbôk), Piãtów Tó na (wiérztë i przësło wia 
Ò mòrsczich wia trach), Ana Łaj ming (pòlsczi pro za tor sczi tekst z kaszëbsczi ma dia -
lo ga ma pòd titlã Kret i kùrón), a téż Stasz ków Jón (pa ro diô W cëchi wòdze).
W nastãpnëch num rach miesãczni ka pòjôwiałë sã tekstë au to rów, chtërny jesz pó zni
przez wie le lat dzelëlë sã z czëtiń ca ma swòji ma lëte rac czi ma ùdba ma. Lëdze ti czãsto
wëznôczelë stegnë kaszëbsczi pi smie niznë, bëlë pi sa rza ma, pòeta ma, pùbli cy sta ma,
wëdôwa ją cy ma ksą żczi i pòeticczé tomë ze swòjim ùtwórstwã. To pra wie w ar chi -
walnëch wëda niach „Pòme ra nii” na lezc ji dze szlachë zôcząt ków dzej notë i roz wi ju
tëch au to ri te tów kaszëbiznë. Nôle żelë do nich przëbôczo ny ju Jón Trep czik, Ana Łaj -
ming, Jón Piep ka pi szą cy pòd ta cew nym mionã Stasz ków Jón, Aloj zy Nôdżel, pre -
zentëją cy w pi smio nie wie le prozë i pòezji, Jó zef Cenôwa. Përznã mni pòjôwia ło sã
do ka zów: Sta ni sła wa Rej te ra, Bòle sła wa Fa ca, Agniesz czi Bro war czik, Frãcëszka
Gòwi ta i Klémãsa Der ca. Za miesz czané bëłë téż wëbróné tekstë nieżëjącëch au to -
rów, ta czich jak Jón Kar now sczi, Hie ro nim Der dow sczi, Léón Hey ke, Francëszk
Sãdzëcczi, Flo rión Cenôwa, Szte fón Bieszk, Aloj zy Bùdzysz, Alek san der Majkòwsczi,
Agùstin Do mi nik.

Òd 1970 rokù pòznôwac lëte rac ką kaszëbiznã mòżna bëło téż dzãka Szte fa no wi
Fikùso wi (Stachòwi z Lãbòrga) Sta ni sławòwi Pe st ce, pi szącémù pòd swòjim nôz -
wëskã abò ar ti sticz nym pseu do nimã Jón Zbrzëca, Zygmùnto wi Na rsczémù, Ja no wi
Rómp sczémù, Léòno wi Rop plo wi, An to niémù Pe pliń sczémù, Jó zefòwi Bru sczémù,
Jerzémù Sampòwi, Pię tów Tó nie, An to niémù Piépe ro wi, Félik so wi Ma raczkòwi,
Jerzémù Stachùrsczémù, Ja no wi Walkùszo wi i Ja ro mi rze Labùdze.
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ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:19  Page 108



Do 1981 rokù czãsto czëtac szło szpòrtowné tekstë Alek san dra Labùdë jak no Gùczów
Mac ka, Eu ge niu sza Gòłąb ka, a téż do kazë Ma ria na Je liń sczégò, Ja ninë Kùpałë, Félik -
sa Mar szałkòwsczégò, An dry sów Gùsta, Dagòmirë Labùddë, Sta ni sła wa Jankégò,
Augùsti na Chrabkòwsczégò, Paw ła Szef czi. Òkróm tegò w pi smio nie pòjôwiałë 
sã kaszëbskòjãzëczné dodôwczi na mie nioné dlô dze cy, pòd pòzwą: „Pòme ra nii”
– „ùkłôdk dlô dzôtk”. Jaż do 1989 rokù wcyg pùblikòwelë w terôcza snym mie -
sãcznikù swòje kaszëbsczé tekstë rëchlészi au torzë, jak i no wi: Jón Lip p ke, Hen rik
Héwelt, Krëban z Mi lachòwa, Jó zef Rosz man, Jón Szu ten berg, Zbi górz Jankòwsczi,
Je rzi Łisk, Wòjcech Cenôwa, Ùrszu la Mącz ka, Bògùsła wa Labùdda, Je rzi Szten cel,
Be ne dikt Kar czew sczi, Bòlesłôw Bòrk, Ma cątkò, Zbi górz Ta lew sczi, Jo lań ta Tréder
i Mi rel la Wen ta, Jack Do ra wa, Édmùnd Ka miń sczi, Pio ter Sta roń, a téż Ró man
Skwiercz. Bëłë téż w tim cza su tekstë nieżëjącégò ju Wincãta Ro galë, a téż Paw ła
Miot ka.

Pò 1990 rokù pòkôzëje sã dosc tëlé de biutëjącëch au to rów, chtërny pi sar sczim
ùtwórstwã zajmùją sã do dzys. Òkróm tegò dôwóné do „Pòme ra nii” bëłë tekstë Alek -
sa Pe pliń sczégò, Hërszów Gùsta, Bru na Sëna ka, Édwar da Brezë, Bòle sła wa Ja żdżew -
sczégò, Na czków Wład ka, Ber na ta Hin za, Béjatë Grabòwsczi, Ji wónë Krefft -
-Wrotkòwsczi, Zygmùnta Szult czi, Da nutë Char land, Anë Re gliń sczi, Ma rii Sykòrë,
Wi tol da Szmëdtczi, Alek san dra Klem pa, Jerzégò Dą browë-Ja nu szew sczégò, Elżbiétë
Radt ke, Ro ber ta Żmùdë-Trze bia tow sczégò, Jerzégò Trédra, Ada ma Bigùsa, Ri szar -
da Ce miń sczégò, Wi tol da Bòbrow sczégò, Mi cha ła Piépera, Sa binë Drëwë, Jerzégò
Zóm ka -Glisz cziń sczégò, Ma ria na Se li na, Szre drów Be na, Krëszto fa Wirkùsa, Ar tu -
ra Ja błoń sczégò, Ha linë Wrezë, Bri gitë Bùlczôk, Łu ka sza Sta rza ka, An drze ja Le -
mań czi ka, Félik sa Kùpca, Jó ze fa Klebbë, Wa no żni ka Remùsa, Ma rii Mach, Bò -
gùsławë Labùddë, Alinë Pip czi, Léòna Gòłąb ka, Dam ro czi, Édmùnda Ka miń sczégò,
ksãdza Ja na Per szo na, Ma ce ja Do raua i Łu ka sza Ja błoń sczégò.

Do pùblikùjącëch w la tach 90. XX sta la ta w „Pòme ra nii” dzys dniowëch i wcyg
rësznëch au to rów, za rechòwac mòżna chòcbë Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò, Bòżenã
Ùgòwską (Szëmań ską), Jidã Cza ji ną, Grégòra Ja ro sła wa Schramkégò, Ró ma na
Drzéżdżó na, Do rotã Wil czew ską (Ùlen berg), Ji wónã Makùrôt (Me jer). W nastãpnëch
la tach, òkróm wëżi wëmie nionëch, pi selë do „Pòme ra nii” Sta nisłôw Bar telëk, Alicjô
Szczëpta, Zbi górz Jóskòwsczi, Wòjcech Kreft, Éwa Warmòwskô, Ja dwi ga Héwelt,
Ti tus Ka mil Rol sczi, Wòjcech Makùrôt, Michôł Ro schek, Re gi na Szczu pa czińskô,
Tomôsz Fóp ka i Ja rosłôw Kro plew sczi. Òd 2007 r. lëte rac ką kaszëbiznã pre zen to -
welë téż midzë jin szi ma Elżbiéta Bùgajnô, Ha na Makùrôt, Ka ról Ró da, Aga ta Klas,
Krësztof Jãdroch Pla ter, Fe licjô Ba ska -Bòrzëszkòwskô, Sławòmir Klas, Je rzi Hòppe
i Pio ter Dze ka now sczi. 

Rok 2011 przëniósł „Pòme ra nii” wie le zmia nów. Razã z wiãkszą wielëną ka -
szëb sczégò jãzëka w miesãcznikù, przëbëło lëdzy we spół ro biącëch z pi smionã na
rzecz kaszëbiznë. Są to roz ma ji ti kaszëbskò-pòmòrsczi dze ja rze, rów nak przédno ga -
zétnicë i szkól ny. Są we strzód nich lëdze ca łi czas abò le żno scowò we spół ro bią cy
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z miesãcznikã. Wëmie nic tu mòżna midzë jin szi ma Bògùmiłã Cëroc ką, chtërna
do „Pòme ra nii” pi sa ò wie le chùdzy, le òd 2011 rokù téż pò kaszëbskù, To ma sza
Fópkã, Da nutã Pioch, Lud miłã Gòłąbk, Sławòmi ra Kla sa, Ka ro la Ródã i Hanã
Makùrôt.

Do kazë pùblikòwóné w „Pòme ra nii” òd 1963 rokù w spisënkù rze czi wë -
przédnioné bëłë òsób nym rozdzélã. W pier szim num rze kòl „Ar ti klów” * „Pòle mi -
ków” * „Òbgôdków”; „Przëczin ków” * „Ma te ria łów” „Re cen zjów” * „No tów”, bëłë
„Pòezjô” * „Pro za”, chtërne i w pier szim, i w pòstãpnëch num rach przërëchto wi -
wóné bëłë w wiãkszoscë abò blós w kaszëbsczim jãzëkù. Tej mòżna scwierdzëc, że
kaszëbsczi jãzëk wied no béł nieòdrzesz nym ele mentã pi smio na, bò pòja wił sã ju
na sa mim zôczątkù jegò fùnkcjo no wa niégò. Pòdze le nié rozdzélów z wëprzédnie nim
kaszëbsczich tek stów wcyg sã zmie ni wa ło, np. na „Pòezjã” * „Fe lie tón” * „Prozã”,
a òd 1975 rokù nie bëło ju do kładnégò wëprzédnie niégò tëch do ka zów, a wstôwióné
bëłë w roz ma jitëch môlach midzë ar ti kla ma w pòlsczim jãzëkù.

We strzód lëte rac czich tek stów na lezc mòglësmë w miesãcznikù pòlsczé re cen zje
kaszëbsczich do ka zów, na przëmiôr Eu ge niu sza Gòłąb ka (…) we zdrze nié na „Pòłud -
nicã”. Cy klicz no téż mòżna bëło pòzna wac dzéle sédmëtomòwégò „Sło wa rza
kaszëbsczich gwar na spòdlim lëdo wi kùlturë” Ber na ta Zëchtë za spra wą cy klu
„Słowôrz Ber na ta Zëchtë ùczi”, gdze wëpi sy wóné bëłë: znaczënk, przësło wia, wëz -
gód czi, ze sta wie nia, prze sąd czi i zwrotë sparłãczoné z dó nym wërazã. W ji nym cza -
su Je rzi Tréder wëbiérôł z do ka zu Zëchtë midzë jin szi ma wëzgód czi i tãgód czi, a Eu -
ge niusz Gòłąbk pre zen towôł jesz jiné ce kawòscë Ze skôrbca Ber nar ta Zëchtë.
Kaszëbi zna badéro wónô bëła téż w jin szich jãzëkòwëch aspek tach, na przëmiôr przez
Alek san dra Labùdã, ja czi przedstôwiôł Ùroczëznë w czą dze rokù czë Félik sa Mar -
szałkòwsczégò, szu ka jącégò Re li gijnëch ele men tów w pi smio nach Ja na Kar now -
sczégò. Alek san der Labùda badérowôł z kòle ji témã kaszëbsczich dëchów. Lëdowòsc
je wôżnym ele mentã kaszëbsczi kùlturë i téż ten ji aspekt ce ka wił no tej szich pi sa -
rzów. Wiédza ò wie rze niach i zwëkach zwëski wónô bëła na przëmiôr na spòdlim
fòlklo ri sticznëch ma te ria łów Flo ria na Cenôwë. Kaszëbsczé le gendë i pòwiôstczi
pòka zywôł téż midzë jin szi ma Je rzi Samp, a kaszëbsczé gôdczi Jón Liep ke i Jó zef
Rosz man. Je rzi Stachùrsczi z kòle ji pre zen towôł w „Pòme ra nii” mùzyczné do kazë,
taczé jak kòlãdë i pie snie. Òbzéra nié kaszëbiznë, ò ja czi mòżna bëło do wie dzec sã
z cząd ni ka, òpiarté bëło na gôdó nym i pi só nym jãzëkù. Tej nie fe la ło ta czich tek -
stów, jak na przëmiôr Rozmësla nia ò lëte ra tu rze Ja na Trep czi ka. W za kre su roz ma -
ji toôrtnoscë prozë, ùkazëją cy sã w pier szich la tach fùnkcjo no wa niégò „Pòme ra nii”,
wëmie nic mòżemë pòemat Bòle sła wa Fa ca, dra mat Ja na Rómp sczégò, pa ro diã Stasz -
ków Ja na czë wie le fe lie to nów roz ma jitëch ùtwór ców. Wôrt téż wspòmnąc ò lëte rac -
czim dodôwkù z kaszëbsczi ma tek sta ma dlô dze cy („Pòme ra nii” – „ùkłôdk dlô
dzôtk”), chtëren wëdó ny òstôł pôrã ra zy w la tach 70. XX sta la ta.

Przez dłu dżé la ta w kaszëbsczim jãzëkù pre zen to wóné bëłë na ła mach „Po me ra -
nii” wnet ka blós lëte racczé tekstë, òkróm pôrã nielëcznëch ar ti klów sparłãczonëch
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z dzy scza snym zda rze nim, jak na przëmiôr Ja na Zbrzëcë tekst Na Roczëznã Le cha
Bądkòwsczégò. Mòże ju tedë za czi nałë sã próbë wiń dze niégò z kaszëbi zną do co -
dniowégò żëcô, bë dac bôczënk na terôczasné zdarzënczi. Mòże ju chùdzy chcelë,
żebë kaszëbsczé pismò i mòwa nie sprowôdzałë sã blós do de klamòwa niégò
na kònkùrsach. Òd 2002 rokù miesãcznik zwënégòwôł wie le kaszëbsczich tek stów
zwëskòwnëch midzë jin szi ma szkól nym re gio nalëstóm w zor ce edu ka cyjnégò
dodôwkù „Najô Ùczba”, chtërna do dzysô zajmùje wôżny plac w „Pòme ra nii”. Ji -
ną spra wą, jakô przëczëni ła sã do zro bie niégò wiôldżégò krokù w starnã lepszégò
zapòzna niégò sã czëtiń ców z kaszëbsczim jãzëka, bëło pùblikòwa nié pò 2000 rokù
ar ti klów i wëwia dów w ca łoscë na pi sónëch pò kaszëbskù. Za przëmiôr pòsłużëc
mògą Paw ła Szczëptë wëwiôd z pro fe sorã Trédrã w 2004 rokù, a téż Ji wónë Me jer
ar ti czel ò Ma tu rze z kaszëbsczégò jãzëka. Wôrtno ta kaszëbiznë w miesãcznikù szła
w górã téż òd 2006 rokù dzãka kaszëbskòjãzëcznémù lëte racczémù dodôwkòwi
do „Pòme ra nii” ò pòzwie „Ste gna”, wëdôwónémù co trzë mie są ce. Swòje ar ti sticzné
ùdbë pòkazëją w ni dzys dnio wi kaszëbsczi pi sa rze, chtërny swiéżim òkã wzéra ją
na sztôłt lëte ra turë i rów no cza sno jã roz wi ja ją. W „Ste gnie” je pro za i pòezjô na pi -
sónô blós pò kaszëbskù. 

Òd 2007 kaszëbi zna za czinô nierôz pòjôwiac sã w dzélach na sta wionëch na bie -
żącé sprawë: w „Lëstach”, „Klëce”, „Z żëcô Zrze sze niégò”. Corôz wiãcy za czął bëc
téż ana li zo wó ny sóm jãzëk. Wi dzec je to na przëmia rze Krëszto fa Ja ro cha Pla ter -Za -
lew sczégò – Pisënk a wëmòwa w kaszëbi znie. Bëłë téż zôstné, pòje dinczé wëwiadë
w tim jãzëkù, taczé jak na przëmiôr Jerzégò Hoppégò i Pio tra Dze ka now sczégò:
Z Jôrkã Szro ederã gôdómë ò stôri kaszëbsczi mùzy ce. Òd 2011 rokù wie le strón
„Pòme ra nii” przërëchto wi wónëch je w ca łoscë w kaszëbsczim jãzëkù. Òkróm
wspòmnió ny ju „Naji Ùczbë”, je téż mòżlëwòsc nôùczi kaszëbsczégò òd spòdlégò
dlô do zdrze niałëch. Ùczbë te za miesz czi wóné są w miesãcznikù òd ma ja 2011 rokù.
W „Pòme ra nii” òkróm tegò nalézemë partë z kaszëbsczi ma wiérzta ma, fòto repòrta -
że, „Lżészą starnã”, a téż ru brikã „Z drëdżi rãczi”. Starnë te czãsto parłãczą pòlsczi
jãzëk z kaszëbsczim. W pi smio nie pòjôwia ją sã téż tekstë pi sóné w ca łoscë w rod -
ny mòwie Kaszëbów i star na pòd titlã „Naszô kla sa”, ùmòżeb nia jącô sztôłce nié pió -
ra li ce ali stóm za czi na ją cym nôùkã kaszëbsczégò jãzëka. Miesãcznik w pier szich la -
tach swòjégò jist nie niô w wiãkszoscë pùblikòwôł kaszëbsczé lëte racczé tekstë,
chtërne i terô są w nim wi doczné, le w miészim za kre su. Òstałë òne jakbë „prze niosłé”
do „Stegnë”. Terô „Pòme ra niô” kła dze wiôldżi cësk na dzy sczasné témë. Mô starã
ò ùchwëcënk sprôw kaszëbiznë dze jącëch sã tu i terô i za pi sy wa nié jich w jãzëkù
przod ków. 

Ce ka wim zja wiszczã ti ka ją cym sã cząd ni ka, chtëren w slédnym cza su ba ro sã
zwiãksził, je prze łożënk pòlsczich tek stów na kaszëbsczi jãzëk. Do lmaczënkù pòdjãlë
sã we spół robòtnicë „Pòme ra nii” ju w 1979 rokù. Bëła to wiérzta Ja ninë Kùpałë prze -
ło żonô przez Alojzégò Nôgla. W pòstãpnëch la tach na lezc mòżna bëło przed ol -
ma czo ną przez Ja na Trep czi ka wiérztã Je ana -Ja cqu es Fu re ra. Pòtemù prze łożënkù
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do ka zów Bòle sła wa Le smia na pòdjãła sã Ji da Cza jinô w 2004 rokù Sta nisłôw Jan -
ke z kòle ji w 2010 rokù przed ol ma cził Pa na Ta deùsza Ada ma Mic ke wi cza i jegò
dzél òpùblikòwôł w miesãcznikù. Prze łożënczi w miesãcznikù ti kałë sã rów nak blós
lëte ra turë i bëłë to rzôdczé przëpôdczi. Wszëtkò zmie ni ło sã w 2011 rokù. Całkòwną
nowòscą sta ło sã do lma cze nié òd tegò cza su na pi sónëch ar ti klów z pòlsczégò jãzëka
na kaszëbsczi. Przëczënã mùszeb notë za sto so wa niégò taczégò za biegù, chtëren mô
téż pôrã pòzy tiwnëch skùtków, roz wid nił terôcza sny przédny re dak tór pi smio na,
Édmùnd Szczesôk w stëcznikù 2011 rokù: „W rokù, ja czi mi nął, pier szi rôz òd lat
jesmë nie do stelë na „Pòme ra niã” ani gro sza z Mi ny ster stwa Kùlturë i Nôrod ny
Spôdkòwiznë. Bùdżet re sor tu òstôł bòdôj pòwôżno òbcãti, no i dlô nas nie sy gło.
(…) jem wëmëslił spòsób na dalszé wëdôwa nié „Pòme ra nii”. (…) dodôwczi w ka -
szëbsczim jãzëkù dotëje Mi ny sterstwò Bënowëch Sprôw i Ad mi ni stra cji, chtërno mô
w swòjim bùdże ce fùndu sze na pòmôga nié cząd ni kóm nôrodnëch miészëznów i w re -
gio nal nym jãzëkù (…). Ùdba pòléga na tim, żebë téż w przińd ny „Pòme ra nii” wpro -
wadzëc wiãcy star nów w kaszëbsczim jãzëkù. Skùtk je ta czi, że nôblëższi rok prze -
trwómë. I gwësno nastãpné la ta téż. Ten nu mer je ju ùsztôłto wó ny pòdług nowëch
wskôzów. Nie dokòna ła sã ni żódnô wiôlgô rewòlucjô, le zmianë, je wie dzec, są.
Nôwôżniészô to ta, że nie chtërne tekstë ùkôzy wa ją sã w dwùch jãzëkòwëch wer -
sjach. Tej w dzélu „Pòme ra nii” pòwtôrza ją sã te sa me rzeczë, le za to zwiãkszëła sã
wielëna star nów”.3

Na skùtk tegò do miesãczni ka do łączëło kar no do lmaczérów z pòlsczégò jãzëka
na kaszëbsczi, chtërno wcyg ro bi nad dwajãzëczno scą dzéla ar ti klów za miesz czi -
wónëch w „Pòme ra nii”. Przédné zwësczi ze zmianë, ja ką je wpro wa dze nié do l-
maczënkù, mògą jic w starnã jin di wi du alnégò pòszérza niégò zna jomòscë kaszëb -
sczégò jãzëka. „Pòme ra niô” téż w wiãkszim dzélu je zdrzódłã ma te ria łów do ùczbë
kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach i pòkazëje pòkro czi w ùjed no li ca nim kaszëbiznë. Pi -
smio no ùznac mòżna za wôrto scowé zdrzó dło wiédzë na témã zmia nów kaszëbsczégò
jãzëka òb czas wnet piãcdze sąt lat. Mô òno wie le zwëskòwnëch jinfòrma cjów 
ò apartnëch mëslëce lach, pòkazëjącëch swòjim czëtiń cóm jãzëk mòwë òjców. Dzãka
niemù zwëskac mòżemë wiédzã ò re gio nal ny tra di cji, a téż terôcza sny kaszëbsczi
rëszno ce.

Dôwni kaszëbi zna nie zajmòwa jaż pòłowë num ra „Pòme ra nii”, co wi dzec je terô.
Tej mòżna scwierdzëc, że „mùszeb no ta” przëczëni ła sã do tegò, że kaszëbsczi jãzëk
zwëskôł na zna cze nim. Bò doch nie ji dze blós ò to, żebë ò Kaszëbach ga dac, le bë
pòsłëgi wac sã tim jãzëkã na co dzéń w mòwie i pi smie, a dzãka taczémù
miesãcznikòwi, jak „Pòme ra niô” stôwô sã to mòżlëwé dlô wiãkszi grëpë òdbiérców.

Nie wiémë, jakô mdze przińd no ta „Pòme ra nii”. W chtërną starnã mdze jic,
do jaczégò etapù duń dze? Czë dzysészô mó da na kaszëbsczi jãzëk nie prze mi nie? Czë
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nigdë nie za felëje kaszëbskòjãzëcznëch gazétni ków, pi sa rzów, szkólnëch, pro fe so -
rów zrze szonëch wkół pi smio na, chcącëch ùtrzëmac czë mòże na wet ka pòdniesc
jegò wi żawã? Czë nie za felëje tëch, chtërny gôda ją pò kaszëbskù do ma, na sztrasë.
Czë w kùńcu ten jãzëk nie stó nie sã jãzëkã kar na pa sjo na tów i jãzëkòznôwców?
Z òdpòwie dzą na za dóné pi ta nia prziń dze na ma pòżdac gwësno jesz przez nastãpnëch
piãcdze sąt lat.
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Ò kaszëbsczich wia dłach ra diowëch mòżna rzec wie le dobrégò,
rów nak bez wiôldżégò sznëkro wa niô nalézemë téż fe le. Nie -

jed ne przed sta wiã w tim tek sce. 
Nie je to gruń townô ana li za, le no czi le ùdbów, jaczé sã wëklëłë

z wësłëcha niô pôrãnôsce klëków. Te miałë wëemi to wóné na kùńc zélni -
ka i zôczątkù séwni ka negò rokù dwie pòpùlarné sta cje – Ra dio Gduńsk
i Ra dio Kaszëbë. Tu nad czidnã, że przezérôł jem le no gôdkã lek to rów,
a nié „gòsców”, chtërny téż wëpòwiôdelë sã we wia dłach. Te lek tor -
sczé dzélëczi, jak to sã ro bi ra dio wim szëkã, piérwi mielë zrëchto wóné
na pa pio rze, a tej na gri welë. Temù bëła lëżnosc bëlno je sprawdzëc,
a na wet ka pòpra wic ju pò pier szim na gra nim. A czej tak, to òsoblëwie
we dle nich jesmë w sztãdze do znac sã cos ò rod ny mòwie ra diów ców,
przédno ò kùltu rze jich jãzëka. 

Lëte rackò-pòlsczim szëkã

Pierszé, co je mòckò wi dzec, to mòdło we dle jaczégò bùdëje sã
zda nia, a całé wëpòwiescë. Prôwdac sło wa w wiãkszoscë
kaszëbsczé, a tej -sej tra fimë na wet ka ma ło znóné neòlo gizmë,
tec szëk nôwiãcy ji dze we dle lëte rac czi pòlaszëznë (pòchi lo -
nym drëkã je zôpis z òdsłëcha niô): 

Rëbôcë za blokùją wi tro na trzë gòdzënë kra jo wą drogã nr 6
w Le snicë pòd Lãbòrgã. Òd 11.00 przed pôłniã bdą chòdzëlë pò
pa sach. Na nen ôrt chcą za pro te sto wac procëm kôra nim jich
za ło wie nié pòmùchla òb czas za kazë w 2007 r. Eu ro pejskô

CHCEMË 
ÒDJI NACZËC KLËCZI
Pio ter Dze ka now sczi
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Kòmi sja zakôza pòlsczim rëbôkóm ło wie niô, bò skùńcził sã li mit rëbów
na wschòdnym Bôłce. Ta de cy zja, we dle rëbôków bëła wëdónô na pòdsta wie
nieprôwdzëwëch wia dłów ti czącëch sã za so bów pòmùchla. Pò pro te stach
rëbôków spra wą za jął sã Tribùnał Kònsti tu cyj ny ja czi ùznôł, że ni mòżna ka -
rac ar ma to rów za prze kro cze nié li mi tów pòłowòwëch. Tim czasã mi ny sterstwò
gbùrzëznë nie chce te ùznac.(12.09.)

Chcejmë sã przëzdrzec na pòlsczi do lmaczënk:

Ry ba cy za blo ku ją ju tro na trzy go dzi ny kra jo wą dro gę nr 6 w Le śni cy pod Lę -
bor kiem. Od 11.00 przed po łu dniem bę dą cho dzi li po pa sach. W ten spo sób
chcą za pro te sto waæ prze ciw ka ra niu ich za ło wie nie dor sza w cza sie za ka -
zu w 2007 r. Eu ro pej ska ko mi sja za ka za ła pol skim ry ba kom ło wie nia, bo skoñ -
czył się li mit ryb na wschod nim Bał ty ku. Ta de cy zja, we dług ry ba ków, zo sta -
ła wy da na na pod sta wie nie praw dzi wych in for ma cji do ty czą cych za so bów
dor sza. Po pro te stach ry ba ków spra wą za jął się Try bu nal Kon sty tu cyj ny, któ -
ry uznał, że nie mo żna ka rać ar ma to rów za prze kro cze nie li mi tów po ło wo -
wych. Tym cza sem Mi ni ster stwo Rol nic twa nie chce te go uznać.

abò ji ny przëkłôd

Mia sto Gdi nia wëdô wnet ka 6 mln złotëch na zlep sze nié mie sczi kòmùni ka -
cji. Ò dodôwné dëtczi òd dłëgszégò cza su pro szą za rządë PKM, PKA i PKT.
Mòżlëwé je, że ju pòd kùńc rokù we wszëtczich gdiń sczich au tobùsach i tro -
lej bu sach skùńczi sã zakłôda nié ka me rów i jinëch zlep sze niów, chtërne pòpra -
wią bez piek i wi dza łosc rézë. Apart no dlô nifùlsprawnëch le dzy. Po ło wa
dëtków pùdze na spła ce nié kòsztów ben zynë. Ji wësoczé prizë są ùce miãgą
dlô kòmùni ka cyjnëch fir mów.... Pó czi co, kòmùni ka cyjné wëcma niznë żda ją
na roz sądzënk wëszëznów mia sta. Je żlë bãdze òn do bri to zmianë za czną sã
la tos, abò na zôczątkù 2012 r. (22.08.)

Chcejmë sã przëzdrzec na pòlsczi do lmaczënk:

Mia sto Gdy nia wy da pra wie 6 mln zł na po lep sze nie miej skiej ko mu ni ka cji.
O do dat ko we pie nią dze od dłu ższe go cza su pro szą za rzą dy PKM, PKA i PKT.
Mo żli we jest, że już pod ko niec ro ku we wszyst kich gdyń skich au to bu sach
i tro lej bu sach skoń czy się za kła da nie ka mer i in nych ulep szeń, któ re po pra -
wią bez pie czeń stwo i ja kość pod ró żo wa nia, zwłasz cza dla nie peł no spraw -
nych lu dzi. Po ło wa pie nię dzy pój dzie na spła ce nie kosz tów ben zy ny. Jej wy -
so kie ce ny są praw dzi wym utra pie niem dla firm ko mu ni ka cyj nych... Pó ki co,
ko mu ni ka cyj ne przed się bior stwa cze ka ją na roz strzy gnię ie władz mia sta. Je -
że li bę dzie do bre to zmia ny za czną się w tym ro ku, al bo na po cząt ku 2012 r. 
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Przërów na nié je prosté. Wnet sy gnie pòmie niac sło wa, krótczé frazë i fer tich. Je
wi dzec, że spòdlim bëłë pòlsczé zda nia. 

Jãzëkòwô żôro ta

Kò nié le zda niowò-wëpòwie scowé mòdło chlasz cze ùchò ra diowëch słëchiñ ców.
Czëjemë téż żôrot ną sło wiznã. Në tej chcejmë òd stronë: 

W jed nym ra diu zabëlë, że kaszëbsczi mô wiãcy, a nié le jed no, słowò na pòlsczi
„jed nak” – rów nak, tec, doch, kò, jed nakò, në kò. Rów no je z „czi le” – za belë ò jegò
sy no ni mie „pôrã”. Je téż ji wer ze żni wa ma. Jed ną ra zą to „se cze nie zbòża”, drëgą
„plónë”. Tak jakbë w kaszëbi znie fe lo wa ło roz ma jitëch jinëch sło wów a fra zów na ta -
czi ôrt jak, np. se cze nié zbòża, sëpa nié zôrna, pòla wëdałë wie le/ma ło zôrna, itd.
W drëdżim ra diu, chòc mni, téż tra fimë ta ką żôrotã. Tam na przëmiôr ta czim słowã
je ùczba (w zna cze nim „na uka” abò „lek cje”), jaczé ji dze doch za stą pic: nôùką, rod -
nomòwny ma zaj ma ma (zajmë rod ny mòwë), naùcza nim.

Blós czi le dni òsta ło do kùńca òżni wi nów. Czejbë nié lëché wio dro to wszëtczé
żni wa na lazłëbë sã ju w zbòżow ni cach. Rów nak la tos żni wa pòdze loné bëłë
na dwa dzéle. Pro blemã je téż wiôlgô roz ma ji tosc w żni wach. Òżi ni winë
zaczãłë sã la tos kąsk chùdzy jak wied no, bò ju w slédnym tidzéniu lëpiń ca. Ma -
szinë rów nak zja chałë z pòlów bez wiôldżé desz cze, a żni wa bëłë na dobré
zaczãté do piérze pò czi le dniach. Terô są blëżi kùńca. Strzédnô wielëna żni -
wów je dosc dobrô, ju wernô do ti z łoń sczégò rokù. Rów nak żni wa nie są
równé ù wszëtczich gbùrów, roz ma ji tosc je ba ro wiôlgô. Dobré plónë na wet -
ka do 8 to nów pszénicë z hek ta ra ma ją gbùrzë, chtërny apart no mielë starã 
ò swòjé zbiorë. Ù gbùrów, chtërny mielë mni szczescô co do wio dra żni wa są
na wet ka czi le ra zy mniészé.(26.08.)

200 sztëk dzôtków rëgnie ùczbã kaszëbsczégò jãzëka w wej row sczich szkòłach.
Pò ak cji Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô na lezlë sã chãtny do ùczbë, jed -
nakò jak sã òkôzywô dërchem felëje szkólnëch. Szu kómë kògòs, chto mógłbë
pòpro wadzëc ùczbã w jesz dwùch szkòłach....(31.08)

Ta czich sło wów nalézemë wiãcy. Në kò, jãzëkòwą żôrotã do zdrzimë téż w cza sni -
kach. Na szi ra diówcë òsoblëwie piastëją „bëc”, mni „miec" abò „jic". 

Aka de mia Wòjno wi Ma rinë w Gdi ni w nôblëższich la tach mòże ju òprze stac
bëc wëższą szkòłą. Tak wëchôdô z pla nów mi ny ster stwa nôro do wi òbarnë
sparłãczonëch z ùcze nim òficérów. Rów nak do zmia nów jesz da lek, a przed -
stôwco wie szkòłë nie chcą za wie le ga dac ò ti spra wie. Gdińskô AMW je
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je dur ną szkòłą w kra ju, chtërna ùczi òficérów pòlsczi wòjno wi ma rinë. Je żlë
bãdą zmianë to bãdze zro bionô jed na szkòła, chtërna mdze sztôłcëc òficérów
wszëtczich lą dowëch, lëftnëch a téż mòrsczich sëłów. Tedë szkòłë w Gdi ni,
Dãblënie a Wro cła wiu nie mdą ju dłëżi na pra wach wëższi szkòłë. Miast tegò
miałëbë òne stac sã òstrzód ka ma szkòle niów dlô roz ma jitëch òddzélów ar mii.
Ab sol wencë cy wilnëch szkòłów mòglëbë do sta wac tam òficérsczi pa tentë.
Pòczi co są to blós ùdbë, je żlë za czną miec mòc, nót bãdze trzëmac sã nowégò
pra wa.(22.08.)

abò

Pòmòrsczé lasë òd przińdnégò rokù bãdze sprôwdzywôł szpe cjal ny fli ger bez
òbsadë. Nowé roz rze sze nia ma ją przedë wszëtczim pòma gac, żebë chùtkò na -
lezc òdżin w nôba rżi za gro żonëch môlach. Ta czi fli ger je pòspól ną pòdji mi -
zną môlo wi di rek cje la sów państwòwëch we Gduńskù i Pòmòrsczi Aka de mii
w Stôłpskù. Nôwiãkszé ògniowé zagrôżbë w la sach w pòmòrsczim wòje wódz -
twie są w nôblëższim òkòlim Trój gar du. W la sach wkół Gduń ska, Sopòtu,
Gdi ni dzéń w dzéń je wie le miesz kań ców òkòlégò, a téż let ni ków. I to gwësno
w tëch môlach pôli sã nôwiãcy ògnia. Jak cwier dzą przedstôwco wie państwò -
wëch la sów taczé fligrë mògłëbë ba ro chùtkò pòma gac dôwa jącë wia dła ò za -
gró żbach... Fli ger bãdze wëkùstrzo ny bez wëdzél bënowégò bez piekù Aka de -
mi w Stôłpskù. Nót je jesz do dac, że nen rok je nôba rżi bez piecz nym òd czi -
lenôsce lat na pla cu, chtëren sprôwiô gduńskô di rek cja do pòłowë zélni ka
òdżin pòlił sã 45 ra zy. Łoń sczégò rokù w tim sa mim cza su òdżin béł wi cy
jak 90 ra zy.(23.08.)

Sło wi znowé fe le

Ra diówcë wstôwia ją téż lëché sło wa, co do zna cze niô. We strzód tegò kar na nalézemë:
„òżni winë” jak no „żni wa”, a to doch „do żyn ki”; „le snik” miôłbë bëc „le snym”, a „le -
snictwò”, „le syństwã”; „apart no” – to nié „szcze gól nie, zwłasz cza”, w nen plac nót
je wsta wic – „òsoblëwie”; „rëgnąc”, żebë znaczëc „zaczënac” mùszi jesz do stac „z”,
tej brzëmi „rëgnąc z”; „ma ri na” to „ma ry narz”, a nié „ma ri nar ka”, prôwdac J. Trep -
czik w swòjim sło warzù bédëje „òficér ma rinë”, ale dlô „ma ri nar czi” wsta wił le no
sło wa: „mòri ni zna” abò „òkrãcëzna”. 

Do zdrzijmë téż sło wiznã abò frazë nie pa sowné, òsoblëwie dlô pùblicz ny ka -
szëbiznë: „szau er te le fón” miast „mòbil czi” abò pro sto „te le fó na”; „100 sztëk lëdzy”,
a mia łobë bëc „100 lëdzy”; „zwëskac” nié wied no zna czi „skòrzëstac”, a ju nigdë jak-
no „wząc ùdzél”; „ma ri na” to „ma ry narz”, a nié „ma ri nar ka”; roz ma jité „òddzé-
le ar mii” – tu ba rżi „dzél, ôrt wòjska”, bò „òddzél” to „od dział” a nié „ro dzaj sił
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zbroj nych”; „lasë bãdze sprôwdzôł szpe cjal ny fli ger” – tu ji dze ba rżi ò „dozéra nié”
jak „sprôwdza nié”, temù ba rżi pa sow nym bëłobë dac: „dozérôł, pi lowôł”; „wi dza -
łosc rézë” – tuwò pew no mia ło bëc jak no „pëszno ta”czë „snôżo ta”, we dle tegò le pi
pòwie dzec: „jakòsc”, a miast rézë: „ja cha nié”.

Na kùńc

Nen krót czi przezérk dôwô le żnosc do scwier dze niô, że na szi ra diówcë mùszą jesz
do ro bic swòjã kaszëbiznã. Do lmaczënk z pòlsczégò cy gnie pòlsczi szëk. To jesz pół
biédë, tec wie le pò kaszëbskù ji dze tim mòdła wëpòwie dzec. Në kò żôrotã ro dzy sã
téż òd zabëcô òglowòjãzëkòwëch pra wi dłów we dle ja czich sztelëje sã tekstë – za wie -
le pòwtôrza niô nëch samëch sło wów abò, co wôżné, we wia dłach, lëchô kla row nosc.
Czej w naddôwkù felëje sło wiznë, fra zeòlo gii i jinëch rod nomòwnëch òsoblëwòsców,
w ete rze czëjemë jãzëkòwé wëstwôrza nié. 

Chcejmë rów nak przëzdrzec sã téż òd ji ny stronë. Ni mómë doch za wie le dobrëch
mòdłów pùblicznégò jãzëka, ani tek stów, we dle ja czich mło di rëchto welëbë klëczi,
wia dła ò wio drze, pòli ti ce, gòspòdar ce itd. Do te to nôbòkad niészé zdrzó dło tra di -
cyj ny kaszëbiznë, bëlné spòdlé do ùsôdza niô ti pùblicz ny – słowôrz ks. Ber na ta
Sëchtë, nié do do sta niô. Temù nie je dzyw no, że ra diówcë òsta wio ny w rod nomòwnym
sóm stwie nie nabëlë chwa tu w jãzëkù. Mëszlã, że wôrt jich sã spëtac z czim ma ją
ùczink, czegò żda ją òd jinëch, ja czi je jich pòzdrzatk.

Jiné wësłëchóné klëczi:

100 sztëk lëdzy pòstãpny rôz ùdo ka zni, że Za tokã Pùcką ji dze przeńc piech ti.
Zro bi to w nie dzelã. Wërëszi z Kùsfeldë do Rewë. Razã 12 km. Mòżlëwé je to
dzãka Re wie Méw, wiôldżi mielëznie na za to ce. Gôdô ùdbòdôwca marszë...
Òrga ni za torzë ma ją òsta wioné 10 pla ców dlô chãtnëch, ja czi zgło szą sã w dzéń
marszë. Sle dze ma ją ùdbóné wlezc do wòdë ò pół dze są ti re no. Marsz mô sã
skùńczëc ò czwiôrti pò pôłnim w Re wie.

Przed na ma pòsob ny week end wa ka cjów. Na Kaszëbach, jak wied no, nie za -
felëje pla ców, dze nót je bëc. W Òstrzëcach Trze cy Fe sti wal Mùzycznëch
Przëjem no sców. Dzysô za gra ją midzë ji ny ma Krësztof Ki liań sczi a Edi ta Gep -
pert, a ji tro Re na ta Prze mik i Grzégòrz Tur nau. Dzysô we Wdzy dzach téż za -
czi na ją sã Dni z Ba zu ną, a ji tro w Lëza kach w gmi nie Kòscérzna òdsło niãtô
mdze tôblëca ùpa miãtnia jącô smierc Trąbë z Żëcô a Przigòdów Remùsa. Swòjã
ro ze gracjã bãdą téż mielë miesz kańcë Gliń cza w gmi nie Kòscérzna. Na fe stin
rôczi szôłtëska...
W week end je nót téż słëchac” (19.08.)
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Dlôcze bańt ka tak dzyw no wëzdrzi, skąd ka bòcón mô czer wio ny dzób, a jak
pòwstôł klôsztór w Żôrnów cu – taczé a jiné bôjczi czëtóné bez Kaszëbów
znónëch, a ta czich ja czich wôrt je pòznac mdze mòżna ùczëc na plat ce, jakô
je efektã spòlëzno wi kam pa nii „Kaszëbsczé ba ja nia”. Ak cja rëchto wónô je
bez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié a Ra dio Gduńsk. „Kaszëbsczé Ba ja -
nia” to kam pa niô ma jącô zachãcëc do czëta niô w rod ny mòwie w do do mach.
Co bë przënãcëc do głosnégò czëta niô pò kaszëbskù nôle pi dac Kaszëbóm
do bri przikłôd. Dlôte w kam pa nii ùdzél wzãlë pro fe sjo na liscë, a téż ta czi
lëdze, ja czi ze stu dij nym mi kro fónã nie są jesz òbez nó ny. (5.09.)

Dzéń w dzéń dzecë do sta ją brzôd i ògar do wiznã w tim jab ka, krëszczi, a téż
mar szew, miod ną pa prikã i ra di sczi. Łoń sczégò szkòłowégò rokù z pro gramë
zwëska ło 64 tës. dze cy z Pòmòrzô, to 98% szkòłów, chtërne miałë taczé
prawò... Dze ja nié pro gramù sprôwdzô In sti tut Żëwnotë i Żëwie niégò. Pier -
szi wëszłoscë bãdzemë znac za czi le miesãcy. (24.08.)

Wio dro je dobré, dlôtë la tos chùdzy jak wied no zaczãło sã zbiéra nié grzëbów.
Czi le lëdzy w roz ma jitëch môlach Pòlsczi ju zgùbi ło sã òbczas wéńdze niô
do la su. W naj im òkòlim na szczescé donëchczôs nie bëło taczégò przëtrôfkù.
Mùszimë rów nak pa miãtac ò przédnëch wskôzach bez piekù. Jak òstrzéga ją
le snicë nôle pi bëłobë nie jic do la sa òsób no, a na wet ka je żlë ji dzemë w kar -
nie, dôwac bôcze nié czë nie òdchôdómë za da lek. Czej rów nak ju zgùbimë sã
przede wszëtczim mùszimë bëc spòkój nym. Nôle pi jic le sną dar gą do ka -
miannégò, tak pòzwónégò łączbòwégò stołp ka. Je żlë pòwiémë bez te le fón le -
snikòwi abò szan da róm pòzwã nad le snic twa i nu mer ja czi mòżna na lezc na ta -
czim stołpkù tej bãdze mòżna do kład no na lezc môl, w chtërnym jesmë. Dlôte
wôrt je miec ze so bą szau er te le fón. (25.08.)
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K aszëbi są spòlëzną, co ùżiwô swòjégò jãzëka, ùznónégò we dle
pra wa za re gio nal ny jãzëk. We dle szacënków wëchôdô, że w 550

tësãczny wëcma ni znie kòl pòłowë tëch lëdzy gôdô pò kaszëbskù. Dlô
ta czi wielënë zwëskùjącëch wôrt je mëslec ò je le żnëch me dialnëch
bédënkach. Dze ja ło to sã téż i w czą dze PRL, czej mni ła ska wim òkã
sã zdrza ło na re gio nalné spòlëznë. Na zôczątkù bëłë to pi smio na:
„Zrzesz Kaszëbskô”, „Kaszëbë”, pó zni „Biu le tin Kaszëbsczégò Zrze -
sze niô” (dzys dniowô „Pòme ra niô”). Dzys mòże pòdac wie le cząd ni -
ków, jaczé ji ma ją sã kaszëbsczich téma tów, co le ma ło w kaszëbsczim
jãzëkù.

Z elek tro nicznëch me diów wôrt je wspòmnąc pòwòłó ny w 1990
rokù, jak no wëszłosc dze ja niégò Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô
a téż pòsła An to na Fùrta ka, pro wa dzo ny z pòczątkù przez Ji za belã Tro -
ja now ską, a òd 1995 rokù przez Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò (przez
pierszé trzë la ta we spół z Ar turã Ja błoń sczim), ma ga zyn „Rodnô Ze -
mia” nadôwó ny w TV Gduńsk. Dérëjącô na za czątkù 25 mi nut au dicjô
bëła pòka zy wónô rôz w ti dze niu, w czą dze lat 2005–2008 bëło to na -
wet ka ti dze niowò 30 mi nut. W zélnikù 2008 rokù pro gram òstôł za -
wiészo ny (te le wizjô tłó ma cza to niesëgą dëtków), rów nak pò òprzécz -
kach strzo do wisz cza przëszło do jegò zno wie niô pòd kùńc séwni -
ka 2008 rokù, za to ju pò mie są cu – na pòczątkù smùta na – òstôł skro -
dzo ny do 10 mi nut. Pòwstôł téż pòstãpny 10-mi nu to wi pro gram „Tedë

1 Przëszëkòwóné na spòdlim jin ter ne towëch star nów Me dia Kaszëbë, promò-
cyj nëch ma te ria łów wëcma niznë, pùbli ka cjów w gazétach, gôdków z robòtni ka ma 
CSB TV.

KASZËBSKÒJÃZËKÒWI 
BÉDËNK W CSB TV1

Da nu ta Pioch
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jo”. W gro micz nikù 2010 rokù „Rodnô Ze mia” òsta skro dzonô do dwa dze sce mi nut
na mie sąc, a pòd kùńc tegò rokù czësto zjãtô z an tenë.

W swiat kaszëbsczich me diów wpi sa ło sã téż pùbliczné Ra dio Gduńsk. Nadôwô
òno w nie dzelã 55 mi nu to wi pro gram „Na bôtach i w bòrach” i co dnio wi wëdo -
wiédny pro gram „Klëka” (chtëren w ostat nym cza su béł òdsëniãti z tzw. dobrégò
an te nowégò czą du). Tuwò do brze za pi sa ło sã téż Ra dio Kòszalën, pro wa dzącë
kaszëbsczé au di cje.

W gòdnikù 2004 rokù zaczãło nada wac Ra dio Kaszëbë. Jegò miéwcë bëlë dbë,
że zôkrãżé sta cji òbjãło terôzka 800 tësãcy miesz kań ców pòwia tów: pùcczégò, wej -
row sczégò, kartësczégò, kòscérsczégò; dzélu pòwia tów: bëtow sczégò, chònicczégò
i lãbòrsczégò, razã z Trój gardã. Tak tej òd rozpòczãcô do dzysd nia ùdzél sta cji
w òbeń do wim ra dio wim rënkù zwie lił sã ò 164%.

Òd 1 zélni ka 2010 r. zaczãła nada wac pierszô sa te li tarnô te le wizjô CSB TV, ja -
ką pro wa dzy, razã z Ra diã Kaszëbë, spół ka z o.o. „Me dia Kaszëbë”. Skrodzëna csb
(òd łacëznowégò sło wa Cas su bia) je wzãtô z midzënôrod ny kla sy fi ka cji jãzëków,
w ja czi, we dle normë ISO 639-2, je za pi só ny kaszëbsczi jãzëk. W 2001 r. ta ką
skrodzëną bëłë téż òzna czoné kaszëbsczé zbiérë w bi blo te ce Kòngre su Zjed nónëch
Kra jów Ame ri czi.

Przed włą cze nim sy gna łu dlô pier szi w dze jach kaszëbsczi te le wi zji Ar tur Ja -
błoń sczi – je den z we spół miéwców – gôdôł, że szëkòwa nié do star tu déro wa ło bez
rok. W kùńcu ma ja òstôł zło żo ny wniosk do KRRiT ò przëdze le nié kònce sji. W lëpiń -
cu przëszło zezwòle nié dlô CSB TV, zgód no z ùchwôlënkã z dnia 20.07.2010r. Ca -
łi lëpińc 2010 rokù eki pa szëkòwa włôsné pro gramë i 30 lëpiń ca ka nał wëpùscył
prób ną emisjã. Do kład no 1 zélni ka nôba rżi znó ny w Pòlsce sa te li ta Hot Bird 13E za -
czął słac sy gnał na wie le ra zo wi znie 11,320 GHz (niekòdo wó ny przesél – Free to
Air), a ùsôdzcë pòdji miznë ro bilë nad mòżlëwòtą wło że niô jich pro gramù do bédënkù
cy frowëch platfòrmów, co da ło sã zro bic (Cy fro wi Pòlsat – ka nał 143, Cy fra + ka -
nał 143, Platfòrma N – ka nał 155, Platfòrma Oran ge – ka nał 123), jak i nie chtërnëch
ka blowëch te le wi zjów (Vec tra we Wej ro wie, TVK w Pùckù, Pòla ris w Hélu, Ka -
blowô Te le wizjô w Strze bielënie), czë Te le wi zji na Kartã. Pò òbrechòwa nim òglo -
wëch wôrto sców wëszło, że da ło to przistãp do 6,8 mi lió nów te lewzérôczów (33%
òbsygù w ca łi Pòlsce).

Ar tur Ja błoń sczi, chtëren w sztó ce rësza niô z te le wi zją béł przédnikã Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrze sze niô, na zôczątkù miôł dejã pro wa dze niô ji pòspòłu z przédną
zdrëszëną Kaszëbów. Pò zło że nim Przédny Ra dze KPZ bédënkù we spół robòtë w pro -
jek ce nie ùda ło sã do ga dac i te le wizjô rësza jak no pri watnô, prôwdã rze kłszë ro -
dzynnô wëcma ni zna, chtërna ba ro bliskò we spół ro bi ła z dze ja ją cym ju szesc lat ra -
diã. Òba me dia miałë sã wzôjno wspòma gac, a na zôczątkù te le wizjô wëra zno zwëski -
wa z mòdłów stwòrzonëch przez ra dio. Do robòtë przë twòrze nim pro gra mów, jich
pro wa dze niô i òbsłu gi wa niô nôrzãdów òbmësli welë na jąc 50 tech ni ków i re dak to -
rów. We dle szacënków te le wizjô mia w kùńco wim czą dze zwëskac dwa mi liónë
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wzérôczów z Pòmòrzégò. Takô pro gno za wëchôda stąd ka, że wik szosc òdbiérôczów
z òbeńdë ni mia przistãpù do ka blo wi te le wi zji i dlôte zwëski wa z sa te li tarnëch an -
te nów. Na zapëta nia w spra wie òpła cal noscë môlo wi te le wi zji miéwcë òdpòwiôdelë,
że ni ma ją ò to strachù – li czą przë tim na kùpia jącëch re klamë jak téż na dëtczi
MSWiA (chtërne są przënôle żné miészëznóm i re gio nalnémù jãzëkòwi w pòlsczi
ùstôwi znie). Wiôlgą zôchãcbą béł téż do biwk dze ja ją cy ju dwa la ta slą sczi Te le wi -
zji Si le sia. Przédnic twa tëch dwùch te le wi zjów wëmie niłë sã doznôwka ma, a na wet -
ka ùjednãłë sã co do we spół robòtë w prziń do ce.

Na zôczątkù te le wizjô bédo wa piãc gòdzyn ùsôdzkòwëch pro gra mów na dzéń.
Dzél z pòréńcznëch gòdzyn béł lżészi miazdrë (do radë, kôrbë) i béł pro wa dzo ny co -
le ma ło na żëwò, zôs drëdżi, midzë pią tą a sód mą wie czór, dôwôł w bédënkù wia dła
i pùbli cy stikã. Òd ra zu bëło wie dzec, że te pro gramë nie bãdą nadôwóné blós pò
kaszëbskù. Ùsôdzcë tłó maczëlë, że szło jim ò pòkôza nié dwajãzëkòwòscë i wie le -
kùltu rowòscë Kaszëbów, ale wôżnô w tim ca łim dze ja nim bëła téż chãc zwëska niô
sze roczégò krãgù òdbiérôczów, dlô ja czich re gio nal ny jãzëk bë béł gwësno przesz -
kòdą. W pro gra mach z przërôczo ny ma gòsca ma bëło tak, że jak pro wa dzą cy i gòsc
bãdą znelë kaszësczi jãzëk, tej w nim bãdze pro wa dzonô gôdka. Żelë rów nak gòsc
bãdze pòsługòwôł sã pòlsczim jãzëkã, tej pro wa dzą cy téż na nen jãzëk przeń dze.

Òglowò ùdbë sparłãczoné z pro gramòwi ma bédënka ma bëłë na zôczątkù dosc
am bitné: miałë bëc bënômni dwie filmòwé pre mierë na tidzéń, bôjczi z kaszëbską
ste gną gło so wą, pro gramë dlô ro ze gra cji, wie le wia dłów i môlowëch repòrta żów,
a téż, jak no przédny bédënk, mòrskô te ma ti ka: ji dôwné tra di cje i terôczasné cze -
rënczi.

Z włôsnëch pro gra mów nôwôżniészé bédënczi sta no wiłë:

n Ò tim a nym/ O tym i owym, pier szi z przëszëkòwónëch pro gra mów, nadôwó ny
òd pòniedzôłkù do piątkù przed pôłnim, ùdbó ny we dle mòdła pòkrzésnikòwi te -
le wi zji, dze kró lo wałë fe lie tónë, do radë, wia dła szëkòwóné w lżészi fòrmùle.
W nym bédënkù béł plac na przezérk môlowëch cząd ni ków, jin ter ne towëch star -
nów i wio derné przepòwiescë. Z gòsca ma pro wadzëlë kôrbë òsoblëwie re dak -
torzë „Ra dia Kaszëbë”, pò pòlskù i pò kaszëbskù (zanôle żno òd te, jaczégò jãzëkã
ùżiwôł gòsc).

n Swiat wkół naji / Świat wo kół nas, nadôwó ny co dzéń w tzw. „dobrëch gòdzënach
wzéra niô”, tj. midzë pią tą a sód mą wie czór. Pro gram sparłãczo ny z prze ka zy wa -
nim wia dłów, pùbli cy sti ką, pòli ti ką, spòlëzno wi ma i gòspòdar czi ma spra wa ma,
pro wa dzo ny z ùdzélã rôczonëch do nie gòscy. Wie le cza su szło w nim na diskùsje
i kòmen to wa nié nôwôżniészich zda rze niów dnia w Pòmòrsce. Na zôczątkù pro -
gram béł szëkòwó ny pò pòlskù (wik szosc ma te ria łu). Ò szó sti wie czór òtmi ka ło
gò kaszëbskòjãzëkòwé skro dze nié wia dłów (Wia dła). Ce ka wim kaszëbskòjãzë -
kòwim bédënkã w tim cygù bëła téż Klëka (jinfòrma cyj ny bédënk ze szpòrto wi -
ma wia dła ma i wio der ny ma przepòwie sca ma). Na kùńcu tegò jin for ma cyj no -
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-pùbli cy sticznégò pa sma pòjôwiałë sã gòspòdarczé ma ga zynë (Pòmòrskô kro ni -
ka biz ne su), gbùrsczé au di cje (Wie sczi témat) i jin ter wen cyjné pro gramë (Kón -
takt).

n Bùten szëkù / Po za nor mą – nowé pro duk cje pòjôwiałë sã w kòżdi wtórk
w pòpôłnio wim blokù. Pro gram ò wôżnëch spra wach miesz kań ców re gio nu
w jich strzo do wisz czu. Repòrterzë òdwiédzelë môlowé spòlëznë i próbòwelë
pòka zy wac to, co ce szi abò je nieùbëtné. Kòżdą ra zą pòka zy wó ny béł ji ny môl
w Pò mòrsce, co bezògôdkòwò przëcy ga ło nowëch wzérôczów. Pro gram
dwajãzëkòwi.

n Kón takt – ma ga zyn repòrte rów pòka zy wó ny w kòżdi piątk pò pôłnim, roz -
pòwiôda ją cy ò wôżnëch dlô strzo do wisz cza spra wach, jaczé nierôz bi wałë pro -
ble ma ticzné. Przë wspiar cym eks per tów próbòwelë je roz rzeszëc, dac dobré radë,
pòka zac spòsobë ra dze niô so bie z ni ma. Szëkòwó ny w pòlsczim jãzëkù.

n Wio dro / Po go da – wëdôwónô sztërë razë na dzéń. Szëkòwónô na swiéżo na
pò spòdlim òdczëtënków z sa te li tarnëch kar tów. 

Na an te nie pòjôwiałë sã téż pro duk cje w ja czims dzélu bróné òd jin szich. Nô -
wôżniészé z nich bëłë:

n Re duk tor – wëpùszczó ny we wtór czi i czwiôrtczi, pó zno òb wie czór, mòto ri za -
cyj ny pro gram. W ca łoscë pòlskòjãzëkòwi.

n Mòrze mòżno sców / Mo rze mo żli wo ści – do òbzéra niô w nie dze le przed pôłnim,
ma ga zyn ò mòrsczi te ma ti ce, dze gôda ło sã ò spra wach zrze szonëch z mòrzã
i mòżlëwòta ma re gio nu, jaczé ro dzą sã z taczégò pòło że niô. Òmôwióné te matë
to: gòspòdar ka, szpòrt, tu ri sti ka, ro ze gra cje i sze rok pòjãtô mòrskô spôdkòwi zna.
Swójskô pro dukcjô z wëzwëska nim ma te ria łów z bùtna, szëkòwónô w pòlsczim
jãzëkù.

Pro gramòwé bédënczi pòszérzałë sã. W pla nach bëłë pòstãpné:

n De sti ned He arts / Ska za ni na mi łość – azjac czi se rial, pòka zy wó ny piãc dni w ti -
dze niu, z kaszëbską ste gną gło so wą i pòdpi sa ma w pòlsczim jãzëkù.

n Grifné Bôjczi / Baj ki Gryf ka – w kùńcu nie przëszło do zro bie niô tegò bédënkù,
chtëren miôł bëc pòwiôstką dlô dze cy pòka zy wó ną rôz na tidzéń, dze pier szi môl
mia za ji mac pa cyn ka gri fa, jak téż pòstacjô z kaszëbsczi demòno lo gii (Bòrowô
Cot ka) i tro je dze cy. Pro gram òglowò miôł bëc pò kaszëbskù, z wëzwëska nim
cëzëch ma te ria łów (przédno fil mów).

n Kaszëbi / Ka szu bi – pro gram emi to wó ny rôz w mie są cu, szëkòwó ny na sztôłt
de batë, przed chtërną nôprzód ka szedł dokùmen tal ny film sparłãczo ny ze spra -
wa ma et nicz noscë Kaszëbów. Ùżi wó nym tuwò jãzëkã bëła òsoblëwie kaszëbi -
zna. Ca łosc bëła co le ma ło dospòrzą dzonô ma te ria ła ma z bùtna, òsoblëwie filmã.
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n Rzą dzymë sã sa mi / Rzą dzi my się sa mi – pòka zy wó ny rôz w ti dze niu pro gram
pòswiãco ny samòrządzënóm, jich dze ja niémù w òbrëmii roz wi ju Pòmòrzégò.
Przédnô dejô zjiscënkù to ùkôza nié spraw za ji ma jącëch wła dze òd gminnégò
do wòje wódzczégò stãpie nia. Pro wa dzo ny pò kaszëbskù.

n Krôsniã Da wid / Kra sno lu dek Da wid – emi to wónô dwa razë w ti dze niu se ria -
lowô pòwiôstka ò krôsniãcu, co ùczi żëcégò w zgòdze z ro dą. Bôjka z kaszëbską
ste gną gło so wą, dze jigrë parłãczëłë sã z nôùką.

n Szpòrtowé Wia dła / In for ma cje spor to we – pro gram szëkòwó ny nôprzód ka
rôz w ti dze niu, pó zni trzë razë, zrze szo ny ze szpòrto wi ma wëda rze nia ma z Pò -
mòrzégò. Pro wa dzo ny pò pòlskù.

n Farwë kùchni / Ko lo ry kuch ni – wszëtkò dlô roz lu bionëch w kùchniowëch eks -
pe ri men tach, pro gram pòka zy wó ny piãc ra zy w ti dze niu, przë bëtnic twie méstra
kùchni i wëbrónégò gòsca. Przë tim pòkôzk kùchniów swia ta, re gio nalnégò jestkù
i domôcëch eks pe ri men tów, pro wa dzo ny pò pòlskù i kaszëbskù.

n Wszëtczégò nôbëlniészégò/ Wszyst kie go naj lep sze go – pro gram na sztôłt kòncer -
tu żëczbów, z mòżlëwòtą séla niô żëczbów òd wzérôczów w pi só ny fòrmie.
Dwajãzëkòwé pro wa dze nié, przeplôtóné mùzy ką.

Na stëkù łżëkwia ta i ma ja 2011 r. (latnô ra mów ka) w bédënkach pòkôzałë sã:

n Domôcëzna – kaszëbskòjãzëkòwi pro gram pòswiãco ny pre zen ta cji re gio nalnëch
zwëków i kùlturë.

n Gbùrsczi ma ga zyn / Ma ga zyn rol ni czy – pro gram pòlskòjãzëkòwi, sparłãczo ny
z gbùrską te ma ti ką.

n Na swòjim / Na swo im – pro gram szëkòwó ny w te re nie, przedstôwia ją cy ce -
kawszé môle wôrtné szer szi ùwôdżi, kaszëbskòjãzëkòwô pro dukcjô.

n Fa mi liowé gra nié / Ro dzin ne mu zy ko wa nie – jegò za da nim je przedstôwia nié
ùróbkù wielnëch w Pòmòrsce mùzy ku jącëch fa mi liów. Szëkòwó ny we wik szoscë
po kaszëbskù.

n Za krą co ny w tuń cu / Za krę co ny w tań cu – we dle dbë miôł pre zen to wac fòlklo ri -
sticzné kar na i kaszëbsczé tuń ce. Pro wa dzo ny w dwùch jãzëkach: pòlsczim
i kaszëbsczim.

n Tak sã ba wią / Tak się ba wią – pòkôzczi let czi mùzy czi na gró ny òb czas roz ma -
jitëch ro ze gra cjów w te re nie. Pro wa dze nié pò kaszëbskù i pò pòlskù.

n Hitë Ra dia Kaszëbë / Hi ty Ra dia Kaszëbë – pro gram, w chtërnym są gróné
wëbróné i chãtno słëchóné mùzyczné do kazë.

n Karcz ma Ra dia Kaszëbë / Go spo da Ra dia Kaszëbë – pro gram z ro ze gra cja ma
i udzélã wi dow ni. Mùzy ka z re gio nu, tuń ce. Pro wa dzą cy ma są re dak torzë ra dia
i te le wi zji. Rôz w mie są cu pro gram na żëwò.

n Kaszëbskô mùzy ka / Mu zy ka ka szub ska – pre zen to wa nié przë roz ma jitëch le żno -
scach te le di sków kaszëbsczich ùsôdzców i dzecnëch kar nów.

n Dze ja ło sã /Dzia ło się – mërgów czi i òbrôzczi z Kaszëb, bez kòmentéro wa niô.
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Resztã an te nowégo cza su fùlëją włôsne pro duk cje, m. jin. dokùmentë Vi deo Stu -
dio Gduńsk, re klamë promùjącé sta cje, a téż zbiér te le di sków, cy kel repòrta żów bez
kòmentéro wa niô i zbiér pre zentëją cy dejã te lekùpia niô.

We strzód célów, jaczé na lazlë sã w mi sji CSB TV, są taczé:

n zbùdo wa nié re gio nalnëch parłãczów we strzód miesz kań ców wie lekùltu rowégò
Pòmòrzégò;

n pòdwëższa nié mòrsczi spôdkòwiznë re gio nu w Pòlsce;
n roz wi ja nié et nicz noscë Kaszëbów i jich chró nionégò prawã jãzëka;
n pòdwżësza nié ùróbkù jinëch re gio nalnëch spòlëznów.

Dlô kaszëbsczi spòlëznë bezògôdkòwò nôwôżniészim béł trze cy cél, tegò gwësno
òd te le wi zji z pòzwą CSB spòdzéwa sã òsoblëwie, żda téż na wielënã kaszëbsczégò
jãzëka, co chùtkò bëło zwe ri fikòwóné ògło sze nim, że „Pro gram te le wi zji mô òglo -
wi cha rak ter, rów nak òsoblëwie je scze ro wó ny do kòl 2,5-mi lio no wi spòlëznë
Kaszëbów i miesz kań ców Pòmòrzégò, jich pòtóm ków roz sónëch òd Zôpad ny Eu -
ropë do Nor do wi Ame ri czi, jak téż miesz kań ców jinëch re gio nów Pòlsczi, chcącëch
wiédzë ò Pòmo rzim i mòrsczi te ma ti ce”. Z ta czim na sta wie nim nie nôle ża ło sã
spòdze wac wëprzédnia niô kaszëbsczégò jãzëka w bédënkù. Na zôcząt ku pro gramë
bëłë we wik szoscë szëkòwóné jak no pòlskòjãzëkòwé bédënczi (do ma ja 2011r.).
Razã z przëszëkòwó ną lat ną ra mów ką na an te nie pòja wiłë sã przédno kaszëbskò -
jãzëkòwé pro gramë, co da ło zrów na nié pro cen towégò ùdzélu pòlskò i kaszëbskòjãzë -
kòwëch pro gra mów pra wie pò pòło wie.

Le no w te le wi zji bëło corôz gòrzi z dëtka ma, biédza sã i dragò ji bëło je pòkònac.
Zaczãlë tej zmiészëwac etatë (do lëpiń ca kòl trzëdzescë, na kùńcu zélni ka pòstãpnëch
jednôsce). W parłãczë z tim za nie chó ny òstôł dzél pro gra mów, a w jich môl pòjôwiałë
sã ma te riałë z TVS i pòwtó rze nia. Ca łi czas trwa ją òbgôdënczi, w ja czich szukô sã
jin we sto rów z bùtna, żelë to sã ùdô, to gwësno sta cja nie ùtrzi mie swòjégò re gio -
nalnégò cha rak te ru i stó nie sã òglowòpòlskô, co bãdze wiôlgą stra tą dlô kaszëbskò-
pòmòrsczi rësznotë, bò sã nie ùdô chùtkò, mòże ju nigdë, do te samégò cop nąc.

Referatë 125
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P ier szi rôz kaszëbsczi ma ga zyn „Rodnô Ze mia” nadó ny béł 21
lëpiń ca 1990 rokù. Bëło to mòżebné dzãka zmia nie ùstro ju

w Pòlsce. Do te cza su w te le wi zji mòżna bëło le pòkazëwac kaszëbsczi
fòlklor. Do dzys we strzód jesz nie jednëch je taczé mëszle nié, że Ka -
szëbów znankùje co le ma ło lëdo wi spiéw i tuńc, në a téż òsoblëwi
wësziwk. 

Pro gram sã ùkôzywôł co dwie nie dze le. Ò to, żebë nastôł, starã
mia ło Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié. Na re dak to ra KPZ na mie ni -
ło Ji za belã Tro ja now ską, do swiôdczo ną gazétniczkã „Gło su Wëbrze -
żégò” i „Bôłtëcczégò Dzénni ka”. Tro ja nowskô rëchli ni mia wie le
do ùczinkù z te le wi zyj nym dzénni karstwã, żlë bë nie rechòwac czi le
wëstãpów, w ja czich gôda w mio no swòji òrga ni za cji. Rów nak bëlno
zna ła re gion i lëdzy, co w nim miesz kelë. Dzãka temù ùda ło ji sã
ùrëchto wac pro gram ò dosc sze ro czim te ma ticz nym òbji mie. W kòżdim
dzélëkù bëłë re la cje ze swiéżich wëda rze niów, përznã hi sto rii,
kaszëbskô wiérzta i pòkôzk dëcht le wëdónëch ksą żk. Tej -sej pro -
wadzëła wëwiadë z ùcza łi ma i kaszëbsczi ma dze ja rza ma. Ti tel ma ga -
zy nu wzãła z wiérztë bëlnégò kaszëbsczégò pòetë, Ja na Trep czi ka.
Òznôczô òn ro dzyn ną, domôcą ze miã. 

Pier szi et nicz ny pro gram

Pò trzech dzélëkach „Rod ny Ze mi” re dak tor miesãczni ka „Pòme ra -
niô”, Pa weł Dza nisz, pisôł: Je jesz w jed nym szcze gó le eks pe ri mentã:

FÙNKCJO NO WA NIÉ
I KÙŃC TE LE WI ZYJNÉGÒ 
MA GA ZY NU „RODNÔ ZE MIA” 
(1990–2010)
Eu ge niusz Prëczkòwsczi
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kò to je pier szi et nicz ny ma ga zyn w kra ju. Tej do swiôdczalné pòle i zdrzó dło do -
swiôdcze niów, i dro ga do òpti malnégò – przez wzgląd na zgrôwã – me ri to ricznégò
ùczerënkòwa niô.1 Pra wie ten ele meńt nôba rżi wëró żniwôł ma ga zyn òb czas całégò
swòjégò bëcô. Z et nicz no scą, do ja czi przódë Kaszëba ma nie dôwelë pra wa, sã
parłãczi pòdstawòwi wëró żnik pro gramù – jãzëk prze ka zu. Dëcht na zôczątkù 90-
tëch lat pòlsczi jãzëkòwi badéro wie zaczãlë ga dac, że kaszëbsczi et no lekt je jãzëkã.2

Pòdług badéro wa niów ùczałëch, Kaszëbów je kòle pół mi lió na.3 Jesz w 1990
rokù wi cy jak pòło wa na co dzéń ùżi wa kaszëbsczégò jãzëka. Temù Ji za belë Tro ja -
now sczi zanôléga ło ba ro, żebë chòcle w dzélu ma ga zyn béł pro wa dzo ny w et nicz -
ny mòwie, në i żebë pòd kùńc kòżdégò dzélëka pro wadzëc ùczbã kaszëbsczégò
jãzëka. Sa ma wszëtkò roz mia, ale nie gôda w nim. Zabédo wa tej we spół robòtã
sztudéróm zrze szo nym w sztudérsczim kar nie „Pòmòra niô”. Ju w pier szą nie dzelã
lësto pad ni ka 1990 rokù ùkôzôł sã pier szi dzélëk ùczbów. Òd tegò cza su przez
szesnôsce lat bëłë òne sta łim sztëczkã au di cji, chtëren jakbë spinôł nen pro gram
ùléga ją cy roz ma ji tim prze mia nóm przez dwa dze sce lat. Sa me ùczbë wëzdrzałë
kòżdégò rokù ji na czi. Wëstą pi ło w nich czi lenôsce dzys dniowëch ab sol wen tów
wëższich ùczeb niów, z ja czich czi le za jimô sã warkòwò gazétnictwã. Pó zni bëłë
w ùczbach dzôtczi. Dzãka ùczbóm te leòbzérnik pòznôwôł bòga tą sło wiznã, neòlo -
gizmë i gra ma ticzné jãzëkòwé pëzglënë, ale téż kaszëbską lëte ra turã, bio gramë ùtwór -
ców ti lëte ra turë, cze kawé môle re gio nu, nônowszé dobëca na mùzycz ny ni wie
Kaszëb. 

Referatë 127

1 Pa weł Dzia nisz, Rodnô Ze mia, „Po me ra nia”, ru jan 1990, nr 10, s. 42. Ar ti czel Dza ni sza béł pier -
szą pró bą òbsza co wa niô pro gramù. 

2 Ba ro chùtkò znajôrze do ce nilë zna cze nié pòja wie niô sã pro gramù dlô re gio nal ny rësznotë
i jãzëkòwégò sta tu su kaszëbiznë. Ju w 1992 rokù czëtómë: No wa sy tu acja spo łecz no – po li tycz na stwo -
rzy ła lep sze szan se na roz wój ru chu re gio nal ne go, w tym też ru chu ka szub skie go. Wy ra zem no wych osią -
gnięć i za mie rzeń jest m.in.: 1) emi to wa nie pro gra mu „Rodnô Ze mia” w pro gra mie II Te le wi zji Pol skiej,
a w nim lek cji „Gôdómë po kaszëbsku”, przy go to wa nych przez M. Cy bul skie go i E. Go łąb ka w wy ko na -
niu stu den tów Ka szu bów, sku pio nych w klu bie Po mo ra nia […]. Da li òd num ra 2. za régą je jesz wëli -
czón ka jaż òsmë roz ma jitëch wôżnëch zja wisz czów w kaszëbi znie np. lek to rat na UB, pòwsta nie KLO
w Bru sach, etc. Zdrzë: Edward Bre za, Przed mo wa [w:] Pro blem sta tu su ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Ma -
te ria ły z se sji po pu lar no nau ko wej 17 X 1991, red. Edward Bre za, Gdańsk 1992, s. 3. W dokôzach ò KPZ,
òsoblëwie Jó ze fa Bòrzëszkòwsczégò i Ce zarégò Òbracht-Pron dzyń sczégò ju òd cza sów Ji za belë Tro ja -
now sczi kón se kwent no „Rod ną Ze miã” pòmijô sã w bùdo wa nim rësznotë re gio nal ny, żlë ti au torzë 
pi szą ò ni, tej le no kri ticz no. Nôcze kaw szi przikłôd nalôżómë w: Jó zef Bo rzysz kow ski, Ruch ka szub sko-
-po mor ski a roz wój li te ra tu ry ka szub skiej [w:] Li te ra tu ra ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz -
nym, red. Zbi gniew Zie lon ka, Gdańsk 2007, s.103–121. Do piérze w do ka zu B. Sy na ka, wëdónégò w kùńcu
jist nie niô pro gramù, „Rodnô Ze mia” pòsta wionô je zôs na pier szim môlu we strzód tëch wszëtczich zja -
wisz czów w kaszëbi znie òstatnëch 20 lat, dzãka chtërnym kaszëbi zna jesz je żëwô. Zdrzë: Bru non Sy -
nak, Mo ja ste gna ka szub ska, Pel plin 2010.

3 Zdrzë: Ka szu bi. Mo no gra fia so cjo lo gicz na, red. Ma rek La to szek, Rze szów 1990; Mor daw ski Jan,
Sta ty sty ka Lud no ści Ka szub skiej. Ka szu bi u pro gu XXI wie ku, Gdańsk 2005; Bru non Sy nak, Ka szub -
ska to żsa mość, Gdańsk 1998.
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21 łżëkwia ta 1995 r. ùmar ła Tro ja nowskô. Pro gram przejãlë ji wëchòwankòwie:
Ar tur Ja błoń sczi i Eu ge niusz Prëczkòwsczi. Òba ji na co dzéń gôdelë pò kaszëbskù.
W tim cza su „Rodnô Ze mia” chòdzëła ju na an te nie co tidzéń przez dwa dze sce mi -
nut. Au torzë bëlë ba ro ak tiw no wprzëgłi w re gio nalné dze ja nié, chcelë jak nôba rżi
ùmòcnic et nicz ną ja wer notã au to chto nicz ny lud noscë Pòmòrzégò, jakô – jakbë procëm
cëskòwi niemczëznë i pòlaszëznë – zachòwa przez wie czi kùltu ro wą samòstój nosc,
chtërna òbjôwia sã przede wszëtczim w tra di cji, mòwie, pie sni i mùzy ce, mi to lo gii,
zwëkach i òbrzãdowòscë. Te znan czi są wiôlgą wôrtno tą òglowònôrod ną. Kaszëbë,
jak pisôł znó ny lek sykògraf ks. dr Ber nat Sëchta, „nie przënôléga ją do Pòlsczi – òne
są Pòlską”. Pòd kùńc 1998 rokù Ar tur Ja błoń sczi niechôł dzénni kar sczé dze ja nié
i szedł w samòrząd nosc. W stëcznikù 1999 rokù òstôł sta ro stą pùcczégò krézu. Òd
te cza su pro gram pro wa dzył Eu ge niusz Prëczkòwsczi we spół z biał ką, Elżbiétą i dosc
za cht nym karnã wëspół ro biącëch lëdzy.4

„Rodnô Ze mia” z kąsk re flek syj ny au di cji z pòczątkù lat 90-tëch, prze ro dza sã w pro -
gram, co òdzdrzó dliwôł żëcé re gio nu. Pòkôzy wa wôżné wëda rze nia kùltu ralné Kaszëb,
jak te atralné pòkôzczi, jôrmar czi, fe sti wa le pie sni czë ba ro wiôldżé ùroczëznë parłãczącé
spòlëznã re gio nu, a jaczé są téż wiôlgą tu ri sticz ną atrak cją. Re je stro wa dze ja nia, co
gòspòdar czo pòbùdzałë re gion, kùresz ce pòka zy wa wëjątkòwą snôżotã i òsoblëwie cze -
kawé môle. W pro gra mie na la zło téż swój plac dokùmen to wa nié tra di cyjnëch zaj mów
Kaszëbów, bògatégò kùńsz tu lëdowégò i rze mio sła, przi kła dowò nie znónégò dze jin -
dze wërobù to baczérów z bidlëch ro gów. Rów nak nôwôżniészą ro lą ma ga zy nu bëła bez
gôdczi edu kacjô. Òkróm wspòmniónëch ùczbów kaszëb sczégò, tej -sej bëłë pòkôzy -
wóné szkòłë, jaczé w swòjëch pro gra mach ma ją re gio nal ną ùczbã. Òd pòczątkù „Rodnô
Ze mia” wied no to wa rza ti spra wie, pòcząwszë òd pòmôga niô Wi tol do wi Bòbrow sczémù,
chtëren za czął ùczbã na Głod nicë. Przedstôwia wnet ka wszëtczé szkòłë, co wprzi gałë
sã w to dze ja nié, a téż wsze le jaczé kro czi zrze szoné z rozkòscérza nim ùczbë
kaszëbsczégò. Terôzka kòle 10 tësą cy dze cy sã ùczi rod ny mòwë.5 Zôs w stach szkòłów
są ele meńtë hi sto rii i geògra fii re gio nu, a na ùczbach pòlsczégò – kaszëbsczi lëte ra turë.
W kòżdim przëtrôfkù pro gram béł wôżnym ka ta li za torã tëch dze ja niów. Ùkôzywôł nen
pro ces i do ra zu pòrësziwôł mni rëszné dzéle Kaszëb do pòdo bny ak tiw noscë.6

Ji na czi téż nie bëło, żlë chòdzy ò pòwstôwa nié nowëch dokôzów lëte rac czich. Òne
bëc mùszą, żebë sze rzi wpro wa dzac re gio nal ną ùczbã.7 Temù pro gram włą cziwôł sã

128 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

4 Ar ti kle, co òpi sy wa ją dze je pro gramù, mòże na lezc np. w: Fóp ka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi
J., Pie snie Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003; Rodnô Ze mia, „Wi zja pu blicz na”, wrze sień 1998; Sta ni sław Jan -
ke, Swoj sko w ka drze, „Po me ra nia”, ru jan 2000, s. 17 i wie le jinëch roz sónëch w cząd ni kach, nôwi cy wierã
w „Gazéce Kartësczi”.

5 Stro na in ter ne towô KPZ: http://www.ka szu bi.pl/.
6 Wszëtczé kònspektë pro gramù „Rodnô Ze mia” są ù mie. Na jich pòspòdlim mòże bre wi ter zbadéro -

wac za war tosc pro gra mów.
7 W „Rod ny Ze mi” wie le ra zy bëłë pòkôzy wóné lëte racczé wëda rze nia, òsoblëwie promòcje de-

biu tanc czich to mi ków prozë i pòezji, np. Idë Cza ji, Sta ni sła wa Bartélëka, Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò,
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w promòwa nié młodëch zdatnëch pòetów i pi sa rzów, w rëchto wa nié lëte rac czich
kònkùrsów i wsze le jaczégò ôrtu pòrëszi wa nié lo kal ny spòlëznë do dze ja niô na kaszëb -
sczi ni wie, przi kła dowò béł òn kòle pòwstôwa niô klu bów i par tów Kaszëbskò-Pò -
mòrsczégò Zrze sze niô. Czi le z nich pòwsta ło pro sto z pòbùdzënkù re dak cji pro gramù.8

Wszëtkò to wzbògôca ło paczét do swiôdcze niów re dak to ra pro gramù pòdpiartëch
trzëlat nym cyklã dzénni kar sczich szkòle niów zakùńczonëch zdobëcym repòrtérsczi
i ekra no wi kôrtë. Szkòle nia dofùlo wi wóné bëłë ti dze nio wi ma stu dij ny ma réza ma
do Krakòwa (dwa razë), War szawë i Pùłtu ska. Òstatné szkòle nié bëło w 2002 rokù
w Pa ri żu. Zôs Elżbiéta Prëczkòwskô bëła na pòdobnëch ùczbach w Biôłim stokù.

Swój pro gram

Kaszëbi, chtërny przódë nie bëlë nôło żen bëc na an te nie TV, „Rod ną Ze miã” ùwôże-
lë jak no swój pro gram. W ni bëło òdbicé żëcégò spòlecz no-kùltu ralnégò re gio nu. 
Ba ro wôżné bëło to, że gôdkòwô łącz ba midzë re dak to ra ma a roz mów ca ma bëła
w kaszëbsczim jãzëkù i to nié le no za pòstrzédnictwã szklanégò òczen ka, ale téż òb
czas mòżlëwie czãstëch bezpòstrzédnëch kòntak tów w mia stach i kaszëbsczich wsach.
Bëło to znac przez wielné lëstë przëséłóné do re dak cji.9 Na wie le z nich te leòbzérnicë
przëséłelë pòzdrów czi, abò pro sto wërôżelë swòje òdnie se nié do pro gramù czë re gio -
nalnëch sprôw. Przi kła dowò Ùrszu la Stolc z Gdi ni pi sze tak m.jin. Më jesmë Kaszëba -
ma. Nasz jãzëk kła dze na nas òbrzészk, bë ùżëwac na zwów tipòwò kaszëbsczich. Je to
na sza spôdkòwi zna pò star kach. Zôs Édmùnd Hébel z Rédë domôgô sã zwik sze niô an -
te nowégò cza su dlô re gio nalnëch pro gra mów. W na szi nibë TV ni ma czëc pòlsczich
kar nów – pi sze Hébel – a na wet ka tëch ekspòrtowëch, jak Ma zowszé, Sląsk, czë zna -
sze Kaszëbë z Kar tuz. W pòlsczich warënkach nym mòtorã roz wi ju re gio nalnëch kùltu -
rów bë mia bëc te le wizjô. Gduńskô TV mia bë rich tich nada wac pò kaszëbskù dzéń
w dzéń nômni gòdzënã, co procëmkù lëczbë miesz kań ców nie je ni jak za wie le. A na nie -
dzelã òsta wic „Rod ną Ze miã”, jak no nôwôżniészé, swią teczné pòdsëmòwa nié.10

Referatë 129

Hen ri ka Héwe lta, Mi cha ła Piépera, Ro ber ta Żmùdë-Trze bia tow sczégò, Be ne dik ta Kar czew sczégò, Bòżenë
Szë mań sczi, Agùsti na Klémen sa Hërsza, Hen ri ka Mùsë, To ma sza Fópczi, Br. Zbigòrza Joskòw sczégò,
Ma rii Bòszke, Agùsti na Chrabkòwsczégò, Elżbiétë Bùgajnë, Do rotë Wil czew sczi i jin szich; zdrzë:
Kònspektë pro gramù te le wi zyjnégò „Rodnô Ze mia”.

8 Nôlep szi ma przi kła da ma są Partë w Swió no wie (1994, re ak ti wacjô 2001), Ba ni nie (2002, 2004)
i Chwaszczënie (2002). Do te w dzélu z pòbùdzënkù re dak cji pro gramù „Rodnô Ze mia” pòwstałë partë
Kòlbùdach, Kònarzënach (re ak ti wacjô), Lëni, Przedkòwie, Sopòce, Łãczëcach (re ak ti wacjô), Łu bia nie
i klub w Gduńskù Òso wi.

9 Ne lëstë mògą bëc zdrzódłã cze kawëch ùdbów i ana liz na te mat kaszëbiznë. Dzél pòdpòwie sców
na bie żą co béł re ali zo wó ny w miarã mòżno sców. Gwësno lëstë te są wôrtnym ma te riałã gòdnym ùwôżnégò
prze zdrze niô i òbro bie niô.

10 Wi cy przi kła dów mòże na lezc w: Elżbiéta i Eu ge niusz Prëczkòwscë, Niech ji dą midzë lëdzy [w:]
Fóp ka T., Prëczkòwsczi E., Stachůrsczi J., Pie snie Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003.
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Kaszëbsczi kòd jãzëkòwi stôł sã pòspòdlim we spół dze ja niô z Kaszëba ma z Ka -
nadë. W pro gra mie wie le ra zy bëła pòrëszi wónô ta te ma ti ka. Bëłë ùkôzóné brzadë
rézów badérów: ks. Wła di sła wa Szulësta, Édwar da Brézë, Jerzégò Sam pa, Ta deùsza
Link ne ra, Jó ze fa Bòrzëszkòwsczégò i jin szich. Wiôldżé òżëwie nié ti łączbë rozpòczãło
sã w 2007 rokù dzãka se rii repòrta żów wëemi to wónëch pra wie w „Rod ny Ze mi”.
Nôwôżniészim tegò dzélã bëło fej ro wa nié 150-lecégò pier szi emi gra cji do Ka nadë.11

Pro gram téż stojôł kòle pòcząt ków wie le òglowòre gio nalnëch dze ja niów, jak za ło -
że nié Klubù Sztudérów „Tatczëzna”12, bùdowë Kaszëbsczi Dro dżi Krzi że wi w Swió -
no wie, Pùsti Nocë dlô Òjca Swiãtégò i Òra to rium Swió now sczégò, Kaszëbsczégò Fe -
sti wa lu Hu mo ru „Szport mùszi bëc”, Wòje wódzczégò Kònkùrsu Mul ti me dialnégò,
Wòje wódzczégò Kònkùrsu Spiéwów mio na Ja na Trep czi ka w Mi sze wie, czë na wet -
ka „Kaszëbsczich Spiéwów’ w Lëzënie.

Roz wij dzys dnio wi kaszëbsczi mùzy czi

Roz wij mùzycz ny wied no béł òsoblëwie wôżny dlô lëdzy zrze szonëch z pro gramã.
Dërch we spół ro bił z nim pòeta i kòmpòzy tor Je rzi Stachùrsczi, a pòtemù téż Tomôsz
Fóp ka, Ta deùsz Dar gacz, Je rzi Łisk i jin szi. To dze ja nié łó ma ło ste reòtipòwé mëszle -
nié ò kùltu rze kaszëbsczi, jak no blós lëdo wi kùltu rze. Re zul tatã tegò są wielné pùbli -
ka cje, chtërne ùkôzy wa ją nen dzys dnio wi do róbk. Są to to mi czi prozë i kaszëbsczi
pòezji, kóm pak towé plat czi, jak téż spiéwni czi, z ja czich nôza cht niészi zbiór je w „Pie -
sniach Rod ny Ze mi”. Je w nim kòle 150 nowëch pie sni, co pòwstałë nôpier wi dlô
pro gramù, a terô są sze rok wëzwëski wóné w szkòło wi ùczbie, me diach i mùzycz ny
rëszno ce re gio nal ny.13

Spiéwnik béł wëdó ny w 2003 rokù. W tim cza su, w la tach 2000–2006 pro gram
ce sził sã nôwëższą pòpùlar no scą. Badéro wa nia òbzéra niô dërch wnen czas pro -
wa dzoné przez TV Gduńsk wëka zy wałë wi dow niã, co sy ga 100 tësą cy òbzérni -
ków, a w jed nym cza su na wet ka 150 tësą cy. Wie le ra zy za jimôł òn pier szi môl 
we strzód wszëtczich pro gra mów TVG.14 Nôwëższô ni wi zna òbzéra niô ùjaw nia 
sã òb czas sztërzech ba ro ùdónëch kòncer tów „Rod ny Ze mi” zrëchto wónëch 
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11 Zdrzë np.: E. Prycz kow ski, Si ła Żu ko wa, Żu ko wo – Ba ni no 2009.
12 Głos Tatczëznë, „Nor da”, 4 czer wiń ca 2004r.
13 Są téż przi kładë ji dze niô nëch pie sni w da le czi swiat. Wezmë na to, òb czas fej ro wa niô 150-lecô

bëcô Kaszëbów w Ka na dze, wiôldżi chór pòlo nij ny z Ha mil ton za spiéwôł pie sniã „Mòdłów zwón”. Jin -
szą ma rij ną spiéwã „Bôtë ju ji dą” spiéwie Chór Aka de mii Mòrsczi ze Szczecëna. Dobéł nią pier szi môl
w XXII Midzënôrod nym Fe sti wa lu Pie sni Re li gij ny mio na Ks. Sta ni sła wa Òrmiń sczégò w Rëmi, zdrzë:
http://www.youtu be.com/watch?v=sa 5DUlJ DxQ0. Òba sztëczczi miałë swòje pre mierë w Rod ny Ze mi
w ùczbach kaszëbsczégò jãzëka.

14 Tôflë z wëni ka ma òbzéra niô pro gra mów TVG są ù mie. 
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z le żnoscë XV -lecégò pro gramù. Kòżdi je den zbrzą twił bez trzëstaòsobòwą wi dow -
niã w gduń sczim Te atrze „Mi nia tu ra”.15

Skòrno taczé bëło dze ja nié, tej pòja wiłë sã nôdgrodë dlô re dak cji. W gro micz -
nikù 1998r. „Rodnô Ze mia” do sta pòdzãkã òd Mi ny ster stwa Nôrod ny Edu ka cji
za pro pagòwa nié re gio nal ny ùczbë, w czer wiń cu tegò rokù pro gram òstôł ùtczo -
ny me dalã 75-lecégò mia sta Kar tuzë, a përznã pó zni re dak torzë òstelë lau re ata ma
nôdgrodë Po lcul Fo un da tion. W pier szi de ka dze XXI wiekù re dak tor pro gramù
dostôł ca łą régã wëró żnie niów òd kaszëbsczich gmin, m.ji.: Gduń ska, Wej ro wa,
Kòsôkòwa, Lëzëna, Kar tuz, Somòni na, Se rakòjc, Chmiel na, Lëni, Szëmôłda. Bëłë
téż wielné pòdzãczi ze szkòłów i jin szich in sti tu cji za wspiéra nié re gio nalnëch
pòdjim no tów.

Niewëgódnô pòpùlar nosc

Nie bëło tej dzyw no, że tak wôżné me dium sta ło sã wnet célã ata ków. Pò dzélu bëło
to zroz miałé. Mòc dze ja niô na lëdzy pro gramù bëła ba ro atrak cyj nym czin nikã,
na chtëren wie le chca ło miec wpłiw. Nie je krëjam no tą, że nie chtërnym – òsoblëwie
to sã ti ka ło pòli ti ków i lëdzy młodëch, co szu kelë let czi dro dżi warkòwi ka rierë – ba -
ro zanôléga ło na czãstim wëstãpòwa nim w „Rod ny Ze mi”. To je kòżdémù doch wie -
dzec, że tak cos nie bëło mòżebné. Midzë jin szi ma temù rów nak stelë sã procëmni -
ka ma pro gramù. Ta ką mòżnosc dôł ji ma pòrtôl „Na sze Ka szu by”, co sã wnen czas
roz wijôł i chùtkò sã westrzégł, że na kri ti ce nôpòpùlar niészégò kaszëbsczégò pro -
gramù, mòże sóm chi że zwëskac pòpùlar nosc.16 Pa ra dok sal no ne ata czi z pier -
sza przënôszałë jesz wik szą pòpùlar nosc pro gramòwi, a jegò au to róm – òkróm
donëchczôs nie znónëch przi kro scy – za chtné zdrzó dło ùtwór czich ùdbów. Szlachë
tegò są òbecné nôwi cy w pie sniach. Nie chtërne z nich stôwałë sã wnet ka zarô
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15 Kòncertë òdbëłë sã 3.10.2004r., 23.01.2005r., 1.05.2005r., i 24.07.2005r. Pò nich ùkôzy wałë sã ba -
ro cepłé ar ti kle, òsoblëwie w „Pòme ra nii” i „Nor dze”, np. Ji wó na Me jer, „Rodnô Ze mia” mô 15 lat, Nor -
da, 8 ru ja na 2004r. W jed nym z nich Ji wó na Joc na pi sa m.in.: To był ostat ni kon cert z oka zji ju bi le uszu 15
lat ist nie nia te le wi zyj ne go ma ga zy nu ka szub skie go „Rodnô Ze mia”. I naj bar dziej uda ny. Sa la głów na
Te atru Mi nia tu ra w Gdań sku Wrzesz czu w ubie gły nie dziel ny wie czór wy peł nio na by ła do ostat nie go
miej sca. […]. To je cze kawé, że wnet ka au tor ka ne go cepłégò ar ti kla dlô pro gramù „Rodnô Ze mia” sta
sã jed nym z ji nôba rżi zawzãtëch procëmni ków. Zdrzë: Iwo na Joć, Pięt nast ka na kar ku, Nor da, 29 lëpiń -
ca 2005r., a pòtemù in ter ne towé wpisë.

16 Na pòrta lu sã wëpòwiôda ło môłé kar no lëdzy, zrze szoné bezpòstrzédno abò pòstrzédno z „Pòmòra -
nią”. Nôba rżi wro dżé kòmen ta rze pòdpi sy wóné bëłë pseu do ni ma ma. Jich nôzwëska są znóné re dak to ro -
wi pro gramù. Mòde ra torã tëch wëpòwie scy béł miéwca pòrta lu Sta nisłôw Gep pert. Cze kawé, że w tim
pra wie cza su pier szich zwiartëch ata ków na pro gram, Pòmòrańcë wrãczëlë mù Me dal Sto le ma. Zdrzë:
Elżbie ta Prycz kow ska, Wie le do zro bie niô, Nor da, 13 ma ja 2005r. Czej skùńcza sã „Rodnô Ze mia” i nie
bëło co atakòwac, diskùsje na pòrta lu za dżinãłë, a sóm pòrtal prze jął jin szi włôscëcél. 
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przebòja ma kar na „Prôwda” z Lëzëna, pòtemù Ra dia „Kaszëbë”.17 Ji wer do piérze
pòja wił sã tej, czej ne ata czi stałë sã argùmeń ta ma w rãkach rząd ców te le wi zji, chtërny
tej do szlë pra wie do władzë, a dlô ja czich pòpùlar nosc pro gramù stôwa sã nie wi -
gódnô. Tej zaczãlë prze na szac argùmeńtë z pòrta lu na kòle gia pro gramòwé Te le wi -
zji Gduńsk, pò to, żebë òsta tecz no je wëzwëskac do òsła bie niô pòzy cji pro gramù.
W tim sa mim cza su zaczãlë mòcno cze chlëc dëtczi za ro bie nié pro gramù. W zél -
nikù 2008 pòdjãlë pier szą próbã li kwi da cji „Rod ny Ze mi”. Wëkònôwcą tegò pla nu
béł no wi wi ce di rek tor TV Gduńsk, Hen rik Wie lechòwsczi. Tak òstri krok tej napòtkôł
na mòcné spòdleczné ùprocëmnie nié, tak że pół to ra mie są dza pó zni pro gram przëszedł
nazôd.18 Wnen cza sny nôle żnicë za rzą du TV Gduńsk ni mòglë przeżëc tegò, że sã
nie ùda ło ji ma zlëkwi do wac „Rod ny Ze mi”, òbmëslëlë jã pòdzelëc i stwòrzëc dwa
dzesãcmi nu towé ma ga zynë. Tak pòwsta ło „Tedë jo” rëchto wóné przez Annã Cupã.
Pòsob nym krokã bëło ze rwa nié ùmòwë z re dak torã pro gramù, co zro bilë bez pòda -
niô ni żódnëch przëczënów. Pi smio no pòdpi sa 29 stëczni ka 2009 r. di rek tor Jo an na
Strze miecznô-Ro zen czi le dni przed ji òdwòła nim ze sta no wisz cza. Wie lechòwsczi
wnet téż szedł wek. Jed ną z pier szich de cy zjów nowégò di rek to ra Pio tra Òstrow -
sczégò bëło wëma za nié de cy zji pòprzédcë, chtërna to òsta dëcht cze ka wim pi smionã
w za cht nym ar chiwùm do ti czą cym biôtczi ò pro gram „Rodnô Ze mia”. Ju le ju bez -
piek dérowôł rów nak ba ro krótkò. 25 stëczni ka 2010 rokù przëszła nastãpnô de cyzjô
ò re duk cji do dwùch dzesãcmi nu towëch dzélëków w mie są dzu, tak że z 30 mi nut
na tidzéń sprzed trzech lat do pro wadzëlë do 20 mi nut ma ga zy nu na mie sądz.
Na wiéchrz co sztót zmie ni welë pòrã emi sji pro gramù, co wprowôdza ło jist ny wërwas
ù te leòbzérni ków.

Tim czasã do rzą dów w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrze sze nim dochôda ło nowé
pòkòle nié, jesz niedôwno ak tiw no we spół dze ja jącé z pòrtalã „Na sze Ka szu by”.
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17 Bre wi ter przi kładã je spiéwa „Më jesmë mło di”, chtërna z mùzy ką Jerzégò Stachùrsczégò sta sã
kaszëbsczim hitã, a pòtemù téż ti tlo wim do kazã plat czi kar na „Prôwda. W trescë czësto na wią zywô
do pòstawë in ter ne towëch kri ti kan tów. Ji re fren brzmi tak: Kò më blós prôwdã mómë wied no / Chòcbë
nóm chto wskôzywôł ji nak / Wôżné że terô jesmë jed no / Më sta niemë na swòjim i tak. // A rëcht spòkój -
no szedł procëmną dro gą / Bò czuł z bòkù mëslã wro gą. / Ro bic mòżna doch na wszel czi ôrt, / Le prócz
gôdczi, słëchac przë tim wôrt. (Toż tyl ko my ma my za wsze ra cję / Choć by nam ktoś co in ne go su ge ro wał
/ Wa żne że w tej chwi li je ste śmy zgod ni / I na swo im po sta wi my i tak. / Tym cza sem praw da spo koj nie szła
w prze ciw nym kie run ku / Bo czu ła wro gą myśl. / Prze cież ro bić mo żna na wszel kie spo so by / Lecz oprócz
ga da nia trze ba też umieć słu chać).

18 Midzë jin szi ma głos w ti spra wie wzãlë marszôłk wòje wódz twa pòmòrsczégò Jón Kòzło wsczi,
chtëren rzekł: Ostat nio z gdań skie go ośrod ka do cho dzą nas wie ści o ró żnych dziw nych de cy zjach, a in -
for ma cja, któ rą od was sły szę jest ko lej ną, któ ra mo że nie po ko ić. „Rod na Ze mia” jest bar dzo do brym pro -
gra mem, kie ro wa nym do Ka szu bów, ży ją cych na Po mo rzu. Je że li pro gram znik nie z an te ny, sej mik zaj -
mie w tej spra wie sta no wi sko. Zdrzë: Do ro ta Abra mo wicz, Ma rek Adam ko wicz, „Dzien nik Bał tyc ki”, 31
lip ca 2008r. Pòdo bnie w ti spra wie wëpòwiedzôł sã przédnik Sej mikù Pòmòrsczégò, Bru no Sy nak, a téż
przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô, Ar tur Ja błoń sczi. KPZ pòdjãło ùchwałã z wëra znym żą -
da nim przëwró ce niô pro gramù.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:19  Page 132



Przédnictwò TVG ba ro chùtkò to zmer ka ło. Wnen cza sny wi ceprzédnik, a dzys
przédnik KPZ, tej -sej pòdsz tri chiwôł swòje kri ticzné sta no wisz cze pòdług pro gramù.
Midzë jin szi ma na zéńdze nim Za rzą du Òglowégò KPZ gôdôł, że nie je za dowòlo -
ny z òbra zu Kaszëbów, ja czi ùtrwa li wó ny je w me diach i pro sto bédowôł roz pi sac
kònkùrs òfer tów na ro bie nié „Rod ny Ze mi”.19

Kùńc pro gramù

Przińd no ta pro gramù stôwa sã dlô re dak to ra corôz ba rżi wia domô. Temù pòdjął òn
de cyzjã ò wëstar to wa nim w samòrzą dowëch wëbòrach. Rów nak chùtczi dostôł
zagwësnie nié òd nowégò di rek to ra TVG, Zbigòrza Ja syń sczégò, że pò we la cji, rów -
no jakbë wëszło, da li bãdze mógł pro wadzëc „Rod ną Ze miã”.20 No słowò, na prosbã
re dak to ra, bëło dóné na pa pió rze.21 Tim czasã pò we la cji te le wizjô òdstą pia òd dónégò
sło wa i czësto zjãła pro gram z an tenë.22 Tą ra zą KPZ nick nie rze kło, da ło bez to cëché
przëzwòle nié na taczé dze ja nié. Prôwdac bëło jaczés zéńdze nié nowégò przédni ka
KPZ z di rek cją TVG, na chtërnym wëmie nilë sã na ògle znó ny ma wia dła ma. Na -
wet ka rzeklë przédnikòwi, że mòżna wzno wic „Rod ną Ze miã”, le KPZ bë mùsza ło
na lezc na emisjã kòżdégò dzélëka kòl 8000 złotëch (sic).23 Szkòda, że do ti gôdczi
nie za prosëlë re dak to ra. Miôłbë òn tej mòżnosc wëja snic, jaczé są prôwdzëwé kòsz-
ta jednégò dzélëka pro gramù, chtërne nie przekrôcza ją tësą ca zł.24 Pra wie bédënk
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19 Pro to kół nr 6/ZG/08 z zéńdze niô Za rzą du Òglowégò KPZ z dnia 28 ma ja 2008.
20 Me ce nas TVG na pisôł w spe cjal nym pi smio nie ba ro kònkret no: Je że li Eu ge niusz Prycz kow ski zo -

sta nie wy bra ny na rad ne go po wia tu to ze stro ny Te le wi zji nie bę dzie żad nych prze szkód w pro wa dze niu
pro gra mu. Pi smio no je ù mie.

21 Wôrt je przëtoczëc lëst re dak to ra Prëczkòwsczégò scze ro wó ny 28.10.2010r. do se kre ta ria tu TVG,
pa ni Różë Mal cher: Dy rek tor mnie za pew nił w roz mo wie, że po wy bo rach, nie za le żnie od ich wy ni ków
dla mnie, bę dę mógł bez żad nych prze szkód na dal pro wa dzić swój ma ga zyn. Przy mnie dzwo nił do praw -
ni ka, któ ry ta ką wy kład nię przed sta wił. Po pro si łem, że by te nże me ce nas wy ło żył ją na pi śmie. Dy rek tor
za pew nił, że ju tro (czy li już dziś – pią tek 29 paź dzier ni ka) ta kie pi smo bę dzie go to we. Pro szę Cię o do -
pil no wa nie te go i prze sła nie mi ko pii ma ilem. Chcę mieć stu pro cen to wą pew ność, że nic mi nie „gro zi”
po wy bo rach. W prze ciw nym wy pad ku je stem skłon ny zre zy gno wać z te go kan dy do wa nia. „Rod nej Ze -
mi” po świę ci łem ty le lat, że na wet je śli otrzy mu ję za nią gro sze, nie chciał bym jej zo sta wić z ta kie go po -
wo du.

22 To wia dło da ła mie przez te le fón red. Do ro ta He bel, chtërna – jak sa ma pòwie dza – we spół z red.
Mi ro sławã No wakã tak zde cy do wa.

23 Lëst e -ma il Łu ka sza Grzãdzëcczégò do Eu ge niu sza Prëczkow sczégò z 17 gòdni ka 2010r.
24 Trze ba do dac, że TVG ca łi czas pòdsz tri chi wa, że lëkwi da cje pro gra mów (nié blós pro gramù

„Rodnô Ze mia”) są bez pro blemë fi nan sowé firmë. Żlë chòdzy ò „Rod ną Ze miã”, chòc téż tak pòdôwelë,
nen argùmeńt nie wchôdôł w grã. Kò fir ma Dan mar za re klamã, chtërna bëła przë pro gra mie na wëra zną
żëczbã miéwcë firmë, płacëła w 2008 rokù TVG 4 tësą ce złotëch na mie sądz. Gwës pòdo bno mùsza ło
bëc w przëtrôfkù drëdżi re klamùją cy sã firmë ò na zwie Rol top. Z tegò wëchôdô, że òbie firmë płacëłë
TVG wi cy jak wëchôdôł re al ny –pòdsz tri chi wóm słowò „re al ny” – miesãczny kòszt ro bie niô pro gramù.
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ta czich kòsztów zło żił òn w se kre ta ria ce TVG w czer wiń cu 2011r. na ro bie nié
kaszëbskòjãzëcznégò pro gramù ò ti tu le „Wòjno wi Kaszëbi”. Dzélëk miôł miec 15
mi nut, to je 5 mi nut wi cy, jak „Rodnô Ze mia” w òstatnëch mie są dzach re ali za cji.
TVG wëra za zgòdã na emisjã pòd warënkã, że nen gòto wi pro gram òstó nie dó ny
za darmò.25 Tej w pi smio nie z 21 czer wiń ca 2011r. przekôzó ny béł przédnikòwi KPZ
do kład ny kònspekt bédo wónégò pro gramù razã z òdpòwie scą TVG. Za dóné bëłë téż
taczé pi ta nia: Czë ZG KPZ je za jin te re so wóné òbec no scą pro gramù pro wa dzonégò
w jãzëkù kaszëbsczim na an te nie Te le wi zji pùblicz ny? Czë ZG KPZ je w sztãdze na -
lezc dëtczi na re ali zacjã taczégò pro gramù? Chcã nad czid nąc, że przed i pò pro gra -
mie, mòże bëc dóné wia dło ò rolë KPZ w pro duk cji pro gramù. Òdpòwiésc nie òstôwia
ju żódnëch wątplëwòscy. Cytëjã: KPZ, chtërno je pòza rzą do wą òrga ni za cją òpiar tą
przede wszëtczim na spòlecz ny robòce nôle żni ków w ti chwilë ni mô żódnëch dëtków,
jaczé mògłëbë sfi nan so wac cykl au di cji ti ka ją cy tak wôżné i ce kawé za gad nie nia dze -
jów Pòmòrzégò.26 Béł to òstat ny akt biôtczi ò kaszëbskòjãzëczny pro gram w Te le -
wi zji Pùblicz ny. Wôrt do dac, że na pierszé pi ta nié ò òbec nosc jãzëka w TVG, KPZ
nick nie rze kło.

Mi nął rok òd wëemi to wa niô slédnégò dzélëka „Rod ny Ze mi”. Tak sã pra wie
złożëło, że béł nim dzélëk z 24 ru ja na 2010 rokù w ca łoscë pòswiãco ny dwùm ùmar -
łim wëbit nym Kaszëbóm, Ho no ro wim Nôle żni kóm Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze -
sze niô, Ge ra to wi Labùdze i Szte fa no wi Fikùso wi. W tim cza su téż ògrańczëlë emisjã
pro gramù „Tedë jo” do jednégò dzesãcmi nu towégò dzélëka w mie są dzu. Pro gram terô
je pro wa dzo ny bez nié-Kaszëbkã, Ka rolënã Ra szejã. Kaszëbiznë w TVG je dzys tëli,
co bëło przed 1990 rokã. Je téż wie dzec, że dra ma ticz ny je fi nan so wi stón CSB TV.
Re dak tor „Rod ny Ze mi” béł zmùszo ny na lezc so jinszé pòla ùtwórczégò dze ja niô.
Co sztót òdbiérô rów nak sy gnałë òd wiérnëch òbzérni ków z pros bą ò òdno wie nié
pro gramù. Tak a tak ni ma ju wąt pie niô, że spra wa krok pò krokù ga snie. Dzys mòże
ju gwësno ùznac hi sto riã nôstarszégò pro gramù w TVG za zam kłą. 

Béł przez 20 lat. Pòwsta ło wnet ka 1000 dzélëków, co dôwô kòl 350 gòdzyn ka -
szëbskòjãzëcznégò pro gramù te le wi zyjnégò. Wzãło w nim ùdzél czi lenôsce tësą cy
roz mów ców, wie le razy lëdzy wëbitnëch. Je to in te li gencjô kaszëbskò-pòmòrsczi ze -
mi. Wie le z nich ju nie żëje. Nen zbiór je dzys nôwik szim ar chiwùm kaszëbsczégò
jãzëka i wiédzë ò na szim re gio nie, chtëren je tam bre wi ter pòkôzó ny na tësąc ble wiąz -
kach i kasétach. Są kònspektë wszëtczich pro gra mów, je téż grëbé ar chiwùm, w ja -
czim są roz ma jité pi smio na, dokùmeńtë, lëstë, ar ti kle. Ca łosc bë brëkòwa dëchtownégò
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25 Pi smio no òd di rek to ra TVG, Zbigòrza Ja se wi cza do red. Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò
z dn. 16.06.2011r. 

26 Pi smio no òd Łu ka sza Grzãdzëcczégò do Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò z 9.08.2011r. Z pi smio na
wëchôdô, że Òglo wi Za rząd KPZ na wet ka nie roz wa żił mòżlëwòscë naléze niô dëtków òd do brziń ców,
co bëłobë – czej zwa żimë na chùtczészé do swiôdcze nia pro gramù i na tak ni sczi jegò kòszt – spra wą
dëcht pro stą. 
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òbro bie niô i wëda niô w ksą żce abò ksą żkach.27 Jesz wôrtniészé bë bëło òdbicé
wszëtczich dzélëków na plat czi dvd i da nié przëstãpù do nich miesz kań cóm naszégò
re gio nu i pòten cjal nym badéróm w ro dzą cym sã Sa ló nie Filmòte czi Kaszëbsczi.
Pòczątk je ju wëkònó ny. Je nim I Fe sti wal Fil mów Kaszëbsczich w Môłkòwie – dëcht
nowô ùdba, jakô wëpłënã z te samégò per so nalnégò zdrzó dła, co chùtczi wëmie -
nioné, le pòza ju tą nôszla chet niészą i nôba rżi za słu żo ną in sti tu cją, ja czi mio no bëło
„Rodnô Ze mia”.

Referatë 135

27 Wëda nié samëch kònspek tów pro gramù bë zajãło nômni 300 stron fòrma tu A -5.
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1. Wstãp

W 2009 rokù w „Biu le ti nie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” ùkôzôł
sã ùchwôlënk ti ka ją cy sã kaszëbsczich jinfòrma ticznëch ter mi nów1.
W tim ùchwôlënkù na lazłë sã wielné ter minë ti ka jącé sã struk turë i ùżi -
wa niô in ter ne towëch star nów, dôwa jącé mòżlëwòtã brëkòwni kóm
pòchwôtné rëcha nié sã pò nich, a téż òdséla jącé abò słu żącé do przed -
stôwia niô jinfòrma cji. Taczé ter minë są ùżi wóné nie zanôle żno òd zam -
kło sców prze ka zy wónëch przez apartné jin ter ne towé starnë. Mòjim
célã bëło spraw dze nié, czë ter minë te są ùżi wóné przez au to rów ka -
szëbskòjãzëkòwëch jin ter ne towëch star nów, a téż chtërnëch ter mi nów
czãsto ùżi wónëch w jin ter ne ce felëje na lësce zabédo wó ny w ùchwô -
lënkù – z pòdrzatkù zwëczajnégò strzédnégò brëkòwni ka jin ter ne tu
(nié ad mi ni stra to ra abò pro jek tan ta star nów WWW). Dodôwkòwò,
wôrt bëło sprôwdzëc, czë au to ro wie star nów nie stwòrzëlë swòjich
kaszëbsczich ter mi nów.

Na zôczątkù chca łabë jem téż wëja snic, że mòjim célã nie je kri ti ka
wspòmniónégò ùchwôlënkù. Felënk nie jednëch ter mi nów w spisënkù

1 Uchwa ła nr 6/RKJ//09 z dnia 2-10-2009 r. w spra wie sto so wa nia ka szub skich
ter mi nów i po jęć in for ma tycz nych / Ùchwôlënk nr 6/RKJ/09 z dnia 2-10-2009 r. w spra -
wie brëkòwa niô kaszëbsczich jinfòrma ticznëch ter mi nów a pòjãców, „Biu le tin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2009, s. 56–110.

KASZËBSCZÉ TER MINË
SPARŁÃCZONÉ 
Z FÙNKCJO NO WA NIM 
JIN TER NE TOWËCH STAR NÓW
Da nu ta Sta nu le wicz (Gduń sczi Ùni wer sy tet)
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mòże bëc sparłãczo ny z ma łą pòpùlar no tą nie jednëch z nich òb czas rëchto wa niô
ùchwôlënkù – gwësné ter minë zaczãłë bëc ùżi wóné czãscy pò ji wëdrëkòwa nim abò
téż pòkôzałë sã nowé (np. ter min wer sja na ko mór kę wszedł w żëcé przëmiérzno
niedôwno).

2. Ter minë zabédo wóné w ùchwôlënkù z 2009 rokù

W ùchwôlënkù z 2009 rokù na lazłë sã zapòżëczoné ter minë, chtërne prze szłë fòno -
lo gicz ną, gra ficz ną i mòrfo lo gicz ną ada ptacjã, np.

ad mi ni stra tór, ad re sa, ar chi wum, blog, e -ma il, emòti kón, FAQ, fòrum, host,
ho sting, ka ta lóg, klik, kli kac, kli ka nié, kon to, logòwa nié, me nu, on li ne, pòrtôl,
ser wer, we bma il, webméster, wëlogòwa nié2, wòrtôl. 

Wie le z tëch ter mi nów, zapòżëczonëch z aniel sczégò jãzëka3, to tpzw. jin ter na -
cjo na lizmë4, nie dzëwùje tej jich bëtnosc w bédënkù zam kłim w ùchwôlënkù. Òkróm
wëżi wëmie nionëch zapòżëcze niów, Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka zabédo wa ła
w ùchwôlënkù wielné „kal czi” i ter minë domôcy pro we nien cji5 (w tim neòse man -
tizmë), np.: 

czësto darmôk6 ‘pu blic do ma in’, darmôk ‘fre ewa re’, diskùsëjné kar no ‘gru -
pa dys ku syj na’, do dóm ‘ho me’, domôcô star na ‘stro na do mo wa’, dotëżnik
jin ter ne to wi zam kłoscë ‘do staw ca tre ści in ter ne to wych’, ji zba përpòtów ‘po -
kój roz mów’, karnôl ‘ka nał’, kôrta ‘za kład ka’, ksãga gòscy ‘księ ga go ści’,

Referatë 137

2 Mòże do brze bë bëło kònse kwent no pòda wac skrew nioné ter minë, jaczé re pre zentëją roz ma jité
partë mòwë. Ùchwôlënk pòdôwô klik, kli kac, kli ka nié, ale le no logòwa nié i wëlogòwa nié.

3 Ò zapòżëcze niach z aniel sczégò jãzëka pi sze m.jin. E. Mań czak -Wohl feld, w do ka zach Star sze
i now sze za po ży cze nia an giel skie w mó wio nej oraz pi sa nej od mia nie ję zy ka pol skie go [Starszé i nowszé
aniel sczé zapòżëcze nia w gôdó ny i pi só ny òdmia nie pòlsczégò jãzëka], „Biu le tyn Pol skie go To wa rzy -
stwa Ję zy ko znaw cze go” 2004, nr LX, s. 109–115; Czas w pro ce sie za po ży cza nia [Czas w pro ce su za -
pòżëcza niô], [w:] W krę gu ko lo ru, prze strze ni i cza su, red. E. Kòmòrowskô, Szczecëno 2010, s. 181–187
i wie le jinëch. Zdrzë téż An giel ski w in for ma ty ce i in ter ne cie. Prze wod nik [Aniel sczi w jinfòrma ti ce i jin -
ter ne ce. Pro wad nik], dolm. J. Adam sczi, War sza wa 2001.

4 In ter na cjo na li zma ma za ji ma ją sã m.jin. J. Macz ke wicz [pòl. Mać kie wicz] (Co to są in ter na cjo -
na li zmy? „Ję zyk Pol ski” 1984, nr LXIV z. 3, s. 176–184) i W. Ku biń sczi (Do so cal led in ter na tio na li -
sms me rit se rio us aca de mic con si de ra tion? [w:] Pa pers in En glish Li te ra tu re and Lin gu istics, red. R.
Ka lisz, Gduńsk 1998, s. 21–25).

5 Chòc wôrt tu do dac, że w tim kar nie ter mi nów mòżna pòtkac wërazë chùdzy zapòżëczoné
z pòlsczégò abò jinëch jãzëków. 

6 Mòżna sã namëszlac czë bédo wó ny w ùchwôlënkù ter min czësti darmôk je pa sow ny, bò òdnôszô
sã wëra zno blós do jednégò dzéla do brów kùlturë, chtërne wchôda ją do pu blic do ma in.
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lopk ‘plik’, łącz ba ‘link’, nëk ‘na pęd’, nôczãscy zadôwóné pi ta nia ‘naj czę -
ściej za da wa ne py ta nia’, òdswiéże nié ‘ak tu ali za cja, upgra de’, pòzwa brëkòwni -
ka ‘iden ty fi ka tor użyt kow ni ka, na zwa użyt kow ni ka’, pòzwa (do kòmùni ka -
cji) ‘nick’, pòzwa (do przistãpù) ‘lo gin’, przédniô star na ‘stro na głów na’,
wëzdrzatk ‘de sign’, wia dło ‘post’, wladënk ‘uplo ad’, za łó żka ‘za kład ka’,
zladënk ‘do wn lo ad’. 

3. Felëjącé ter minë

We strzód zabédo wónëch w ùchwôlënkù z 2009 rokù nie na lazłë sã ter minë, chtërnëch
pòlsczi ma rów no znaczëna ma bëłëbë taczé hewò sło wa i wëra że nia/rze cze nia ùżi -
wóné na pòlskòjãzëkòwëch jin ter ne towëch star nach7: 

do gó ry (stro ny), czy taj da lej, da lej, dru kuj, e -kart ka, ga le ria zdjęć, gość / od -
wie dza ją cy8, gra on li ne / gra in ter ne to wa9, ka te go ria, ko men tarz / opi nia,
kon takt, ma pa ser wi su, ma pa stro ny, licz nik wi zyt, naj czę ściej czy ta ne, na -
stęp ne, na wi ga cja, new slet ter, po li ty ka an ty spa mo wa, po li ty ka pry wat no ści10,
po moc, po przed nie, po we red by, po wrót / wstecz, re gu la min, re je stra cja11,
szyb ki do stęp, wer sja do dru ku, wer sja na ko mór kę, wer sja tek sto wa, wię cej,
wpis, wy szu ki wa nie12, wy szu ki wa nie pro ste, wy szu ki wa nie za awan so wa ne,
wy ślij stro nę, zgłoś błąd13, źró dło.
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7 Ter minë te ùżi wóné są na wie le in ter ne towëch star nach, jaczé ùka zy wa ją sã w pòlsczim jãzëkù,
m.jin. na pòpùlarnëch pòrta lach, np. „In te ria” (http://www.in te ria.pl), „Onet” (http://www.onet.pl), „Wir -
tu al na Pol ska” (http://www.wp.pl) i „Trój mia sto.pl – Gdańsk, Gdy nia, So pot” (www.troj mia sto.pl), a téż
na jinëch roz ma ji tich star nach, chtërne òstałë prze ana li zo wóné na brëkòwnotë tegò badéro wa niô, np.
starnë Gduń sczégò Ùni wer sy te tu (http://www.univ.gda.pl), Szcze cyń sczégò Ùni wer sy te tu (http://www.us.
szc.pl), gar du Gdi ni (http://www.gdy nia.pl), gar du Gduń ska (http://www.gdansk.pl), gar du Wro cła wia
(http://www.wroc law.pl), wëszu ki war czi Go ogle (http://www.go ogle.pl), pòlsczi Wi ki pe dii (http://pl.wi -
ki pe dia.org/), Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô (http://www.ka szu bi.pl/), Pòmòrsczi Jin ter ne to wi
Ksãgar ni „Pod Gry fem” ((http://pod gry fem.eu), Pòlsczi Państwòwi Banë (http://www.pkp.pl), a téż pi -
sar czi Małgòrzatë Mùsie ro wicz (http://www.mu sie ro wicz.com.pl). Mùsz je tu do dac, że starnë te òstałë
wëbróné kaw la ma. Przistãp do wëmie nionëch star nów: 15 séwni ka 2011 r. 

8 Wôrt tu òdno to wac, że w spisënkù ter mi nów bédo wónëch w ùchwôlënkù nalézemë ha sło ksãga
gòscy ‘księ ga go ści’.

9 Ùchwôlënk dôwô bôcze nié na roz ma jité jiné ter minë ti ka jącé sã ji grów, np. szëchtowô ji gra ‘gra
plat for mo wa’, ùdôwnô ji gra ‘gra sy mu la cyj na’.

10 Ùchwôlënk pòdôwô ter min swòjnosc ‘pry wat ność’.
11 W ùchwôlënkù nalôżô sã le no ha sło re je stracjô do menë.
12 W ùchwôlënkù nalézemë ha sło szëkôcz ‘wy szu ki war ka, szpe racz’.
13 Ùchwôlënk pòdôwô ter min kòmùni kat felë ‘ko mu ni kat błę du’.
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We strzód wëżi wëmie nionëch ter mi nów nalôża ją sã wërazë w niespòdlecznëch
fòrmach, np. cza sni czi w roz ka zow nym ôrce ùżëté w nakôzach (np. czy taj da lej,
zgłoś błąd), znankòwni czi w dzec nym ôrce pòje din czi lëczbë abò niéchłopskòper -
só no wim wiel ny lëczbë, chtërne mògą fąksnéro wac jak no jist ni czi (na stęp ne, po -
przed nie – ji dze tuwò ò pòstãpny i pòprzédny òdjimk w ga le rii abò pòstãpné i pò -
przédné kar no wia dłów). Je wie dzec, że w spisënkù ter mi nów mòżna téż pòdac
spòdleczné fòrmë (in fi ni tiwë, znankòwni czi w chłop sczim ôrce itd.), rów nak zdôwô
sã rozëmné za pi sa nié ta czich fòrmów, jaczé wëstãpi wa ją na in ter ne towëch star nach.
Mòżna tu przëbôczëc, że ùchwôlënk za jimô sã rze cze nia ma, chtërne fùnkcjonëją nié
le no jakò nôkazë, ale téż jakò pòzwë abò jich dzéle, np. włączë i ùżiwôj ‘włącz i uży -
waj, Plug and Play’.

4. Ter minë użi wóné przez au to rów kaszëbskòjãzëkòwëch 
jin ter ne towëch star nów

Pò prze zdrze nim ter mi nów zabédo wónëch przez ùchwôlënk i zrëchto wa niu spisënkù
felëjącëch ter mi nów, pòstãpnym krokã bëło sprôwdze nié, czë au torzë kaszëbskò -
jãzëkòwëch star nów ùżi wa ją ter mi nów zabédo wónëch przez ùchwôlënk z 2009 rokù,
a téż czë sa mi nie dofùlo welë felëjącëch ter mi nów.

Bôczënk òstôł dó ny na hewòtné kaszëbskòjãzëkòwé jin ter ne towé starnë, pro wa -
dzoné przez jin sti tu cje i pri watnëch lëdzy: „Czëtni ca” (http://www.czet ni ca.org), star  -
na pò kaszëbskù na star nach pro wa dzonëch przez wëszëznë Gduń ska (http://www.ka -
sze be.gdansk.gda.pl), „Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na” (http://ka szu bia.com),
„Kaszëbskô Wi ki pe dijô” (http://csb.wi ki pe dia.org), star na lëte racczégò cząd ni ka
„Zymk” (http://zymk.net), „Pro jekt Rast ko Ka szu by” (http://www.rast ko.net/rast ko -
-ka), „For mae for ma rum” (http://ha na.ka szu bia.com), „Ró man Drzéżdżón | Ro man
Drze żdzon: Bëlôk – czôrno na biôłim”14 (http://be lok.ka szu bia.com), „Sza di.ka szu -
bia.com” (http://sza di.ka szu bia.com), a téż „Titësowô szëflôda” (http://ti tes.ka szu -
bia.com)15. 

Przezérk tëch star nów pòcwier dzywô ùżi wa nié in ter na cjo na li zmów, we strzód
chtërnëch na lazłë sã taczé ter minë: ad re sa e -ma il, fòrum, ma in pa ge, me nu. Ùżi -
wóné są téż „kal czi” i domôcé ter minë, np. przédniô star na ‘stro na głów na’, wëz-
d rzatk ‘de sign’, zladënk ‘do wn lo ad’. 

Referatë 139

14 W dal szim dzélu ar ti kla ùżi wó ny bãdze le no part ti tla ti starnë: „Bëlôk – czôrno na biôłim”.
15 Przistãp do wëmie nionëch star nów: 15 séwni ka 2011 r. Je wie dzec, to nié fùlnô lësta kaszëbsczich

jin ter ne towëch star nów. Wezmë na to, nie są bróné pòd bôczënk m.jin. kaszëbsczé sło wa rze przistãpné
w sécë, ò chtërnëch pi sze W. Ma ku rat / W. Makùrôt, Ka szub skie słow ni ki in ter ne to we / Kaszëbsczé jin -
ter ne towé sło wa rze, „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2008,
s. 126–139. W przińdnëch pla no wónëch badéro wa niach, za na li zo wónô òstó nie ter mi no lo giô ùżi wónô téż
na jinëch kaszëbskòjãzëkòwëch jin ter ne towëch star nach. 
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Nie jedné bédo wóné w ùchwôlënkù ter minë wëra zno nie na lazłë ùwôża niô we -
strzód au to rów kaszëbskòjãzëkòwëch star nów. Ter min wia dło, chtëren pòdług ùch -
wôlënkù mô znaczënk ‘post’, ùżi wó ny je w szer szim znaczënkù ‘wia do mość’, co le -
ma ło w wiel ny lëczbie (np. („Bëlôk – czôrno na biôłim”). Za to w znaczënkù ‘post’
wëstãpiwô wpisënk (przër. pòl. wpis), w wiel ny lëczbie wpisënczi („Czëtni ca”, „For -
mae for ma rum”, „Sza di.ka szu bia.com”). Ji nym przi kładã je ter min łącz ba ‘link’, ùżi -
wó ny na jed ny z ana li zo wónëch star nów („Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na”). W plac
bédo wónégò przez ùchwôlënk ter mi nu ùżiwô sã zapòżëcze niô lënk, a w wiel ny lëczbie
lënczi („Pro jekt Rast ko Ka szu by”). Lënk wëstãpiwô téż w jed nym de ri wa ce i jed -
nym ze sta wie nim: w zbiérnym jist nikù lënkòwniô ‘lin ki’ („For mae for ma rum”, „Sza -
di.ka szu bia.com”, „Titësowô szëflôda”) i ze sta wie nim lënkùjącé starnë ‘stro ny lin -
ku ją ce’ („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”). Do jinëch star nów mògą òdse lac pòwróz czi (pòj.l.
pòwrózk) („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „For mae for ma rum”, „Kaszëbskô Wëdo -
wiédnô Star na”, „Zymk”). Jesz ji nym przi kładã je ter min swòjnosc ‘pry wat ność’,
w plac chtërnégò „Kaszëbskô Wi ki pe dijô” ùżiwô sło wa pri wat nosc (w wëra że nim
òchro na pri wat noscë). Òkróm te, w môlu bédo wónégò w ùchwôlënkù ter mi nu wątk
‘wą tek’, na star nie „Bëlôk – czôrno na biôłim” òstôł ùżëti ter min szlach.

Chcemë wrócëc do felëjącëch w ùchwôlënkù ter mi nów. Zanôle żno òd brëkòwno -
tów pro wa dzonëch przez se bie star nów, au torzë ùżi wa ją nowëch ter mi nów. Ni żi
przed sta wionô je jich lësta (òri gi nal ny pisënk):

n do gó ry (stro ny) – nazôd na górã („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Titësowô
szëflôda”);

n czy taj da lej / wię cej – czëtôj wi cy („Bëlôk – czôrno na biôłim”);
n ka te go ria – ka tegòrëjô („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „For mae for ma rum”,

„Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na”), dzél16 („Czëtni ca”);
n ko men tarz / opi nia – dopòwiesc („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „For mae for ma rum”,

„Sza di.ka szu bia.com”, „Titësowô szëflôda”);
n kon takt – kòntakt („Czëtni ca”, „For mae for ma rum”);
n na wi ga cja – na wi gacëjô („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”);
n po moc – pòmòc („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”);
n po we red by – nëkã star nów je („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtni ca”, „For mae

for ma rum”, „Sza di.ka szu bia.com”, „Titësowô szëflôda”);
n wer sja do dru ku – wersëjô do drëkù („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”);
n wy szu ki wa nie – szëkba („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtni ca”, „Kaszëbskô

Wëdo wiédnô Star na”, „Kaszëbskô Wi ki pe dijô”, „Pro jekt Rast ko Ka szu by”,
„Zymk”);

n źró dło – zdrój („Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na”).
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Na lësta gwës je nie pełnô, nie dôwô bôcze niô na wszëtczé ter minë; òkróm te, jak ju
chùdzy bëło pòdczorch niãté, ana li zo wóné są tu le no wëbróné kaszëbskòjãzëkòwé jin -
ter ne towé starnë.

Mòżna bë téż bëło namëslec sã nad ùda ło scą nie jednëch ter mi nów bédo wónëch
w ùchwôlënkù. Jak ju wëżi bëło rzekłé, jin ter naucë wòlą lënk òd łączbë, wpisënk òd
wia dła (w zna cze nim ‘post’). Gwësné wątplëwòtë mòże téż bùdzëc zabédo wó ny
w ùchwôlënkù ekwi wa lent ter mi nu czat – kôrbión ka, chtëren téż je wëtłó ma czo ny
jakò ‘ko mu ni ka tor in ter ne to wy’17. Jem dbë, że bédo wó ny ter min nie przëjim nie sã,
m.jin. na skùtk ùżëcô w pòlaszëznie zapòżëcze niô czat i jegò wiôldżi pòpùlar no ce.
Zdôwô sã, że kaszëbskòjãzëkòwi jin ter naucë ùżi wa ją téż tegò ter mi nu. 

5. Wnio sczi

Przed sta wio ny w nym ar ti klu jãzëkòwi ma te riał pòka zywô na mùsz dofùlo wa niô
lëstë ter mi nów sparłãczonëch z ùżëtkòwa nim jin ter ne tu. Wie le z zaòstałëch felëjącëch
ter mi nów ni mia łobë zro bic ni żódnëch jiw rów Kòmi sji Sztan da ri za cji i Nor ma li za -
cji Jãzëka przë Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka (np. gra in ter ne to wa, re je stra cja).
Òkróm te, mòżna pòmëslec, czë wszëtczé z pòdónëch tu felëjącëch ter mi nów je wôrt
ùjim nąc w spisënkù ter mi nów sparłãczonëch z jin ter netã. Mùsz je téż – jak ju chùdzy
bëło to rzekłé – zro bic przezérk wik szi wielënë kaszëbskòjãzëkòwëch jin ter ne towëch
star nów, prze ana li zo wac ùżi wó ną przez jich au to rów sło wiznã i ze sta wic jã z ùch -
wôlënkã z 2009 rokù.

Referatë 141

17 Przëpi sa nié wëra zo wi kôrbión ka znaczënkù ‘ko mu ni ka tor in ter ne to wy’ téż nie wëdôwô sã tra fio -
ną de cy zją.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:19  Page 141



Z a czi na jącë òd òbgôdënkù ë spòsobù prze ja wia niô sã jin ter ne towëch
star nów dwùch òsoblëwie wôżnëch òrga ni za cjów, jaczé rozkòscé -

rza ją kùlturã Kaszëb i Pòmòrzégò w òbéńdo wim òbrëmie nim, a sze -
rzi zdrzącë na òglowòpòlsczi czë na wet ka swia to wi are nie, wôżné je,
abë pòdsz trich nąc fakt, że są to òrga ni za cje dze ja jącé dlô do bra i pùb -
licz négò pòżëtkù. Ne jin sti tu cje apart nią sã òd se, bò ji na czi roz mie ją
swòjã edu ka cyj ną misjã (w Kaszëbsczim Jin sti tu ce cësk kła dłi je na
nôukòwé dze ja nié1 a w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrze sze nim na jin te -
gra cyj no -spòlëznowé dze ja nié2), a téż czerëją swòjã ak tiw notã do jin -
szich òdbiérców (Kaszëbsczi Jin sti tut swòjã robòtã czerëje w stronã
eli  tarnégò, wëspe cja li zo wónégò w swòjich badérsczich dzedzënach
òdbiércë, zôs Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié czerëje sã do sze ro -
czégò krãgù ad re sa tów, co bezpòstrzédno parłãczi sã z ùjed no li ca jącym
cha rak terã òrga ni za cji). Kòżdô z nëch jin sti tu cjów òkróm starë ò swò -
jégò òdbiércã, rów no cza sno próbùje dotrzéc do nowégò, co w cza sach 

1 C. Ob racht -Pron dzyń ski, Dzie sięć lat pra cy Kaszëbsczégò Jin sti tu tu (1996–2006),
Gdańsk 2006; D. Ka li now ski, A. Ku ik -Ka li now ska, Bi blio te ka Pi sa rzy Ka szub skich.
Pro jek ty, ce le i pierw sze ksią żki se rii, „Li te ra tu ra Lu do wa” 2008, nr 6, s. 55–60; D.
Ka li now ski, Ka szu bo znaw stwo w me dium cza so pi śmien ni czym, „Li te ra tu ra Lu do -
wa” 2009, nr 6, s. 59–62.

2 T. Bol du an, Nie da li się zła mać. Spoj rze nie na ruch ka szub ski 1939–1995,
Gdańsk 1996; C. Ob racht -Pron dzyń ski, Zjed no cze ni w idei. Pięć dzie siąt lat dzia łal no -
ści Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô (1956–2006), Gdańsk 2006.

JIN TER NE TOWÉ STARNË
KASZËBSCZÉGÒ JIN STI TU TU
I KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉGÒ
ZRZES ZE NIÔ
Ade la Kùik -Ka li nowskô
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glo balnégò roz wi ju cy frowëch séców mùszi dac brzôd w bùdo wa nim gwôsnégò
me dialnégò wëzdrzatkù. Nen òbrôz dó ny jin sti tu cje wi dzec je w tra di cyj nym ga -
zéto wim abò ksą żkòwim me dium, jak i nônow szich kòmùni ka cyjnëch strzód kach
jin ter ne towëch star nów. To, co je dostãpné w krót czim, òbrôzkòwim pòstrzéga -
nim, co òbjô wiô sã w tek sce zwar tim, kòmùni ka tiw nym, co wëwòłu je pòzy tiwné
skòja rze nia i wëdôwô sã bëlné tikô sã téż kaszëbsczich spra wów. Tak téż i jin ter -
ne towé pòrta le Kaszëbsczégò Jin sti tu tu i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô
miałë bë rozëmno przekònac do swòjich ra cjów. Chcemë krótkò za jąc sã òbgôda -
nim kòżdégò z nich.

Kaszëbsczi Jin sti tut we Gduńskù

Jin ter ne towô star na Kaszëbsczégò Jin sti tu tu mô pro stą, jed no znacz ną pòzwã:
www.in sty tut ka szub ski.pl. Zbùdo wónô je klôr, kò skłôdô sã z trzech dzélów: Ak tu -
al noscë, Wia dła ò Jin sti tu ce i Wëdôwi zno wi bédënk. W kòżdim z nich są apartné
pòdstarnë, chtërne dofùli wa ją òglowé wia dła. Na przédny star nie je pòzwa nôukòwi
jin sti tu cje wëapart nionô drëkòwó ny ma lëtra ma razã z logò Kaszëbsczégò Jin sti tu tu
we Gduńskù, ja czim je gra fi ka gri fa w òkrãgłi òbwòlu ce. Starnã wëró żniwô gra fi -
ka, chtërny au torã je Ri szard Strijc. Twòrzi òna kòmpòzy cyj ną i ar ti sticz ną ca łosc. 

W dzélu Ak tu al noscë są spòdlowé wia dła, jaczé ti ka ją sã struk turë i za da niów,
chtërne na òrga ni zacjô wëznaczëła swòjim nôle żni kóm i lubòtni kóm. Òkróm tegò
są na ni òdsylôcze do wia dłów ò pòwsta nim Kaszëbsczégò Jin sti tu tu, zakłôdcach ti
qu asi jed no st czi nôukòwi, célach dze ja niô Jin sti tu tu i jegò wła dzach. Òkróm tegò,
ti co òdwiédza ją ną jin ter ne to wą starnã nalézą ak tu alné wia dła, jaczé ti ka ją nôu -
kòwégò żëcô, a téż to wa rzącëch jim pre zów, do chtërnëch nôle żą kònfe ren cje, se mi -
na ria i sympòzja, wëstawë i dze ja nié ò cha rak te rze ùpa miãtni wa ją cym wôżné hi sto -
riczné wëda rze nia, a téż lëdzy wôżnëch dlô roz wi ju kùlturë Kaszëb i Pòmòrzégò.
W nym dzélu pòwstałë téż pòwróz czi, jaczé dôwa ją wia dło ò struk tu rze Jin sti tu tu
i jegò dze ja niô za grań ca ma kra ju. Nôle żą do nich: Naju part nerzë, Do brziń co wie
Ka szëbsczégò Jin sti tu tu, Kaszëbsczi Sti pen dial ny Fùndusz (òd 2002 rokù je za -
wiészo ny bez brak fùndu szów), Nôle żnicë Kaszëbsczégò Jin sti tu tu, Hòno ro wi Nôle -
żnicë ë Sta tut Kaszëbsczégò Jin sti tu tu. W nym dzélu są téż ba ro wôżné dlô ti òrga -
ni za cje wia dła, jaczé ti ka ją sã Bi blio te czi, chtërny za lą żkã stôł sã ksãgòzbiér pò
dôwny Mòrsczi Wëdôwi znie, da ro wi zna mdącô spùscëzną pri watnëch bi blio tecznëch
zbiérów Pro fe so ra An drze ja Bùkòwsczégò. Twòrzi jã téż ksãgòzbiér mdą cy pri wat -
ną ji ni cja ti wą dar cziń ców, miãdzë ji ny ma òcza rzonégò Gduńskã i Kaszëba ma gra -
fi ka i fòto gra fi ka Ger har da Je ske z Hambùrga, a téż jinëch pri watnëch dar cziń ców
i nôukòwëch, òswia towëch i mùze alnëch jin sti tu cjów. Nen dzél je òfi cjal no -jinfòrma -
cyj ny. Pòkazëje fùlny òbrôz Kaszëbsczégò Jin sti tu tu razã z jegò struk tu ral ną hie rar -
chią, célã i òbrëmie nim robòtów, ja czi ma sã za jimô.
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Pòstãpnym dzélã, ja czi je na jin ter ne to wi star nie Kaszëbsczégò Jin sti tu tu są „Ak tu -
al noscë”. Na lezc w nim mòże wia dła ò nôwôżniészich bie żącëch pòdji mi znach
i zéńdze niach, chtërné rëchto wóné są w sedz bie Kaszëbsczégò Jin sti tu tu, a téż
w Kaszëbsczi Ta wer nie „Me stwin” na szaséju Stra ga niar sczim 20/22. We strzód
nôczãscy rëchto wónëch w Jin sti tu ce nôukòwò-kùltu ralnëch jim pre zów słëcha ją
promòcje nowëch pùbli ka cjów, zéńdze nia, chtërne nierôz ma ją cha rak ter pùblicznëch
gôdków i diskùsjów ò promòwó ny ksą żce w sze ro czim kar nie znajôrzów i lubòtni -
ków kaszëbskò-pòmòrsczi kùlturë. W séwnikù 2011 rokù promòwó ną ksą żką béł
zbiérk pro za tor sczich do ka zów Anë Łaj ming Czte ro list na ko ni czy na (The fo ur 
le afed clo ver) w do lam cze niu na aniel sczi jãzëk Blan che Krbe chek i Sta ni sła wa Fri -
mar ka ze wstãpã Jó ze fa Bòrzëszkòwsczégò. Kòle wia dłów ò promòcji ksą żczi czëtińc
jin ter ne to wi starnë Jin sti tu tu naléze farw ny òdjimk ti tlo wi starnë òpòwia da niów Łaj -
ming. Ùsôdzco wie jin ter ne to wi starnë kònse kwent no stosëją sã do wskôzów czësto
jinfòrma cyjnégò pòdôwa niô zam kłoscë, jak no fòrmë zachãcbë do wzãcô ùdzélu
w wëda rze nim.

W dzélu „Ak tu al no sców” je téż cze ka wi bédënk se zo no wi, la to wi òbni żczi pri -
zu ksą żków, w ja czim kòl kùpia niô wëbrónëch ek zemplérów pòstãpnô ksą żka je
darmôkã. Ni żi wëapart nionégò far wą wia dła ò la to wi òbni żce òstôł ùmiesz czo ny
spisënk pùbli ka cjów razã z je jich pri zow nikã, jaczé mòżlëwi czëtińc mòże kùpic
w wëdôwi zno wim bédënkù Jin sti tu tu. Terô mómë tuwò dwa dze sce dze wiãc pòzy cjów
z roz ma jitëch dzedzënów nôuczi. We strzód nich są pùbli ka cje z òbrëmie niô hi sto rie,
so cjo lo gie, lëte ra turë a téż hi sto ricz no -lëte racczé òpra co wa nia, wspòmnie nia, do kazë
ò lëdo wim kùńsz ce na Kaszëbach i ksą żczi na mie nioné gazétnictwù i mùze al nictwù
w kaszëbskò-pòmòrsczi òbéńdze razã z je jich pri za ma. W tim bédënkù są téż pòzy -
cje cëzojãzëkòwëch au to rów, np. El se -Elżbie ty Pin tus Mo je praw dzi we prze ży cia czë
téż aniel sczi do lmaczënk pòwiescë Alek san dra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë
Remùsa (Li fe and ad ven tu res of Re mus). W nym pa ne lu je téż wia dło ti ka jącé sã tegò,
co wnet ka mdze wëdóné sta rą Kaszëbsczégò Jin sti tu tu. Są to dwie pùbli ka cje: Z dzie -
jów kul tu ry Po mo rza, t. IV, a téż ju bi leùszowé wëda nié Zbi gniew Zie lon ka. Pi sarz,
na uko wiec i przy ja ciel. 

Do òbgôda niô je le trze cy i slédny dzél jin ter ne to wi starnë Kaszëbsczégò Jin sti -
tu tu to je „Wëdôwi zno wi bédënk”. W nym pa ne lu są wia dła, jak mòże kùpic pùbli -
kacjã, a téż wëapart nioné dzéle wëda niô ksą żków. Nôle żą do nich: „Hi sto riô i kùltu -
ra Pòmòrzégò” – nôbòkad niészi dzél. Da li są ksą żczi z se rie „Pro me mo ria”, chtërne
kùltiwùją pa miãc ò zna cze nim wëbitnëch lëdzy dlô roz wi ju kùlturë i tra di cje Kaszëb
i Pòmòrzégò. Tej są „Pòkònfe ren cyjné ma te riałë”, „Wspòmnie nia, dniow ni czi, pa -
miãtni czi”, „Bio gra fie”, „Piãknô lëte ra tu ra”, a téż zbiér rocz ni ków „Ac ta Cas su bia -
na” a dzél za ti tlo wó ny „Va ria”. Kòl kòżdégò z dzélów są òdsylôcze z hasłã „wiãcy”,
w chtërnëch na lezc mòże òdjim czi ti tlowëch star nów ksą żczi (au tor, môl i rok wëda -
niô, ji òbjãtosc i pri zow nik), a téż krót czi przezérk dó ny pòzy cje. Na ti star nie mòże
na lezc fòrmùlôrz dlô zamôwia jącégò pùbli kacjã, zôs na gra ficz nym pa ne lu są wskôzë
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jak za mó wic pùbli kacjã (lëstow no, bez elek tro nicz ną pòcztã a téż za pòczto wim
pòbra nim). Kòle nônow szich pùbli ka cjów je not ka „no wi zna”.

Na jin ter ne to wi star nie Kaszëbsczégò Jin sti tu tu, zdrzącë na mòżlëwégò òdbiércã,
do jaczégò je òna scze ro wónô, z drob no ta ma pòdó ny je spòsób pre zen ta cji òbrëmie -
niô dze ja niów ti nôukòwò-badérsczi jin sti tu cji. Spo sób pre zen ta cji ma te ria łu, żlë ji -
dze ò gra ficz ny òbstrój i wi zu alné chwëtë re klamùjącé starnã, są przejrzëstim
bédënkã, ò ùpòrządkòwó nym cha rak te rze.

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié

Pòza rzą do wą òrga ni za cją, jed ną z nôwiãkszich w Pòlsce, chtërny przédnym célã je
rozkòscérza nié a téż promòwa nié ma te rial ny i dëchòwi kùlturë gwôsnégò re gio nu
je Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié z przédną sedz bą we Gduńskù. Je to òrga ni -
zacjô, jakô z jed ny stronë chró ni kaszëbskò-pòmòrską tra dicjã, a z drëdżi scze ro -
wónô je w stronã dzys dnio wi, nowòmód ny spòlëznë i scze ro wónô je kù przińd noscë.
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié przedstôwiô sã jak no òrga ni zacjô di na micznô,
w czim mô ùcwierdzëwac dzys dniowégò ùczãstni ka ma so wi kùlturë wëzdrzatk i cha -
rak ter jin ter ne to wi starnë, jakô mô ad resã: www.ka szu bi.pl

Zrze sze nié to òrga ni zacjô do ja czi nôle żą przedstôwco wie wie le pòkòle niów ò roz-
ma ji tim wësztôłce nim. Rów nak au to ro wie jin ter ne to wi starnë Kaszëbskò-Pòmòr -
sczégò Zrze sze niô pòsta wilë na młodégò òdbiércã, stąd sta ra ò to, bë przëcy gnąc
ùwôgã ji czëtiń ca. Pòrtôl je fùl żëwëch far wów, mô cze ka wą gra fikã, je tuwò wie le
farwnëch zachãcbów, dôwô wia dło ò ba ro ak tiw nym kùltu ral nym żëcym i wie le eu -
ro pej sczich pòdji mi znach, jaczé terôczas ma ją môl na Kaszëbach i Pòmòrzim. Zgro -
ma dze nié nëch farwnëch zakłôdków i zachãcbów fir mów, jaczé dëtkòwò wspiéra ją
kùltu ral no -òswia towé pòdji miznë, w kònse kwen cji dôwô do zna nié di na micz noscë.
Òkróm tegò star na pro wa dzonô je w dwùch jęzëkach: pòlsczim i kaszëbsczim.
Pòdsztrëchiwô to zna cze nié kaszëbsczégò jãzëka tak w jegò prag ma ticz nym, jak
i pre sti żo wim ùżëcym. Na ti tlo wi star nie pòrta lu je logò i pòzwa òrga ni za cji na pi -
sónô pò kaszëbskù. Pòd nią wëpi sóné są w al fa be ticz nym pòrządkù pò kaszëbskù
pòzwë môlëznów wchôda jącëch w skłôd geògra fie Kaszëb i Pòmòrzégò. Z le wi
stronë w kòlum nie je me nu z pòstãpny ma òdsylôcza ma: Ò Zrze sze nim, Òrganë KPZ,
Dokùmeń ta, Zjazdë Kaszëbów, Pùbliczné za mó wie nia, Partë, Klubë, Miesãcznik
Pòme ra niô, Part nerzë, Wëdaw niczô òfer ta, Òdjim czi, Ar chiwùm, Pro jektë, Lin czi,
Pòdi plomòwé Stu dia, Sti pen dium Tro ja now sczi, a téż ÒPP (da ro wi zna dlô òrga ni -
za cji pùblicznégò pòżëtkù). W zakłôdce: Zrze sze nié mòże na lezc paczét wia dłów 
ò òrga ni za cji, ji célach, cha rak te rze i struk tu rze a téż ak tu al noscë z òswia towò-kùltu -
ralnégò òbrëmie niô i ar chi walné ga le rie. Przédnô star na Zrze sze niégò pre zentëje sã
farw no, ji òdbiérca mòże na lezc wie le wia dłów ò ak tu alnëch jim pre zach i kùltu ral -
no -òswia towëch dze ja niach. Na przëmiôr na star nie je farw no wëapart nionô ti tlowô
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zakłôdka in ter ne to wi lek turë kaszëbsczich bôjków, na mie nionëch do słëcha niô i czëta -
niô w in ter ne ce. Dodôwkòwim atutã, ja czi przëcygô mòżlëwégò òdbiércã je bëlno
pòmëszlonô gra fi ka, chtërna zachãcywô nômłodszégò ad re sa ta – dzeckò do skòrzësta -
niô z ar ti sticznégò bédënkù. Na ti star nie je téż pla kat te atral no -mùzycz ny jim prezë,
jakô bãdze pòd kùńc séwni ka w Bëto wie. Bëtow sczi fe sti wal je jim pre zą (ò tim téż
do wiadëje sã czëtińc jin ter ne to wi starnë Zrze sze niégò) na mie nio ną te atro wi, mùzy -
ce i ar ti sticz nym zéńdze nióm cze ro wó nym do sze ro czi pùblicz noscë.

Re dak to ro wie jin ter ne to wi starnë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô ma ją
òsoblëwą starã ò swòjich do brziń ców. W mar ke tingòwëch dze ja niach ùwzglãdnioné
òstałë ne firmë, co wspiéra ją dze ja nié òrga ni za cji. Na przédny star nie są je jich farwné
lo ga. Pòczta, Ener ga, Lo tos, Bank Pòlsczi, Wòje wódz czi Fùńdusz Òchronë Strzo do -
wisz cza i Wòdny Gòspòdar czi we Gduńskù – to przédny part ne ro wie Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrze sze niô, chtërny dôwa ją wspiarcé jegò dze ja nim. Bëlną ùdbą na ti
star nie je szukôrka, bez ja ką za jin te re so wó ny wëbró nym faktã abò dze ja nim jin ter -
nau ta dosc chùtkò naléze to, czegò szukô. 

Na jin ter ne to wim pòrta lu Zrze sze niégò wi dzec je jak wie le jim pre zów, jaczé ma -
ją kùltu ral no -òswia to wi cha rak ter, dze je sã na Kaszëbach. Chcemë dac bôczënk jak
wie le ma te ria łów bëło ùmiesz czonëch w slédnym mie są cu na jin ter ne to wi star nie
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô. Hewò je w dzélu „Ak tu al noscë” nad czi dłi ju
„By tof fsky fe sti wal” te atralnëch wëda rze niów, mùzycznëch i ar ti sticznëch zéńdze -
niów, „Hònór i òjczëzna” – W 80. Roczëznã pòwsta niô Mòrsczégò Ba ònu w Wej ro -
wie, XX -lecé par tu KPZ w Hélu, X lecé jist nie niô Par tu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrze sze niô w Pilëcach, ùroczëzna na wdôr tra gicznégò kaw la Kaszëbów w Klókòwie,
fej ro wa nié XX -lecô Kaszëbsczégò Òglowòsztôłcącégò Li ceum w Bru sach, re kla -
ma „Nordë”, IV Fe sti wal Kaszëbsczégò Zjestkù „Kaszëbsczé Jestkù”, Pòmòrzé: czë -
tôj bôjczi pò kaszëbskù!, „Gmi nowé òżni winë”, Kaszëbskô Mszô sw. w Dze mió -
nach, „Kòżden mòże pòmòc”, Kaszëbsczi fe stin cha ri ta tiw ny, nônowszé pùbli ka -
cje: C. Òbracht -Pron dzyń sczégò i T. Wi cher ke wi cza „The Ca shubs: Past and Pre -
sent”, a téż „Se ven sen ses of Ca shu bia 2011” – młodzëznowé se mi na rium (wie -
lekùltu rowô jim pre za), z ja czi na jin ter ne to wi star nie Zrze sze niégò mòże na lezc
ga le riã òdjim ków. Wëapart nioné wëda rze nia, roz mie je sã, to le no nie chtërne z ba ro
bòkadnégò bédënkù ak tu al no sców, jaczé mòże na lezc na star nie Zrze sze niégò. Òne
nié tëli co swiôdczą ò jin ten syw noscë kaszëbsczégò kùltu ralnégò żëcô, co i ò trud -
noscë òpa no wa niô jinfòrma cyjnégò żëwio łu na pòrta lu.

***

Pòwëższé cha rak te ri sti czi pòkazëją jak jin ter ne towé starnë Kaszëbsczégò Jin sti tu tu
i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô przekònëją do pòdskôca niô i rozkòscérza niô
kaszëbsczi kùlturë. Ne dwie òrga ni za cje sy ga ją do chùtkò roz wi ja jącëch sã jinfòrma -
ticznëch me diów. Pro jek tancë jin ter ne to wi starnë Kaszëbsczégò Jin sti tu tu wëbrelë
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ùpòrządkòwó ną, klôr kòmpòzycjã. Zôs ùsôdzco wie starnë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrze sze niô zde cy do welë sã na pòlifònicz nosc wia dłów, chtërna pòdsztrëchiwô di -
na mikã wie le dze ja niów na Kaszëbach. 

W pòdsëmòwa nim mòże sã òdważëc na pòsta wie nié tezë, że w cza sach òglo wi
glo ba li za cji, czedë „môłé” i „lo kalné” skôzóné biwô na do mi nacjã żëwio łu „wiãk -
szégò” i „glo balnégò” kaszëbsczé jin ter ne towé pòrta le stôwia ją òpór ùni fi ka cji i szu -
ka ją corôz bëlniészich spòso bów na pro mo wa nié swòji apart noscë.

Referatë 147
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C zej w 1990 rokù na stałë: te le wi zyj ny pro gram kaszëbsczi „Rodnô
Ze mia” i ra dio wi „Na bôtach i w bòrach” dzénni ka rze stanãlë

przed wie le roz ma ji ti ma jãzëkòwi ma pro ble ma ma.1 Jed nym z nich bëła
pòtrze ba nowëch słów kònie cznëch w me dial nym prze ka zu. Pòmòcą
służëłë sło wa rze. Ale kò wnen czas ma ło jich bëło. Dokôz Ramùłta
sprzed 100 lat béł czësto nieprzëdat ny.2 Zresz tą chtëż gò mógł do stac.
Do ùżëtkù béł le no sédmëtomòwi słowôrz ks. Sëchtë3. Rów nak ju
wnen czas béł òn ma ło dostãpny. Òkróm tegò ùżëtk jegò béł ògrań czo -
ny, bò je to słowôrz kaszëbskò-pòlsczi. Pòdôwôł òn pòlsczé zna cze -
nia kaszëbsczich słów le no donëchczôs w kaszëbi znie ùżi wónëch. Zôs
dzénni ka rzóm bëłë nót kaszëbsczé òdpòwied ni czi pòlsczich słów, 

1 W TV wierã nôtrud niészi tôczel béł z pisënkã. Òd pòczątkù bëłë w „Rod ny Ze -
mi” ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, do ja czich bëłë ro bioné tôfle z nôpi sa ma. Béł to czas
wiôldżi diskùsji nad òrto gra fią. Przez pierszé la ta pi sóné bëło zgód no z wnen cza sny -
ma za sa da ma. Pòtemù, òd 1996 rokù, pisënk òstôł do pa so wó ny do dzysészich
wëmògów.

2 Ste fan Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Kra ków 1893.
W tëch la tach dr Ha li na Ho ro dy ska zwrócëła bôczënk na drëdżi dzél sło wa rza, chtëren
òstôł wëdó ny w 1993r. Wzerôj: Ste fan Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka -
szub skie go – część II, Kra ków 1993. Dzesãc lat pó zni wëdónô bëła ca łosc, jak no: Ste fan
Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li Ka szub skie go, Ofi cy na Czëc, Gdańsk
2003r.

3 Ber nard Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław
– War sza wa – Kra ków, 1967–1976.

NEÒLO GIZMË 
ROZKÒSCÉRZONÉ W ME DIACH
KASZËBSC ZICH W LA TACH
1990–2010
Eu ge niusz Prëczkòwsczi
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ja czich przódë kaszëbi zna nie zna ła. Wierã nôwi cy re dak torzë kòrzi stelë tej ze sło -
wa rza Labùdë.4 Nen béł w miarã dostãpny i prak ticz ny, chòc kąsk ùbòdżi w sło -
wiznã. Òso bi sce eg zemplérë negò sło wa rza, nabëté w an ti kwa ria ce w Gduńskù
– Wrzesz czu, jô przekôzôł dzénni ka rzóm Leszkòwi Szmidt ke i Ar tu ro wi Ja błoń -
sczémù. Swój eg zemplér jô móm do dzys z de di ka cją òd ks. Frãcëszka Grëczë.

Samò pòlsczé słowò dzien ni karz bëło ju pro blemã dlô re dak to rów. Znóné je słowò
gazétnik. Notëje ją je sło wa rze Labùdë i Sëchtë w zna cze nim ‘re dak tor, dzien ni karz’.5

Ale czë mòżna ùżëc te sło wa na òkre sle nié te le wi zyjnégò czë ra diowégò dzénni ka -
rza? To nie sztëmùje. Na pòlsczi dzien nik przëjãło sã pò kaszëbskù ga dac ‘dniow -
nik’. Tej mòże dniow nikôrz? Za ba ro to rów nak nie pasëje. Tej wierã nôle pi je òsta -
wic dzénnikôrz z pòchi lo nym e. Kò pòlsczi dzień, to je kaszëbsczi ‘dzéń’. Mòżna jesz
roz ważëc czë nie òdrzucëc jednégò n (jak w sło wach An na – ‘Ana’, ryn na – ‘rëna’,
in ny – ‘ji ny’, etc.) i òstac przë fòrmie dzénikôrz. Jô rów nak bédëjã òsta wic dzénnikôrz,
chòcle temù, że mómë téż słowò dzénny – pòl. ‘dzien ny’.6

Wiôldżim ùlże nim w gazétnikòwi – dzénni kar sczi robòce bëło wëda nié w 1994
rokù pòlskò – kaszëbsczégò sło wa rza Trep czi ka.7 Je w nim wie le neòlo gi zmów.8

Nie chtërne są ùdóné, jinszé mni. Wie le brëkòwnëch słów jesz felëje. Rów nak wierã
nôwi cy i tak nowëch słów ùżi wónëch w me diach pra wie z niegò je brónëch. Je téż
czi le pó zniészich neòlo gi zmów, chtërne pòwstałë ju przë me dial ny robòce. Ni żi chcã
sã przëzdrzec czi le z nôba rżi pòpùlarnëch. 

n Zdrzélnik, pòl. ‘te le wi zor’, téż kasz. ‘te le wi zór’. No słowò sã przëjãło. Pòdôwô
je ju słowôrz Sëchtë, 9 z do pisënkã, że je to słowò rzôdkò ùżi wóné na nor dze
Kaszëb. Nie chtërny z jin szich strón dërch ni mògą gò acht nąc, rów nak je ba ro
ùdó ny i corôz ba rżi rôd ùżi wó ny. Ba ro do brze sã wpi sywô w kaszëbsczi sys tem
jãzëkòwi.

n Te leòbzérnik, pòl ‘te le widz’. To słowò pòwsta ło w 1990 rokù razã z pòwsta nim
„Rod ny Ze mi”. Chùtkò sã przëjãło. Czãsto je na wet ka mil nie ùżi wóné w znaczenim

Referatë 149

4 Alek san der Labùda, Słow nik pol sko-ka szub ski. Słowôrz kaszëbsko-pol sczi, Gdańsk 1981–1982.
5 S, t. I, s. 308. Słowôrz pòdôwô przikłôd: Nasz strij béł dłu dżé la ta za gazétni ka we Gduńskù.
6 S, t. I, s. 263.
7 Jan Trep czyk, Słow nik pol sko-ka szub ski, Gdańsk 1994.
8 Samò słowò neòlo gizm sprôwiô ju përznã tôklu. Trep czik bédowôł w swòjim sło wa rzu neòlo gi -

zna. Przëbôcził je téż Gòłąbk, chòc na pier szim môlu stôwiô neòlo gizm. Më – jak no Radzëzna
Kaszëbsczégò Jãzëka – òdrzucëlë ju czësto neòlo giznã, a òstelë przë pòlsczim neòlo gi zmie (Wzerôj:
Ùchwôlënk nr 2/RJK/10 z dnia 19.03.2010r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich gra ma ticznëch ter mi -
nów i pòjãców. 2. Słowòtwórz ba, dzél 1 [w:] „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010,
s. 26). Zôs w jin szim môlu te samégò biu le ti nu bédëjemë al ter na tiw no neòlo gizm i no wi słów (Wzerôj:
Ùchwôlënk nr 4/RJK/10 z dnia 7.05.2010r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich lek sy kalnëch ter mi nów
i pòjãców [w:] „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010, s. 40.). W tim tek sce jô kón se -
kwent no ùżi wóm neòlo gizm, chòc no wi słów mie na wet ka ba rżi sã wi dzy, bò le pi brzëmi pò kaszëbskù.

9 S, t. VI, s. 206.
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zdrzélnik. Nie je jesz òdno to wóné przez żó den ze sło wa rzów. Rów nak żëje w me -
diach i gwës je wôrt promòwa niô. Ana lo gicz no òbzérnik zna czi ‘widz’. 

n Słëchińc, pòl. ‘słu chacz’. To słowò je ju ù Trep czi ka i Gòłąb ka10. Ùżi wóné je ju
na gwës òd 1990 rokù. Nie chtërny błãdno gôda ją słëchôcz òd pòlsczégò ‘słu -
chacz’. Wôrt rów nak wie dzec, że słëchôcz pò kaszëbskù zna czi to samò co pò -
mùchel, to je pòl. ‘dorsz’.11

n Pod ji mi zna, pòl. ‘przed się bior stwo’ i wszëtczé pòkrewné: pòdjimôrz – ‘przed się -
bior ca’, pòdjim no ta – ‘przed się bior czość’, pòdjim ny – ‘przed się bior czy’, pòd -
jimôrka – ‘przed się bior czy ni’. Są to neòlo gizmë ùtwòrzoné i òdno to wóné przez
Trep czi ka. Wszëtczé sã bie rzą òd znónégò sło wa pòdjąc, pòdjëmac. Są òne znóné
téż pòlaszëznie: ‘pod jąć, po dej mo wać’. Ne sło wa chãtno ùżi wa ją w pro gra mie
„Na bôtach i w bòrach”. Nie są òne rów nak tak acht niãté, jak wszëtczé rëchlészé.
Gòłąbk w swòjim sło wa rzu bédëje ùżëwac przedsãwzãcé. Kò ‘przed sã’ i ‘wząc’
to są jak nôba rżi kaszëbsczé sło wa. Pòdôwô òn rów nak téż sy no nim pòdjim no -
ta. Chòc w „Rod ny Ze mi” jem nie ùżiwôł słów pòdji mi zna, ani pòdjim no ta,
mëszlã, że mòżna pòdjąc, że są òne przëjãté i wôrtné promòwa niô.

n Z pòprzédny ma sło wa ma ba ro parłãczi sã nastãpné: bi smón, pòl. ‘biz nes men’,
a tak pò prôwdze aniel sczi ‘bu si ness man’. Nen bi smón pòchòdzy òd negò aniel -
sczégò sło wa. Pòwstôł czësto nôtëral no. Ùczuł jem to słowò w mòwie zwëczajnëch
lëdzy, w òkòlim Swió no wa i Staj sze wa. Je tam dzys dosc pòpùlarné. Prze niósł
jem je do ra diowëch fe lie tó nów i „Rod ny Ze mi, a téż do gazétów. Dzys je òno ju
dosc mòcno rozkòscérzoné. Jegò wôrtno tą je stwòrze nié przez lud, a przez to mô
snôżé kaszëbsczé brzëmie nié, bëlno wpi sóné w nasz sys tem jãzëkòwi, jak dlô
przëkła du: tëlpón – ‘pi wo nia’, dru żbón – ‘wy sła niec za pra sza ją cy na we se le’, do -
łe món – ‘nie do łę ga’, czë ce brón – ‘nie uk, dy le tant’. Cze kawé, że pra wie tegò sło -
wa do brze mie znónégò w mòwie òd dzecnëch lat, w żód nym jem słowôrzu nie
nalôzł.12

n W tim sa mim krãgù ùczuł jem jinszé słowò ba ro pòtrzébné w dzénni kar sczi robòce
– fòto fi sta – pòl. ‘fo to graf, fo to re por ter’. To słowò wie le ra zy bëło ju ùżëté w te -
le wi zji i ra diu. Téż do brze – chòc mòże nié jaż tak, jak bi smón – wpi sywô sã
w dëcha kaszëbiznë. Je òno znóné i ùżi wóné w pa ra fii swió now sczi, mòże téż kąsk
da li. Mòżna bë gò jak nôba rżi bédo wac do sze roczégò me dialnégò ùżëtkù, chòc
trze ba miec téż wiédzã, że je jinszé piãkné słowò òdno to wóné przez Sëchtã
– òdjim nik. Słowôrz pòdôwô na wet ka przikłôd: Stôri Grénka z Minkòwic to béł
ba ro do bri òdjim nik.13 Òsta tecz no òba mògą wëstãpòwac jak no sy no nimë, z tim
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10 Eu ge niusz Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
11 S, t. V, s. 81.
12 Ta czich słów z kùnôszkã ‘ón’ je ba ro wie le w kaszëbi znie. Wzerôj: In deks a ter go do słow ni ka gwar

ka szub skich Ber nar da Sych ty, opra co wał Bro ni sław Ro cław ski, Wro cław – War sza wa – Kra ków 1991.
13 S, t. VII, s. 203.
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że w znaczënkù fòto graf ba rżi bëm bédowôł ‘fòto fi sta’, zôs òdjim nik le pi pasëje
do ‘fòto repòrtérë’. Z tim òstat nym dëchtow no parłãczi sã pòsobné słowò:

n Òdjimk – pòl. ‘zdję cie fo to gra ficz ne’. Bëło òno ju znóné Sëchce, chtëren òdno -
towôł przë nim zda nié: Të tu do brze wëzdrzisz na tim òdjimkù.14 No słowò,
chtërno bie rze sã òd cza sni ka òdjąc ba ro do brze se dzy w kaszëbi znie i je ba ro
pòtrzébné w dzénni kar sczim warkù. Jak nôba rżi wôrt je promòwac. Trze ba rzec,
że przëjãło sã ba ro do brze. Tej sej je ùżi wóné we wszëtczich kaszëbsczich ma -
ga zy nach. 

n I òdjim czi, i kòżdi ôrt robòtë je ro bio ny na roz ma ji ti ni wi znie, pòl. ‘po zio mie’.
To słowò pòwsta ło czësto niedôwno, na pòczątkù XXI wiekù. Je tej sej pòtrzébné.
Kò wsze le jaczé są ni wiznë dze ja niô, ró żné są téż ni wiznë rozmòwë, re fe ra tów,
kùresz ce ni wi zna je wôżnô w spòrce i wszel czich ro ze gra cjach. Słowò to zdą żił
òdno to wac Gòłąbk w swòjim sło wa rzu.15 Trep czik próbòwôł je òddac przez rów -
niô. To rów nak w wie le kón tek stach, òsoblëwie tëch, chtërne są w me diach sto -
so wóné, ni jak nie pasëje. Tej téż słowò ni wi zna, jaczé na wiązëje do kaszëbsczi
i pòlsczi niwë, a téż do francësczégò ni ve au – ‘po ziom’, ba ro chùtkò sã przëjãło.
Dzys mòżna je czãsto ùczëc, òsoblëwie w ra diu. Ba ro piãkno le żi téż w sys te -
mie kaszëbsczégò jãzëka. 

n Na wëso czi ni wi znie gwës bë mia bëc pòùczëna w zna cze nim ‘oświa ta’. Bòdôj
nôwi cy je òno sto so wóné w na zwie Mi ny ster – mi ny sterstwò pòùczënë. Prôwdac
më ni ło ni przëjãlë, że nen òrgan mô sã zwac mi ny sterstwò nôrod ny edu ka cji16,
rów nak tej -sej w me diach – òsoblëwie ra diu – mòże ùczëc no słowò pòùczëna.
Je to neòlo gizm Trep czi ka, ùtwòrzo ny dëcht pro sto òd sło wa pòùczëc. Nie je
za ba ro ùdó ny, bò mëszle nié na sze czerëje na słowò pòùczac, a tegò wierã nicht
nie lëdô. Lep szim gwës bë bëło słowò ùczëna, za miast pòùczëna. I tak bëm
bédowôł je sto so wac, òkróm sy no ni mów: edu kacjô i òswia ta w dzélu mët. 

n Żebë ùczëna sã dwi ga, je do brze wie dzec, że trze ba miec dëtczi, trze ba jã
ùdëtkòwic. Nen neòlo gizm pòja wił sã w XXI wiekù, co le ma ło w zna cze nim ‘do -
fi nan so wać’, ‘dëtkòwic – fi nan so wać’. Trep czik mô fi nan co wac, òd franc. fi nan -
ce – pòl. ‘fi nan se’17 To wierã nikòmù nie przëpa so wa ło, kò nôwi cy wierã gôdô
sã z pòlsczégò fi nan se, fi nan so wac. Dëtkòwic, a nôwi cy ùdëtkòwic ùżiwô czãsto
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié, jak no pòza rzą dowô òrga ni zacjô, chtërna
dostôwô ùdëtkòwie nié do wielnëch pro jek tów, jaczé re alizëje, np. pro jekt Ra -
dzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka. Pòchòdze nié nëch słów je ba ro prosté, òd dëtczi
– pòl. ‘pie nią dze’. Do brze se dzą w kaszëbi znie, temù niech dëtkòwie nié i ùdët -
kòwia nié dërcha ją jak nôdłëżi. 

Referatë 151

14 S, t. VII, s.202.
15 G, s. 186.
16 Wzerôj: „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2009, s. 16.
17 T, t.I, s. 162. Cze kawé, że je to tak samò, jak w aniel sczim jãzëkù, le je jinszô wëmòwa.
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n Wie le wi cy mòżna zdze jac czej sã mô dëtków lop. To słowò je ba ro do brze znóné,
no to wóné we wszëtczich sło wa rzach, co le ma ło w zna cze nim ‘na rę cze, więk sza
ilość sia na, sło my’, etc.18 Òd te mómë lopk, téż òd dôwna znó ny. Le w òstatnëch
la tach do dóné mù òsta ło nowé zna cze nié plik kom pu te ro wy. W tim przëtrôfkù
ba rżi trze ba ga dac ò neòse man ti zmie. Wi dzy mie sã, że nick nie je na przeszkòdze,
żebë tak je ùżëwac, tim ba rżi, że lop czi na gbùrstwie dżi ną z ùżëtkù, bò wszëtkò
zastãpùją ju ma szinë.19

n Z mi ło snym szëkã parłãczi sã na ma słowò lubkò, pòl. ‘przy jem nie, czu le’.20 Fe -
lo wa ło kaszëbsczégò sło wa ò zna cze nim czu łość. Tak pòwsta lubkòsc. To słowò
je co le ma ło ùżi wóné w pòezji, kò takô je jegò znan ka. Skòrno w wiérztach, tej
i w nowëch pie sniach, a te bi wa ją czasã pùszczi wóné w ra diu.21

n W nëch ra diach są téż neòlo gizmòwé zja wisz cza, chtërnëch bë ni mógł za ba ro
promòwac. Jed nym z nich je zapòwiôda nié wio dra, w ja czim stronë swia ta
nazéwóné są nor da – pòl. ‘pół noc’, co je przëjãté i dobré, ale óst, west i zud są
czësti ma ger ma ni zma ma i téż są czësto niepòtrzébné, skòrno mómë kaszëbsczé:
wschód, abò wzénik – pòl. ‘wschód’, zôchód, ew. zôpôd – pòl. ‘za chód’ i pôłnié
– ‘po łu dnie’.

n Dzys dnia wio dro pòdôwóné je w zdrzélnikù, bez ra dio, a wierã ju nôwi cy
sprôwdzómë je w jin ternéce przez kòmpùter, a téż bez te le fón, terô ju prze wa żno
kòmórkòwi. Te nazwë i wie le jin szich z tëch dzélów naszégò bëcégò przëji mómë
co le ma ło z pòlaszëznë, a pò prôwdze z aniel sczégò jãzëkã. Ja czims wëjątkã je nen
mòbil ny te le fón, nazéwó ny czasã w me diach szau er te le fón.22 Nie je to nick
jinszégò le kal ka jãzëkòwô. Szau er to ger ma nizm, pòl. ‘po miesz cze nie go spo -
dar cze, ko mo ra’. Stąd pòl. ko mór ka próbùje sã pra wie na zwac ‘szaur te le fón’. Je
w tim rów nak fe la. Kò ko mór ka jak no na zwa te le fó nu ni mô nick pòspólnégò
z kòmór ką, dze mòżna chòwac przi kła dowò gra ble, czë karã, a to pra wie je nen
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18 Wzerôj: S. t. II, s. 373.
19 Pòdo bnie sã dze je w przëtrôfkù sło wa pòsôd, pòl. ‘war stwa zbo ża uło żo na do młóc ki ce pa mi’. To

słowò je dzys ùżi wóné w zna cze nim war stwa, np. w no wi pie sni ò ti tu le „Smùg” spiéwó ny przez kar no
„Prôwda” z Lëzëna, dze w trze cy sztrof ce mómë taczé sło wa: Tak dwòje spiãti w mi ło snym szëkù / nibë
w pòsa dze nie bnym na rzmie. / Niech le na kòchba tegò sztócëkù / przez całé żëcé wcyg z ni ma je. W tim
no wim znaczënkù słowò to òdno towôł ju Gòłąbk, s. 379.

20 S. t. II, s. 374.
21 Na mar gi ne su trze ba dopòwie dzec, że i Ra dio Kaszëbë, i Ra dio Gduńsk ba ro pò swòjémù traktëje

dzys dnio wą kaszëbską mùzykã. Wie le ba rżi są tam acht nioné do kazë pi sóné i spiéwóné w straszlëwie
pògwań dó ny kaszëbi znie, ni żlë te, chtërne rëchto wóné są z przënôle żną sta rą. To spra wi ło midzë jin szi -
ma, że kaszëbsczi ar tiscë, m.jin. Ta de usz Dar gacz, Wa cław Kirkòwsczi, Ed mund Le wań czik i Je rzi
Stachùrsczi, wësto so welë pro test do ra dia w ti spra wie. Czas pòkôzôł, że ma ło co to zmie ni ło, a ra dia da -
li promùją ba ro słabé òd stronë jãzëkòwi i lëte rac czi do kazë.

22 To słowò je ju pòdóné w dwùch le żno scowëch sło warz kach wëdónëch jak no dodôwczi do „Dzénni -
ka Bôłtëcczégò”. Wzerôj: Drze żdżon – Schram ke, Słow ni czek pol sko – ka szub ski, Gdy nia 2004 i Drze -
żdżon – Schram ke, prof. Jó zef Kąś, Słow ni czek pol sko – ka szub sko – gó ral ski, Gdańsk 2006.
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szau er. Tak tej ko mór ka w zna cze nim ‘te le fón kòmórkòwi’ wierã nôle pi pò
kaszëbskù na zwac téż kòmór ką, ewen tu al nie mòbil ką òd anielszczégò mo bi le
pho ne. Nen ter min mòbil ka téż móm ju czëté w me diach.23 Rów nak wiémë, że
nônãta je drëgą nôtërą. Skòrno szau er te le fón sã sze rzi przëjim nie, tej trze ba bą -
dze gò acht nąc. 

n Na kùńc chcôłbëm rzec czi le słów ò zwro ce do ùzdrze niô. Prôwdac nie je to
neòlo gizm, co pòwstôł w òstatnëch dwa dze sce la tach. Kò notëje gò Sëchta pòd
zéwiszczã ùzdrze nié.24 Pòdôwô téż przi kładë: Pòda ła mù rãkã i rze kła: do ùzdrze -
niégò. Tak béł złi, że ani „z Bògã”, ani do „ùzdrze niô” nie pòwiedzôł. Sëchta pi -
sze, że nen zwrot ùżiwô sã rzôdkò. Czej w 1990 rokù pòja wił sã w „Rod ny Ze -
mi” wie le lëdzy ùwôża ło gò za nowé słowò. Z pier sza bëlë òstró żny, ale pòtemù
wszëtcë gò achtnãlë. Dzys na wet ka je na lëpach tëch, co na co dzéń nie gôda ją
pò kaszëbskù. Je to wierã jed no z nôle pi znónëch i ùżi wónëch òri gi nalnëch zwro -
tów kaszëbsczich. Na wet ka je den z dze ja rzów KPZ czedës rzekł, że z we strzód
wie le brza dów pro gramù „Rodnô Ze mia”, je to słowò, jaczé bą dze ba ro trwałé.
Nen pòzy tiw ny przikłôd acht niãcô negò zwro tu i jegò pòwszechné ùżi wa nié
dôwô nôdzejã i gwësnotã, że na sza rodnô mòwa je wiôlgą i piãkną wôrto scą. Në
kò tej: do ùzdrze niô!

Referatë 153

23 Kò rze czemë przi kła dowò samòrzą dowô kòmór ka, czë lo kalnô kòmór ka, co ma ło mô z szaurã
pòspólnégò, a taczé pra wie je pòchòdze nié negò te le fó na kòmórkòwégò, jak no rzeczë, co dôwô mòżnosc
gôdkòwi łączbë z ja kąs kònkret ną kòmór ką, w ja czi fùnkcjonëje czło wiek.

24 S. t. VI, s. 42.
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1. Wstãp

W tim ar ti klu òstó ną przed sta wioné re zul tatë dzélu an ketë, chtërny
célã bëło pòzna nié òdnie se niów młodzëznë we dle kaszëbsczégò jãzëka
i kùlturë. Badéro wa nié mia ło pi lo ta żowé znan czi, bò òsta ło zro bioné
blós w jed ny szkòle – I Òglowòsztôłcą cym Li ceum mio na Kró la Ja -
na III So bie sczégò w Wej ro wie. An ketã wëfùlo wa ło 264 ùczniów
w séwnikù 2010 rokù i czer wiń cu 2011 rokù. An ke ta mia 40 pùnktów,
òbgôdóné tuwò òstó ną òdpòwiescë dóné przez młodzëznã na pi ta nia
sparłãczoné z me dia ma – pra są, te le wi zją i jin ter netã1. 

1 Òdpòwiescë na jiné pi ta nia an ketë òstałë òbgôdóné w hewòtnëch do ka zach:
D. Sta nu le wicz i Ò. Alek san drowskô, Po sta wy mło dzie ży wo bec ję zy ka i kul tu ry ka szub -
skiej (ba da nia pi lo ta żo we) [Òdnie se nia młodzëznë we dle kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë
(pi lo ta żowé badéro wa nia)], w drëku w pòkònfe ren cyj nym, Òglowòpòlskô Nôùkòwô
Kònfe rencjô „Re gio nal nosc i et nicz nosc w parłãczą cy sã Eu ro pie”, Wej rowò 2010;
D. Sta nu le wicz, The use of the Ka shu bian lan gu age from the per spec ti ve of young pe -
ople aged 16–19: Set tings and par ti ci pants, [w:] Neue lin gu isti sche Per spek ti ven: Fe -
st schrift für Abra ham P. ten Ca te, red. W. Kürsch ner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vlie gen
i H. We ber, Frank furt am Ma in 2011, s. 191–203; D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na
mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny i jej uży cie (ba da nia wstęp ne) [Jak
dwajãzëkòwò młodzëzna òce niwô swòjã zna jem notã kaszëbiznë i ji ùżëcé (wstãpné
badéro wa nia), re fe rat, Òglowòpòlskô Kònfe rencjô „Jãzëkòwi, lëte rac czi i kùltu ro wi
òbrôz Pòmòrza dôwni i dzys”, Gduńsk 2011.

ZA JIN TE RE SO WA NIÉ 
MŁODZËZNË
KASZËBSC ZI MA ME DIA MA 
(PI LO TA ŻOWÉ BADÉRO WA NIA)  
Da nu ta Sta nu le wicz (Gduń sczi Ùni wer sy tet)
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Na zôczątkù pôrã słów wëtłó ma cze niô, co je roz mióné przez ter min kaszëbsczé
me dia, chtëren je gwësnym mëslo wim skrócënkã. Mòżna przëjim nąc, że òznôczô òn
nié le no kaszëbskòjãzëkòwé me dia, ale téż pòlskòjãzëkòwé strzod czi ma sowégò
prze kazënkù, jaczé za ji ma ją sã roz ma ji ti ma dzéla ma re gio nu Kaszëbë – np. Sze rok
roz mió ną kùltu rą, hi sto rią czë pòli ti ką.

Ò kaszëbsczich me diach bëło pi sóné wie le ra zy. Na przikłôd, Ce za ri Òbracht -
-Pron dzyń sczi w swòji mo no gra fii Ka szu bi. Mię dzy dys kry mi na cją a re gio nal ną
pod mio to wo ścią2, òmôwiô kaszëbskòjãzëkòwą prasã – m.jin. taczé ti tle jak „Pòme -
ra nia” (wëdôwónô przez Òglo wi Za rząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô),
„Lesôk” (wëdôwó ny w Szëmôłdze przez part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô)
i „Nor da” (dodôwk do „Bôłtëcczégò Dzen ni ka”), jak téż nadôwó ny do 2010 rokù
pro gram Te le wi zji Gduńsk „Rodnô Ze mia”. Kaszëbsczi ma me dia ma za ji ma ją sã téż
ji ny badéro wie, np. Kadz miérz Kle ina3, Da riusz Majkòwsczi4 i Eu ge niusz Prëcz -
kòwsczi5.

Òkróm wspòmnió ny wëżi Te le wi zji Gduńsk, mùsz je òdno to wac dze ja nié
przëmiérzno młodëch sta cjów CSBTV i TTM. Kaszëbsczi jãzëk i sprawë sparłãczoné
z re gionã są przëtomné w jinëch me diach – w ra diu i jin ter ne ce6. Wôrt je tu wëmie -
nic m.jin. Ra dio Kaszëbë, a téż Ra dio Gduńsk, jaczé nadôwô au di cje pòswiãconé
spra wóm re gio nu, a téż kaszëbskòjãzëkòwi pro gram „Na bôtach ë w bòrach” i jin ter -
ne towé starnë taczé jak: „Czëtni ca” (http://www.czet ni ca.org), „Kaszëbskô Wëdo -
wiédnô Star na” (http://ka szu bia.com), „Kaszëbskô Wi ki pe dijô” (http://csb.wi ki pe dia.
org), „Na sze Ka szu by – Za so by Ka szub sko -Po mor skie” (http://www.na sze ka szu by.pl),

Referatë 155

2 C. Òbracht -Pron dzyń sczi, Ka szu bi. Mię dzy dys kry mi na cją a re gio nal ną pod mio to wo ścią [Kaszëbi.
Midzë di skri mi na cją a re gio nal ną pòdmio towòscą], Gduńsk 2002, s. 412–421, téż s. 775–776, za mi ka -
jącé spisënk pra sowëch ti tlów (Pra sa, cza so pi sma biu le ty ny). Zdrzë. téż m.jin. W. Pe pliń sczi, Pra sa lo -
kal na na Po mo rzu w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym i po 1989 ro ku [Lo kalnô pra sa na Pòmòrzim
w midzëwòjno wim dwa dze sce le cym i pò 1989 rokù], „Po me ra nia” 2006, nr 6, s. 10–15.

3 K. Kle ina, Et nicz ność w me diach elek tro nicz nych [Et nicz nosc w elek tro nycznëch me diach], „Po -
me ra nia” 2006, nr 6, s. 8–9.

4 D. Maj kow ski / D. Majkòwsczi, W nie wo li słu cha czy, czy li jak mó wić po ka szub sku w ra diu /
W niewòlë słëchiń ców, to je jak ga dac pò kaszëbskù w ra diu, „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
/ Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2008, s. 140–147.

5 E. Prëczkòwsczi, Ję zyk ka szub ski w dzia łal no ści pu blicz nej i ob ro cie praw nym, a zwłasz cza re -
kla mie, pra sie, ra diu i te le wi zji oraz ad mi ni stra cji, „Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2007, s.73–82
/ E. Prëczkòwsczi, Kaszëbsczi jãzëk w pùblicz nym dze ja nim ë praw nym òbro ce, òsoblëwie w re kla mie,
gazétnic twie, ra dio i te le wi zje, a téż w ad mi ni stra cje, „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2007,
s. 73–81.

6 Zdrzë téż m.jin. In for mo wać i uświa da miać [Jinfòrmòwac i ùswiąd niac] (diskùsjô), „Po me ra -
nia” 2006, nr 6, s. 16–20. Jinfòma cje ò Ra dio Kaszëbë i CSBTV nalôża ją sã m.jin. na jin ter ne to wi star -
nie http://www.ra dio ka sze be.pl, a téż na stro nach prasë, np. CSBTV po więk sza za sięg [CSBTV zwikszô
òbjim], „Po me ra nia” 2011, nr 3, s.65; Ma łe oj czy zny w CSBTV [Małé òjczëznë w CSBTV], „Po me ra -
nia” 2011, nr 5, s. 68; Wa ka cje z CSBTV, „Po me ra nia” 2011, nr 7–8, s. 92.
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„Pro jekt Rast ko Ka szu by” (http://www.rast ko.net/rast ko -ka), star na Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrze sze niô (http://www.ka szu bi.pl) i star na lëte racczégò cząd ni ka
„Zymk” (http://zymk.net)7. 

2. Respònden to wie

Jak wëżi òsta ło wspòmnióné, an ketã wëfùlo welë ùcznio wie I Òglowòsztôłcącégò Li -
ceum w Wej ro wie, ja czi mielë òd 16 do 19 lat. W an ke ce na lazłë sã trzë pi ta nia, chtërne
ti kałë sã zna jem notë kaszëbsczégò jãzëka8 we strzód ùczãstni ków an ketë i jich fa mi liów:

n Czë kòl Ce do ma gôdô sã pò kaszëbskù? 
n Czë Të gôdôsz pò kaszëbskù?
n Czë czedës w Twòji rodzëznie béł ùżi wó ny kaszëbsczi jãzëk? (pi ta nié to bëło

scze ro wóné do lëdzy, co nie gôdelë pò kaszëbskù) 

Òdpòwiescë dóné na te trzë pi ta nia pòzwòlëłë na wëapart nie nié sztërzech kar nów
respònden tów:

n kar no I: respònden to wie i nôlëżnicë fa mi lii, chtërny z ni ma miesz ka ją, gôda ją pò
kaszëbskù; do te kar na wchôda ją téż respònden to wie gôda ją cy pò kaszëbskù,
a nôlëżnicë fa mi lii, ja czi z ni ma miesz ka ją, nie ùżi wa ją tegò jãzëka;
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7 Są to wëbróné kaszëbsczé starnë. Òkróm star nów pro wa dzonëch przez jin sti tu cje, w jin ter ne ce dze -
ja ją kaszëbskòjãzëkòwé starnë i pòswiãconé kaszëbsczi kùltu rze, pro wa dzoné przez pri watnëch lëdzy, np.
„For mae for ma rum” (http://ha na.ka szu bia.com), „Ka szu by No wo ści, Ak tu al no ści, Mu zy ka, Tek sty utwo -
rów, Kul tu ra, Me lo die, Zdję cia” (http://www.fop ke.pl), „Ró man Drzéżdżón | Ro man Drze żdzon: Bëlôk
– czôrno na biôłim” (http://be lok.ka szu bia.com), „Sza di.ka szu bia.com” (http://sza di.ka szu bia.com),
„Titësowô szëflôda” (http://ti tes.ka szu bia.com), „W tã a nazôd” (http://ala.ka szu bia.com). Przëstãp
do wëmie nionëch star nów: 15 séwni ka 2011 r. 

8 D. Sta nu le wicz i Ò. Alek san drowskô, Po sta wy mło dzie ży wo bec ję zy ka i kul tu ry ka szub skiej…;
D. Sta nu le wicz, The use of the Ka shu bian lan gu age from the per spec ti ve of young pe ople…; D. Sta nu le -
wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…. Mùsz je tu przëpòmnąc, że
zna jom notã kaszëbsczégò jãzëka we strzód miesz kań ców Kaszëb badéro welë òstat no – pòd kùńc
XX i na zôczątkù XXI w. – m.jin. M. La to szek, Por tret zbio ro wy Ka szu bów – przy czy nek do te ma tu
[Zbiérny pòrtret Kaszëbów – dokłôdk do temë], „Po me ra nia” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Sënôk, The Ka shu -
bes’ eth nic iden ti ty: Con ti nu ity and chan ge, [w:] The Eth nic Iden ti ties of Eu ro pe an Mi no ri ties: The ory
and Ca se Stu dies, red. B. Sënôk, Gduńsk 1995, s. 155–166; J. Mòrdaw sczi, Sta ty sty ka lud no ści ka szub -
skiej. Ka szu bi u pro gu XXI wie ku [Sta ti sti ka kaszëbsczégò lëdztwa. Kaszëbi na progù XXI wiekù],
Gduńsk 2005; M. Pòrãbskô, Das Ka schu bi sche: Sprach tod oder Re vi ta li sie rung? Em pi ri sche Stu dien zur
eth no lin gu isti schen Vi ta lität einer Sprach min der he it in Po len, München 2006; M. Ma zu rek, Ję zyk ka -
szub ski w ko mu ni ko wa niu się i opi niach Ka szu bów (świa dec twa ba dań so cjo lo gicz nych) [Kaszëbsczi
jãzëk w kòmùnikòwa nim sã i ùdbach Kaszëbów (swiôdec twa so cjo lo gicznëch badéro wa niów)], [w:] Li -
te ra tu ra ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, red. Z. Zie lon ka, Gduńsk 2007, s. 87–101.
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n kar no II: respònden to wie nie gôda ją pò kaszëbskù, ale nôlëżnicë rodzëznë, chtërny
z ni ma miesz ka ją, ùżi wa ją tegò jãzëka do ma;

n kar no III: ani respònden to wie, ani nôlëżnicë jich fa mi liów, chtërny z ni ma miesz -
ka ją, nie gôda ją pò kaszëbskù, rów nak w ùszło ce w rodzëznach ten jãzëk béł ùżi -
wó ny;

n kar no IV: ani respònden to wie, ani nôlëżnicë fa mi liów, ja czi z ni ma miesz ka ją,
nie gôda ją pò kaszëbskù, w ùszło ce w rodzëznach téż ten jãzëk nie béł ùżi wó -
ny; abò respònden to wie nick ò tim nie wie dzą (abò nie delë na to pi ta nié ni żód -
ny òdpòwiescë).

W badéro wa nim òsta ło przëjim niãtëch pò 40 wëbrónëch kaw la ma lëdzy, przed -
stôwców wëmie nionëch wëżi sztërzech kar nów we strzód 264 ùczniów, ja czi wëfùlo -
welë an ketã. Ta be la 1 pre zentëje rozdzél wôrtno tów w apartnëch kar nach, z da nim
bôcze niégò na pëłc respònden tów. We wszëtczich sztërzech kar nach wie le wi cy je
respònden tów białczënégò szlachù – apart noscë te są òdbi cym di spropòrcji midzë
wielëną dzéwczãtów a knôpów ùczącëch sã w òglowòsztôłcącëch li ce ach.

Je téż mùsz wëtłó maczëc, że młodzëzna z kar na I co le ma ło ni mô wësok òtak -
so wóné swòji zna jem notë kaszëbsczégò jãzëka, wëstôwia jącë so strzédno notã kòl
do sta tecz ny [sy ga ją cy]9.

Referatë 157

Ta be la 1
Zna jem no ta kaszëbsczégò jãzëka we strzód respònden tów 

i jich fa mi liów

Pëłc

Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV

Σ
– jo abò nié,
respòndent 

– jo, 
do ma 

kaszëbsczi

– jo
respòndent

– nié, 
do ma 

kaszëbsczi

respòndent 
– nié, 
czedëś 
fa mi liô 
– jo, 
do ma 

kaszëbsczi 
– nié

respòndent
– nié, 
czedës 
fa mi liô 
– nié, 
do ma 

kaszëbsczi 
– nié 

Biał czi 27 33 28 30 118

Chło pi 13 7 12 10 42

Σ 40 40 40 40 160

9 D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…
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3. Pi ta nia an ketë ti ka jącé sã me diów

Respònden to wie òstelë pòpro szo ny ò da nié òdpòwiescë na hewòtné pi ta nia, chtërnëch
célã bëło zbadéro wa nié czãstotë kòrzësta niô z kaszëbsczich me diów10:

1. Czë òbzérôsz te le wi zyjné pro gramë pò kaszëbskù abò ò kaszëbsczi te ma ti ce? 
2. Czë słëchôsz Ra dia Kaszëbë (abò ji ny sta cji, jakô nadôwô pro gramë pò kaszëbskù

abò ò kaszëbsczi te ma ti ce)?
3. Czë zazérôsz na kaszëbsczé jin ter ne towé starnë? 
4. Czë czëtôsz prasã (cząd ni czi, dodôwczi do gazétów) wëdôwó ną w kaszëbsczim

jãzëkù abò pòswiãco ną kaszëbsczi te ma ti ce wëdôwó ną pò pòlskù? 

Do wëbòru ùcznio wie mielë sztërë mòżlëwé òdpòwiescë: jo, czãsto; jo, téj -séj; jo,
rzôdkò; nié, nigdë. Òkróm te, òstelë pòpro szo ny ò pòda nié ti tlów czëtónëch cząd ni -
ków i gazétów, słëchónëch au di cjów i òbzérónëch pro gra mów, a téż na wie dzónëch
jin ter ne towëch star nów.

Mòżna miec tuwò za strze dżi do kon ti nu um czãsto – téj -séj – rzôdkò – nigdë, bò
pòjãca czãsto, téj -séj i rzôdkò są roz ma ji ce jin ter pre to wóné przez respònden tów.
Gwës nôba rżi au to ri tet ną òdpòwie scą – z pòzdrzatkù na rów no znacz nosc – je w tim
przëtrôfkù nigdë.

Òkróm tëch sztërzech pi ta niów, w an ke ce na lazłë sã dwa jiné ti ka jącé sã
kaszëbsczich me diów:

5. Czë jes dbë, że kaszëbsczi kùlturë i jãzëka w me diach je 

q za wie le?     q tëli, co mia łobë bëc?      q za ma ło?      q ni móm dbë

6. Je żlë w pòprzédnym pi ta nim jes wëbrôł/wëbra ła òdpòwiesc „za ma ło”, czegò
pòdług Ce felëje w me diach (np. ja czich felëje pro gra mów/ar ti klów)? 

4. Re zul tatë badéro wa niô – pòpu lar no ta me diów

W tim dzélu òstó ną przed sta wióné òdpòwiescë na pi ta nia, dóné przez sztërë kar na
respònden tów. 

4.1. Pòpu lar no ta me diów w apartnëch kar nach
W kar nie I, jaczé de klarëje zna jEm notã kaszëbsczégò jãzëka, nôba rżi pòpùlar nym
strzodkã ma sowégò prze kazënkù je ra dio, chtërnégò nigdë nie słëchô le no 15%
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10 Pi ta nia są w anek su.
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Referatë 159

respònden tów, wik szi dzél (40%) słëchô rzôdkò, a pò 22,5% czãsto abò téj -séj. Drëdżi
plac za jimô te le wizjô, ja ką òbzérô téj -séj 32,5% badéro wónëch, 42,5% rzôdkò,
a 22,5% – nigdë. Pra sa je mni pòpùlarnô: 20% czëtô jã téj -séj, 27,5% rzôdkò. Nômni
pòpùlar nym me dium je in ter net – wik szosc respònden tów (75%) nigdë nie na wiédzô
kaszëbsczich in ter ne towëch star nów, a 27,5% ro bi to rzôdkò. Rozdzél òdpòwie sców
ùdo stónëch w kar nie I je przed sta wio ny w ta belë 2.

W kar nie II, do chtërnégò wchôda ją ùcznio wie, co nie gôda ją pò kaszëbskù, 
ù chtërnëch do ma ùżiwô sã tegò jãzëka, ra dio téż je nôba rżi pòpùlar nym kaszëbsczim
strzodkã ma sowégò prze kazënkù: 40% słëchô ra diowëch au di cjów czãsto abò tej -
-sej, 35% – rzôdkò, a 25% nigdë tegò nie ro bi. Te le wizjô téż je sã na drëdżim pla -
cu – 25% òbzérô jã czãsto abò téj -séj. Trze cy môl mô pra sa – 67,5% nigdë nie czëtô
tek stów w kaszëbsczim jãzëkù abò ò Kaszëbach, jaczé sã w ni nalôża ją, a czwiôrti
plac to kaszëbsczé starnë w in ter ne ce, chtërnëch nigdë nie na wiédzô 85% respònden -
tów z tegò kar na. Rozdzél òdpòwie sców dónëch przez kar no II przed sta wio ny je
w ta be le 3.

W kar nie lëdzy, chtërny ma ją kaszëbsczi pòchòdzënk, le nie gôda ją pò kaszëbskù
i ni ma ją kòntak tu z tim jãzëkã do ma, mni lëdzy jin te resëje sã kaszëbsczi ma me dia -
ma (zdrzë ta be la 4), rów nak zôs nôba rżi pòpùlar nym me dium je ra dio, a nômni
pòpùlar nym – jin ter net. 57,5% słëchô ra dia, co le ma ło rzôdkò; 50% òbzérô kaszëbsczé
pro gramë w te le wi zji chòcle rzôdkò; 20% rzôdkò czëtô kaszëbską prasã.

Me dium Czãsto Téj -séj Rzôdkò Nigdë Σ

Te le wizjô
1

2,5%
13

32,5%
17

42,5%
9

22,5%
40

100%

Ra dio
9

22,5%
9

22,5%
16

40%
6

15%
40

100%

Jin ter net
0

0%
1

2,5%
9

22,5%
30

75%
40

100%

Pra sa
0

0%
8

20%
11

27,5%
21

52,5%
40

100%

Ta be la 2
Kar no I (respònden to wie gôda ją pò kaszëbskù) 

– rozdzél òdpòwie sców na pi ta nia ti ka jącé sã czãstotë kòrzësta niô
z kaszëbsczich me diów (n = 40)
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Me dium Czãsto Téj -séj Rzôdkò Nigdë Σ

Te le wizjô
2

5%
8

20%
13

32,5%
17

42,5%
40

100%

Ra dio
3

7,5%
13

32,5%
14

35%
10

25%
40

100%

Jin ter net
0

0%
0

0%
6

15%
34

85%
40

100%

Pra sa
0

0%
6

15%
7

17,5%
27

67,5%
40

100%

Ta be la 3
Kar no II (respònden to wie nie gôda ją pò kaszëbskù, ale do ma ten jãzëk 

je ùżi wó ny przez jinëch nôlëżni ków rodzëznë) 
– rozdzél òdpòwie sców na pi ta nia ti ka jącé sã czãstotë kòrzësta niô

z kaszëbsczich me diów (n = 40)

W IV kar nie, w ja czim na lezlë sã ùcznio wie, chtërny nie zna ją kaszëbiznë i ni
ma ją kaszëbsczégò pòchòdzënkù, za jin te re so wa nié kaszëbsczi ma me dia ma je
nômniészé: 72,5% nie słëchô kaszëbsczich au di cjów w ra diu, 75% nie òbzérô
kaszëbsczi te le wi zji, 85% nie czëtô kaszëbsczi prasë i 90% nie zazérô na kaszëbsczé
jin ter ne towé starnë (zdrzë ta be la 5).

W drëdżim dzélu òbga di wónëch pi ta niów ùcznio wie bëlë pro szo ny ò pòda nié
ra diowëch i te le wi zyjnëch sta cjów i pro gra mów, a téż pra sowëch ti tlów i in ter ne to -
wich star nów. Wie le respònden tów nie da ło ni żód ny òdpòwiescë, wie le òdpòwie -
dza ło ba ro òglowò, np. CSBTV (bez pòda niô kònkretnëch pro gra mów).

W òdpòwiescë na pi ta nié, ja czich pro gra mów słëcha ją, respònden to wie pi selë,
że słëcha ją au di cji Ra dia Kaszëbë i Ra dia Gduńsk. Przi kła dowé òdpòwiescë brzëmiałë
tak: „wszëtczé pro gramë”, „tegò, co pra wie le cy”, „jak włączã, to słëchóm wszë -
tczégò”, „mùzyczné pro gramë”, „wia dła, pro gno za wio dra”. Pôrã lëdzy pòda ło nadô -
wó ny w Ra dio Kaszëbë pro gram „Gòspòda pòd Żubrã”. Nie jed ny respònden to wie
pòdôwelë wëja snie nia, dlôcze słëcha ją ra diowëch au di cjów, np. „Ra dio Kaszëbë, 
bò mëma lu bi”, „Ra dio Kaszëbë, mùszeb no”. Żlë ji dze ò te le wizjã, ùcznio wie wë-
mie ni  welë CSBTV i TTM, a téż nie nadôwó ny ju pro gram Te le wi zji Gduńsk „Rod-
nô Ze mia”. We strzód nôwi cy wëmie ni wónëch przez młodzëznã pra sowëch ti tlów
na lazłë sã „Nor da” (dodôwk do „Bôłtëcczégò Dzen ni ka”), „Lesôk” (wëdôwó ny
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Me dium Czãsto Téj -séj Rzôdkò Nigdë Σ

Te le wizjô
1

2,5%
2

5%
7

17,5%
30

75%
40

100%

Ra dio
1

2,5%
2

5%
8

20%
29

72,5%
40

100%

Jin ter net
1

2,5%
1

2,5%
2

5%
36

90%
40

100%

Pra sa
0

0%
1

2,5%
5

12,5%
34

85%
40

100%

Ta be la 5
Kar no IV (respònden to wie nie gôda ją pò kaszëbskù, miesz ka jącé 

z ni ma fa mi lie téż nié, w ùszło ce jãzëk ten nie béł w fa mi lie ùżi wó ny)
– rozdzél òdpòwie sców na pi ta nia ti ka jącé sã czãstotë kòrzësta niô

z kaszëbsczich me diów (n = 40) 

Me dium Czãsto Téj -séj Rzôdkò Nigdë Σ

Te le wizjô
0

0%
3

7,5%
17

42,5%
20

50%
40

100%

Ra dio
2

5%
4

10%
17

42,5%
17

42,5%
40

100%

Jin ter net
0

0%
0

0%
1

2,5%
39

97,5%
40

100%

Pra sa
0

0%
0

0%
8

20%
32

80%
40

100%

Ta be la 4
Kar no III (ani respònden to wie, ani miesz ka jącé z ni ma fa mi lie 

nie gôda ją pò kaszëbskù, ale w ùszło ce ten jãzëk béł w rodzëznie ùżi wó ny)
– rozdzél òdpòwie sców na pi ta nia ti ka jącé sã czãstotë kòrzësta niô

z kaszëbsczich me diów (n = 40) 
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Ta be la 6
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié ti ka jącé sã czãstotë òbzéra niô 

kaszëbsczich pro gra mów w te le wi zji 

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV Σ

Czãsto
1

2,5%
2

5%
0

0%
1

2,5%
4

2,5%

Téj -séj
13

32,5%
8

20%
3

7,5%
2

5%
26

16,25%

Rzôdkò
17

42,5%
13

32,5%
17

42,5%
7

17,5%
54

33,75%

Nigdë
9

22,5%
17

42,5%
20

50%
30

75%
76

47,5% 

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%

w Szëmôłdze), „Po me ra nia” i „Zymk” (lëte rac czi cząd nik), a téż pa ra fialné gazétczi.
Jed na z respòndent ków z kar na I da ła ta ką òdpòwiesc: „Pa ra fialnô gazétka (na òstat -
ny star nie są szpòrtë pò kaszëbskù)”, co wëra zno su gerëje, że szpòrt pò kaszëbskù
je atrak cyj ny. Żlë ji dze ò na wiédza nié kaszëbsczich star nów w in ter ne ce, wie le
kònkretnëch star nów mło di lëdze nie pòdelë, òdno to wóné òstałë taczé òdpòwiescë
jak „star na Ra dia Kaszëbë”, „star na kaszëbsczi piel grzim czi”, „ò Alek san drze
Majkòwsczim, jegò lëte ra tu rze”. Béł téż je den znankòwny kòmentôrz ti ka ją cy sã
kaszëbsczich in ter ne to wich star nów: „A są taczé?”

4.2. Pòpùlar no ta apartnëch me diów 
Chcemë terô przëjim nąc ji ny pòzdrzatk na wëżi przed sta wioné lëczbòwé dóné, co
pòzwòli na ma przërów nac pòpùlar notã me diów w sztërzech kar nach respònden tów
i ùdo stac ca łowné zdrze nié na òbga di wóné zja wisz cza. Ta be le 6–9 przedstôwia ją
pòpùlar nosc apartnëch me diów we strzód badéro wónëch kar nów młodzëznë.

Jak mòżna sã bëło spòdze wac, zna jemnòta kaszëbsczégò jãzëka i kaszëbsczi
pòchòdzënk ma ją cësk na pòpùlar notã kaszëbsczich me diów. Nimò to rów nak, we -
strzód młodëch miesz kań ców nordë Kaszëb, ja czi ni ma ją kaszëbsczich kòrze -
niów, téż je wi dzec za jin te re so wa nié kaszëbsczi ma strzod ka ma ma sowégò prze -
kazënkù.
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Ta be la 7
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié ti ka jącé sã czãstotë słëcha niô 

kaszëbsczich ra dio wich pro gra mów 

Ta be la 8
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié ti ka jącé sã czãstotë czëta niô 

kaszëbsczi prasë

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV Σ

Czãsto
0

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

0%

Téj -séj
8

20%
6

15%
0

0%
1

2,5%
15

9,375%

Rzôdkò
11

27,5%
7

17,5%
8

20%
5

12,5%
31

19,375%

Nigdë
21

52,5%
27

67,5%
32

80%
34

85%
114

71,25%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV Σ

Czãsto
9

22,5%
3

7,55%
2

5%
1

2,5%
15

9,375%

Téj -séj
9

22,5%
13

32,5%
4

10%
2

5%
28

17,5%

Rzôdkò
16

40%
14

35%
17

42,5%
8

20%
55

34,375%

Nigdë
6

15%
10

25%
17

42.5%
29

72.5%
62

38,75%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%
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Żlë dómë bôcze nié na nôba rżi au to ri tet ną òdpòwiésc – nigdë, ran kingòwô lësta
zôs pòcwier dzywô nôwik szą pòpùlar nosc kaszëbsczich ra diowëch pro gra mów we -
strzód wszëtczich 160 badéro wónëch ùczniów (ta be la 10).

Mòżna bë bëło mëslec nad przëczëna ma pierszégò môla ra dia na ran kingòwi lësce.
Jed ną z przëczënów ta czi sto jiznë mògą bëc atrak cyjné dlô młodzëznë pro gramë (np.
mùzyczné i sa ti riczné). Ji nym dzej nikã mòże bëc téż nie rów no mia rowé roz wicé
jãzëkòwëch spòsob no sców – młodzëzna, jakô zna je kaszëbsczi jãzëk, nôwëżi ù se òce -
niwô spòsob nosc słëcha niô (pó zni za régą: czëta niô, gôda niô i pi sa niô)11. Kòrzësta nié
z ra dia i te le wi zji brëkùje roz mie niégò pi sónégò tek stu, za to kòrzësta nié z prasë i in -
ter ne tu – roz mie niô pi sónégò tek stu. Lëdze, ja czi nie gôda ją pò kaszëbskù, czãsto de -
klarëją, że roz mie ją ten jãzëk w co dniowëch kôrbión kach, dlôte téż słëcha nié ra dia czë
òbzéra nié te le wi zji nie ro bi ji ma wikszégò jiw ru. Je żlë ji dze ò mùzyczné au di cje, czãsto
pòdôwóné przez respònden tów, spiéwów mòżna z lubkòscą słëchac bez roz mie niégò
jich tek stów. Òkróm te, kąsk mniészô pòpùlar no ta te le wi zji mòże bëc skùtkã tegò, że
mni lëdzy mô przistãp do kaszëbsczi te le wi zji jak do ra dia (CSBTV je przistãpnô
w sécach ka blo wi te le wi zji12). Dodôwkòwò, żelë do ma je je den zdrzélnik, mło di lëdze

164 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

11 D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…
12 Zdrzë m.jin. Te le wi zja z Po mo rza CSBTV dla wi dzów sie ci ka blo wej Vec tra! [Te le wizjô z Pòmòrzô

CSBTV dlô òbzérni ków ka blo wi sécë Vec tra!] „Po me ra nia” 2011, nr 7–8, s. 92.

Ta be la 9
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié ti ka jącé sã czãstotë na wiédza niô

kaszëbsczich in ter ne towëch star nów.

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV Σ

Czãsto
0

0%
0

0%
0

0%
1

2,5%
1

0,625%

Téj -séj
1

2,5%
0

0%
0

0%
1

2,5%
2

1,25%

Rzôdkò
9

22,5%
6

15%
1

2,5%
2

5%
18

11,25% 

Nigdë
30

75%
34

85%
39

97,5%
36

90%
139

86,875%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%
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mògą miec ma łi cësk na wëbór òbzérónëch pro gra mów – de cy zje są czãsto w rãkach
mëmczi czë tat ka abò jinëch star szich lëdzy (np. bra cy nów abò so strów)13. 

5. Òtak so wa nié bëtnoscë kaszëbsczégò jãzëka 
i kùlturë w me diach

Dwa òstatné òbga di wóné tu pi ta nia an ketë ti kałë sã òcenë bëtnoscë kaszëbsczégò
jãzëka i kùlturë w me diach. Młodzëzna òsta pòpro szonô ò da nié òdpòwiescë na pi -
ta nié, czë jãzëka i kùlturë je w me diach za wie le, tëli, co mia łobë bëc, czë za ma ło.
Ta be la 11 przedstôwiô rozdzél òdpòwie sców na to pi ta nié.

Jak pòka zy wa ją dóné w ta belë 11, òtak so wa nié bëtnoscë kaszëbiznë i kaszëbsczi
kùlturë w me diach je sparłãczoné ze zna jem no tą jãzëka i pòchòdzënkã – nicht z kar -
na I nie je dbë, że ti bëtnoscë je za wie le, za to òdpòwiesc tã mô pòdczorch niãté 20%
respònden tów z kar na IV. Przez pòło wa (52,5%) ùczniów z kar na I wëbra ła òdpòwiesc
za ma ło, za chtërną bëło 7,5% z kar na IV. Do te, w tim kar nie 60% ni mô dbë, co je
znan ką felënkù za jin te re so wa niô kaszëbsczi ma me dia ma.

Lëdze, ja czi wëbrelë òdpòwiesc za ma ło, òstelë pòpro szo ny w pòstãpnym pi ta -
niu ò pòda nié, czegò felëje w me diach – ja czich ar ti klów w pra se, pro gra mów w ra -
diu i te le wi zji. Rów nak, jist no jak w przëtrôfkù chùdzy òbga di wónëch pi ta niów, wie -
le respònden tów nie da ło ni żód ny òdpòwiescë na to pi ta nié. Ti, co òdpòwie dzelë, pi -
selë òglowò ò felënkù wia dłów w kaszëbsczim jãzëkù, a téż tek stów i pro gra mów

Referatë 165

13 Za zmer ka nié tegò sert no dzãkùjã Wa sce Pio tro wi Dze ka now sczémù.

Ta be la 10
Ran kingòwô lësta pòpùlar notë kaszëbsczich me diów we strzód 

wszëtczich ùczãstni ków badéro wa niô (n = 160)

Môl w ran kin gu Me dium Wielëna i pro ceńt
òdpòwie sców nigdë

1 Ra dio
62

38,75%

2 Te le wizjô
76

47,5%

3 Pra sa
114

71,25%

4 Jin ter net
139

86,875%
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ti ka jącëch sã kùlturë, jãzëka i tu ri sticznëch wôrtno tów re gio nu. Je den czło wiek z kar -
na I mô pòdsz trich niãté felënk pro gra mu „Rodnô Ze mia” w te le wi zji. Hewò przi kła -
dowé òdpòwiescë (pisënk je òri gi nal ny): „Bra ku je ‘Wia do mo ści’ w wer sji ka szub -
skiej, pro gra mów mu zycz nych z mu zy ką ka szub ską w te le wi zji ogól no do stęp nej”,
„Ogól no do stęp nych wia do mo ści w ję zy ku ka szub skim”, „O tra dy cji”, „Hu mo ru”,
„hmm mo że ja kichś kon kur sów, pro gra mów pro mu ją cych kra jo braz i kul tu rę,
w CSBTV za ma ło te go jest”, „pro gra mów do ty czą cych Ka szu bów i ich kul tu ry
(o wie le wię cej sły szy się o gó ra lach, ślą za kach)”, „są te, któ re po win ny być, ale
nada wa ne są zbyt rzad ko”.

6. Wnio sczi

We strzód kaszëbsczich me diów – jak pòka zy wa ją re zul tatë badéro wa niów zro bionëch
we strzód młodzëznë, chtërna ùczi sã w I Òglowòsztôłcą cym Li ceum w Wej ro wie
– nôwik szą pòpùlar notã mô ra dio, a òsoblëwie stacjô Ra dio Kaszëbë. Na drëdżim
môlu nalôżô sã te le wizjô, na trze cym pra sa, a jin ter net za jimô slédny, czwiôrti plac.
Jak ju wëżi òsta ło zabédo wóné, przëczënów pòpùlar notë kaszëbsczich ra dio wich au -
di cjów mòżna szëkac w jich atrak cyj no ce, przistãpnoscë i roz mie nim gôdó ny
kaszëbiznë.

Kaszëbsczich ra diowëch au di cjów słëchô – czãsto, tej -sej abò rzôdkò – 85%
młodzëznë, jakô zna je kaszëbsczi jãzëk i 27,5% młodzëznë bez kaszëbsczégò
pòchòdzënkù. 25% z tegò òstatnégò kar na òbzérô (rzôdkò, ale rów nak òbzérô)
kaszëbsczé pro gramë w te le wi zji, 15% sygô pò kaszëbską prasã. Re zul tatë te mògą

166 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

Ta be la 11
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié ti ka jącé sã òcenë bëtnoscë 

kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë w me diach 

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV Σ

Za wie le
0

0%
1

2,5%
3

7,5%
8

20%
12

7,5%

Tëli, co 
mia łobë bëc

11
27,5%

11
27,5%

16
40%

5
12,5%

43
26,875%

Za ma ło
21

52,5%
15

37,5%
5

12,5%
3

7,5%
44

27,5%

Ni móm dbë
8

20%
13

32,5%
16

49%
24

60%
61

38,125%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%
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pòka zy wac na za jin te re so wa nié tëch lëdzy nimùszeb no kaszëbsczim jãzëkã, ale
mòże kùltu rą i gwës spra wa ma re gio nu, w ja czim miesz ka ją.

W pòdrechòwa nim je mùsz scwierdzëc, że badéro wa nia pòka zy wa ją, że
kaszëbsczé me dia – tak kaszëbskòjãzëkòwé, jak i pòlskòjãzëkòwé, chtërne za -
ji ma ją sã re gionã Kaszëbë – słu żą nié le no lëdzóm zna ją cym kaszëbsczi jãzëk.
Zdôwô sã, że kluczã do zwik sze niô pòpùlar notë me diów je atrak cyj no ta te le -
wi zyjnëch/ra diowëch pro gra mów i pra sowëch tek stów, tak żelë ji dze ò zam -
kłosc, jak i fòrmã. Atrak cyj no ta bédënkù me diów mòże miec cësk na zdrze nié
na kaszëbsczi jãzëk i kùlturã jak no zja wisz cza cze kawé i pòczestné, wôrt pia -
sto wa niô i roz wi ja niô.

Pòdzãkòwa nia

Chca łabë jem nôsert ni pòdzãkòwac Wast nie mgr Bòże nie Con ra di, Di rek tor I Òglo -
wòsztôłcącégò Li ceum mio na Kró la Ja na III So bie sczégò w Wej ro wie za żëcznosc,
a téż szkól nym ti szkòłë za zro bie nié an ketë w swòjich kla sach: Wast nie mgr Alek san -
drze Ka ni, Wast nie mgr Ju sti nie Makòwsczi -Be di nek, Wast nie mgr Éwie Mi ziar sczi,
Wast nie mgr Do mi ni ce Se ro wi, a téż Wast nie mgr Béja ce Sta szak. Jem téż ba ro wdzãcz -
nô Wast nie Òldze Alek san drow sczi z Jin sti tu tu Anielszczëznë Gduń sczégò Ùni wer sy -
te tu za we spół robòtã w zro bie nim an ketë i Wast nie dr Béace Jackòwsczi z Ka tedrë
Szta ti sti czi Gduń sczégò Ùni wer sy te tu za nadzwëkòwò wôrtné ùwôdżi.

Referatë 167
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Aneks
Pi ta nia an ketë ti ka jącé sã me diów

1. Czë òbzérôsz te le wi zyjné pro gramë pò kaszëbskù abò ò kaszëbsczi te ma ti ce?

q jo, czãsto     q jo, tej -sej      q jo, rzôdkò      q nié, nigdë

Je żlë jo, jaczé? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Czë słëchôsz Ra dia Kaszëbë (abò ji ny sta cji, chtërna nadôwô pro gramë pò
kaszëbskù abò ò kaszëbsczi te ma ti ce)?

q jo, czãsto     q jo, tej -sej      q jo, rzôdkò      q nié, nigdë

Je żlë jo, ja czich pro gra mów słëchôsz?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Czë zazérôsz na kaszëbsczé in ter ne towé starnë?

q jo, czãsto     q jo, tej -sej      q jo, rzôdkò      q nié, nigdë

Je żlë jo, jaczé? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Czë czëtôsz prasã (cząd ni czi, dodôwczi do gazétów) wëdôwó ną
w kaszëbsczim jãzëkù abò pòswiãco ną kaszëbsczi te ma ti ce wëdôwó ną 
pò pòlskù?

q jo, czãsto     q jo, tej -sej      q jo, rzôdkò      q nié, nigdë

Je żlë jo, jaczé cząd ni czi, gazétë czëtôsz?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Czë jes dbë, że kaszëbsczi kùlturë i jãzëka w me diach je

q za wie le?     q tëli, co mia łobë bëc?      q za mało?      q ni móm dbë

6. Je żlë w pòprzédnym pi ta nim jes wëbrôł/wëbra ła òdpòwiesc „za ma ło”,
czegò pòdług Ce felëje w me diach (np. ja czich felëje pro gra mów/ar ti klów)? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 W Lëte ra tu rze òstałë za cy to wóné le no nôwôżniészé pùbli ka cje: Po po wska -Ta -
bor ska 1994: 15–25 Po po wska -Ta bor ska 1996: 11–16 Po po wska -Ta borska 2001:
243–255 Po po wska -Ta bor ska 2002: 122–129 Po po wska -Ta bor ska 2006: 141–150 ëtd.

ROBÒTA NAD PIERS ZIM
KASZËBSKÒ-SERB SC ZIM

SŁOWÔRZÃ
Dušan -Vla di slav Paždjer ski

0. Wpro wa dze nié

W nym do ka zu przedstôwióm ùdbã kaszëbskò-serb sczégò sło wa rza
(spòdlo wi słowôrz w ja czim je kòl 15 000 ha słów), jak téż pro blemë,
chtërne pòjôwia ją sã òb czas ùsôdza niô taczégò sło wa rza. Żlë ji dze 
ò dwùjãzëkòwą kaszëbską lek sykògra fiã, mëszlã, że nen słowôrz
bãdze wiôldżim pòkrokã, temù że w jegò przërëchto wa nim mdą
wëzwëskóné gwësné za bie dżi, jaczé do nąd w ti lek sykògra fie nie
bëłë wëzwëskóné. Rechùjã, że bëlniészé òbtak so wa nié pòcwier dzy
nã tezã, ale ju terô mòże ùznac, że òpùblikòwa nié samégò sło wa rza
dô wëmierné kòrzëscë w ùsôdza nim dwajãzëkòwëch sło wa rzów, w ja -
czich jed nym z ele men tów je kaszëbsczi jãzëk.

1. Kaszëbsczé dwajãzëkòwé sło wa rze

1.1. Hi sto ricz ny przezérk

Jak do terô ò kaszëbsczich sło wa rzach nôwi cy pi sa ła H. Pòpòw -
skô-Tabòrskô1.
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Pier szi kaszëbsczi dwajãzëkòwi słowôrz to môłi nie mieckò-kaszëbsczi słowôrz
pa sto ra G. L. Lor ka, ja czi pòwstôł w rãkòpi su ë chtëren pew no pòwstôł miãdzë 1843
i 1850 r. Pier szi drëkòwó ny (kaszëbskò-ru sczi) słowôrz béł òpùblikòwó ny jak no dzél
wiãkszégò stu dium: Остатк иСл авян на южном берегу Бал тi йск аго моря, pió -
ra znónégò ru sczégò sla wistë A. Hil fer din ga (rus. A. Гильфердинг, Hil fer ding
1862: 169–191). Môłi kaszëbskò-pòlsczi słowôrz (230 ha słów) pier szi rôz béł
òpùblikòwó ny jak no dzél pòémë H. Der dow sczégò O pa nu Czor liń scim co do Puc -
ka po se ce ja choł (Der dow ski 1990: 143–146). Pierszé samòdzelné wëda nié dwa -
jãzëkòwégò sło wa rza (tak pò prôwdze kaszëbskò-pòlsczégò chòc au tór pòdôwô
pòlsczi òpisënk kòżdégò kaszëbsczégò ha sła, a nié jegò pòlską rów no znaczënã)
pùblikùje G. Pòbłoc czi w 1887 r. pt. Słow nik ka szub ski z do dat kiem idy oty zmów cheł -
miń skich i ko ciew skich (Po błoc ki 1887).

Wëżi wëpi só ną lëstã, jak téż czi le pùbli ka cjów, ò ja czich nie bëło nad czid nioné,
mùsz je trak to wac jak no gwësny ôrt przed hi sto rii kaszëbsczi dwajãzëkòwi lek -
sykògra fii. Prôwdzëwô hi sto riô za czinô sã razã z pùbli ka cją sło wa rza S. Ramùłta
(Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Ramùłt 2003), chtëren béł wëdó -
ny bez Pòlską Aka de miã Nôùków i Ùmiejãtno sców z Krakòwa w 1893 r. Słowôrz
béł ba ro do brze òbtak so wó ny w wëdôwi znowëch re cen zjach, a w jed ny béł na wet -
ka pòrów nó ny do sło wa rza refòrma to ra serb sczégò jãzëka Vu ka Ste fa no vi cia Ka -
ra dżi cia (!):

Żlë ji dze ò do kład nosc ë grun tow nosc mòże pòrów nac dokôz Wastë Ramùł-
ta le no ze sło warzã Vu ka Ka ra dżi cia, ò jaczégò zalétach tak jô, jak no i jin szi ùcza -
łi tak pòlsczi jak i za gra nicz ny wëpòwie dzelë jed no zda nié – jak nôwiãkszégò 
ùzna niô.2

Donëchczôs dwajãzëkòwé kaszëbsczé sło wa rze wëdôwóné bëłë le no jakò di fe ren -
cyjné, tj. za pi sy wóné w nich bëłë le no ne ha sła, jaczé w wiôldżim dzélu (etimòlo gicz -
no abò znaczënkòwò) apart niłë sã òd pòlsczégò jãzëka (temù, że wnen czas, ùznôwelë
że kaszëbi zna to dia lekt pòlsczégò jãzëka); S. Ramùłt pier szi rôz w sa mòdzel no wëdó -
nym sło wa rzu za czął kaszëbiznã trak to wac jak no apart ny jãzëk (co pòstrzédno pò -
cwierdzëła téż Krakòwskô Aka de miô, wëdôwa jącë słowôrz). Wëda nié sło wa rza tak
ùło żonégò da ło wie le spiérków, przede wszëtczim w Pòlsce, a pòtemù téż w sło wiań -
sczi i swia to wi sla wi sti ce (na diskùsjô, w gwësnym dzélu warô na wet ka do dzysô
miãdzë war szaw sczim kaszëbòlo gicz nym strzo do wiszczã – jaczé wcyg je dbë, że ka -
szëbsczi jãzëk to dia lekt pòlsczégò jãzëka – i gduń sczim kaszëbòlo gicz nym òstrzódkã3),
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2 Dzél re cen zji krakòwsczégò pro fe so ra A. Ka linë (Ho ro dy ska 1993: XXII).
3 Przëstój nicë teo rii, że kaszëbsczi jãzëk to dia lekt są pò dzys dzéń ba ro ak tiw ny. Je jich òstrzódk to

Pòlskô Aka de miô Nôùków, jakô pra wie niedôwno skùńczëła wëda wac (2010) szes c tomòwi Słow nik ety -
mo lo gicz ny ka szubsz czy zny (War sza wa 1994–2010, t. 1–6). Je jich szlachã, w dzélu, ji dze Serbskô Aka -
de miô Nôùków i Ùmiejãtno sców w swòjim sło wa rzu pt. Етимолошк и речник српског језик а, w ja -
czim kaszëbsczé sło wa są le no tedë, czej apart nią sã òd pòlsczich sło wów, co nie tikô sã jin szich sło wiań -
sczich jãzëków (Paždjer ski 2009: 39).
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co do pro wadzëło do pòwsta niô tzw. kaszëbsczi sprawë4 i kùńc kùńców za cwierdzëło
sta tus kaszëbsczégò jãzëka we strzód sło wiań sczich jãzëków, a rów no cza sno mia ło
cësk na wiãkszé za jin te re so wa nié nym za gad nie nim we strzód samëch Kaszëbów
(Tre der 19952) i, kùresz ce do pro wadzëło do wzmòcnie niô kaszëbsczi nôrod ny
swiądë.5

Co pa jącë sã do cza sów, czedë S. Ramùłt ùsôdzôł swój słowôrz, ni mòże ga dac
ò kaszëbsczi òrto gra ficz ny abò òglowòjãzëkòwi nor mie. S. Ramùłt ùsôdzô swòjã
gwôsną òrto gra ficz ną normã, w ja czi chce zmiescëc ca łą bòkad nosc kaszëbsczi fòne -
ti czi, co do lma czi we wstãpie (Ra mułt 2003: 475/XXIII -480/XXVIII). Słowôrz S.
Ramùłta nie je di fe ren cyj ny i wnet ka kòl kòżdégò kaszëbsczégò sło wa pòdôwô czi -
le pòlsczich rów no znaczënów, a na kùńcu dôwô chòc jed no przi kła dowé zda nié, ale
nie pòdôwô zdrzó dłów.

Mòże rzec, że dzys dniowé wëda nia sło wa rza S. Ramùłta (pòcząwszë òd 2003 r.),
w kaszëbsczim jãzëkù pòstrzédno speł ni wa ją rolã nor ma tiwnégò ùczbòwni ka, bò
fachòwé ùdzys dnio wie nié sło wa rza we dle wskôzów dzys dniowégò kaszëbsczégò
pisënkù, zrëchto wóné bez J. Trédra, do pro wadzëło do te, że słowôrz je wcyg ùżi wó -
ny, przedstôwia jącë le no kąsk ba rżi ar cha jicz ny jãzëkòwi ma te riał (wiãcy jak 18 000
ha słów).

1.2. Nônowszé sło wa rze
Wëmie ni wa jącë spe cja li sticzné nôùkòwé pùbli ka cje w fòrmie sło wa rzów (Lo -
rentz 1908–1912, Lo rentz 1958–1983, Stie ber/Po po wska -Ta bor ska 1964–1978, Sych -
ta 1967–1976), mùsz je nad czid nąc ò czi le nowëch wëda niach, jaczé chcałëbë wniesc
pew ną nor ma tiw nosc do kaszëbsczégò jãzëka i jegò pisënkù. Gôdka tuwò, chro no -
lo gicz no zdrzącë, w pier szi rédze, ò Słow nicz ku ka szub skim (La bu da 1960), a pòtemù
Pol sko -ka szub skim i Ka szub sko -pol skim słow ni ku A. Labùdë (La bu da 1981 i La bu -
da 1982). Pier szi, di fe ren cyj ny, béł na mie nio ny przede wszëtczim jak no fachòwô
pòmòc dlô szkólnëch, ja czi nie bëlë Kaszëba ma, a ro bilë w kaszëbsczim strzo do wisz -
czu. Dwa drëdżé przede wszëtczim miałë za za da nié, bë stac sã dlô kaszëbsczich
jin te lek tu ali stów pò rôz pier szi nôrzãdłã, jaczé bë pòmògło ji ma w pi só ny fòrmie
wëra żac to, czegò w lëte ra tu rze wëmôgô dzys dniowé żëcé (do te czas pùbli ka cje
w kaszëbsczim jãzëkù rzôdkò bëłë wëdôwóné i w wiôldżim dzélu bëłë to do kazë lëdo -
wi lëte ra turë abò za jin spi ro wóné ną lëte ra tu rą). Z ti przëczënë w nëch dwùch sło -
wa rzach je dosc wie le neòlo gi zmów, co lëchò òbsą dza ją przedstôwco wie teo rii (jak
téż jin szi kaszëbòlodzë), że kaszëbi zna je dia lektã pòlsczégò jãzëka (Po po wska -Ta -
bor ska 1996: 51).
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4 Pòmión nëch pòle mi ków (tam téż zdrzó dła) mòże na lezc w: Ho ro dy ska 1984, Tre der 1992, Ho -
ro dy ska 1993, Ho ro dy ska 1995, Tre der 19951, Tre der 19952, Rop pel 1995, Urbań czyk 1995.

5 Jin spi ra cji w sło wa rzu Ramùłta szu kelë (i nalôżelë) téż kaszëbsczi dze ja rze nôrodnégò rëchù. Òb.:
La bu da 1986: 213–214.
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Na gwës jed nym z wôżniészich kaszëbsczich dwajãzëkòwëch sło wa rzów, ja czi
je mùszeb nym nôrzãdłã w robòce z kaszëbsczim jãzëkã, je Słow nik pol sko -ka szub -
ski J. Trep czi ka (Trep czyk 1994). Nen dwa tomòwi słowôrz, w ja czim je kòle 60 000
ha słów, mô bëc (i ną fùnkcjã peł ni do dzysô) przédną pòmòcą w do lmaczënkù sło -
wów z co dniowégò żëcô z pòlsczégò jãzëka (ja czi panëje w kòmùni ka cje Kaszëbów),
chtërnëch w kaszëbsczim jãzëkù nie bëło. Nad to au tor, pòdo bno jak jegò pòprzédca,
A. Labùda, jesz wiãcy, próbòwôł miec cësk na jãzëkòwą pòli tikã bez swòji stą „depòlo -
ni zacjã” kaszëbsczi lek sy czi, ja ką zji scył, bédëjącë na pier szim môlu pòmiãdzë
kaszëbsczi ma sy no ni ma ma neòlo gizmë, ar cha jizmë abò re gio na lizmë, a do piérze
pòtemù pòlo nizmë (abò sło wa co szlachùją fòrmą, a na wet ka są jistné jak w pòl -
sczim jãzëkù), czãsto na wet ka je òpùszcza jącë6. Rów nak słowôrz nen je prôwdzëwą
skarb ni cą kaszëbsczégò jãzëka, jakô kòrespòndëje ze swòji ma pòlsczi ma rów no -
znaczëna ma.

Na kùńc negò zarësu nad czid nąc mùszi ò nônow szim «dzeckù» kaszëbsczi lek -
sykògra fie, sło wa rzu Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny7, znónégò kaszëbsczégò do -
lmaczérë, nor ma ti wistë ë znajôrza kaszëbsczégò jãzëka E. Gòłąb ka (Gòłąbk
2005). I chòc w òbgôdi wó nym sło wa rzu, w wiãkszoscë przëtrôfków, au tór kaszëbsczé
ha sła roz są dzywô za pòmòcą kaszëbsczich sy no ni mów abò òpisënków, rów nak
wiôldżi dzél ha słów òstôł òpi só ny z pòmòcą pòlsczich rów no znaczënów abò z pòmòcą
fòrmùłë „tak sa mo jak w pol skim” (Paždjer ski 20071: 70), temù téż ë nen słowôrz
mòże ùznac w dzélu za dwajãzëkòwi.

2.  Pro blemë, jaczé są z ùsôdza nim kaszëbskò-serb sczégò 
sło wa rza

2.1. Słowôrzo wi dzél
2.1.1. Zwãkòwô sys te ma kaszëbsczégò jãzëka
Kaszëbsczé abe ca dło mô pòstãpné zna czi: a, ą, ã, b, c, d, e, é, f, g, h, i, j, k, l, ł, m,
n, ń, o, ò, ó, ô, p, r, s, t, u, ù, w, z, ż (Ra mułt 2003: 20), a sys tem gło sek po sia da
nastépu ją ce ele men ty: a [a], ą [uŋ/uɱ], ã [aŋ/aɱ], b [b], c [c], ch [h], cz [č�], d [d], dz
[ʒ], dż [ǯ ��], e [e], é [é], ë [ə], f [f], g [g], h [h], i [i/’i/j], j [j], k [k], l [l], ł [û], m [m],
n [n], ń [ń], o [o], ò [ûe], ó [u], ô [å], p [p], r [r], rz [ž�], s [s], sz [š�], t [t], u [ü], ù [ûü],
w [v], z [z], ż [ž�].

Bôczënk mùszi dac na zna czi nie cha rak te ri sticzné dlô np. pòlsczégò jãzëka, a téż
dlô jin szich sło wiań sczich jãzëków: ã, é, ë, ò, ô, ù. Na ã, é, ë, ô za czinô sã ba ro ma -
ło sło wów (p. np. Gòłąbk 2006: 14, 104, 330) – na ‘u’ żódné (ale na ‘ù’) – zôs ‘o’
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6 Np. jak no rów no znaczënë pòlsczégò sło wa ‘stycz ność’, au tór pòdôwô za régą: ‘zôłącz’, ‘łącz ba’,
‘stik’, ‘związk’, ‘ze tkniącé’, a w słowôrzu S. Ramùłta mómë le no ‘związk’.

7 Ò nim wiãcy jem pisôł w: Paždjer ski 20071, Paždjer ski 20072.
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w ji ni cjal ny pòzy cje, we dle nie chtërnëch zdrzó dłów, pòjôwiô sã w gwësny lëczbie
pòżëczków (np. oa za, oficéra; Gòłąbk 2006: 293, 314) i wëkrzëkni ków (och, ocho;
Gòłąbk 2006: 304). W Ramùłt 2003 taczégò zja wisz cza ni ma (‘ò’ i ‘ù’ są wa rian -
ta ma ‘o’ i ‘u’ i sys te ma ticz no je zastãpùją w ji ni cjal ny pòzy cje i pò ‘b’, ‘ch’, ‘g’, ‘h’,
‘k’, ‘m’, ‘p’ i ‘w’). Tuwò téż pòjôwiô sã spra wa wëbiéru pòprawnégò zdrzó dła.

Do tegò pro blemã są téż sło wa eks cerpòwóné ze sło wa rzów pi sónëch z pòmòcą
jednégò ze star szich pisënków8 kaszëbsczégò jãzëka (np. Trep czyk 1994: 4), bò we -
dle nich zla bia li zo wóné ‘ò’ i ‘ù’ nie bëłë céchòwóné. 

Na kùńc, pòje dinczé zdrzó dła (np. Gòłąbk 2006) traktëją jak no je den ele meńt
al fa be ticznégò pòrządkù (!), wiãc sło wa, chtërne za czi na ją sã na je den abò drëdżi
znak kaszëbsczégò al fabétu pre zentëją w spòsób miészó ny (np. w. pòso bi ca ha słów:
‘òdżin’, ‘ofe ro wac’, ‘ofer ta’, ‘òfia ra’ itd., Gòłąbk 2006: 314).

W kaszëbskò-serb sczim sło wa rzu òsta ła przëjãtô panëjącô kòncepcjô, ja ką
regùlëje nônow szi pisënk z 1996 r., a sło wa z wcza sniészich pùbli ka cjów, jaczé ni
ma ją wszëtczich dia kri ticznëch zna ków (a są wëeks cerpòwóné z nëch zdrzó dłów),
òstałë do sto so wóné do nônow szi òrto gra ficz ny normë. W przëtrôfkù sło wów jaczé
za czi na ją sã na zna czi ‘ò’ i ‘o’ ne òstałë roz dze loné i pòdóné w pa sow ny pòso bicë
(jak no ha sła chtërne za czi na ją sã na ‘o’ a pòtemù ‘ò’), jak to je òsoblëwé téż dlô
jich jin szich pòzy cjów (bënë abò pòd kùńc sło wa). Przikłôd z maszëno pi su sło-
wa rza:

O
och EG JT ох!
oficéra [oficéra] EG JT официр
ope ra EG JT опера
(...)

Ò
ò [ûe] RA EB JT 1. за време, в. òb, ò drogã оп уту, за времеп ута, ò dzéń за дана
EB 2. о! RA JT

Referatë 173

8 W drëdżi pòło wie XX sta la ta bëłë trzë refòrmë pisënkù kaszëbsczégò jãzëka: w 1952, w 1974
i slédnô w 1996 r. (Bol du an 1997: 280–281). Cze kawé, że ni żódnô z nich nie bëła pro gramòwò zre ali -
zo wónô w ja czims z nor ma tiwnëch ùczbòwni ków (pisënk, słowôrz, gra ma ti ka), le nôprzód roz są dzoné
bëło ò zmia nach na zéńdze niach fa chów ców, a do piérze pòtemù bëłë re ali zo wóné w pòje din czich wëdôwi -
znach kaszëbsczich pùbli ka cjów (w przëtrôfkù slédny refòrmë spòdlo wą wëkład niã pisënkù pòdôł w au -
tor sczim wëda nim E. Gòłąbk – Gòłąbk 1997 – rozprôcowùjącë jã z drob no ta ma we dle gwôsny wi zji. 

Kąsk ji na czi wëzdrza ła robòta kòl refòrmòwa niô pisënkù np. slédno w serb sczim jãzëkù. Panëjącô
dzysô wersjô serb sczégò pisënkù òsta tecz no bëła wëprôco wónô i za pre zen to wónô bez kar no au to rów
w òrto gra ficz nym ùczbòwnikù w 1994 r., a rów no cza sno òstałë zabédo wóné jesz dwa jinëch au to rów
(np. w 1993). Òsta tecz no roz są dza ją cy głos mia ło serb sczé Mi ny sterstwò Edu ka cji òzna czi wa jącë jak no
òfi cjal ny pisënk wëdó ny w 1994 r.
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òb [ûep] RA EG JT CW за време, у ток у,кроз, òb nocпреко ноћи, обноћ, òb
czas за време, у времену, док, òb dzéń за дана, у ток у дана, òb jeséńпреко
јесени, òb la toпреко л ета, òb zëmãпреко зиме, òb rézã за времеп ута,п утовања,
òb wie czór током вечери, òb zymk за времепролећа RA (...)

Jak je wi dzec na przi kła dze, w sło wa rzu mòże na lezc téż wëmòwã kaszëbsczich sło -
wów, czegò donëchczôs w dwajãzëkòwëch kaszëbsczich sło wa rzach nie bëło.
Prôwdac, wielné sło wa rze kaszëbsczégò jãzëka ju z pòmòcą za pi su ha słów próbòwałë
roz sądzëc téż sprawã wëmòwë9, ale żó den z nich nie za jimôł sã tim pro blemã w òrto -
gra ficz no ze stan da ri zo wó ny wer sji we spół czasnégò sło wa rza. Wëmòwã w nad czi dłim
kaszëbskò-serb sczim sło wa rzu chcã òsta tecz no zde fi nio wac pò kònsul ta cjach z fa -
chów ca ma, ja czi gôda ją pò kaszëbskù, jak téż z dia lek to lo ga ma z Gduń sczégò Ùni -
wer sy te tu i bãdze òna pòdónô w nôba rżi ùni wer sal ny fòrmie, co rów no cza sno bãdze
pier szą pró bą pòda niô jed ny ùgòdo wi fòrmë (z mòżlëwi ma nacéchòwó ny ma wëjąt -
ka ma) òrto epicz ny dlô wszëtczich dia lek talnëch apart no sców, z rów no le głim pòdôwa -
nim kònkretnëch przi kła dów kaszëbsczi lek sy czi10. W sło wa rzu bãdze nacéchòwónô
le no òsoblëwô, kaszëbskô wëmòwa.

2.1.2. Fre kwencjô sło wów w kaszëbsczim jãzëkù
Ni ma fre kwen cyjnëch ùczbòwni ków, jaczé za ji ma ją sã czãstotlëwòscą pòjôwia niô
sã sło wów w kaszëbsczim jãzëkù w ja czim bądz aspek ce. Dlô pòtrze bów sło wa rza,
w dzedzënie fre kwen cji, jak no au tór, wëzwëskôł jem do swiôdcze nié, jaczé jô dobéł
òb czas 11 lat badéro wa niô kaszëbsczégò jãzëka. Roz mie je sã, że nie trak towôł jem
negò do swiôdcze niô w ab so lut nym sen su, a do kład no, nie òpiérôł jem swòjégò
wëbiéru ha słów le no na nim. Òsta ło òno wëzwëskóné jak no gwësny ôrt kòntrol ny
wiédzë i dodôwkòwò narzãdłów w wëbiérze kaszëbsczi lek sy czi.

Lëczba ha słów nie òsta ła z górë do kład no òkre slonô, ale kòncepcjô wëbiéru òpié-
ra ła sã na pra gnie nim, żebë serb sczi i sla wi sticz ny pùblicz noscë za pre zeń to wac
pòdstawòwi za sób lek sy kal ny negò, we strzód Sło wia nów ma ło znónégò, jãzëka. Wëbiér
òpiérôł jem na krzi żo wa nim cy to wónégò ma te ria łu w sło wa rzach, jaczé w wiôldżim
dzélu ma ją ten dencjã do bëcégò (chòc szkòda, że nié w ca łoscë) nor ma tiw ny ma. Przede
wszëtczim ji dze ò miészé sło wa rze: Twój pier szi słowôrz K. Kwiat kòwsczi i B. Bòbrow -
sczégò (Kwiatkòwskô/Bòbrow sczi 2003), słowôrz na kùńcu ùczbòwni ka (a téż pòd
kòżdą ùczbą) Ùczimë sã pò kaszëbskù M. Cëbùlsczégò i R. Wòsôk -Slëwë (Cy bul ski/
Wo siak -Śli wa 1992: 91–100), da li słowôrz ja czi je w ùcz bòwnikù D. Pioch, Kaszëbë.
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9 Nad czidnã le ne nôwôżniészé: Sych ta 1967–1976, Ra mułt 2003 (ji dze mie ò pierszé wëda nié
z 1893 r.), wczasné dokôzë Cenôwë, sło wa rze Lo rent za, Hil fer ding 1862, jak téż niedôwno dokùńczo ny
Bo ryś/Po po wska -Ta bor ska 1994–2010.

10 Donëchczôs bëłë abò pòdôwóné kaszëbsczé przi kładë (ha sła) blós w ja czis z wer sji fòne ticznégò
zôpi su (jakô apart ni ła sã òd sło wa rza do sło wa rza) bez wëmòwë abò reglë sfòrmùło wóné bëłë w ùczbòwni -
kach jinszégò ôrtu: np. Tréder 2009: 45–47, Gòłąbk 1992: 273–275 ëtd.
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Ze mia i lëdze (Pioch 2001: 116–120), słowôrz i wielné sło wa roz pro szoné w Roz mów -
kach ka szub skich E. Gòłąb ka (Gòłąbk 1992: 81–116) i ju nad czi dłi Słow ni czek ka szub -
ski A. Labùdë i jegò dwa jinszé sło wa rze. Ma te riał wëeks cerpòwó ny (na spòdlim òbtak -
so wa niô au to ra) z nëch, w gwësnym sen su pòdstawòwëch sło wa rzów, òstôł skrzi żo -
wó ny z wiãkszi ma sło wa rza ma, ò ja czich bëło w dzélu 1.2.: E. Gòłąb ka, J. Trep czi ka
i S. Ra mùłta. W wëbiérze pòdstawòwi sło wiznë ba ro mie pòmògłë téż nie chtërne
pòlsczé ùczbòwni czi, np. Słow nik mi ni mum ję zy ka pol skie go Z. Kùrzo wi i H. Zgółkòwi
(Ku rzo wa/Zgół ko wa 1992) i Ob raz ko wy słow nik ję zy ka pol skie go A. Se ret ny (Se ret -
ny 1993) ëtd.

Krzi żo wa nié negò ôrtu bëło brëkòwné, temù że w kaszëbsczich sło wa rzach panëje
wiôlgô nie rów no mier no ta w pre zen to wa nim lek sy kalnégò ma te ria łu i ni ma nor ma -
tiwnégò sło wa rza w fùlnym negò sło wa zna cze nim (nor ma tiw nosc Sło wa rza nor ma -
tiwnégò E. Gòłąb ka sto ji w wie le dzedzënach pòd znakã za pi ta niô, ò czim wiãcy jem
pisôł w np. Paždjer ski 2007). Me to da eks cerp cji òpiéra ła sã na zôczątkòwim wëbiéra -
nim sło wów, chtërne pòtemù bëłë sprôwdzóné w trzech wiãkszich nad czidłëch sło wa -
rzach. Żlë òstałë pòcwier dzoné téż w sło wa rzu S. Ramùłta abò E. Gòłąb ka (słowôrz
J. Trep czi ka béł ùżi wó ny jak no kòntrol ny, bò do jegò òbiek tiw noscë są za strze dżi bez
za wiôlgą ten dencjã do neòlo gi zo wa niô), bëłë wëzwëski wóné w kaszëbskò-serb sczim
sło wa rzu. Wëjątkòwò bëła dodôwónô sło wi zna, jakô nie òsta ła pòcwier dzonô w ni -
żód nym z nad czidłëch sło wa rzów abò je le no w sło wa rzu J. Trep czi ka, a ja czich wëbiér
wënikôł z jãzëkòwégò do swiôdcze niô au to ra. 

Wszëtczé pòcwier dzoné zdrzó dła są nacéchòwóné za pòmòcą sys temë skró -
cënków (np. JT – J. Trep czik, RA – słowôrz A. Ramùłta, EB – Twój pier szi słowôrz
itd., grëbim sztrichã), wiôldżi ma lëtra ma, bezpòstrzédno pò ha sło wim sło wie 
(w. pòprzédny przikłôd w dzélu 2.1.). Brëkòwno ta cy to wa niô wëchôda ła z pew ny
roz ma ji toscë (w chtërny nie do zdrzó no òsoblëwi sys temë) fòrmów, jaczé mòże pòtkac
w badéro wónëch słowôrzowëch zdrzó dłach. Rów nak, ùmëslënkã au to ra bëło, żebë
pòdôwa nim zdrzó dłów za ba ro nie òbcążëwac sło wa rza, le blós nacéchòwac òdpòwie -
dzal nosc zdrzó dłów za przikłôd dlô tegò brëkòwni ka, chtëren bë chcôł dó ną sprawã
le pi pòznac. Òzna cze nia zdrzó dłów nie ti ka ją sã le no wëeks cerpòwónëch sło wów le
téż zna cze niów, jaczé roz ma jité sło wa rze pòdôwa ją ji na czi. W ta czim przëtrôfkù,
òzna cze nia zdrzó dłów òstałë pòdóné zwëkłim drëkã za kòńkret nym zna cze nim abò
przed wiãkszą grëpą zna cze niów (dwa abò wiãcy) chtërne òstałë za warté w jed nym
zdrzó dle (przikłôd z 2.1.3. pùnkt A1).

2.1.3. Jãzëkòwô nor ma w kaszëbsczim jãzëkù11

Nen pro blem òbjimô, òkróm ju nad czidłëch trud no sców zrze szonëch z òrto gra fią
a ti ka jącëch sã kaszëbsczich zna ków: A. Nie zro zmia łoscë wkół pisënkù w związkù
z: 1. za pisã sło wów w kaszëbsczim jãzëkù, 2. ada pta cją cëzëch włôsnëch mio nów,
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11 Kaszëbską jãzëkòwą normã krótkò przedstôwiôł jem w pùbli ka cji: Paždjer ski 2006.
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3. ada pta cją kaszëbsczich włôsnëch mio nów (przede wszëtczim nôzwësków), B. Nie -
zro zmia łoscë wkół gra ma ticz ny normë, C. Nie zro zmia łoscë wkół lek sy czi, D. Nie -
zro zmia łoscë wkół lëte rac czi normë.

A1. W ùkłôda nim kaszëbskò-serb sczégò sło wa rza nôwi cy jiw rów bëło z trud no sca -
ma w pùnkce A1. (pùnktë A2. i A3. bãdą òbgôdi wóné w dzélu 2.1.4.). Kò, w roz ma -
jitëch zdrzó dłach, taczé sa me sło wa pòdôwóné bëłë w roz ma jitëch òrto gra ficznëch
fòrmach. Òsoblëwie bëło to wi dzec w gwësny òpòzy cje pòmiãdzë sło warzã J. Trep -
czi ka z jed ny, w ja czim panëje òrto gra ficznô nor ma z 1974 r. i sło warzã E. Gòłąb ka
i S. Ramùłta z drëdżi stronë, jaczé òstałë zre dagòwóné na spòdlim òrto gra ficz ny
normë z 1996 r. Roz mie je sã, że w kaszëbskò-serb sczim sło wa rzu òstałë wëzwëskóné
wskôzë slédnégò kaszëbsczégò pisënkù, chòc òn téż w gwësnëch przëtrôfkach nie je
do kùńca zde fi nio wó ny.

Przede wszëtczim, nót je pòdsz trich nąc, że no sów ka ‘ã’ w pisënkù z 1974 r. bëła
pi sónô jak no ‘ę’ (je to òsta łosc nen cza sny dbë, żebë òsoblëwé kaszëbsczé zna czi
– zwãczi – bëłë jak nôblëższé pòlsczi òrto gra ficz ny nor mie)12, co czasã dôwa ło
zmianë w pòso bicë pi sa niô pòje din czich sło wów, przede wszëtczim nëch, jaczé ma -
ją no sówkã na drëdżim pla cu: np. (La bu da 1982) gę ba za gëldzëc, w no wim
kaszëbskò-serb sczim sło wa rzu gãba za gazétnik ëtd.

Da li, słowôrz J. Trep czi ka (Trep czyk 1994 I: 237) np. pòd pòl. kie ru nek dôwô
òdpòwied nik ‘czierënk’, w cza su czedë E. Gòłąbk, w zgòdze z òbòwiązëją cą nor-
mą pòdôwô le no czerënk (to tikô sã wszëtczich sło wów, jaczé za czi na ją sã na czie -:
cze- , a chtërne pòwstałë z pa la ta li zo wónégò k). To do prowôdzô do nie wiôldżégò
prze su wa niô ha słów w no wim sło wa rzu w stosënkù do nëch wëdónëch we dle stôri
normë (nen pro blem je rza dzy òbec ny téż bënë sło wów).

Pòstãpną spra wą są ró żni ce w ada pta cji sło wów z łacëznë na -cëjô/-cjô (w pòl -
sczim jãzëkù -cja), co pò dzys dzéń wëwùłu je pòle mi czi (Ùchwôlënk 2007: 31). Òsta -
ła na spra wa ro są dzonô cy to wa nim nëch dwùch fòrmów w ha sło wim pòlu.

Na kùńcu, gwësné pro blemë bëłë z roz ma ji ti ma fòrma ma w zdrzó dłach wë -
dôwónëch na spòdlim roz ma jitëch òrto gra ficznëch zdrzó dłów, na jaczé ne ró żni ce
miałë cësk le no w pew nym dzélu (chòc czãsto mòżna bëło je wrechòwac do kar na
nie zro zmia ło sców wëwòłónëch nieùregùlo wó ną òglo wą jãzëkòwą nor mą – pùnkt C).
W ta czich przëtrôfkach pòdôwónëch bëło (jak no ha słowé słowò) czi le fòrmów, jaczé
pòjôwiałë sã w nôwiãkszi lëczbie nôba rżi kòmpe tentnëch zdrzó dłów (cytëjącë ne
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12 Spòsób za pi so wa niô zna ków we dle òrto gra ficz ny normë z 1974 r. òstôł wëdo lma czo ny w hëfce
Za sa dy 1975: 14–15, jakô swòją pòzwą (Za sa dy pi sow ni ka szub skiej) mòże mòżlëwégò brëkòwni ka
zmilëc, bò nie je to kla sycz ny òrto gra ficz ny ùczbòwnik (np. w pòrów na nim do ta czich pòdobnëch
pôłniowòsło wiań sczich ùczbòwni ków), bò (z dzedzënë òrto gra fie) òkróm spòsobù pi sa niô zna ków, za -
jimô sã jesz le no bëlnym za pisã diskùsyjnëch fòrmów w lek sy ce, słowòtwór stwie i roz sądzô bëlné pi sa -
nié miészi lëczbë du ble tów.
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zdrzó dła), wiãc dochôda ło do nie ti picz ny sy tu acji, że ha sło mô czi le rów no ległëch
ha słowëch sło wów. Przi kładë z maszëno pi su:

gbur sczi [gbûürš�č�i] RA EG gbùrzczi [gbûürš�č�i/gbûüš�č�i?] JT 1. RA EG сељ -
ачк и, сеоск и 2.пољопривредни ЈТ  (...)

hewò [he vûe] EG JT hewòle, hewò le [he vûe le] EG ево; ту ЈТ, ЈТ hewò tu ту
itd.

B. W Tréder 2009: 19 je na pi sóné:

Ni mómë jesz dzysô do kùńca ùsztôłto wó ny nor ma tiw ny kaszëbiznë i do nąd -
ka téż nie pòwsta ła kaszëbskô gra ma ti ka w ca łoscë nor ma tiwnô. Tec za ta ką
ni mòże bëc ùznôwónô Gra ma ty ka ka szub ska. Za rys po pu lar ny E. Bre za, J.
Tre der (1981). Nôba rżi z samégò za ło że niô nor ma tiwné są dzysô E. Gòłąb -
ka Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù (...), chtërne nimò ti tla nie òpisëją le samégò
pisënkù (Gòłąbk 1997).

Temù, òglowô pro ble ma normë w kaszëbsczim jãzëkù òbjimô téż sprawã nor ma -
tiw ny gra ma ti czi, a w związkù z tim téż za gad nie nié nor ma li zo wa niô kaszëbsczégò
lëte racczégò jãzëka13. Roz mie je sã, że nen pro blem mô cësk téż na ùkłôda nié
kaszëbskò-serb sczégò sło wa rza (wëbiér „stan da ri zo wónëch” ha słowëch sło wów
zgód no z gra ma ticz ną nor mą), przede wszëtczim, bò roz ma jité zdrzó dła pòdôwa ją
roz ma jité przi kładë zgódné z „gwôsną” gra ma ticz ną ë lëte rac ką nor mą. Ta czi stón
je wiôldżim wëzwa nim w związkù z pi sa nim wprowôdza jącégò Gra ma ticznégò szki -
cu, ja czi bãdze mùszôł òpie rac sã na gwësnégò ôrtu sparłãcze nim le no w dzélu nor -
ma tiwnëch i frag men ta ricznëch gra ma ti ków14.

Nen pro blem òstôł roz są dzo ny bez rów no ległé pòdôwa nié (pòdo bno jak to òsta -
ło òpi sóné w pùnkce A1) ha słowëch sło wów wëeks cerpòwónëch z nôba rżi kòmpe -
tentnëch sło wa rzów, przë spraw dze nim je jich (żlë bëło to mòżlëwé) we
wspòmniónëch gra ma ticznëch ùczbòwni kach. Przi kładë:

gwës [gvəs] RA EG JT DP CW EB gwësnie [gvə sńe] RA gwësno [gvə sno] RA
EG JT CW сигурно/сигуран (gwës), несумњиво, наравно; ЈТ (kò) gwës -
noп а  (...)

Referatë 177

13 Ò ti spra wie wiãcy mòże przeczëtac w Tre der 2005 jakô, pòmi ja jącë ti tel, przede wszëtczim ana -
lizëje wëjątkòwé (i ba ro jin di wi du alné) lëte racczé jãzëczi (bédënk czerënków w ja czim kaszëbskô lëte -
rackô nor ma bë mògła jic) ba rżi zna czącëch pòsta cjów kaszëbsczi pi smie niznë: F. Cenôwë, A.
Majkòwsczégò i „Mło do kaszëbów”.

14 Òkróm nad czidłégò Gòłąbk 1997 i Bre za/Tre der 1981, pòstrzédno ną spra wą za jimô sã téż Cy -
bul ski/Wo siak -Śli wa 2001, Cy bul ski 1992, Gòłąbk 1997, jak téż w czi le ar ti klach Bre za 2001 ëtd.
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ja błón ka [jabûünka] EG ja błóń [jabûüń] EG ja błó niô [jabûüńå] RA ja bón ka
[ja bun ka] EG JT бот. јабук а (врста)
(...)

kòżder ny [kûež�der ni] JT kòżdërny [kûež�dər ni] EG kòżden [kûež�den] EG kòżdi
[kûež�di] RA EG свак и

C. Pòdo bno jak w pòprzédnym pùnkce, brak ùjed no li co ny lek sy czi, w wiôldżim
dzélu ùtrud niwô eks cerpcjã ha słowëch sło wów do nowégò kaszëbskò-serb sczégò
sło wa rza. Ani Gòłąbk 2005 bez nie zro zmia łi i nieùjed no li co ny wëbiér lek sy czi
(Paždjer ski 2007: 70–71), ani Trep czik 1994 bez za wiôlgą neòlo gi zacjã, jak téż Ra -
mùłt 2003 bez swòjã ar cha jicz nosc nie są gwësnym zdrzódłã wëbiéru do eks cerp cje.

Nen pro blem òstôł roz są dzo ny ju bez nad czidłé krzi żo wa nié zdrzó dłów i,
w wiôldżim dzélu, ar bi tral no, na spòdlim do swiôdcze niô au to ra.

D. Dlô negò pùnktu cha rak te ri sticzné je ju za cy to wóné zda nié z Tréder 2009: „Ni
mómë jesz dzys ùsztôłco ny do kùńca nor ma tiw ny kaszëbiznë (...).” Téż dzysô
niegwësny je ka wel kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka15. Tim ba rżi, z chãcë ùsa dze -
niô nôba rżi re pre zen ta tiwnégò wëbiéru, w kaszëbskò-serb sczim sło wa rzu znôwù
òsta ła wëzwëskónô me to da krzi żo wa niô zdrzó dłów i, żlë bëło to brëkòwné, pòdôwa -
nié rów no ległëch ha słowëch sło wów. I chòc kaszëbsczé sło wa rze czãsto pòdôwa ją,
jaczé sło wa są cha rak te ri sticzné dlô pòje din czich kaszëbsczich dia lek tów, w ka -
szëbskò-serb sczim sło wa rzu ta czi za biég béł rzôdczim przëpôdkã z wëjątkã ba ro
bòkadnégò sło wiń sczégò dia lek tu.

2.1.4. Ada ptacjô włôsnëch mio nów w kaszëbsczim jãzëkù
Ada ptacjô włôsnëch mio nów w kaszëbsczim jãzëkù òbjimô: A. pro blem ada pta cji
cëzëch włôsnëch mio nów sło wiań sczich i nie sło wiań sczich, B. pro blem pre zen ta cji
kaszëbsczich to po ni mów za adap to wónëch w pòlsczim jãzëkù, C. pro blem re adap ta-
cji kaszëbsczich włôsnëch mio nów (przede wszëtczim nôzwësków) z pòlsczégò
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15 Nôba rżi kaszëbsczi lëte rac czi jãzëk badérowôł J. Tréder. Rów nak, òn w swòjich do ka zach (Tre -
der 2001: 216–218, Tre der 2005 i Tre der 2006: 113–114) wëra zno nie gôdô ja czi je (abò ja czi bë miôł
bëc) lëte rac czi jãzëk Kaszëbów le (nôba rżi do kład no w Tre der 2005 i, mòże nôba rżi do kładnô w Tre -
der 2009: 42 i da li) òpisëje jaczé to „lëte racczé jãzëczi” pòjôwiałë sã ù nôba rżi znónëch kaszëbsczich pi -
sa rzów. Roz mie je sã, że ji dze ba ro czãsto ò przedstôwców roz ma jitëch kaszëbsczich dia lek talnëch kar -
nów, a pòtemù téż ò pi sa rzów chtërny próbòwelë ùsadzëc ùni wer sal ny jãzëk miésza nim znan ków z roz -
ma jitëch dia lek tów. Ba ro za ji ma ją cy je ùchwôlënk Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka (Ùchwôlënk
2008: 72, 73), dze je rzekłé, że Radzëzna bédëje ùżi wa nié dwùch ôrtów kaszëbsczégò jãzëka: „wzor -
cowégò” („stan dar dowégò”?) i „re gio nalnégò”. „Wzor co wi” mielë bë, miãdzë jin szi ma ùżëwac pi sa rzo -
wie, a „re gio nal ny” pi sa rzo wie w przëtrôfkù czedë chcą dokònac dia lek tal ny sti li za cji (bënë kaszëbsczégò
jãzëka). Pro blemã je le fakt, że nie òsta ło na pi sóné jak de fi nio wac ne dwie fòrmë kaszëbsczégò jãzëka.
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na kaszëbsczi (i jich ùżëcé) i pro blem ada pta cji kaszëbskò kaszëbsczich (mio no z ze -
sta wie niégò mio no + nôzwëskò).

Nôwôżniészô spra wa wszëtczich pi ta niów ti ka jącëch sã ada pta cji włôsnëch mio -
nów w kaszëbsczim jãzëkù to rów no cza sno spra wa stosënkù kaszëbsczégò jãzëka
do pòlsczégò. Kò, bez czi le set lat, brëkòwnicë kaszëbsczégò jãzëka spòdlowé wia -
dła ò „swie ce wkół” dostôwelë (i przëji melë) z nôblëższégò jãzëka – pòlsczégò
jãzëka.

Ada pta cją włôsnëch mio nów w kaszëbsczim jãzëkù za ji małë sã rzôdkò i nie sys -
te ma ticz no (bez to, że nie bëło normë) ju nad czidłé sło wa rze (pòdôwa jącë, z wëbiéru
au to ra, gwësną wielënã włôsnëch mio nów). Pò ùtwòrze nim Radzëznë Kaszëbsczégò
Jãzëka (2006), ju w pier szim Biu le ti nie Radzëznë òsta ła w dzélu òpra co wónô ada -
ptacjô pòje din czich geo gra ficznëch pòzwów (pòje din czich kra jów i mia sta Je ro -
zolëmë) i czi le mio nów ë nôzwësków (Ùchwôlënk 6 2007: 41–43). W pòstãpnym
2008 r. Radzëzna na pier szim pla cu ùdba ła so stan da ri zacjã jak nôwik szi lëczbë mio -
nów (mio no z ze sta wie niégò mio no + nôzwëskò), co òsta ło ùsta loné pier szi
rôz (Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008: 29–33, 35–41, 43–71, 75–77). Kaszëbską topòni -
miã zrëchtowôł rëchli F. Lo rentz w 1923 r. (przedrëk w: Lo rentz 2006) i za pisôł
(włôsną) fòne ticz ną òrto gra fią, dlô pòtrze bów stôwia niô dwajãzëkòwëch tôflów
w môlëznach na Kaszëbach òstôł wëdó ny, téż w 2006 r., Pol sko -ka szub ski słow nik
nazw miej sco wych i fi zjo gra ficz nych (Chlu dziń ski 2006).

Nen roz ma ji ti ma te riał stôł sã spòdlim do zrëchto wa niô ada pta cji w kaszëbskò-
serb sczim sło wa rzu. Rów nak przédnym pro blemã bëła ada ptacjô kaszëbsczich sło -
wów na serb sczi jãzëk i cy ri licz ny pisënk. Dzedzënë, w ja czich ta czi za biég béł
mùszeb ny, przede wszëtczim bëłë kaszëbsczé mio na, pòzwë kra jów i gar dów
(kaszëbsczich, pòlsczich i cëzëch) i, cza sa ma, pòzwë nie kaszëbsczich i niepòlsczich
mio nów. Ùło żo ny ma te riał mdze za pre zen to wó ny w słowôrzo wim dzélu, a téż,
w drob no tach w Jin dek su włôsnëch mio nów w kaszëbsczim jãzëkù.

Przikłôd (geo gra ficzné pòzwë):

n Chwaszczëno [hvaš�č�əno] Хвашчено с. G Хвашчена I Хвашченом
n Chwôrzno [hvåž�no] Хважно чг. G Хважна I Хважном
n Chi lo niô [hi lońjå] Хилоњија чг. G Хилоњије I Хилоњијом
n Chi loń sczé Pùstczi [hi lońš�č�é pûüstč�i/püš�č�i] Хилоњшчи Пуиш чи чг. G Хи -

лоњшчих Пуиш чи I Хилоњшчим Пуиш чима
n Chi lón ka Хил унк а р. G Хил унк е I Хил унком
n Cësowô [cəsovå] Цесова чг. G Цесове I Цесовом
n Czel no [č�el no] Челно с. G Челна I Челном
n Czersk [č�ersk] Черск г. G Черска I Черском
n Człëchòwò [č�ûəhûe vûe] Чл ехуево* г. G Чл ехуева I Чл ехуевом
n Czôrnô Dą brów ka [č�årnå du ɱbruf ka] Чарна Думбрувка о. G Чарне Думбрув -

ке I Чарном Думбрувком

Referatë 179
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n Dam ni ca Дамњица о. G Дамњице I Дамњицом
n Dar łowò [dar ûo vûe] Дарлово* г. G Дарлова I Дарловом
n Da rżlëbié [darž�ləbjé] Даржлеби с. G Даржлебија I Даржлебијем
n Da rżlëbsczé Lasë [darž�ləbš�č�é lasə] Даржлепскапрашума ш. G Даржлеп скепра -

шуме I Даржлепскомпрашумом
n Dãbczi [da ɱpč�i] Дамп чи с. G Дамп чија I Дамп чима
n Dãbni ca [da ɱp ńi ca] Дамп њица о. G Дамп њице I Дамп њицом
n Dãbnicz ka [da ɱp ńicz ka] Дамп њичк а о. G Дамп њичк е I Дамп њичком
n Dãbògòrzé [da ɱbûe gûež�é] Дамбуегуежи с. G Дамбуегуежија I Дамбуегуе жи -

јем

Òsoblëwé ele meńtë kaszëbsczi wëmòwë bëłë òddóné tak, że w pisënkù pòdôwóné
bëłë zna czi (abò kar no zna ków) serb sczi cy ri licë, jaczé nôba rżi òddôwa ją kaszëbską
wëmòwã: ą [ун/ум], ã [ан/ам], ch [х], cz [ч], dz [дз], dż [џ], é [и], ë [е], i [и/ј], ł [л],
ń [њ], ò [уе], ó [у], ô [а], rz [ж], sz [ш], u [и], ù [уи], w [в], ż [ж]. Nôwiãkszi pro -
blem béł z wiel ny ma kaszëbsczi ma fòne ticz ny ma ùprosz cze nia ma, co czãsto dôwa -
ło ta czi skùtk, że w serb sczim jãzëkù np. tra coné bëło pòczëcé gra ma ticz ny lëczbë
(np. Dãbczi [da ɱpč�i] ser. Дамп чи, Dop. lp. Дамп чија Narz. lp. Дамп чима – w ka -
szëbsczim jãz. wielnô lëczba.). W przëtrôfkach, czedë drëdżé słowò zło żonégò geo -
gra ficznégò pòjãcô sta no wił rodzôj fi zjo nimù (wies, las, rzéka, pùszcza itd.), no słowò
nie òsta ło za adap to wóné, a w sło wach pòprzédza jącëch òstôł za adap to wó ny le no
rdzéń (np. Da rżlëbsczé Lasë [darž�ləbš�č�é lasə] Даржлепскапрашума). Òsoblëwi
kaszëbsczi su fiks -wò [czët. -vûe], ja czi òdpòwiôdô serb sczémù -во, z pòwòdu
spòsobù wëmôwia niô, chtëren nie òdpòwiôdô gra ma ticz ny fòrmie, ja ką pre zentëje
w serb sczim jãzëkù (jist nik dzecnégò ôrtu na -o) i jegò fleksjô nie wëzdrza bë za ba -
ro nôtërno (Mian. *-вуе: Dop. -ва itd.), òstôł pòdó ny jak no -во (a sóm rdzéń sło wa
w fòrmie pòdo bny do wëmòwë). To le czi le z drãdżich wëzwa niów òb czas ada pta -
cji za wi ti kaszëbsczi fòne ti czi na serb sczi jãzëk.

Żlë ji dze ò ada ptacjã cëzëch włôsnëch mio nów na kaszëbsczi jãzëk (pùnkt A.
w tim dzélu), wëdôwô sã, że w kaszëbsczich krãgach nor ma li za cyjnëch nie do -
zdrze nia ła jesz ùdba w ja czi spòsób ta ką ada ptacjã mia ło bë zro bic. Ò tim swiôdczëc
mòże fakt, że kaszëbsczé nôzwëska nie są jed nakò za adap to wóné (czë trak to wóné
są jak no cëzé?16), jak téż sło wiań sczé (chòc, mùszi rzec, że gwësnô me to da je, ale
nie je òna òkre slonô jak no nor ma tiwnô)17. Mùszi przëznac, że to co tuwò òsta ło
za pre zen to wóné tikô sã nie wiôldżi lëczbë kaszëbsczich (przede wszëtczim
nôùkòwëch) pùbli ka cjów, pòdczas czedë jich wiãkszosc wëchôdô abò w pòlsczim
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16 Np. w Tréder 2009: 18 mómë i „Topòlińskô” i „Me inar to wicz” (chòc wiãkszosc pòlsczich nôz -
wësków w ti pùbli ka cje òsta ło skaszëbionëch, a mio na – nié).

17 Jist no (Tréder 2009: 18) mómë: „Du li czenkò”, „Mikkòla”, ale: „Paz dzier sczi” i „Paždjer ski” (Biu -
le tyn 2007: 148, 64).
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jãzëkù abò (w piãkny pi smie ni znie) pòdlégô w wiôldżim dzélu jin di wi du al nym
nor móm samëch pi sa rzów.

Na kùńc, żlë ji dze ò sóm kaszëbskò-serb sczi słowôrz, przede wszëtczim bãdą
w nim pre zen to wóné kaszëbsczé mio na, kaszëbsczé pòzwë òglowò znónëch geo -
gra ficznëch pòjãców i kaszëbsczé topònimë. Kaszëbsczé mio na (w słowôrzo wim
dzélu) bãdą pòdôwóné na spòdlim bédënków Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
(Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008), kaszëbsczé topònimë na spòdlim Chlu dziń ski 2006,
a midzënôrodné geo gra ficzné pòjãca na spòdlim skrzi żo wa niów ze sło wa rzów S.
Ra mùłta, J. Trep czi ka i E. Gòłąb ka.

3. Ùłożënk sło wa rza

3.1. Wëzdrzatk słowôrzowégò ha sła

Stan dar dowé ha sło w kaszëbskò-serb sczim sło wa rzu bãdze mia ło ta czi wëzdrzatk
(przikłôd w 2.1.3. B):

ha słowé słowò [wëmòwa w zmòdi fikòwó nym fòne ticz nym za pi su]
SKRÓCËNK ZDR ZÓ DŁA 1. SKRÓCËNK ZDR ZÓ DŁÓW ÒDNÔSZA -
JĄ CY SÃ DO ÒBÙ PÒKREWNËCH FÒRMÓW [nie je òbrzészkòwi] serb -
sczé òkre sle nié; pòkrewné òkresz le nié 2. drëdżé òkre sle nié SKRÓCËNK
ZDR ZÓ DŁÓW ÒDNÔSZA JĄ CY SÃ LE NO DO ÒKRE SLE NIÔ ZA JAC -
ZIM STO JI [nie je òbrzészkòwi], wëra że nié [żlë je] do lma cze nié ji diomù
na serb sczi jãzëk

Le no w wëjątkòwëch przëtrôfkach w ha sło wim blokù bãdą za wiarté téż gwësné
skrócënczi pòdóné kùrsy wą. Miãdzë ni ma nôczãstszé gwës bãdą ‘зоол.’ i ‘бот.’
do òzna cze niô ôrtów roscënów ë zwierzãtów, a òstałé bãdą ùżi wóné nie sys temòwò
le tedë, czej mùsz mdze wëja snic gwësné wątplëwòscë, np. ‘człónk [č�ûunk] RA EG
JT 1. анат. чл анак 2.прав. чл ан RA 3. анат. уд;полни уд ЈТ’ itd.

3.2. Dodôwkòwé nôrzãdła
3.2.1. Gra ma ticz ny szkic
Jak bëło ju rëchli nad czidłé (2.1.3. B) nie zro zmia łi gra ma ticz ny sta tus normë
w kaszëbsczim jãzëkù, w wiôldżim dzélu ùtrud niwô ùło że nié krótczégò gra ma -
ticznégò przezérkù kaszëbsczégò jãzëka. W przëtrôfkù kaszëbskò-serb sczégò sło wa -
rza bãdze òna òpiéra ła sã na pòdobnëch gra ma ticznëch przezérkach òpùblikòwónëch
w Cy bul ski 1992 i Cy bul ski/Wo siak -Śli wa 2001, dze au to ro wie mielë pòdo bną sy -
tu acjã (nót bëło zabédo wac gra ma tikã lëte racczégò jãzëka bez zde fi nio wó ny lëte rac -
czi normë), abò téż je pòprôwia jącë z pòmòcą Gòłąbk 1997, chtërną znó ny kaszëbi -
sta J. Tréder òzna cziwô jak no za lą żk nor ma tiw ny gra ma ti czi (Tréder 2009: 43).

Referatë 181

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:20  Page 181



Temù, że ji dze ò pòdstawòwi słowôrz, szkic téż ni mòże bëc za wiôldżi. Òkróm
pòdstawòwëch fòne ticznëch wia dłów, jaczé ma ją ùmòżeb nic òpa no wa nié kaszëbsczi
gra fii i spòsobù czëta niô pòje din czich zwãków, w szki cu bãdą wia dła ò flek sji sło -
wów òdmiennëch w kaszëbsczim jãzëkù, żebë czëtińc mógł sło wa za pre zen to wóné
w słowôrzo wim dzélu do pro wadzëc w pa sow ny kòntekst w zda nim.

3.2.2. Jin deks geo gra ficznëch pòzwów
Jak ju rëchli bëło na pi sóné (2.1.4., tam téż przikłôd), Jin deks geo gra ficznëch pòzwów
w kaszëbsczim jãzëkù dô wëbiér nôba rżi znónëch kaszëbsczich topòni mów.

Wëzdrzatk ha sła w Jin dek su:

Ha słowé słowò w kaszëbsczim jãzëkù [wëmòwa w mòdi fikòwó nym fòne -
ticz nym za pi su] serbskô ada ptacjô topònimù w nazéwôczu [,] skrócënk w serb -
sczim jãzëkù òzna czi wa ją cy ôrt topònimù G [òznôka rodzôcza] serbskô ada -
ptacjô topòni mu w rodzôczu I [òzna ka nôrzãdzôcza] serbskô ada ptacjô
topònimù w nôrzãdzôczu.

3.2.3. Serbskò-kaszëbsczi jin deks
Zdrzącë na to, że ma ło wëdôwô sã ksą żków pò kaszëbskù, jak téż je jich môłą
dostãpnosc i pòwszech nosc, kaszëbskò-serb sczi słowôrz przede wszëtczim mô fùnkcjã
jinfòrma cyj ną, mô za za da nié zapòznac mòżlëwégò brëkòwni ka z jed ną ma ło znó ną
sło wiań ską lek sy ką i ji stosënka ma a lek sy ka ma w jinëch sło wiań sczich jãzëkach. Zôs
serbskò-kaszëbsczi jin deks, ùmòżeb ni brëkòwnikòwi ak tiwné ùżi wa nié sło wa rza i dô
mòżlëwòsc wëszu ka niô kaszëbsczich sło wów pòtrzébnëch brëkòwnikòwi, òpiéra -
jącë sã na ma te ria le ju òpùblikòwó nym w sło wa rzu, a ùło żo nym w procëmnym
czerënkù. Bãdze miôł pro sti ùkłôd:

ha słowé słowò w serb sczim jãzëkù · rów no znaczëna w kaszëbsczim jãzëkù

a wszëtczé jiné bãdze mógł na lezc w słowôrzo wim dzélu.

Cy to wónô lëte ra tu ra

Bol du an 1997: T. Bol du an, No wy be de ker ka szub ski, Gdańsk 1997.
Bo ryś/Po po wska -Ta bor ska 1994–2010: Słow nik ety mo lo gicz ny ka szubsz czy zny, t. I –VI, red. W. Bo -

ryś, H. Po po wska -Ta bor ska, War sza wa 1994–2010.
Bre za 2001: Ka szubsz czy zna. Kaszëbi zna, red. E. Bre za, Opo le 2001.
Bre za/Tre der 1981: E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub ska. Za rys po pu lar ny, Gdańsk 1981.
Bréza 2007: Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, red. É. Bréza, Gduńsk 2007.
Chlu dziń ski 2006: Pol sko -ka szub ski słow nik nazw miej sco wych i fi zjo gra ficz nych. Pòlskò-kaszëbsczi

słowôrz miestnëch ë fi zjo grafnëch mión, red. A. Chlu dziń ski, Gdańsk 2006.
Cy bul ski 1992: M. Cy bul ski, Pod sta wo we wia do mo ści z gra ma ty ki ję zy ka ka szub skie go, w: E. Go -

łąbk, Roz mów ki ka szub skie, Gdy nia 1992, s. 276–289.
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Cy bul ski/Wo siak -Śli wa 2001: M. Cy bul ski, R. Wo siak -Śli wa, Ùczimë sã pò kaszëbskù. Ksią żka
po moc ni cza dla klas star szych, Gdańsk 2001.

Der dow ski 1990: H. J. Der dow ski, Słow ni czek, w: O pa nu Czor liń scim co do Puc ka po se ce ja -
choł. Zeł goł dlo swo jech dru chów ka szub ściech Ja rosz Der dow ski [prze druk], Gdańsk 1990
(To ruń 1880).

Hil fer ding 1862: [Słow nik], w:. Гильфердингъ, Остатк и сл авянъ на южномъ берегу Бал
тійск аго моря,Санктпетербургъ 1862, s. 169–191 [prze druk wy daw nic twa bi bliard.ru, ez
ro ku wy da nia, za ku pio ne w 2010 r.].

Go łąbk 1992: E. Go łąbk, Roz mów ki ka szub skie, Gdy nia 1992.
Gòłąbk 1997: E. Gòłąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997.
Gòłąbk 2005: E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
Ho ro dy ska 1984: H. Ho ro dy ska, Przy czy ny nie pu bli ko wa nia „No wych ma te ria łów do słow ni ka po -

mor skie go czy li ka szub skie go” Ste fa na Ra muł ta, w: „Po me ra nia”, 9/1984, s. 8–11.
Ho ro dy ska 1993: H. Ho ro dy ska, Wstęp, w: S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub -

skie go. Cz. II, Kra ków 1993, s. VI –XXIX.
Ho ro dy ska 1995: H. Ho ro dy ska, O Słow ni ku ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go Ste fa na Ra -

muł ta, w: Ca łe ży cie pod uro kiem mo wy ka szub skiej. Po kło sie Se sji Na uko wej Ko mi te tu Hi sto -
rii Na uki i Tech ni ki PAN. War sza wa 25 kwiet nia 1994, red. H. Ho ro dy ska, s. 1995.

Ku rzo wa/Zgół ko wa 1992: Z. Ku rzo wa, H. Zgół ko wa, Słow nik mi ni mum ję zy ka pol skie go, Po -
znań 1992.

Kwiatkòwskô/Bòbrow sczi 2003: K. Kwiatkòwskô, W. Bòbrow sczi, Twój pier szi słowôrz. Słowôrz
kaszëbskò-pòlsczi, Gdańsk 2003.

La bu da 1960: A. La bu da, Słow ni czek ka szub ski, War sza wa 1960.
La bu da 1981: A. La bu da, Słow nik pol sko -ka szub ski, red. na uk. J. Tre der, Gdańsk 1981.
La bu da 1982: A. La bu da, Słowôrz kaszëbsko -pol sczi, red. na uk. E. Bre za, Gdańsk 1982.
La bu da 1986: A. La bu da, Mo ja dro ga ka szub ska, w: J. Drze żdżon, Współ cze sna li te ra tu ra ka -

szub ska 1945–1980, War sza wa 1986, s. 208–226.
Lo rentz 1908–1912: F. Lo rentz, Slo vint zi sches Wörter buch, t. I –II, St. Pe ters burg 1908–1912.
Lo rentz 1958–1983: F. Lo rentz, Po mo ra ni sches Wörter buch, t. I –V, red. F. Hin ze, Ber lin 1958–1983.
Lo rentz 2006: F. Lo rentz, Pol skie i ka szub skie na zwy miej sco wo ści na Po mo rzu ka szub skim, Gdy -

nia 2006 [prze druk].
Paždjer ski 2006: Д. В. Пажђерски, Кашуп ск а језичк а норма – историја, тренутно

стање иперспективе развоја, w: 110 годинаполонистик е уСрбији. Зборник радова. 110
lat po lo ni sty ki w Ser bii. Pra ca zbio ro wa, red. П. Буњак, Београд 2006, s. 101–109.

Paždjer ski 2007: D. V. Paždjer ski, „Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny” Eu ge niu sza Gòłąb ka – me -
to do logòwi war stat, w: Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, red. É. Bréza,
Gduńsk 2007, s. 64–72.

Paždjer ski 2007: D. V. Paždjer ski, „Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny” Eu ge niu sza Gòłąb ka – warsz -
tat me to do lo gicz ny, w: Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go. Rok 2007, red. Е. Bre za, Gdańsk
2007, s. 64–72.

Paždjer ski 2009: D. V. Paždjer ski, Ka szub skie wąt ki w Słow ni ku ety mo lo gicz nym je zy ka serb skie -
go, „Ac ta Cas su bia na” XI/2009, s. 37–56.

Pioch 2001: D. Pioch, Kaszëbë. Ze mia i lëdze. Pod ręcz nik ję zy ka ka szub skie go z ćwi cze nia mi,
Gdańsk 2001.

Po błoc ki 1887: S. Po błoc ki, Słow nik ka szub ski z do dat kiem idy oty zmów cheł miń skich i ko ciew -
skich, Chełm no 1887.

Po po wska -Ta bor ska 1994: H. Po po wska -Ta bor ska, Wstęp, w: W. Bo ryś, Słow nik ety mo lo gicz ny
ka szubsz czy zny, t. I: A –Č, red. H. Po po wska -Ta bor ska, War sza wa 1994, s. 7–29.

Po po wska -Ta bor ska 1996: H. Po po wska -Ta bor ska, Dzie je ka szub skiej lek sy ko gra fii, w: H. Po po -
wska -Ta bor ska, W. Bo ryś, Lek sy ka ka szub ska na tle sło wiań skim, War sza wa 1996, s. 11–66.
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Po po wska -Ta bor ska 2001: H. Po po wska -Ta bor ska, Lek sy ko gra fia ka szub ska, w: Ka szubsz czy zna.
Kaszëbi zna, red. E. Bre za, Opo le 2001, s. 243–253.

Po po wska -Ta bor ska 2002: H. Po po wska -Ta bor ska, Lek sy ko gra fia, w: Јęzyk ka szub ski. Po rad nik
En cy klo pe dycz ny, red. Ј. Tre der, Gdańsk 2002, s. 122–129.

Po po wska -Ta bor ska 2006: H. Po po wska -Ta bor ska, Lek sy ko gra fia, w: Ję zyk ka szub ski. Po rad nik
En cy klo pe dycz ny, red. J. Tre der, Gdańsk 2006, s. 141–150. 

Ra mułt 2003: S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go. Sca lił i znor ma li zo wał
J. Tre der, Gdańsk 2003 (Kra ków 1893).

Rop pel 1995: L. Rop pel, Ste fan Ra mułt. Szkic bio gra ficz ny – w 25-le cie zgo nu, w: Ca łe ży cie
pod uro kiem mo wy ka szub skiej. Po kło sie Se sji Na uko wej Ko mi te tu Hi sto rii Na uki i Tech ni ki
PAN. War sza wa 25 kwiet nia 1994, red. H. Ho ro dy ska, s. 87–104.

Se ret ny 1993: A. Se ret ny, A co to ta kie go? Ob raz ko wy słow nik ję zy ka pol skie go, Kra ków 1993.
Stie ber/Po po wska -Ta bor ska 1964–1978: Atlas ję zy ko wy ka szubsz czy zny i dia lek tów są sied nich,

t. I –XV, red. Z. Stie ber, H. Po po wska Ta bor ska, Wro cław 1964–1978.
Sych ta 1967–1976: B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I –VII, Wro -

cław 1967–1976.
Tre der 1992: J. Tre der, Ma te ria ły sło wiń skie w słow ni kach Ste fa na Ra muł ta, w: Ma te ria ły II kon -

fe ren cji sło wiń skiej. Łe ba 11–13. 05. 1992, red. J. Tre der, s. 145–161.
Tre der 1995: J. Tre der, Słow nik ka szub ski Ra muł ta po stu la tach, „Gdań skie Stu dia Ję zy ko znaw -

cze”, VI/1995, s. 7–55.
Tre der 1995: J. Tre der, Wpływ „Słow ni ka” Ra muł ta na po sta wy elit ka szub skich, w: Ca łe ży cie

pod uro kiem mo wy ka szub skiej. Po kło sie Se sji Na uko wej Ko mi te tu Hi sto rii Na uki i Tech ni ki
PAN. War sza wa 25 kwiet nia 1994, red. H. Ho ro dy ska, s. 143–153.

Tre der 2005: J. Tre der, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gdańsk 2005.
Tréder 2009: J. Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbi znie, Gdańsk 2009
Trep czyk 1994: J. Trep czyk, Słow nik pol sko -ka szub ski, t. I –II, Gdańsk 1994.
Urbań czyk 1995: S. Urbań czyk, Dra mat Ste fa na Ra muł ta, w: Ca łe ży cie pod uro kiem mo wy ka -

szub skiej. Po kło sie Se sji Na uko wej Ko mi te tu Hi sto rii Na uki i Tech ni ki PAN. War sza wa 25 kwiet -
nia 1994, red. H. Ho ro dy ska, s. 45–55.

Ùchwôlënk 3 2007: Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/07 z dnia 26-06-2007 r., w: Biu le tin Radzëznë Ka -
szëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, red. É. Bréza, Gduńsk 2007, s. 31.

Ùchwôlënk 6 2007: Ùchwôlënk Nr 6/RKJ/07 z dnia 8-12-2007 r..., w: Biu le tin Radzëznë Ka -
szëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, red. É. Bréza, Gduńsk 2007, s. 41–43.

Ùchwôlënk 4 2008: Ùchwôlënk Nr 4/RKJ/08 z dn. 18.04.2008 r..., w: 2008. Biu le tin Radzëznë Ka -
szëbsczégò Jãzëka. 2008. Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, red. É. Bréza, Gduńsk/
/Gdańsk 2008, s. 29–33.

Ùchwôlënk 5 2008: Ùchwôlënk Nr 5/RKJ/08 z dn. 13.06.2008 r..., w:: 2008. Biu le tin Radzëznë Ka -
szëbsczégò Jãzëka. 2008. Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, red. É. Bréza, Gduńsk/
/Gdańsk 2008, s. 35–41.

Ùchwôlënk 6 2008: Ùchwôlënk Nr 6/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r..., w: 2008. Biu le tin Radzëznë Kas -
zëbsczégò Jãzëka. 2008. Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, red. É. Bréza, Gduńsk/Gdańsk
2008, s. 43–71.

Ùchwôlënk 8 2008: Ùchwôlënk Nr 8/RKJ/08..., w: 2008. Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò
Jãzëka. 2008. Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, red. É. Bréza, Gduńsk/Gdańsk 2008, s. 75–77.

Za sa dy 1975: Za sa dy pi sow ni ka szub skiej, Gdańsk 1975.
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S wiatë teòlo gii i lëte ra turë, dwa ji na czącé sã pòchilënczi nad czło -
wiekã, nimò spòdzéwa niô sã ma ją ze so bą przënômni dwa pò -

spólné pùnktë: słowò (w tim Słowò) i czło wie ka1. Jak pi sze M. Go -
gacz, czło wiekòwi brëkòwné je Słowò, to slédno wëbróné, na lazłé,
ùmi ło wóné, Słowò, chtërno je Bògã2. Lëte ra tu ra, nôba rżi bòdôj pòe -
zjô, prze ka zywô wi zerënk Bòga za pi só ny w swią dze Bòżégò czło wie -
ka, w swią dze kòżdégò czło wie ka. Mòże to bëc wi zerënk zgód ny z ka -
tolëcką nôùką abò wi zerënk niefùlow ny, frag men ta rio wi, cza sa ma nié
do kùńca wërze kłi, cza sa ma òpi sy wó ny w nie dozwòlo ny spòsób, tej -
-sej nieprôwdzëwi. Na ja czi ôrt kaszëbsczi pòeto wie ùdze ja ją wi zerënk
Bòga? Do ana lizë we znie sã wëbróné wëjim czi pòetic czich do ka zów,
chtërne nawléka ją w swòji zam kłoscë do Bòga Stwórcë. In ter pre to -
wac bãdze sã za gad nie nié stwórzbë swia ta i téż dze ja nié Bòga jak no
Stwòrzëce la.

Lëte ra tu ra ti ka jącô sã stwòrze niô Kaszëb je ba ro bòkadnô. Wie le
w ni le geń dów i ba sni. Nôba rżi znónô we strzód nich je wier szo wónô
hi sto riô Ja na Kar now sczégò Ja damòwi rôj. Òdwòłiwô sã òna do ste -
reòtipnëch pòzdrzat ków zwią zónëch z aktã stwórzbë, wia rą we wszech -
mòc Bòga; wi dzec je w nich na wet ka aniołë, a z òsta tecznëch spra wów
niebò.

1 E. Bu gajnô, Li te ra tu ra ka szub ska a teo lo gia, w: Z. Zie lon ka (red.), Li te ra tu ra ka -
szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, Gdańsk 2007, s. 189.

2 Pòdôwóm za: J. S. Pa sierb, Skrzy żo wa nie dróg, Pel plin 2002, s. 222.

WËBRÓNÉ TEÒLOGÒWÉ 
PRO BLEMË W KASZËBSC ZI

PÒEZ JI
Elżbiéta Bùgajnô
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Czedë Pón Bóg ze miã stwòrził
I ju kwiatë rosłë na ni,
Tedë rãce swòje zło żił,
Patrzôł z nie ba cëchò na nie.

Patrzôł na to, co òn zro bił
I sã w ser cu swòjim ce sził,
Kòżdi aniół tedë spie sził,

Wszechmòcnégò gło sno sła wił.

Bez òbgôdczi, jak no òglowò przëji mónô prôwda w ka tolëcczi teòlo gii, òstôwô fakt
stwòrze niégò swia ta przez Bòga. Bóg i Stwòrzëcél to dwa pòchwatë, chtërne òstôwa -
ją ze so bą w nie roz parłãczny zdrëszënie, ju werné w mëslënkù zwëczajnégò
chrzescëjó na 3. Pòeta nawlékô tuwò do òpisënkù stwòrze niégò swia ta z Ksãdżi Pòcząt -
ków 1, 1–26, przede wszëtczim 1,1: Na po cząt ku Bóg stwòrził nie bo i ze miã. Ne sło -
wa mòże òdna lezc w nôstar szich symbòlach wiarë, w Apòsztol sczim Symbòlu: Wierzã
w Bòga Òjca wszëtkòmògącégò, Stwórcã nie ba i ze mi jak i w Ni cejskò-Kon stan ti -
nopòli tań sczim Symbòlu: Wierzã w je durnégò Bòga, Òjca wszëtkòmògącégò, Stwórcã
nie ba i ze mi, wszëtczich rze czi wi dzalnëch i nie wi dzalnëch. Jin te re su jącô nas pro ble -
ma: „Stwórcë nie ba i ze mi” czerëje na ją ùwôgã w stronã ak tu stwórzbë. W pier szich
sło wach Swiãtëch Pi smio nów na lazłë sã trzë scwier dze nia: wiecz ny Bóg dôł pòczątk
wszëtczémù, co jist nie je po za Nim, le no Òn je Stwór cą 4. Bóg je wiecz ny to zna czi,
że béł Òn przed stwòrze nim swia ta – wchôdómë tuwò w sprawë zwią zóné z pòwsta -
nim cza su; Bóg stwòrził wszëtkò, stwòrził sóm – to zna czi, że nie bëło jinégò stwôrza -
ją cegò pòdmio tu.

Ka te che za ò stwòrze nim, jak pòdôwô Ka te chizm Ka tolëcczégò Kòsco ła, 
mô pier szorégòwé zna cze nié5. Dôwô òdpòwiésc na spòdlowé zapëta nia, zapëta nia ò
eg zy sten cjo wim cha rak te rze, jaczé stôwie le so bie lëdze, pi ta jącë sã ò swój môl
na swie ce: Ja czi je naj pòczątk? Skąd sã wszëtkò wzãło? Za czim më żëjemë? Ja czi
je naj cél? We strzód pòdónëch zapëta niów bòdôj nôwôżniészé są ne, co òdnôsza ją
sã do pòcząt ków i célu. Roz są dzy wa ją òne ò cwëkù żëcégò czło wie ka, jegò bëcym
we strzód jinëch stwòrze niów. 

Sło wa: stwòrze nié – twòrze nié (stwórz ba – twórz ba abò ùsôdztwò – ùsôdza nié)
ma ją swòjã rów no znaczënã w ła cyń sczim jãzëkù cre are, pro du ce re, con de re, fa ce -
re, zôs w grec czim δημιούργειν, κτίειν, ποίειν, a w he braj sczim: ba ra6. Cza snik ba -
ra mô wied no jakò pòdmiot Bòga. Prôwda ò stwòrze nim na la zła swòje òdnie se nié
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3 Òb. J. Bu xa kow ski, Stwór ca i stwo rze nie, Pel plin 1998, s. 15.
4 Ka te chizm Ka tolëcczégò Kòsco ła 290, Po znań 1994.
5 Ka te chizm Ka tolëcczégò Kòsco ła 282, Po znań 1994.
6 Pòdôwóm za: J. Bu xa kow ski, Stwór ca i stwo rze nie, Pel plin 1998, s. 43.
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w Sobòrach: La te ra neń sczim IV (1215) i Wa ti kań sczim I (1869–1870). Scwier dzy -
wa ją òne dwie prôwdë: je prôwdą dó ną przez Bòga, że: 1. Ca łi wszech swiat òstôł
stwòrzo ny przez Bòga; 2. Wszech swiat òstôł stwòrzo ny z „ni czegò” we dle teòlo -
gicznégò pòchwa tu 7. Dwa pòchwatë za pi sóné w Rdz 1,1 „nie bo” i „ze mia” w bi blio -
wim jãzëkù òznôcza ją ca łą stwòrzo ną ja wer notã. Bóg, temù że je Stwór cą, Ùsôdzcą,
warôł jesz przed stwòrze nim. 

Pòsob nym nie se nio wim aspektã teòlogòwim je jed na ze swòji nów Bòga:
wszechmòc. Ju w stôrodôwnëch symbòlach wiarë wszechmòc Bòżô je wëmie ni -
wónô jak no je durnô swòji zna: w Bòga Òjca wszëtkòmògącégò. Cëż to òznôczô, że
Bóg je wszechmògą cy? Pòlskô etimòlo giô wska zywô na dwie spòdlënë: wszëtkò
mògą cy. Mòże sã tu òdwòłac do fak tu stwòrze niégò swia ta z ni czegò (cre atio ex ni -
hi lo), jak i pòstãpnégò jin ge ro wa niô w żëcé stwòrze niów. Wszechmòcny Bóg mô
chwat òbsa dze niô z niebëcégò, z nie jist nie niô do jist nie niô8. Wszechmòc Bòżô je wi -
dzec w pòwòłi wa nim z ni cotë do jist nie niô wszëtczich stwòrze niów i pòdtrzëmòwa -
nim nëch stwòrze niów w jist nie ni m9.

Abë wëłożëc pòdó ny pòchwôt, nôle żi rzec, że Pa na Bòga nazéwómë Wszech mògą -
cym, bò mo że ro bic wszëtkò, co le no chce. Bóg, chtëren mô jist nie nié sóm ze se, dôł
pòczątk wsze le jaczémù jist nie niu jak no wszechmòcny. Zna czi to, że wszëtkò, co ro bi,
ro bi włôsną dôgą, tak w so bie jak i króm se bie. Co wca le nie òznôczô, że mo że Òn
zjiscëwac wszelczé na je za chcéwczi i żëczbë. Bóg je Wszechmògą cy, to zna czi, że
mòże zdze jac wszëtkò, co nie bëłobë przékòwné do roz mie niémù i nie bëłobë procëmné
jegò nôtërze. Pòdóné roz mie nié sło wa Wszechmògą cy je rozszé rzóné blós w Zôpad -
nym Kòsce le. W wëzna niach wiarë Pòrénkòwégò Kòsco ła w môlu ła cyń sczi pòzwë
Omni po tens – Wszechmògą cy je wi dzec grec ką pòzwã Wszech wła da ją cy.

Napòti kóné ògrań cze nia wszechmòcë Bòga pro wa dzą do pòsta wie niô zapëta nia:
czë Bóg je pò prôwdze wszechmòcny? Wëja snie niô nót je szëkac w roz mie nim
pòchwa tu wòlnotë. Wòlnotë ni mòże jin ter pre to wac jak no mòżlëwòtë ro bie niô co le
sã chce, a òsoblëwò negò, co dlô dónégò bëtu je lëché abò procëmné nôtërze. Bóg
nie zro bi nick, co bëłobë lëché dlô jegò stwòrze niów.

Pòstãpnô teòlogòwô te ma, chtërna wëstą pi ła w òbga di wó nym chùdzy tek sce Ja na
Kar now sczégò, tikô sã jist nie niô anio łów. Wëpòwiôdôł sã w ti te mie So bór Wa ti kań -
sczi IV: Bóg „rów no cza sno òd po cząt ku cza su stwòrził z nicëznë je den i drëdżi ôrt
stwòrze niów, dëchòwé i rze czowé stwòrze nia, to zna czi anio łów i ze msczi swiat,
a na kùńcu czło wie ka, chtëren ze sa dzo ny z dëszë i ca ła parłãczi w se dëchòwi i rze -
czo wi swiat”10.

Referatë 187

7 ABC teo lo gii do gma tycz nej. No tat ki z wy kła dów ks. prof. R. E. Ro gow skie go, Wro cław 2010,
s. 26.

8 Czë je cos, co bëłobë niemòżebné dlô Pa na? – czëtómë w Rdz 18,14.
9 Jan Pa weł II, Wie rzy my w Bo ga Oj ca Stwo rzy cie la [w] Na uka Ko ścio ła o Bo gu Oj cu. Wy bór do -

ku men tów, Gnie zno 1999, s. 132.
10 Ka te chizm Ka tolëcczégò Kòsco ła 327, Po znań 1994.
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Aniołë są dëchòwi ma ji sto ta ma, to zna czi bez ca łow ny ma. Je jich bëtno ta je prôwdą
dó ną do wie rze niô, za pi só ną w Swiãtëch Pi smio nach. Anio ło wie są słëga ma i wësłań -
ca ma Bòga. Apart ną znan ką jich pòsłëdżi je pòsélstwò. Ma ją do wëpeł nie niò przënôle -
żné, kònkretné mi sje, np. ùpòmnie nié, pòmòc w na wró ce nim, wspiarcé w wëkòna -
nim za da nia. Ma ją òne môg i wòlną wòlã. Są per só no wi ma i nie smier tel ny ma stwòrze -
nia ma. Prze biéra ją spraw no tą, lepszëzną wszëtczé wi dzalné stwòrze nia.

W kaszëbsczi pòezji wëstãpi wa ją do kazë, chtërne są pa ra fra zą prôwdë ò stwò rze -
nim swia ta i czło wie ka. Jed ną z ta czich zji nak na temã stwòrze niô nót je wska zac je -
den z wczasnëch do ka zów Ja ro mirë La buddë pòd titlã Stwórz ba. Nachôdô òn sã
w pòetic czim zbiérkù Kôrba cëchòtë, wëdó nym w 1986 rokù11. Tekst nen béł re cy -
to wó ny òb czas wi zytë Ja na Paw ła II w Gdi nie w 1986 rokù: 

Stwórz ba

na zôczątkù bëło mòrze
chtërno stwòrzëło lud
na swój òbrôz i pòdobã
a pònemù tchnãło w naji swòje żëcé
dlôte w mòdlëtwie czësti jak bùrsz tin
rôczimë z nôwia rą w zmartwëchw sta nié
żebë w codzénnym żëcym
zachòwac przëkôza nia ze mi

Ti tel wiérztë Stwórz ba wprowôdzô w swiat ùce miãdżi i robòtë. Pòet ka wëbra pòsta -
cją jist ni ka stwòrze nié z su fiksã -ba: stwórz ba. Spòti kó ny je òn w ta czich fòrmach
jak rôczba (za pro sze nié), żëczba (żëcze nié). Co sã tikô zam kłoscë do ka zu, apart no
dërżénio wi je sóm zôczątk wiérztë: na zôczątkù – na po cząt ku. Je to na wle cze nié
do pier szi réżczi Ksãdżi Pòcząt ków: Na zôczątkù Bóg stwòrził niebò i ze miã (Rdz 1,1).
Słowò „na zôczątkù” (òd hebr. be re szith – przódk, gło wa) wska zywô do kład no za -
zna cze nié ca łownégò pòczątkù wszech rze czi 12. W wiérzce J. La buddë wi dzec je ca -
łow ną re jin ter pre tacjã bi blijnégò pramòdła: na zôczątkù bëło mòrze a nié Bóg. Mòrze
mô przëpi sóné swòjiznë ùsôdza jącégò su biek tu, stwórcë. Je żlë më bë chcelë skùsëc
sã na wëja snie nié ny ùdbë, wôrt bë bëło jic w czerënkù symbòli czi i sparłãczëc mòrze,
a do kład no Bôłt, z lëdza ma za miesz kó ny ma na jegò pôłnio wi grańcë, Kaszëba ma.
Mòrze dôwô ji ma żëcé, jakbë jich stwôrzô, bò dôwô ji ma sze rok roz mió ną robòtã,
żëwi jich, je spòdlim jich bòka doscë. W swi wiérzce pòet ka parłãczi w jednã bi blio -
wą ca łotã prôwdã ò stwòrze nim swia ta z ele men ta ma chrzescëjań sczi wiarë: wia ra
w zmartwëchw sta nié, mòdlëtwa, przëkôza nia 13.
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11 J. La bud da, Kôrba cëchòtë, Gdańsk 1986.
12 J. Bu xa kow ski, Stwór ca i stwo rze nie, Pel plin 1998, s. 23.
13 L. Go łą bek, Wąt ki bi blij ne w po ezji ka szub skiej, www.skar bi ca ka szub ska.pl
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Ji nym ce ka wim pòmëslënkã zwią zó nym z dze ja ma ti ka ją cy ma sã zôczątkù
stwórzbë, a do kład no stwòrze niégò czło wie ka i swia ta anio łów, są do kazë Jidë Cza -
jinë, chtërne na lazłë sã w zbiérkù Prze chla stłô idi la 14. Ùsôdzczëni dokònywô swój -
ny re jin ter pre ta cji òdnie se niów spòti kónëch midzë anio ła ma, ro bi an tropòmòrfi zacjã,
dodôwa ją ce ji ma lëdzczé wseczëca, chòc pò prôwdze më nie jesmë w sztãdze tegò
sprawdzëc. Wôrt je baczëc na dwa wëjim czi: 

A ze mia bëła brza dowô
Czej jã dôł Ja damòwi
I dôł mù wszëtkò co stwòrził
I dôł to, co jesz miôł stwòrzëc

[I przeklãtô òsta ze mia]

Pón Bóg, Ùsôdzca swia ta, stwòrził òbji ma ją cy czło wie ka swiat, stwòrził ze miã,
chtërna brza do wa ła we wsze le jaczé bògac twa. Zro bił czło wie ka òdpòwie dzal nym
za wszëtkò, co na ni je: swiat zwierzãtów i roscënów, bòka dosc nôtërë, rëdã, wòdã
i lëft.

Cëż, że rôz w żëcym
Pòłą cził ka wel
Anio ła z diôbłã
Mi ło tą wstec

Wërwasë anio ła

Czë je mòżebnô mi ło ta midzë aniołã a diôbłã? We dle ka tolëcczi nôùczi diôchéł, zwó -
ny sza tanã, to je aniół, chtëren òdwró cył sã òd Bòga. Nie wiérny anio ło wie żëją
w wiekùji sti nie zga rze w ùprocëmnie nim do Bòga i jegò stwòrze niów. Jich pòchôda -
nié nie je za jasné. Na spòdlim dwùch wëjim ków Swiãtëch Pi smio nó w15 nót je
scwierdzëc, że anio ło wie sza ta na bëlë czedës anio ła ma Bòga, chtërny za grzéch
bùchë stracëlë dôwné ła sczi. W tra di cji jist nie nié i dze ja nié sza ta nów nie bëłë przé -
kòwóné. Na prôwda je do gmatã wiarë z òglowégò nôùcza niô. Pònemù że nie chtërny
terôcza sny teòlogòwie próbòwelë jin ter pre to wac bi bliowé wëpòwiescë ò sza ta nie
w symbòlicz nym zna cze nim, prôwdã ò jist nie nim sza ta nów przëbôcził pa piéż 

Referatë 189

14 I. Cza ja, Prze chla stłô idi la, Gdańsk 1999. 
15 2P 2,4: Bò wej je żlë Bóg anio łóm, chtërny zgrzészëlë, nie òdpùscył, le no wërzu cył jich do pòdzem -

ny sôdzë Tar ta ru, abë bëlë zachòwó ny na sąd; Jud 6: i anio łów, nëch, chtërny nie zachòwelë swòji pòczest -
notë, le no òpùscëlë swòje miesz ka nié, spãtónëch wiekùji sti ma kłód ka ma za trzimôł w cem nicë na sąd
wiôldżégò dnia.
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Pa weł VI w prze mó wie nim z 29 VI i 15 IX 1972, a na dodôwk z pòlétu Kon gre ga -
cji Dok trinë Wiarë wëdóné bëło spe cjalné òpra co wa nié Chrzescëjańskô wia ra
i demòno lo giô16.

Wzéra jącë na pòetic czi dokôz Jidë Cza jinë, mòżemë scwierdzëc, że pòezjô rzą -
dzy sã swòji ma pra wa ma. Òbrzészkòwô je za sa da wòlnotë stwórcë. Przédnym mòtiwã
wëapart ni wa ją cym pòezjã Jidë Cza jinë je mi ło ta midzë chło pa a biał ką, pòkôzy wónô
z pòzdrzatkù biał czi 17. Òdwòła nié do mòti wu anio ła i diôbła wskôzywô na zji na czi
midzë òbùma pëłca ma, pòdsztrëchiwô zji nakã, chtërna wëdôwô sã nié do zgòdë. Jed -
nakò mi ło ta nie wi dzy ni żódnëch procëmno tów. Czë mi ło ta Bòga, je go mi ło serdzé
je w sztãdze wëdwi gnąc z ùpôdkù anio ła?

Òd sta la tów pòeto wie kòrzëstelë z bi blio wi te ma ti czi, nôwik szim dzélã z te ma -
ti czi zwią zó ny z pòwsta nim swia ta, z zôcząt ka ma stwòrze niô. Bi bliô dôwa ła jin spi -
racjã, dotëgòwa ła gòtowé mòdła, dôwa ła mòtiwë. Tak samò roz wi ja jącô sã pònad 150
lat kaszëbskô lëte ra tu ra ji dze wëpróbòwó ny ma szla cha ma. Spòsób pòkôzënkù Bòga
w kaszëbsczi pòezji nie ùcékô òd ùmòcnionëch mòdłów. Lëte ra tu ra piãknô w roz -
ma ji ti spòsób ùkôzywô wi zerënk Bòga: mòże to bëc wi zerënk zgód ny z nôùką Kòsco -
ła, z czëcym wiarë Bòżégò lëdu (łac. sen sus fi dei), z ùcar ti ma pòzdrzat ka ma i ùmë -
slënka ma, mòże jed nakò ùce kac, na nowò jin ter pre to wac znóné mòtiwë. Lëte racczé
pa ra frazë roz są dzy wa ją ò bòka doscë kòżdégò nôro du, pòcwier dzy wa ją żëcé de jów
za miesz czonëch w kar tach Swiãtëch Pi smio nów, chtërne są Ksãgą Żëcô, są słowã
Bòga scze ro wó nym do czło wie ka.
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16 Pòr. ABC teo lo gii do gma tycz nej. No tat ki z wy kła dów ks. prof. R. E. Ro gow skie go, Wro cław 2010,
s. 38.

17 L. Go łą bek, Wąt ki bi blij ne w po ezji ka szub skiej, www.skarb ni ca ka szub ska.pl
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W y po wiedź dzien ni kar ską mo żna po dzie lić we dług ró żnych kry -
te riów: I. ze względu na czę stość uka zy wa nia się (najprost -

szego); II. ze względu na for mę pi sar ską i za war tość tre ścio wą, czy -
li ga tun ki pu bli cy stycz ne; mo że zna la zły by się jesz cze in ne kry te ria
po dzia łu. 

A za tem ze wzglę du na czę stość uka zy wa nia się wy od ręb nia my
następujące: dzien nik, ty go dnik, dwu ty go dnik, mie sięcz nik, dwu mie -
sięcz nik, pół rocz nik, rocz nik i in ne czę sto tli wo ści. Wraz ze zmia na mi
spo łecz no -po li tycz ny mi r. 1989–90 na stę pu je w Pol sce oży wie nie w po -
wsta wa niu środ ków spo łecz ne go prze ka zu, czy li me diów (od łac. me -
dium o pod sta wo wym zna cze niu ‘śro dek’), cza so pi sma po ja wia ją się
w ka żdym mie ście, więk szych wsiach, pa ra fie wy da ją swo je biu le ty -
ny itd., po ja wia ją się opra co wa nia teo re tycz ne na po trze by stu diów
dzien ni kar skich, co raz czę ściej po wo ły wa nych na uczel niach pań stwo -
wych i pry wat nych.

Spo śród tych opra co wań za naj po wa żniej sze uzna ję GD (ob ja śnie -
nie skró tów zob. na koń cu ar ty ku łu), któ re po za roz dzia ła mi teo re tycz -
ny mi: I, gdzie oma wia się pod sta wo we po ję cia i pro ble my do ty czą ce
ro dza jów i ga tun ków dzien ni kar skich oraz V, w któ rym omó wio ne zo -
sta ły ga tun ki dzien ni kar skie w prak ty ce re dak cyj nej i VI, w któ rym
oma wia się ję zyk ga tun ków dzien ni kar skich, oma wia ją w rozdz. II A.
ga tun ki in for ma cyj ne: wzmian kę (flash, pi sa ne już flesz u Ja ros 78,
news), no tat kę (in for ma cję), in fo ta in ment), in fo gra fię, in fo gra fi kę (ma -
py, ta be le, wy kre sy), za po wiedź, obocz nie za jaw ka u MW35 i Ja ros 81,
fa it di vers, spra woz da nie, re la cję, ra port, ko re spon den cję, ży cio rys
(syl wet ka, por tret, po stać, głów ka), prze gląd pra sy, re por taż fa bu lar ny;

GA TUN KI WY PO WIE DZI 
DZIEN NI KAR SKIEJ
Edward Breza
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w rozdz. III B. ga tun ki pu bli cy stycz ne: ar ty kuł, ar ty kuł wstęp ny, re por taż pro ble -
mo wy (pu bli cy stycz ny), fe lie ton, ko men tarz, re cen zję, esej, dzien nik, po wieść w od -
cin kach, ne kro log; w rozdz. IV C ga tun ki po gra nicz ne: wy wiad, dys ku sję, de ba -
tę, list do re dak cji, od po wiedź na list do re dak cji, hi per tekst, czat. Za bra kło tu biu -
le ty nu.

W tym opra co wa niu omó wię te for my w naj do god niej szym po rząd ku al fa be tycz -
nym. A za tem:

Ar ty kuł, niem. Ar ti kel lub ro dzi me Au fsatz, ang. i fr. ar tic le, ros. stat’ja; we dług
SJP I 211 to ‘nie wiel ka pra ca pu bli cy stycz na, li te rac ka lub na uko wa, umiesz czo na
w cza so pi śmie, en cy klo pe dii, słow ni ku itp.’, prze ję te z ła ciń skie go ar ti cu lus, zdrob -
nie nie od ar tus, -us I) ‘czło nek cia ła czło wie ka’; II) ‘czę ści przed mio tów nie oży -
wio nych, np. drzew’: 1. ‘staw w cie le czło wie ka lub zwie rzę cia’; 2) ‘ko lan ko roślin’;
3) ‘punkt, chwi la, mo ment’; 4) ‘człon, część zda nia, wier sza’ (w sty li sty ce); 5) ‘roz -
dział’ (Ple zia I 265, 267). STL 44 de fi niu je ja ko ‘Wy po wiedź pu bli cy stycz na na ak -
tu al ne w da nym mo men cie te ma ty po li tycz ne, spo łecz ne, kul tu ral ne itp., w któ rej
wy wód pod po rząd ko wa ny jest wy raź nie sfor mu ło wa nym te zom’. Da lej mó wi, że
ce chy ga tun ko we nie są ści śle spre cy zo wa ne, dla te go też ar ty ku łem na zy wa się ese -
je, roz pra wy kry tycz ne lub na uko we, wy od ręb nia ją cą się for mą jest ar ty kuł wstęp -
ny, ang. edi to rial, le ader, le ading ar tic le, fr. ar tic le de fond, niem. Le iar ti kel, ros.
pie rie do wa ja stat’ja. Fras 85 uzna je ar ty kuł wstęp ny za ro dzaj ko men ta rza, na pi -
sa ne go przez re dak to ra na czel ne go lub re dak to ra pro wa dzą ce go da ne go pi sma lub
ma ga zy nu. GD 87 uwa ża ją ar ty kuł za ga tu nek naj wa żniej szy, ale i naj trud niej szy
do zde fi nio wa nia, wy stę pu je tyl ko w me diach pi sa nych, bo w me diach elek tro nicz -
nych mo że być od czy ta ny lub za cy to wa ny. Ar ty kuł, esej i re cen zja utra ci ły gra ni -
ce mię dzy tek stem na uko wym i pu bli cy stycz nym. Wy wo dzi się z pism po li tycz -
nych i z li stów, jak H. Koł łą ta ja, Do Sta ni sła wa Ma ła chow skie go... Ano ni ma li stów
kil ka.

Biu le tyn, nie no to wa ny w STL, de fi nio wa ny w SJP I 534 ja ko ‘urzę do wy ko mu -
ni kat, spra woz da nie o wy da rze niach bie żą cych ob cho dzą cych ogół, na zwa ró żne go
ro dza ju pe rio dycz nych i nie pe rio dycz nych wy daw nictw in for ma cyj nych’, no to wa -
ny w SWil I 83, pi sa ny przez po dwój ne –ll-: biul le tyn i ob ja śnio ny ‘wia do mość
dzien na, roz kaz dzien ny’, za po ży czo ne z fr. bul le tin, a tu z wł. bol le ti no/bul le ti no,
zdrob nie nie od bul let ta ‘ma ła ku la, pił ka’, osta tecz nie z pa pie skiej bul li ‘pie czę ci’
(CHDE 124), niem. Bul le tin, ros. bjul let’eń.

Czat z ang. chat ‘po ga węd ka’, ga wę dzić, ga dać’, skró co ne z daw ne go chat ter
(CHDE 161–162) to roz mo wa kil ku (a na wet kil ku na stu) osób, po zo sta ją cych 
ze so bą w kon tak cie elek tro nicz nym, któ re mo gą w cza sie rze czy wi stym wy mie -
niać po glą dy na da ny te mat’ (GD 125). Roz mo wę tę kon tro lu je mo de ra tor, któ ry
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nie do pusz cza głów nie tre ści wul gar nych, ko ma su je py ta nia i kie ru je roz mo wą. Ze
słow ni ków naj now szej pol sz czy zny od no to wał tyl ko Dub I w pi sow ni ory gi nal nej chat
i spo lsz czo nej czat.

Debata, ze sta rofr. débat ‘spór’ od cza sow ni ka débat tre ‘spie rać się, zbi ja jąc ar -
gu men ty prze ciw ni ka’, z te go ang. de ba te, niem. De bat te; osta tecz nie z łac. de bat -
tu ere ‘zbi jać’ (u Pe tro niu sza przen. ‘o de flo ra cji dzie wic’ B I 255): bat tu ere ‘bić, ude -
rzać’. W pol sz czyź nie za pi sa ny do pie ro w SWil I 212 (w r. 1861) w l. mn. de ba ty ze
zna cze niem ‘spo ry, prze mó wie nia, ob ra dy’; SJP II 39 de ba ta, zwy kle w l. mn. de -
ba ty ‘oma wia nie, roz trzą sa nie za gad nień, pro ble mów (zwy kle na ze bra niu, po sie -
dze niu, w par la men cie itp.) dys ku sja, dys pu ta, ob ra do wa nie, ra dze nie, roz pra wa’.
GD 120 wy ró żnia ją na stę pu ją ce od mia ny de ba ty: a) per swa zyj ną, gdy cho dzi o prze -
ko na nie słu cha czy i czy tel ni ków do ja kichś sta no wisk; b) pro ble mo wą, gdy idzie
o wszech stron ne na świe tle nie ja kie goś za gad nie nia, któ re do ty czy wszyst kich i bę -
dzie wy ma ga ło spo łecz nych de cy zji, ak cep ta cji; c) ana li tycz ną z udzia łem fa chow -
ców, eks per tów; d) wzbo ga co ną o fil my, wy wia dy, plan sze.

Depesza, nie no tu je STL, wzmian ko wa na w GD 38 (s. v. wzmian ka), MW 35, ang.
di spatch, fr. dépê che, z cze go pol. de pe sza, niem. De pe sche, ros. d’ep’esza, por.
B I 263–264, wy raz no to wa ny w pol sz czyź nie od r. 1861 (SWil I 217) w zna cze -
niu: 1) ‘pi smo w rze czach ty czą cych się spraw kra jo wych’; 2) ‘wa żny list pry wat ny,
wy ma ga ją cy po spiesz ne go wrę cze nia’ (na zy wa ny już w XIX w. te le gra mem, jak za -
świad cza SWil II 1699, któ ry ob ja śnia ‘wia do mość otrzy ma na za po śred nic twem te -
le gra fu, de pe sza te le gra ficz na’). Te le gram jest neo lo gi zmem sztucz nym, zbu do wa -
nym na gr. rze czow ni ku télos ‘kra niec, kres, cel’ i gram ma ‘za pis’. SJP II 86 w zna -
cze niu me dial nym ob ja śnia ja ko ‘pra so wa wia do mość te le gra ficz na’, nad to sy no ni -
micz ne wo bec te le gram i 3) ‘daw niej – urzę do wa wia do mość, list pil ny, do ty czą cy
spraw pań stwo wych’. 

Dyskusja, ang. i fr. di scus sion, niem. Di skus sion, ros. di skus si ja z łac. di scus -
sio, -onis ‘roz trzą sa nie’ – rze czow nik od cza sow ni ka di scu te re ‘roz trzą sać, roz wa -
lać, bu rzyć’; w pol sz czyź nie no to wa ny po raz pierw szy w SWil II 274 (z r. l861)
i ob ja śnio ny ‘roz biór, do cho dze nie, roz trzą sa nie szcze gó ło we, wy ja śnie nie słow -
ne, roz pra wa’. We dług SJP II 516 dys ku sja to ‘ust na lub pi sem na (prze wa żnie pu -
blicz na) wy mia na zdań na ja kiś te mat, wspól ne roz pa try wa nie ja kie goś za gad nie -
nia na ze bra niu lub w pra sie; dys pu ta; wza jem na wy mia na zdań, roz mo wa’. Wspo -
mnia na dys pu ta z fr. di spu te, a to z łac. di spu ta tio, -onis ‘roz wa ża nie, ba da nie’,
2) ‘ob li cza nie ra chu nek, ra chu ba’ i in ne od cza sow ni ka di spu to, -are, -ai, -atum
‘roz li czyć się, ob li czyć’ (Ple zia II 201–202), z te go daw ne pol skie dys pu ta cy ja
(B I 319). Cy ce ro no we Di spu ta tio nes Tu scu la nae prze kła da się na pol skie ‘Roz -
mo wy tu sku lań skie”.
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Dziennik, fr. jo ur nal, niem. Ta ge buch, ros. dniew nik, po ang. dia ry, co z łac. dia -
rium, 1) ‘dzien na ra cja żyw no ścio wa’, 2) ‘dzien na za pła ta’, 3) ‘dzien nik, za pi ski, no -
tat ki ro bio ne co dzien nie’ (Ple zia II 140), w ła ci nie ko ściel nej też ‘ga ze ta co dzien na,
pa mięt nik’; po tem (li ber) dia rius pol skie dia riusz z gr. ephēme ri da, L I 606 po da je
ephe me ris i de fi niu je ‘re jestr al bo księ gi, w któ re się wpi su je ka żde go dnia spra wy’,
a na stęp nie in for mu je, że dzien ni ki są ga tun kiem pism pe rio dycz nych; „dzien ni ki
uczo ne po da ją do wia do mo ści pi sma no wo wy szłe, wy na laz ki, tak w na ukach, ja ko
i w kunsz tach” i od sy ła do ha sła pa mięt nik. Do wia du je my się ta kże, że G. Kna piusz
no to wał dzien nik w zna cze niu ‘mo dli tew nik, za wie ra ją cy mo dli twy na ka żdy dzień’.
Zna ne Lin de mu ta kże: 1) dzien nik ka płań ski, czy li diur nał z łac. diur na lis; 2) dzien -
nik, z gr. ephe me ra to ta kże ‘ro dzaj owa du, któ ry, po wyj ściu z po czwar ki, te go sa -
me go dnia umie ra’. SJP II 576 1) ‘ga ze ta wy cho dzą ca co dzien nie (lub pa rę ra zy
w ty go dniu); cza so pi smo’; 2) ‘księ ga o cha rak te rze urzę do wym, w któ rej do ko nu je
się, za le żnie od prze zna cze nia, od po wied nich, pro wa dzo nych co dzien nie, za pi sów’;
3) ‘no tat ki o cha rak te rze oso bi stym, pro wa dzo ne co dzien nie, pa mięt nik’. SF I 205
po da je do znacz. ‘cza so pi smo’: dzien nik po ran ny, wie czor ny, ra dio wy, te le wi zyj ny,
hu mo ry stycz ny, spo łecz ny, po li tycz ny.

SJP II 576 okre śla krót ko ‘ga ze ta wy cho dzą ca co dzien nie (lub pa rę ra zy w ty go -
dniu), cza so pi smo’ (zob. wy żej) i znacz. 3 ‘no tat ki o cha rak te rze oso bi stym, pro wa -
dzo ne co dzien nie, pa mięt nik’, nad to wy raz ozna cza ‘księ gę o cha rak te rze urzę do -
wym, w któ rej do ko nu je się, za le żnie od prze zna cze nia, od po wied nich, pro wa dzo -
nych co dzien nie za pi sów’. Wy raz za tem wie lo znacz ny, po li se micz ny. Dla STL 108
to ‘ze spół pro wa dzo nych z dnia na dzień za pi sów, od ści śle do ku men ta cyj nych, któ -
rych za da niem jest utrwa le nie bie żą cych wy da rzeń (tu ode sła nie do ha sła dia riusz)
do ta kich, któ re zbli ża ją do wy po wie dzi li te rac kich. Da lej in for mu je, że o ukła dzie
dzien ni ka de cy du je bieg wy pad ków i że nie któ re dzien ni ki uzna wa ne są za wy bit -
ne utwo ry li te rac kie. Wy ró żnia dwie od mia ny dzien ni ka, mia no wi cie: 1) dzien nik in -
tym ny, ang. in ti ma te dia ry, fr. jo ur nal in ti me, niem. in ti mer Ta ge buch, ros. in tim nyj
dniew nik i dzien nik pod ró ży. Pierw szy, dzien nik in tym ny za czął kształ to wać się
na prze ło mie XVIII/XIX w., a je go ce chą kon sty tu cyj ną jest chro no lo gicz ny układ
za pi sów, pier wot nie pi sa ny był bez za mia ru pu bli ko wa nia za ży cia au to ra, od XX w.
uka zu ją się dru kiem, w li te ra tu rze pol skiej naj bar dziej zna ne są Dzien ni ki S. Że rom -
skie go, Z. Nał kow skiej i W. Gom bro wi cza. Dru gi, tj. dzien nik pod ró ży ang. tra vel
dia ry, fr. jo ur nal de voy age, niem. Re ise ta ge buch, ros. put’ewoj dniew nik; cha rak -
te ry stycz ny jest dla li te ra tu ry oświe ce nia i ro man ty zmu, a przy kła dem mo że być
Dzien nik pod ró ży do Ta trów S. Gosz czyń skie go.

Z po ję ciem dzien ni ka łą czą się po ję cia dia riu sza, rap tu la rza i sztam bu chu. We -
dług SJP II 30 dia riusz to rze czow nik prze starz. i ozna cza ją cy ‘chro no lo gicz ny opis
co dzien nych czyn no ści; księ ga za wie ra ją ca ten opis; dzien nik’; z ko lei dla STL 92
dia riusz to ‘dzien nik, w któ rym za pi sy wa ne są na bie żą co wy da rze nia z ży cia pry -
wat ne go lub pu blicz ne go’, da lej mó wi, że: 1) pro wa dzo ny jest bez sta rań o li te rac ką
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for mę prze ka zu; 2) w Pol sce upra wia ny był od 2. po ło wy XVI w.; 3) zna ne dzien ni -
ki do mo we, re je stru ją ce wy da rze nia ro dzin ne, są siedz kie; 4) są dzien ni ki kam pa nii
wo jen nych, pod ró ży, zjaz dów, dzien ni ki sej mo we. Rap tu larz, z póź no łac. rap tu la -
rius od rap tus, -us ‘po rwa nie’, por. rap tus pu el lae ‘po rwa nie pan ny’, SJP VII 825 kwa -
li fi ku je ja ko wy raz prze starz. i ob ja śnia ‘ze szyt, bru lion, księ ga do od ręcz ne go spi -
sy wa nia ró żnych wia do mo ści, zda rzeń; zbiór no ta tek’, z ko lei STL 422 ‘w daw nej
Pol sce: księ ga go spo dar ska, w któ rej przy god nie za pi sy wa no wy da rze nia ro dzin ne
i do mo we, plot ki są siedz kie, uro czy sto ści to wa rzy skie, dow ci py, aneg do ty, wy dat ki,
ce ny to wa rów itp. Do bre to źró dło do ba da nia kul tu ry sta ro pol skiej. Sztam buch
wresz cie, z niem. Stam m buch ‘księ ga po cho dze nia, ro do wo du’, po ang. i fr. al bum,
ros. al bom to we dług SJP VIII 1171 sło wo prze starz. o zna cze niu ‘al bum prze zna -
czo ny do wpi sy wa nia w nim przez zna jo mych i przy ja ciół wier szy, afo ry zmów,
umiesz cza nia ry sun ków itp’.; mod ny w XIX w. Do dam, że w szko le śred niej na zy -
wa li śmy ta ki do ku ment pa mięt ni kiem. Tak też STL 513 pi sze ‘ro dzaj al bu mu, ksią -
żka -pa mięt nik słu żą ca do wpi sy wa nia przy ja znych ży czeń, wier szy, tzw. wier szy
sztam bu cho wych lub sen ten cji. Sy no ni mem jest imion nik, któ re mu nie po świę ca
osob ne go ar ty ku łu ha sło we go, zaś SJP III 170, 173 kwa li fi ku je ja ko prze starz. i for -
mę imion nik i imien nik, do któ rej od sy ła ze zna cze niem ‘do wpi sy wa nia wier szy,
afo ry zmów, kre śle nia ry sun ków na pa miąt kę itp’.

Esej, ang. es say, fr. es sai, niem. Es say, ros. oczerk; na zwa po cho dzi osta tecz nie
od dzie ła fr. hu ma ni sty i pi sa rza Mi che la Mon ta igne’a (1533–1592), któ ry w r. 1580
opu bli ko wał dzie ło Es sa is, bez po śred nio od dzie ła Fr. Ba co na Es says z r. 1597;
dzie ło Mon ta igne’a prze ło żo ne zo sta ło na pol skie „Pró by”, po cho dzi osta tecz nie ze
śred nio franc. es sai ‘pró ba’ (ChDE 343–344), ros. oczerk tłu ma czy się na 1) ‘za -
rys’, 2) ’szkic’ i 3) ‘opis, przed sta wie nie’. De fi ni cja re al no zna cze nio wa z SJP II 754
‘krót ki utwór li te rac ko -na uko wy nie wy czer pu ją cy tre ści te ma tu, w sty lu lek kim;
szkic li te rac ki’ z cy ta ta mi od r. 1935 z „Rocz ni ka Li te rac kie go” (wy raz wcze śniej
nie no to wa ny w lek sy ko gra fii pol skiej); po głę bio na de fi ni cja w STL 129 –130 ‘Szkic
fi lo zo ficz ny, na uko wy, pu bli cy stycz ny lub kry tycz ny, za zwy czaj pi sa ny pro zą, swo -
bod nie roz wi ja ją cy in ter pre ta cję ja kie goś zja wi ska lub do cie ka nie pro ble mu, eks -
po nu ją cy pod mio to wy punkt wi dze nia oraz dba łość o pięk ny i ory gi nal ny spo sób
prze ka zu’ i dal sza roz bu do wa na cha rak te ry sty ka z koń co wym wy li cze niem pism
i dzieł, któ re trak to wać mo żna ja ko ese je, m. in. Ary sto te le sa, Pla to na, Plu tar cha,
Mo ra lia, Se ne ki Epi stu lae mo ra les ‘Li sty mo ral ne’, wśród któ rych F. Ba con uzna -
ny zo stał za pra wo daw cę no wo żyt ne go ese ju. GD 105 pre zen tu ją bar dziej współ -
cze sne ro zu mie nie ter mi nu: ‘Esej ozna cza pró bę, szkic li te rac ki, szkic na uko wy,
szkic kry tycz ny, swo bod nie roz wi ja ją cy, in ter pre tu ją cy ja kieś zja wi sko (zwłasz cza
in te lek tu al ne) lub do cie ka ją cy pro ble mu, eks po nu jąc przy tym pod mio to wy punkt
wi dze nia oraz dba ją cy o ory gi nal ny, ar ty stycz ny spo sób prze ka zu’. Ce chą cha rak -
te ry stycz ną ese ju jest eks po no wa nie przez oso bę mó wią cą swe go punk tu wi dze nia.
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Wśród cech ty po lo gicz nych wy li cza ją m. in.: wpro wa dze nie fik cji, ję zyk tro chę eru -
dy cyj ny, tro chę po tocz ny, dy gre syj ność (s. 107).

Felieton, czę ste ta kże w II po ło wie XIX w. fej le ton z fr. feu il le ton od feu il let
‘kart ka ksią żki, ga ze ty zło żo na na czwo ro’, naj pierw o od cin ku po wie ści w ga ze cie,
po ang. feu il le ton, niem. Feu il le ton, ros. fiel’eton, w pol sz czyź nie uży te po raz pierw -
szy w r. 1849 (B I 363). SJP II 838 no tu je for my fej le ton i po chod ne (ze zdrob nie -
niem fe lie to nik), fej le to ni sta oraz fej le to no wy ja ko prze starz. za SW i od sy ła do fe -
lie ton, któ ry de fi niu je na stę pu ją co: ‘ar ty kuł, utwór dzien ni kar ski o cha rak te rze be -
le try stycz nym lub po pu lar no nau ko wym, za miesz cza ny zwy kle w dzien ni kach, cza -
so pi smach itp.; dział w dzien ni ku, cza so pi śmie itp. prze zna czo ny na ta kie ar ty ku ły’.
SWil I 310 po da je fel je ton w zna cze niu ‘przy da tek do pi sma (per jo dycz ne go), od -
ci nek, ulot ne pi sem ko’, fel je to ni sta to ‘któ ry pi sze fel je to ny’ oraz fel je to wać ‘prze -
wra cać stro ni ce ksią żki lub rę ko pi su, prze zie ra jąc je, lecz nie czy ta jąc’, czy li krót -
ko mó wiąc ‘kart ko wać.’ STL 139 de fi niu je ja ko ‘je den z ga tun ków pu bli cy sty ki,
swo bod ny w cha rak te rze, czę sto po słu gu ją cy się li te rac ki mi środ ka mi eks pre sji’. In -
for mu je da lej, że daw niej fe lie ton ozna czał ‘dol ną, od cię tą li nią część ko lum ny dzien -
ni ka, gdzie za miesz cza no ma te ria ły o cha rak te rze li te rac kim i kry tycz nym’, czy li
od ci nek, por. po wieść w od cin kach. Fe lie ton jest mniej szy ob ję to ścio wo od ese ju, nad -
to po ru sza ak tu al ną te ma ty kę. Ukształ to wał się w XVIII w. Wy bit ny mi fe lie to ni sta -
mi pol ski mi by li m. in. B. Prus, A. Sło nim ski, T. Boy -Że leń ski, St. Wie chec ki (Wiech),
S. Ki sie lew ski (Ki siel), K. T. To eplitz, D. Pas sent, L. Stom ma. Fe lie to ni sta po wi nien
się od zna czać ta len tem, a fe lie to ny afo ry zma mi, pa ra dok sa mi, po in ta mi, przej rzy -
stym sty lem, po tocz no ścią i do sad no ścią (E. Chu dziń ski, GD 90–91). Fe lie ton od -
zna cza się nie wiel ki mi roz mia ra mi, su biek ty wi zmem, ele men ta mi iro nii, sa ty ry,
pasz kwi lu i gro te ski, dy gre syj no ścią; nar ra tor wy stę pu je w I oso bie. Obec nie spo -
ty ka my go w ra diu i w te le wi zji (ib. 92). Jed ną z od mian fe lie to nu jest kro ni ka ty -
go dnio wa (zob.).

Hipertekst to ‘po mysł łą cze nia obiek tów i po ru sza nia się w ich ob rę bie i mię -
dzy ni mi na za sa dzie roz wi dla ją cych się ście żek, za po mo cą tzw. lin ków ‘łą czy’ (wy -
raz po cho dzą cy z ang. wie lo znacz ne go link m.in. ‘ogni wo, spin ka’ i za kła dek, sze -
rzej zob. GD 121–124). Dub I 1146 kwa li fi ku je ja ko ter min in for ma tycz ny o zna -
cze niu ‘tekst prze cho wy wa ny w kom pu te rze, ma ją cy po stać elek tro nicz ną, za pew -
nia ją cy mo żli wość kon tek sto we go, nie li nio we go prze miesz cza nia się w nim’.

Infografia jest ‘in for ma cją ilu stro wa ną fo to gra fią’. Tekst jest uzu peł nie niem fo -
to gra fii (GD 41). W słow ni kach ję zy ka pol skie go jesz cze nie od no to wa na. 

In fo gra fi ka: ma py, ta be le, wy kre sy, i te ma te ria ły ja ko osob ny ga tu -
nek nie zo sta ły od no to wa ne w słow ni kach jęz. pol skie go. Są to ga tun ki to wa rzyszą ce
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więk szej ca ło ści; nie kie dy jed nak wy stę pu ją one sa mo dziel nie, np. kur sy wa lut, sy -
tu acja na gieł dzie, pro gno za po go dy (GD 41). Nie no to wa ne w słow ni kach jęz. pol -
skie go.

Informacja, wy od ręb nio na przez MW 29 sy no ni micz nie z wia do mo ścią. Ta sy -
no ni micz ność nie mo że dzi wić, gdy zwa ży my na oko licz ność, że prof. Wa le ry Pi sa -
rek stwier dził: „nie ma po wszech nie uzna wa ne go re je stru ga tun ków dzien ni kar skich,
a gra ni ce mię dzy ni mi są płyn ne’ (za WD 29). Ter min in for ma cja od no szo ny by wa
do pu bli ka cji pra so wych, ra dio wych i te le wi zyj nych, a więc me dial nych.

Komentarz, ang. com men ta ry, fr. com men ta ire,, niem. Kom men tar, ros. kom -
men ta rij z łac. com men ta rius, -ii lub com men ta rium, -ii I. ‘zbiór za pi sków, bru lion,
szkic, pro to kół są do wy, urzę do we spra woz da nie, opis, pa mięt nik’ i por. do te go J.
Ce za ra Com men ta rii de bel lo Gal li co, tłu ma czo ne naj czę ściej ja ko ‘Pa mięt ni ki’; II.
‘roz pra wa ści śle na uko wa, nie opra co wa na li te rac ko’, III. ‘ko men tarz, ob ja śnie -
nia’(Ple zia I 596); wy raz wie lo znacz ny, dla te go w wy zy ski wa nych opra co wa niach
tłu ma czo ny czę sto ja ko ‘no tat nik’ STL, SJP III 856 ‘pi sem ne ob ja śnie nie’ z de fi ni -
cją re al no zna cze nio wą ‘przy pi sy ob ja śnia ją ce o cha rak te rze hi sto rycz nym, ję zy ko -
wym itp. do da wa ne przez au to ra czy wy daw cę do dzie ła li te rac kie go; uwa gi (nie tyl -
ko pi sem ne) ob ja śnia ją ce, in ter pre tu ją ce ja kiś tekst lub wy da rze nie’, a STL 229 ‘ze -
spół ob ja śnień do ty czą cych miejsc tek stu dzie ła li te rac kie go (trud nych do zro zu -
mie nia dla od bior cy; sta no wi je den z ele men tów wy po sa że nia edy cji dzie ła’;
wy ró żnia ko men tarz au tor ski, cha rak te ry stycz ny dla po wie ści ten den cyj nej. GD 97
in for mu ją, że po ja wił się w dru giej po ło wie XIX w., a wy kry sta li zo wał się na po -
cząt ku w. XX; wy wo ła ła go in for ma cja, „któ ra wy ma ga ła oprócz po da nia fak tów,
ta kże usto sun ko wa nia się do nich czy roz my śla nia nad ni mi’, por. łac. com men to, 
-ari, -atus sum o pod sta wo wym zna cze niu ‘za sta na wiać się nad czym, roz wa ża jąc
coś, pra co wać nad ja kimś za gad nie niem, ro bić no tat ki na ja kiś te mat’ (Ple zia I 597).
GD 97 da ją wska zów kę, by ko men ta rze pi sa li ró żni au to rzy, obe zna ni w ró żnych
dzie dzi nach, do te go sa me go au to ra, wy po wia da ją ce go się na ró żne te ma ty tra cą
za ufa nie. Ko men ta to rem nie mu si być dzien ni karz; do brze, je śli to bę dzie spe cja li -
sta z da nej dzie dzi ny.

Naj ob szer niej ko men tarz oma wia MW (166–201), wy ró żnia jąc ko men tarz au to -
no micz ny i k. nie au to no micz ny ze wzglę du na je go re la cje z tek sta mi in for ma cyj ny -
mi i sta tus wy po wie dzi, a ze wzglę du na cha rak ter opi nii: k. sto no wa ny, k. sa ty rycz -
ny, k. iro nicz ny, k. żar to bli wy.

Korespondencja (STL 240 mó wi o ko re spon den cji sztuk), SJP III 1010 oprócz
ogól ne go po ję cia ‘po ro zu mie wa nie się li sto we (rza dziej za po mo cą in ne go środ ka
niż li sty), pi sa nie li stów; li sty, zbiór li stów’ od no to wu je zna cze nie me dial ne ‘ar ty -

kuł w for mie li stu na de sła ne go do ga ze ty za wie ra ją cy in for ma cje z te re nu pra cy 
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repor ter skiej ko re spon den ta’ i prze starz. wy ra że nie fra ze olo gicz ne ko rer spon den cja
tram wa jo wa, ko le jo wa ‘po łą cze nie jed nej li nii ko mu ni ka cyj nej z dru gą, któ re mo że
wy zy skać w pod ró ży pa sa żer ma ją cy od po wied ni bi let’. Wy raz od no to wał Lin -
de II 445 ‘li stów zmia na, li stow ne spo łe czeń stwo’ z niem. od po wied ni kiem Brie f-
wech sel ‘wy mia na li stów’.

Kronika tygodniowa, po ang. we ekly es say, fr. chro ni que heb do ma da ire,
niem. Wo chen chro nik, ros. je że niedz’el na ja chro ni ka to jed na z od mian fe lie to nu, pu -
bli ko wa na w ty go dni ku bądź w dzien ni ku, po dej mu ją ca ak tu al ne pro ble my po li tycz -
ne, spo łecz ne, oby cza jo we, uj mo wa ne za zwy czaj w spo sób sa ty rycz ny lub hu mo ry -
stycz ny. Za kla sy ków te go ga tun ku wy po wie dzi uzna je się B. Pru sa i A. Sło nim -
skie go (STL 241). SJP III 1152 de fi niu je w znacz. 2 kro ni kę ja ko ‘sta ły prze gląd
wia do mo ści czy wy da rzeń bie żą cych w pra sie, fil mie, ra diu itp.’, a wśród wy ra żeń
fra ze olo gicz nych (luź nych) wy mie nia kro ni kę oby cza jo wą i kry mi nal ną; kro ni kę fil -
mo wą; kro ni kę miej sco wą, za gra nicz ną i pro win cjo nal ną.

Le ad, lid z ang. le ad ‘pro wa dzić’, por. za po ży czo ne le ader, li der ‘przy wód ca,
przo du ją cy za wod nik’, a więc ety mo lo gicz nie ‘tekst wpro wa dza ją cy’, zwa ny po pol -
sku głów ką; w ga ze tach wy ró żnio ny tłu stym lub po chy łym dru kiem. Fras 62–66
oma wia w związ ku z aka pi tem, któ ry jej zda niem mo że być wstęp ny (lid), tran zy -
tyw ny i koń co wy, lid zaś: stresz cza ją cy, po je dyn czy, dra ma tycz ny, lid -cy tat, opi so wy,
pro gno zu ją cy, py ta ją cy, po je dyn czy lub ha sło wy, aneg do tycz ny. Aka pit z łac. a ca -
pi te ‘od (no we go) roz dzia łu, ustę pu’, bo łac. ca put, -itis to ta kże ‘roz dział’, por. ros.
gła wa ze sta ro -cer kiew no-słow. gła wa, co tłu ma cze niem gr. kephála ion ‘roz dział’
od gr. ke phalē ‘gło wa’. Sy no ni micz nie uży wa się łac. a li nea ‘od (no wej) li nij ki’ al -
bo po szkol ne mu od no we go wier sza.

List do redakcji to ‘pu bli ko wa ny w pra sie tekst au tor stwa oso by (osób) nie -
zwią za nej (-ych) z ga ze tą, a chcą cej (-ych) się po dzie lić swy mi opi nia mi na te ma ty
po li tycz ne, kul tu ral ne, spo łecz ne bądź go spo dar cze’. List ten by wa czę sto ano ni mo -
wy, per so na lia oso ba po zo sta wia do wie dzy re dak cji, któ ra po wia da mia o tym fak -
cie czy tel ni ków. List ta ki z re gu ły pod da ny zo sta je we ry fi ka cji i opu bli ko wa ny w for -
mie uzna nej za wła ści wą przez re dak cję. Za list au tor nie otrzy mu je ho no ra rium.
List do re dak cji zbli żo ny jest do li stu otwar te go (zob.).

List otwarty, ang. open let ter, fr. let tre ouver te, niem. of fe ner Brief, ros. otkry -
to je pis’mo to ‘ro dzaj li stu skie ro wa ne go przez nadaw cę in dy wi du al ne go lub zbio -
ro we go do osób pu blicz nych lub in sty tu cji z jed no cze snym prze zna cze niem do roz -
po wszech nia nia w sze ro kich krę gach czy tel ni ków’ STL 257. List ta ki od no si się
do istot nych kwe stii ży cia spo łecz ne go, po li tycz ne go lub kul tu ral ne go i ma za za -
da nie zwró cić uwa gę na nie ogól ną uwa gę w try bie alar mu ją cym.
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Nekrolog , po ang. abi tu ary z póź no łac. abi tu arium ‘za wia do mie nie o śmier ci’,
por. abi to, -are, -avi, -atum ‘od cho dzić, umie rać’ i abi tus, -us ‘odej ście, od da le nie się’,
zna nych ła ci nie ko ściel nej; fr. nécro lo gie, niem. Ne kro log, ros. nie kro łog od gr. pod -
staw ne krós ‘zmar ły, nie bosz czyk’ i ló gos ‘sło wo’. SJP IV 1295 okre śla ja ko 1. ‘za wia -
do mie nie o śmier ci po da ne do ogól nej wia do mo ści, za wie ra ją ce in for ma cje do ty czą -
ce po grze bu zmar łe go oraz krót kie, zwy kłe da ne o je go ży ciu i dzia łal no ści; ta kże wspo -
mnie nie po śmiert ne’; 2. daw. ‘w ko ścio łach i klasz to rach: spis zmar łych, głów nie do -
bro dzie jów klasz to ru, ko ścio ła itp.’. Naj wcze śniej no to wał tzw. Słow nik wi leń ski
(t. I 753) z r. 1861 ja ko ‘za wia do mie nie o czy jej śmier ci, pi smo do no szą ce o śmier ci,
po spo li cie z krót kim ży cio ry sem zmar łe go’. STL 309 de fi niu je tak ‘ar ty kuł oma wia -
ją cy ży cie i dzie ło oso by zmar łej, pu bli ko wa ny za zwy czaj nie ba wem po jej śmier ci;
ta kże ogło szo ne w pra sie za wia do mie nie o zgo nie’. I da lej cha rak te ry zu je: „Ne kro log
ma for mę bądź oso bi ste go wspo mnie nia, bądź roz pra wy na uko wej pod da ją cej ana li -
zie do ro bek zmar łe go’. GD 111 uży wa ją sy no ni micz nie wspo mnie nie i po że gna nie
i do rzu ca ją wie le istot nych kon sta ta cji: 1) zwię zła in for ma cja o zgo nie da nej oso by
umiesz cza na by wa w ram ce w ga ze cie w ob ję to ści od jed ne go mo du łu do kil ku mo -
du łów; 2) za wie ra da ne o wie ku oso by zmar łej, nie kie dy przy czy nę zgo nu, miej sce
i go dzi nę od pra wia nej mszy św., miej sce po chów ku, wy ra że nie uczu cia ża lu; 3) ujaw -
nie nie oso by lub in sty tu cji za wia da mia ją cej; 4) czę sto po dob ny do kon do len cji w po -
sta ci mo du ło wa nej ram ki; 5) wspo mnie nie o zmar łej oso bie; 6) zwy kle opa trzo ny zo -
sta je fo to gra fią.

Notatka, nie od no to wa na w STL, we dług SJP V 368 to ‘krót ki tekst za pi sa ny
w ce lu za pa mię ta nia cze go, po da nia cze go do wia do mo ści; krót ka wzmian ka w pra -
sie; w l. mn., ‘za no to wa na, za pi sa na (zwy kle w skró cie, w wy jąt kach) treść wy kła -
du’ i ‘kart ka z no tat ką (no tat ka mi)’; daw. ‘no tat nik, no tes’. Wy raz od no to wał Lin de
(III 357) z sy no ni micz nym od po wied ni kiem ano ta cja, tj. ‘ad no ta cja’ i niem. Auf mer -
kung, An mer kung i ros. za pi ska, ra zmiet ka. GD 38–41 in for mu ją, że no tat ka, na zy -
wa na sy no ni micz nie wzmian ką, jest ta kże ga tun kiem po wia da mia ją cym o zda rze niu,
ale wzbo ga co nym (w sto sun ku do wzmian ki) o do dat ko we, po bocz ne, ale jed no cze -
śnie szcze gó ło we fak ty, po da wa ne sta tycz nie. No tat ka mie wa ty tuł, mo że przy po -
mnieć pew ne kwe stie z prze szło ści, nie obo wią zu je ko lej ność fak tów. Mo gą być, jak
wzmian ka, ty pi zo wa ne na lo kal ne, kra jo we i za gra nicz ne, a ze wzglę du na źró dło,
z któ re go po cho dzą, mo gą być wła sne, tj. na pi sa ne przez wła snych eta to wych dzien -
ni ka rzy, agen cyj ne bądź prze dru ko wa ne za in ny mi re dak cja mi.

Spe cjal nym ty pem no tat ki jest in fo ta in ment, tj. ‘po łą cze nie in for ma cji z roz -
ryw ką’, a więc wy raz po wsta ły przez kon ta mi na cję słów ang. in for ma tion ‘in for -
ma cja’ z en ter ta in ment ‘roz ryw ka’, dla te go po ja wia się pol skie okre śle nie in fo -roz -
ryw ka.

No tat ka, któ ra za wie ra in for ma cje o nie zwy kłym splo cie, na zy wa się z an giel ska
fa it di vers (nie no to wa ne w słow ni kach pol sz czy zny); po le ga ona na za sko cze niu
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od bior cy, któ ry pró bu je od gad nąć przy czy nę owe go zda rze nia (GD 43); wy ra że nie
nie no to wa ne jesz cze w słow ni kach jęz. pol skie go.

Pamiętnik, ang. me mo ir lub au to bio gra phy, fr. mémo iren, ros. m’emu ary’, po -
życz ka ze sta rofr. me mo ire, a osta tecz nie z łac. me mo ria ‘pa mięć’ (ChDE 650), por.
ta kże prze starz. pol skie me mu ar ‘pa mięt nik’ SJP IV 564; we dług STL 339 pa mięt -
nik to ‘re la cja pro za tor ska o zda rze niach, któ rych au tor był uczest ni kiem bądź na -
ocz nym świad kiem’. Da lej in for mu je, że in te re so wać mo że w tro ja kiej per spek ty -
wie: a) ja ko źró dło wie dzy hi sto rycz nej i w tym uję ciu sta no wić bę dzie przed miot
za in te re so wa nia hi sto ry ka i pod le gać je go oce nie; b) ja ko do ku ment oso bi sty in te -
re so wać bę dzie so cjo lo gów, c) ja ko swo ista for ma pi śmien nic twa i ja ko ta ki in te re -
so wać bę dzie ba da czy li te ra tu ry, opo wia da bo wiem o zda rze niach z pew ne go dy stan -
su cza so we go (w prze ci wień stwie do dzien ni ka). Pa mięt ni ki mo gą być wspo mnie -
nia mi, je śli ma ją swo bod ną bu do wę i są nie wiel kich roz mia rów. SJP VI 59 okre śla
pa mięt nik ja ko 1) ‘utwór li te rac ki obej mu ją cy opi sy wy da rzeń opar te na bez po śred -
niej ob ser wa cji au to ra, je go wspo mnie niach i prze ży ciach’; 2) ‘wspo mnie nia pi sa -
ne bez za mia ru ich wy da nia’ i 3) ‘ze szyt opraw ny do wpi sy wa nia wier szy, afo ry zmów,
kre śle nia ry sun ków na pa miąt kę; al bum, sztam buch’ 4. zna cze nie daw. a) ‘czło wiek,
któ ry coś pa mię ta’; b) ‘pa miąt ka, po mnik’. Por. do te go A. Pusz ki na wiersz Pam’at -
nik, wzo ro wa ny na odzie Ho ra ce go Exe gi mo nu ment (um).

Powieść w odcinkach, ang. se ria li zed no vel, fr. ro man -feu il le ton, niem.
For set zung sro man, ros. ro man s pro do łże ni jem; SJP VI 1260 nie od no to wu je, za -
miesz cza po wieść ra dio wą; sam wy raz po wieść no to wa ny już przez Lin de go
(L IV 423), ale w zna cze niu ‘opo wieść, opo wia da nie, ga da nie’. Ów od ci nek to ‘dol -
na część ga ze ty, od dzie lo na, czy li od cię ta li nij ką od ca łe go tek stu’ GD 110. We dług
STL 388 to ‘po wieść pu bli ko wa na w ko lej nych nu me rach cza so pi sma (zwłasz cza
dzien ni ka)’ i da lej in for ma cja, że po raz pierw szy po ja wia się pod ko niec lat trzy -
dzie stych XIX w. w pra sie fran cu skiej, w XIX w. pu bli ko wa ne by ły w pra sie m. in.
dzie ła E. Zo li, z Po la ków B. Pru sa i H. Sien kie wi cza. By ła to twór czość po pu lar -
na. Cha rak te ry zu je się luź no ścią kom po zy cji, dą ży do te go, by ka żdy od ci nek koń -
czył się istot nym wy da rze niem fa bu lar nym. Ukształ to wał się ta kże typ roz le glej -
szy, prze zna czo ny dla ty go dni ków i mie sięcz ni ków. In for mu je ta kże, że cie szy ła się
wiel ką po pu lar no ścią w okre sie po zy ty wi zmu, Mło dej Pol ski, dwu dzie sto le cia mię -
dzy wo jen ne go i po dru giej woj nie świa to wej; wy par ła ją te le wi zja i słu cho wi ska
ra dio we.

Przegląd prasy, GD 53 pi szą to ‘se ria cy ta tów z naj cie kaw szych ma te ria łów
pu bli cy stycz nych i in for ma cyj nych, za miesz czo nych w in nych ga ze tach i cza so pi -
smach.’ Na stę pu je cha rak te ry sty ka cza so pism, któ re za miesz cza ją więk sze lub
mniej sze frag men ty z in nych ła mów, jak „An go ra”, ru bry ka „Oto sło wo czar ne”
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w „Nie”; „Au tor ski prze gląd pra sy” M. Ry biń skie go w so bot nio -nie dziel nym wy da -
niu „Rze czy po spo li tej”.

Publicystyka, po ang. jo ur na lism, pu bli cism, fr. jo ur na li sme, niem. Pu bli zi stik,
ros. pu bli ci sti ka (osta tecz nie z łac. pu bli cus ‘po wszech ny, spo łecz ny’) to we dług
STL 416 ‘wy po wie dzi na ak tu al ne w da nym mo men cie te ma ty pu blicz ne, spo łecz ne,
kul tu ral ne itp.’ Wy po wie dzi te „po słu gu ją się środ ka mi per swa zyj ny mi i zmie rza ją
do czyn ne go od dzia ła nia na opi nię pu blicz ną”. Ró żni się od in for ma cji tym, że nie
prze ka zu je tyl ko w obiek tyw nej for mie wia do mo ści o fak tach, ale je na świe tla z przy -
ję te go punk tu wi dze nia, ko men tu je i wy ja śnia. Pu bli cy sty ka ufor mo wa ła się wraz z roz -
wo jem pra sy; przed po wsta niem pra sy pu bli cy sty kę sta no wi ły trak ta ty po li tycz ne, jej
ele men ty prze ni ka ły do ka zań. Współ cze śnie obok pu bli cy sty ki pra so wej roz wi ja się
pu bli cy sty ka ra dio wa, te le wi zyj na i fil mo wa (ta mże). SJP VII 706 de fi niu je na stę pu -
ją co: ‘pi śmien nic two oma wia ją ce ak tu al ne spra wy spo łecz ne, po li tycz ne, go spo dar -
cze, kul tu ral ne, na uko we; obej mu je ma łe for my, jak ar ty ku ły, fe lie to ny, re cen zje, re -
por ta że, ko re spon den cje, szki ce, bro szu ry’. Por. tez roz trzą sa nia MW 29–30.

Raport, nie no to wa ny w STL, we dług SJP to ‘ust ne lub pi sem ne spra woz da nie,
do nie sie nie o czym, zwy kle zwierzch ni ko wi, in sty tu cji nad rzęd nej itp.; re la cja, mel -
du nek pod wład ne go’ z wy ra że nia mi fra ze olo gicz ny mi ra port ka so wy al bo ra port ka -
sy, ra port kar ny i zwro ta mi po dać ko go do ra por tu, pi sać ra port na ko go; sta nąć
do ra por tu, za po ży czo ne z fr. rap port, od no to wa ne w naj pierw w SW V 477 ra port,
gwa ro wo ra purt ‘spra woz da nie, do nie sie nie ust ne lub pi sem ne, skła da ne zwierzch -
ni ko wi, prze ło żo ne mu’. SJP po da je ta kże spe cja li stycz ne zna cze nie włó kien ni cze.
GD 47 okre śla ją ra port ja ko ‘od mia nę spra woz da nia, w któ rej do mi nu je chro no lo -
gicz ne przy wo ły wa nie fak tów, ze sta wia nie ich w ce lu wy wo ła nia lep sze go kon tra -
stu; dla ich upo rząd ko wa nia są one pre zen to wa ne do dat ko wo w for mie ta bel sta ty -
stycz nych na apli. Apla to ‘za dru ko wa na far bą płasz czy zna, słu żą ca ja ko pod kład
pod tekst w ce lu je go szcze gól ne go wy ró żnie nia, pod kre śle nia’ (GD 47). W ra por -
cie do pusz cza się zdaw ko wą cha rak te ry sty kę po sta ci, cy to wa nie imion i na zwisk,
funk cji. Sze rzej zob. GD 47–48.

Recenzja, niem. Re zen sion, ang. re view, fr. cri ti que, comp te ren du, ros. r’ecen -
zy ja w uję ciu SJP VII 858 to ‘wy po wiedź (naj czę ściej pi sem na), za wie ra ją ca kry -
tycz ną oce nę utwo ru li te rac kie go, dzie ła na uko we go, przed sta wie nia te atral ne go, fil -
mu, kon cer tu itp.’, za po ży cze nie z jęz. łac., gdzie wy raz re cen sio, -onis ozna czał
‘prze gląd, spis (lud no ści), sza co wa nie (ma jąt ku)’ od cza sow ni ka re cen seo, -ere, -ui,
-itum/-cen sum ‘prze glą dać, (po) li czyć’ (Ple zia IV 458–459). STL 424 do da je wśród
oma wia nych prac ‘spek ta kle te le wi zyj ne, wy sta wy’, do dać mo żna ‘ba let’ i to, że tekst
‘pu bli ko wa ny w pra sie przy bie ra ró żne for my: od su chej pa roz da nio wej in for ma cji
o da nym wy da rze niu kul tu ral nym do swo bod ne go fe lie to nu’. GD 99–104 do da je, 
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że re cen zji pod da je się po je dyn cze dzie ło, a nie su mę dzieł, dla te go nie re cen zu je
się fe sti wa lu, wy sta wy, me czów, wie ców, prze mó wień, zjaz dów par tii. Re cen zu je
się pu bli ka cje po pu lar no nau ko we, jak prze wod ni ki, ma py, po rad ni ki, pro gra my kom -
pu te ro we, pu bli ka cje mul ti me dial ne. Cał ko wi cie pod pi su ję się pod stwier dze niem,
że „re cen zja nie mo że być pasz kwi lem ani re kla mą” (s. 100). Mo jej prak ty ce od po -
wia da ta kże za le ce nie, by naj pierw uwy pu klić do dat nie ce chy oma wia nej pra cy, po -
tem wska zać na uchy bie nia, nie do stat ki i man ka men ty. Re cen zja dzien ni kar ska na -
kie ro wa na jest na czy tel ni ka, nie au to ra, jak re cen zja na uko wa, w któ rej jed nak war -
to za chę cić czy tel ni ka do lek tu ry lub prze czy ta nia, a prze strzec przed stu dium pra -
cy chy bio nej czy sła bej. Re cen zji wy ty cza ją 4 ce le: 1) in for mo wa nie o no wych
dzie łach i pre zen to wa nie ich; 2) oce nia nie, 3) kształ to wa nie po staw od bior ców, 4)
re flek sja kry tycz na. W świe cie na uko wym wy ró żnia się omó wie nia i re cen zje; te
pierw sze do ty czą głów nie prac ob co ję zycz nych i bar dzo spe cja li stycz nych oraz wy -
da nych wy daw nic twach ma ło zna nych.

Relacja, nie no to wa na w STL, wy raz prze ję ty z łac. re la tio, -onis ‘przed sta wie nie
cze go’, por. łac. wy ra że nie re la ta re fe ro ‘Com usły szał, po wta rzam’; SJP VII 911 de -
fi niu je ja ko 1) ‘opo wia da nie o prze bie gu ja kie goś wy pad ku; zda nie, zda wa nie spra -
wy z cze go’; 2) daw. a) ‘zwią zek, stycz ność’; b) ‘ze zna nie są do we, pro test pu blicz -
ny, skar ga, za ża le nie wnie sio ne do są du’ (wy szcze gól nio ne zna cze nie fi loz. nie ma
tu za sto so wa nia). We dług GD 45 re la cja to ‘ga tu nek do ty czą cy zda rzeń, któ re jesz -
cze się nie za koń czy ły’. Au tor re la cji na zy wa ny by wa spra woz daw cą lub ko men ta -
to rem. Za naj wy bit niej szych przed sta wi cie li ga tun ku uzna ny zo stał Jan Ci szew ski
(1932–1982), a obec nie za mi strza uwa ża się Boh da na To ma szew skie go. Re la cja pro -
wa dzo na jest na ży wo, do pusz cza się w wy po wie dzi pew ne po tknię cia sty li stycz ne.

Reportaż, ang. i fr. re por ta ge, niem. Re por ta ge, ros. oczerg, za po ży czo ny z fr.,
a osta tecz nie z łac. re por to, -are, -avi, -atum ‘od no sić, przy no sić z po wro tem’
CHDE 912, wy raz od no to wa ny po raz pierw szy w SJP VII 929 i zde fi nio wa ny ‘ga -
tu nek pro zy pu bli cy stycz nej; ży wy opis zda rzeń, zna nych au to ro wi z bez po śred niej
ob ser wa cji’ z wy ra że nia mi re por taż ar ty stycz ny, be le try zo wa ny ‘re por taż zbli żo ny
do no we li, któ re go au tor nie po prze sta je na re la cjo no wa niu au ten tycz nych fak tów’;
re por taż dźwię ko wy ‘spra woz da nie z prze bie gu ja kiejś uro czy sto ści, im pre zy spor -
to wej itp., nada wa ne przez ra dio’. Opis pod ró ży no si fa cho we, z gre ki (od gr. pe -
riegētēs ‘opro wa dza ją cy, prze wod nik’) pe rie ge za (por. łac. iti ne ra rium). STL 431 wy -
li cza od mia ny re por ta żu: ra dio wą, fil mo wą, te le wi zyj ną i fo to re por taż, a de fi ni cja jest
już po głę bio na: ‘ga tu nek pu bli cy stycz no -li te rac ki obej mu ją cy utwo ry o cha rak te rze
spra woz dań z wy da rzeń, któ rych au tor był bez po śred nim świad kiem lub uczest ni -
kiem’. I da lej in for ma cja, że ukształ to wał się w 2. po ło wie XIX w. w związ ku z dy -
na micz nym roz wo jem pra sy i że zwią za ny jest z opi sem pod ró ży, li stem, dia riu szem,
pa mięt ni kiem. Wy ró żnia nad to re por taż spo łecz no -oby cza jo wy, pod ró żni czy, wo jenny,
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są do wy, spor to wy. Naj wię cej wia do mo ści o re por ta żu przy no szą GD 53–70. Naj -
pierw po wo ła nie się na M. Wań ko wi cza, we dług któ re go „re por taż to nie tyl ko naj -
star szy ga tu nek dzien ni kar ski, ale ta kże «oj ciec li te ra tu ry». We dług te go au to ra przod -
ka mi no wo cze snych re por te rów są: naj więk szy hi sto ryk sta ro żyt no ści Tu ki dy des
(ok. 460–396 przed Chr.) i J. Ce zar (100–44 przed Chr.), nie tyl ko pi sarz, ale głów -
nie wódz i mąż sta nu. Za pre kur so rów współ cze snych re por te rów uzna je kil ku pi sa -
rzy wło skich z XVI w. i na sze go kro ni ka rza Win cen te go Ka dłub ka oraz hi sto ry ka Ja -
na Dłu go sza. Re por taż ja ko sa mo dziel ny ga tu nek wy ło nił się z li te ra tu ry, w Pol sce
cho dzić tu bę dzie o „Flis” (z r. 1595) S. Klo no wi ca, „Mor ską na wi ga cję do Lu be ka”
(z r. 1651) M. Bo rzy mow skie go i wie lu in nych (s. 54–55). Za pierw szy w pra sie pol -
skiej re por taż uzna na zo sta ła „Pra cow nia Su cho dol skie go” J. I. Kra szew skie go
(r. 1838), na to miast za pierw szy no wo cze sny re por taż w pi śmien nic twie pol skim
przy ję to trak to wać „Piel grzym kę do Ja snej Gó ry” (r. 1895) W. Rey mon ta, na pi sa ną
w set ną rocz ni cę in su rek cji ko ściusz kow skiej.

Wśród kla sy ków no wo cze sne go re por ta żu świa to we go zna lazł się ta kże Ka szu -
ba Alek san der Jan ta -Po łczyń ski (1908–1978), dzię ki pra com „Pa trzę na Mo skwę”
(1933), „Pa mięt nik in dyj ski” (1970), „No we od kry cie Ame ry ki” (1973). W GD 58–
–65 na stę pu ją dy wa ga cje teo re tycz ne ró żnych au to rów o isto cie re por ta żu, po czym
wy ró żnie nie re por ta żu pi sa ne go, ra dio we go, fil mo we go ja ko fil mu do ku men tal -
ne go, te le wi zyj ne go, fo to re por ta żu. Osob ne miej sce po świę ca ją pic to ria lo wi, tj.
fo to gra fiom o za bar wie niu ero tycz nym, jak w Play boyu czy CKM, da le kim jed nak
od por no gra fii, bo uka zu je ak ty ko bie ce ja ko dzie ła sztu ki. Wy wo dzi się on z fo to -
gra fii ar ty stycz nej koń ca XIX i po cząt ku XX w. Był to po dział ze wzglę du na miej -
sce i spo sób pu bli ko wa nia, na to miast ze wzglę du na struk tu rę wy ró żnia się za
K. Wol nym -Zmo rzyń skim re por taż fa bu lar ny i pro ble mo wy. Wspo mnia ny pic to -
rial (s. 64 i n.) wy wo dzi się z jęz. ang. i ozna cza ‘pi smo ilu stro wa ne’, ja ko przy -
miot nik ‘ob raz ko wy, ilu stro wa ny, ma lar ski’, za po ży czo ny z łac. pic to ria lis od pic -
tor, -oris ‘ma larz’ (od cza sow ni ka pin go, pin ge re, pi nxi, pic tum ‘ma lo wać’ (zob.
CHDE 792). Na ra zie nie do sto so wa ny do pi sow ni na ro do wych, po da wa ny w or to -
gra fii an giel skiej, na pew no wnet pi sow nia zo sta nie „una ro do wio na”.

Szki cem re por ta żo wym jest fe atu re, po cho dze nia ang. od rze czow ni ka fe atu re
o pod sta wo wym zna cze niu ‘ce cha naj istot niej sza’, od stro ny re al no zna cze nio wej
okre ślo ny w GD 79 ja ko ‘re la cja sku pio na na pod sta wo wych fak tach: au tor wy chwy -
tu je z gar ści fak tów naj istot niej szy aspekt spra wy i na nim się sku pia’. Wy wo dzi się
osta tecz nie z łac. fac tu ra, -ae ‘wy ko na nie cze goś, ob rób ka’, w prze no śni ta kże ‘wy -
gląd ze wnętrz ny’ (Ple zia II 494, ChDE 373). Fak ty uj mo wa ne są z chro no lo gicz nym
ich prze bie giem. „Spra woz daw czość i la pi dar ność okre śleń spra wia ją, że od bior ca
nie ma na wet po dej rze nia, że uka zy wa ne zda rze nia mo gą być fik cyj ne” (s. 81). „Fe -
atu re i re por taż to po pro stu od mien ne for my wi dze nia świa ta.Re por taż pro wa dzi do -
głęb ną ana li zę, wy wo łu je na stro je, od dzia łu je na od bior cę [...] – w fe atu re na to miast
naj wa żniej szy jest te mat i je go wa ga” (s. 82).
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Z re por ta żem zwią za ne są bło gi re por ta żo we (GD 84–85), po daj my na po czą -
tek, że błog to wy raz po chodz nie ang.: od skró co ne go web ‘sieć’ i wie lo zna cze go
log o zna cze niu ‘dzien ni ki’, a więc ‘dzien nik sie cio wy’, w któ rym ka żdy użyt kow -
nik mo że za pi sać swo je wra że nia z da ne go wy da rze nia. Blo gi mo żna po rów nać
do pro gra mów re a li ty – show, jak np. Big Bro ther. W in ter ne cie obo wią zu je na stę -
pu ją ca de fi ni cja blo gu ‘pry wat na stro na (...) pro wa dzo na przez au to ra (jed ne go lub
pa ru), zaj mu ją ca się te ma ta mi, któ re tych in te re su ją’. Jed nak w prak ty ce blo gi to
pry wat ne pa mięt ni ki, zbio ry luź nych my śli, sen ten cji, cy ta tów, to ro dzaj Hy de Par -
ku czy śred nio pol skich Si lva re rum.

Sprawozdanie, STL nie no tu je, SJP VIII 629 de fi niu je ja ko ‘ust ny lub pi sem -
ny opis prze bie gu ja kichś wy pad ków, zda rzeń; zda nie spra wy z cze go; ra port’ z wy -
ra że nia mi fra ze olo gicz ny mi spra woz da nie go spo dar cze, ra chun ko we, rocz ne, mie -
sięcz ne. No to wał SWil II 1347 ‘zda nie spra wy, ra chun ku, licz by, ra port’. GD 44 pi szą:
„Ce chą cha rak te ry stycz ną spra woz da nia jest przed sta wia nie fak tów w spo sób dy na -
micz ny, w po rząd ku cza so wym, mo żli wie wier nie, za cho wu jąc obo wiąz ko wo chro no -
lo gicz ne na stęp stwo zda rzeń, któ re go zmie niać nie wol no, cho ciaż dla uatrak cyj nie -
nia tek stu i za cie ka wie nia od bior cy cza sa mi od stę pu je się od tej re gu ły i na po cząt ku
ujaw nia się je den z fi nal nych szcze gó łów”. Nie cha rak te ry zu je się osób, bio rą cych
udział w wy da rze niu. Uto żsa mia ne by wa czę sto z tzw. in for ma cją wła sną, mo że być
pod pi sa ne imie niem i na zwi skiem dzien ni ka rza lub kryp to ni mem. Dzien ni karz spra -
woz daw ca stwa rza u od bior cy wra że nie obec no ści przy re la cjo no wa nym zda rze niu. 

Szkic, ang. sketch, fr. étu de i esqu is se, niem. Skiz ze, ros. eskiz, też oczerg; STL 511
‘roz po wszech nia ją ca się ostat nio na zwa ese ju bądź ar ty ku łu kry tycz no li te rac kie go’.
In for mu je da lej, że szkic do ty czyć mo że wy bra ne go pro ble mu, twór czo ści jed ne go
pi sa rza bądź po szcze gól ne go utwo ru, w tym wy pad ku jest ob szer niej szy od re cen -
zji i kre śli szer szą per spek ty wę te ma tycz ną.

Wywiad, ang. in te rview, ChDE 539 okre śla ja ko ‘spo tka nie osób twa rzą w twarz
dla okre ślo ne go ce lu’, za po ży czo ne ze śred niofr. en tre vue, a osta tecz nie z łac. in ter
‘mię dzy’ i vi de re ‘wi dzieć’; za tem fr. współ cze sne rów nież in te rview, niem. In te -
rview, ros. in terw ju. SJP X 315 wy wiad ‘roz mo wa prze pro wa dzo na dla uzy ska nia
in for ma cji’: a) ‘roz mo wa przed sta wi cie la pra sy, ra dia lub te le wi zji z kimś wy bit -
nym, zna nym, z przed sta wi cie lem wła dzy; opu bli ko wa ny tekst ta kiej roz mo wy’; b)
med. ‘roz mo wa prze pro wa dzo na z cho rym przez le ka rza, do ty czą ca prze bie gu cho -
ro by i wszel kich da nych do ty czą cych pa cjen ta’; 2) czę ściej w l. mn. ‘zbie ra nie, ze -
bra nie wia do mo ści, da nych w ja kiejś dzie dzi nie; zba da nie, wy śle dze nie cze go’; wojsk.
‘zwia dy, lu dzie wy sła ni na zwia dy’; 3) po lit. wojsk. ’je den ze spo so bów roz po zna nia
stra te gicz ne go, po le ga ją cy na zbie ra niu wia do mo ści za gra ni cą o da nym kra ju; in sty -
tu cja zbie ra ją ca te wia do mo ści; lu dzie pra cu ją cy w tej in sty tu cji’. No to wał Lin de
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(VI 642) wy wiad, wy wia dy, wy wiad ki ‘wy wia dy wa nie się, do cho dze nie, sta ra nie się
wy wie dzieć, by od kryć, wy śle dzić, śledz two. STL 581 de fi niu je ‘roz mo wa ze zna ną
oso bi sto ścią, po da na do wia do mo ści pu blicz nej za po mo cą dru ku, ra dia bądź te le wi -
zji’ i da lej in for ma cja, że wy wiad kon cen tru je się za zwy czaj wo kół jed ne go te ma tu i że
na je go tekst skła da ją się py ta nia i od po wie dzi oraz że wy wia dy z pi sa rza mi pu bli ko -
wa ne by wa ją ja ko osob ne ksią żki, np. „Roz mo wy z Clau de Lévi -Straus sem”, „Roz mo -
wy z Gom bro wi czem”. GD 112 przy po mi na ją, że wy wiad roz wi nął się z dia lo gu i się -
ga sta ro żyt no ści, któ ra wy da ła dia lo gi: so kra tej ski z przy kła da mi „Dia lo gów” Pla to na;
ary sto te le sow ski i lu kia now ski. God ne przy po mnie nia tu ta kże: stwier dze nie Z. Sa lo -
nie go, że wy wiad nie jest do kład nym za pi sem roz mo wy, lecz wy raź nie prze sty li zo wa -
nym. Też GD 115 wy ró żnia ją: a) wy wiad pra so wy i b) wy wiad te le wi zyj ny, w któ rym
za pod typ uzna je talk -shows, wzbo ga co ny wy stę pa mi ar ty stycz ny mi i pio sen ka mi.
W tym ostat nim wy eks po no wa na zo sta ła oso ba pro wa dzą ca.

Wzmianka, we dług SJP X 366–367 to ‘krót kie na po mknię cie o czym lub o kim,
uwa ga w kil ku sło wach; krót ka no tat ka, in for ma cja, wia do mość o czym w cza so pi -
śmie lub ksią żce’; od no to wał ta kże zdrob nie nie wzmia necz ka oraz po in for mo wał, że
ha sło wzmian ka za mie ścił Lin de i istot nie w t. VI 675 no tu je ten wy raz w od mian -
kach: pod sta wo wej wzmian ka, wy stę pu ją cej u Kna piu sza w Te zau ru sie z r. 1621 z ła -
ciń skim od po wied ni kiem men tio ali cu ius rei ‘wspo mnie nie ja kiejś rze czy’ i obocz -
nych: wzmin ka z „Po sty li„ M. Re ja oraz Le opo li ty z Li stu św. Paw ła do Rzy mian 1,9
i „Hi sto rii wsze go świa ta” M. Biel skie go oraz wzmien ka i zmin ka nie udo ku men to -
wa nych z sy no ni micz ną de fi ni cją ‘wspo mnie nie cze go’ z niem. od po wied ni kiem
Erwähnung; STL nie no tu je. GD 37 da je od po wied nik ang. flash o pod sta wo wym zna -
cze niu ‘błysk’ i news ‘wia do mo ści’, do słow nie ‘no wo ści’, choć słow ni ki prze kła do -
we po da ją men tion z łac. men tio, -onis. Jest to naj mniej szy ga tu nek in for ma cyj ny, od -
po wia da ją cy tyl ko na 3 py ta nia: kto?, co?, gdzie? GD 38 po da ją, że do nie daw na
wzmian kę okre śla no ter mi nem de pe sza, sze rzej zob. ta mże.

Zapowiedź, na zy wa na też ru sy cy stycz nie za jaw ka (po ro syj sku ‘zgło sze nie, za -
po wie dze nie’, na le ży uni kać ja ko ży we go ru sy cy zmu1, nie no tu je te go rze czow ni ka
SJP i in ne ję zy ki współ cze sne go jęz. pol skie go; ter mi nu za po wiedź nie re je stru je
STL, we dług SJP X 708 to: 1) ‘ogło sze nie, oznaj mie nie cze goś, co ma na stą pić lub
obo wią zy wać’; 2) ‘in for ma cja do ty czą ca nu me ru lub nu me rów pro gra mu wi do wi ska,
au dy cji po da wa na przez spi ke ra, kon fe ran sje ra’; 3) ‘ogło sze nie pu blicz ne w ko ście -
le o za mia rze wstą pie nia okre ślo nych osób w zwią zek ma łżeń ski (dla upew nie nia się,
że nic nie stoi te mu na prze szko dzie)’; 4) ‘ozna ka cze goś, co ma na stą pić; wróżba,
symp to mat’; 5) daw. a) ‘wy zwa nie’; b) ‘za kaz, za wie sze nie w dzia łal no ści; klą twa’, no -
to wał Lin de VI 859 w kil ku zna cze niach: 1) ‘za po wia da nie, za po wie dze nie i to, co 
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za po wia da ją, ogła sza ją, zwia stu ją, oznaj mu ją’; 2) ‘za po wiedź ma łżeń stwa’; 3) ‘wy zwa -
nie na po je dy nek’; 4) ‘ob ja wio ny roz kaz, na kaz, przy kaz’; 5) ‘za ka za nie, za kaz, za -
bro nie nie, od mó wie nie, nie do zwo le nie’; 6) ‘areszt’. We dług GD 42 za po wiedź to ‘in -
for ma cja za miesz cza na na pierw szych lub ostat nich stro nach ga zet lub cza so pism, za -
chę ca ją ca od bior ców do prze czy ta nia da nych ar ty ku łów, pu bli ko wa nych w bie żą cym
lub naj bli ższym wy da niu’; po ja wia się ta kże czę sto w me diach elek tro nicz nych. Znaj -
du je się w niej naj czę ściej frag ment pu bli ka cji lub czy jaś wy po wiedź.

Życiorys, zwa ny ina czej przez GD 50 i n. syl wet ką, por tre tem, po sta cią, głów ką,
za bra kło jed nak dziś po wszech nie słu żbo wo obo wią zu ją ce go c. v. (z łac. cur ri cu lum
vi tae ‘bieg ży cia’, no to wa ny w Dub I, skró to wo c. v. lub cv kwa li fi ko wa ny ja ko ksią -
żko we ‘ży cio rys, zwłasz cza na pi sa ny we dług usta lo ne go sche ma tu, skła da ny przez oso -
bę ubie ga ją cą się o pra cę’) z przy kła da mi z okre su PRL -u i okre su prze mian po r. 1989,
nie od no to wa ny w STL, de fi nio wa ny przez SJP X 1467 1) ‘opis czy je go ży cia i dzia -
łal no ści, bio gra fia’, i 2) rzad kie ‘bieg ży cia, ży cie’, wy raz no to wał Lin de VI 1202,
ale ja ko ży cio pi smo, ży wo to pi sar stwo ob ja śnio ne ja ko ‘bio gra fia’. 

Ob ja śnie nie sto so wa nych skró tów

B A. Bań kow ski, Ety mo lo gicz ny słow nik ję zy ka pol skie go, War sza wa 2000.
ChDE Cham bers Dic tio na ry of Ety mo lo gy, New York 2001.
GD K. Wol ny -Zmo rzyń ski, A. Ka li szew ski, W. Fur man, Ga tun ki dzien ni kar skie. 

Teo ria, prak ty ka, ję zyk, wyd. II, War sza wa 2009.
Dub Uni wer sal ny słow nik ję zy ka pol skie go pod red. S. Du bi sza, t. I–IV, War sza-

wa 2003.
Ja ros J. Ja ros, Dzien ni kar ski warsz tat ję zy ko wy, Wro cław 1999.
Lin de B. S. Lin de, Słow nik ję zy ka pol skie go, t. I–VI, War sza wa 1951.
MW M. Woj tak, Ga tun ki pra so we, Lu blin 2004.
Ple zia Słow nik ła ciń sko -pol ski, t. I–V, red. M. Ple zia, War sza wa 1959–1979.
SD Słow nik współ cze sne go ję zy ka pol skie go pod red. B. Du na ja, War sza wa 1999.
SF S. Sko rup ka, Słow nik fra ze olo gicz ny ję zy ka pol skie go, War sza wa 1967.
SJP Słow nik ję zy ka pol skie go, t. I–XI, red. W. Do ro szew ski, War sza wa 1958–1969.
STL M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sło wiń ska, J. Sła wiń ski, Słow -

nik ter mi nów li te rac kich pod red. J. Sła wiń skie go, Wro cław 1988.
SW J. Kar ło wicz, A. A. Kryń ski, W. Nie dźwiedz ki, Słow nik ję zy ka pol skie go,

t. I–VIII, War sza wa 1900–1927.
SWil Słow nik ję zy ka pol skie go, red. Or gel brand, t. I – II, Wil no 1861.
HZ Prak tycz ny słow nik współ cze snej pol sz czy zny pod red. H. Zgół ko wej, Po z-

nań 1994–2004.
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U sta wa z dnia 6 stycz nia 2005 r. o mniej szo ściach na ro do wych
i et nicz nych oraz ję zy ku re gio nal nym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17,

poz. 141 z pózn. zm.) otwo rzy ła przed Ka szu ba mi nie spo ty ka ne do -
tąd mo żli wo ści, nie tyl ko swo bod ne go uży wa nia i roz wi ja nia wła sne -
go ję zy ka i to żsa mo ści na ro do wej, kul ty wo wa nia tra dy cji, ale rów nież
fi nan so we go wspie ra nia ini cja tyw za rów no zwią za nych z edu ka cją,
jak i sze ro ko ro zu mia ną wy mia ną in for ma cji. 

Pa trząc na po dział do ta cji na stro nach MSWiA Ka szu bi ma ją licz -
ną, a do te go sku tecz ną, kon ku ren cję. Po nad to je dy nie w peł ni ka szub -
sko ję zycz na dzia łal ność, po par ta od po wied niej kla sy pro jek tem, ma
szan se w ran kin gu be ne fi cjen tów. Sta wia to przed wy daw nic twa mi ko -
niecz ność szcze gó ło we go pla no wa nia pu bli ka cji i opra co wa nia ich
w ję zy ku ka szub skim tu dzież w dwu ję zycz nej wer sji, jak np. sto su je
mie sięcz nik „Po me ra nia”, by owe środ ki otrzy mać. Po mi ja jąc kwe -
stie tech nicz ne, nie zwy kle istot na jest lin gwi stycz na stro na przed się -
wzię cia. Jest to przede wszyst kim swo iste wy zwa nie do ty czą ce za rów -
no sfe ry tek stu, jak też tłu ma cza. 

Li te ra tu ra ka szub ska do cze ka ła się kil ku zna czą cych dzieł tłu ma -
czo nych bądź ska szu bio nych (tym ter mi nem okre ślam wszel kie prze -
kła dy z ję zy ków nie bę dą cych ję zy kiem ory gi na łu, a więc naj czę ściej
z j. pol skie go) jak choć by: wy da nia Bi blii i Ewan ge lii (ks. F. Gru cza,
E. Go łą bek, o. Adam Si ko ra) „So ne ty Krym skie”, „Pan Ta de usz” (St.

TŁU MAC ZE NIA 
– PRO BLE MA TY KA PRZE KŁA DU
I ZA STO SO WA NIE WE 
WSPÓŁ C ZE SNYCH ME DIACH

Bo że na Ugow ska
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Jan ke), Tryp tyk Rzym ski (Z. Jan kow ski). Nie mniej na dal nie zwy kle ubo go przed -
sta wia ją się pół ki księ gar skie i bi blio tecz ne pod wzglę dem ilo ści dzieł li te ra tu ry ro -
dzi mej i świa to wej w wer sji ka szub sko ję zycz nej. Z pew no ścią na ten stan rze czy
wpły wa nie tyl ko brak tłu ma czy, ale rów nież ogól ne za po trze bo wa nie na li te ra tu rę,
choć z pew no ścią sta no wi ła by uroz ma ice nie tek stów i tre ści pre zen to wa nych dzie -
ciom i mło dzie ży na lek cjach ję zy ka ka szub skie go. 

Jak pi sze Kon stan ty Ge bert, prze kład jest obec no ścią jed ne go ję zy ka w dru gim,
jed nej kul tu ry w dru giej. Zwra ca uwa gę, że ta ki „ko smo po li tyzm nie jest an ty te zą
kul tu ry na ro do wej, ale jej zwień cze niem. Tyl ko kul tu ry moc ne, doj rza łe i płod ne
po tra fią być ko smo po li tycz ne, bo wie dzą, że na wy mia nie mo gą tyl ko sko rzy stać,
a nie stra cić”1. Ge bert po strze ga ko smo po li tyzm ja ko otwar cie się na in ną kul tu rę,
na wet je śli nie bę dzie ona w peł ni prze kła dal na bądź wie le rze czy w prze kła dzie
zgi nie, nie mniej brak owe go otwar cia za wsze jest wy mie rzo ny prze ciw wła snej kul -
tu rze, a wy ni kać mo że z oba wy, że jest sła ba, za ścian ko wa i prze gra na are nie mię -
dzy na ro do wej. 

War tość tłu ma czeń w aspek cie kul tu ry mię dzy na ro do wej

Karl De de cius oprócz aspek tu war to ści kul tu ry zwra ca uwa gę na jej ci che go kre ato -
ra – tłu ma cza: „Kul tu ra uni wer sal na za kła da wie lo ję zycz ność. Nad tym pra cu ją nie -
zmor do wa nie, czę sto jak na wie dze ni, prze wa żnie bez in te re sow nie, za wsze źle opła -
ca ni i nie do ce nie ni – tłu ma cze. Zby wa się ich pięk ny mi epi the ta or nans: „bu dow ni -
czo wie mo stów po mię dzy na ro da mi“. Sło wa mi Frie dri cha Rücker ta: „am ba sa do ro -
wie «świa to we go po jed na nia»“. Am ba sa do ro wie kul tur. Pięk ne no we po rów na nie,
epi the ton or nans, zna la złem u ko gó żby in ne go jak nie u Go ethe go. Czy ta my u nie -
go, że „tłu ma cze nie jest ni by oży wie nie na no wo. Grzecz ny, wdzięcz ny ukłon wo -
bec sztu ki tłu ma cze nia”2. 

Jesz cze jed nym frag men tem wy po wie dzi owe go nie zmor do wa ne go tłu ma cza
dzieł li te ra tu ry sło wiań skiej, w szcze gól no ści pol skiej się po słu żę (a czas je go naj -
więk szej ak tyw no ści li te rac kiej przy pa dał na nie ła twe la ta po wo jen ne, czas wro go -
ści wo bec na ro du nie miec kie go, nie wspo mi na jąc na wet o je go oso bi stych do świad -
cze niach z nie wo li w so wiec kim obo zie): „Nie za po mnij my, że je śli ro bi my coś dla
ob ce go ję zy ka, to czy ni my przede wszyst kim coś dla na sze go wła sne go ję zy ka.
Śmiem twier dzić, że ję zyk i li te ra tu ra nie miec ka czer pie wie le z wie lo ję zycz no ści
jej au to rów, gdyż ich pi sa nie to jed no cze śnie my śle nie w wie lu ję zy kach i świa tach;
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1 K. Ge bert, Żyd wiecz ny tłu macz, [w:] Prze kła da jąc nie prze kła dal ne..., red. W. Ku biń ski, O. Ku -
biń ska, T. Wo lań ski, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go, Gdańsk 2000.

2 K. De de cius, Tłu ma cze nie ja ko oży wie nie na no wo. Wy kład oko licz no ścio wy, www.bosch -sti -
ftung.de
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w ten spo sób na sze po la zna cze nio we, skład ni ki zdań, sys te my ich bu do wy sta ją się
bar dziej ró żno rod ne, a ró żno rod ność to bo gac two (...). Na do kład ne ba da nie za słu -
gu je kwe stia, ile ję zyk Günthe ra Gras sa za wdzię cza ję zy ko wi ka szub skie mu, ję zyk
Sieg frie da Len za i Jo han ne sa Bo brow skie go – pru skie mu, ję zyk Hor sta Bien ka – ślą -
skie mu z po gra ni cza pol sko -nie miec kie go czer pią ce mu z obu ję zy ków, ję zyk Pau la
Ce la na – ru muń skie mu, ro syj skie mu, tal mu dycz ne mu”.3

Nie wąt pli wie słusz ne są wszel kie wy ra zy uzna nia i sza cun ku kie ro wa ne pod ad -
re sem tłu ma czy zwa żyw szy jak trud nych za dań w za kre sie warsz ta tu pra cy się po -
dej mu ją. Ję zy ko znaw cy, kry ty cy li te rac cy, a i sa mi tłu ma cze wie lo krot nie zwra ca ją
uwa gę na licz ne pro ble my zwią za ne z ró żny mi aspek ta mi tłu ma czo ne go tek stu, nie -
za le żne od do sko na łej zna jo mo ści ję zy ka i wy so kich kom pe ten cji. Z uwa gi na wie -
lość za gad nień przy bli żę tyl ko nie któ re z nich, istot ne jed nak mo im zda niem dla tłu -
ma cza ka szub skie go, gdyż na wet je śli po chy la się nad tek stem pol sko ję zycz nym,
mu si zmie rzyć się z wie lo ma spo śród po ni ższych trud no ści.

Pierw szym za da niem i zwią za ną z nim trud no ścią jest wy bór od po wied niej stra -
te gii tłu ma cze nia. Umber to Eco pi sał, iż „tłu macz nie tłu ma czy tek stu na pod sta wie
słow ni ka, lecz na pod sta wie hi sto rii obu li te ra tur”. Trud no nie zgo dzić się ze sło wa -
mi wło skie go fi lo zo fa i pi sa rza, któ ry zwra ca uwa gę, że ekwi wa len cja prze kła du nie
jest rów no znacz na z do słow nym tłu ma cze niem. Uwa ża on, że „prze kład nie jest zwią -
za ny wy łącz nie z kom pe ten cją lin gwi stycz ną, lecz rów nież z kom pe ten cja mi in ter -
tek stu al ny mi, psy cho lo gicz ny mi i nar ra cyj ny mi. Stąd też tłu macz jest cią gle zmu sza -
ny do wy cho dze nia po za kom pe ten cje lin gwi stycz ne do spek trum kul tu ro we go. Wsku -
tek te go prze kła dy nie sta no wią po rów na nia mię dzy dwo ma ję zy ka mi, lecz in ter pre -
ta cję tek stów w dwóch ró żnych ję zy kach”4.

Ewa Ka li now ska do da je: „pra ca tłu ma cza bę dzie za wsze po szu ki wa niem ekwi -
wa len tów w ce lu osią gnię cia jak naj więk szej zgod no ści tek stu do ce lo we go z tek -
stem wyj ścio wym. Wy ni kiem po szu ki wań bę dzie wy bór ekwi wa len tów już ist nie ją -
cych lub też za pro po no wa nie neo lo gi zmu.”5

Stra te gie tłu ma cze nia tek stu

Mo ni ka Rod kie wicz, tłu macz j. nie miec kie go, na swo jej stro nie in ter ne to wej przed -
sta wia kil ka stra te gii trans la cyj nych wa żnych w kon tek ście ekwi wa len cji tek stu. 

Pro ble my z do kład nym prze ło że niem dzie ła mo gą wy stę po wać w związ ku z ró -
żni ca mi kul tu ro wy mi, se man tycz ny mi oraz gra ma tycz ny mi. Uwzględ nia jąc owe 

210 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

3 ta mże
4 http//mLin gua.pl – Pro blem z dy na micz ną ekwi wa len cją w tłu ma cze niach, Fa ti ma Ibra him 

Ah med Al Me no ufy tłum.: Jo an na Wo łyń ska
5 E. Ka li now ska, Tłu ma cze nia, http://www.ce co -fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Tra duc tions -Ewa_KA -

LI NOW SKA.pdf.
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ró żni ce w prze kła dzie za wsze mo że my mó wić o utra cie in for ma cji (opusz cze niu),
do da niu in for ma cji (uzu peł nie niu), lub też o jej sub sty tu cji.

Uzu peł nie nie sto su je się wów czas, gdy jest ono ko niecz ne dla po praw ne go zro -
zu mie nia tek stu przez czy tel ni ków. Naj czę ściej tłu macz do po wia da pew ne in for ma -
cje, któ re zwią za ne są z kul tu rą bądź hi sto rią, a bez któ rych tekst prze tłu ma czo ny
nie jest jed no znacz ny. Do dat ko wą in for ma cję mo że on umie ścić w tek ście, bądź
w przy pi sach. 

Ko lej ną stra te gią jest opusz cze nie, któ re sta no wi „od wrot ność” uzu peł nień. Po -
mi nię cie ja kie goś sło wa nie po win no wpły wać na ja kość prze kła du. Opusz cze nie
sto su je się w sy tu acjach, gdy wier ne prze tłu ma cze nie wszyst kich słów wpro wa dzi -
ło by nie jed no znacz ność i nie skład ność tek stu. Do naj częst szych przy pad ków po mi -
nię cia za li cza się np. opusz cza nie za im ków oso bo wych, któ re przy wo ły wa ne zbyt
czę sto mo gły by do pro wa dzić pol skie go czy tel ni ka do iry ta cji.

Ró żni ce gra ma tycz ne, lek sy kal ne, struk tu ral ne, skła dnio we wy ma ga ją od tłu ma -
cza za sto so wa nia sub sty tu cji, w opar ciu o za sa dę ekwi wa len cji funk cjo nal nej. Czę -
sto przy wo łu je się tu taj przy kład za mia ny licz by lub oso by np. w ję zy ku pol skim mó -
wi my: Czy mo że Pan? – uży wa my więc 3 oso by licz by po je dyn czej. Prze kła da jąc
to na j. an giel ski otrzy mu je my zwrot w 2 os. licz by poj. Sir, can you? Po dob na sy -
tu acja wy stę pu je w j. ka szub skim, choć by w for mach plu ra lis ma ie sta ti cus.

Teo ria ekwi wa len cji prze kła du jest nie zwy kle istot na, gdyż po zwa la czy tel ni -
kom po zna wać „od le gły świat” in nych kul tur. Na ko niec jesz cze raz od daj my głos
Eco, któ ry na pi sał, że wa run kiem wcie le nia w ży cie tłu ma cze nia jest to, iż „mu si ono
wy wo łać ten sam efekt co ory gi nał”.6

Pro ble my zwią za ne z tłu ma cze niem

W pro ce sie tłu ma cze nia oprócz wy bo ru od po wied niej stra te gii trans la cji, naj wię cej
pro ble mów stwa rza sam tekst ja ko jed ność ję zy ka i tre ści. Ewa Ta ba kow ska zwra -
ca jesz cze uwa gę, po wo łu jąc się na teo rie Lan gac ke ra na pod sta wo we za ło że nie opi -
su ję zy ka, w któ rym „struk tu ra gra ma tycz na z sa mej swo jej naj głęb szej isto ty i na -
tu ry jest sym bo licz na”, co wpły wa na nie ty le pi sa ną, co od czu wal ną „at mos fe rę”
tek stu li te rac kie go, któ rą tłu macz mu si rów nież od dać w prze kła dzie.7

Usys te ma ty zo wa ne ze sta wie nie naj częst szych trud no ści tłu ma czy, któ rych na -
stęp stwem mo gą być błę dy w prze kła dzie, przed sta wia Ewa Ka li now ska. Na le żą
do nich m. in.:
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6 http://tlu macz -kra kow.eu
7 E. Ta ba kow ska, Struk tu ra wy da rze nia w li te rac kim tek ście nar ra cyj nym ja ko pro blem prze kła du,

[w:] Prze kła da jąc nie prze kła dal ne..., red. W. Ku biń ski, O. Ku biń ska, T. Wo lań ski, Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Gdań skie go, Gdańsk 2000.
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a. in ter fe ren cja – czy li wpływ jed ne go ję zy ka na dru gi = in ter fe ren cja ze wnętrz na;
n po le ga na za sto so wa niu w ko mu ni ka cie, tek ście do ce lo wym for my ję zy ko wej

cha rak te ry stycz nej dla ję zy ka wyj ścio we go; mo że mieć cha rak ter fo ne tycz -
ny (tzw. „ob cy ak cent” przy wy po wie dziach ust nych), lek sy kal ny, mor fo lo -
gicz ny, skła dnio wy, sty li stycz ny (od wzo ro wy wa nie ko lo ka cji jed ne go ję zy -
ka w dru gim) lub ty po gra ficz ny (np. w na głów kach li stów sto su je się, w za -
le żno ści od ję zy ka, wy krzyk nik lub prze ci nek); – in ter fe ren cję j. an giel skie -
go na zy wa się an gli cy zmem, nie miec kie go – ger ma ni zmem, fran cu skie go
– ga li cy zmem, itd.

b. kal ka – po le ga na od wzo ro wa niu w tek ście do ce lo wym struk tu ry se man tycz -
nej i/lub for mal nej jed nost ki ję zy ka wyj ścio we go; np. Whi te Ho use = Bia ły
Dom;
n w ogra ni czo nym za kre sie (jak w po wy ższych przy kła dach), kal ki są zja wi -

skiem ko niecz nym i mo żli wym do za ak cep to wa nia; jed nak już od wzo ro wy -
wa nie struk tur, skład ni ję zy ka wyj ścio we go przy tłu ma cze niu na ję zyk do ce -
lo wy, oka zu je się naj czę ściej błę dem; 

c. fał szy wi przy ja cie le – sło wo w da nym ję zy ku, któ re z punk tu wi dze nia mor fo -
lo gii i or to gra fii wy glą da lub brzmi po dob nie jak sło wo w in nym ję zy ku, ale je -
go zna cze nie lek sy kal ne jest zu peł nie in ne; mo gą to być ho mo gra fy: dom (niem.
i pl.) lub czę ścio we ho mo gra fy: ewen tu al nie (pl) i even tu al ly – osta tecz nie (ang.),
w j. ka szub skim i pol skim ma my np. sło wa: sklep i gó ra;
n „fał szy wi przy ja cie le” są zja wi skiem wszech obec nym i wie lo po sta cio wym,

pró by spo rzą dze nia „in wen ta rzy” oka za ły się nie mo żli we: je dy nym wyj ściem
dla tłu ma cza jest za cho wa nie mak sy mal nej czuj no ści, ostro żno ści, nie uf no -
ści co do wła snych umie jęt no ści, jak też wy ro bie nie na wy ku spraw dza nia
w słow ni kach lub/i in nych źró dłach na wet naj prost szych wy ra zów (co do któ -
rych wy da je się, że nie ma żad nych wąt pli wo ści);

d. ko lo ka cje8 – sta łe związ ki wy ra zo we, kom po zy cje dwóch lub kil ku słów, zbu -
do wa ne wg re guł łącz li wo ści, wła ści wych dla da ne go ję zy ka; 
n łącz li wość po szcze gól nych skład ni ków jest dość sil na, a dla użyt kow ni ków

ję zy ka nie mal ob li ga to ryj na np. pacz kę lub list się na da je, ar mią się do wo -
dzi, przed się bior stwem się kie ru je, po da nie się skła da;
– nor ma ję zy ko wa wy ma ga sto so wa nia ko lo ka cji w okre ślo nych sy tu acjach;

cho dzi za tem o wy ra że nia i zwro ty ste reo ty po we, któ re sto su je się au to -
ma tycz nie;
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8 Hi sto rycz nie ter min ko lo ka cje był uży wa ny w dwu in nych zna cze niach: 1. ja ko wy łącz ny zwią -
zek fra ze olo gicz ny; 2 w tra dy cyj nym sło wo twór stwie zja wi sko to je na zy wa ne sło wo twór czym ze sta wie -
nim, np. dzi ka ró ża, ma szy na do pi sa nia, a we fra ze olo gii sta ły mi fra ze olo gicz ny mi związ ka mi, np. w ję -
zy ku pol skim wy ra że nie wyjść za mąż ozna cza ty le, co za wrzeć zwią zek ma łżeń ski, ale w od nie sie niu
do ko bie ty.
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– błę dy po le ga ją na tłu ma cze niu po szcze gól nych skład ni ków ko lo ka cji,
a nie jej ca ło ści; mo że tu dojść do tzw. szo ku ko lo ka cyj ne go – ko lo ka cja
prze tłu ma czo na do słow nie bę dzie na pew no brzmia ła nie na tu ral nie, a czę -
sto ab sur dal nie lub, w spo sób nie za mie rzo ny, śmiesz nie; 

e. idio my – usta lo na kon struk cja ję zy ko wa, cha rak te ry stycz na dla da ne go ję zy ka,
nie ma ją ca do słow ne go od po wied ni ka w in nym ję zy ku; 
n tłu ma cze nie idio mów – to po szu ki wa nie dla da ne go idio mu od po wied ni ka,

ekwi wa len tu idio ma tycz ne go w ję zy ku do ce lo wym; nie mo że to być, w żad -
nym ra zie, sub sty tu cja po szcze gól nych ele men tów tek stu wyj ścio we go –idio -
my sta no wią ekwi wa len ty ja ko ca łość;

f. ar cha izmy9 – tekst ar cha icz ny – po wstał przed kil ko ma wie ka mi; przez słow nic -
two, skład nię i pi sow nię, jest na tych miast roz po zna wal ny ja ko daw ny przez ro -
dzi me go użyt kow ni ka ję zy ka; – tekst ar cha izo wa ny – „uda je”, że jest tek stem daw -
nym (np. Sien kie wicz, prze kła dy Boya z fran cu skiej li te ra tu ry śre dnio wiecz nej);
n tłu macz mu si za de cy do wać: czy tekst ar cha icz ny na le ży przy tłu ma cze niu

mo der ni zo wać, czy ar cha izo wać – od po wiedź nie jest wca le pro sta i jed no -
znacz na: de cy zja tłu ma cza po win na za le żeć od ro dza ju tek stu i ad re sa ta; tek -
sty rze czo we i źró dło we (gdzie treść do mi nu je nad ar cha icz ną for mą) mo żna
ostro żnie mo der ni zo wać;

n dla tłu ma cza trud ność sta no wi roz po zna nie ar cha izmów oraz ich kwa li fi ka -
cja; rzad ko zda rza się, aby dwa ję zy ki dys po no wa ły od po wia da ją cy mi so bie
ar cha izma mi (ró żne ję zy ki sta rze ją się w ró żnych miej scach sys te mu);

n do dat ko wą trud no ścią jest „po ru sza nie się” w ję zy ku daw nym, na wet oj czy -
stym – przy do brej zna jo mo ści ję zy ka/ję zy ków tłu macz ro zu mie daw ną lek -
sy kę i skład nię, lecz naj czę ściej nie po tra fi po słu gi wać się ta kim ję zy kiem
swo bod nie i w spo sób na tu ral ny

n za rów no przy tłu ma cze niu tek stów ar cha icz nych, jak i ar cha izo wa nych, na le ży
uni kać sto so wa nia po jęć ana chro nicz nych – tzn. ta kich, któ re nie ist nia ły, wte -
dy gdy po wsta wał tekst (lub w okre sie, na ja ki da ny tekst jest „sty li zo wa ny”); 

n zgod nie z za sa dą kom pen sa cji, ar cha izmy nie mu szą ko niecz ne wy stę po wać
w tych sa mych miej scach obu tek stów;

g. neo lo gi zmy – no wo utwo rzo ny lub nie daw no za po ży czo ny wy raz, ter min, wy -
ra że nie; 
n neo lo gi zmy two rzy się za zwy czaj za po mo cą środ ków sło wo twór czych ty -

po wych dla da ne go sys te mu ję zy ko we go, np. wie żo wiec, sza li ko wiec, dre -
siarz zo sta ły utwo rzo ne zgod nie z za sa da mi sło wo twór stwa pol skie go;
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9 Ar cha izmy to wszel kie wy ra zy, kon struk cje skła dnio we bądź związ ki wy ra zo we, któ re już wy -
szły z uży cia.. Ar cha izma mi zwie my rów nież wy ra zy w prze sta rza łej for mie, a choć są jesz cze uży wa -
ne, to po strze ga się je ja ko daw ne. Ze wzglę du na funk cję, a. dzie li się na: fo ne tycz ne, flek syj ne, sło wo -
twór cze, lek sy kal ne, zna cze nio we, fra ze olo gicz ne, skła dnio we.
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n sys tem ka żde go ję zy ka dys po nu je nie wy ko rzy sta ny mi mo żli wo ścia mi, co da -
je szan sę na two rze nie neo lo gi zmów, np. dla cze go nie po wie dzieć chluj ny
i mra wy (obok nie chluj ny i nie mra wy)? lub ba by ga (obok dzia dy ga)?; 

n mo że to być ta kże no we zna cze nie już ist nie ją ce go wy ra zu (patrz – neo se -
man ty za cja), np. bu rak = ktoś nie okrze sa ny, nie umie ją cy się za cho wać; 

n zna ne jest ta kże po ję cie neo lo gizm ab so lut ny = twór cał ko wi cie (po zor nie)
ode rwa ny od sys te mu; ode rwa nie jest po zor ne, bo na wet neo lo gi zmy ab so lut -
ne su ge ru ją ja kieś zna cze nie (po przez sko ja rze nia zwią za ne z po sta cią tek stu
np. – Lem, Tu wim w li te ra tu rze pol skiej)

n po ję cie neo lo gi zmu łą czy się nie ro ze rwal nie ze zja wi skiem kre atyw no ści w pro -
ce sie tłu ma cze nia; tłu macz sta je się tu taj nie od twór cą, lecz współ twór cą;

h. na zwy wła sne 
n od no szą się do lu dzi (po sta ci hi sto rycz nych, osób zna nych i zwy kłych śmier -

tel ni ków, po sta ci li te rac kich), zwie rząt (do mo wych, zwie rzę cych bo ha te rów
ksią żek i fil mów), miejsc (państw, miast, rzek itd., oraz miejsc „wła snych”,
z któ ry mi jest się zwią za nym sen ty men tal nie), przed mio tów (do mów, sa mo -
cho dów, za ba wek, dzieł sztu ki);

n mo gą to być ta kże na zwy par tii po li tycz nych, ty tu ły ksią żek, fil mów itp.;
n re gu łą jest nie tłu ma cze nie nazw / imion wła snych i prze no sze nie ich bez -

po śred nio do tek stu do ce lo we go;
n wy ją tek: nie któ re na zwy ma ją swo je od po wied ni ki w obu ję zy kach, np. Pa -

ris – Pa ryż, Mar se il le – Mar sy lia, De scar tes – Kar te zjusz; 
n bar dzo trud nym pro ble mem jest zi den ty fi ko wa nie nazw wła snych zna czą cych

(in ten cjo nal nych) oraz pró ba tłu ma cze nia/prze ka za nia ich zna cze nia (sko ja -
rze nia ja kie wy wo łu ją) od bior com tek stu do ce lo we go, np. biz nes men no szą -
cy na zwi sko Szczu ka, ma skot ka na zy wa na przez dziec ko Pu sio, czy też chi -
rurg o na zwi sku Bo ucher;

i. ob sce na, wul ga ry zmy 
n tłu ma cze nie wul ga ry zmów, prze kleństw, wy zwisk wy ma ga wiel kie go wy czu -

cia, głów nie przy okre śla niu stop nia wul gar no ści da ne go ter mi nu czy wy ra -
że nia; naj czę ściej sto so wa ne wul ga ry zmy od no szą się do sfe ry fi zjo lo gicz -
nej, sek su al nej lub fe kal nej, np. w pol skim czy fran cu skim, czę ściej bę dzie
cho dzi ło o sfe rę sek su al ną, w nie miec kim – fe kal ną;

n sto pień wul gar no ści po dob nych okre śleń mo że być ró żny w ró żnych ję zy -
kach, np. pol skie gów no jest bar dziej wul gar ne niż fran cu skie mer de;

n tłu macz mu si roz po znać da ny ter min ja ko wul ga ryzm, od po wied nio go za -
sze re go wać i wy brać od po wied nik w ję zy ku do ce lo wym – uni ka jąc z jed nej
stro ny od po wied ni ka bar dziej wul gar ne go niż ory gi nał, lub zbyt ła god ne go,
z dru giej stro ny;

n na le ży rów nież pa mię tać o tym, że wul ga ry zmy i ob sce na są zmien ne kul -
tu ro wo, śro do wi sko wo i po ko le nio wo, np. uwa ża ne obec nie za wul gar ne
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fuck (ang.) lub fo utre (fr.) by ły sło wa mi cał ko wi cie neu tral ny mi co naj mniej
do XVI./XVII. wie ku.10

Ka li now ska wska zu je rów nież na pro ble my spe cy ficz ne, zwią za ne z tłu ma cze niem,
wy ni ka ją ce z do świad cze nia w tłu ma cze niu tek stów fran cu skich na j. pol ski, m. in.:

n de kli na cja w ję zy ku pol skim wy ma ga swe go od po wied ni ka w po sta ci przy im -
ków (lub ich bra ku) w ję zy ku fran cu skim; trud ną kwe stią jest kon struk cja cza -
sow ni ków – wy ma ga ją cych do peł nie nia bli ższe go lub dal sze go; 

n ko niecz ność umiesz cza nia w zda niach fran cu skich form oso bo wych cza sow ni -
ków, po prze dza nych obo wiąz ko wo przez za imek oso bo wy; we fran cu skim zda -
niu za wsze mu si zna leźć się pod miot – choć by tzw. gra ma tycz ny (pod czas gdy
w pol skim mo żli we i po praw ne są zda nia bez pod mio to we), np. lu bisz jeź dzić
do Fran cji – tu aimes voy ager en Fran ce, tu mo żna pa lić – ici on peut fu mer;

n li czeb ni ki głów ne i po rząd ko we są uży wa ne ina czej w ję zy ku pol skim, ina czej
we fran cu skim: li czeb ni ki po rząd ko we po ja wia ją się du żo czę ściej w pol skich wy -
ra że niach, zda niach – np. dru ga stro na, pa ge deux; Hen ryk IV (czwar ty) – Hen -
ri IV (qu atre);

n kon struk cje cza sow ni ko we wy ra ża ją ce czyn ność przy szłą lub prze szłą – po je -
dzie wkrót ce za gra ni cę / wła śnie wy szedł z biu ra – tłu ma cząc je na fran cu ski uży -
je my kon struk cji fu tur pro che, passé récent po mi ja jąc oko licz ni ki cza su, obec ne
w zda na ich pol skich – il va al ler à l’étran ger / il vient de qu it ter le bu re au; 

n cza sow ni ki zwrot ne (lub nie zwrot ne): cza sow ni ki o bli skim (jed na ko wym) zna -
cze niu w ję zy ku pol skim i fran cu skim bę dą się czę sto ró żni ły pod tym wzglę dem,
np. wsta wać – se le ver, pa lić się – brûler, ru szać się – bouger;

n spe cy ficz ne uży cie try bów i cza sów w ję zy ku pol skim i fran cu skim: we fran -
cu skim są uży wa ne tzw. cza sy „uprzed nie” (passé antérieur, fu tur antérieur), nie
ist nie ją ce w pol skim; ko niecz ne jest do kład ne zro zu mie nie ró żni cy uży cia dwóch
form cza su prze szłe go do ko na ne go we fran cu skim (passé com posé oraz passé
sim ple); szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na kon struk cje i wy ra że nia, któ re we
fran cu skim bę dą wy ma ga ły uży cia try bu sub jonc tif, nie ma ją ce go żad ne go od -
po wied ni ka w pol skim; tryb wa run ko wy / con di tion nel jest nie co ina czej uży wa -
ny w ję zy ku pol skim i fran cu skim; 

n szyk zda nia: dość luź ny w ję zy ku pol skim, na to miast sztyw ny wg ty po wej skład -
ni fran cu skiej, np. po pol sku mo że my po wie dzieć Wa liz ki kon tro lu je cel nik – we
fran cu skiej wer sji te go zda nia, na pierw szym miej scu mu si zna leźć się pod miot,
po tem orze cze nie, na koń cu – do peł nie nie: Le do uanier contrôle les va li ses (ni -
gdy ina czej); 
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n wie le in nych pro ble mów „po mniej szych”, jak np. swo iste nad uży wa nie w ję -
zy ku pol skim za im ków przy miot nych wska zu ją cych (ten pro blem, ta spra -
wa), kon struk cje imie sło wo we (du żo czę ściej wy stę pu ją ce w pol skim niż we
fran cu skim), aspekt prze chod niość cza sow ni ków/nie prze chod niość, aspekt
czyn no ści do ko na nej i nie do ko na nej wy ra ża ne ina czej w pol skim i fran cu -
skim (...) 11

Wi ki pe dia pod ha słem tłu ma cze nie (prze kład) wy mie nia w skró cie licz ne trud no ści
zwią za ne z pro ce sem tłu ma cze nia w po dzia le na: pro ble my z tek stem źró dło wym,
pro ble my ję zy ko we oraz in ne. Nie któ re zo sta ły już wy mie nio ne w pra cach au to rów
cy to wa nych po wy żej, nie mniej dla usys te ma ty zo wa nia i ska te go ry zo wa nia oma wia -
nych za gad nień, przed sta wię je w pro po no wa nym po dzia le:

Pro ble my z tek stem źró dło wym: 
n tek sty nie czy tel ne lub trud ne do czy ta nia;
n tek sty źle wy dru ko wa ne bądź za wie ra ją ce błę dy or to gra ficz ne;
n zmia ny wpro wa dza ne do tek stu pod czas pro ce su tłu ma cze nia;
n tek sty nie do koń czo ne;
n tek sty źle na pi sa ne (wie lo znacz ne lub nie zro zu mia łe);
n brak od no śni ków w tek ście (np. tłu macz mu si prze tłu ma czyć pod pi sy do bra ku -

ją cych ob raz ków);
n tekst źró dło wy za wie ra tłu ma cze nie cy ta tu, któ ry na po cząt ku był na pi sa ny w ję -

zy ku ory gi nal nym, a tekst ory gi nal ny jest nie do stęp ny, co spra wia, że tłu ma cze -
nie jest pra wie nie mo żli we;

n oczy wi ste nie ści sło ści w tek ście źró dło wym (np. „pre hi sto rycz ne ru iny bud dyj -
skie”, pod czas gdy bud dyzm nie był zna ny w cza sach pre hi sto rycz nych).

Pro ble my ję zy ko we:
n dia lek ty i neo lo gi zmy;
n nie wy tłu ma czo ne akro ni my i skró ty;
n na zwy wła sne lu dzi, or ga ni za cji, miejsc, itd. (czę sto jest jed nak tak, że ist nie ją

już ofi cjal ne tłu ma cze nia w ję zy ku do ce lo wym, ale je śli nie są za miesz czo ne
w tek ście źró dło wym, mo gą być trud ne do zna le zie nia);

n nie zro zu mia ły żar gon;
n nie zna ne idio my;
n gwa ra;
n ró żni ce sty li stycz ne ta kie jak zwro ty ist nie ją ce w tek ście źró dło wym, któ rych od -

po wied ni ków bra ku je w tek ście do ce lo wym;
n ró żni ce po mię dzy dwo ma ję zy ka mi do ty czą ce zna ków prze stan ko wych;
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n in ter fe ren cja ję zy ko wa, czy li pod świa do me my le nie cech jed ne go ję zy ka z dru -
gim (kla sycz ny przy kład: an giel skie sło wo „even tu al ly” ma zna cze nie prze ciw -
staw ne w sto sun ku do pol skie go sło wa „ewen tu al nie”);

n błę dy ję zy ko we (or to gra ficz ne, gra ma tycz ne) w tek ście źró dło wym – tłu macz
mu si roz strzy gnąć, czy są ce lo wym za mia rem au to ra tek stu źró dło we go (np. wy -
po wie dzi nie wy kształ co ne go bo ha te ra po wie ści), czy też je go błę dem, i w dru -
gim przy pad ku tłu ma czyć tekst, jak by ich nie po peł nio no, a w pierw szym sta rać
się je od dać w ję zy ku do ce lo wym.

In ne:
n ry my, ka lam bu ry i tem po po etyc kie;
n sub tel ne, ale wa żne wła sno ści ję zy ko we jak eu fo nia lub dys har mo nia;
n bar dzo spe cy ficz ne od no śni ki kul tu ral ne;
n hu mor;
n sło wa, któ re są zwy kle uży wa ne w jed nej kul tu rze, ale nie są zna ne przez ko goś

nie wy kwa li fi ko wa ne go w in nej kul tu rze, np. w chiń skim 芬多精 (fe n1 du o1 jin -
g1) ozna cza ‘py re trum’ (na tu ral ny śro dek owa do bój czy) – wy raz ten zwy kle wy -
ma ga do dat ko we go wy ja śnie nia;

n sto so wa nie ter mi no lo gii fa cho wej (np. me dycz nej, tech nicz nej);
n pro ble my zwią za ne z na zwa mi wiel kich liczb (np. 109 w ję zy ku an giel skim to ‘bil -

lion’, a w pol skim ‘mi liard’, a z ko lei 1012 to od po wied nio ‘tril lion’ i ‘bi lion’), spo -
so bem za pi su dat (za pis 11/1/1972 w USA ozna cza ‘1 li sto pa da 1972 r.’, a w Wiel -
kiej Bry ta nii ‘11 stycz nia 1972 r.’, a cza sem ta kże ‘1 li sto pa da 1972 r.’) etc.;

n nie zna jo mość kon tek stu uży cia da ne go sło wa w tek ście ory gi nal nym – np. w ję -
zy ku fran cu skim sło wo de fi le ozna cza ‘cie śni nę’, ‘wą wóz’, ‘pa rów’ i ‘jar’; w 1808
przy tłu ma cze niu z fran cu skie go opi su bi twy pod So mo sier rą uży to sło wa ‘wą -
wóz’ za miast ‘cia śni na’, któ re o wie le le piej opi sy wa ło ukształ to wa nie te re nu bi -
twy, któ re go jed nak tłu macz nie wi dział.12

Ta jem ni ce nie prze tłu ma czal no ści

Na jesz cze je den aspekt pro ble mo wy trans la to ry ki zwra ca uwa gę dr Da nu ta Sta nu -
le wicz w ar ty ku le „Nie prze tłu ma czal ność świa tów: in diań skie i eu ro pej skie opi sy
rze czy wi sto ści”, po słu gu jąc się bar dzo wy ra zi stym przy kła dem, po wsta łej w pro ce -
sie in nej niż eu ro pej ska et no ge ne zy, kul tu ry in diań skiej. Na pod sta wie ba dań, ja ko
przy czy ny wza jem nej nie prze tłu ma czal no ści świa ta eu ro pej skie go i in diań skie go
au tor ka wska zu je: od mien ne poj mo wa nie cza su (w nie któ rych ple mio nach do brze
są zna ne ta kie po ję cia jak dzień, mie siąc i rok, ale nie ma ty go dni, go dzin czy 
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se kund, gdyż nie wy stę pu ją one w na tu rze) i prze strze ni (cał ko wi cie in ne poj mo wa -
nie prze szło ści, te raź niej szo ści i przy szło ści), ró żni ce w uży wa niu cza sow ni ków i rze -
czow ni ków (rze czow ni ki słu żą tyl ko do na zy wa nia kon kret nych rze czy, wszyst kie
abs trak cyj ne po ję cia, zja wi ska at mos fe rycz ne, emo cje, re la cje mię dzy ludź mi, a na -
wet naj bli ższa ro dzi na jest wy ra ża na cza sow ni ka mi lub for ma mi cza sow ni ko wy mi
np. żo na to ta, któ ra dba o two je ser ce), a ta kże od mien ną wi zję sił nad przy ro dzo -
nych i ich wy ra ża nie w ję zy ku (in diań skie okre śle nia Bo ga są for ma mi cza sow ni ko -
wy mi).. Po nad to ję zy ki in diań skie są le piej przy sto so wa ne do opi sy wa nia zja wisk fi -
zycz ny ch13 (dzię ki bo gac twu cza sow ni ko we go opi sy wa nia zja wisk czy pro ce sów fi -
zycz nych, pa ra dok sal nie ję zyk an giel ski jako ję zyk po sia da ją cy wię cej form rze -
czow ni ko wych fał szu je opis zja wisk i sta nów fi zycz nych). Bar dzo in spi ru ją cym jest
rów nież stwier dze nie, że nie da się pra wi dło wo prze tłu ma czyć in diań skie go mil cze -
nia, bo wy stę pu je pod czas in nych oko licz no ści, naj czę ściej w sy tu acjach nie pew -
nych i nie po ko ją cych al bo co in ne go ozna cza. Po nad to trak tu je się je ja ko ozna kę do -
sko na ło ści i we wnętrz nej rów no wa gi14. 

Po dob ne po dej ście pre zen tu ją A. Pi sar ska, T. To masz kie wicz stwier dza ją ce, iż
„pro blem nie prze kła dal no ści po le ga na ist nie niu lub nie w kul tu rze do ce lo wej frag -
men tu rze czy wi sto ści, do któ rej to sło wo czy po ję cie od sy ła w ję zy ku źró dła”15. 

Z ko lei Le bie dziń ski stoi na sta no wi sku, że „nie prze tłu ma czal ne by wa ją nie sło -
wa, ale be ha wio ral na, sen so rycz na rze czy wi stość czło wie ka”, ro zu mia na ja ko okaz
men tal no ści okre ślo nej zbio ro wo ści lub ja ko sa ma zbio ro wość.16

Z ko lei O. Woj ta sie wicz za uwa ża, iż „nie prze kła dal ność mo że do ty czyć je dy nie
pew nych wy pad ków szcze gól nych, mo że na wet bar dzo licz nych, ale da ją cych się
zin ter pre to wać ja ko wy jąt ki od ogól nej za sa dy prze kła dal no ści z jed ne go ję zy ka
na dru gi”17. 

Ba da cze zja wi ska ra czej zgod ni są co do ty po wych ro dza jów nie prze kła dal no ści,
mia no wi cie wskazują:

n ele men ty emo cjo nal ne, opie ra ją ce się na sko ja rze niach, osa dzo ne w ro dzi mej kul -
tu rze;

n ele men ty kul tu ro we, na zwy i zwro ty zwią za ne z or ga ni za cją ży cia w kra ju kul -
tu ry wyj ścio wej, oby cza je i przy zwy cza je nia, alu zje do kul tu ry, li te ra tu ry i hi sto -
rii kra ju wyj ścio we go;

n gry słow ne, ry mo wan ki, żar ty ję zy ko we;

218 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

13 D. Sta nu le wicz, Nie prze tłu ma czal ność świa tów: in diań skie i eu ro pej skie opi sy rze czy wi sto ści
[w:] Prze kła da jąc nie prze kła dal ne..., op. cit.

14 ta mże.
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17 O. Woj ta sie wicz, Wstęp do teo rii tłu ma cze nia, War sza wa 1992, TE PIS.
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n przy sło wia – w ich przy pad ku naj czę ściej do szu ku je się ekwi wa len tu w ję zy ku
do ce lo wym;

Po wy ższe pro ble my wska zu ją na ko niecz ność wy so kich kom pe ten cji ję zy ko wych,
wra żli wo ści emo cjo nal nej, sze ro kiej wie dzy ogól nej o świe cie, a w szcze gól no ści
o kul tu rze i hi sto rii kra ju ję zy ka wyj ścio we go i do ce lo we go. 

Ana li zu jąc tre ści za war te w tek stach ka szub skich tłu ma czo nych w mie sięcz ni -
ku „Po me ra nia” oraz pre zen to wa ne na an te nie Ra dia Kaszëbë czy Ra dia Gdańsk, mo -
żna się do szu kać licz nych błę dów se man tycz nych, kon struk cyj nych, zna cze nio wych,
gra ma tycz nych itp., wy ni ka ją cych z nie mal wszyst kich po wy żej wy mie nio nych trud -
no ści z prze kła dem. Kwe stią za sad ni czą są rów nież kom pe ten cje ję zy ko we oraz pra -
wi dło wa wy mo wa fo ne mo wa pre zen te rów ra dio wych czy te le wi zyj nych. 

Wy da wa ło by się, że więk szość tłu ma czo nych tek stów za miesz cza nych w pra sie
bądź pły ną cych z od bior ni ków RTV, któ rych ję zy kiem wyj ścio wym jest mo wa oj -
czy sta, nie po win na na strę czać trud no ści. Jed na kże ka szubsz czy zna, mi mo oczy wi -
stych po do bieństw, w wie lu kwe stiach ję zy ko wych ró żni się zna czą co. Efek tem nie -
zna jo mo ści lub nie uwzględ nia nia owych ró żnic jest kry ty ka ję zy ka tłu ma czeń czy
też ję zy ka sze ro ko po ję tych me diów ka szub sko ję zycz nych. 

Na le ży przy tym pa mię tać, że naj wię cej tek stów tłu ma czo nych wca le nie wy stę -
pu je w pra sie, ra diu, te le wi zji czy ko lej nych po zy cjach ksią żko wych, ale w in ter ne -
cie. Oprócz por ta li, po je dyn czych stron pry wat nych czy też pro mo cyj nych, blo gów,
ma my rów nież pro gra my, jak choć by kla wia tu rę ka szub ską oraz sys te my ope ra cyj -
ne np. Li nux. O ile sło wo pu bli cy sty ki ła twe jest do pod da nia oce nie, wska za nia ko -
niecz nych zmian i po pra wek, a po przez to udo sko na la nia, o ty le nad tre ścia mi za -
miesz cza ny mi w in ter ne cie nie ma żad ne go nad zo ru, czę sto kroć ich au tor jest sam
so bie za rów no re dak to rem jak i ko rek to rem, zaś czy tel nik nie ma żad nej wie dzy
o ich twór cy.

Za miast pod su mo wa nia pra gnę po dzie lić się pew nym ma rze niem, mia no wi cie,
by księ gar skie pół ki na Po mo rzu za peł nio ne by ły co naj mniej w po ło wie ka szub sko -
ję zycz ny mi wy daw nic twa mi, zaś ilość i war tość pu bli ka cji czy au dy cji w rod nej mo -
wie na ty le wy so ka, by tłu ma cze z za gra ni cy tłum nie sta ra li się o mo żli wość przy -
bli że nia ich miesz kań com swo ich oj czyzn.
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L i te ra tu ra ka szub ska od kil ku lat obec na jest w naj now szym me dium
ko mu ni ka cyj nym – in ter ne cie. Pod ter mi nem „li te ra tu ra ka szub -

ska” ro zu miem tu taj przede wszyst kim tek sty ar ty stycz ne na pi sa ne
po ka szub sku oraz wy po wie dzi kry tycz no -li te rac kie al bo na uko wo -
-ba daw cze do ko nu ją ce ocen te go ro dza ju twór czo ści. W krąg in te re -
su ją ce go mnie ma te ria łu nie wcho dzi za tem ka szub sko ję zycz na pra sa
czy tek sty użyt ko we. 

W po rów na niu z tra dy cyj ny mi for ma mi wy daw nictw zwar tych
i pe rio dy ków in ter ne to we re pre zen ta cje li te ra tu ry ka szub skiej nie są
szcze gól nie licz ne. Ze wzglę du jed nak na tech ni kę spo so bu udo stęp -
nia nia ma te ria łów wca le nie ma po trze by, aby ist nie ją ce wi try ny na le -
ża ło cią gle uzu peł nić no wy mi. To ra czej od wi zu al nej i tre ścio wej
atrak cyj no ści stro ny in ter ne to wej już ist nie ją cej oraz tech nicz nej do -
stęp no ści do niej za le ży czy tel ni czy od biór.

O tre ścio wym aspek cie pro ble ma ty ki bę dzie po ni żej, te raz zaś na za -
sa dzie za sy gna li zo wa nia pro ble mu, trze ba pod kre ślić, iż kwe stia tech -
no lo gicz na w do stę pie do li te ra tu ry ka szub skiej nie spro wa dza się tyl -
ko do pa ra me trów ka na łu prze sy ło we go czy li czeb no ści kom pu te rów
z do stę pem do in ter ne tu. My ślę bo wiem tu taj o ze sta wie zja wisk, któ re
mo żna roz pa try wać al bo z punk tu wi dze nia so cjo lo gii li te ra tu ry1 oraz 

LI TE RA TU RA KAS ZUB SKA 
W IN TER NE CIE. 
WY DAW NIC TWA, 
UGRU PO WA NIA, TWÓR CY
Da niel Ka li now ski

1 W krę gu so cjo lo gii li te ra tu ry, red. A. Men cwel, War sza wa 1980, t. 1: np.
L. Gold mann, So cjo lo gia li te ra tu ry: stan obec ny i za gad nie nia me to do lo gicz ne oraz
np. w t. 2: R. Escar pit, Suk ces i prze trwa nie w li te ra tu rze; J. Sła wiń ski, Rzut oka na ewo -
lu cję po ezji pol skiej w la tach 1956–1980. W: te goż, Tek sty i tek sty, War sza wa 1990.
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po ety ki od bio ru2. Nie wcho dząc obec nie głę biej w te kwe stie, war to za uwa żyć zró -
żni co wa nie użyt kow ni ków me dium cy fro we go i wią żą cy się z tym spe cy ficz ny od -
biór li te ra tu ry. Pierw sza kon se kwen cja ta kie go sta nu rze czy po le ga na ge ne ra cyj -
nym zró żni co wa niu czy tel ni ków. Cho dzi tu taj o to, że od bior ca po ko le nia śred nie -
go i star sze go przy per cep cji tek stów ka szub skich się ga ra czej ku tra dy cyj nym for -
mom pu bli ka cji, na to miast od bior ca mło dy zde cy do wa nie chęt niej po zna je li te ra tu rę
po przez for my in ter ne to we i wła śnie ktoś ta ki sta je się jej do mi nu ją cym kre ato rem
i kon su men te m3. Kon se kwen cja dru ga to sy tu acja per cep cji dzie ła li te rac kie go pu -
bli ko wa ne go w in ter ne cie. Jest ona dla li te ra tu ry o ty le spe cy ficz na, że po zy tyw nie
mo ty wu je do od bio ru form li te rac kich krót kich i „ła twych” tre ścio wo, zaś nie sprzy -
ja od bio ro wi form kom po zy cyj nie roz bu do wa nych i trud nych w czy ta niu. Stąd w kon -
se kwen cji swo bod niej w me dium in ter ne to wym ujaw nia się li ry ka lub krót kie for -
my epic kie, zaś rza dziej dra ma tur gia czy wie lo wąt ko we po wie ścio pi sar stwo4.

Po zo sta wia jąc na ra zie kwe stie ko mu ni ka cyj ne i me dio znaw cze, wróć my do obec -
no ści li te ra tu ry ka szub skiej w in ter ne cie. Mo żna więc pi sać o „cy fro wej” obec no -
ści li te ra tu ry ka szub skiej, dzie ląc for my jej wy stę po wa nia ze wzglę du na sta tus
nadaw cy, któ ry ją udo stęp nia. Dzię ki ta kie mu po dzia ło wi wy szcze gól nić mo żna stro -
ny in ter ne to we ini cja tyw edu ka cyj nych -in for ma cyj nych, ofi cyn wy daw ni czych, ugru -
po wań li te rac kich oraz po szcze gól nych au to rów pi szą cych po ka szub sku. Owe czte -
ry ty py ma ni fe sto wa nia się twór czo ści ka szub skiej w ró żnym na si le niu przy no szą
ze so bą peł ne, bądź skró co ne wer sje tek stów lub ko men ta rze do nich. 

Wśród in ter ne to wych ini cja tyw edu ka cyj no -in for ma cyj nych

W pierw szej z wy dzie lo nych grup li te ra tu ra ka szub ska po ja wia się wy ra zi ście ja ko je -
den z ele men tów więk sze go pro jek tu in ter ne to we go. My ślę tu taj o ta kich por ta lach
jak: ka szub ski od po wied nik Wi ki pe dii (csb.wi ki pe dia.org), Wir tu al na Bi blio te ka Li -
te ra tu ry Pol skiej, Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na (ka szu bia.com), czet ni ca.org, skarb -
ni ca ka szub ska.pl czy stro na in ter ne to wa Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go lub
Mu zeum Pi śmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor skiej w Wej he ro wie.
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2 M. Gło wiń ski, Sty le od bio ru. Szki ce o ko mu ni ka cji li te rac kiej, Kra ków 1977; E. Bal ce rzan, Po -
ezja pol ska w la tach 1939–1965. Część I. Stra te gie li rycz ne, War sza wa 1982; Te goż, Po ezja pol ska w la -
tach 1939–1965. Część II. Ide olo gie ar ty stycz ne, War sza wa 1988.

3 Czy nio ne tu taj uwa gi kon fron to wa ne z na uko wym, so cjo lo gicz nym punk tem wi dze nia nie mo gą
być sil nym czyn ni kiem ba daw czym. Okre ślam je za tem in tu icją so cjo lo ga li te ra tu ry. Nie opi su ję ob wa -
ro wa nych po stę po wa niem na uko wym (an kie ty, wy wia dy, da ne sta ty stycz ne) po twier dzo nych fak tów,
a ra czej wska zu ję na ten den cje i kie run ki roz wo ju czy tel nic twa w in ter ne cie.

4 W tym miej scu po now nie za zna czam, iż opi su ję ten den cję kom po zy cyj ną i ga tun ko wą, lecz nie
ge ne ral ną za sa dę obej mu ją cą wszyst kie przy kła dy li te ra tu ry ka szub skiej. Mo żna prze cież w in ter ne cie
od na leźć pu bli ka cję po kaź nych roz mia rów epi ki.
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Naj wy ra zist sze i ma ją ce na ce lu sta ły roz wój to: ka szu bi.pl, ka szu bia.com, czet -
ni ca.org oraz skarb ni ca ka szub ska.pl. Pierw szy z por ta li ka szu bi.pl zwią za ny jest z Za -
rzą dem Głów nym Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go i ja ko ta ki przed sta wia wie -
lo aspek to wą dzia łal ność śro do wi ska ka szub skie go. W za kre sie in te re su ją cej mnie 
te ma ty ki li te ra tu ry ka szub skiej naj wa żniej szą za kład ką te go por ta lu jest dział zwią -
za ny z „Po me ra nią”5. To tu taj mo żna mieć wgląd w za war tość naj wa żniej sze go cza -
so pi sma zwią za ne go z Po mo rzem i Ka szu ba mi i za po znać się tak z twór czo ścią li -
te rac ką, jak i omó wie nia mi czy re cen zja mi. Jak do tąd, ze ska no wa no wszyst kie nu -
me ry pe rio dy ku od 1965 do 1978 ro ku oraz od 1985 do 1987 ro ku. Od kil ku lat je -
dy nie w za po wie dzi ist nie je na stro nie in for ma cja, iż dal sze nu me ry „Po me ra nii”
bę dą do stęp ne w in ter ne cie. War to by ło by wresz cie speł nić ową de kla ra cję, gdyż da -
ło by to użyt kow ni kom sie ci sze ro ki do stęp do li te ra tu ry ka szub skiej pu bli ko wa nej
z od po wie dzial no ścią i na my słem.

Po por ta lu ist nie ją cym dzię ki fi nan so we mu i or ga ni za cyj ne mu za ple czu du żej or -
ga ni za cji spo łecz nej, war to za uwa żyć i do ce nić ini cja ty wy pry wat ne. My ślę tu taj
o stro nie ka szu bia.com po wsta łym w po ło wie 2001 ro ku dzię ki pra cy Mar ka Kwi -
dziń skie go, któ ry sam zresz tą przed sta wił w 2008 ro ku po wo dy po wo ła nia te go me -
diu m6. Por tal po cząt ko wo był pro wa dzo ny w ję zy ku pol skim i czę ścio wo nie miec -
kim, od 2005 ro ku po ja wi ła się wer sja ka szub ska, zaś od 2008 ro ku wer sja an giel -
ska dzię ki tłu ma cze niom Je rze go Hin za. Ka szu bia.com po wstał ja ko pry wat ny pro -
jekt in for ma cyj ny, ma ją cy dać użyt kow ni ko wi sie ci in ter ne to wej wgląd w tra dy cje
kul tu ro we Ka szub. Ma te ria ły w ró żnych wer sjach ję zy ko wych por ta lu ró żnią się mię -
dzy so bą, naj skrom niej zaś wy glą da dzi siaj stro na nie miec ko ję zycz na. Na to miast
na wer sji pol skiej i ka szub skiej tre ści są zbli żo ne, choć np. krót kich bio gra mów au -
to rów li te ra tu ry ka szub skiej jest wię cej w wer sji ka szub skiej ani że li w pol skiej. Z ko -
lei w wer sji pol skiej naj peł niej wy glą da ją na uko we opra co wa nia do ty czą ce hi sto rii
ję zy ka ka szub skie go. Po ja wia ją się tu taj: wie lo czę ścio wa bi blio gra fia do ty czą ca ję -
zy ka ka szub skie go, frag men ty opra co wań ję zy ko znaw czych Frie dri cha Lo ren za oraz
Ste fa na Ra muł ta. Gra ficz nie stro na nie uj mu je spe cjal ny mi efek ta mi, za to na wi ga -
cja jest ła twa i przej rzy sta, po zy tyw nie na le ży też oce nić mo żli wość ko mu ni ka cji te -
go por ta lu z in ny mi stro na mi o te ma ty ce ka szub skiej, a zwłasz cza z pod stro na mi li -
te ra tów ka szub skich.

Dru gą chro no lo gicz nie i naj bo gat szą stro ną in ter ne to wą z li te ra tu rą ka szub ską
jest czet ni ca.org, któ ra zo sta ła uru cho mio na w 2002 ro ku dzię ki pra cy Mar ka 
Kwi dziń skie go. Po cząt ko wo by ła pod do me ną ka szu bia.com i skła da ła się z frag men -
tów li te ra tu ry ka szub skiej i do łą czo nych do nich krót kich in for ma cji o au to rach. W pra -
cy za ło ży cie li por ta lu po ma ga li wów czas Ro man Drze żdżon i To masz Uhlen berg.
W 2007 ro ku Mi chał Ostrow ski, wspie ra jąc dzia ła nia Kwi dziń skie go, wpro wadził 
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5 Patrz: http://www.ka szu bi.pl/o/po me ra nia/?p=pa ge&pa ge_id=493, do stęp 29.09.2011
6 Patrz: http://pl.ka szu bia.com/o -tych -stro nach, do stęp 28.09.2011 r.
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roz sze rze nie za kre su te ma tycz ne go stro ny i pod no wym ad re sem www.czet ni ca.org
pu bli ko wał ka szub sko ję zycz ne tłu ma cze nia z dzieł li te ra tu ry po wszech nej. W kwiet -
niu 2007 ro ku do szło do po łą cze nia stron Mi cha ła Ostrow skie go i Mar ka Kwi dziń -
skie go. W ten spo sób za sób tłu ma czeń ka szu bia.com oraz czet ni ca.org za czę ły być
do stęp ne pod jed nym ad re sem. Trze ba tu taj pod kre ślić, że czet ni ca.org jest stro ną wy -
łącz nie ka szub sko ję zycz ną, któ ra za wie ra utwo ry twór ców ka szub skich, ka szub skie
tłu ma cze nia utwo rów z ję zy ków ob cych a na wet sy gna li za cyj nie re ali zo wa ny dział
ko mik sów. Czet ni ca sta le współ pra cu je z wie lo ma współ cze sny mi li te ra ta mi pi szą -
cy mi po ka szub sku, m.in. To ma szem Fop kem, Han ną Ma ku rat czy Ro ma nem Drze -
żdżo nem. Jak prze czy ta my w sa mo de kla ra cji twór ców por ta lu, ma on słu żyć roz wo -
jo wi wła sne go słow nic twa, za mie rza rów nież re ago wać na ak tu al ne zja wi ska li te -
rac kie:

Czëtni ca mô w zamëszlënkù bëc ser wisã pòswiãco nym lëte ra turzë, ti
kaszëbsczi ë téż do lmaczënkóm swia to wi lëte ra turë na kaszëbsczi jãzëk.
Dzãka czëta niu pò kaszëbskù, czëtińc mô téż mòżlëwòtã roz wi ju/ùczbë
swòjégò jãzëka ë rozszérza niô krézu sło wiznë, co téż je misëją negò ser wi -
sa. […]
Czëtni ca mô zgrôw téż ùprzëstãpni wac wia dła ze swia ta sze rok roz mió ny
lëte ra turë, z cëskã na to co dzejô sã na kaszëbsczim pòlu. Chòc kąsk nie zgód -
no z témą ser wi su, chcemë téż da wac tej -sej wia dła ti ka jącé sã wszëtczich
òtmia nów kùńsz tu. Tak bë nic co cze kawégò nie bëło zabëté!7

Z za mie rzo nych dzia łań czet ni cy udo stęp nia nie li te ra tu ry ka szub skiej do ko nu je się
in te re su ją co i sto sun ko wo bo ga to. Ma my tu taj bio gra my i przy kła dy utwo rów pięt -
na stu au to rów, z któ rych bo ga to za pre zen to wa ny zo stał Flo rian Cey no wa, Alek san -
der Maj kow ski, Alek san der La bu da i Jan Trep czyk. Wy ra zi ście ist nie ją w czet ni cy
współ cze śni au to rzy ka szub scy (R. Drze żdżon, H. Ma ku rat, T. Fop ke, Sła wo mir Jan
Kla sa, Je rzy Łysk). Owo mło de po ko le nie jest zresz tą wy raź niej re pre zen to wa ne
ani że li Hie ro nim Der dow ski re pre zen to wa ny w czet ni cy za le d wie Mar szem
Kaszëbsczim i trzyz da nio wym bio gra mem. Dru gą rów nie roz bu do wa ną czę ścią czet -
ni cy jest dział „Do lmaczënczi”, w któ rym na ję zyk ka szub ski prze tłu ma czo no przy -
kła dy twór czo ści dzie więt na stu au to rów ję zy ka an giel skie go, nie miec kie go, ro syj -
skie go, hisz pań skie go, cze skie go i in nych. Trud no zna leźć ja sną za sa dę mo ty wu ją -
cą wy bór da ne go au to ra czy au tor ki li te ra tu ry po wszech nej do tłu ma cze nia. Wy da je
się, że z jed nej stro ny chcia no tu taj za pre zen to wać po wszech nie zna nych twór ców
(A. Chri stie, A. Pusz kin, A. Ach ma to wa, Ch. Dic kens, G. Grass, J. Ha szek), z dru -
giej jed nak do gło su do szły pre fe ren cje es te tycz ne tłu ma czy i stąd prze kła dy utwo -
rów Char le sa Bu kow skie go, Edu ar da Men do zy, Ro lan da To po ra, któ re ma ją pew ną
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7 Patrz: http://www.czet ni ca.org/o_star nie/, do stęp 28.09.2011
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wspól no tę te ma tycz ną (al ko ho lo wo -gro te sko we wi zje) lub Ki ra Bu ły czo wa czy Te -
ren ce’a Pran chet ta (two rzą cych w nur cie fan ta sty ki na uko wej).

Trze cim z por ta li edu ka cyj nych, w któ rym od naj dzie my spo rą daw kę li te ra tu ry ka -
szub skiej, jest skarb ni ca ka szub ska.pl. Ta stro na kie ro wa na jest do na uczy cie li ję zy ka
ka szub skie go. Udo stęp nia się na niej ma te ria ły po moc ni cze do re ali za cji za jęć szkol -
nych, bi blio gra fie, tek sty li te rac kie oraz słow ni ki. Po nie waż por tal ów ma na ra zie
krót ki ży wot, na le ży do ce nić ini cja ty wę je go po wsta nia i do strzec am bit ny plan
stwo rze nia za so bu wie dzy o ka szubsz czyź nie ła two do stęp nej dla użyt kow ni ków i sku -
pia ją cej w jed nym miej scu wie le aspek tów ka szub skiej kul tu ry. W wer sji dzi siej szej
ani ma to rzy skarb ni cy ka szub skiej mu szą się zma gać z kwe stią praw au tor skich oraz
ogra ni cze nia mi fi nan so wy mi wią żą cy mi się z roz bu do wą stro ny, a tym sa mym go dzić
się na skrom nie licz bo wo wy glą da ją cą re pre zen ta cję ak tu al nej li te ra tu ry ka szub skiej (np.
w dzia le li te ra tu ra za przy kład ka szub skiej li ry ki po da wa na jest je dy nie po ezja Han ny
Ma ku rat), nie za bo ga to rów nież wy glą da wy kaz opra co wań do ty czą cych tej te ma ty -
ki (np. w bi blio gra fii zwią za nej z hi sto rią i teo rią li te ra tu ry ka szub skiej wid nie ją tyl ko
trzy po zy cje, w tym dwie sprzed dru giej woj ny świa to wej!)8.

Bar dzo wy biór czo pre zen to wa na jest li te ra tu ra ka szub ska w naj po pu lar niej szym
źró dle wie dzy w in ter ne cie: Wi ki pe dii9. Od naj dzie my w niej pod sta wo we in for ma cje
hi sto rycz ne, garść od sy ła czy do bio gra fii twór ców, spis ty tu łów dzieł, bar dzo rzad ko
link z tre ścią utwo ru. Na le ży przy tym za uwa żyć, że w Wi ki pe dii pa nu je spe cy ficz na
dys pro por cja mię dzy ka szub sko ję zycz ny mi a pol sko ję zycz ny mi ma te ria ła mi o li te ra -
tu rze ka szub skiej. Oto na pol skiej wer sji stro ny nie od naj dzie my wśród li te ra tów ka -
szub skich bio gra fii Szy mo na Kro fe ja, Fran cisz ka Sę dzic kie go czy Sta ni sła wa Pest ki,
za to bar dzo szcze gól nie skru pu lat ne bę dą bio gra fie Flo ria na Cey no wy czy Zrze szeń -
ców. Co do do kład no ści owych cha rak te ry styk trze ba jed nak za zna czyć, iż mo men -
ta mi sta ją się one nad mier nie dro bia zgo we lub wręcz w nie prze my śla ny spo sób iro -
nicz ne. Tak chy ba na le ży sko men to wać np. frag men ty bio gra fii Cey no wy10, w któ -
rym do wia du je my się, iż: „dzie wię cio let ni pro gram szko ły zro bił w lat je de na ście
(1830–41), być mo że z po wo du ob cią że nia na uką”. Styl przy pusz czeń utrzy mał bez -
i mien ny au tor ha sła w Wi ki pe dii ta kże i da lej, gdy czy ta my o tym, jak Cey no wa:
„miesz kał na kil ku stan cjach i być mo że rów nież w tzw. kon wik cie.” Udziw nio ną
kon struk cję zda nio wą na po tka my tro chę póź niej, kie dy re fe ru je się sta tus fi nan so wy
mło de go Cey no wy: „otrzy my wał sty pen dium po znań skie go To wa rzy stwa Na uko -
wej Po mo cy, acz mie wał pro ble my fi nan so we.” Z in nych, co raz bar dziej ku rio zal -
nych cech sty li stycz nych ar ty ku łu w Wi ki pe dii, mo żna tu taj wspo mnieć o swo istym
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8 Patrz: http://www.skarb ni ca ka szub ska.pl/in dex.php?option=com_con tent&view=ar tic le&id=162&
Ite mid=179#Li te ra tu ra – teo ria, hi sto ria, do stęp 3.10.2011

9 Patrz: http://csb.wi ki pe dia.org/wi ki/Kasz%C3%AB bsk%C3%B4_l%C3%AB te ra tu ra, do stęp
29.09.2011

10 Patrz: http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Flo rian_Cey no wa, do stęp 30.09.2011
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spo ufa le niu się au to ra bio gra mu z bo ha te rem, o któ rym pi sze. Ma to miej sce we 
fra zie: „[Cey no wa] szyb ko za przy jaź nił się ze swym pryn cy pa łem, a po tem – też
pręd ko – po ró żnił.” lub „Do po mo cy w go spo dar stwie na jął Ro za lię Tar now ską
(1834–1917), z któ rą miał czwo ro dzie ci.” Wy jąt ko wo nie zręcz ne i w du chu ję zy ka
szkol ne go wy glą da zda nie syn te ty zu ją ce dzia łal ność doj rza łe go Cey no wy, kie dy au -
tor ha sła w Wi ki pe dii pi sze: „[Cey no wa] pró bo wał sa mot nie za kła dać ja kieś szer sze
or ga ni za cje, co jed nak nie wy pa li ło.” Z per spek ty wy współ cze snych ba dań – a i na -
wet w świe tle daw ne go opra co wa nia Ja na Kar now skie go, któ ry miał by swo iste pra -
wo „spo ufa lić się” z obiek tem opi su – te go ty pu zda nia są nie do przy ję cia. Z ko lei
na ka szub sko ję zycz nej wer sji Wi ki pe dii bio gra mów ma my już zde cy do wa nie wię cej,
ka żdy wła ści wie twór ca ka szub ski zo stał sko men to wa ny przez od po wied ni ar ty ku -
lik, lecz nie wie dzieć cze mu… za ło ży ciel na uko we go oglą du ka szubsz czy zny – Flo -
rian Cey no wa nie ma swo jej pod stro ny i dzi siej szy czy tel nik zwra ca się do bio gra -
mu na pi sa ne go po pol sku, lecz w omó wio nym przed chwi lą sty lu. 

Cie ka wą ini cja ty wą pro mo cyj no -edu ka cyj ną jest Aka de mia Baj ki Ka szub skie j11.
Dzię ki niej in ter ne to wy czy tel nik i słu chacz mo że za po znać się z kil ku na sto ma utwo -
ra mi kla sy ki ka szub skiej li te ra tu ry dla dzie ci, czy ta ny mi przez zna ne oso bo wo ści
ży cia pu blicz ne go. W obec nej for mie in ter ne to wej jest to przede wszyst kim fo rum
do ku men ta cyj ne po dzia ła niach roz gry wa ją cych się w pierw szej po ło wie 2011 ro -
ku, stąd pod stro ny z ga le rią fo to gra fii czy fo to re por ta żem z ak cji pro mo cyj nych.
Mo żna so bie jed nak wy obra zić dal sze ist nie nie tej stro ny, za si la nej przez kon se -
kwent ne wpro wa dza nie no wych ba jek, któ re mo gą być od czy ty wa ne przez ko lej -
nych zna nych lu dzi Ka szub. 

Z in nych por ta li, na któ rych od naj dzie my li te ra tu rę ka szub ską, na le ży wspo -
mnieć o Wir tu al nej Bi blio te ce Li te ra tu ry Pol skie j12, w któ rej spo ra dycz nie od naj dzie -
my tek sty ka szub sko ję zycz ne na cze le z naj wa żniej szym przy kła dem, czy li po wie -
ścią Ży cie i przy go da mi Re mu sa Alek san dra Maj kow skie go. Bo ga ciej w pre zen to -
wa niu li te ra tu ry ka szub skiej wy glą da por tal in ter ne to wy Mu zeum Pi śmien nic twa
i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor skiej w Wej he ro wie, na któ rym od naj dzie my spo rą daw -
kę tej twór czo ści. Sy tu acja tak bo ga te go uka zy wa nia owej li te ra tu ry nie po win -
na jed nak zbyt nio za do wa lać, zwa żyw szy, że po tę żne zbio ry mu ze al ne są jesz cze
nie zdy gi ta li zo wa ne al bo uczy nio no to, lecz wciąż nie umiesz czo no na stro nie.
Tym cza sem przed bi blio te ka mi czy mu ze ami ry su je się w świe tle unij nych lub
pań stwo wych pro gra mów di gi ta li za cji ar chi wów cie ka wa per spek ty wa roz wo ju.
Zau wa żmy, że ta kie jed nost ki jak Bał tyc ka Bi blio te ka Cy fro wa czy Wej he row ska
Bi blio te ka Cy fro wa pre zen tu ją no we mo żli wo ści pu bli ko wa nia tek stów li te ra tu ry
ka szub skiej. Je śli po szcze gól ne re gio nal ne plat for my cy fro we, nie tyl ko zresz tą

Referaty 225

11 Patrz: http://www.aka de mia baj ki ka szub skiej.pl/in dex.php?a=ba ja nia&b=o_kam pa nii, do stęp
29.09.2011

12 Patrz: http://li te rat.ug.edu.pl/re mus/in dex.htm, do stęp 3.10.2011
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po mor skie, ale i z in nych czę ści Pol ski, jed na ko wo in ten syw nie dzia ła ły by w ra -
mach Fe de ra cji Bi blio tek Cy fro wych, mo gli by śmy wkrót ce mieć do stęp do zna ko -
mi tej więk szo ści utwo rów li te ra tu ry ka szub skiej. Aby z nich ko rzy stać, wy star czy
tyl ko od po wied ni pro gram do ob słu gi pli ków bi blio te ki cy fro wej i mo men tal nie
otrzy mu je my do stęp do pier wo dru ków, pe rio dy ków i to mi ków li te rac kich two rzo -
nych w ję zy ku ka szub skim.

Wśród wscho dzą cych ini cja tyw edu ka cyj nych i in for ma cyj nych po wią za nych
z li te ra tu rą ka szub ską trze ba też od no to wać zja wi ska od wrot ne. Cho dzi tu taj o Pro -
jekt Rast ko Ka szu by [www.rast ko.net], w któ rym mo żna by ło od na leźć przy kła dy li -
te ra tu ry ka szub skiej i ma te ria ły ją oma wia ją ce. Po kil ku la tach ist nie nia ten za ło żo -
ny i mo de ro wa ny przez Du sza na Pa żdjer skie go por tal prze stał się roz wi jać z po wo -
dów – jak się wy da je – lo gi stycz no -fi nan so wych. Od by wa się to z pew ne go ty pu
stra tą kul tu ro wą, po nie waż por tal bę dąc pro jek tem przede wszyst kim sla wi stycz -
nym, uka zy wał ka szubsz czy znę na sze ro kim pla nie ję zy ków współ cze snej Eu ro py
i da wał du żą mo żli wość za zna jo mie nia się z te ma ty ką ka szub ską. Nie ste ty, w tym
przy pad ku pa sja jed ne go czło wie ka nie wy star czy ła, aby utrzy mać przy ży ciu tak
am bit nie za ło żo ną stro nę in ter ne to wą.

Po dob nie się sta ło z dwo ma pe rio dy ka mi, któ re mia ły swo ją wer sję in ter ne to wą
a te raz nie znaj du ją kon ty nu acji. My ślę tu taj o „Òdro dzie” do stęp nej w sie ci jesz cze
z dwa la ta te mu, te raz zaś ist nie ją cej je dy nie w ad re sie in ter ne to wy m13. Praw do po -
dob nie brak fun du szy spra wił, iż nie do ko na no opła ty za użyt ko wa nie do me ny i ser -
we ra, przez co po zo sta je nam dzi siaj się gać do te go pe rio dy ku je dy nie w wer sji tra -
dy cyj nej, aby do trzeć do kil ku nie kie dy rzad kich ak tów ar ty stycz nej li te ra tu ry ka szub -
skiej. W lep szej sy tu acji są „Naji Gòchë”, któ re utrzy mu ją swo ją obec ność w In ter -
ne cie, choć od ro ku nie ak tu ali zu ją za war to ści stro ny in ter ne to we j14. W przy pad ku
owe go pi sma wi dać, jak moc no wy da wa nie pe rio dy ku zwią za ne jest z po zy ski wa -
niem ze wnętrz nych środ ków fi nan so wym. Re dak tor ma ga zy nu – Zbi gniew Ta lew -
ski – choć nie pro mo wał zbyt nio li te ra tu ry ka szub skiej na ła mach swe go pi sma, a ra -
czej zaj mo wał się dzien ni kar stwem in for ma cyj nym, z trud no ścią znaj do wał ma te -
rial ne wspar cie do two rze nia i kol por to wa nia ty tu łu.

Ofi cy ny wy daw ni cze

Pro mo wa nie li te ra tu ry ka szub skiej w in ter ne cie przez ofi cy ny wy daw ni cze od by wa
się kon se kwent nie, choć trud no po wie dzieć, że za do wa la ją co. Z wy daw nictw pu bli -
ku ją cych te go ty pu twór czość na le ży wy mie nić przede wszyst kim Wy daw nic two 
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13 Stro na dzia ła ła pod ad re sem: http://od ro da.zk -p.pl/
14 Patrz: http://www.naj igo che.ka szu by.pl/, do stęp 30.09.2011. W tra dy cyj nej, dru ko wa nej na pa pie -

rze for mie „Naji Gòchë” nie wy cho dzą od kil ku lat. W za mian za to po ja wia ły się w for mie płyt CD oraz
ak tu ali zo wa nej co kil ka ty go dni stro ny in ter ne to wej.
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Re gion Ja ro sła wa El l war ta oraz Wy daw nic two Rost Eu ge niu sza Prycz kow skie go.
Wy daw nic two Re gion ist nie ją ce od 1992 ro ku w ra mach swo jej dzia łal no ści me ry -
to rycz nej wy da je rów nież li te ra tu rą ka szub ską we wszyst kich wła ści wie ga tun kach
i for mach po daw czy ch15. Po przez swo ją księ gar nię in ter ne to wą sta le sprze da je kil -
ka dzie siąt ty tu łów au to rów przede wszyst kim współ cze snych, choć nie wszyst kie
z pro po zy cji po wsta ły ja ko pro dukt Wy daw nic twa Re gion, lecz są kol por to wa ne
dzię ki nie mu na za sa dzie ko mi su. Bli żej przy pa tru jąc się dru kom ści śle po cho dzą -
cym z tej ofi cy ny, na le ży tu taj wy mie nić dra ma ty Alek se go Pe pliń skie go, li ry ki Aloj -
ze go Na gla, To ma sza Fop ke go, Han ny Ma ku rat i szcze gól nie wa żne dla współ cze -
sne go czy tel ni ka an to lo gie po ezji ka szub skie j16. Z au to rów, któ rzy nie pu bli ko wa li
w gdyń skiej ofi cy nie, lecz któ rych pra ce do stęp ne są w Księ gar ni Re gio nu mo żna
wy mie nić choć by dra ma ty An ny Łaj ming i pro zę Ja na Na trze ce go. Wśród tak sze -
ro ko re pre zen to wa nej li te ra tu ry ka szub skiej ża ło wać na le ży, że mo de ra to rzy por ta -
lu nie za opa trzy li pro duk tów w więk szą daw kę in for ma cji o au to rze lub spe cy fi ce
li te rac kiej ich utwo rów. Choć prze wi dzie li oni mo żli wość pi sa nia re cen zji owych
po zy cji, wi dać, iż użyt kow ni cy por ta lu bar dzo rzad ko z nich ko rzy sta ją. Wy na gra -
dza ją nie co ten dys kom fort re la cje z pro mo cji ksią żek ofi cy ny za war te wśród ak tu -
al no ści głów nej stro ny Wy daw nic twa Re gion.

W po dob nym du chu pre zen ta cji pro duk tu kul tu ro we go, choć z mniej szym im -
pe tem or ga ni za tor skim, dzia ła stro na in ter ne to wa Wy daw nic twa Rost. Ofi cy na dzia -
ła ją ca pod tą na zwą od 1998 ro ku kon se kwent nie wy da je dru kiem li te ra tu rę ka szub -
ską17. Pew nym wy bo rem ide owym wła ści cie la wy daw nic twa jest pu bli ko wa nie ma -
te ria łów zwią za nych z ży ciem re li gij nym Ka szu bów i stąd też wy wo dzą się ró żne -
go ty pu śpiew ni ki lub ksią żecz ki do na bo żeń stwa czy lek cjo na rze. Oprócz te go
pro fi lu wy daw ni cze go Rost wy da je to mi ki po etyc kie au to rów wstę pu ją cych do pie -
ro na ni wę li te rac ką (de biu to wa li w tej ofi cy nie: Bo że na Szy mań ska, Ro bert Żmu -
da – Trze bia tow ski, Mi chał Pie per, Sta ni sław Bar te lik, Hen ryk Mu sa, Je rzy Bar thel -
ke, Ma ria Bosz ke, Le on Go łą bek, br. Zbi gniew Jo skow ski). Ze zbli żo ną sy tu a-
cją ma my do czy nie nia w przy pad ku pu bli ka cji ka szub sko ję zycz nej pro zy (Rost
opu bli ko wał: Ste fa na Fi ku sa, Ma ria na Maj kow skie go, Sta ni sła wa Bar te li ka). Ofi -
cy na Prycz kow skie go pu bli ku je rów nież pra ce zwią za ne z ka szub skim ży ciem li te -
rac kim: o twór czo ści ks. Fran cisz ka Gru czy czy bio gra fia Alek san dra Maj kow skie -
go pió ra Au gu sty na K. Hir sza. Pew ną in no wa cyj no ścią w sto sun ku do Wy daw nic -
twa Re gion jest to, że pu bli ko wa ne są tu taj frag men ty wy da wa nych po zy cji, co mo -
że prze ko nać (bądź znie chę cić) czy tel ni ka do za ku pu ksią żki da ne go au to ra. Mo żna
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15 Patrz: http://wy daw nic two re gion.pl/hi sto ria -fir my.html, do stęp 29.09.2011
16 Dzëczé gãsë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëcht. R. Drze żdżon, G. J. Schram ke,

Gdi niô 2004; Skrë ùsôdzkòwi mòcë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji. 1991–2008, przërëcht. G. J. Schram ke,
Gdi niô 2010.

17 Patrz: http://www.prycz kow ski.com.pl/rost/in dex.php?option=com_con tent&task=view&id=45&
Ite mid=39, do stęp 29.09.2011.
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by ocze ki wać, że po mysł z przed sta wie niem prób ki sty lu da ne go dzie ła lub to mi ku
bę dzie roz wi ja ny w przy szło ści, dzię ki cze mu da ny utwór za cznie ist nieć nie tyl ko
ja ko pro dukt sprze da ży, ale rów nież ja ko przy kład ka szub sko ję zycz nej li te ra tu ry.

W mniej szym stop niu, wła ści wie tyl ko in for ma cyj nie, uka zu ją ar ty stycz ną li te -
ra tu rę ka szub ską na swo ich por ta lach ta kie in sty tu cje, jak Zrze sze nie Ka szub sko -Po -
mor skie18 oraz In sty tut Ka szub ski19. Zu peł nie nie obec na we wła snej for mie in ter ne -
to wej by ła Ofi cy na Czec Woj cie cha Kie drow skie go, tak wa żna prze cież dla roz wo -
ju li te ra tu ry ka szub skiej i dys po nu ją ca naj więk szym ma te ria łem ka szub sko ję zycz nym.
W naj now szym me dium in for ma tycz nym wy daw nic two to nie zna la zło spo so bu
na wy ko rzy sta nie po sia da nych ma te ria łów li te rac kich choć by w naj prost szych for -
mach pro mo cyj nych, nie wspo mi na jąc o osob no dzia ła ją cym por ta lu ofi cy ny.20

Gru py li te rac kie i twór cy

Z ka szub sko ję zycz nych grup li te rac kich do krót kiej ana li zy kwa li fi ku je się tyl ko śro -
do wi sko Zym ku. Ten nie for mal ny krąg twór ców, po wsta ły przed dzie się ciu la ty, od po -
cząt ku ist nie nia do ce niał cy fro we środ ki prze ka zu za rów no w sfe rze ko mu ni ka cji
z czy tel ni kiem, jak i w sfe rze te ma ty ki li te rac kie j21. Po wsta nie stro ny in ter ne to wej
i kon se kwent ne jej ak tu ali zo wa nie sta ło się po zy tyw nym wy ró żni kiem obec no ści
mło dej li te ra tu ry ka szub skiej w sie ci, choć i tu taj wi dać brak kon se kwent ne go ak tu -
ali zo wa nia tre ści. Por tal za wie ra kil ka dzia łów, z któ rych naj wa żniej szy to pa nel z bio -
gra ma mi i utwo ra mi czter na stu człon ków Zym ku. Nie któ re z bio gra fii pi sa ne są w to -
nie se rio, nie któ re zaś z daw ką żar tu, naj wa żniej sza jest jed nak kwe stia do stęp no ści
ich tek stów, któ re otwie ra ją się bły ska wicz nie i bez pro ble mów. Wi dać, iż wy bo ry
utwo rów zo sta ły do ko na ne z roz my słem i ma ją być re pre zen ta tyw ne dla pro fi lu twór -
czo ści. Mo żna by zwięk szyć ilość przy kła dów tej twór czo ści, lecz z dru giej strony 
nie ma ta kiej ko niecz no ści, sko ro nie któ rzy z twór ców ma ją swo je stro ny pry wat-
ne. Szcze gól nie wa żną czę ścią por ta lu Zym ku jest Fo rum, któ re uka zu je dys ku sje 
za rów no o te ma ty ce or ga ni za cyj no -to wa rzy skiej (kwe stie spo tkań czy pro mo cji), jak
i li te rac ko -ję zy ko wej (np. pro blem za po ży czeń z ję zy ków ob cych, la bia li za cja form
ję zy ko wych). Szcze gól nie w tej dru giej sfe rze au to rzy Zym ku uka zu ją się ja ko wni -
kli wi, cza sa mi „fer tycz ni” dys ku tan ci i li te ra ci. Bar dzo to do brze świad czy o sta łej dba -
ło ści o wła sny ję zyk ar ty stycz ny i for mę ko mu ni ka cji. Ze stro ny in ter ne to wej Zym ku
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18 http://www.ka szu bi.pl/?p=pa ge&pa ge_id=1078, do stęp 3.10.2011
19 http://www.in sty tut ka szub ski.pl/ofer ta_00.html, do stęp 3.10.2011
20 Na dzi siaj więk szość osob no wy da nych po zy cji Ofi cy ny Czec znaj du je się w księ gar ni in ter ne to -

wej Wy daw nic two Re gion, co jest je dy ną for mą pro mo cji opu bli ko wa nych prac.
21 Patrz: http://www.zymk.net/zymk -o -co -tu wo -ji dze; G. J. Schram ke, „Zymk” – wspòmink ò zôcząt -

kach, „Ste gna” 2011, nr 1, s. 11–14; D. Ka li now sczi, Zymk wcyg òdnôwió ny – kaszëbsczé lëte racczé
òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Maj kow ski, „Ste gna” 2011, nr 1, s. 2–8.
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mo żna rów nież dar mo wo po brać za war tość po szcze gól nych nu me rów al ma na chu gru -
py, co po zwa la do ce nić in te gra cyj ny wy miar te go ty pu wy daw nic twa.

Naj now sza li te ra tu ra ka szub ska po ja wia się rów nież na ka szub sko ję zycz nych stro -
nach au to rów. Nie wszyst kie z owych stron są szcze gól nie bo ga te w tek sty, lecz ka -
żda z nich wy ra zi ście pre zen tu je do ko na nia li te rac kie w me dium in ter ne to wym. Naj -
peł niej pre zen tu ją się por ta le Ro ma na Drze żdżo na, To ma sza Fop ke go oraz Janusza
Ma mel skie go. U pierw sze go z nich znaj dzie my nie tyl ko twór czość ar ty stycz ną (li ry -
ki, frag men ty pro zy), ale i tek sty pu bli cy stycz ne tak w od mia nach hu mo ry stycz nych,
jak i bar dziej in for ma cyj no -użyt ko wych. Jest to tym wa żniej sze, że w jed nym miej -
scu mo żna prze śle dzić bo ga tą ak tyw ność li te rac ką Drze żdżo na ja ko fe lie to ni sty, po -
ety, pro za ika, ese isty czy dzia ła cza kul tu ry. Stro na w sen sie gra ficz nym zbu do wa na jest
przej rzy ście, z wie lo ma od no śni ka mi do in nych źró deł in for ma cji o Ka szu bach, za pro -
jek to wa na, by prze ko nać do tra dy cji ka szub skiej tak ka szub sko ję zycz ne go, jak i pol -
skie go czy tel ni ka22. Por tal To ma sza Fop ke go to dru gi z bo ga tych źró deł li te ra tu ry ka -
szub skiej. Mo że na wet le piej by ło by tu taj na zwać go mia nem źró dła mu zy ki i li te ra -
tu ry, gdyż po za pli ka mi tek sto wy mi, od naj dzie my na stro nie im po nu ją cy ze staw utwo -
rów mu zycz nych, któ re re ali zu ją me to dę na ucza nia ję zy ka ka szub skie go przez śpie w23.
Na wi ga cja po stro nie in ter ne to wej Fop ke go jest ła twa, za war tość otwie ra się bez pro -
ble mo wo, zaś ca łość spra wia wra że nie stro ny bar dzo „dia lo go wej” i otwar tej na współ -
cze sne go użyt kow ni ka. Sto sun ko wo bo ga to wy glą da por tal Janusza Ma mel skie go,
twór cy nie co star sze go od po wy żej wspo mnia nych, któ ry na swo jej stro nie pu bli ku je
po ezje, pro zę, prze kła dy i wier sze dla dzie ci24. Man ka men tem tej stro ny jest utrud nia -
ją ca swą agre syw no ścią re kla ma, za kłó ca ją ca kom fort czy ta nia utwo rów. Skrom niej -
szą po stać tech no lo gicz ną i mniej licz ną w utwo ry za war tość ma ją stro ny in ter ne to we
Han ny Ma ku rat (http://me ta -fi zy ka.blog spot.com/), Ali cji Ski by (http://ala.ka szu bia.
com/ca te go ry/oglo wo) oraz Ada ma He bla (http://sza di.ka szu bia.com/), To ma sza Urbań -
skie go http://tomk.ka szu bia.com/ i Ma te usza Ty tu sa Mey era (http://ti tes.ka szu bia.
com/). Owe por ta le czę ścio wo wy ko rzy stu ją for mę blo ga, czę ścio wo zaś po zo sta ją
przy ty po wej za sa dzie ukła du za kła dek z pod stro na mi te ma tycz ny mi. War to w tym
miej scu zwró cić uwa gę na nie ba nal ną gra fi kę stron pi szą cych Ka szu bek, któ re za dba -
ły nie tyl ko o tekst, ale zna czą cy ob raz.
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22 Patrz: http://www.be lok.ka szu bia.com/, do stęp 5.10.2011
23 Patrz: http://www.fop ke.pl/, do stęp 5.10.2011
24 Patrz: http://ma mel ski.yoyo.pl, do stęp 5.10.2011
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Z na ne są nam XIX -wiecz ne tek sty mo wy Ka szu bów z po łu dnia te -
go re gio nu, za pi sa ne przez ba da czy i pa ra ją cych się pió rem, ale

god ne uwa gi mo gą być rów nież pi sem ne wy po wie dzi ko re spon den -
tów po mor skich ga zet, ja kim był cho cia żby An drzej Lan dow ski pi szą -
cy w la tach 1881–82 do to ruń skie go „Przy ja cie la”. Po mi jam już wszel -
kie zda rze nia da wa ne w je go li stach, któ re pod pi sy wał naj pierw „Je -
droch Fe in. Ka sze ba”1, nie ba cząc przy tym na in ter punk cję, bo raz
dzie ląc te sło wa prze cin kiem, a in nym ra zem łą cząc myśl ni kiem. Ja -
ko nie ję zy ko znaw ca nie bę dę się si lił na te go ro dza ju roz wa ża nia, a po -
sta ram się je dy nie po dać co bar dziej zna czą ce z ra cji za war tych w nich
tre ści wy po wie dzi te go au to ra. Mo żna tu jesz cze do dać, że Ję droch
na pi sał do „Przy ja cie la” tyl ko sześć li stów, z któ rych pierw sze czte ry
by ły po ka szub sku, a dwa ostat nie po pol sku. 

Pierw szy i po tem do pie ro pią ty list roz po czął for mu łą, któ rą wten -
czas ini cjo wa no nie mal za wsze ka żdą epi sto łę, czy li chwa ląc Bo ga.
Nie to jest tu jed nak tak wa żne, jak w tym pierw szym li ście da ne za -
raz po tem wy ja śnie nie, że dla te go do tąd do „Maj ster ka”, czy li głów -
ne go re dak to ra „Przy ja cie la”, Igna ce go Da nie lew skie go nie pi sał, po -
nie waż wzbra niał się ja ko Ka szu ba po la szyć. Przy czym przy da tu so -
bie ja ko Ka szu bie epi tet „uro dle wy”, co nie ty le mia ło zna czyć „uro -
dzi wy”, co ra czej „rze czy wi sty”, „praw dzi wy”. Cho ciaż zna jąc ów
epi tet „fejn” z pseu do Je dro cha, mo gło to z nim ja koś współ brz mieć,
bo „fejn” i „urodlëwi”, to sy no ni my. 

1 Wszyst kie za miesz czo ne frag men ty i cy ta ty przy to cza ne są w ory gi nal nym za -
pi sie ba da nych li stów.

JĘ ZYK KAS ZU BÓW 
Z OKO LIC KO ŚCIER ZY NY
– II POŁ. XIX W. 
Ta de usz Link ner

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:52  Page 230



Pro wa dząc zaś da lej to omó wie nie, Je droch jed nak się prze zwy cię ży, i to we dle
przy sło wio we go po wie dze nia, że kiep ten, co le piej ro bi niż mo że, i wy śle z pod ko -
ścier skie go Lu ba nia swo ją pierw szą ko re spon den cję do Maj ster ka, a omó wio na tu
jej za po wiedź, we dle tam tej szej w XIX -wiecz nym cza sie mo wy, bę dzie tak brzmia -
ła:

„Niech bę dze po chwo lo ny Je zus Chry stus! Ko cha ny Pa nie Mej ster ku! Ju
od po rę nie dzel we bie rąm sę, abe co do Wos na pi sac, ale be ło mnie tak ja -
kos, że to jo ja ko uro dle wy Ka sze ba tak decht ni mo gę po lo szec, le go dąm,
jak mnie nan ka na ucze ła. Ale na resz ce ume sle łem so tak, że ciep ten, co le -
pi ro bi jak mo że, i pi szę”2.

Kie dy zde cy du je się na pi sać na stęp ny list, przy zna się, że dłu go się do te go za bie -
rał. Rze czy wi ście! Aby na pi sać pierw szy, zma gał się ze so bą pa rę ty go dni (nie dziel),
a po tem od pu bli ka cji pierw sze go do dru gie go mi nę ło po nad dwa mie sią ce. Je że li
na wet po wie, że miał wie le pra cy na po lu, bo aku rat sa dził ziem nia ki, to pierw sze
wy ja śnie nie nie tyl ko to mo gło by zna czyć, ale ta kże kło po ty, ja kie spra wia ło mu pi -
sa nie li stu do ga ze ty. Pa mię ta jąc zaś o ka szub skim słow nic twie, do tam te go pierw -
sze go wy ra że nia, któ re ina czej tłu ma czył Ste fan Ra mułt w „Słow ni ku ję zy ka po -
mor skie go czy li ka szub skie go, mo żna do pi sać „bul we”, „perzyn ka” i „mu ca”, ist -
nie ją ce w tym słow ni ku i zna czą ce wspo mnia ne już tu „ziem nia ki”, „tro szecz kę”
i „czap ka”. 

„Ju dosc dłu go sę we bie rąm, zno wu co do Prze jo ce la na pi sac, ale to le tak
nie ji dze, jak be to chto chcoł. Me tu te ro be le w no więk szy ro bo ce, bo sme
sa dze le bul we, chtór ne u naju ubo dziech le dzy są gruń tem wsze ście go po że -
wie nio. Ale te ro, Bo gu dzę ka, uprząt nę ni sme sę z ni mi i zno wu perzen kę wię -
cy je cza su, o stra wę du cho wą sę sta rac. No przód te de zdij mąm mo ją mu cę
i od ze wąm sę sło wy na szech oj ców: Niech bę dze po chwa lo ny Je zus Chry -
stus!”3. 

Po nad to z pierw sze go li stu Ję dro cha na le ży po dać i ta kie se kwen cje, któ re po zwa -
la ją po znać in ne ka szub skie okre śle nia, funk cjo nu ją ce w ję zy ku ów cze snych pod -
ko ścier skich i naj pew niej in nych Ka szu bów. Tak z po da nej w „Przy ja cie lu” in for -
ma cji o po bi ciu w Gra bów ku ży dow skie go han dla rza, któ ra oka za ła się tyl ko plot -
ką, mo żna za Ję dro chem po dać, że gdy lu dzie o tym czy ta li, „tej me sle le, że to 
le sam ni mor do rze miesz ka ją w nym Gra bów ku”, bo wiem „mor dorz” to „mor -
der ca”. 
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2 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 13, s. 3.
3 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 23, s. 3.
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Mó wiąc o emi gra cji oko licz nej lud no ści do Ame ry ki, ucie szy się, że z je go wsi
wy je żdża tyl ko jed na pol ska ro dzi na. Oczy wi ście „pol ska” trze ba tu ro zu mieć, że
ka szub ska. Po da jąc przy czy nę wy jaz dów za oce an, wy po wie jed nak ta kie zda nie,
któ re nie ła two dzi siaj zro zu mieć. Wszak nie znaj dzie my wy ra zu „lu szy ne” w słow -
ni ku Ra muł ta, któ rym ja ko naj bli ższym z ra cji cza su swe go uka za nia się mo żna się
tu po słu gi wać. Nie znaj dzie my go ta kże w po da nym na koń cu te go li stu słow nicz -
ku, któ ry za chwi lę po zna my. Pa mię ta jąc więc o tym „lu szy ne”, jak wo bec te go to
ro zu mieć?

„No wię cy cy le dze ska rzą sę na pa nów, ze wjed no lu szy ne im do wa ją, a po -
tym im cę żko mnie sce so bie we na lezc”4. 

Po tem treść li stu nie spra wia już kło po tów. Ję droch pi sze wszak o tym, jak pe wien
pol ski pan chciał sprze dać fol wark w Lu bie szy nie ja kimś „in no plem niń cąm”, i bę -
dzie tym obu rzo ny. Po nie waż z pi sa niem i czy ta niem do brze so bie ra dził, więc pew -
na miesz ka ją ca w je go wsi ko bie ta przy nio sła mu list od sy na, by jej prze czy tał. I wten -
czas się oka za ło, że wy je chał on do Ame ry ki (z oj cem za pew ne) „ma łym kno pi ciem”,
kie dy to jesz cze nie cho dził do szko ły, ale po kil ku la tach swo jej rod nej mo wy nie
za po mniał, bo „Te ro pi soł z Ame ry ci ju ja ko ta ci kąsk pod ro sły ben jel dosc do brze
po pol sku”5. Na to miast gdy spo tkał we wsi kil ku dzie się ciu „an dwers bur szów”, to
na zwie ich naj pierw po pol sku „obie ży świa ta mi”, znaj du jąc po tem bar dziej swoj -
skie na nich mia no „ob le cy swia tów”, zdra dza jąc za ra zem, jak Ka szu bi ra dzi li so bie
z ob cym sło wem. Lecz kie dy dzie ci bę dą po zi mie cho ro wać na dy fte ryt, bę dzie zwał
tę cho ro bę nie mal tak sa mo – „dyp te ry tus”. Co praw da dzię ki wspo mnia ne mu słow -
nicz ko wi, któ ry po zna my za chwi lę, ta kie zda nie: „Le chą też tu mą me pa stwę; że be
le sę zdze bło ce pli zro bi ło, to za ro naju kwek wy ka sze ru je ma na bu ten”6, oka że się
zro zu mia łe, ale nie we wszyst kim, bo jak z tą „pa stwą”, co mia ło zna czyć na „wy -
pas” lub na „pa stwi sko”. Przy oka zji do wie my się, że Ję droch dla te go tak gor li wie
czy tał „Przy ja cie la”, po nie waż wcze śniej znał „Przy ja cie la Lu du”, któ re go Igna cy Da -
nie lew ski prze niósł po tem z Chełm na do To ru nia, zwąc kró cej i od ro ku 1875 da lej
wy da jąc. Koń czył zaś Ję droch swój pierw szy list do „Przy ja cie la” ta kim sło wem, jak
czy nio no to nie gdyś w li stach:

„Po zdra wiąm pa na Maj ster ka z biał ka i de ca mi ja ko i wsze scich, co prze Prze -
jo ce lu po ma ga ją. Ku sząm rącz cie i osta je z gwe snym sza can ciem żecz li wym
druch (h) em”7. 
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4 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 13, s. 3.
5 Ta mże.
6 Ta mże.
7 Ta mże.
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By na to miast ka żde mu z czy tel ni ków to ruń skie go „Przy ja cie la” treść pi sa ne go
po ka szub sku li stu Ję dro cha by ła wia do ma, Re dak cja da ła na ko niec przy pis, wy ja śnia -
ją cy trud niej sze wy ra zy. Jak wcze śniej tu już po wie dzia no, nie by ły to wszyst kie nie -
wia do me sło wa, bo jak już się prze ko na li śmy, jesz cze in ne mo gły być ów cze sne mu
nie ka szub skie mu czy tel ni ko wi nie zro zu mia łe, ale dzię ki te mu na pręd ce zre da go wa -
ne mu słow nicz ko wi tekst li stu mo żna by ło już ja koś po jąć. Po za tym ta ki przy pis był
tym słusz niej po my śla ny, bo na wet „Słow ni ka ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie -
go” Ste fa na Ra muł ta jesz cze nie by ło. Kto na to miast pod jął się w Re dak cji „Przy ja -
cie la” ich wy ja śnie nia, nie mo żna zde cy do wa nie po wie dzieć, cho ciaż mógł to być Hie -
ro nim Der dow ski, któ ry wten czas w To ru niu prze by wał i za rów no z „Przy ja cie lem”
jak z „Ga ze tą To ruń ską” miał bli ski kon takt, peł niąc w tej ostat niej funk cję re dak to ra
od po wie dzial ne go. Wo bec te go kto mógł znać le piej w Re dak cji „Przy ja cie la” ka szub -
ski, jak nie Der dow ski! Mo żna wiec być prze ko na nym, że cho ciaż pod pi sa ła się pod tą
trans la cją Re dak cja, to wła śnie Der dow ski pod jął się za po wie dzi i prze tłu ma cze nia
tych nie któ rych ka szub skich dia lek ty zmów. Prze ma wia zresz tą za tym to po wo ła nie
się na „ka szo rek”, wszak tyl ko na Ka szu bach tak na zy wa no ten ry bac ki atry but.

„(Wy ja śnia my nie któ re wy ra zy z po wy ższej ko re spon den cji, któ re nie wszyst -
kim bę dą zro zu mia łe – Perzyn kę: tro szecz kę; kno pik: chłop czyk; ben jel: (nie -
miec kie ben gel) ło buz; kwek: chu do ba, by dło; na bu ten: na dwór, na po le;
we ka sze ro wac: (wła ści wie wy rzu cić ry by z ka szor ka) wy pę dzić; biał ka: bia -
ło gło wa, mło da ko bie ta, żo na; gwe sny: praw dzi wy. – Re dak cja)”8. 

Tak mo żna by oma wiać ka żdy na stęp ny z sze ściu li stów Ję dro cha, ży ją ce go w ka -
szub skim Lu ba nia lub gdzieś w po bli żu. Po nie waż naj wa żniej sza jest je go wy po -
wiedź, więc nie chaj mó wi. Nie chaj tak mó wi, jak sta rał się swój głos za pi sać w ko -
re spon den cji sła nej do „Przy ja cie la”.

Tak po wia dał, kie dy w Li niew ku wy świę ca no Bo żą Mę kę:

„Ksą żek bar dzo ład niusz ko pra wił, jak to krzyż z wi ze rąn ciem Pa na Je zu sa
mą me mniec w po sza no wa nio i noj gwesz niej sze go mnie sca mię dze ob ra za -
me na sca nie mu ustę po wac. Wie le le dzy słu cha ło ny pięk ny no uci, a strze -
che i bioł cie a na wet beń ło wie mie le łze w oczach”9. 

Ja ko wie rzą cy, nie mógł mil czeć, kie dy pra co wa no w świę to:

„W Bo że Ca ło, co jed nak je du że świę to, doł w naju kre isu je den żydz ci 
pąn strzydz owce. Swo im mnie miec cim le dzom to le na ko zoł, że be do te go
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8 Ta mże.
9 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 29, s. 3.
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prze szle i przy szle. Pol scim le dzom to mo wił, że cze chcą, to niech przyń dą
też. I prze szła więk sza częsc pol scich ko biet w Bo że Ca ło strzydz żydz cie
owce, a że dze sko ich nie ode gna lo”. 

Ne ga tyw nie oce niał ró żną pi sow nię na zwisk:

„Co to tu u naju je za ga la ma ty jasz z pi sow nią imion, to we ju wie rę ani nie -
bę dze ce chce li wie rzec. Po lście imię Stu dziń ski wi dzo łem na wło sne ocze pi -
sa ne: Stu din ski, Stu din sky, Stu dyn ski, Stu dyn sky, Stud czyn ski, Stod czyn ski,
Stod czyn ske i na resz cie Stu dziń ski. Imię Bre ska: Bre ske, Bräske, Bre ski, Bre -
sky, Brze ske, Brze ska. Imię Sie roc ki: Si roc ky, Sy roc ki, Ci rotz ke, Cy rotz ky,
Ce roc ke, Che roc ke i Sie roc ki. Nie skoń czył bem, ze bem Chcoł wsze scie mi
zna ne od mia ne imion Wąm po dac. Naj gor sze prze tem je to, że ci le dze sa mi
prze ciw ta ci krę ta ni nie swo ich imion sę nie bro nią”10. 

Opo wia dał, co ko mu w oko li cy się przy da rzy ło, np. ko go okra dzio no. I umiał to opo -
wie dzieć z hu mo rem:

„W No wy Karcz mie za krod sę nie do wno no cą do kre mu go scin ne go Szle -
ime ra ta ci bied ny wę drow ny i po cząn so tam go spo da rzec po swo je mu. We -
szu koł so tam iber cyn la to wy pa na go scin ne go, cy ga rów, se ra, ko ło cza, wi -
na i t. d., a beł be i ka sę wy pro żnił, ale pąn Szle imer prze bu dzo ny nym trza -
sciem, przy bieg w ko szu li do kro mu ze swia tłem i uzdrzoł swe go nie pro szo -
ne go go sca, ale prze tem tak sę we rzas, ze doł zło dze jo wi w swoi obec no ści
z ca łym la dąn ciem odyńc. Mioł po me si le nie na jed ne go ło bu za w mod nych
oku lo rach, co za dnia u nie go sę ba wił i pi soł o nym przy pod ku kun cwoc -
cim do Ko scerz ny do swoi mat ci, a ta na trze ci dzen po ko za ła wię cy od wo -
dzi, niż ji syn, bo ne go zło dze ja na stra se w mie sce po zna ła i z po mo cą prze -
chod niów prze trze ma ła, po czę sto waw szy go prze tem tak a la Kan to ro wicz
po rę za usz ni ca mi”11.

Po do bał mu się spo sób na zło dzie ja:

„Pa nu z Ma łe go Bę do mi na ukra dle też te ro nie do wno 14 kor cy że ta ze spi -
chrza. Zło dze je be le za je cha ni po no zbo że w jed ne go ko nia, ale tra fie le
na swo je go. W nym że ce tro fioł sę óws. Nen pąn ro ze słoł za ro do wsze ściech
oko licz nech młe nów za wia do mie nie z pros bą, że be, skor no ta cie a ta cie że to
sę do mle nio na le ze, mu da le znac. I nie bru ko woł dłu go cze kac, a zło dze ja
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10 Ta mże.
11 Ta mże. 
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ju mnioł. Pąn mej ster od bra nio uzdrzy sę pew nie wnet w ko mor ce, gdze
słuń ce i mnie sądz nie sro dze prze swie ca ją”12.

O wy je żdża ją cych za pra cą do Ame ry ki na pi sze jesz cze raz w czwar tym li ście. Tyl -
ko tym ra zem już ina czej, po nie waż emi gru ją cy mi oka żą się Ka szu bi z kar tu skie go
po wia tu.

„Be łem nie tak do wno w jed ny ko scel ny wse w krej su kar tu ścim. We bie ra ło
sę tam z tąd ka pra wie szesc po lściech fam ni li jów do ty nie szce sny Ame ry ci.
Roz mo wio łem z ni mi, to mi po wio da le, że ju ma ja tam krew nech i że cy im
do brze pi szą, więc sę ni cze go nie bo ja. Be le to le dze we rob ni, ale be le i ogrod -
ni ce. Ciejm ich py toł, cze ich bę dze tę sk no za naju piosz cze ste mi po la mi
i za se nym ra duń scim je zo rem, to se le smnie le. Sta ro mat ka jed ny mło dy
biał ci, chtór no też we je żdza ła, ba rzecz ko pła ka ła. Ale na (ta) mło do na nią
jesz wa dze ła, że ni mo so to brac do gło we, że choc sę mo że ju nie obo czą,
to Pąn Bóg je wszę de ten sąm a gwes i ko sco łe. Ca łe bra nie tech le dzy wco -
le nie ro bi ło wra że nio, jak be le z lek ko me sl no sce w tak da le ką dro gę sę pusz -
cza le. Cóż za żo ro ta, tak pa trzec, że naju le dze tak swo je se dze be opusz cza -
ją, a nie na szy w ich mnie sce pra wie gwoł tem sę ce sną!13” 

Zdzi wio ny, że nie żal im ro dzi mej zie mi, nie po chwa li ich za to i skon sta tu je to dwo -
ma wer sa mi z „Psal mu mi ło ści”, któ ry mo żna zna leźć, cho ciaż nie zu peł nie tak po -
da ny14, w „Psal mach przy szło ści” Zyg mun ta Kra siń skie go:

„Ni czym Sy ber, ni czym knu te, ni czym utro pie nio mól,
Le Na ro du duch za tru ty, to do pie ro bó lów ból”15.

Zaś w na stęp nym aka pi cie nie ty le lek ce wa żą co co wprost po gar dli wie po wie o pew -
nym „pan ciu”, któ ry chciał by, aby na Ka szu bach dzie ci nie spo ty ka ły się w szko le
z pol ski mi tek sta mi, szko dzą cy mi wiel ce ich na uce ję zy ka nie miec kie go. We dle Ję -
dro cha naj le piej by ło by, gdy by uczo no w szko le jesz cze wie lu in nych ję zy ków, ale
naj pierw po win ny do brze po znać swo ją oj czy stą mo wę. Uznać, że my ślał tu o rod -
nej mo wie ka szub skiej, by ło by in ter pre ta cyj nym nad uży ciem, je że li tak czę sto w swo -
ich li stach mó wił o pol sko ści, a na ko niec tej se kwen cji o czy tel nic twie pol skich ga -
zet, któ re są lep sze od pism nie miec kich. 
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12 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 23, s. 3.
13 Li sty do „Przy ja cie la”, Przy ja ciel” 1881, nr 51, s. 2.
14 Po praw nie po win no to brzmieć: „Ni czym Sy bir – ni czym knu ty/ I cie le snych tor tur król!/ Lecz

na ro du duch otru ty -/ To do pie ro bó lów ból! –”.
15 Ta mże.
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„Go do łęm też w nym krej su z jed nym pan ciem, co mo po lście prze zwi sko,
ale ciej go dac za cznie, to jak ja ci nie prze jo cel po lście go no ro du. Go da le sme
o naju szko łach, to mo wił, że naju ka szeb ścim szko łąm sro dze jesz szko dzą
po lście pi sma, ni be w mniem cze niu dze cy. La da po lście pi sem ko – mą dro woł
da lej nen pąnk – co nie je wort ne, że be je w go łą rę kę wząn, che ba bez rę ka -
wi cę, znę co sę nad szkol ny mi że po mniem niec ku uczą, a ko żdy Ka sze ba,
chtó ren do Maj ster ka co na pi sze, to sa mo. Joc mu za ro na to od po wie dzoł, ale
ty zor ce le dzy to trze ba bez prze stan ku to sa mo po wio dac, ja ko że ma ją, co
to sę ta ciech rze czy ty czy, ba rzo za bocz ną gło wę. Dlo te go po wio dom mu, co
ju ty sąc ra zy in szy po wie dze le i jesz sto mni li ją nów ra zy ciej bę dze trze ba
po wie dzą, że nąm je na wet sro dze mni ło, że naju dze ce po nie miec ku sę uczą,
tak jak też jesz mni lij be nąm be ło, że be pa no wie szkól ni i po frę cuz ku, po an -
dziel sku, po wło sku, po ła ce nie i t. d. na sze dze ce ucze le, ciej le to mo że bec;
boc be to im wszet ko le na po żetk we szło, ale że be przedew sze ścim no pierw
ne dzot cie na szy mo we sę na ucze łe, jak me go dą me...”16. 

Po nie waż oka że się te mu bli ska spra wa wy bo rów, więc wła śnie o nich w na stęp nym
aka pi cie po wie. Tu mo żna by wszyst ko zro zu mieć, gdy by nie te „we ląn ki”, któ rych
nie znaj dzie my u Ra muł ta. 

„Że na ma z we ląn ka mi do brze po szło, to we wie ce, ale jed nak i tu mu szę cos
do dac. W naju wio sce cil ku nie be ło za pi sa nych do li ste wy bor czy i dlo te go
mu sze le od stoł ka we ląn ko we go cze le urne, jak we to tam z we so ka wie rę na -
ze wo ce, bec od da lo ni”17. 

Przy oka zji mo żna tu sło wem Ję dro cha po wie dzieć, jak to nie któ rzy zie mia nie zmu -
sza li Ka szu bów do gło so wa nia na Niem ców. 

„We wse Du żym Li nie wie też chło pe wie le gło sów od da łe na Kalk ste ina z Klo -
nów ci, a to z ty przy czy ne, że ju sę swe go p. B., chtó ren krót ko przed wy bo -
ra mi za mer, nie bo je le. Bo po ci nen pąn B. żeł, to choc beł ka to le ciem, we -
wie rół na swo je po lście chłop stwo no cesk, że mu sza ło za mniem niec ką stro -
ną gło so wac”18. 

Jak za cho wy wa li się pod czas wy bo rów Ży dzi, też trze ba tu taj po dać. Tym bar dziej
że Ję droch nie kie ru je się żad ny mi uprze dze nia mi i opi su je sy tu ację i zda rze nia, 
jak wie i wi dzi; oczy wi ście, po mi ja jąc zde cy do wa ny agre syw ny ton wo bec za bor cy.
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16 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1881, nr 51, s. 3.
17 Ta mże.
18 Ta mże.
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Tłu ma czy to w ja kiś spo sób re la cje Der dow skie go o Ży dach w „Czor liń skim”, ale
to tyl ko na mar gi ne sie. W ka żdym ra zie tu taj z Ży da mi, któ rym na wet z ra cji ta kie -
go pro nie miec kie go za cho wa nia współ czu je, by ło tak: 

„Naju Że de, co przed tym wied no na ma przy rze ka li, choc ich nich o to nie
pro seł, że z na ma gło so wac bę dą, zdra dze le jak za wde i gło so wa le z Mniem -
ca mi. A jed ne go chło pa, co po lście kart cie roz no seł, to we ze woł je den Żyd
„szwe ini gel”. Mo żec on jesz i ten sza chraj ści lu dek sę na wro cy, ale tym cza -
sem u naju no wię cy ko żdy Żyd trzy ma sę mniem czy zne jak pi ja ny pło ta, a ani
sąm hep! hep! sle pi im nie otwo rzeł”19. 

Że na po mnie nia Je dro cha od no si ły pe wien sku tek, co mo żna na wet uznać za efekt
je go obiek tyw ne go in for mo wa nia czy tel ni ków „Przy ja cie la”, mo gła cho cia żby do -
wo dzić in for ma cja tym ra zem o Po la kach:

„Ten pąnk, co przed swo je prze zwi sko w pol skim ję zy ku wszę dze von pi sy wał,
ju sę po pra wieł i opusz czo nen przy datk; ale nen wiel dzi pąn, ten na zgor sze nie
świa ta wstecz do swe go kraw ca Po lo ka na pocz to wy Kar ce po mniem niec ku pi -
sy wa. Jak Maj ste rek mesz li, nie beł be to czas w nen ko be li łeb za zwo nic?”20

Na tym mo żna by skoń czyć cy ta cje z li stów Ję dro cha, sła nych przez nie go z Lu ba nia
w la tach 1881–1882 do to ruń skie go „Przy ja cie la”, po nie waż da ją one znacz ny ob raz
ów cze sne go ję zy ka miesz kań ców po łu dnio wych Ka szub, kon kret nie zaś Ka szu bów
spod Ko ście rzy ny. Wszak Ję droch po za jed nym przy pad kiem, kie dy po my li się i pod -
pi sze wła snym imie niem i na zwi skiem przy zna je się sta le, że jest Ka szu bą. Że na to -
miast o miesz kań cach swo jej i oko licz nych wsi mó wi, że są Po la ka mi, to zro zu mia łe,
je że li czu li się Ka szu ba mi i Po la ka mi. Zresz tą Je droch po da je to bar dzo umie jęt nie,
po dob nie do brze, jak ra dzi so bie z re da go wa niem li stów. Co praw da nie zna my je go
wy kształ ce nia, ale nie mu sia ło być ono tyl ko pod sta wo we. A zdra dza to nie tyl ko spraw -
ne i bie głe epi sto lar ne sło wo czy traf ne ko rzy sta nie z przy słów, ale ta kże zna jo mość epo -
pei Der dow skie go i na szej re ne san so wej oraz ro man tycz nej li te ra tu ry, o czym świad -
czy umie jęt ne wpi sy wa nie w nar ra cyj ną wy po wiedź po etyc kich cy ta tów.

Aby wo bec te go omó wie nie epi stoł Ję dro cha by ło peł niej sze, war to jesz cze po dać
je go przy sło wia, i to za rów no po wie dzia ne po ka szub sku jak po pol sku, oraz źró dła cy -
ta cji. W li stach Je dro cha tra fia my na ta kie przy sło wia i lu do we po wie dze nia, jak:

„ciep ten, co le pi ro bi jak mo że”,
„a tu mosz Ku ba ja je”, 
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„że be le le ka z mnie chem go nił”, 
„ciej Go de czor ne, to Wiel ka noc bio ło i zno wu od wrot nie”,
„uczę (yć) księ dza po ce rza”,
„ztąd wie rę ani Sa lo mon nic nie we do bę dze”
„jak be ce lok ludz cim gło sem do mnie prze mó wił”,
„ta ka po go da, że pod ła wni ka na dwór żal czło wie ko wi wy nę kać”
„śnieg tak sy pie, jak by wszyst kie ży dow skie be be chy się roz dar ły”,
„co w za pu sty pies szczek nie, to trze ba je den (pań tuch) zjeść”,
„plo tę kip ki opał ki, trzy po trzy, sęk pa łek, trzy pla py, sześć nóg”,
„Prę dzej zgi ną rze ki, gó ry, niź li Pol ska i Ma zu ry”,
„dru dzy zaś to do pió ra tak sko rzy, jak nie przy mie rza jąc Nie miec do po stu”,
„jak chleb z ma słem jeść”,
„(słu cha li) jak nie miec kie go ka za nia”,
„lu nął deszcz jak z ce bra”,
„do zwo lił Pan Bóg urość, do zwo li i ze brać”.

Zaś z cy ta tów ma my tu z Ko cha now skie go „Pie śni świę to jań skiej o so bót ce”:

„Świę ta przed tem lu dzie czci li,
A prze cie wszyst ko zro bi li”;

„Bo ga, dzie ci, Bo ga trze ba,
Kto chce syt być swe go chle ba”; 

z sa ty ry Ada ma Na ru sze wi cza „Głup stwo”: 

„Mie dzy głu pi mi ży jem, głu pich znaj dziem wsze dzie,
Kto z cu dzych głupstw nie mę dr szy, głup cem więk szym bę dzie”;

z Zyg mun ta Kra siń skie go „Psal mów przy szło ści” (nie zbyt do kład nie, bo z in nym
dru gim wer sem i z ka szub skim sło wem „mól” oraz za miast „lecz” – „le”):

„Ni czym Sy bir, ni czym knu ty, 
ni czym utra pie nia mól,
Le Na ro du duch za tru ty, 
to do pie ro bó lów ból”;

ta kże z „Zie miań stwa pol skie go” Ka je ta na Koź mia na:

„Ty sam za przę gaj wo ły pó ki po ra sprzy ja,
Nie chaj się wóz za wo zem szyb kim pę dem mi ja,

238 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:53  Page 238



Szarp kim rzu tem na peł nij sno pa mi za po le,
To two je, coś uchro nił przed sło ta w sto do le,
A gdy ra do snie pie sni pod nie bo się wzbi ją,
I dło nie pra co wi te wie niec ci uwi ją.
Go tuj ucztę”21;

a na wet dwa wer sy z fe lie to nu Hen ry ka Sien kie wi cza „Chwi la obec na”, któ ry pi sarz
od 1875 ro ku da wał do war szaw skiej „Ga ze ty Pol skiej”:

„A jed nak dzi siaj na do brach szlach ci ca
Prze wa żnie cią żą te li sty za staw ne”, 

gdzie pierw szy wers Je droch zmie nił:

„Ale też za to na dwo rze szlach ci ca”, 

do da jąc od sie bie i do wo dzac przy tym swo ich pi sar skich umie jęt no ści:

„Cze li, mow me pro sto, jak na Ka szu bę przy stoi, dłu dzie”22.

Po nad to znał Je droch epo pe ję Der dow skie go, czy ta jąc jej frag men ty nie tyl ko od -
cin ka mi w „Przy ja cie lu”, gdzie po czę ła uka zy wać się w ro ku 1879 od nr 51 do nr 13
w ro ku 1880 pod ty tu łem „O re bo ku Czor liń ścim co do Puc ka po se ce ja choł”, ale
ma jąc przede wszyst kim do stęp do jej ca łe go tek stu, któ ry uka zał się w To ru niu w ro -
ku 1880. 

Wo bec te go co więc mo żna jesz cze po wie dzieć o ka szub skich li stach nie zna ne -
go nam An drze ja Lan dow skie go vel Je dro cha? Chy ba to, że ich treść zdra dza in te -
li gent ne go i oczy ta ne go au to ra, któ ry, gdy by nie je go nie szczę sny los, miał wszel -
kie szan se stać się do brym ka szub skim pi sa rzem. Do wiódł bo wiem swe go ta len tu
i spraw ne go wła da nia my ślą i sło wem. 
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21 Li sty do „Przy ja cie la”, „Przy ja ciel” 1882, nr 36, s. 3.
22 Ta mże, 1881, nr 29, s. 3. 
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O d mia na ję zy ka ka szub skie go, ja ką po słu gu ją się miesz kań cy po -
wia tu ko ścier skie go, dość moc no ró żni się od li te rac kiej ka -

szubsz czy zny. Naj bar dziej cha rak te ry stycz ne ró żni ce to brak la bia li -
za cji i dość kon se kwent ny ak cent ini cjal ny. Do daj my, że w sa mej Ko -
ście rzy nie lu dzi mó wią cych po ka szub sku pra wie już nie sły chać.
Na szczę ście w więk szo ści wio sek jest ona na dal ży wa i zda je się (choć -
by na przy kła dzie mo ich ro dzin nych Wą gli ko wic), że nie tyl ko się nie
co fa, ale na wet roz wi ja. Wie le z mo ich ko le gów i ko le ża nek ze szko -
ły pod sta wo wej, któ rzy w la tach szkol nych roz ma wia li ze so bą po pol -
sku, dzi siaj na co dzień mó wi w po łu dnio wej od mia nie ję zy ka ka szub -
skie go (np. z mo jej 20-oso bo wej kla sy do ty czy to 6 osób). Nie ste ty
nie prze kła da się to na roz mo wy z dzieć mi – tu po dob nie jak na ca -
łych Ka szu bach sy tu acja jest dra ma tycz na. 

My śląc o wpro wa dze niu tek stów ka szub sko ję zycz nych do pro wa -
dzo nej prze ze mnie Ga ze ty Ko ścier skiej ba łem się za tem, że dla osób
wy cho wa nych na mo wie bar dzo ró żnią cej się od li te rac kiej, spo tkam
się z pro te sta mi, któ re są czę ste zwłasz cza na pół no cy: To nie je na sza
kaszëbi zna! Pisz ta pò najémù.

Tym cza sem oka za ło się, że te go ty pu re ak cji w ogó le nie ma. Kie -
dy na po trze by te go tek stu prze pro wa dzi łem ma łą an kie tę (wśród 40
osób mó wią cych na co dzień po ka szub sku w Wą gli ko wi cach, Jusz kach,

„PRÔWDZËWI KASZËBI 
SĄ W KAR TU ZACH”, 
CZY LI KIL KA SŁÓW O RE AK CJI
NA KAS ZUB SKIE TEK STY 
W GA ZE CIE KO ŚCIER SKIEJ
Da riusz Maj kow ski
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Wie lu i Li pu szu), usły sza łem, że tak wła śnie trze ba ro bić, bo „ten nasz kaszëbsczi
to nie je tak rich tich. Prôwdzëwi Kaszëbi są w Kar tu zach”. Chy ba ni gdzie nie ma
tak du żych kom plek sów pod tym wzglę dem, jak na po łu dniu Ka szub. Lu dzie wsty -
dzą się swo jej mo wy nie tyl ko przed Po la ka mi, ale i przed in ny mi Ka szu ba mi, któ -
rzy czę sto śmie ją się z nich, że to nie jest ję zyk ka szub ski tyl ko „ko scer ski”.

Z dru giej stro ny, wszyst kim an kie to wa nym, któ rzy ze tknę li się z Ga ze tą Ko ścier -
ską, po do ba ło się dru ko wa nie tek stów ka szub skich i wy po mi na li mi na wet, że jest
ich zde cy do wa nie za ma ło. Z ta ki mi uwa ga mi spo ty ka łem się zresz tą wcze śniej i co
cie ka we przede wszyst kim od osób, któ re dzi siaj nie miesz ka ją już na co dzień w po -
wie cie ko ścier skim. Zwłasz cza w se zo nie let nim otrzy my wa łem spo ro ma ili i te le -
fo nów od osób prze by wa ją cych na sta łe w Pol sce lub na wet w Niem czech z py ta -
nia mi, dla cze go tak ma ło jest ka szubsz czy zny w na szej ga ze cie.

Od po wie dzią na te su ge stie jest dru ko wa nie w od cin kach kry mi na łu Ja na Na trze -
cie go „Kòmùda”. Do tej po ry uka za ło się kil ka na ście od cin ków, a już do tar ło do mnie
kil ka dzie siąt opi nii Czy tel ni ków, za pew nia ją cych, że od te go mo men tu za czę li ku po -
wać ga ze tę. Jest oczy wi ście za wcze śnie na ja kieś śmia łe wnio ski, ale w cią gu tych ty -
go dni od no to wa li śmy wzrost sprze da ży o pra wie 10%. Być mo że wpływ na to mia ło
wie le in nych czyn ni ków (np. ko niec wa ka cji, kil ka cie ka wych ar ty ku łów itp.), ale wie -
rzę, że swój udział mia ła w tym też „Kòmùda”. Być mo że jest to wła śnie dro ga do szer -
sze go do cie ra nia do Czy tel ni ka z ka szub ski mi tek sta mi. Na pew no ła twiej jest im prze -
czy tać ksią żkę w ga ze cie, któ rą i tak ku pu ją co ty dzień, niż pójść ku pić ją w księ gar -
ni. A je śli wy daw cy ga zet prze ko na ją się, że ma to wpływ na więk szą sprze daż, z pew -
no ścią da dzą się prze ko nać, że war to coś ka szub skie go za pro po no wać Czy tel ni kom.
Jest o co wal czyć, bo dru ku jąc ka szub ską li te ra tu rą w sa mym choć by Ku rie rze By tow -
skim, któ re go re dak to rem na czel nym jest Piotr Dzie ka now ski, mo że my do trzeć
do 15–18 tys. osób. Oczy wi ście, nie wszy scy oni spró bu ją czy tać po ka szub sku, ale
spo ry pro cent Czy tel ni ków ga zet lo kal nych „po że ra je” od de ski do de ski. I przy oka -
zji roz wią zu je my je den z naj więk szych dzi siej szych pro ble mów ka szub skiej li te ra tu -
ry, czy li brak pro fe sjo nal ne go kol por ta żu.

W uchwa le pod ję tej przez RJK 13.03.2009 r. da li śmy wy raz tro sce o za cho wa -
nie lo kal nych od mian ka szubsz czy zny. W po wie cie ko ścier skim gwa ra po łu dnio wo -
ka szub ska ma się do syć do brze w mo wie, ale wy da je się, że je śli cho dzi o ję zyk pi -
sa ny miesz kań cy ocze ku ją po pro stu do brej li te rac kiej ka szubsz czy zny. 

Na za koń cze nie do dam, że w tej czę ści Ka szub wi dać nie sa mo wi te efek ty wpro -
wa dze nia na sze go ję zy ka do szkół, a już szcze gól nie je go pre stiż pod nio sła na uka
ka szub skie go w ko ścier skim ogól nia ku, uwa ża nym w ca łym po wie cie za szko łę eli -
tar ną. Tam też zresz tą two rzy się śro do wi sko, któ re już te raz „pcha” spra wę ka szub -
ską do przo du, a ta kie na zwi ska jak To masz Urbań ski czy Pa weł Rusz kow ski na pew -
no bę dą wkrót ce zna ne nie tyl ko w Ko ście rzy nie. Dla nich też lo kal ne ga ze ty są
szan są za ist nie nia i po ka za nia, że dzię ki ka szubsz czyź nie mo żna się wy pro mo wać.
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J ę zyk ka szub ski się zmie nia. Daw niej nie by ło ta kich na rzę dzi jak
dziś, umo żli wia ją cych spraw ne po słu gi wa nie się nim. Te raz po ma -

ga w tym choć by Ra da Ję zy ka Ka szub skie go. Obec nie za uwa żyć mo -
żna więk szą dba łość o bar dziej li te rac ki cha rak ter ka szubsz czy zny.
Wie le lat te mu źró dłem wie dzy o ka szubsz czyź nie był za zwy czaj dom
ro dzin ny, te raz z ko lei dzie ci uczą się ję zy ka czę ściej w szko le niż
w do mu. Dzię ki za ję ciom re gio nal nym co raz wię cej mło dzie ży ma
mo żli wość po zna nia ję zy ka przod ków nie tyl ko w mo wie, ale i w pi -
śmie. Du żą po mo cą do owej na uki stał się mie sięcz nik spo łecz no -kul -
tu ral ny „Po me ra nia”. Jest on przy kła dem na to, że aby ka szubsz czy -
zna ży ła, mu si na bie żą co pre zen to wać tek sty nie tyl ko po etyc kie i pro -
za tor skie, ale ta kże te do ty czą ce spraw ak tu al nych, wa żnych dla współ -
cze sne go ru chu ka szub skie go.

Na prze strze ni lat po stę py w roz wo ju ję zy ka ka szub skie go w „Po -
me ra nii” sta ły się wy raź nie wi docz ne. Po cząw szy od ilo ści ka szub skich
tek stów za miesz cza nych w mie sięcz ni ku, po ich ja kość ję zy ko wą. Wraz
z pró ba mi nor ma li za cji ję zy ka ka szub skie go wa żne kwe stie do ty czą ce
za sad gra ma tycz nych za czę ły się kry sta li zo wać i po rząd ko wać. Wciąż
jed nak ist nie ją wąt pli wo ści, nad któ ry mi na le ży pra co wać. Re fe rat ten,
do ty czą cy ję zy ka ka szub skie go w mie sięcz ni ku „Po me ra nia”, to za le d -
wie przy czy nek do sze ro kich ba dań, któ re war to by ło by prze pro wa dzić
w ce lu uka za nia te go zja wi ska w jak naj szer szym aspek cie.

W po cząt kach funk cjo no wa nia cza so pi sma, bli sko pół wie ku te -
mu, wi dać w nim by ło sta ro ka szub ską for mę te go ję zy ka. Za sa dy gra -
ma tycz ne nie by ły jed no znacz nie usta lo ne, tym bar dziej, że wte dy

JĘ ZYK KAS ZUB SKI 
W MIE SIĘCZ NI KU „PO ME RA NIA”
W LA TACH 1963–2011
Ka ro li na Ser kow ska

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:53  Page 242



jesz cze ka szubsz czy zna by ła gwa rą. Nie tyl ko, z dzi siej sze go punk tu wi dze nia, brak
po praw no ści ję zy ko wej był prze szko dą, ale też ró żno rod ność i nie kon se kwen cja
w za pi sie ka szub skich słów. Dla przy kła du, war to wspo mnieć, że na zwi ska osób pi -
szą cych ka szub skie tek sty z po cząt ku za pi sy wa ne by ły w ję zy ku pol skim, na stęp -
nie cząst ko wo po ka szub sku, aż w koń cu za rów no tek sty, jak i ich na zwi ska wid -
nieć za czę ły cał ko wi cie w ję zy ku ka szub skim. Wszyst kie in no wa cje i roz wój ję zy -
ka mo żli we by ły dzię ki przy ję tym za sa dom pi sow ni ka szub skiej z 13 ma ja 1996 ro -
ku. Od te go też cza su za czął wzra stać po ziom ję zy ko wy ka szubsz czy zny w pi śmie.
W 2005 ro ku z ko lei usta no wio ny zo stał sta tus praw ny ję zy ka ka szub skie go w Pol -
sce, któ ry re gu lu je Usta wa o mniej szo ściach na ro do wych i et nicz nych oraz o ję zy -
ku re gio nal nym, de fi niu jąc go ja ko ję zyk re gio nal ny. Od te go mo men tu Ka szu bi
uzy ska li urzędowe po twier dze nie tego, że ka szubsz czy zna nie jest wy łącz nie gwa -
rą ję zy ka pol skie go. Du że zna cze nie mia ło też po wo ła nie w 2006 ro ku Ra dy Ję zy -
ka Ka szub skie go, któ ra nor ma li zu je współ cze sny ję zyk ka szub ski.

Mi mo wie lu udo god nień, wciąż po ja wia się pro blem z tym, że by pi sow nia ka -
szub sko ję zycz nych tek stów by ła jed no li ta u ka żde go pi szą ce go. Po trze ba ta da ła
o so bie znać zwłasz cza w mo men cie po ja wie nia się dwu ję zycz nej „Po me ra nii”
w 2011 ro ku. Prze kła dy ar ty ku łów po ja wia ją cych się w mie sięcz ni ku po ka za ły ró -
żni ce w po dej ściu do wie lu kwe stii ję zy ko wych u tłu ma czy, choć ist nie je ta kże twier -
dze nie, że wła śnie w ró żno ści tkwi wy jąt ko wość. Mi mo to efek ty pra cy Ra dy Ję zy -
ka Ka szub skie go, pu bli ko wa ne w po sta ci uchwał w biu le ty nach, są bar dzo przy dat -
ne dla obec nych tłu ma czy przy prze kła dach zgod nie z wzor co wą nor mą. Na to miast
or ga ni za cja ist nie ją ca od 2006 ro ku nie jest w sta nie opra co wać ca łe go ka szub skie -
go, współ cze sne go słow nic twa w prze cią gu kil ku lat. Że by więc ję zyk miał wspól -
ną dla wszyst kich Ka szu bów for mę, trze ba jesz cze dłu go po cze kać.

Pierw sze wy da nie mie sięcz ni ka uka za ło się na prze ło mie stycz nia i lu te go 1963
ro ku. Wte dy jesz cze no sił on na zwę „Biu le ty nu Zrze sze nia Ka szub skie go”, a w 1971
ro ku na zwa zo sta ła zmie nio na na: „Po me ra nia. Biu le tyn Za rzą du Głów ne go Zrze -
sze nia Ka szub sko -Po mor skie go”. W pierw szym nu me rze pi sma w słowie od re dak -
cji czy ta my:

„Chce my, by Biu le tyn uka zy wał się co mie siąc. Czy tak bę dzie – za de cy -
du ją wszy scy, do rąk któ rych go roz sy ła my. Bez po mo cy, bez współ pra cy
wa szej, ko le dzy z po szcze gól nych od dzia łów, nie za peł ni my stron Biu le ty -
nu ma te ria ła mi in te re su ją cy mi, ak tu al ny mi, przy dat ny mi dla nas. Od ak -
tyw ne go sto sun ku wszyst kich od bior ców Biu le ty nu, od te go czy otrzy my -
wać bę dzie my od was ma te ria ły in for ma cyj ne i ar ty ku ło we, czy po dej mo -
wa ne bę dą na ła mach Biu le ty nu dys ku sje – za le ży rów nież w przy szło ści
je go ob li cze. 

Przede wszyst kim chce my aby Biu le tyn stał się try bu ną dla dys ku sji,
w któ rych cen ny bę dzie głos ka żde go ko go in te re su ją współ cze sne pro ble my
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Ka szub, współ cze sne ob li cze ka szub skie go re gio na li zmu. Twór cza wy mia na
my śli, zdań, jest nam po trzeb na, w roz pro sze niu zaś w ja kim po zo sta je my
umo żli wić ją mo że je dy nie sło wo pi sa ne”. (...)1

W „Po me ra nii” przez la ta wy pra co wa ne zo sta ły sta łe za sa dy jej ukła du oraz za war -
to ści i po pew nym cza sie uda ło się do pro wa dzić do te go, by wy da wa na by ła co mie -
siąc, zaś sło wa do ty czą ce kształ tu pi sma i je go przy szło ści wy da ją się tak sa mo ak -
tu al ne dziś, jak i czter dzie ści osiem lat te mu. Tyl ko od te go, kto, w ja ki spo sób i z jak
wiel kim za an ga żo wa niem za bie gać bę dzie o ilość i ja kość ka szubsz czy zny, zależeć
bę dzie po ziom ca łe go mie sięcz ni ka.

W du żej mie rze po ziom ję zy ka ka szub skie go za le żeć bę dzie od osób, któ re two -
rzą pi smo. Od lat by li to w więk szo ści mi ło śni cy ka szubsz czy zny. W „Po me ra nii”
zna la zło się bar dzo du żo tre ści po pu la ry zu ją cych ję zyk, kul tu rę oraz spe cy fi kę Ka -
szub. By ły to tek sty za rów no pol skie, jak i ka szub skie. Ana li za ta sku pia się wy -
łącz nie na tek stach oraz au to rach ka szub sko ję zycz nych2. Ja ko pierw si w 1963 ro -
ku swo je ka szub skie tek sty opu bli ko wa li: Jan Trep czyk (wiersz Rëbôk), Pię tów
Tó na (wier sze oraz przy sło wia Ò mor sciëch wia trach), An na Łaj ming (pol ski tekst
pro za tor ski z ka szub ski mi dia lo ga mi pod ty tu łem Kret i ko gut) oraz Stasz ków Jan
(pa ro dia W cëchej wo dze). W na stęp nych nu me rach mie sięcz ni ka po ja wia ły się
tek sty au to rów, któ rzy jesz cze póź niej przez wie le lat dzie li li się z czy tel ni ka mi
swo imi li te rac ki mi po my sła mi. Oso by te czę sto wy zna cza ły ście żki ka szub skie go
pi śmien nic twa, by ły pi sa rza mi, po eta mi, pu bli cy sta mi, wy daw ca mi ksią żek oraz to -
mi ków po etyc kich. To wła śnie w ar chi wal nych wy da niach „Po me ra nii” zna leźć
mo że my śla dy po cząt ków dzia łal no ści i roz wo ju późniejszych au to ry te tów ka -
szubsz czy zny. Na le że li do nich: wspo mnia ny już Jan Trep czyk, An na Łaj ming, po -
eta Jan Piep ka pi szą cy pod pseu do ni mem Stasz ków Jón, Aloj zy Na gel, pre zen tu -
ją cy w pi śmie licz ną pro zę oraz po ezję i Jó zef Cey no wa. Nie co rza dziej po ja wia -
ły się utwo ry: Sta ni sła wa Rej te ra, Bo le sła wa Fa ca, Agniesz ki Bro war czyk, Fran -
cisz ka Go wi ta oraz Kle men sa Der ca. Za miesz cza no ta kże wy bra ne tek sty au to rów
nie ży ją cych, ta kich jak Jan Kar now ski, Hie ro nim Der dow ski, Le on Hey ke, Fran -
ci szek Sę dzic ki, Flo rian Cey no wa, Ste fan Bieszk, Aloj zy Bu dzisz, Alek san der Maj -
kow ski i Au gu styn Do mi nik.

Od 1970 ro ku po zna wać ka szubsz czy znę li te rac ką mo żna by ło też dzię ki Ste fa -
no wi Fi ku so wi (Sta cho wi z Làbo er ka), Sta ni sła wo wi Pe st ce, pi szą ce mu pod swo im
na zwi skiem lub ar ty stycz nym pseu do ni mem Jan Zbrzy ca, Zyg mun to wi Na rskie -
mu, Ja no wi Romp skie mu, Le ono wi Rop plo wi, An to nie mu Pe pliń skie mu, Jó ze fo wi
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1 Od re dak cji, [w:] Biu le tyn Zrze sze nia Ka szub skie go, sty czeń –lu ty 1963 r., Za rząd Głów ny Zrze -
sze nia Ka szub skie go w Gdań sku, Gdańsk 1963, s. 3. 

2 W ba da niach tych mo gły zo stać po mi nię te nie któ re na zwi ska, któ rych ka szub skie tek sty po ja wi -
ły się w mie sięcz ni ku tyl ko oka zjo nal nie.
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Bru skie mu, Je rze mu Sam po wi, Pię tów Tó nie, An to nie mu Pie pe ro wi, Fe lik so wi Ma -
racz ko wi, Je rze mu Sta chur skie mu, Ja no wi Wal ku szo wi i Ja ro mi rze La bu dzie. 

Do 1981 ro ku czę sto czy tać mo żna by ło hu mo ry stycz ne tek sty Alek san dra La -
bu dy ja ko Gu czów Mac ka, Eu ge niu sza Go łąb ka, a ta kże utwo ry Ma ria na Je liń skie -
go, Ja ni ny Ku pa ły, Fe lik sa Mar szał kow skie go, An dry sów Gu sta, Da go mi ry La bud -
dy, Sta ni sła wa Jan ke go, Au gu sty na Chrab kow skie go, Paw ła Szef ki. Po nad to w pi -
śmie po ja wia ły się ka szub sko ję zycz ne do dat ki prze zna czo ne dla dzie ci, pod na zwą:
„Po me ra nii” – „ùkłôdk dlô dzôtk”. Aż do 1989 ro ku wciąż pu bli ko wa li w obec nym
mie sięcz ni ku swo je ka szub skie tek sty wcze śniej si au to rzy, jak i no wi: Jan Lip p ke,
Hen ryk He welt, Kre ban z Mi la cho wa, Jó zef Rosz man, Jan Szu ten berg, Zbi gniew
Jan kow ski, Je rzy Łysk, Ur szu la Mącz ka, Bo gu sła wa La bud da, Woj ciech Cey no wa,
Je rzy Sten cel, Be ne dykt Kar czew ski, Bo le sław Bork, Ma cąt ko, Zbi gniew Ta lew ski,
Jo lan ta Tre der, Mi rel la Wen ta, Ja cek Do ra wa, Ed mund Ka miń ski, Piotr Sta roń oraz
Ro man Skwiercz. W tym okre sie uka zy wa ły się też tek sty nie ży ją ce go już Win cen -
te go Ro ga li oraz Paw ła Miot ka.

Po 1990 ro ku po ja wia się znacz na ilość au to rów de biu tu ją cych, któ rzy twór czo -
ścią pi sar ską zaj mu ją się do dziś. Oprócz te go za miesz cza ne by ły tek sty Alek se go
Pe pliń skie go, Hërszów Gu sta, Bru no na Sy na ka, Edwar da Bre zy, Bo le sła wa Ja żdżew -
skie go, Na czków Wład ka, Ber nar da Hin za, Be aty Gra bow skiej, Iwo ny Krefft -Wrot -
kow skiej, Zyg mun ta Szult ki, Da nu ty Char land, An ny Re gliń skiej, Ma rii Si ko ry, Wi -
tol da Szmidt ki, Alek san dra Klem pa, Je rze go Dą bro wy -Ja nu szew skie go, Elżbie ty
Radt ke, Ro ber ta Żmu dy -Trze bia tow skie go, Je rze go Tre de ra, Ada ma Bi gu sa, Ry szar -
da Cie miń skie go, Wi tol da Bo brow skie go, Mi cha ła Pie pe ra, Sa bi ny Dry wy, Je rze go
Zam ka -Glisz czyń skie go, Ma ria na Se li na, Szre drów Be na, Krzysz to fa Wir ku sa, Ar -
tu ra Ja błoń skie go, Ha li ny Wre zy, Bry gi dy Bul czak, Łu ka sza Sta rza ka, An drze ja Le -
mań czy ka, Félik sa Kùpca, Jó ze fa Kleb by, Wa no żni ka Remùsa, Ma rii Mach, Bo gu -
sła wy La bud dy, Ali ny Pip ki, Le ona Go łąb ka, Dam ro ki, Ed mun da Ka miń skie go, ks.
Ja na Per szo na, Ma cie ja Do raua i Łu ka sza Ja błoń skie go.

Do pu bli ku ją cych w la tach 90. XX wie ku współ cze snych i wciąż ak tyw nych au -
to rów, za li czyć mo żna choć by Eu ge niu sza Prycz kow skie go, Bo że nę Ugow ską (Szy -
mań ską), Idę Cza ję, Grze go rza Ja ro sła wa Schram ke go, Ro ma na Drze żdżo na, Do ro -
tę Wil czew ską (Ulen berg) i Iwo nę Ma ku rat (Me jer). W la tach na stęp nych, oprócz
wy żej wy mie nio nych, pi sa li do „Po me ra nii” Sta ni sław Bar te lik, Ali cja Szczyp ta,
Zbi gniew Jo skow ski, Woj ciech Kreft, Ewa War mow ska, Ja dwi ga He welt, Ty tus Ka -
mil Rol ski, Woj ciech Ma ku rat, Mi chał Ro schek, Re gi na Szczu pa czyń ska, To masz
Fop ke i Ja ro sław Kro plew ski. Od 2007 ro ku ka szubsz czy znę li te rac ką pre zen to wa -
li też mię dzy in ny mi Elżbie ta Bu gaj na, Han na Ma ku rat, Ka rol Rho de, Aga ta Klas,
Krzysz tof Ję droch Pla ter, Fe li cja Ba ska -Bo rzysz kow ska, Sła wo mir Klas, Je rzy Hop -
pe i Piotr Dzie ka now ski. 

Rok 2011 przy niósł „Po me ra nii” wie le zmian. Wraz z więk szą ilo ścią ję zy ka ka -
szub skie go w mie sięcz ni ku przy by ło osób współ pra cu ją cych z pi smem na rzecz 
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ka szubsz czy zny. Są to ró żni dzia ła cze ka szub sko -po mor scy, w głów nej jed nak mie -
rze dzien ni ka rze oraz na uczy cie le. Znaj dzie my wśród nich oso by sta le oraz cy klicz -
nie współ pra cu ją ce z mie sięcz ni kiem. Wy mie nić tu mo żna mię dzy in ny mi Bo gu mi -
łę Ci roc ką, któ ra do „Po me ra nii” pi sa ła du żo wcze śniej, ale od 2011 ro ku rów nież
po ka szub sku, To ma sza Fop ke, Da nu tę Pioch, Lud mi łę Go łą bek, Sła wo mi ra Kla sa,
Ka ro la Rho de i Han nę Ma ku rat.

Utwo ry pu bli ko wa ne w „Po me ra nii” od 1963 ro ku by ły wy ró żnio ne w spi sie tre -
ści osob nym roz dzia łem. W pierw szym nu me rze obok „Ar ty ku łów” * „Po le mik” *
„Dys ku sji”; „Przy czyn ków” * „Ma te ria łów” * „Re cen zji” * ”Not”, znaj do wa ły się
„Po ezja” * „Pro za”, któ ra za rów no w pierw szym, jak i ko lej nych nu me rach przy go -
to wy wa ne by ły w więk szo ści lub wy łącz nie w ję zy ku ka szub skim. Mo żna więc stwier -
dzić, że ję zyk ka szub ski za wsze był nie od łącz nym ele men tem pi sma, bo po ja wił się
już na sa mym po cząt ku je go funk cjo no wa nia. Po dział roz dzia łów z wy ró żnie niem
ka szub skich tek stów wciąż się prze obra żał, np. na „Po ezję” * „Fe lie ton” * „Pro zę”,
zaś od 1975 ro ku zre zy gno wa no z wy raź ne go wy szcze gól nie nia owych utwo rów,
umiesz cza jąc je w ró żnych miej scach po mię dzy ar ty ku ła mi w ję zy ku pol skim.

Wśród tek stów li te rac kich zna leźć mo gli śmy w mie sięcz ni ku pol skie re cen zje
ka szub skich utwo rów, na przy kład Eu ge niu sza Go łąb ka (…) we zdrze ni na „Po łu -
dni cę”. Cy klicz nie też mo żna by ło po zna wać frag men ty sied mio to mo we go „Słow -
ni ka gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej” Ber nar da Sych ty za spra wą cy klu
„Słow nik Ber nar da Sych ty uczy”, gdzie wy pi sy wa no przy sło wia, za gad ki, po rów na -
nia, prze są dy oraz zwro ty zwią za ne z da nym wy ra zem. Kie dy in dziej Je rzy Tre der
wy bie rał z dzie ła Sych ty mię dzy in ny mi za gad ki oraz ła mi głów ki, a Eu ge niusz Go -
łą bek pre zen to wał jesz cze in ne cie ka wost ki Ze skôrbca Ber nar da Sych ty. Ka szubsz -
czy zna ba da na by ła rów nież w in nych aspek tach ję zy ko wych, na przy kład przez
Alek san dra La bu dę, któ ry przed sta wiał Uroczëznë w czą dze ro ku czy Fe lik sa Mar -
szał kow skie go, szu ka ją ce go Ele men tów re li gij nych w pi smach Ja na Kar now sczi go.
Alek san der La bu da ba dał z ko lei te mat du chów ka szub skich. Lu do wość jest wa żnym
ele men tem ka szub skiej kul tu ry i ta kże ten jej aspekt in te re so wał ów cze snych pi sa -
rzy. Wie dza na te mat wie rzeń i zwy cza jów zdo by wa na by ła na przy kład na pod sta -
wie ma te ria łów folk lo ry stycz nych Flo ria na Cey no wy. Le gen dy, ba śnie, baj ki ka szub -
skie przed sta wiał mię dzy in ny mi Je rzy Samp, a gad ki ka szub skie Jan Liep ke i Jó zef
Rosz man. Je rzy Sta chur ski z ko lei pre zen to wał w „Po me ra nii” utwo ry mu zycz ne,
ta kie jak ko lę dy i pie śni. Ob ser wa cje ka szubsz czy zny, o któ rych mo żna by ło do wie -
dzieć się z cza so pi sma, opie ra ły się na ję zy ku mó wio nym oraz pi sa nym. Nie bra ko -
wa ło więc ta kich tek stów, jak na przy kład Roz wa ża nia o li te ra tu rze Ja na Trep czy ka.
W za kre sie ró żno rod no ści pro zy, uka zu ją cej się w pierw szych la tach funk cjo no wa -
nia „Po me ra nii”, wy mie nić mo że my po emat Bo le sła wa Fa ca, dra mat Ja na Romp -
skie go, pa ro dię Stasz ków Ja na czy licz ne fe lie to ny roz ma itych twór ców. War to też
wspo mnieć o do dat ku li te rac kim z ka szub ski mi tek sta mi dla dzie ci („Po me ra nii”
– „ùkłôdk dlô dzôtk”), któ ry wy da ny zo stał kil ka ra zy w la tach 70. XX wie ku.
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Przez dłu gie la ta w ję zy ku ka szub skim by ły pre zen to wa ne na ła mach „Po me ra -
nii” pra wie wy łącz nie tek sty li te rac kie, po za kil ko ma nie licz ny mi ar ty ku ła mi zwią -
za ny mi z ak tu al nym wy da rze niem, jak na przy kład Ja na Zbrzy cy tekst Na Róczëznę
Le cha Bąd kow skie go. Być mo że już wte dy za czy na ły się pró by wyj ścia z ka szubsz -
czy zną do co dzien ne go ży cia, by zwró cić uwa gę na wy da rze nia ak tu al ne. Mo że już
wcze śniej chcia no, by pi smo i mo wa ka szub ska nie spro wa dza ła się tyl ko do re cy -
ta cji na kon kur sach. Od 2002 ro ku mie sięcz nik zy skał zna czą cą ilość tek stów ka szub -
skich, przy dat nych mię dzy in ny mi na uczy cie lom re gio na li stom, w po sta ci do dat ku
edu ka cyj ne go „Najô Ùczba”, któ ry do dnia dzi siej sze go zaj mu je istot ne miej sce
w „Po me ra nii”. In ną spra wą, któ ra przy czy ni ła się do du że go kro ku w stro nę przy -
bli ża nia czy tel ni kom ję zy ka ka szub skie go, by ło pu bli ko wa nie po 2000 ro ku ar ty ku -
łów oraz wy wia dów w ca ło ści na pi sa nych po ka szub sku. Za przy kład po słu żyć mo -
że wy wiad Paw ła Szczyp ty z pro fe so rem Je rzym Tre de rem w 2004 ro ku, a ta kże ar -
ty kuł Iwo ny Me jer O Ma tu rze z kaszëbsczégò jãzëka. War tość ka szubsz czy zny w mie -
sięcz ni ku wzra sta ła ta kże od 2006 ro ku dzię ki ka szub sko ję zycz ne mu do dat ko wi
li te rac kie mu „Ste gna”, wy da wa ne mu co trzy mie sią ce. Swo je ar ty stycz ne po my sły
przed sta wia ją w niej współ cze śni pi sa rze ka szub scy, któ rzy świe żym okiem spo glą -
da ją na kształt li te ra tu ry i jed no cze śnie ją roz wi ja ją. „Ste gna” za wie ra pro zę i po -
ezję na pi sa ną wy łącz nie w ję zy ku ka szub skim. 

Od 2007 ro ku ję zyk ka szub ski za czy na spo ra dycz nie po ja wiać się w dzia łach
na sta wio nych na spra wy bie żą ce: w „Li stach”, „Klëce”, „Z ży cia Zrze sze nia”. Co -
raz wię cej za czę to też ana li zo wać sam ję zyk. Wi dać to na przy kła dzie Krzysz to fa
Ja ro cha Pla ter -Za lew skie go – Pi sow nia a wy mo wa w ka szubsz czyź nie. By ły też na -
stęp ne, po je dyn cze wy wia dy w tym ję zy ku, ta kie jak na przy kład Je rze go Hop pe go
i Pio tra Dzie ka now skie go: Z Jôrkã Szro ederã gôdómë ò stôri kaszëbsczi mùzy ce.
Od 2011 ro ku wie le stron „Po me ra nii” przy go to wy wa nych jest wy łącz nie w ję zy ku
ka szub skim. Po za wspo mnia ną już „Na ją Ùczbą”, ist nie je rów nież mo żli wość na -
uki ka szub skie go od pod staw dla do ro słych. Lek cje te za miesz cza ne są w mie sięcz -
ni ku od ma ja 2011 ro ku. W „Po me ra nii” po nad to znaj dzie my dzia ły z ka szub ski mi
wier sza mi, fo to re por ta ża mi, „Lżej szą stro ną” oraz ru bry kę „Z dru giej rę ki”. Stro ny
te czę sto łą czą ję zyk pol ski z ka szub skim. W pi śmie po ja wia ją się rów nież tek sty pi -
sa ne w ca ło ści w rod nej mo wie Ka szu bów oraz stro na pod ty tu łem „Na sza kla sa”,
umo żli wia ją ca kształ ce nie pió ra li ce ali stom, za czy na ją cym na ukę ję zy ka ka szub -
skie go. Mie sięcz nik w pierw szych la tach swe go ist nie nia w więk szo ści za wie rał ka -
szub skie tek sty li te rac kie, któ re i te raz są w nim obec ne, ale w mniej szym za kre sie.
Zo sta ły one nie ja ko „prze nie sio ne” do „Ste gny”. Obec nie „Po me ra nia” kła dzie du -
ży na cisk na te ma ty ak tu al ne. Sta ra się uchwy cić spra wy ka szubsz czy zny dzie ją ce
się tu i te raz i za pi sy wać je w ję zy ku przod ków. 

Cie ka wym zja wi skiem do ty czą cym cza so pi sma, któ re w ostat nim cza sie przy bra -
ło na si le, jest prze kład pol skich tek stów na ję zyk ka szub ski. Tłu ma cze nia pod ję to się
na ła mach „Po me ra nii” już w 1979 ro ku. Był to wiersz Ja ni ny Ku pa ły prze ło żo ny
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przez Aloj ze go Na gla. W na stęp nych la tach zna leźć mo żna by ło prze tłu ma czo ny
przez Ja na Trep czy ka wiersz Je ana -Ja cqu es Fu re ra. Po tem prze kła du utwo rów Bo -
le sła wa Le śmia na pod ję ła się Ida Cza ja w 2004 ro ku. Sta ni sław Jan ke z ko lei w 2010
ro ku prze tłu ma czył Pa na Ta de usza Ada ma Mic kie wi cza i je go frag ment opu bli ko -
wał w mie sięcz ni ku. Prze kła dy w mie sięcz ni ku do ty czy ły jed nak wy łącz nie li te ra -
tu ry i by ły to rzad kie przy pad ki. Wszyst ko zmie ni ło się w 2011 ro ku. Zu peł ną no -
wo ścią sta ło się tłu ma cze nie od te go cza su ar ty ku łów z ję zy ka pol skie go na ka szub -
ski. Przy czy nę ko niecz no ści za sto so wa nia ta kie go za bie gu, któ ry ma też kil ka po zy -
tyw nych skut ków, wy ja śniał obec ny re dak tor na czel ny pi sma, Ed mund Szcze siak
w stycz niu 2011 ro ku: „W ro ku, któ ry mi nął, po raz pierw szy od lat nie otrzy ma li -
śmy na „Po me ra nię” ani gro sza z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Bu dżet re sor tu zo stał po noć po wa żnie okro jo ny, no i dla nas nie star czy ło. (…) wy -
my śli łem spo sób na kon ty nu owa nie wy da wa nia „Po me ra nii”. (…) do dat ki w ję zy -
ku ka szub skim do tu je Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, któ re ma
w swym bu dże cie fun du sze na wspie ra nie cza so pism mniej szo ści na ro do wych i w ję -
zy ku re gio nal nym (…). Po mysł po le gał na tym, że by rów nież w głów nej „Po me ra -
nii” wpro wa dzić więk szą licz bę stron w ję zy ku ka szub skim. Re zul tat jest ta ki, że
naj bli ższy rok prze trwa my. I pew nie na stęp ne la ta rów nież. Ten nu mer jest już ukształ -
to wa ny we dle no wych za sad. Nie do ko na ła się żad na wiel ka re wo lu cja, ale zmia ny,
oczy wi ście, na stą pi ły. Naj wa żniej sza to ta, że nie któ re tek sty uka zu ją się w dwóch
wer sjach ję zy ko wych. W czę ści „Po me ra nii” po wta rza ją się więc te sa me tre ści, ale
za to wzro sła licz ba stron”.3

Wsku tek te go do mie sięcz ni ka do łą czył sztab tłu ma czy ka szub skich, któ ry sta le
pra cu je nad dwu ję zycz no ścią czę ści ar ty ku łów za miesz cza nych w „Po me ra nii”. Głów -
ne po żyt ki z in no wa cji, ja ką jest wpro wa dze nie tłu ma czeń, mo gą zmie rzać do in dy wi -
du al ne go po głę bie nia zna jo mo ści ję zy ka ka szub skie go. „Po me ra nia” rów nież w jesz -
cze więk szym stop niu sta no wi źró dło ma te ria łów do na uki ję zy ka ka szub skie go w szko -
łach i po ka zu je po stę py w ujed no li ca niu ję zy ka. Pi smo uznać mo żna za war to ścio we
źró dło wie dzy na te mat prze obra żeń ję zy ka ka szub skie go w prze cią gu pra wie pięć -
dzie się ciu lat. Za wie ra ono wie le przy dat nych in for ma cji o wy bit nych my śli cie lach,
przy bli ża ją cych swo im czy tel ni kom ję zyk mo wy oj ców. Dzię ki nie mu po siąść mo że -
my wie dzę za rów no o re gio nal nej tra dy cji, jak i współ cze snym ru chu ka szub skim.

Daw niej ka szubsz czy zna nie zaj mo wa ła aż po ło wy nu me ru „Po me ra nii”, co za -
cho dzi w obec nym cza sie. Mo żna więc za ry zy ko wać stwier dze niem, że „ko niecz ność”
przy czy ni ła się do te go, iż ję zyk ka szub ski zy skał na zna cze niu. Bo prze cież nie cho -
dzi tyl ko o to, że by o Ka szu bach mó wić, ale by po słu gi wać się tym ję zy kiem na co
dzień w mo wie oraz pi śmie, a dzię ki ta kie mu mie sięcz ni ko wi, jak „Po me ra nia” sta -
je się to mo żli we dla szer szej rze szy od bior ców.
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Nie wie my, ja ka bę dzie przy szłość „Po me ra nii”. W któ rą stro nę bę dzie zmie -
rzać, do ja kie go eta pu doj dzie? Czy obec na mo da na ję zyk ka szub ski nie prze mi nie?
Czy ni gdy nie za brak nie ka szub sko ję zycz nych dzien ni ka rzy, pi sa rzy, na uczy cie li,
pro fe so rów sku pio nych wo kół pi sma, chcą cych utrzy mać czy mo że na wet pod nieść
je go po ziom? Czy nie za brak nie tych, któ rzy mó wią po ka szub sku w do mu, na uli -
cy? Czy ten ję zyk nie sta nie się ję zy kiem gru py pa sjo na tów i ję zy ko znaw ców? Z od -
po wie dzią na za da ne py ta nia przyj dzie nam po cze kać zapew ne jesz cze przez na stęp -
nych pięć dzie siąt lat.
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N a te mat ka szub sko ję zycz nych in for ma cji ra dio wych mo żna po -
wie dzieć wie le do brych słów, jed na kże bez zbęd ne go do szu ki -

wa nia się znaj dzie my ta kże licz ne błę dy. Nie któ re spo śród nich przed -
sta wię w ni niej szym ar ty ku le.

Nie jest to wni kli wa ana li za, a je dy nie kil ka my śli, któ re zro dzi ły
się na pod sta wie prze słu cha nia pa ru na stu ra mó wek wia do mo ści. Zo -
sta ły one wy emi to wa ne pod ko niec sierp nia i na po cząt ku wrze śnia
bie żąc go ro ku przez dwie po pu lar ne sta cje – Ra dio Gdańsk i Ra dio
Kaszëbë. Pra gnę pod kre ślić, że oce nie pod da łem je dy nie ję zyk lek to -
rów, nie zaś „go ści”, rów nież wy po wia da ją cych się w pro gra mie. Frag -
men ty lek tor skie, jak to za zwy czaj ma miej sce w przy pad ku au dy cji
ra dio wych, wpierw zo sta ły przy go to wa ne w wer sji pa pie ro wej, a na -
stęp nie na gra ne. Dla te go też by ła oka zja, aby grun tow nie je po spraw -
dzać, a na wet po pra wić tuż po pierw szym na gra niu. Na to miast my,
na pod sta wie przed sta wia nych wia do mo ści, mo że my się co nie co do -
wie dzieć o ùżyt ko wej mo wie oj czy stej dzien ni ka rzy ra dio wych,
a w szcze gól no ści o ich kul tu rze ję zy ko wej. 

Na spo sób pol sko–li te rac ki

Pierw sze, co da je się za na li zo wać, to sche mat bu do wa nia zdań i ca -
łych wy po wie dzi. Co praw da, w więk szo ści sło wa są ka szub skie,
a na wet od cza su do cza su po ja wia ją się ma ło zna ne neo lo gi zmy, jed -
na kże szyk zda nia nie mal cał ko wi cie opie ra się na li te rac kiej pol sz -
czyź nie:

CHCIEJ MY ZMIE NIĆ 
WIA DO MO ŚCI
Piotr Dzie ka now ski
Tłu ma cze nie: Bo że na Ugow ska

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:53  Page 250



(po ni żej kur sy wą za pis jed ne go z od słu chań) 

Rëbôcë za blokùją wi tro na trzë gòdzënë kra jo wą drogã nr 6 w Le snicë pòd
Lãbòrgã. Òd 11.00 przed pôłniã bdą chòdzëlë pò pa sach. Na nen ôrt chcą za -
pro te sto wac procëm kôra nim jich za ło wie nié pòmùchla òb czas za kazë w 2007
r. Eùro pejskô kòmi sja zakôza pòlsczim rëbôkóm ło wie niô, bò skùńcził sã li -
mit rëbów na wschòdnym Bôłce. Ta de cy zja, we dle rëbôków bëła wëdónô
na pòdsta wie nieprôwdzëwëch wia dłów ti czącëch sã za so bów pòmùchla. Pò
pro te stach rëbôków spra wą za jął sã Tribùnał Kònsti tu cyj ny ja czi ùznôł, że ni
mòżna ka rac ar ma to rów za prze kro cze nié li mi tów pòłowòwëch. Tim czasã mi -
ny sterstwò gbùrzëznë nie chce te ùznac.(12.09.)

Przyj rzyj my się rów nież, dla po rów na nia, tłu ma cze niu w ję zy ku pol skim:

Ry ba cy za blo ku ją ju tro na trzy go dzi ny kra jo wą dro gę nr 6 w Le śni cy pod Lę -
bor kiem. Od 11.00 przed po łu dniem bę dą cho dzi li po pa sach. W ten spo sób
chcą za pro te sto waæ prze ciw ka ra niu ich za ło wie nie dor sza w cza sie za ka -
zu w 2007 r. Eu ro pej ska ko mi sja za ka za ła pol skim ry ba kom ło wie nia, bo skoń -
czył się li mit ryb na wschod nim Bał ty ku. Ta de cy zja, we dług ry ba ków, zo sta -
ła wy da na na pod sta wie nie praw dzi wych in for ma cji do ty czą cych za so bów
dor sza. Po pro te stach ry ba ków spra wą za jął się Try bu nal Kon sty tu cyj ny, któ -
ry uznał, że nie mo żna ka rać ar ma to rów za prze kro cze nie li mi tów po ło wo -
wych. Tym cza sem Mi ni ster stwo Rol nic twa nie chce te go uznać.

In ny przy kład:

Mia sto Gdi nia wëdô wnet ka 6 mln złotëch na zlep sze nié mie sczi kòmùni ka -
cji. Ò dodôwné dëtczi òd dłëgszégò cza su pro szą za rządë PKM, PKA i PKT.
Mòżlëwé je, że ju pòd kùńc rokù we wszëtczich gdiń sczich au tobùsach i tro -
lejbùsach skùńczi sã zakłôda nié ka me rów i jinëch zlep sze niów, chtërne pòpra -
wią bez piek i wi dza łosc rézë. Apart no dlô nifùlsprawnëch le dzy. Po ło wa
dëtków pùdze na spła ce nié kòsztów ben zynë. Ji wësoczé prizë są ùce miãgą
dlô kòmùni ka cyjnëch fir mów.... Pó czi co, kòmùni ka cyjné wëcma niznë żda ją
na roz sądzënk wëszëznów mia sta. Je żlë bãdze òn do bri to zmianë za czną sã
la tos, abò na zôczątkù 2012 r. (22.08.)

Spójrz my rów nież na wer sję pol ską:

Mia sto Gdy nia wy da pra wie 6 mln zł na po lep sze nie miej skiej ko mu ni ka cji.
O do dat ko we pie nią dze od dłu ższe go cza su pro szą za rzą dy PKM, PKA i PKT.
Mo żli we jest, że już pod ko niec ro ku we wszyst kich gdyń skich au to bu sach
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i tro lej bu sach skoń czy się za kła da nie ka mer i in nych ulep szeń, któ re po pra -
wią bez pie czeń stwo i ja kość pod ró żo wa nia, zwłasz cza dla nie peł no spraw nych
lu dzi. Po ło wa pie nię dzy pój dzie na spła ce nie kosz tów ben zy ny. Jej wy so kie
ce ny są praw dzi wym utra pie niem dla firm ko mu ni ka cyj nych... Pó ki co, ko mu -
ni ka cyj ne przed się bior stwa cze ka ją na roz strzy gnię cie władz mia sta. Je że li
bę dzie do bre to zmia ny za czną się w tym ro ku, al bo na po cząt ku 2012 r. 

Wy nik jest pro sty. Wy star czy za le d wie pod sta wić sło wa, krót kie fra zy i go to we. Nie
da się ukryć, że pod ło żem [re da go wa nych wia do mo ści – przyp. tłu ma cza] by ły zda -
nia w wer sji pol sko ję zycz nej.

Ubó stwo ję zy ko we

Nie tyl ko zda nio wo – zna cze nio we sche ma ty sma ga ją uszy ra dio słu cha czy. Ra zi rów -
nież ubó stwo słow ne. Zacz nij my od ta kie go przy kła du. 

W jed nej ze sta cji ra dio wych za po mnia no, że ka szubsz czy zna po sia da wię cej niż
jed no okre śle nie dla pol skie go sło wa „jed nak”: rów nak, tec, doch, kò, jed nakò, në
kò. Po dob nie sy tu acja mia ła się ze sło wem „czi le” – za po mnia no o je go sy no ni mie
„pôrã”. Kło pot spra wia rów nież sło wo „żni wa”. Uży wa ne jest za mien nie w dwo ja -
kim ro zu mie niu: raz ja ko „ko sze nie zbo ża”, dru gi ja ko „plo ny”. To tak, jak by ka -
szubsz czyź nie za bra kło ró żnych in nych słów i wy ra żeń opi su ją cych zbiór ro ślin, np.:
se cze nié zbòża, sëpa nié zôrna, pòla wëdałë wie le/ma ło zôrna, itd. (ko sze nie zboż,
wy daj ność ziar na, z pól ze bra no du żo/ma ło ziar na, itd.). In na roz gło śnia, choć
w mniej szym nie co za kre sie, też nie ustrze gła się ję zy ko wej mier no ści. Tu na przy -
kład [w jed nej z au dy cji – przy pis tłu ma cza] ta kim sło wem by ła „ùczba” (w ro zu -
mie niu „na uka” bądź „lek cje”), a prze cież tak ła two je za stą pić po ję cia mi: nôùka,
rod nomòwné zajmë (zajmë rod ny mòwë), naùcza nié. 
Oto przy kła dy ob ra zu ją ce po wy ższe roz wa ża nia:

Blós czi le dni òsta ło do kùńca òżni wi nów. Czejbë nié lëché wio dro to wszëtczé
żni wa na lazłëbë sã ju w zbòżow ni cach. Rów nak la tos żni wa pòdze loné bëłë
na dwa dzéle. Pro blemã je téż wiôlgô roz ma ji tosc w żni wach. Òżi ni winë
zaczãłë sã la tos kąsk chùdzy jak wied no, bò ju w slédnym tidzéniu lëpiń ca. Ma -
szinë rów nak zja chałë z pòlów bez wiôldżé desz cze, a żni wa bëłë na dobré
zaczãté do piérze pò czi le dniach. Terô są blëżi kùńca. Strzédnô wielëna żni -
wów je dosc dobrô, ju wernô do ti z łoń sczégò rokù. Rów nak żni wa nie są
równé ù wszëtczich gbùrów, roz ma ji tosc je ba ro wiôlgô. Dobré plónë na wet -
ka do 8 to nów pszénicë z hek ta ra ma ją gbùrzë, chtërny apart no mielë starã 
ò swòjé zbiorë. Ù gbùrów, chtërny mielë mni szczescô co do wio dra żni wa są
na wet ka czi le ra zy mniészé.(26.08.)
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200 sztëk dzôtków rëgnie ùczbã kaszëbsczégò jãzëka w wej row sczich szkòłach.
Pò ak cji Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô na lezlë sã chãtny do ùczbë, jed -
nakò jak sã òkôzywô dërchem felëje szkólnëch. Szu kómë kògòs, chto mógłbë
pòpro wadzëc ùczbã w jesz dwùch szkòłach....(31.08)

Ta kich po wtó rzeń słow nych znaj dzie my znacz nie wię cej. Owe ubó stwo ję zy ko we
od naj dzie my rów nież ana li zu jąc uży cie form cza sow ni ko wych. Na si ra dio wi pre -
zen te rzy ze szcze gól nym pie ty zmem uży wa ją słów: „bëc” (być), nie co mniej „miec”
(mieć) al bo „jic” (iść). Po ni żej przy kład ta kiej wy po wie dzi:

Aka de mia Wòjno wi Ma rinë w Gdi ni w nôblëższich la tach mòże ju òprze stac
bëc wëższą szkòłą. Tak wëchôdô z pla nów mi ny ster stwa nôro do wi òbarnë
sparłãczonëch z ùcze nim òficérów. Rów nak do zmia nów jesz da lek,
a przëdstôwco wie szkòłë nie chcą za wie le ga dac ò ti spra wie. Gdińskô AMW
je je dur ną szkòłą w kra ju, chtërna ùczi òficérów pòlsczi wòjno wi ma rinë. Je -
żlë bãdą zmianë to bãdze zro bionô jed na szkòła, chtërna mdze sztôłcëc
òficérów wszëtczich lą dowëch, lëftnëch a téż mòrsczich sëłów. Tedë szkòłë
w Gdi ni, Dãblënie a Wro cła wiu nie mdą ju dłëżi na pra wach wëższi szkòłë.
Miast tegò miałëbë òne stac sã òstrzód ka ma szkòle niów dlô roz ma jitëch
òddzélów ar mii. Ab sol wencë cy wilnëch szkòłów mòglëbë do sta wac tam
òficérsczi pa tentë. Pòczi co są to blós ùdbë, je żlë za czną miec mòc, nót bãdze
trzëmac sã nowégò pra wa.(22.08.)

Bądź też:

Pòmòrsczé lasë òd przińdnégò rokù bãdze sprôwdzywôł szpe cjal ny fli ger bez
òbsadë. Nowé roz rze sze nia ma ją przedë wszëtczim pòma gac, żebë chùtkò na -
lezc òdżin w nôba rżi za gro żonëch môlach. Ta czi fli ger je pòspól ną pòdji mi -
zną môlo wi di rek cje la sów państwòwëch we Gduńskù i Pòmòrsczi Aka de mii
w Stołpskù. Nôwiãkszé ògniowé zagrôżbë w la sach w pòmòrsczim wòje wódz -
twie są w nôblëższim òkòlim Trój gar du. W la sach wkół Gduń ska, Sopòtu,
Gdi ni dzéń w dzéń je wie le miesz kań ców òkòlégò, a téż let ni ków. I to gwësno
w tëch môlach pôli sã nôwiãcy ògnia. Jak cwier dzą przedstôwco wie państ -
wòwëch la sów taczé fligrë mògłëbë ba ro chùtkò pòma gac dôwa jącë wia dła
ò zagrôżbach... Fli ger bãdze wëkùstrzo ny bez wëdzél bënowégò bez piekù
Aka de mii w Stołpskù. Nót je jesz do dac, że nen rok je nôba rżi bez piecz nym
òd czi lenôsce lat na pla cu, chtëren sprôwiô gduńskô di rekcjô do pòłowë zélni -
ka òdżin pòlił sã 45 ra zy. Łoń sczégò rokù w tim sa mim cza su òdżin béł wi cy
jak 90 ra zy.(23.08.)
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Błę dy ję zy ko we

Dzien ni ka rze ra dio wi uży wa ją rów nież słów w nie po praw nym zna cze niu. W tej gru -
pie błę dów znaj dzie my: „òżni winë” ja ko „żni wa”, a to prze cież „do żyn ki”; „le snik”
(pra cow nik le śny) miał by być „le snym” (le śni czym), zaś „le snictwò” (le śnic two),
„le syństwã” (le śni czów ką); „apart no” – to nie „szcze gól nie, zwłasz cza”, tu w miej -
sce sy no ni mu po win no się po ja wić sło wo – „òsoblëwò”; „rëgnąc”, że by mo gło zna -
czyć „zaczënac” (za czy nać) mu si jesz cze otrzy mać przy imek „z”, brzmi wów czas:
„rëgnąc z”; „ma ri na” to „ma ry narz”, a nie „ma ri nar ka”, co praw da J. Trep czik w swo -
im słow ni ku po le ca: „òficér ma rinë”, ale na oskre śle nie „ma ri nar czi” (ma ry nar ki)
po da je tyl ko„mòri ni zna” abò „òkrãcëzna”. 

Zwa żmy rów nież na sło wa i wy ra że nia nie przy sta ją ce, zwłasz cza do ka szubsz -
czy zny pu blicz nej: „szau er te le fón” (po tocz na na zwa te le fo nu ko mór ko we go; kal ka
słów „szau er” (ko mór ka) i „te le fón”) za miast „mòbil czi” bądź zwy czaj nie „te le fó -
na”; „100 sztëk lëdzy”, pod czas gdy for mą po praw ną jest „100 lëdzy”, „zwëskac”
(za ro bić, zy skać) nie za wsze ozna cza „skòrzëstac” (sko rzy stać, wy ko rzy stać, uzy -
skać), a już ni gdy „wziąć udział”; „ma ri na” (ma ry narz)”, nie mo że być uży te dla po -
ję cia „ma ri ni zna” (ma ry nar ka); po szcze gól ne „òddzéle ar mii” (od dzia ły ar mii) – to
bar dziej „dzél”, „ôrt wòjska” (for ma cja, jed nost ka woj sko wa), gdyż „òddzél” w pol -
skim zna cze niu „od dział” to nie to sa mo, co "ro dzaj sił zbroj nych”; la sy bę dzie
„sprôwdzôł” spe cjal ny sa mo lot – tu jed nak cho dzi bar dziej o do glą da nie, dba nie”
niż o sprôwdza nie, stąd też od po wied niej szy mi by ły by sło wa: „dozérôł”, „pi lowôł”
(do glą dał, strzegł); „wi dza łosc rézë” (wspa nia łość pod ró ży) – z pew no ścią cho dzi ło
tu o „pësznotã”, “snôżotã” (du mę, pięk no), wo bec te go po praw nie na le ża ło by użyć
sło wa: „jakòsc” (ja kość), zaś „rézã” (pod róż) ter mi nem „ja cha nié” (jaz da).

Na za koń cze nie

Po wy ższy krót ki prze gląd pro ble mo wy da je pod sta wy do wy snu cia wnio sku, iż na -
si pre zen te rzy ra dio wi mu szą po pra wić swo ją ka szubsz czy znę. Tłu ma cze nie z ję zy -
ka pol skie go cią gnie za so bą szyk zda nia wła ści wy pol sz czyź nie. Być mo że nie jest
to naj gor szy błąd, sko ro mo żna, sto su jąc ten sche mat, wy po wie dzieć się po ka szub -
sku. Jed na kże mier ność ro dzi się też z za po mnie nia ogól no ję zy ko wych norm, wy -
ko rzy sty wa nych przy two rze niu tek stów – zbyt wie le po wtó rzeń da nych słów lub,
co dla wia do mo ści istot ne, ma ła ich czy tel ność. Je że li w do dat ku słow nik jest ubo -
gi, bra ku je fra ze olo gii i in nych cech wła ści wych ro dzi mej mo wie, w ete rze sły szy -
my ję zy ko wą twór czość wła sną.

Spójrz my jed nak i z dru giej stro ny. Nie do pra co wa li śmy się bo ga te go wa chla rza
wzor ców ję zy ka pu blicz ne go czy tek stów, na pod sta wie któ rych mło dzi przy go to wy -
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wa li by wia do mo ści, in for ma cje me te oro lo gicz ne, po li tycz ne, go spo dar cze itd. Po -
nad to, naj ob szer niej sze źró dło ka szubsz czy zny tra dy cyj nej, a za ra zem so lid na pod -
sta wa do upra wia nia tej pu bli cy stycz nej – słow nik ks. Ber nar da Sych ty, prak tycz -
nie jest nie do zdo by cia. Stąd też nie po win no dzi wić, że dzien ni ka rze po zba wie ni
warsz ta tu uży wa nia rod nej mo wy, nie po sia da ją po lo tu w po słu gi wa niu się ję zy -
kiem. Są dzę, że war to by ło by z ni mi po roz ma wiać o ich za da niach, ocze ki wa niach
sta wia nych przed ni mi, ich po glą dzie na sy tu ację.

Przy kła dy in nych od słu cha nych wia do mo ści:

100 sztëk lëdzy pòstãpny rôz ùdo ka zni, że Za tokã Pùcką ji dze przeńc piech -
ti. Zro bi to w nie dzelã. Wërëszi z Kùsfel du do Rewë. Razã 12 km. Mòżlëwé je
to dzãka Re wie Méw, wiôldżi mielëznie na za to ce. Gôdô ùdbòdôwca mar -
szu... Òrga ni za torzë ma ją òsta wioné 10 pla ców dlô chãtnëch, ja czi zgło szą
sã w dzéń mar szu. Sle dze ma ją ùdbóné wlezc do wòdë ò pół dze są ti re no.
Marsz mô sã skùńczëc ò czwiôrti pò pôłnim w Re wie. 
...
Przed na ma pòsob ny week end wa ka cjów. Na Kaszëbach, jak wied no, nie za -
felëje pla ców, dze nót je bëc. W Òstrzëcach Trze cy Fe sti wal Mùzycznëch
Przëjem no sców. Dzysô za gra ją midzë ji ny ma Krësztof Ki liań sczi a Edi ta Gep -
pert, a ji tro Re na ta Prze mik i Grzégòrz Tur nau. Dzysô we Wdzy dzach téż za -
czi na ją sã Dni z Ba zu ną, a ji tro w Lëza kach w gmi nie Kòscérzna òdsło niãtô
mdze tôblëca ùpa miãtnia jącô smierc Trąbë z Żëcô a Przigòdów Remùsa.
Swòjã ro ze gracjã bãdą téż mielë miesz kańcë Gliń cza w gmi nie Żukòwo. Na fe -
stin rôczi szôłtëska...
W week end je nót téż słëchac” (19.08.)

Dlôcze bańt ka tak dzyw no wëzdrzi, skąd ka bòcón mô czer wio ny dzób, a jak
pòwstôł klôsztór w Żôrnów cu – taczé a jiné bôjczi czëtóné bez Kaszëbów
znónëch, a ta czich ja czich wôrt je pòznac mdze mòżna ùczëc na plat ce, jakô
je efektã spòlëzno wi kam pa nii „Kaszëbsczé ba ja nia”. Ak cja rëchto wónô je
bez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié a Ra dio Gduńsk. „Kaszëbsczé Ba ja -
nia” to kam pa niô ma jącô zachãcëc do czëta niô w rod ny mòwie w do do mach.
Co bë przënãcëc do głosnégò czëta niô pò kaszëbskù nôle pi dac Kaszëbóm
do bri przikłôd. Dlôte w kam pa nii ùdzél wzãlë pro fe sjo na liscë, a téż ta czi
lëdze, ja czi ze stu dij nym mi kro fónã nie są jesz òbez nó ny. (5.09.)

Dzéń w dzéń dzecë do sta ją brzôd i ògar do wiznã w tim jab ka, krëszczi, a téż
mar szew, miod ną pa prikã i ra di sczi. Łoń sczégò szkòłowégò rokù z pro gramë
zwëska ło 64 tës. dze cy z Pòmòrzô, to 98% szkòłów, chtërne miałë taczé
prawò... Dze ja nié pro gramù sprôwdzô In sti tut Żëwnotë i Żëwie niégò. Pierszé
wëszłoscë bãdzemë znac za czi le miesãcy. (24.08.)
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Wio dro je dobré, dlôtë la tos chùdzy jak wied no zaczãło sã zbiéra nié grzëbów.
Czi le lëdzy w roz ma jitëch môlach Pòlsczi ju zgùbi ło sã òb czas wéńdze niô
do la su. W naj im òkòlim na szczescé donëchczôs nie bëło taczégò przëtrôfkù.
Mùszimë rów nak pa miãtac ò przédnëch wskôzach bez piekù. Jak òstrzéga ją le -
snicë nôle pi bëłobë nie jic do la sa òsób no, a na wet ka je żlë ji dzemë w kar nie,
dôwac bôcze nié czë nie òdchôdómë za da lek. Czej jed nak ju sã zgùbimë, przede
wszëtczim mùszimë bëc spòkój nym. Nôle pi jic le sną dar gą do ka miannégò,
tak pòzwónégò łączbòwégò stołp ka. Je żlë pòwiémë bez te le fón le snikòwi abò
szan da róm pòzwã nad le snic twa i nu mer, ja czi mòżna na lezc na ta czim stołpkù,
tej bãdze mòżna do kład no na lezc môl, w chtërnym jesmë. Dlôte wôrt je miec
ze so bą szau er te le fón. (25.08.)
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K a szu bi sta no wią spo łecz ność po słu gu ją cą się wła snym ję zy kiem
o sta tu sie ję zy ka re gio nal ne go. Sza cu je się, że w 550 ty sięcz nej

gru pie oko ło po ło wa po słu gu je się ję zy kiem ka szub skim. Dla ta kiej
licz by od bior ców war to my śleć o sto sow nej ofer cie me dial nej. Dzia -
ło się to zresz tą i w cza sach PRL, zde cy do wa nie mniej przy chyl nych
re gio nal nym spo łecz no ściom. Po cząt ko wo by ły to pi sma: Zrzesz
Kaszëbskô, Kaszëbë, po tem Biu le tyn Zrze sze nia Ka szub skie go (obec -
na Po me ra nia). Dziś mo żna wy mie nić wie le ga zet, któ re po dej mu ją te -
ma ty kę ka szub ską, czę sto w ję zy ku ka szub skim. 

Z me diów elek tro nicz nych war to wspo mnieć po wo ła ny w 1990
ro ku, w wy ni ku sta rań Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, a ta kże
po sła An to nie go Fur ta ka, pro wa dzo ny przez Iza be lę Tro ja now ską,
a od 1995 r. przez Eu ge niu sza Prycz kow skie go (przez trzy pierw sze
la ta wspól nie z Ar tu rem Ja błoń skim) ma ga zyn „Rodnô Ze mia” nada -
wa ny w TV Gdańsk. Trwa ją ca po cząt ko wo 25 mi nut au dy cja po ka zy -
wa na by ła raz w ty go dniu, w la tach 2005–2008 by ło to na wet 30 mi -
nut ty go dnio wo. W sierp niu 2008 ro ku pro gram za wie szo no (te le wi -
zja tłu ma czy la to bra kiem fi nan sów), jed nak po pro te stach śro do wi -
ska wró cił pod ko niec wrze śnia w 10-mi nu to wym wy mia rze, za to już
po mie sią cu, na po cząt ku li sto pa da skró co no go do 10 mi nut. Po wstał
też ko lej ny 10-mi nu to wy pro gram Te de jo. W lu tym 2010 ro ku Rodnô
Ze mia zo sta ła zre du ko wa na do dwu dzie stu mi nut mie sięcz nie,
a pod ko niec te goż ro ku cał ko wi cie zdję ta z an te ny..

1 Opra co wa no na pod sta wie stron in ter ne to wych Me dia Kaszëbë, ma te ria łów pro -
mo cyj nych spół ki, pu bli ka cji w pra sie, In ter ne cie, roz mów z pra cow ni ka mi CSBTV

KAS ZUB SKO JĘ ZYCZ NA 
OFER TA W CSB TV1

Da nu ta Pioch
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W świat ka szub skich me diów wpi sa ło się rów nież pu blicz ne Ra dio Gdańsk. Na -
da je ono w nie dzie lę 55 min. pro gram „Na bôtach i w bòrach” oraz co dzien ny pro -
gram in for ma cyj ny „Klëka” (któ re go emi sję w tzw. do brym cza sie an te no wym ostat -
nio ogra ni czo no). Na tym po lu za pi sa ło się rów nież Ra dio Ko sza lin pro wa dząc au -
dy cje ka szub skie.

W grud niu 2004 ro ku roz po czę ło nada wa nie Ra dio Kaszëbë. Wła ści cie le sza cu -
ją, że za sięg sta cji ob jął już 800 tys. miesz kań ców po wia tów puc kie go, wej he row -
skie go, kar tu skie go, ko ścier skie go, czę ści po wia tów by tow skie go, choj nic kie go i lę -
bor skie go oraz Trój mia sta. Za tem od mo men tu uru cho mie nia do chwi li obec nej udział
sta cji w re gio nal nym ryn ku ra dio wym wzrósł o 164%.

Od 1 sierp nia 2010 r. za czę ła nada wa nie pierw sza sa te li tar na te le wi zja CSB TV,
pro wa dzo na, wraz z Ra diem Kaszëbë, przez spół kę z o.o. „Me dia Kaszëbë”. Skrót
csb (od ła ciń skie go sło wa Cas su bia) zo stał wzię ty z mię dzy na ro do wej kla sy fi ka cji
ję zy ków, w któ rej, we dług nor my ISO 639-2, zo stał za pi sa ny ję zyk ka szub ski. W 2001
r. ta kim skró tem zo sta ły też ozna czo ne ka szub skie zbio ry w bi blio te ce Kon gre su Sta -
nów Zjed no czo nych. 

Przed włą cze niem sy gna łu dla pierw szej w hi sto rii ka szub skiej te le wi zji Ar tur
Ja błoń ski – je den ze współ wła ści cie li – mó wił, iż przy go to wa nia do star tu trwa ły
po nad rok. W koń ców ce ma ja zo stał zło żo ny wnio sek do KRRiT o przy zna nie kon -
ce sji. W lip cu przy zna no kon ce sję dla CSB TV uchwa łą z dnia 20.07.2010r. Ca ły li -
piec 2010 ro ku eki pa przy go to wy wa ła wła sne pro gra my i 30 lip ca ka nał za in au gu -
ro wał emi sję te sto wą. Do kład nie 1 sierp nia naj po pu lar niej szy w Pol sce sa te li ta Hot
Bird 13E za czął prze ka zy wać sy gnał na czę sto tli wo ści 11,320 GHz (prze kaz nie ko -
do wa ny – Free To Air), a twór cy przed się wzię cia pra co wa li nad mo żli wo ścią umiesz -
cze nia ich pro gra mu w ofer cie plat form cy fro wych, co uda ło się osią gnąć (Cy fro wy
Pol sat – ka nał 143, Cy fra + ka nał 143, Plat for ma N – ka nał 155, Plat for ma Oran ge
– ka nał 123), jak też nie któ rych te le wi zji ka blo wych (Vec tra w Wej he ro wie, TVK
w Puc ku, Po la ris w He lu, Te le wi zji Ka blo wej w Strze bie li nie) czy Te le wi zji na Kar -
tę. Po do ko na niu sza cun ko wych ob li czeń usta lo no, iż da ło to do stęp do 6,8 mi lio nów
te le wi dzów (33% za się gu w ca łej Pol sce). 

Ar tur Ja błoń ski, peł nią cy w mo men cie uru cha mia nia te le wi zji funk cję pre ze sa
Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, za mie rzał po cząt ko wo pro wa dzić te le wi zję
przy współ udzia le na czel nej or ga ni za cji Ka szu bów. Po zło że niu Ra dzie Na czel nej
ZKP pro po zy cji uczest nic twa w pro jek cie nie do szło jed nak do po ro zu mie nia i te le -
wi zja ru szy ła ja ko pry wat na, w za sa dzie ro dzin na spół ka, współ pra cu ją ca ści śle
z dzia ła ją cym już sześć lat ra diem. Oba me dia mia ły się wza jem nie uzu peł niać, a po -
cząt ko wo te le wi zja wy raź nie ko rzy sta ła z wzor ców wy pra co wa nych przez ra dio.
Do two rze nia pro gra mów, pro wa dze nia ich i ob słu gi urzą dzeń prze wi dzia no 50 tech -
ni ków i dzien ni ka rzy. Sza co wa no, że te le wi zja zy ska do ce lo wo dwa mi lio ny wi dzów
z Po mo rza. Pro gno za ta ka zo sta ła opar ta na fak cie, iż więk szość od bior ców z te re -
nu nie ma do stę pu do te le wi zji ka blo wych i ko rzy sta ra czej z an ten sa te li tar nych.
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Na py ta nia do ty czą ce ren tow no ści lo kal nej te le wi zji wła ści cie le od po wia da li, iż pod -
cho dzą do spra wy bez obaw – li cząc na re kla mo daw ców oraz do ta cje MSWiA (któ -
re są za gwa ran to wa ne dla mniej szo ści i ję zy ka re gio nal ne go w pol skim usta wo daw -
stwie). Nie ma łą za chę tę sta no wił też suk ces dzia ła ją cej już od dwóch lat ślą skiej Te -
le wi zji Si le sia. Dy rek cje obu te le wi zji wy mie ni ły się do świad cze nia mi, a na wet pod -
ję ły uzgod nie nia do ty czą ce współ pra cy w przy szło ści. 

Po cząt ko wo te le wi zja ofe ro wa ła pięć go dzin au tor skich pro gra mów dzien nie.
Część w go dzi nach po ran nych mia ła lżej szą struk tu rę te ma tycz ną (po ra dy, roz mo -
wy) i by ła pro wa dzo na zwy kle na ży wo, dru ga zaś, po mię dzy go dzi na mi 17,00
a 19,00, ofe ro wa ła in for ma cje i pu bli cy sty kę. Z gó ry za ło żo no, że pro gra my te nie
bę dą nada wa ne tyl ko w ję zy ku ka szub skim. Twór cy tłu ma czy li, iż cho dzi ło o po ka -
za nie dwu ję zycz no ści i wie lo kul tu ro wo ści Ka szu bów, na to miast po wa żna przy czy -
na ta kie go sta nu rze czy tkwi ła też w chę ci po zy ska nia szer szej rze szy od bior ców, dla
któ rych ję zyk re gio nal ny sta no wił by nie chyb nie prze szko dę. W pro gra mach z udzia -
łem go ści za ło żo no, że w sy tu acji gdy pro wa dzą cy i gość bę dą ka szub sko ję zycz ni,
to w tym ję zy ku bę dzie od by wa ła się roz mo wa. Je śli na to miast gość bę dzie po słu -
gi wał się ję zy kiem pol skim, to pro wa dzą cy rów nież przej dzie na ten kod ję zy ko wy.

Ge ne ral nie pla ny co do ofer ty pro gra mo wej by ły na wstę pie dość am bit ne: za -
kła da no re ali za cję co naj mniej dwu pre mier fil mo wych w ty go dniu, baj ki z dub bin -
giem ka szub skim, pro gra my roz ryw ko we, du żo in for ma cji i lo kal nych re por ta ży
oraz, ja ko wi zy tów kę, te ma ty kę mor ską: jej daw ne tra dy cje i no wo cze sne tren dy.
Z pro duk cji wła snych naj wa żniej szy mi po zy cja mi pro gra mo wy mi w ofer cie by ły:

n Ò tim a nym / O tym i owym, pierw szy z przy go to wa nych pro gra mów, emi to -
wa ny od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach przed po łu dnio wych, po my śla ny
w kon wen cji te le wi zji śnia da nio wej, gdzie do mi no wa ły fe lie to ny, po ra dy, wia -
do mo ści prze ka zy wa ne w lżej szej for mu le. W ra mach tej pro po zy cji znaj do -
wa ło się też miej sce na prze gląd lo kal nej pra sy, stron in ter ne to wych oraz pro -
gno zę po go dy. Roz mo wy z go ść mi pro wa dzi li głów nie pre zen te rzy „Ra dia
Kaszëbë” w ję zy ku pol skim i ka szub skim (w za le żno ści od te go ja kim ję zy kiem
po słu gi wał się gość);

n Swiat wkół naji / Świat wo kół nas, emi to wa ny co dzien nie w tzw. „do brych go -
dzi nach oglą dal no ści”, tj. po mię dzy 17,00 a 19,00. Pro gram po świę co ny prze -
ka zo wi in for ma cji, pu bli cy sty ce, po li ty ce, spra wom spo łecz nym i go spo dar czym,
pro wa dzo ny przy udzia le za pra sza nych go ści. Spo ro cza su prze zna cza no w nim
na dys ku sje i ko men ta rze na te mat naj wa żniej szych wy da rzeń da ne go dnia na Po -
mo rzu. Pro gram re ali zo wa ny po cząt ko wo w ję zy ku pol skim (więk szość ma te ria -
łu). O go dzi nie 18,00 otwie rał go ka szub sko ję zycz ny flesz in for ma cji Wia dła. Cie -
ka wą ka szub sko ję zycz ną po zy cją w tym blo ku by ła rów nież „Klëka” (ser wis 
in for ma cyj ny z wia do mo ścia mi spor to wy mi i pro gno zą po go dy). Koń ców kę 
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te goż pa sma in for ma cyj no -pu bli cy stycz ne go sta no wi ły ma ga zy ny go spo dar cze
(Po mor ska kro ni ka biz ne su), rol ni cze (Te mat wiej ski) i in ter wen cyj ne (Kon takt).

n Bùten Szëku / Po za nor mą – no we pro duk cje po ja wia ły się w ka żdy wto rek w po -
po łu dnio wym blo ku. Pro gram pre zen tu ją cy wa żne spra wy miesz kań ców re gio -
nu w ich śro do wi sku. Re por te rzy od wie dza li lo kal ne spo łecz no ści i pró bo wa li
przed sta wiać to, co cie szy bądź nie po koi. Ka żdo ra zo wo pre zen to wa na by ła in na
miej sco wość Po mo rza, co przy cią ga ło nie wąt pli wie no wych wi dzów. Pro gram
dwu ję zycz ny.

n Kon takt – to ma ga zyn re por te rów po ja wia ją cy się w ka żdy pią tek w go dzi nach
po po łu dnio wych, trak tu ją cy o wa żnych dla śro do wi ska spra wach, któ re nie jed -
no krot nie by ły pro ble ma tycz ny mi. Przy po mo cy eks per tów pró bo wa no je roz wi -
kłać, udzie lić do brych rad, wska zać spo so by ra dze nia so bie z ni mi. Re ali zo wa -
ny w ję zy ku pol skim.

n Wio dro / Po go da – emi to wa na czte ry ra zy dzien nie. Przy go to wy wa na na bie żą -
co na pod sta wie od czy tów map sa te li tar nych.

Wpro wa dzo no też na an te nę pro duk cje czę ścio wo po cho dzą ce z ze wnątrz. Naj wa ż-
niej szy mi z nich by ły:

n Re duk tor – emi to wa ny we wtor ki i czwart ki w póź niej szych go dzi nach wie czor -
nych pro gram mo to ry za cyj ny. Cał ko wi cie pol sko ję zycz ny.

n Mòrze mòżno sców / Mo rze mo żli wo ści – uka zu ją cy się w nie dziel ne przed po łu -
dnia ma ga zyn ma ry ni stycz ny, re ali zu ją cy spra wy zwią za ne z mo rzem i mo żli -
wo ścia mi re gio nu wy pły wa ją cy mi z ra cji tej lo ka li za cji. Po ru sza ne te ma ty to: go -
spo dar ka, sport, tu ry sty ka, re kre acja i sze ro ko po ję te dzie dzic two mor skie. Pro -
duk cja wła sna z wy ko rzy sta niem ma te ria łów ze wnętrz nych, re ali zo wa na w ję zy -
ku pol skim.

Pro po zy cje pro gra mo we ule ga ły po sze rze niu. Za pla no wa no ko lej ne:

n De sti ned He arts / Ska za ni na mi łość – se rial azja tyc ki, emi to wa ny pięć dni w ty -
go dniu, z ka szub skim dub bin giem i pol sko ję zycz ny mi na pi sa mi.

n Grifné Bôjczi / Baj ki Gryf ka – osta tecz nie nie do szło do re ali za cji tej po zy cji,
któ ra mia ła być opo wie ścią dla dzie ci emi to wa ną raz w ty go dniu, gdzie prze wod -
nią ro lę mia ła spra wo wać pa cyn ka gry fa, jak rów nież po stać z de mo no lo gii 
ka  szub skiej (Bòrowô Cot ka) oraz tro je dzie ci. Pro gram z za ło że nia miał być 
ka  szub sko ję zycz ny, wy ko rzy stu ją cy ma te ria ły ob ce (głów nie fil my).
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n Kaszëbi / Ka szu bi – pro gram po ja wia ją cy się raz w mie sią cu, przy go to wa ny
w for mie de ba ty po prze dza nej emi sją fil mu do ku men tal ne go, po świę co ny spra -
wom et nicz no ści Ka szu bów. Ję zy kiem prze ka zu był głów nie j. ka szub ski. Uzu -
peł nie niem ca ło ści by ły zwy kle ma te ria ły ob ce w po sta ci fil mu.

n Rzą dzymë sã sa mi / Rzą dzi my się sa mi – uka zu ją cy się raz w ty go dniu pro gram
po świę co ny sa mo rzą dom, ich dzia ła niom w dzie dzi nie roz wo ju Po mo rza. Idea
przy świe ca ją ca re ali za cji to po ka zy wa nie spraw zaj mu ją cych wło da rzy od szcze -
bla gmin ne go do wo je wódz kie go. Pro wa dzo ny w ję zy ku ka szub skim.

n Krôsniã Da wid / Kra sno lu dek Da wid – emi to wa na dwa ra zy w ty go dniu se ria -
lo wa opo wieść o kra sno lud ku, któ ry uczy ży cia w zgo dzie z przy ro dą. Baj ka
z dub bin giem ka szub skim, łą czą ca za ba wę z na uką.

n Spòrtowé Wia dła / In for ma cje spor to we – pro gram emi to wa ny raz w ty go dniu,
na stęp nie trzy ra zy w ty go dniu, po świę co ny spor to wym wy da rze niom Po mo rza.
Pro wa dzo ny w ję zy ku pol skim.

n Farwë kùchni / Ko lo ry kuch ni – wszyst ko dla lu bią cych ku chen ne eks pe ry men -
ty, pro gram emi to wa ny pięć ra zy w ty go dniu, z udzia łem mi strza kuch ni i wy -
bra ne go go ścia. Pre zen ta cja kuch ni świa ta, re gio nal nych po traw i do mo wych
eks pe ry men tów, pro wa dzo na w ję zy ku pol skim i ka szub skim.

n Wszëtczégò nôbëlniészégò/ Wszyst kie go naj lep sze go – pro gram w for mie kon cer -
tu ży czeń, z mo żli wo ścią prze sy ła nia ży czeń od wi dzów w for mie tek sto wej.
Dwu ję zycz ne pro wa dze nie, prze pla ta ne mu zy ką.

Na prze ło mie kwiet nia i ma ja 2011 r. (let nia ra mów ka) w ofer cie po ja wi ły się:

n Domôcëzna – ka szub sko ję zycz ny pro gram po świę co ny pre zen to wa niu re gio nal -
nych zwy cza jów i kul tu ry.

n Ma ga zyn rol ni czy – pro gram pol sko ję zycz ny ba zu ją cy na te ma ty ce oko ło rol -
ni czej.

n Na swòjim / Na swo im – pro gram re ali zo wa ny w te re nie, pre zen tu ją cy cie kaw sze
miej sca war te zwró ce nia na nie szer szej uwa gi, pro duk cja ka szub sko ję zycz na.

n Fa mi liowé gra nié / Ro dzin ne mu zy ko wa nie – je go za da niem by ło pre zen to wać
do ro bek licz nych na Po mo rzu ro dzin mu zy ku ją cych. Re ali zo wa ny głów nie w ję -
zy ku ka szub skim.
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n Za krą co ny w tuń cu / Za krę co ny w tań cu – za kła dał pre zen ta cję ze spo łów folk lo -
ry stycz nych i ka szub skich tań ców. Pro wa dzo ny w dwóch ję zy kach: pol skim i ka -
szub skim.

n Tak sã ba wią / Tak się ba wią – pre zen ta cja mu zy ki roz ryw ko wej na gra nej pod -
czas ró żnych im prez w te re nie. Pro wa dze nie po ka szub sku i po pol sku.

n Hitë Ra dia Kaszëbë / Hi ty Ra dia Kaszëbë – pro gram pre zen tu ją cy wy bra ne i chęt -
nie słu cha ne utwo ry mu zycz ne.

n Go spo da Ra dia Kaszëbë – pro gram roz ryw ko wy z udzia łem wi dow ni. Mu zy ka
z re gio nu, tań ce. Im pre zę pro wa dzą pre zen te rzy ra dia oraz te le wi zji. Raz w mie -
sią cu pro gram na ży wo.

n Mu zy ka ka szub ska – pre zen ta cja przy ró żnych oka zjach te le dy sków twór ców ka -
szub skich i ze spo łów dzie cię cych.

n Dze ja ło sã / Dzia ło się – mi gaw ki i ob raz ki z Ka szub, bez ko men ta rza.

Resz tę cza su an te no we go wy peł nia ją pro duk cje wła sne, m.in. do ku men ty Vi deo Stu -
dio Gdańsk, spo ty pro mo cyj ne sta cji, a ta kże blok te le dy sków, cykl re por ta ży „Bez
Ko men ta rza” oraz blo ki te le za ku pów.

Wśród ce lów, ja kie za ło żo no w mi sji CSBTV, zna la zły się na stę pu ją ce:

n zbu do wa nie re gio nal nych wię zi wśród miesz kań ców wie lo kul tu ro we go Po mo -
rza, 

n pro pa go wa nie mor skie go dzie dzic twa re gio nu w Pol sce,
n roz wi ja nie et nicz no ści Ka szu bów i ich chro nio ne go pra wem ję zy ka,
n pro mo wa nie do rob ku in nych wspól not re gio nal nych.

Dla spo łecz no ści ka szub skiej nie wąt pli wie naj wa żniej szym zdał się być cel trze ci,
te go od te le wi zji z na zwą CSB ocze ki wa no w spo sób szcze gól ny, ocze ki wa no też spo -
rych ilo ści ję zy ka ka szub skie go, co zo sta ło szyb ko zwe ry fi ko wa ne oświad cze niem,
iż „Pro gram te le wi zji ma cha rak ter uni wer sal ny, jed nak w spo sób szcze gól ny jest
skie ro wa ny do bli sko 2,5-mi lio no wej spo łecz no ści Ka szu bów i miesz kań ców Po mo -
rza, ich po tom ków roz sia nych od Eu ro py Za chod niej po Ame ry kę Pół noc ną oraz
miesz kań ców in nych re gio nów Pol ski za in te re so wa nych Po mo rzem i te ma ty ką mor -
ską”. Wy cho dząc z ta kie go za ło że nia nie na le ża ło się spo dzie wać do mi nan ty ję zy ka
ka szub skie go w ofer cie. Po cząt ko wo pro gra my by ły w więk szo ści re ali zo wa ne ja ko
pol sko ję zycz ne pro po zy cje (do ma ja 2011r.). Wraz z przy go to wa ną let nią ra mów ką
w ma ju/czerw cu b.r. wkro czy ły na an te nę głów nie pro gra my ka szub sko ję zycz ne, co

262 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:53  Page 262



spo wo do wa ło wy rów na nie udzia łu pro cen to we go pol sko - i ka szub sko ję zycz nych
pro gra mów mniej wię cej po po ło wie. 

Nie ste ty te le wi zja bo ry ka ła się z pro ble ma mi fi nan so wy mi, któ rym co raz trud -
niej by ło po do łać. Za czę to więc re du ko wać eta ty (do lip ca oko ło trzy dzie ści, z koń -
cem sierp nia ko lej nych je de na ście). Zre zy gno wa no w związ ku z po wy ższym z czę -
ści po zy cji pro gra mo wych, uzu peł nia jąc je ma te ria ła mi otrzy ma ny mi od TVS i po -
wtór ka mi. Ca ły czas trwa ją ne go cja cje ma ją ce do pro wa dzić do po zy ska nia in we sto -
rów, je śli się to uda, to pew nym jest, że sta cja utra ci swój re gio nal ny cha rak ter i sta nie
się po zy cją ogól no pol ską, co bę dzie nie wąt pli wą stra tą dla ru chu po mor sko -ka szub -
skie go, nie uda się bo wiem szyb ko, być mo że ni gdy, do tej sa mej for mu ły po wró cić.
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P ierw sza emi sja ma ga zy nu ka szub skie go „Rodnô Ze mia” na stą pi -
ła 21 lip ca 1990 ro ku. By ło to mo żli we dzię ki zmia nie ustro ju

w Pol sce. Do te go cza su w te le wi zji mo żna by ło po ka zy wać wy łącz -
nie ka szub ski folk lor. Do dziś wśród nie któ rych pa nu je prze ko na nie,
że Ka szu bów ce chu je przede wszyst kim lu do wy śpiew i ta niec oraz
cha rak te ry stycz ny haft.

Pro gram uka zy wał się co dwa ty go dnie przez pół go dzi ny. Zo stał
po wo ła ny w wy ni ku sta rań Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go. Na re -
dak to ra ZKP wska za ło Iza bel lę Tro ja now ską, wie lo let nią dzien ni kar -
kę „Gło su Wy brze ża” i „Dzien ni ka Bał tyc kie go”. Tro ja now ska przed -
tem nie wie le mia ła do czy nie nia z dzien ni kar stwem te le wi zyj nym, nie
li cząc kil ku wy stę pów, w któ rych re pre zen to wa ła swo ją or ga ni za cję.
Do brze jed nak zna ła re gion i lu dzi go za miesz ku ją cych. Dzię ki te mu
uda ło jej się stwo rzyć pro gram o te ma tycz nie dość sze ro kiej for mu le.
W ka żdym od cin ku by ły re la cje z ak tu al nych wy da rzeń, tro chę hi sto -
rii, wiersz ka szub ski i pre zen ta cja świe żo wy da nych ksią żek. Czę sto
pro wa dzi ła wy wia dy z na ukow ca mi i dzia ła cza mi ka szub ski mi. Ty tuł
ma ga zy nu za czerp nię to z wier sza zna ne go po ety ka szub skie go Ja na
Trep czy ka. Ozna cza on ro dzin ną (ro dzi mą) zie mię.

FUNK CJO NO WA NIE
I KRES TE LE WI ZYJ NE GO 
MA GA ZY NU KAS ZUB SKIE GO
„RODNÔ ZE MIA”
(1990–2010) 
Eu ge niusz Prycz kow ski
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Pierw szy pro gram et nicz ny

Po uka za niu się trzech od cin ków „Rod nej Ze mi”, re dak tor mie sięcz ni ka „Po me ra nia”,
Pa weł Dzia nisz pi sał: Jest w jesz cze jed nym szcze gó le eks pe ry men tem: pierw szy to
w ogó le ma ga zyn et nicz ny w kra ju. A więc i po le do świad czal ne, i źró dło do świad -
czeń, i dro ga do opty mal ne go – z uwa gi na cel – ukie run ko wa nia me ry to rycz ne go.1

Wła śnie ele ment et nicz no ści naj bar dziej wy ró żniał ma ga zyn przez ca ły czas swe go
ist nie nia. Z et nicz no ścią, do któ rej daw niej nie da wa no Ka szu bom pra wa, wią że się
pod sta wo wy wy ró żnik pro gra mu – ję zyk prze ka zu. Wła śnie na po cząt ku lat 90-tych
ję zy ko znaw stwo pol skie za czę ło okre ślać et no lekt ka szub ski mia nem ję zy ka.2

We dług ba dań uczo nych, Ka szu bów jest oko ło pół mi lio na.3 Jesz cze w 1990 ro -
ku po nad po ło wa czyn nie po słu gi wa ła się ję zy kiem ka szub skim. Dla te go Iza bel li
Tro ja now skiej bar dzo za le ża ło, że by ma ga zyn był przy naj mniej czę ścio wo pro wa -
dzo ny w ję zy ku et nicz nym oraz że by pod ko niec ka żde go od cin ka pro wa dzić na ucza -
nie ję zy ka ka szub skie go. Sa ma bier nie zna ła ka szub ski. Za pro po no wa ła więc współ -
pra cę stu den tom zrze szo nym w aka de mic kim klu bie ka szub skim „Po mo ra nia”. Już
w pierw szą nie dzie lę li sto pa da 1990 uka zał się pierw szy od ci nek lek cji. Od tąd
by ły one przez szes na ście lat sta łym punk tem au dy cji, bę dąc nie ja ko zwor ni kiem
pro gra mu ule ga ją ce go w cią gu dwu dzie stu lat ró żnym prze obra że niom. Sa me lek cje
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1 Pa weł Dzia nisz, Rodnô Ze mia, „Po me ra nia”, ru jan 1990, nr 10, s. 42. Ar ty kuł Dzia ni sza był pierw -
szą pró bą oce ny pro gra mu. 

2 Bar dzo szyb ko znaw cy te ma tu do ce ni li zna cze nie za ist nie nia pro gra mu dla ru chu re gio nal ne go i sta -
tu su ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Już w 1992 ro ku czy ta my: No wa sy tu acja spo łecz no – po li tycz na stwo -
rzy ła lep sze szan se na roz wój ru chu re gio nal ne go, w tym też ru chu ka szub skie go. Wy ra zem no wych osią -
gnięć i za mie rzeń jest m.in.: 1) emi to wa nie pro gra mu „Rodnô Ze mia” w pro gra mie II Te le wi zji Pol skiej,
a w nim lek cji „Gôdómë po kaszëbsku”, przy go to wa nych przez M. Cy bul skie go i E. Go łąb ka w wy ko na -
niu stu den tów Ka szu bów, sku pio nych w klu bie Po mo ra nia […]. Póź niej od nu me ru 2. na stę pu je wy li czan -
ka aż ośmiu ró żnych wa żnych no wych zja wisk w ka szubsz czyź nie np. lek to rat na UB, po wsta nie KLO
w Bru sach, etc. Patrz: Edward Bre za, Przed mo wa [w:] Pro blem sta tu su ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Ma -
te ria ły z se sji po pu lar no nau ko wej 17 X 1991, red. Edward Bre za, Gdańsk 1992, s. 3. W pra cach do ty -
czą cych ZKP, głów nie Jó ze fa Bo rzysz kow skie go i Ce za re go Ob racht – Pron dzyń skie go już od cza sów
Iza bel li Tro ja now skiej kon se kwent nie „Rod ną Ze mię” po mi ja się w dzie le współ two rze nia ru chu re gio -
nal ne go, je śli w ogó le au to rzy pi szą o pro gra mie, to wy łącz nie kry tycz nie. Naj cie kaw szy przy kład znaj -
du je my w: Jó zef Bo rzysz kow ski, Ruch ka szub sko – po mor ski a roz wój li te ra tu ry ka szub skiej [w:] Li te -
ra tu ra ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, red. Zbi gniew Zie lon ka, Gdańsk 2007, s.103–
–121. Do pie ro w dzie le B. Sy na ka, wy da nym pod ko niec ist nie nia pro gra mu, „Rodnô Ze mia” wy mie -
nio na jest po now nie na pierw szym miej scu wśród wszyst kich zja wisk za ist nia łych w ka szubsz czyź nie
w ostat nich 20 la tach, dzię ki któ rym mo że my dziś w ogó le mó wić o ży wej ka szubsz czyź nie. Patrz: Bru -
non Sy nak, Mo ja ste gna ka szub ska, Pel plin 2010.

3 Patrz: Ka szu bi. Mo no gra fia so cjo lo gicz na, red. Ma rek La to szek, Rze szów 1990; Mor daw ski Jan,
Sta ty sty ka Lud no ści Ka szub skiej. Ka szu bi u pro gu XXI wie ku, Gdańsk 2005; Bru non Sy nak, Ka szub -
ska to żsa mość, Gdańsk 1998.
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ka żde go ro ku mia ły in ny cha rak ter. Bra ło w nim udział kil ku na stu obec nych ab sol -
wen tów szkół wy ższych, z któ rych kil ku za wo do wo zaj mu je się dzien ni kar stwem.
Póź niej w lek cjach wy stę po wa ły dzie ci. Widz dzię ki lek cjom po zna wał nie tyl ko bo -
ga tą lek sy kę, neo lo gi zmy i gra ma tycz ne za wi ło ści ję zy ko we, ale rów nież li te ra tu rę
ka szub ską, syl wet ki twór ców tej li te ra tu ry, in te re su ją ce miej sca re gio nu, naj now sze
do ko na nia na ni wie mu zycz nej Ka szub.

21 kwiet nia 1995r. zmar ła Tro ja now ska. Pro gram prze ję li jej wy cho wan ko wie: Ar -
tur Ja błoń ski oraz Eu ge niusz Prycz kow ski. Obaj czyn nie zna ją cy ję zyk ka szub ski.
W tym cza sie „Rodnô Ze mia” emi to wa na już by ła raz w ty go dniu przez dwa dzie ścia
mi nut. Au to rzy, ak tyw nie zwią za ni z dzia łal no ścią re gio nal ną, pra gnę li jak naj sku tecz -
niej utrwa lić et nicz ną to żsa mość au to chto nicz nej lud no ści Po mo rza, któ ra mi mo sil -
nych wpły wów nie miec kich i pol skich za cho wa ła na prze strze ni wie ków od ręb ność
kul tu ro wą prze ja wia ją cą się głów nie w tra dy cji, ję zy ku, pie śni i mu zy ce, mi to lo gii,
zwy cza jach i ob rzę do wo ści. Te ce chy są wiel ką war to ścią dla kul tu ry ogól no na ro do -
wej. Ka szu by, jak pi sał wy bit ny lek sy ko graf ks. dr Ber nard Sych ta, „nie na le żą do Pol -
ski – one Pol skę sta no wią”. Pod ko niec 1998 ro ku Ar tur Ja błoń ski zre zy gno wał z dzia -
łal no ści dzien ni kar skiej, od da jąc się ka rie rze sa mo rzą do wej. W stycz niu 1999 ro ku zo -
stał sta ro stą po wia tu puc kie go. Od te go cza su pro gram pro wa dził Eu ge niusz Prycz -
kow ski wraz z żo ną Elżbie tą oraz dość licz nym gro nem osób współ pra cu ją cych.4

„Rodnô Ze mia” z nie co re flek syj nej au dy cji z po cząt ku lat 90-tych, prze ro dzi ła się
w pro gram od zwier cie dla ją cy ży cie re gio nu. Re la cjo no wa ła wa żne wy da rze nia kul tu -
ral ne Ka szub, jak: spek ta kle te atral ne, jar mar ki, fe sti wa le pie śni czy gro ma dzą ce kil -
ku dzie się cio ty sięcz ną wi dow nię im pre zy in te gru ją ce spo łecz ność re gio nu, bę dą ce ta -
kże wiel ką atrak cją tu ry stycz ną. Re je stro wa ła ini cja ty wy ma ją ce go spo dar czo uak tyw -
nić re gion, wresz cie po ka zy wa ła je go wy jąt ko wą uro dę i szcze gól nie atrak cyj ne za kąt -
ki. W pro gra mie miej sce swe mia ła do ku men ta cja tra dy cyj nych za jęć Ka szu bów, bo ga tej
sztu ki lu do wej i rze mio sła, na przy kład nie zna ne go gdzie in dziej wy ro bu ta ba kie rek
z by dlę cych ro gów. Jed nak naj wa żniej szą ro lą ma ga zy nu by ła bez wąt pie nia edu ka cja.
Oprócz wspo mnia nych lek cji ka szub skie go, czę sto pre zen to wa no szko ły, któ re w swo -
ich pro gra mach re ali zu ją ideę edu ka cji re gio nal nej. Pro gram od po cząt ku sta le to wa -
rzy szył te mu pro ce so wi, po cząw szy od wspie ra nia Wi tol da Bo brow skie go, któ ry za -
po cząt ko wał na ucza nie na Głod ni cy. Pre zen to wa no w nim nie mal wszyst kie szko ły, któ -
re włą cza ły się w ten pro ces, a ta kże wszel kie dzia ła nia zwią za ne z roz wo jem na uki
ka szub skie go. Ak tu al nie oko ło 10 ty się cy dzie ci ob ję tych jest na uką na sze go ję zy ka.5

Z ko lei w set kach szkół wpro wa dzo no ele men ty hi sto rii i geo gra fii re gio nu, a na
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4 Ar ty ku ły do ty czą ce hi sto rii pro gra mu mo żna zna leźć np. w: Fóp ka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi
J., Pie snie Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003; Rodnô Ze mia, „Wi zja pu blicz na”, wrze sień 1998; Sta ni sław Jan -
ke, Swoj sko w ka drze, „Po me ra nia”, ru jan 2000, s. 17 i wie le in nych roz sia nych w pi smach, bo daj naj -
wię cej w „Ga ze cie Kar tu skiej”.

5 Stro na in ter ne to wa ZKP: http://www.ka szu bi.pl/.
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lek cjach pol skie go – li te ra tu ry ka szub skiej. W ka żdym przy pad ku pro gram był wa -
żnym ka ta li za to rem tych dzia łań. Uka zy wał ten pro ces i jed no cze śnie po bu dzał mniej
za an ga żo wa ne czę ści Ka szub do po dob nej ak tyw no ści.6

Nie ina czej jest w przy pad ku po wsta wa nia no wych dzieł li te rac kich. Są one ko -
niecz ne dla szer sze go wpro wa dza nia na ucza nia re gio nal ne go.7 Dla te go pro gram włą -
czał się w pro mo wa nie mło dych uta len to wa nych po etów i pro za ików, w or ga ni zo -
wa nie kon kur sów li te rac kich oraz wszel kie go ro dza ju po bu dza nie lo kal nych spo -
łecz no ści do dzia ła nia na ni wie ka szub skiej, na przy kład uczest ni czył w po wsta wa -
niu klu bów i od dzia łów Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go. Kil ka z nich po wsta ło
wprost z ini cja ty wy re dak cji pro gra mu.8 Wszyst ko to sta no wi ło ro sną cy ba gaż no -
wych do świad czeń re dak to ra pro gra mu, pod par ty trzy let nim cy klem szko leń dzien -
ni kar skich za koń czo nych zdo by ciem kar ty re por ter skiej i ekra no wej. Szko le nia uzu -
peł nia ne by ły ty go dnio wy mi wy jaz da mi stu dyj ny mi do Kra ko wa (dwu krot nie), War -
sza wy i Puł tu ska. Ostat nie od by ło się w 2002 ro ku w Pa ry żu. Z ko lei Elżbie ta Prycz -
kow ska od by ła po dob ne szko le nie w Bia łym sto ku.

Swój pro gram

Ka szu bi, nie przy zwy cza je ni daw niej do obec no ści na an te nie TV, „Rod ną Zie mię”
trak to wa li ja ko swój pro gram. W niej od zwier cie dla ło się ży cie spo łecz no -kul tu ral -
ne re gio nu. Bar dzo wa żne by ło to, że ko mu ni ka cja mię dzy re dak to ra mi i roz mów -
ca mi na stę po wa ła w ję zy ku ka szub skim i to nie tyl ko za po śred nic twem szkla ne go
okien ka, ale ta kże pod czas mo żli wie czę stych bez po śred nich kon tak tów w mia stach
i wsiach ka szub skich. Wy ra zem te go by ły licz ne li sty przy sy ła ne do re dak cji.9 Na wie -
lu z nich te le wi dzo wie prze sy ła ją po zdro wie nia al bo wprost wy ra ża ją swój sto su nek
do pro gra mu lub za gad nień re gio nal nych. Dla przy kła du Ur szu la Stolc z Gdy ni tak
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6 Wszyst kie kon spek ty pro gra mu „Rodnô Ze mia” są w mo im po sia da niu. Na ich pod sta wie mo żna
szcze gó ło wo prze ba dać za war tość po szcze gól nych pro gra mów.

7 W „Rod ny Ze mi” wie lo krot nie re la cjo no wa no wy da rze nia li te rac kie, zwłasz cza pro mo cje de biu -
tanc kich to mi ków pro zy i po ezji, np. Idy Czai, Sta ni sła wa Bar te li ka, Eu ge niu sza Prycz kow skie go, Hen -
ry ka He wel ta, Mi cha ła Pie pe ra, Ro ber ta Żmu dy – Trze bia tow skie go, Be ne dyk ta Kar czew skie go, Bo że -
ny Szy mań skiej, Au gu sty na Kle men sa Hir sza, Hen ry ka Mu sy, To ma sza Fop ke go, Br. Zbi gnie wa Jo skow -
skie go, Ma rii Bosz ke, Au gu sty na Chrab kow skie go, Elżbie ty Bu gaj nej, Do ro ty Wil czew skiej i in nych;
patrz: Kon spek ty pro gra mu te le wi zyj ne go „Rodnô Ze mia”.

8 Ewi dent ny mi przy kła da mi są Od dzia ły w Sia no wie (1994, re ak ty wa cja 2001), Ba ni nie (2002, 2004)
i Chwasz czy nie (2002). Po nad to, czę ścio wo z in spi ra cji re dak cji pro gra mu „Rodnô Ze mia” po wsta ły od -
dzia ły w Kol bu dach, Ko na rzy nach (re ak ty wa cja), Li ni, Przod ko wie, So po cie, Łę czy cach (re ak ty wa cja),
Łu bia nie oraz klub w Gdań sku Oso wej.

9 Ko re spon den cja mo że być źró dłem cie ka wych po my słów i ana liz na te mat ka szubsz czy zny. Część
z su ge stii re ali zo wa no na bie żą co w mia rę mo żli wo ści. Li sty te na pew no są war to ścio wym ma te ria łem
god nym bar dziej szcze gó ło we go opra co wa nia.
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pi sze m.in.: Je ste śmy Ka szu ba mi. Nasz ję zyk zo bo wią zu je nas do uży wa nia nazw ty -
po wo ka szub skich. Jest to na sze dzie dzic two po dziad kach. A Ed mund He bel z Re -
dy po stu lu je w li ście zwięk sze nie cza su an te no we go dla pro gra mów re gio nal nych.
W na szej rze ko mo TV ze spo łów pol skich nie sły chać – pi sze He bel – a na wet tych
eks por to wych jak Ma zow sze, Śląsk czy na sze Kaszëbë z Kar tuz. W pol skich wa run -
kach mo to rem roz wo ju kul tur re gio nal nych po win na być te le wi zja. Gdań ska TV win -
na nada wać w ję zy ku ka szub skim co dzien nie przy naj mniej go dzi nę, co w sto sun ku
do licz by miesz kań ców nie jest wy gó ro wa nym żą da niem. A na nie dzie lę zo sta wić
„Rod ną Zie mię”, ja ko naj wa żniej sze, świą tecz ne pod su mo wa nie.10

Ka szub ski kod ję zy ko wy stał się też płasz czy zną współ pra cy z Ka szu ba mi z Ka -
na dy. W pro gra mie kil ka krot nie po ru sza no tę te ma ty kę. Pre zen to wa no plo ny wy jaz -
dów ba da czy: ks. Wła dy sła wa Szu li sta, Edwar da Bre zy, Je rze go Sam pa, Ta de usza
Link ne ra, Jó ze fa Bo rzysz kow skie go i in nych. Wiel kie oży wie nie tych kon tak tów
roz po czę ło się w 2007 ro ku dzię ki se rii re por ta ży wy emi to wa nych wła śnie w „Rod -
ny Ze mi”. Szczy to wym te go ele men tem by ły ob cho dy 150-le cia pierw szej emi gra -
cji do Ka na dy.11 Pro gram stał też u po cząt ków wie lu dzia łań ogól no re gio nal nych,
jak Zjaz dów Twór ców Li te ra tu ry Ka szub skiej w Wej he ro wie, Dnia Ka szub skie go
w Słup sku, ta mże za ło że nia Klu bu Stu denc kie go „Tatczëzna”12, bu do wy Ka szub -
skiej Dro gi Krzy żo wej w Sia no wie, Pu stej No cy dla Oj ca Świę te go i Ora to rium Sia -
now skie go, Ka szub skie go Fe sti wa lu Hu mo ru „Szport mùszi bëc”, Wo je wódz kie go
Kon kur su Mul ti me dial ne go, Wo je wódz kie go Kon kur su Pie śni im. Ja na Trep czy ka
w Mi sze wie czy na wet „Kaszëbsczich Spiéwów” w Lu zi nie.

Roz wój współ cze snej mu zy ki ka szub skiej 

Ten te mat za wsze sta no wił szcze gól ną tro skę osób zwią za nych z pro gra mem. Sta łą
współ pra cę pod jął pi sarz i kom po zy tor Je rzy Sta chur ski, a póź niej ta kże To masz Fop -
ke, Ta de usz Dar gacz, Je rzy Łysk i in ni. Ta dzia łal ność ła ma ła ste reo ty po we my śle -
nie o kul tu rze ka szub skiej ja ko wy łącz nie kul tu rze lu do wej. Jej efek tem są licz ne
pu bli ka cje, któ re pre zen tu ją ten współ cze sny do ro bek. Są to za rów no to mi ki pro zy
i po ezji ka szub skiej, pły ty kom pak to we, jak i śpiew ni ki, spo śród któ rych naj bar dziej
ob szer ny zbiór obej mu ją „Pie snie Rod ny Ze mi”. Za wie ra oko ło 150 no wych pio se -
nek po wsta łych pier wot nie dla po trzeb pro gra mu, a obec nie sze ro ko wy ko rzy sty wa -
nych w edu ka cji szkol nej, me diach i mu zycz nym ru chu re gio nal nym.13
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10 Wię cej przy kła dów mo żna zna leźć w: Elżbiéta i Eu ge niusz Prëczkòwscë, Niech ji dą midzë lëdzy
[w:] Fóp ka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi J., Pie snie Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003.

11 Patrz np.: E. Prycz kow ski, Si ła Żu ko wa, Żu ko wo – Ba ni no 2009.
12 Głos Tatczëznë, „Nor da”, 4 czer wiń ca 2004r.
13 Są też przy kła dy wy ko nań tych pie śni w od le głym świe cie. Na przy kład pod czas ob cho dów 150-

le cia obec no ści Ka szu bów w Ka na dzie, wiel ki chór po lo nij ny z Ha mil ton za śpie wał pieśń „Mòdłów
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Śpiew nik wy da no w 2003 ro ku. W tym cza sie, w la tach 2000-2006 pro gram cie -
szył się naj wy ższą po pu lar no ścią. Ba da nia oglą dal no ści re gu lar nie wów czas pro wa -
dzo ne przez TV Gdańsk wy ka zy wa ły wi dow nię pro gra mu się ga ją cą 100 ty się cy,
a w pew nym okre sie na wet 150 ty się cy wi dzów. Wie lo krot nie zaj mo wał pierw szą
po zy cję wśród wszyst kich pro gra mów TVG.14 Szczy to wy po ziom oglą dal no ści uze -
wnętrz nił się w czte rech bar dzo uda nych kon cer tach „Rod ny Ze mi” zor ga ni zo wa -
nych z oka zji XV -le cia pro gra mu. Ka żdy zgro ma dził po nad trzy stu oso bo wą wi dow -
nię w gdań skim Te atrze „Mi nia tu ra”.15

Wy ra zem tej dzia łal no ści by ły wy ró żnie nia dla re dak cji. W lu tym 1998r., „Rodnô
Ze mia” otrzy ma ła po dzię ko wa nie od Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej za pro pa -
go wa nie edu ka cji re gio nal nej, w czerw cu te go ro ku uho no ro wa no pro gram me da -
lem 75-le cia mia sta Kar tu zy, a nie co póź niej re ali za to rzy zo sta li lau re ata mi na gro -
dy Po lcul Fo un da tion. W pierw szej de ka dzie XXI wie ku re dak tor pro gra mu otrzy -
mał sze reg wy ró żnień od ka szub skich gmin, m.in.: Gdań ska, Wej he ro wa, Ko sa ko -
wa, Lu zi na, Kar tuz, So mo ni na, Sie ra ko wic, Chmiel na, Li ni, Sze mu da. By ły też licz ne
po dzię ko wa nia ze szkół i in nych in sty tu cji za wspie ra nie ini cja tyw re gio nal nych.

Nie wy god na po pu lar ność

Nic za tem dziw ne go, że tak wa żne me dium sta ło się nie ba wem ce lem ata ków. By -
ła to po nie kąd rzecz zro zu mia ła. Si ła od dzia ły wa nia pro gra mu by ła zbyt atrak cyj -
nym czyn ni kiem, na któ ry wie lu chcia ło mieć wpływ. Nie jest ta jem ni cą, że nie któ -
rym – zwłasz cza do ty czy ło to po li ty ków oraz lu dzi mło dych szu ka ją cych ła twej dro -
gi swej za wo do wej ka rie ry – bar dzo za le ża ło na czę stym wy stę po wa niu w „Rod ny
Ze mi”. Z oczy wi stych wzglę dów by ło to nie mo żli we. Mię dzy in ny mi z te go po wo -
du sta li się je go kon te sta to ra mi. Tę mo żli wość dał im roz wi ja ją cy się wów czas por tal
„Na sze Ka szu by”, któ ry szyb ko się zo rien to wał, że na kry ty ce naj po pu lar niej szego
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zwón”. In ny ma ryj ny utwór „Bôtë ju ji dą” wy ko nu je Chór Aka de mii Mor skiej ze Szcze ci na. Zwy cię żył
dzię ki niej w XXII Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Pie śni Re li gij nej im. Ks. Sta ni sła wa Or miń skie go w Ru -
mi, patrz: http://www.youtu be.com/watch?v=sa 5DUlJ DxQ0. Oba utwo ry mia ły swe pre mie ry w „Rod -
ny Ze mi” w lek cjach ję zy ka ka szub skie go.

14 Ta bli ce z wy ni ka mi oglą dal no ści pro gra mów TVG w mo im po sia da niu. 
15 Kon cer ty od by ły się 3.10.2004r., 23.01.2005r., 1.05.2005r., i 24.07.2005r. Po kon cer tach uka zy -

wa ły się bar dzo po chleb ne ar ty ku ły, głów nie w „Po me ra nii” i „Nor dzie”, np. Ji wo na Me jer, „Rodnô Ze -
mia” mô 15 lat, Nor da, 8 ru ja na 2004r. W jed nym z nich Iwo na Joć na pi sa ła m.in.: To był ostat ni kon -
cert z oka zji ju bi le uszu 15 lat ist nie nia te le wi zyj ne go ma ga zy nu ka szub skie go „Rodnô Ze mia”. I naj bar -
dziej uda ny. Sa la głów na Te atru Mi nia tu ra w Gdań sku Wrzesz czu w ubie gły nie dziel ny wie czór wy peł -
nio na by ła do ostat nie go miej sca. […]. Cie ka we, że już nie ba wem au tor ka te go bar dzo po chleb ne go dla
pro gra mu „Rodnô Ze mia” ar ty ku łu sta ła się jed nym z je go naj bar dziej za go rza łych prze ciw ni ków. Patrz:
Iwo na Joć, Pięt nast ka na kar ku, Nor da, 29 lëpiń ca 2005r., a póź niej po sty in ter ne to we.
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pro gra mu ka szub skie go mo że szyb ko sam zy skać po pu lar ność.16 Pa ra dok sal nie ata -
ki te przy no si ły po cząt ko wo jesz cze więk szą po pu lar ność pro gra mo wi, a je go au to -
rom – obok nie zna nych do tąd przy kro ści – spo re źró dło twór czych in spi ra cji. Śla dy
te go są zwłasz cza obec ne w pio sen kach. Nie któ re z nich sta wa ły się nie mal na tych -
mia sto wo prze bo ja mi ze spo łu „Prôwda” z Lu zi na, a póź niej Ra dia Kaszëbë.17 Pro -
blem po ja wił się do pie ro w chwi li, kie dy te ata ki sta ły się ar gu men ta mi w rę kach
rząd ców te le wi zji, któ rzy wów czas do szli do wła dzy, a dla któ rych po pu lar ność pro -
gra mu sta wa ła się nie wy god na. Wów czas za czę to prze no sić ar gu men ty z por ta lu
na ko le gia pro gra mo we Te le wi zji Gdańsk, osta tecz nie wy ko rzy stu jąc je w ce lu osła -
bie nia po zy cji pro gra mu. Jed no cze śnie za czę to dra stycz nie ob ci nać staw ki za je go
re ali za cję. 

W sierp niu 2008 ro ku pod ję to pró bę cał ko wi tej li kwi da cji pro gra mu. Wy ko naw -
cą te go pla nu był no wy wi ce dy rek tor TV Gdańsk, Hen ryk Wie le chow ski. Tak ra dy -
kal ny krok na po tkał jed nak na sta now czy sprze ciw spo łecz ny, wsku tek cze go pro -
gram przy wró co no po pół to ra mie sięcz nej prze rwie.18 Ów cze śni człon ko wie za rzą -
du TVP Gdańsk, nie mo gąc jed nak po go dzić się z fia skiem pla nu li kwi da cji „Rod -
ny Ze mi”, po sta no wi li po dzie lić ją i stwo rzyć dwa dzie się cio mi nu to we ma ga zy ny.
W ten spo sób po wsta ło „Tedë jo” re ali zo wa ne przez An nę Cu pę. Na stęp nym kro kiem
by ło ze rwa nie umo wy z re dak to rem pro gra mu, co uczy nio no bez po da nia żad nych
przy czyn. Do ku ment pod pi sa ła 29 stycz nia 2009 r. dy rek tor Jo an na Strze mieczna -
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16 Na por ta lu głos za bie ra ła nie licz na gru pa osób bez po śred nio lub po śred nio zwią za na w klu bem
„Po mo ra nia”. Naj bar dziej na pa stli we ko men ta rze pod pi sy wa ne by ły ró żny mi pseu do ni ma mi. Ich na zwi -
ska są zna ne re dak to ro wi pro gra mu. Mo de ra to rem ty chże wy po wie dzi był wła ści ciel por ta lu, Sta ni sław
Gep pert. Cie ka we, że wła śnie w tym cza sie pierw szych sko ma so wa nych ata ków na pro gram, po mo rań -
cy wrę czy li mu Me dal Sto le ma. Patrz: Elżbie ta Prycz kow ska, Wie le do zro bie niô, Nor da, 13 ma ja 2005r.
Gdy „Rodnô Ze mia” prze sta ła się uka zy wać, dys ku sje na por ta lu za ni kły.

17 Ewi dent nym przy kła dem jest pio sen ka „Më jesmë mło di”, któ ra z mu zy ką Je rze go Sta chur skie -
go sta ła się ka szub skim prze bo jem, a póź niej ta kże ty tu ło wym utwo rem pły ty ze spo łu „Prôwda. W tre -
ści cał ko wi cie na wią zu je do po sta wy in ter ne to wych kry ty kan tów. Jej re fren brzmi na stę pu ją co: Kò më
blós prôwdã mómë wied no / Chòcbë nóm chto wskôzywôł ji nak / Wôżné że terô jesmë jed no / Më sta -
niemë na swòjim i tak. / A rëcht spòkój no szedł procëmną dro gą / Bò czuł z bòkù mëslã wro gą. / Ro bic
mòżna doch na wszel czi ôrt, / Le prócz gôdczi, słëchac przë tim wôrt. (Toż tyl ko my ma my za wsze ra cję
/ Choć by nam ktoś co in ne go su ge ro wał / Wa żne że w tej chwi li je ste śmy zgod ni / I na swo im po sta wi my
i tak. / Tym cza sem praw da spo koj nie szła w prze ciw nym kie run ku / Bo czu ła wro gą myśl. / Prze cież ro -
bić mo żna na wszel kie spo so by / Lecz oprócz ga da nia trze ba też umieć słu chać).

18 Mię dzy in ny mi głos w tej spra wie za bra li mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go Jan Ko złow ski,
któ ry stwier dził: Ostat nio z gdań skie go ośrod ka do cho dzą nas wie ści o ró żnych dziw nych de cy zjach,
a in for ma cja, któ rą od was sły szę jest ko lej ną, któ ra mo że nie po ko ić. „Rod na Ze mia” jest bar dzo do brym
pro gra mem, kie ro wa nym do Ka szu bów, ży ją cych na Po mo rzu. Je że li pro gram znik nie z an te ny, sej mik
zaj mie w tej spra wie sta no wi sko. Patrz: Do ro ta Abra mo wicz, Ma rek Adam ko wicz, „Dzien nik Bał tyc -
ki”, 31 lip ca 2008r. Po dob nie w tej spra wie wy po wie dział się prze wod ni czą cy Sej mi ku po mor skie go,
Bru non Sy nak oraz pre zes Zrze sze nia Ka szub sko – Po mor skie go, Ar tur Ja błoń ski. ZKP pod ję ło uchwa -
łę zde cy do wa nie żą da jąc przy wró ce nia pro gra mu.
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-Ro zen na kil ka dni przed jej od wo ła niem ze sta no wi ska. Wie le chow ski nie ba wem
rów nież po dzie lił jej los. Jed ną z pierw szych de cy zji no we go dy rek to ra Pio tra Ostrow -
skie go by ło anu lo wa nie de cy zji po przed nicz ki, któ ra po zo sta ła na der cie ka wym do -
ku men tem w opa słym ar chi wum do ty czą cym wal ki o pro gram „Rodnô Ze mia”. 

Względ ny spo kój trwał jed nak bar dzo krót ko. 25 stycz nia 2010 ro ku pod ję to de -
cy zję o ko lej nej re duk cji do dwóch dzie się cio mi nu to wych od cin ków w mie sią cu,
tak że z 30 mi nut ty go dnio wo sprzed trzech lat do pro wa dzo no do 20 mi nut ma ga -
zy nu na mie siąc. Na do da tek, co pe wien czas zmie nia no po ry emi sji pro gra mu, co
wpro wa dza ło kom plet ny za męt u od bior ców. 

Tym cza sem do władz w Zrze sze niu Ka szub sko – Po mor skim do cho dzi ła no wa
ge ne ra cja, jesz cze nie daw no ak tyw nie współ pra cu ją ca z por ta lem „Na sze Ka szu -
by”. Kie row nic two TVG bar dzo szyb ko zo rien to wa ło się w tej sy tu acji. Ów cze sny
wi ce pre zes, a obec ny pre zes ZKP nie jed no krot nie pod kre ślał swo je kry tycz ne sta -
no wi sko wo bec pro gra mu. Mó wił mię dzy in ny mi na ze bra niu Za rzą du Głów ne go
ZKP, że nie jest za do wo lo ny z ob ra zu Ka szu bów, ja ki utrwa la ny jest w me diach,
pro po nu jąc wprost roz pi sa nie kon kur su ofert na re ali za cję pro gra mu Rodnô Ze mia.19

Kres pro gra mu

Przy szłość pro gra mu sta wa ła się dla je go re dak to ra co raz bar dziej oczy wi sta. W tej
sy tu acji pod jął de cy zję star tu w wy bo rach sa mo rzą do wych. Jed na kże wcze śniej
otrzy mał za pew nie nie od no we go dy rek to ra TVG, Zbi gnie wa Ja siń skie go, że po wy -
bo rach – nie za le żnie od ich wy ni ku – na dal bę dzie mógł pro wa dzić „Rod ną Ze -
mię”.20 Wy kład nia ta, na proś bę re dak to ra, by ła przed sta wio na na pi śmie.21 Tym cza -
sem po wy bo rach od stą pio no od wcze śniej szych za pew nień i cał ko wi cie zdję to pro -
gram z an te ny.22 Tym ra zem ZKP nie za re ago wa ło w ża den spo sób da jąc nie ja ko 
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19 Pro to kół nr 6/ZG/08 z ze bra nia Za rzą du Głów ne go ZKP z dnia 28 ma ja 2008. 
20 Me ce nas TVG na pi sał w spe cjal nym pi śmie bar dzo kon kret nie: Je że li Eu ge niusz Prycz kow ski zo -

sta nie wy bra ny na rad ne go po wia tu to ze stro ny Te le wi zji nie bę dzie żad nych prze szkód w pro wa dze niu
pro gra mu. Pi smo jest w mo im po sia da niu.

21 War to za cy to wać list re dak to ra Prycz kow skie go skie ro wa ny 28.10.2010r. do se kre ta ria tu TVG,
pa ni Ró ży Mal cher: Dy rek tor mnie za pew nił w roz mo wie, że po wy bo rach, nie za le żnie od ich wy ni ków
dla mnie, bę dę mógł bez żad nych prze szkód na dal pro wa dzić swój ma ga zyn. Przy mnie dzwo nił do praw -
ni ka, któ ry ta ką wy kład nię przed sta wił. Po pro si łem, że by te nże me ce nas wy ło żył ją na pi śmie. Dy rek tor
za pew nił, że ju tro (czy li już dziś – pią tek 29 paź dzier ni ka) ta kie pi smo bę dzie go to we. Pro szę Cię o do -
pil no wa nie te go i prze sła nie mi ko pii ma ilem. Chcę mieć stu pro cen to wą pew ność, że nic mi nie "gro zi"
po wy bo rach. W prze ciw nym wy pad ku je stem skłon ny zre zy gno wać z te go kan dy do wa nia. "Rod nej Ze -
mi" po świę ci łem ty le lat, że na wet je śli otrzy mu ję za nią gro sze, nie chciał bym jej zo sta wić z ta kie go po -
wo du.

22 Ta ką in for ma cję prze ka za ła mi te le fo nicz nie red. Do ro ta He bel, któ ra – jak sa ma pod kre śli ła
– wspól nie z red. Mi ro sła wem No wa kiem tak zde cy do wa ła. 
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ci che przy zwo le nie na za ist nia ły stan. Od by ło się wpraw dzie spo tka nie no we go pre -
ze sa ZKP z dy rek cją TVG, na któ rym w za sa dzie tyl ko wy mie nio no się ogól nie już
zna ny mi in for ma cja mi. Po wie dzia no po nad to pre ze so wi, że mo żna wzno wić „Rod -
ną Ze mię”, ale ZKP mu sia ło by po zy skać na emi sję ka żde go od cin ka oko ło 8000 zło -
tych (sic!).23 Szko da, że do tej roz mo wy nie za pro szo no re dak to ra. Miał by wów czas
mo żli wość wy ka za nia rze czy wi stych kosz tów jed ne go od cin ka pro gra mu, któ re nie
prze kra cza ją ty sią ca zł.24 Wła śnie pro po zy cję ta kich kosz tów zło żo no w se kre ta ria -
cie TVG w czerw cu 2011 r. na re ali za cję cał ko wi cie ka szub sko ję zycz ne go pro gra -
mu o ty tu le „Wòjno wi Kaszëbi”. Od ci nek miał mieć 15 mi nut, czy li o 5 mi nut wię -
cej niż „Rodnô Ze mia” w ostat nich mie sią cach re ali za cji. TVG wy ra zi ła zgo dę na emi -
sję pod wa run kiem, że wy pro du ko wa ny pro gram zo sta nie prze ka za ny nie od płat nie.25

Wów czas w pi śmie z 21 czerw ca 2011r. prze ka za no pre ze so wi ZKP szcze gó ło wy
kon spekt pro po no wa ne go pro gra mu wraz z od po wie dzią TVG. Za da no też na stę pu -
ją ce py ta nia: Czy ZG ZKP jest za in te re so wa ne obec no ścią pro gra mu pro wa dzo ne go
w ję zy ku ka szub skim na an te nie Te le wi zji pu blicz nej? Czy ZG ZKP jest w sta nie zna -
leźć środ ki na re ali za cję ta kie go pro gra mu? Za zna czam, że za rów no przed, jak
i po pro gra mie, mo że być umiesz czo na in for ma cja o ro li ZKP w pro duk cji pro gra -
mu. Od po wiedź nie po zo sta wia ła złu dzeń. Cy tu ję: ZKP bę dą ce or ga ni za cją po za -
rzą do wą opar tą przede wszyst kim na pra cy spo łecz nej człon ków w tej chwi li nie dys -
po nu je środ ka mi pie nię żny mi, któ re mo gły by sfi nan so wać cykl au dy cji po ru sza ją -
cych tak nie zwy kle wa żne i cie ka we za gad nie nia z hi sto rii Po mo rza.26 Był to ostat -
ni akt ba ta lii o ka szub sko ję zycz ny pro gram w Te le wi zji Pu blicz nej. War to do dać, że
na pierw sze py ta nie o po trze bę obec no ści ję zy ka ka szub skie go w TVG, ZKP w ogó -
le nie od po wie dzia ło.

Mi nął rok od wy emi to wa nia ostat nie go od cin ka „Rod ny Ze mi”. Tak się zło ży ło,
że był nim od ci nek z 24 paź dzier ni ka 2010 ro ku w ca ło ści po świę co ny zmar łym
dwóm wy bit nym Ka szu bom, Ho no ro wym Człon kom Zrze sze nia Ka szub sko – Po mor -
skie go, Ge rar do wi La bu dzie i Ste fa no wi Fi ku so wi. W tym cza sie zre du ko wa no ta kże
emi sję pro gra mu „Tedë jo” do jed ne go dzie się cio mi nu to we go od cin ka w miesią cu.
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23 List e -ma il Łu ka sza Grzę dzic kie go do Eu ge niu sza Prycz kow skie go z 17 grud nia 2010.
24 Trze ba do po wie dzieć, że TVG ca ły czas pod kre śla ła, że po wo dem li kwi da cji pro gra mów (nie tyl -

ko pro gra mu „Rodnô Ze mia”) są pro ble my fi nan so we fir my. W od nie sie niu do „Rod ny Ze mi”, mi mo że
rów nież tak twier dzo no, ten ar gu ment ab so lut nie nie za cho dził. Otóż fir ma Dan mar za re kla mę, któ ra
by ła przy pro gra mie na wy raź ne ży cze nie wła ści cie la fir my, pła ci ła w 2008 ro ku mie sięcz nie TVG 4 ty -
sią ce zło tych. Po dob nie na pew no mu sia ło być w przy pad ku dru giej re kla mu ją cej się fir my o na zwie Rol -
top. Wy ni ka z te go, że obie fir my pła ci ły TVG wię cej niż wy no sił re al ny – pod kre ślam sło wo „re al ny”
– mie sięcz ny koszt pro duk cji pro gra mu.

25 Pi smo od dy rek to ra TVG, Zbi gnie wa Ja sie wi cza, do red. Eu ge niu sza Prycz kow skie go z dn.
16.06.2011r. 

26 Pi smo od Łu ka sza Grzę dzic kie go do Eu ge niu sza Prycz kow skie go z 9.08.2011r. Z pi sma wy ni ka,
że Za rząd Głów ny ZKP na wet nie roz wa żył mo żli wo ści po szu ka nia środ ków u spon so rów, co by ło by
– zwa żyw szy na wcze śniej sze do świad cze nia pro gra mu i na tak ni ski je go koszt – spra wą do syć ła twą. 
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Pro gram obec nie pro wa dzi nie -Ka szub ka Ka ro li na Ra sze ja. Obec ność ka szubsz czy -
zny w TVG wró ci ła w za sa dzie do sta nu sprzed 1990 ro ku. Wia do mo ta kże, że dra -
ma tycz na jest fi nan so wa sy tu acja te le wi zji CSB TV. Re dak tor „Rod ny Ze mi” zmu -
szo ny był zna leźć so bie in ne po la twór cze go dzia ła nia. Co chwi lę od bie ra jed nak sy -
gna ły od wier nych wi dzów z proś bą o re ak ty wa cję au dy cji. Tak czy ina czej nie ule -
ga wąt pli wo ści, że ca ła spra wa kon se kwent nie wy ga sa. Obec nie mo żna już pew nie
uznać hi sto rię naj star sze go pro gra mu w TVG za za mknię tą. 

Ist niał po nad 20 lat. Po wsta ło pra wie 1000 od cin ków, co da je oko ło 350 go dzin
ka szub sko ję zycz ne go pro gra mu te le wi zyj ne go. Wzię ło w nim udział kil ka na ście ty -
się cy roz mów ców, czę sto lu dzi wy bit nych. Jest to in te li gen cja ka szub sko – po mor -
skiej zie mi. Wie lu z nich już nie ży je. Za so by te sta no wią naj więk sze ar chi wum ję -
zy ka ka szub skie go i wie dzy o na szym re gio nie, któ ry jest tam szcze gó ło wo utrwa -
lo ny na ty siącu ta śmach i ka se tach. Ist nie ją kon spek ty wszyst kich pro gra mów, jest
też opa słe ar chi wum za wie ra ją ce prze ró żne pi sma, do ku men ty, li sty, ar ty ku ły. Ca -
łość wy ma ga ła by grun tow ne go opra co wa nia i wy da nia w ksią żce lub na wet ksią -
żkach.27 Jesz cze cen niej sze by ło by sko pio wa nie wszyst kich od cin ków na no śni ki
dvd i udo stęp nie nie ich miesz kań com re gio nu oraz po ten cjal nym ba da czom w ro -
dzą cym się Sa lo nie Fil mo te ki Ka szub skiej. Po czą tek zo stał już wy ko na ny. Jest
nim I Fe sti wal Fil mów Ka szub skich w Mał ko wie – cał kiem no wa ini cja ty wa, któ ra
wy pły nę ła z te go sa me go per so nal ne go źró dła, co po przed nio wy mie nio ne, lecz już
po za tą naj szla chet niej szą i naj bar dziej za słu żo ną in sty tu cją, któ rej imię brzmia ło
„Rodnô Ze mia”. 
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27 Wy da nie sa mych kon spek tów pro gra mu za ję ło by co naj mniej 300 stro nic for ma tu A -5.
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1. Wstęp

W 2009 ro ku w „Biu le ty nie Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” uka za ła się
uchwa ła do ty czą ca ka szub skich ter mi nów in for ma tycz ny ch1. W uchwa -
le tej zna la zły się licz ne ter mi ny do ty czą ce struk tu ry i uży wa nia stron
in ter ne to wych, umo żli wia ją ce użyt kow ni kom spraw ne po ru sza nie się
po nich, a ta kże od sy ła ją ce bądź słu żą ce do przed sta wie nia in for ma -
cji. Ter mi ny ta kie uży wa ne są nie za le żnie od tre ści prze ka zy wa nych
przez po szcze gól ne stro ny in ter ne to we. Mo im ce lem by ło spraw dze -
nie, czy ter mi ny te są uży wa ne przez au to rów ka szub sko ję zycz nych
stron in ter ne to wych a ta kże któ rych czę sto uży wa nych w in ter ne cie
ter mi nów bra ku je na li ście za pro po no wa nej w uchwa le – z punk tu wi -
dze nia prze cięt ne go użyt kow ni ka in ter ne tu (nie ad mi ni stra to ra bądź
pro jek tan ta stron WWW). Po nad to, na le ża ło spraw dzić, czy au to rzy
stron nie utwo rzy li wła snych ka szub skich ter mi nów. 

Na po cząt ku pra gnę ła bym też wy ja śnić, iż mo im ce lem nie jest
kry ty ka wspo mnia nej uchwa ły. Brak nie któ rych ter mi nów w spi sie
mo że być zwią za ny z ma łą po pu lar no ścią nie któ rych z nich w cza sie
przy go to wy wa nia uchwa ły – pew ne ter mi ny za czę ły być czę ściej sto -
so wa ne po jej wy dru ko wa niu lub też po ja wi ły się no we (np. ter min
wer sja na ko mór kę sto sun ko wo nie daw no wszedł w uży cie).

1 Uchwa ła nr 6/RKJ//09 z dnia 2-10-2009 r. w spra wie sto so wa nia ka szub skich ter -
mi nów i po jęć in for ma tycz nych / Ùchwôlënk nr 6/RKJ/09 z dnia 2-10-2009 r. w spra wie
brëkòwa niô kaszëbsczich jinfòrma ticznëch ter mi nów a pòjãnców, „Biu le tin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2009, s. 56–110.

KAS ZUB SKIE TER MI NY ZWIĄ ZA NE
Z FUNK CJO NO WA NIEM STRON
IN TER NE TO WYCH
Da nu ta Sta nu le wicz (Uni wer sy tet Gdań ski)
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2. Ter mi ny za pro po no wa ne w uchwa le z 2009 ro ku

W uchwa le z 2009 ro ku zna la zły się ter mi ny za po ży czo ne, któ re prze szły ada pta cję
fo no lo gicz ną, gra ficz ną i mor fo lo gicz ną, np. 

ad mi ni stra tór, ad re sa, ar chi wum, blog, e -ma il, emòti kón, FAQ, fòrum, host,
ho sting, ka ta lóg, klik, kli kac, kli ka nié, kon to, logòwa nié, me nu, on li ne, pòrtôl,
ser wer, we bma il, webméster, wëlogòwa nié2, wòrtôl. 

Wie le z tych ter mi nów, za po ży czo nych z ję zy ka an giel skie go3, na le ży do tzw. in ter -
na cjo na li zmó w4, nie dzi wi za tem ich obec ność w pro po zy cji za war tej w uchwa le.
Oprócz wy żej wy mie nio nych za po ży czeń, Ra da Ję zy ka Ka szub skie go za pro po no -
wa ła w uchwa le licz ne kal ki oraz ter mi ny ro dzi mej pro we nien cji5 (w tym neo se -
man ty zmy), np. 

czësto darmôk6 ‘pu blic do ma in’, darmôk ‘fre ewa re’, diskùsëjné kar no ‘gru -
pa dys ku syj na’, do dóm ‘ho me’, domôcô star na ‘stro na do mo wa’, dotëżnik
jin ter ne to wi zam kłoscë ‘do staw ca tre ści in ter ne to wych’, ji zba përpòtów ‘po -
kój roz mów’, karnôl ‘ka nał’, kôrta ‘za kład ka’, ksãga gòscy ‘księ ga go ści’,
lopk ‘plik’, łącz ba ‘link’, nëk ‘na pęd’, nôczãszczi zadôwóné pi ta nia ‘naj czę -
ściej za da wa ne py ta nia’, òdświe że nié ‘ak tu ali za cja, upgra de’, pòzwa brëkòwni -
ka ‘iden ty fi ka tor użyt kow ni ka, na zwa użyt kow ni ka’, pòzwa (do kòmùni ka -
cji) ‘nick’, pòzwa (do przistãpù) ‘lo gin’, przédnô star na ‘stro na głów na’,
wëzdrzatk ‘de sign’, wia dło ‘post’, wladënk ‘uplo ad’, za łó żka ‘za kład ka’,
zladënk ‘do wn lo ad’. 
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2 Mo że do brze by ło by kon se kwent nie po da wać spo krew nio ne ter mi ny re pre zen tu ją ce ró żne czę ści
mo wy. Uchwa ła uwzględ nia klik, kli kac, kli ka nié, ale tyl ko logòwa nié i wëlogòwa nié.

3 O za po ży cze niach z ję zy ka an giel skie go pi sze m.in. E. Mań czak -Wohl feld, w pra cach Star sze
i now sze za po ży cze nia an giel skie w mó wio nej oraz pi sa nej od mia nie ję zy ka pol skie go, „Biu le tyn Pol -
skie go To wa rzy stwa Ję zy ko znaw cze go” 2004, nr LX, s. 109–115; Czas w pro ce sie za po ży cza nia, [w:]
W krę gu ko lo ru, prze strze ni i cza su, red. E. Ko mo row ska, Szcze cin 2010, s. 181–187 i wie lu in nych.
Zob. ta kże An giel ski w in for ma ty ce i in ter ne cie. Prze wod nik, przekł. J. Adam ski, War sza wa 2001.

4 In ter na cjo na li zma mi zaj mu ją się m.in. J. Mać kie wicz (Co to są in ter na cjo na li zmy? „Ję zyk Pol -
ski” 1984, nr LXIV z. 3, s. 176–184) i W. Ku biń ski (Do so cal led in ter na tio na li sms me rit se rio us aca -
de mic con si de ra tion? [w:] Pa pers in En glish Li te ra tu re and Lin gu istics, red. R. Ka lisz, Gdańsk 1998,
s. 21–25).

5 Cho ciaż na le ży tu do dać, że w tej gru pie ter mi nów mo żna na po tkać wy ra zy wcze śniej za po ży czo -
ne z pol skie go lub in nych ję zy ków.

6 Mo żna się za sta na wiać, czy pro po no wa ny w uchwa le ter min czësti darmôk jest traf ny, po nie waż
od no si się wy raź nie tyl ko do jed ne go aspek tu dóbr kul tu ry, któ re na le żą do pu blic do ma in.
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3. Bra ku ją ce ter mi ny

Wśród za pro po no wa nych w uchwa le z 2009 ro ku nie zna la zły się ter mi ny, któ rych
pol ski mi od po wied ni ka mi by ły by na stę pu ją ce sło wa i wy ra że nia/zwro ty uży wa ne
na pol sko ję zycz nych stro nach in ter ne to wy ch7: 

do gó ry (stro ny), czy taj da lej, da lej, dru kuj, e -kart ka, ga le ria zdjęć, gość / od -
wie dza ją cy8, gra on li ne / gra in ter ne to wa9, ka te go ria, ko men tarz / opi nia,
kon takt, ma pa ser wi su, ma pa stro ny, licz nik wi zyt, naj czę ściej czy ta ne, na -
stęp ne, na wi ga cja, new slet ter, po li ty ka an ty spa mo wa, po li ty ka pry wat no ści10,
po moc, po przed nie, po we red by, po wrót / wstecz, re gu la min, re je stra cja 11,
szyb ki do stęp, wer sja do dru ku, wer sja na ko mór kę, wer sja tek sto wa, wię cej,
wpis, wy szu ki wa nie 12, wy szu ki wa nie pro ste, wy szu ki wa nie za awan so wa ne,
wy ślij stro nę, zgłoś błą d13, źró dło.

Wśród wy mie nio nych wy żej ter mi nów znaj du ją się wy ra zy w nie pod sta wo wych for -
mach, np. cza sow ni ki w try bie roz ka zu ją cym uży te w po le ce niach (np. czy taj da lej,
zgłoś błąd), przy miot ni ki w ro dza ju ni ja kim licz by po je dyn czej lub nie mę sko oso bo -
wym licz by mno giej, któ re mo gą funk cjo no wać ja ko rze czow ni ki (na stęp ne, po -
przed nie – cho dzi np. o na stęp ne i po przed nie zdję cie w ga le rii lub na stęp ną i po przed -
nią gru pę wia do mo ści). Oczy wi ście w spi sie ter mi nów mo żna ta kże po dać for my
pod sta wo we (bez oko licz ni ki, przy miot ni ki w ro dza ju mę skim itp.), jed nak wy da je
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7 Ter mi ny te uży wa ne są na wie lu stro nach in ter ne to wych uka zu ją cych się w ję zy ku pol skim, m.in.
na po pu lar nych por ta lach, np. „In te ria” (http://www.in te ria.pl), „Onet” (http://www.onet.pl), „Wir tu al na
Pol ska” (http://www.wp.pl) oraz „Trój mia sto.pl – Gdańsk, Gdy nia, So pot” (www.troj mia sto.pl), a ta kże
na in nych ró żnych stro nach, któ re zo sta ły prze ana li zo wa ne na po trze by te go ba da nia, np. stro ny Uni wer -
sy te tu Gdań skie go (http://www.univ.gda.pl), Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go (http://www.us.szc.pl), mia -
sta Gdy ni (http://www.gdy nia.pl), mia sta Gdań ska (http://www.gdansk.pl), mia sta Wro cła wia (http://www.
wroc law.pl), wy szu ki war ki Go ogle (http://www.go ogle.pl), pol skiej Wi ki pe dii (http://pl.wi ki pe dia.org/),
Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go (http://www.ka szu bi.pl/), Po mor skiej Księ gar ni In ter ne to wej Pod Gry -
fem ((http://pod gry fem.eu), Pol skich Ko lei Pań stwo wych (http://www.pkp.pl) oraz pi sar ki Mał go rza ty Mu -
sie ro wicz (http://www.mu sie ro wicz.com.pl). Na le ży tu do dać, że stro ny te wy bra ne zo sta ły lo so wo. Do -
stęp do wy mie nio nych stron: 15 wrze śnia 2011 r.

8 Na le ży tu od no to wać, iż w spi sie ter mi nów pro po no wa nych w uchwa le znaj dzie my ha sło ksãga
gòscy ‘księ ga go ści’.

9 Uchwa ła uwzględ nia ró żne in ne ter mi ny do ty czą ce gier, np. szëchtowô ji gra ‘gra plat for mo wa’,
ùdôwnô ji gra ‘gra sy mu la cyj na’.

10 Uchwa ła po da je ter min swòjnosc ‘pry wat ność’. Wy raz ten ta kże zna czy ‘ro dzi mość’.
11 W uchwa le znaj du je się tyl ko ha sło re je stracjô do menë.
12 W uchwa le znaj dzie my ha sło szëkôcz ‘wy szu ki war ka, szpe racz’.
13 Uchwa ła po da je ter min kòmùni kat felë ‘ko mu ni kat błę du’.
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się za sad ne uwzględ nie nie ta kich form, ja kie wy stę pu ją na stro nach in ter ne to wych.
Mo żna tu przy po mnieć, że uchwa ła bie rze pod uwa gę zwro ty, któ re funk cjo nu ją nie
tyl ko ja ko po le ce nia, ale też ja ko na zwy lub ich czę ści, np. włączë i ùżiwôj ‘włącz
i uży waj, Plug and Play’.

4. Ter mi ny uży wa ne przez au to rów ka szub sko ję zycz nych 
stron in ter ne to wych

Po przej rze niu ter mi nów za pro po no wa nych przez uchwa łę i spo rzą dze niu spi su bra -
ku ją cych ter mi nów, na stęp nym kro kiem by ło spraw dze nie, czy au to rzy stron ka -
szub sko ję zycz nych uży wa ją ter mi nów za pro po no wa nych w uchwa le z 2009 ro ku,
a ta kże czy nie uzu peł ni li luk w ter mi no lo gii we wła snym za kre sie.

Pod uwa gę zo sta ły wzię te na stę pu ją ce ka szub sko ję zycz ne stro ny in ter ne to we,
pro wa dzo ne przez in sty tu cje i oso by pry wat ne: „Czëtni ca” (http://www.czet ni ca.
org), stro na po ka szub sku na stro nach pro wa dzo nych przez wła dze Gdań ska
(http://www.ka sze be.gdansk.gda.pl), „Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na” (http://ka -
szu bia.com), „Kaszëbskô Wi ki pe dijô” (http://csb.wi ki pe dia.org), stro na cza so pi sma
li te rac kie go „Zymk” (http://zymk.net), „Pro jekt Rast ko Ka szu by” (http://www. rast -
ko.net/rast ko -ka), „For mae for ma rum” (http://ha na.ka szu bia.com), „Ró man Drzéż -
dżón | Ro man Drze żdzon: Bëlôk – czôrno na biôłim”14 (http://be lok.ka szu bia.com),
„Sza di.ka szu bia.com” (http://sza di.ka szu bia.com) oraz „Titësowô szëflôda” (http://ti -
tes.ka szu bia.com).15

Prze gląd tych stron po twier dza sto so wa nie in ter na cjo na li zmów, wśród któ rych
zna la zły się na stę pu ją ce ter mi ny: ad re sa e -ma il, fòrum, ma in pa ge, me nu. Uży wa -
ne są rów nież kal ki i ter mi ny ro dzi me, np. przédniô star na ‘stro na głów na’, wëzdrzatk
‘de sign’, zladënk ‘do wn lo ad’. 

Nie któ re pro po no wa ne w uchwa le ter mi ny wy raź nie nie zna la zły uzna nia wśród
au to rów ka szub sko ję zycz nych stron. Ter min wia dło, któ ry we dług uchwa ły ma zna -
cze nie ‘post’, uży wa ny jest w szer szym zna cze niu ‘wia do mość’, prze wa żnie w licz -
bie mno giej (np. („Bëlôk – czôrno na biôłim”). Na to miast w zna cze niu ‘post’ wy -
stę pu je wpisënk (por. pol. wpis), w licz bie mno giej wpisënczi („Czëtni ca”, „For mae
for ma rum”, „Sza di. ka szu bia.com”). In nym przy kła dem jest ter min łącz ba ‘link’, 
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14 W dal szej czę ści ar ty ku łu uży wa na bę dzie tyl ko część ty tu łu tej stro ny: „Bëlôk – czôrno na
biôłim”.

15 Do stęp do wy mie nio nych stron: 15 wrze śnia 2011 r. Nie jest to oczy wi ście peł na li sta ka szub -
skich stron in ter ne to wych. Przy kła do wo, nie bra ne są pod uwa gę m.in. ka szub skie słow ni ki do stęp ne
w sie ci, o któ rych pi sze W. Ma ku rat / W. Makùrôt, Ka szub skie słow ni ki in ter ne to we / Kaszëbsczé jin ter -
ne towé sło wa rze, „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2008,
s. 126–139. W przy szłych pla no wa nych ba da niach, za na li zo wa na zo sta nie ter mi no lo gia uży wa na rów -
nież na in nych ka szub sko ję zycz nych stro nach in ter ne to wych.
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uży wa ny na jed nej z ana li zo wa nych stron („Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na”). Za miast
pro po no wa ne go przez uchwa łę ter mi nu uży wa się za po ży cze nia lënk, w liczbie 
mno giej lënczi („Pro jekt Rast ko Ka szu by”). Lënk wy stę pu je ta kże w jed nym de ry wa -
cie i jed nym ze sta wie niu: w rze czow ni ku zbio ro wym lënkòwniô ‘lin ki’ („For mae for -
ma rum”, „Sza di. ka szu bia.com”, „Titësowô szëflôda”) i ze sta wie niu lënkùjącé starnë
‘stro ny lin ku ją ce’ („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”). Jesz cze in nym przy kła dem jest ter min
swòjnosc ‘pry wat ność’, za miast któ re go „Kaszëbskô Wi ki pe dijô” uży wa sło wa pri -
wat nosc (w wy ra że niu òchro na pri wat noscë). Po nad to, za miast pro po no wa ne go
w uchwa le ter mi nu wątk ‘wą tek’, na stro nie „Bëlôk – czôrno na biôłim” uży to ter mi -
nu szlach.

Wróć my do bra ku ją cych w uchwa le ter mi nów. W za le żno ści od po trzeb pro wa -
dzo nych przez sie bie stron, au to rzy uży wa ją no wych ter mi nów. Po ni żej przed sta -
wio na jest ich li sta (pi sow nia ory gi nal na):

n do gó ry (stro ny) – nazôd na górã („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Titësowô
szëflôda”);

n czy taj da lej / wię cej – czëtôj wi cy („Bëlôk – czôrno na biôłim”);
n ka te go ria – ka tegòrëjô („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „For mae for ma rum”,

„Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na”), dzél16 („Czëtni ca”);
n ko men tarz / opi nia – dopòwiesc („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „For mae for ma rum”,

„Sza di.ka szu bia.com”, „Titësowô szëflôda”);
n kon takt – kòntakt („Czëtni ca”, „For mae for ma rum”);
n na wi ga cja – na wi gacëjô („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”);
n po moc – pòmòc („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”);
n po we red by – nëkã star nów je („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtni ca”, „For mae

for ma rum”, „Sza di.ka szu bia.com”, „Titësowô szëflôda”);
n wer sja do dru ku – wersëjô do drëkù („Kaszëbskô Wi ki pe dijô”);
n wy szu ki wa nie – szëkba („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtni ca”, „Kaszëbskô Wëdo -

wiédnô Star na”, „Kaszëbskô Wi ki pe dijô”, „Pro jekt Rast ko Ka szu by”, „Zymk”);
n źró dło – zdrój („Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na”).

Po wy ższa li sta z pew no ścią jest nie peł na, nie uwzględ nia wszyst kich ter mi nów; po -
nad to, jak już wcze śniej za zna czo no, ana li zo wa ne są tu tyl ko wy bra ne ka szub sko ję -
zycz ne stro ny in ter ne to we. 

Można by ło by ta kże za sta no wić się nad traf no ścią nie któ rych ter mi nów pro po -
no wa nych w uchwa le. Jak już wy żej wspo mnia no, in ter nau ci wo lą lënk od łącz by,
wpisënk od wia dła (w zna cze niu ‘post’). Pew ne wąt pli wo ści mo że też bu dzić za -
pro po no wa ny w uchwa le ekwi wa lent ter mi nu czat – kôrbión ka, któ ry rów nież 
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16 Uchwa ła po da je jed no zna cze nie ter mi nu dzél – ‘par ty cja’.
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wy ja śnio ny jest ja ko ‘ko mu ni ka tor in ter ne to wy’17. Są dzę, że pro po no wa ny ter min
nie przyj mie się, m.in. ze wzglę du na uży cie w pol sz czyź nie za po ży cze nia czat i je -
go du żej po pu lar no ści. 

5. Wnio ski

Przed sta wio ny w tym ar ty ku le ma te riał ję zy ko wy wska zu je na ko niecz ność uzu peł -
nie nia li sty ter mi nów zwią za nych z użyt ko wa niem in ter ne tu. Wie le z po zo sta łych bra -
ku ją cych ter mi nów nie po win no spra wić naj mniej szych trud no ści Ko mi sji Stan da -
ry za cji i Nor ma li za cji Ję zy ka przy Ra dzie Ję zy ka Ka szub skie go (np. gra in ter ne to -
wa, re je stra cja). Po nad to, mo żna się za sta no wić, czy wszyst kie z po da nych tu bra -
ku ją cych ter mi nów na le ży ująć w spi sie ter mi nów zwią za nych z in ter ne tem.
Na le ża ło by rów nież – jak już wcze śniej za sy gna li zo wa no – do ko nać prze glą du więk -
szej licz by ka szub sko ję zycz nych stron in ter ne to wych, prze ana li zo wać uży wa ne przez
ich au to rów słow nic two i skon fron to wać je z uchwa łą z 2009 ro ku.

Referaty 279

17 Przy pi sa nie wy ra zo wi kôrbión ka zna cze nia ‘ko mu ni ka tor in ter ne to wy’ ta kże nie wy da je się traf -
ną de cy zją.
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P rzy stę pu jąc do cha rak te ry sty ki i spo so bu prze ja wia nia się stron
in ter ne to wych dwóch szcze gól nie wa żnych or ga ni za cji pro mu ją -

cych kul tu rę Ka szub i Po mo rza na po lu lo kal nym, a w szer szym wy -
mia rze na are nie ogól no pol skiej czy wręcz świa to wej, wa żne jest, aby
pod kre ślić fakt, iż są to or ga ni za cje dzia ła ją ce dla do bra i po żyt ku pu -
blicz ne go. In sty tu cje te ró żnią się od sie bie, bo wiem ina czej ro zu mie -
ją swo ją mi sję edu ka cyj ną (w In sty tu cie Ka szub skim ak cent po ło żo ny
jest na dzia łal ność na uko wą1 a w Zrze sze niu Ka szub sko -Po mor skim
na dzia łal ność in te gra cyj no -spo łecz ną 2), a ta kże kie ru ją swo ją ak tyw -
ność ku ró żne mu krę go wi od bior ców (In sty tut Ka szub ski swo je pra ce
ad re su je w stro nę eli tar ne go, wy spe cja li zo wa ne go w swo ich dzie dzi -
nach ba daw czych od bior cy, z ko lei Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie
zwra ca się do sze ro kie go krę gu ad re sa tów, co wią że się bez po śred nio
z ujed no li ca ją cym cha rak te rem or ga ni za cji). Ka żda z in sty tu cji oprócz
dba nia o swe go od bior cę, jed no cze śnie pró bu je do trzeć do no we go, co

1 C. Ob racht -Pron dzyń ski, Dzie sięć lat pra cy In sty tu tu Ka szub skie go (1996–2006),
Gdańsk 2006; D. Ka li now ski, A. Ku ik -Ka li now ska, Bi blio te ka Pi sa rzy Ka szub skich.
Pro jek ty, ce le i pierw sze ksią żki se rii, „Li te ra tu ra Lu do wa” 2008, nr 6, s. 55–60; D.
Ka li now ski, Ka szu bo znaw stwo w me dium cza so pi śmien ni czym, „Li te ra tu ra Lu do -
wa” 2009, nr 6, s. 59–62.

2 T. Bol du an, Nie da li się zła mać. Spoj rze nie na ruch ka szub ski 1939–1995,
Gdańsk 1996; C. Ob racht -Pron dzyń ski, Zjed no cze ni w idei. Pięć dzie siąt lat dzia łal no -
ści Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go (1956–2006), Gdańsk 2006.

STRO NY IN TER NE TO WE 
IN STY TU TU KAS ZUB SKIE GO
I ZRZES ZE NIA KAS ZUB SKO -
-PO MOR SKIE GO
Ade la Ku ik -Ka li now ska
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w cza sach glo bal ne go roz wo ju sie ci cy fro wych za owo co wać mu si bu do wa niem wła -
sne go me dial ne go wi ze run ku. Ów ob raz da nej in sty tu cji ist nie je za rów no w tra dy -
cyj nym mo de lu me dium pra so wego lub ksią żko wego, jak i naj now szych środ kach
ko mu ni ka cyj nych stron in ter ne to wych. To, co do stęp ne w krót kim, ob raz ko wym po -
strze ga niu, co ob ja wia się w tek ście zwar tym, ko mu ni ka tyw nym, co wy wo łu je po -
zy tyw ne sko ja rze nia i wy da je się atrak cyj ne ta kże do ty czy kwe stii ka szub skich. Ta -
kże i por ta le in ter ne to we In sty tu tu Ka szub skie go i Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie -
go po win ny umie jęt nie prze ko nać do swo ich ra cji. Zaj mij my się po krót ce cha rak te -
ry sty ką ka żde go z nich.

In sty tut Ka szub ski w Gdań sku

Stro na in ter ne to wa In sty tu tu Ka szub skie go ma pro stą, jed no znacz ną na zwę: www.in -
sty tut ka szub ski.pl. Zbu do wa na jest w przej rzy sty spo sób, bo wiem two rzą ją trzy
dzia ły: Ak tu al no ści, In for ma cje o In sty tu cie oraz Ofer ta wy daw ni cza, a ka żda
z nich za wie ra osob ne pod stro ny uzu peł nia ją ce in for ma cje ogól ne. Na stro nie głów -
nej znaj du je się na zwa in sty tu cji na uko wej wy szcze gól nio na za pi sem dru ko wa nych
li ter wraz z lo go In sty tu tu Ka szub skie go w Gdań sku, ja kim jest gra fi ka gry fa w okrą -
głej ob wo lu cie. Stro nę wy ró żnia gra fi ka au tor stwa Ry szar da Stryj ca, two rzą ca kom -
po zy cyj ną i ar ty stycz ną ca łość. 

W dzia le Ak tu al no ści znaj du ją się pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce struk tu ry
i za dań, ja kie or ga ni za cja ta wy ty czy ła przed swo imi człon ka mi i sym pa ty ka mi. Po -
nad to znaj du ją się na niej od sy ła cze do in for ma cji o po wsta niu In sty tu tu Ka szub skie -
go, za ło ży cie lach tej qu asi jed nost ki na uko wej, ce lach dzia ła nia In sty tu tu i je go wła -
dzach. Po nad to od wie dza ją cy stro nę in ter ne to wą znaj dzie ak tu al ne in for ma cje do -
ty czą ce ży cia na uko we go oraz im prez to wa rzy szą cych, do któ rych na le żą kon fe ren -
cje, se mi na ria i sym po zja, wy sta wy oraz dzia łal ność o cha rak te rze upa mięt nia ją cym
istot ne wy da rze nia hi sto rycz ne jak również in dy wi du al no ści wa żne dla roz wo ju kul -
tu ry Ka szub i Po mo rza. W dzia le tym po wsta ły także lin ki in for mu ją ce o struk tu rze
In sty tu tu oraz je go dzia łal no ści po za gra ni ca mi kra ju. Na le żą do nich: Na si part ne -
rzy, Spon so rzy In sty tu tu Ka szub skie go, Ka szub ski Fun dusz Sty pen dial ny (od 2002
ro ku zo stał za wie szo ny z po wo du bra ku fun du szy), Człon ko wie In sty tu tu Ka szub skie -
go, Człon ko wie ho no ro wi oraz Sta tut In sty tu tu Ka szub skie go. W dzia le tym rów nież
znaj du ją się bar dzo wa żne dla tej or ga ni za cji in for ma cje do ty czą ce Bi blio te ki, któ rej
za lą żkiem stał się księ go zbiór po daw nym Wy daw nic twie Mor skim, da ro wi zna bę -
dą ca spu ści zną pry wat nych zbio rów bi blio tecz nych Pro fe so ra An drze ja Bu kow skie -
go, a ta kże two rzy ją księ go zbiór sta no wią cy pry wat ną ini cja ty wę dar czyń ców, mię -
dzy in ny mi za fa scy no wa ne go Gdań skiem i Ka szu ba mi gra fi ka i fo to gra fi ka Ger har -
da Je ske z Ham bur ga, jak też in nych pry wat nych dar czyń ców i in sty tu cji na uko wych,
oświa to wych i mu ze al nych. Dział ten ma cha rak ter ofi cjal no -in for macyj ny i słu ży
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od da niu peł ne go ob ra zu In sty tu tu Ka szub skie go wraz z je go hie rar chią struk tu ral ną,
ce lem i za kre sem prac, ja kich się po dej mu je.

Ko lej nym dzia łem znaj du ją cym się na stro nie in ter ne to wej In sty tu tu Ka szub skie -
go są „Ak tu al no ści”, in for mu ją ce o naj wa żniej szych bie żą cych przed się wzię ciach
i spo tka niach, któ re ma ją miej sce w sie dzi bie In sty tu tu Ka szub skie go, a ta kże w Ta -
wer nie Ka szub skiej „Me stwin” na uli cy Stra ga niar skiej 20/22. Do naj częst szych im -
prez na uko wo -kul tu ral nych od by wa ją cych się w In sty tu cie na le żą pro mo cje no wych
pu bli ka cji, spo tka nia przyj mu ją ce nie rzad ko cha rak ter pu blicz nych roz mów i dys ku -
sji o pro mo wa nej ksią żce w sze ro kim gre mium spe cja li stów i sym pa ty ków kul tu ry
ka szub sko -po mor skiej. W bie żą cym mie sią cu (wrze sień) pro mo wa ną ksią żką był
zbiór utwo rów pro za tor skich An ny Łaj ming Czte ro list na ko ni czy na (The fo ur le afed
clo ver) w tłu ma cze niu na ję zyk an giel ski Blan che Krbe chek i Sta ni sła wa Fry mar ka
ze wstę pem Jó ze fa Bo rzysz kow skie go. Obok in for ma cji o pro mo cji ksią żki czy tel -
nik stro ny in ter ne to wej In sty tu tu znaj dzie ko lo ro wą fo to gra fię stro ny ty tu ło wej opo -
wia dań Łaj ming. Twór cy stro ny in ter ne to wej kon se kwent nie sto su ją się do za sa dy
czy sto in for ma cyj ne go po da wa nia tre ści, ja ko for my za chę ty do wzię cia udzia łu
w wy da rze niu.

W dzia le „Ak tu al no ści” znaj du je się rów nież in te re su ją ca ofer ta se zo no wej, let -
niej ob ni żki ksią żek, w któ rej przy za ku pie wy bra nych eg zem pla rzy ko lej ny jest gra -
ti so wy. Obok wy ró żnio nej ko lo rem in for ma cji o let niej ob ni żce po ni żej za miesz czo -
ny zo stał wy kaz pu bli ka cji ja kie po ten cjal ny czy tel nik mo że za ku pić w ofer cie wy -
daw ni czej In sty tu tu, wraz z ich cen ni kiem. W ak tu al nej ofer cie ma my tu taj dwa dzie -
ścia dzie więć po zy cji z ró żnych dzie dzin na uki. Po śród nich są pu bli ka cje z za kre su
hi sto rii, so cjo lo gii, li te ra tu ry oraz opra co wa nia hi sto rycz no -li te rac kie, wspo mnie nia,
pra ce do ty czą ce sztu ki lu do wej na Ka szu bach oraz ksią żki po świę co ne cza so pi śmien -
nic twu i mu ze al nic twu na ob sza rze ka szub sko -po mor skim wraz z ich cen ni kiem.
W ofer cie tej znaj du ją się rów nież po zy cje au to rów ob co ję zycz nych, np. El se -Elżbie -
ty Pin tus Mo je praw dzi we prze ży cia czy też prze kład w ję zy ku an giel skim po wie ści
Alek san dra Maj kow skie go Żëcé i przi godë Re mu sa (Li fe and ad ven tu res of Re mus).
W pa ne lu tym umiesz czo na jest rów nież in for ma cja do ty czą ca te go, co w naj bli -
ższym cza sie zo sta nie wy da ne sta ra niem In sty tu tu Ka szub skie go. Są to dwie pu bli -
ka cje: Z dzie jów kul tu ry Po mo rza, t. IV, a ta kże ju bi le uszo we wy da nie Zbi gniew Zie -
lon ka. Pi sarz, na uko wiec i przy ja ciel. 

Po zo sta je do omó wie nia trze ci i ostat ni dział stro ny in ter ne to wej In sty tu tu Ka -
szub skie go to jest „Ofer ta wy daw ni cza”. Ten pa nel za wie ra in for ma cję o spo so bie
na by cia pu bli ka cji, a ta kże wy dzie lo ne dzia ły wy dań ksią żek. Na le żą do nich: „Hi -
sto ria i kul tu ra Po mo rza” – dział naj bo gat szy, na stęp nie znaj du je się cykl ksią żek
z se rii „Pro me mo ria” kul ty wu ją cy pa mięć o zna cze niu wy bit nych in dy wi du al no ści
dla roz wo ju kul tu ry i tra dy cji Ka szub i Po mo rza, da lej znaj du ją się „Ma te ria ły po -
kon fe ren cyj ne”, „Wspo mnie nia, dzien ni ki, pa mięt ni ki”, „Bio gra fie”, „Li te ra tu ra pięk -
na”, a ta kże zbiór rocz ni ków „Ac ta Cas su bia na” oraz dział za ty tu ło wa ny „Va ria”.
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Przy ka żdym z dzia łów znaj du ją się od sy ła cze z ha słem „wię cej”, któ re za wie ra ją
fo to gra fię stro ny ty tu ło wej ksią żki (au to ra, miej sce i rok wy da nia, jej ob ję tość i cen -
nik), a ta kże krót ki prze gląd te ma ty ki da nej po zy cji. Na stro nie tej umiesz czo ny jest
for mu larz dla za ma wia ją ce go pu bli ka cję, z ko lei na gra ficz nym pa ne lu znaj du ją się
in for ma cje o spo so bach za mó wień pu bli ka cji (dro gą li sto wą, pocz tą elek tro nicz ną
oraz za po bra niem pocz to wym). Przy pu bli ka cjach naj now szych za miesz czo na jest
ad no ta cja „no wość”.

Stro na in ter ne to wa In sty tu tu Ka szub skie go, bio rąc pod uwa gę po ten cjal ne go od -
bior cę, do któ re go jest ona ad re so wa na, za wie ra bar dzo uszcze gó ło wio ny spo sób
pre zen ta cji za kre su dzia łań te jże in sty tu cji na uko wo -ba daw czej. Spo sób pre zen ta cji
ma te ria łu, je śli cho dzi o sza tę gra ficz ną i chwy ty wi zu al ne re kla mu ją ce stro nę, są
pro po zy cją przej rzy stą, o upo rząd ko wa nym cha rak te rze.

Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie

Or ga ni za cją po za rzą do wą, jed ną z naj więk szych w Pol sce, któ rej pod sta wo wym ce -
lem jest upo wszech nia nie oraz pro mo wa nie kul tu ry ma te rial nej i du cho wej wła sne -
go re gio nu jest Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie z głów ną sie dzi bą w Gdań sku. Jest
to or ga ni za cja, któ ra z jed nej stro ny chro ni tra dy cję ka szub sko -po mor ską, z dru giej
zaś skie ro wa na jest w stro nę dzi siej sze go, no wo cze sne go spo łe czeń stwa i zwró co -
na ku przy szło ści. Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie pre zen tu je się ja ko or ga ni za -
cja dy na micz na, w czym ma utwier dzać współ cze sne go uczest ni ka kul tu ry ma so wej
wy gląd i cha rak ter stro ny in ter ne to wej o ad re sie www.ka szu bi.pl

Zrze sze nie to or ga ni za cja sku pia ją ca w swo ich sze re gach przed sta wi cie li wie lu
po ko leń o zró żni co wa nym pro fi lu wy kształ ce nia. Jed na kże au to rzy stro ny in ter ne -
to wej Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go po sta wi li na od bior cę mło de go, stąd za -
bie gi przy cią ga ją ce uwa gę jej czy tel ni ka. Por tal jest pe łen ży wych ko lo rów, po sia -
da in te re su ją ce roz wią za nia gra ficz ne, ist nie je tu taj wie le barw nych re kla mó wek,
in for mu je o bar dzo ak tyw nym ży ciu kul tu ral nym i wie lu eu ro pej skich ini cja ty wach
od by wa ją cych się ak tu al nie na Ka szu bach i Po mo rzu. Na gro ma dze nie owych ko lo -
ro wych za kła dek oraz re kla mó wek firm spon so ru ją cych kul tu ral no -oświa to we ini -
cja ty wy, w kon se kwen cji daje wra że nie dy na micz no ści. Po nad to stro na ta jest pro -
wa dzo na w dwóch ję zy kach: pol skim i ka szub skim, co pod kre śla zna cze nie ję zy ka
ka szub skie go za rów no w je go prag ma tycz nym, jak i pre sti żo wym uży ciu. Na stro -
nie ty tu ło wej por ta lu znaj du je się lo go i na zwa or ga ni za cji na pi sa na po ka szub sku,
a pod nią miesz czą się wy szcze gól nio ne w po rząd ku al fa be tycz nym i za pi sa ne w ję -
zy ku ka szub skim na zwy miej sco wo ści wcho dzą ce w skład geo gra fii Ka szub i Po mo -
rza. Po le wej stro nie w ko lum nie mie ści się me nu, w skład któ re go wcho dzą na-
stę pu ją ce od sy ła cze: O Zrze sze niu, Or ga ny ZKP, Do ku men ty, Zjaz dy Ka szu bów, 
Za mó wie nia pu blicz ne, Od dzia ły, Klu by, Mie sięcz nik Po me ra nia, Part ne rzy, Ofer ta
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wy daw ni cza, Zdję cia, Ar chi wum, Pro jek ty, Lin ki, Stu dia Po dy plo mo we, Sty pen dium
Tro ja now skiej, a ta kże OPP (da ro wi zna na rzecz or ga ni za cji użyt ku pu blicz ne go). Za -
kład ka Zrze sze nia za wie ra pa kiet in for ma cji o sa mej or ga ni za cji, jej ce lach, cha rak te -
rze i struk tu rze oraz ak tu al no ści z po la oświa to wo -kul tu ral ne go i ga le rie ar chi wal ne.
Głów na stro na Zrze sze nia pre zen tu je się barw nie, jej od bior ca znaj du je sze reg in for -
ma cji na te mat ak tu al nych im prez i dzia łań kul tu ral no -oświa to wych. Dla przy kła du
na stro nie tej znaj du je się wy ró żnio na ko lo rem ty tu ło wa za kład ka in ter ne to wej lek tu -
ry ka szub skich ba jek, prze zna czo nych do słu cha nia i czy ta nia w In ter ne cie. Do dat ko -
wym atu tem przy cią ga ją cym po ten cjal ne go od bior cę jest po my sło wa gra fi ka, pod kre -
śla ją ca naj młod sze go ad re sa ta -dziec ko do sko rzy sta nia z ofer ty ar ty stycz nej. Na stro -
nie tej rów nież za miesz czo ny zo stał pla kat te atral no -mu zycz nej im pre zy, któ ra od by -
wać się bę dzie pod ko niec wrze śnia w By to wie. By tow ski fe sti wal jest im pre zą (o tym
rów nież do wia du je się czy tel nik stro ny in ter ne to wej Zrze sze nia) po świę co ną te atro wi,
mu zy ce i spo tka niom ar ty stycz nym kie ro wa nym do sze ro kiej pu blicz no ści. 

Re dak to rzy stro ny in ter ne to wej Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go szcze gól ną
tro ską ota cza ją swych spon so rów. W dzia ła niach mar ke tin go wych uwzględ nio ne zo -
sta ły po szcze gól ne fir my wspie ra ją ce dzia łal ność or ga ni za cji, na głów nej stro nie
znaj du ją się ich ko lo ro we lo ga. Pocz ta, Ener ga, Lo tos, Bank Pol ski, Wo je wódz ki
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Gdań sku – oto głów ni part -
ne rzy Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go wspie ra ją cy je go dzia łal ność. Do god no -
ścią tej stro ny jest wy szu ki war ka, dzię ki któ rej za in te re so wa ny wy bra nym fak tem
bądź dzia ła niem in ter nau ta sto sun ko wo szyb ko osią gnie cel swo ich po szu ki wań. 

Na por ta lu in ter ne to wym Zrze sze nia wi dać jak wie le zda rzeń o cha rak te rze kul -
tu ral no -oświa to wym dzie je się na Ka szu bach. Zwróć my uwa gę jak wie le ma te ria łów
zo sta ło umiesz czo nych w ostat nim mie sią cu na wi try nie in ter ne to wej Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go. Otóż znaj du je się tu taj w dzia le „Ak tu al no ści” wspo mnia ny
już „By tof fsky fe sti wal” zda rzeń te atral nych, mu zycz nych i spo tkań ar ty stycz nych,
„Ho nor i oj czy zna” – W 80. Rocz ni cę po wsta nia Ba onu Mor skie go w Wej he ro -
wie, XX -le cie od dzia łu ZKP w He lu, X-le cie ist nie nia Od dzia łu Zrze sze nia Ka szub -
sko -Po mor skie go w Ja strzę biej Gó rze, uro czy stość upa mięt nia ją ca tra gicz ne lo sy
Ka szu bów w Klu ko wie, ob cho dy XX -le cia Ka szub skie go Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go w Bru sach, re kla ma „Nor dy”, IV Fe sti wal Po traw Ka szub skich „Kaszëbsczé
Jestkù”, Po mo rze: czy taj baj ki po ka szub sku!, „Do żyn ki gmin ne”, Ka szub ska Msza
św. w Dzie mia nach, „Ka żdy mo że po móc”, Ka szub ski fe styn cha ry ta tyw ny, naj now -
sze pu bli ka cje: C. Ob racht -Pron dzyń skie go i T. Wi cher kie wi cza „The Ca shubs: Past
and Pre sent”, a ta kże „Se ven sen ses of Ca shu bia 2011” – se mi na rium mło dzie żo we
(im pre za wie lo kul tu ro wa), z któ rej na stro nie in ter ne to wej Zrze sze nia znaj du je się
ga le ria fo to gra fii. Wy od ręb nio ne zda rze nia, to oczy wi ście tyl ko wy bra ne z bar dzo bo -
ga tej ofer ty ak tu al no ści znaj du ją cych się na stro nie Zrze sze nia, któ re ty leż świad czą
o in ten syw no ści ka szub skie go ży cia kul tu ral ne go, co i o trud no ści opa no wa na ży wio -
łu in for ma cyj ne go na por ta lu.
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***

Po wy ższe cha rak te ry sty ki po ka zu ją jak stro ny in ter ne to we In sty tu tu Ka szub skie go
i Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go prze ko nu ją do pod trzy my wa nia i krze wie nia
kul tu ry ka szub skiej. Oby dwie or ga ni za cje się ga ją do dy na micz nie roz wi ja ją cych się
me diów in for ma tycz nych. Pro jek tan ci stro ny In ter ne to wej In sty tu tu Ka szub skie go
po sta wi li na upo rząd ko wa ną, kla row ną kom po zy cję. Z ko lei twór cy stro ny Zrze sze -
nia Ka szub sko -Po mor skie go zde cy do wa li się na po li fo nicz ność in for ma cji, pod kre -
śla ją cą dy na mi kę wie lu dzia łań na Ka szu bach. W kon klu zji mo żna za ry zy ko wać te -
zę, że w cza sach po wszech nej glo ba li za cji, kie dy „ma łe” i „lo kal ne” ska za ne by wa
na do mi na cję ży wio łu „więk sze go” i „glo bal ne go” ka szub skie por ta le in ter ne to we
sta wia ją opór uni fi ka cji i szu ka ją co raz lep szych spo so bów na pro mo wa nie swo jej
od mien no ści.
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K ie dy w 1990 ro ku po wstał ma ga zyn ka szub ski „Rodnô Ze mia”
i ra dio wy „Na bôtach i w bòrach” dzien ni ka rze sta nę li przed wie -

lo ma ję zy ko wy mi wy zwa nia mi.1 Jed nym z nich był brak no wych słów
nie zbęd nych w me dial nym prze ka zie. Po mo cą słu ży ły słow ni ki. Lecz
by ło ich wten czas ma ło. Słow nik Ra muł ta sprzed stu lat był cał ko wi -
cie nie przy dat ny.2 Ma ło kto go zresz tą po sia dał. Wy ko rzy sty wać mo -
żna by ło je dy nie sied mio to mo wy słow nik ks. Sych ty.3 Ale i ten był
wów czas ma ło do stęp ny. Zresz tą uży tecz ność je go by ła ogra ni czo na,
gdyż jest to słow nik ka szub sko – pol ski. Po da je on pol skie zna cze nia
ka szub skich słów uży wa nych do tam te go cza su w ka szubsz czyź nie.
Dzien ni ka rzom na to miast by ły po trzeb ne ka szub skie od po wied ni ki

1 W TV bo daj naj więk szy pro blem sta no wi ła pi sow nia. Od po cząt ku ist nie nia
„Rod ny Ze mi” by ły w niej lek cje ję zy ka ka szub skie go, do któ rych spo rzą dza no ta bli -
ce z na pi sa mi. Był to czas wiel kiej dys ku sji nad or to gra fią. Przez pierw sze la ta pi sa no
zgod nie z wów czas obo wią zu ją cy mi nor ma mi. Po 1996 ro ku pi sow nię do sto so wa no
do współ cze snych za sad.

2 Ste fan Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Kra ków 1893.
W tych la tach dr Ha li na Ho ro dy ska zwró ci ła uwa gę na dru gi tom słow ni ka, któ ry zo -
stał wy da ny w 1993 r. Patrz: Ste fan Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub -
skie go – część II, Kra ków 1993. Dzie sięć lat póź niej wy da no ca łość w jed nej księ dze:
Ste fan Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Ofi cy na Czëc,
Gdańsk 2003r

3 Ber nard Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław
– War sza wa – Kra ków, 1967–1976.

NEO LO GIZ MY 
SPO PU LA RY ZO WA NE 
W ME DIACH KAS ZUB SKICH 
W LA TACH 1990–2010
Eu ge niusz Prycz kow ski
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pol skich słów, któ rych wcze śniej ka szubsz czy zna nie zna ła. Już sam pol ski ter min
dzien ni karz sta no wił pro blem dla re dak to rów. Zna ne jest sło wo gazétnik. No tu je je
słow nik Sych ty w zna cze niu ‘re dak tor, dzien ni karz’.4 Czy mo żna jed nak użyć te go
sło wa na okre śle nie te le wi zyj ne go czy ra dio we go dzien ni ka rza? To nie pa su je.
Na okre śle nie pol skie go dzien ni ka przy ję ło się uży wać ‘dniow nik’. To w ta ki ra zie
mo że dniow nikôrz? To jed nak rów nież za bar dzo nie pa su je. W ta kim ra zie naj le piej
zo sta wić dzénnikôrz z po chy lo nym e, bo pol ski dzień, to ka szub ski ‘dzéń’. Mo żna
jesz cze roz wa żyć, czy nie od rzu cić jed ne go n (jak w sło wach: An na – ‘Ana’, ryn na
– ‘rëna’, in ny – ‘ji ny’, etc.) i zo stać przy for mie dzénikôrz. Ja jed nak pro po nu ję po -
zo stać przy dzénnikôrz, choć by dla te go, że zna my sło wo dzénny – pol. ‘dzien ny’.5

Zna czą cą po mo cą w dzien ni kar skim dzia ła niu by ło wy da nie w 1994 ro ku pol -
sko – ka szub skie go słow ni ka Trep czy ka.6 Za wie ra on mnó stwo neo lo gi zmów.7 Jed -
ne są uda ne, in ne mniej. Spo ro po trzeb nych słów wciąż bra ku je. Jed na kże i tak naj -
wię cej no wych słów sto so wa nych w me diach po cho dzi wła śnie ze słow ni ka Trep -
czy ka. Ma my po nad to tro chę póź niej po wsta łych neo lo gi zmów, któ re zro dzi ły się
w pra cy dzien ni kar skiej. Po ni żej chcę przyj rzeć się kil ku z naj bar dziej po pu lar nych.
Zdrzélnik, pol. ‘te le wi zor’, też kasz. ‘te le wi zór’. Ten ter min przy jął się. Po da je go
już słow nik Sych ty,8 z ad no ta cją, że jest to sło wo rzad ko uży wa ne na pół no cy Ka -
szub. Wi dzom z in nych stron re gio nu wciąż trud no je za ak cep to wać. Jed na kże jest
uda ne i co raz czę ściej sto so wa ne. Bar dzo do brze wpi su je się też w ka szub ski sys -
tem ję zy ko wy. 

n Te leòbzérnik, pol ‘te le widz’. Ten ter min po wstał w 1990 ro ku wraz z po wsta -
niem „Rod ny Ze mi”. Szyb ko zo stał przy ję ty. Cza sa mi by wa na wet myl nie uży -
wa ny w zna cze niu zdrzélnik. Nie no tu je go jesz cze ża den ze słow ni ków. Jed na -
kże funk cjo nu je w me diach i za pew ne jest go dzien pro mo cji. Ana lo gicz nie
òbzérnik zna czy ‘widz’. 
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4 S, t. I, s. 308. Słow nik po da je przy kład: Nasz strij béł dłu dżé la ta za gazétni ka we Gduńskù (Nasz
stryj przez dłu gie la ta był w Gdań sku dzien ni ka rzem).

5 S, t. I, s. 263.
6 Jan Trep czyk, Słow nik pol sko-ka szub ski, Gdańsk 1994.
7 Sa mo sło wo neòlo gizm spra wia już nie ma ło kło po tu. Trep czyk za le cał w swo im słow ni ku ter min

neòlo gi zna. Przy po mniał go Go łą bek, któ ry jed nak na pierw szym miej scu po da je neòlo gizm. Ja ko Ra da
Ję zy ka Ka szub skie go od rzu ci li śmy cał ko wi cie neòlo giznã, a po zo sta li śmy przy pol skim neòlo gi zmie
(Patrz: Ùchwôlënk nr 2/RJK/10 z dnia 19.03.2010r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich gra ma ticznëch
ter mi nów i pòjãców. 2. Słowòtwórz ba, dzél 1 [w:] „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010,
s. 26). Jed na kże w in nym miej scu te go sa me go biu le ty nu al ter na tyw nie pro po nu je my neòlo gizm i no wi -
słów (Patrz: Ùchwôlënk nr 4/RJK/10 z dnia 7.05.2010r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich lek sy kalnëch
ter mi nów i pòjãców [w:] „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010, s. 40.). W ni niej szym
tek ście kon se kwent nie uży wam neòlo gizm, acz kol wiek no wi słów po do ba mi się na wet bar dziej, gdyż ma
bar dziej ka szub skie brzmie nie.

8 S, t. VI, s. 206.
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n Słëchińc, pol. ‘słu chacz’. Ten ter min znaj du je my u Trep czy ka i u Go łąb ka9.
Na pew no uży wa ny jest od co naj mniej 1990 ro ku. Nie któ rzy nie słusz nie mó wią
słëchôcz od pol skie go ‘słu chacz’. War to jed nak pa mię tać, że słëchôcz po ka szub -
sku ozna cza to sa mo, co ‘pòmùchel’, a więc pol. ‘dorsz’.10

n Pod ji mi zna, pol. ‘przed się bior stwo’ i wszyst kie po krew ne: pòdjimôrz – ‘przed -
się bior ca’, pòdjim no ta – ‘przed się bior czość’, pòdjim ny – ‘przed się bior czy’,
pòdjimôrka – ‘przed się bior czy ni’. Są to neo lo gi zmy utwo rzo ne i od no to wa ne
przez Trep czy ka. Wszyst kie bio rą się od zna ne go sło wa pòdjąc, pòdjëmac. Są
one zna ne ta kże pol sz czyź nie: ‘pod jąć, po dej mo wać’. Te sło wa czę sto są uży wa -
ne w pro gra mie „Na bôtach i w bòrach”. Nie są jed nak tak ak cep to wa ne, jak
wszyst kie po przed nie. Go łą bek w swo im słow ni ku pro po nu je sto so wać przed -
sãwzãcé. Prze cież przed sã oraz wząc są jak naj bar dziej ka szub skie. Po da je jed -
nak ta kże sy no nim pòdjim no ta. Mi mo że w „Rod ny Ze mi” nie uży wa łem ter mi -
nów pòdji mi zna, ani pòdjim no ta, uwa żam, że mo żna je przy jąć i są god ne pro -
mo wa nia. 

n Z po przed ni mi ter mi na mi ści śle wią że się ko lej ny: bi smón, pol. biz nes men, a wła -
ści wie an giel ski bu si ness man. Te nże bi smón po cho dzi od te go an giel skie go ter -
mi nu. Zro dził się cał kiem na tu ral nie. Usły sza łem to sło wo w ję zy ku zwy kłych lu -
dzi w oko li cy Sia no wa i Sta ni sze wa. Jest tam obec nie do syć po pu lar ne. Prze nio -
słem je za tem do ra dio wych fe lie to nów i „Rod ny Ze mi”, a ta kże do pra sy. Obec -
nie jest już do syć roz po wszech nio ne. Je go za le tą jest stwo rze nie przez lud, a dzię ki
te mu ma pięk ne ka szub skie brzmie nie, do brze wpi su ją ce się w nasz sys tem ję -
zy ko wy, po dob nie, jak tëlpón – ‘pi wo nia’, dru żbón – ‘wy sła niec za pra sza ją cy
na we se le’, do łe món – ‘nie do łę ga’, czy ce brón – ‘nie uk, dy le tant’. Cie ka we, że
te go ostat nie go sło wa, do brze mi zna ne go od dzie cię cych lat, w żad nym słow ni -
ku nie spo tka łem.11

n W tym sa mym krę gu usły sza łem in ne sło wo nie zbęd ne w dzien ni kar skiej pra cy
– fòto fi sta – pol. ‘fo to graf, fo to re por ter’. Wie lo krot nie by ło ono już sto so wa ne
w ra diu i te le wi zji. Rów nież do brze – choć mo że nie aż tak, jak bi smón – wpi su -
je się w du cha ka szubsz czy zny. Jest zna ne i uży wa ne w pa ra fii sia now skiej, mo -
że trosz kę sze rzej. Jak naj bar dziej war to je za le cać do sze ro kie go uży cia, choć war -
to wie dzieć, że ist nie je też in ne pięk ne sło wo od no to wa ne przez Sych tę – òdjim -
nik. Słow nik po da je na wet przy kład: Stôri Grénka z Minkòwic to béł ba ro do bri
òdjim nik.12 Osta tecz nie oba mo gą wy stę po wać rów no le gle, ja ko sy no ni my, z tym
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9 Eu ge niusz Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
10 S, t. V, s. 81.
11 Ta kich słów z za koń cze niem ón jest bar dzo du żo w ka szubsz czyź nie. Patrz: In deks a ter go do słow -

ni ka gwar ka szub skich Ber nar da Sych ty, opra co wał Bro ni sław Ro cław ski, Wro cław – War sza wa – Kra -
ków 1991.

12 S, t. VII, s. 203.
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że w zna cze niu fo to graf za le cał bym ‘fòto fi sta’, na to miast òdjim nik le piej pa su -
je do ‘fo to re por te ra’. Z tym ostat nim ści śle wią że się ko lej ny ter min:

n Òdjimk – pol. ‘zdję cie fo to gra ficz ne’. Okre śle nie to zna ne by ło Sych cie, któ ry
od no to wał je w zda niu: Të tu do brze wëzdrzisz na tim òdjimkù.13 Sło wo to po -
cho dzi od cza sow ni ka od jąć. Do brze wpi su je się w ka szub ski kod ję zy ko wy
i bar dzo jest po trzeb ne w za wo dzie dzien ni kar skim. Jak naj bar dziej war to je pro -
mo wać. War to za uwa żyć, że bar dzo do brze się przy ję ło. Czę sto uży wa ne jest we
wszyst kich ka szub skich pro gra mach. 

n Za rów no zdję cia, jak i ka żde rze mio sło, wy ko ny wa ne jest na ró żnej ni wi znie,
pol. ‘po zio mie’. To sło wo po wsta ło cał kiem nie daw no, na po cząt ku XXI wie ku.
Jest czę sto przy dat ne. Prze cież ró żne są po zio my dzia ła nia, ró żne są po zio my
roz mów, re fe ra tów, wresz cie po ziom jest wa żny w upra wia niu spor tu i wszel kich
roz gryw kach. Sło wo to zdą żył od no to wać Go łą bek w swym słow ni ku.14 Trep -
czyk pró bo wał je od dać przez rów niô. Jed nak ten ter min w wie lu kon tek stach,
zwłasz cza sto so wa nych w me diach, zu peł nie nie pa su je. Dla te go tez sło wo ni -
wi zna, któ re na wią zu je do ka szub skiej i pol skiej ni wy, jak rów nież do fran cu skie -
go ni ve au – ‘po ziom’, bar dzo szyb ko się przy ję ło. Obec nie mo żna je usły szeć naj -
czę ściej w ra diu. Bar dzo pięk nie wpi su je się też w ka szub ski kod ję zy ko wy. 

n Na wy so kim po zio mie na pew no po win na być pòùczëna w zna cze niu ‘oświa ta’.
Bo daj naj czę ściej sto su je się ten ter min w na zwie mi ny ster – mi ny sterstwò
pòùczënë. Wpraw dzie przed dwo ma la ty przy ję li śmy, że ten or gan ma się na zy -
wać mi ny sterstwò nôrod ny edu ka cji15, jed nak czę sto mo żna w me diach – zwłasz -
cza ra diu – usły szeć wła śnie sło wo pòùczëna. Jest to neo lo gizm Trep czy ka utwo -
rzo ny bez po śred nio od sło wa pòùczëc. Nie jest zbyt nio uda ny, gdyż na sze my -
śli kie ru je na sło wo pòùczac, a te go ra czej nikt nie lu bi. Za pew ne lep sze by ło by
okre śle nie ùczëna, niż pòùczëna. I tak su ge ru ję je sto so wać, obok sy no ni mów:
edu kacjô i òswia ta w czę ści rów nież. 

n Aże by ùczëna pod no si ła swój po ziom, war to wie dzieć, że trze ba mieć na to pie -
nią dze, trze ba ją ùdëtkòwic. Ten neo lo gizm po ja wił się w XXI wie ku w zna cze -
niu ‘do fi nan so wać’, dëtkòwic – ‘fi nan so wać’. Trep czyk po da je fi nan co wac,
od franc. fi nan ce – pol. ‘fi nan se’.16 To ra czej ni ko mu nie przy pa dło do gu stu,
gdyż ka żdy uży wa słów fi nan se, fi nan so wac za czerp nię tych z ję zy ka pol skie go.
Dëtkòwic, a zwłasz cza ùdëtkòwic czę sto sto su je Zrze sze nie Ka szub sko – Po mor -
skie, ja ko or ga ni za cja po za rzą do wa, któ ra otrzy mu je ùdëtkòwie nié do licz nych
pro jek tów, któ re re ali zu je, np. Ra da Ję zy ka Ka szub skie go. Po cho dze nie tych
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13 S, t. VII, s.202.
14 G, s. 186.
15 Patrz: „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2009, s. 16.
16 T, t.I, s. 162. Cie ka we, że w ta kim sa mym kształ cie gra ficz nym to sło wo wy stę pu je w ję zy ku an -

giel skim, tyl ko że jest tam ina czej wy ma wia ne.
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słów jest bar dzo pro ste, od dëtczi – ‘pie nią dze’. Uda nie wpi su ją się w ka szub ski
kod, za tem nie chaj dëtkòwie nié i ùdëtkòwia nié trwa ją nie ustan nie.

n O wie le wię cej mo żna zdzia łać, gdy ma się pie nię dzy lop. To sło wo jest bar dzo
do brze zna ne, no to wa ne we wszyst kich słow ni kach, naj czę ściej w zna cze niu ‘na -
rę cze, więk sza ilość sia na, sło my’, etc.17 Od nie go bie rze się lopk, ta kże zna ny
od daw na. Ty le, że w ostat nich la tach do da no mu no we zna cze nie ‘plik kom pu -
te ro wy’. W tym przy pad ku mo że my ra czej mó wić o neo se man ty zmie. Wy da je
się, że nie ma prze szkód, by w ta kim zna cze niu je sto so wać, tym bar dziej, że lop -
czi w rol nic twie wy cho dzą z uży cia, gdyż wszyst ko za stę pu ją ma szy ny.18

n Z mi ło snym wdzię kiem wią że się sło wo lubkò, pol. ‘przy jem nie, czu le’.19 Bra -
ko wa ło ka szub skie go od po wied ni ka sło wa czu łość. W ta ki spo sób po wsta ła
lubkòsc. Ten ter min naj czę ściej uży wa ny jest w po ezji. Ta ka jest je go ce cha. Je -
śli za tem w wier szach, wów czas ta kże w no wych pio sen kach, a te by wa ją emi -
to wa ne w ra diu.20

n W ty chże sta cjach ra dio wych po ja wia ją się zja wi ska, któ rych nie mo żna pro mo -
wać. Jed nym z nich jest za po wia da nie po go dy, w któ rym stro ny świa ta na zy wa -
ne są: nor da – pol. ‘pół noc’, co zo sta ło przy ję te, ale óst, west i zud są czy sty mi
ger ma ni zma mi i cał ko wi cie nie po trzeb ne, sko ro ma my ka szub skie: wschód, abò
wzénik – pol. ‘wschód’, zôchód, ew. zôpôd – pol. ‘za chód’ i pôłnié – ‘po łu dnie’.

n Obec nie po go dę za po wia da ją w te le wi zji bądź w ra diu, a pew nie już naj czę ściej
spraw dza my ją w in ter ne cie za po mo cą kom pu te ra oraz te le fo nu, te raz już prze -
wa żnie ko mór ko we go. Te na zwy i sze reg in nych obec nych w na szym co dzien -
nym funk cjo no wa niu, czer pie my z pol sz czy zny, a tak wła ści wie z ję zy ka an giel -
skie go. Pew nym wy jąt kiem jest tu mo bil ny te le fon, na zy wa ny nie rzad ko w me -
diach szau er te le fón.21 Nie jest to nic in ne go, jak ję zy ko wa kal ka. Szau er to ger -
ma nizm, pol. ‘po miesz cze nie go spo dar cze, ko mo ra’. Stąd pol. ko mór kę pró bu je

290 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

17 Patrz: S. t. II, s. 373.
18 Po dob nie rzecz wy glą da w przy pad ku sło wa pòsôd, pòl. ‘war stwa zbo ża uło żo na do młóc ki ce -

pa mi’. To sło wo jest obec nie sto so wa ne w zna cze niu ‘war stwa’, np. w no wej pie śni o ty tu le „Smùg” śpie -
wa nej przez ze spół „Prôwda” z Lu zi na. W trze ciej zwrot ce ma my ta kie sło wa: Tak dwòje spiãti w mi ło -
snym szëkù / nibë w pòsa dze nie bnym na rzmie. / Niech le na kòchba tegò sztócëkù / przez całé żëcé wcyg
z ni ma je. W tym no wym zna cze niu sło wo to od no to wał już Go łą bek, s. 379.

19 S. t. II, s. 374.
20 Na mar gi ne sie trze ba do po wie dzieć, że i Ra dio Kaszëbë, i Ra dio Gdańsk bar dzo wy biór czo trak -

tu ją współ cze sną mu zy kę ka szub ską. O wie le bar dziej pro mo wa ne są utwo ry pi sa ne i śpie wa ne w fa tal -
nej ka szubsz czyź nie, ani że li te, któ re przy go to wy wa ne są z od po wied nią dba ło ścią. To mię dzy in ny mi
spra wi ło, że ka szub scy ar ty ści, m.in. Ta de usz Dar gacz, Wa cław Kir kow ski, Ed mund Le wań czyk i Je rzy
Sta chur ski, wy sto so wa li w tej spra wie pro test do ra dia. Czas po ka zał, że nie wie le to zmie ni ło, a ra dia na -
dal pro mu ją utwo ry sła be od ję zy ko wej i li te rac kiej stro ny.

21 To sło wo po da ją już dwa oko licz no ścio we słow nicz ki wy da ne, ja ko do dat ki do „Dzien ni ka Bał -
tyc kie go”. Patrz: Drze żdżon – Schram ke, Słow ni czek pol sko-ka szub ski, Gdy nia 2004 i Drze żdżon
– Schram ke, prof. Jó zef Kąś, Słow ni czek pol sko-ka szub sko-gó ral ski, Gdańsk 2006.
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się okre ślać przez szau er te le fón. Jest w tym jed nak pe wien błąd. Otóż ko mór ka
w zna cze niu te le fon nie ma nic wspól ne go z ko mór ką, w któ rej mo żna np. trzy -
mać gra bie, bądź tacz kę, a to wła śnie jest ten szaùer. Za tem ko mór kę w zna cze -
niu ‘ko mórkòwi te le fon’ naj le piej bę dzie po ka szub sku od da wać ta kże przez
kòmór ka, względ nie mòbil ka od an giel skie go mo bi le pho ne. To okre śle nie mòbil -
ka rów nież po ja wia się w me diach.22 Wie my jed nak, że przy zwy cza je nie jest
dru gą na tu rą. Sko ro szaur te le fón się przyj mie trze ba bę dzie go za ak cep to wać. 

n Na ko niec chciał bym się od nieść do zwro tu do ùzdrze niô. Wpraw dzie nie jest to
neo lo gizm, któ ry po wstał w ostat nich dwu dzie stu la tach. Od no to wał go Sych ta
pod ha słem ùzdrze nié.23 Po da je też kil ka przy kła dów: Pòda ła mù rãkã i rze kła:
do ùzdrze niégò. Tak béł złi, że ani „z Bògã”, ani do „ùzdrze niô” nie pòwiedzôł.
Sych ta pi sze też, że zwrot ten uży wa ny jest rzad ko. Gdy w 1990 ro ku po ja wił
się w „Rod ny Ze mi” więk szość wi dzów trak to wa ło go, ja ko no we sło wo. Na po -
cząt ku ostro żnie, ale nie ba wem wszy scy go za ak cep to wa li. Obec nie na wet bier -
nie zna ją cy ka szub ski chęt nie go uży wa ją w swo im ję zy ku. Jest to być mo że jed -
no z naj bar dziej zna nych i uży wa nych ory gi nal nych okre śleń ka szub skich. Swe -
go cza su je den z pro mi nent nych dzia ła czy ka szub skich po wie dział, że wśród
wie lu owo ców pro gra mu „Rodnô Ze mia”, po zo sta nie to sło wo, któ re bę dzie bar -
dzo trwa łe. Ten po zy tyw ny przy kład ak cep ta cji zwro tu i je go po wszech na obec -
ność da je na dzie ję i pew ność, że na sza ro dzi ma mo wa jest wiel ką i pięk ną war -
to ścią. Za tem: do ùzdrze niô!
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22 Po wie my na przy kład: sa mo rzą do wa ko mór ka, czy lo kal na ko mór ka, co nie wie le ma wspól ne go
z szaurã, a ta kie wła śnie jest po cho dze nie te go te le fo nu ko mór ko we go, ja ko przed mio tu, któ ry da je mo -
żli wość łącz no ści wer bal nej z ja kąś kon kret ną ko mór ką, w któ rej funk cjo nu je czło wiek.

23 S. t. VI, s. 42.
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1. Wstęp

Ce lem te go re fe ra tu jest przed sta wie nie wstęp nych wy ni ków czę ści
an kie ty, któ rej ce lem by ło po zna nie po staw mło dzie ży wo bec ję zy ka
i kul tu ry ka szub skiej. Ba da nie mia ło cha rak ter pi lo ta żo wy, po nie waż
prze pro wa dzo ne zo sta ło tyl ko w jed nej szko le – I Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Kró la Ja na III So bie skie go w Wej he ro wie. An kie tę
wy peł ni ło 264 uczniów we wrze śniu 2010 ro ku i czerw cu 2011 ro ku.
An kie ta skła da ła się z 40 punk tów, w re fe ra cie tym omó wio ne zo sta -
ną od po wie dzi udzie lo ne na py ta nia zwią za ne z me dia mi – pra są, ra -
diem, te le wi zją i in ter ne te m1. 

Na po cząt ku kil ka słów wy ja śnie nia, co ro zu mie się przez ter min
ka szub skie me dia, któ ry jest pew nym skró tem my ślo wym. Mo żna przy -
jąć, że ozna cza on nie tyl ko ka szub sko ję zycz ne me dia, ale rów nież

1 Od po wie dzi na in ne py ta nia an kie ty zo sta ły omó wio ne w na stę pu ją cych pra -
cach: D. Sta nu le wicz i O. Alek san drow ska, Po sta wy mło dzie ży wo bec ję zy ka i kul tu ry
ka szub skiej (ba da nia pi lo ta żo we), w dru ku w to mie po kon fe ren cyj nym, Ogól no pol ska
Kon fe ren cja Na uko wa „Re gio nal ność i et nicz ność w jed no czą cej się Eu ro pie”, Wej -
he ro wo 2010; D. Sta nu le wicz, The use of the Ka shu bian lan gu age from the per spec ti -
ve of young pe ople aged 16–19: Set tings and par ti ci pants, [w:] Neue lin gu isti sche Per -
spek ti ven: Fe st schrift für Abra ham P. ten Ca te, red. W. Kürsch ner, R. Rapp, J.
Strässler, M. Vlie gen i H. We ber, Frank furt am Ma in 2011, s. 191–203; D. Sta nu le -
wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny i jej uży cie
(ba da nia wstęp ne), re fe rat, Ogól no pol ska Kon fe ren cja „Ję zy ko wy, li te rac ki oraz kul -
tu ro wy ob raz Po mo rza daw niej i dziś”, Gdańsk 2011.

ZA IN TE RE SO WA NIE MŁO DZIE ŻY
KAS ZUB SKI MI ME DIA MI
(BA DA NIA PI LO TA ŻO WE) 
Da nu ta Sta nu le wicz (Uni wer sy tet Gdań ski)
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pol sko ję zycz ne środ ki ma so we go prze ka zu zaj mu ją ce się ró żny mi aspek ta mi re gio -
nu Ka szu by – np. sze ro ko poj mo wa ną kul tu rą, hi sto rią czy po li ty ką.

O ka szub skich me diach pi sa no nie jed no krot nie. Przy kła do wo, Ce za ry Ob racht -
-Pron dzyń ski w swo jej mo no gra fii Ka szu bi. Mię dzy dys kry mi na cją a re gio nal ną
pod mio to wo ścią 2, oma wia ka szub sko ję zycz ną pra sę – m.in. ty tu ły ta kie jak „Po me -
ra nia”, „Lesôk” i „Nor da” (do da tek do „Dzien ni ka Bał tyc kie go”), jak rów nież nada -
wa ny do 2010 ro ku pro gram Te le wi zji Gdańsk „Rodnô Ze mia”. 

Oprócz Te le wi zji Gdańsk trze ba od no to wać dzia łal ność sto sun ko wo mło dych
sta cji CSB TV i TTM. Ję zyk ka szub ski i za gad nie nia zwią za ne z re gio nem obec ne
są w in nych me diach – w ra diu i in ter ne cie 3. Wy mie nić tu na le ży m.in. Ra dio
Kaszëbë, a ta kże Ra dio Gdańsk na da ją ce au dy cje po świę co ne spra wom re gio nu, jak
rów nież ka szub sko ję zycz ny pro gram „Na bôtach ë w bò rach”, oraz stro ny in ter ne -
to we ta kie jak Czëtni ca (http://www.czet ni ca.org), Kaszëbskô Wëdo wiédnô Star na
(http://ka szu bia.com), Kaszëbskô Wi ki pe dijô (http://csb.wi ki pe dia.org), Na sze Ka -
szu by – Za so by Ka szub sko -Po mor skie (http://www.na sze ka szu by.pl), Pro jekt Rast -
ko Ka szu by (http://www.rast ko.net/rast ko -ka), Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie
(http://www.ka szu bi.pl) i Zymk (http://zymk.net)4. 

2. Re spon den ci

Jak wy żej wspo mnia no, an kie tę wy peł ni li ucznio wie I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Wej he ro wie, w prze dzia le wie ko wym 16–19 lat. W an kie cie zna la zły się trzy py -
ta nia, któ re do ty czy ły zna jo mo ści ję zy ka ka szub skie go5 wśród uczest ni ków an kie -
ty i ich ro dzin:
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2 C. Ob racht -Pron dzyń ski, Ka szu bi. Mię dzy dys kry mi na cją a re gio nal ną pod mio to wo ścią,
Gdańsk 2002, s. 412–421, ta kże s. 775–776, za wie ra ją ce spis ty tu łów pra so wych (Pra sa, cza so pi sma
biu le ty ny). Zob. ta kże m.in. W. Pe pliń ski, Pra sa lo kal na na Po mo rzu w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym i po 1989 ro ku, „Po me ra nia” 2006, nr 6, s. 10–15.

3 Zob. m.in. K. Kle ina, Et nicz ność w me diach elek tro nicz nych, „Po me ra nia” 2006, nr 6, s. 8–9; D.
Maj kow ski / D. Majkòwsczi, W nie wo li słu cha czy, czy li jak mó wić po ka szub sku w ra diu / W niewòlë słëchiń -
ców, to je jak ga dac pò ka szub sku w ra diu, „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję -
zy ka Ka szub skie go” 2008, s. 140–147; E. Prycz kow ski, Ję zyk ka szub ski w dzia łal no ści pu blicz nej i ob ro -
cie praw nym, a zwłasz cza re kla mie, pra sie, ra diu i te le wi zji oraz ad mi ni stra cji, „Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka -
szub skie go” 2007, s. 73–82 / E. Prëczkòwsczi, Kaszëbsczi jãzëk w pùblicz nym dze ja nim ë praw nym òbro -
ce, òsoblëwie w re kla mie, gazétnic twie, ra dio i te le wi zje, a téż w ad mi ni stra cje, „Biu le tin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka 2007, s. 73–81. Zob. ta kże In for mo wać i uświa da miać (dys ku sja), „Po me ra nia” 2006,
nr 6, s. 16–20. In for ma cje o Ra dio Kaszëbë i CSB TV m.in. na stro nie in ter ne to wej http://www.ra dio ka sze -
be.pl, a ta kże na ła mach pra sy, np. CSBTV po więk sza za sięg, „Po me ra nia” 2011, nr 3, s. 65; Ma łe oj czy -
zny w CSBTV, „Po me ra nia” 2011, nr 5, s. 68; Wa ka cje z CSBTV, „Po me ra nia” 2011, nr 7–8, s. 92.

4 Są to wy bra ne stro ny ka szub skie. 
5 Zna jo mość ję zy ka ka szub skie go wśród miesz kań ców Ka szub ba da li ostat nio – pod ko -

niec XX i na po cząt ku XXI wie ku – m.in. M. La to szek, Por tret zbio ro wy Ka szu bów – przy czy nek do
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n Czy u Cie bie w do mu mó wi się po ka szub sku?
n Czy Ty mó wisz po ka szub sku?
n Czy kie dyś w Two jej ro dzi nie uży wa no ję zy ka ka szub skie go? (py ta nie to skie -

ro wa ne by ło do osób nie mó wią cych po ka szub sku)

Od po wie dzi udzie lo ne na te trzy py ta nia po zwo li ły na wy od ręb nie nie czte rech grup
re spon den tów:

n gru pa I: re spon den ci i człon ko wie ro dzi ny z ni mi za miesz ku ją cy mó wią po
ka szub sku; do tej gru py na le żą ta kże re spon den ci mó wią cy po ka szub sku, 
na to miast człon ko wie ro dzi ny z ni mi za miesz ku ją cy nie uży wa ją te go ję -
zy ka;

n gru pa II: re spon den ci nie mó wią po ka szub sku, ale człon ko wie ro dzi ny z ni mi za -
miesz ku ją cy uży wa ją te go ję zy ka w do mu;

n gru pa III: ani re spon den ci, ani człon ko wie ro dzi ny z ni mi za miesz ku ją cy nie mó -
wią po ka szub sku, jed nak w prze szło ści w ro dzi nach uży wa no te go ję zy ka;
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te ma tu, „Po me ra nia” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Sy nak, The Ka shu bes’ eth nic iden ti ty: Con ti nu ity and chan -
ge, [w:] The Eth nic Iden ti ties of Eu ro pe an Mi no ri ties: The ory and Ca se Stu dies, red. B. Sy nak,
Gdańsk 1995, s. 155–166; J. Mor daw ski, Sta ty sty ka lud no ści ka szub skiej. Ka szu bi u pro gu XXI wie ku,
Gdańsk 2005; M. Po ręb ska, Das Ka schu bi sche: Sprach tod oder Re vi ta li sie rung? Em pi ri sche Stu dien zur
eth no lin gu isti schen Vi ta lität einer Sprach min der he it in Po len, München 2006; M. Ma zu rek, Ję zyk ka -
szub ski w ko mu ni ko wa niu się i opi niach Ka szu bów (świa dec twa ba dań so cjo lo gicz nych), [w:] Li te ra tu -
ra ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, red. Z. Zie lon ka, Gdańsk 2007, s. 87–101.

Ta be la 1
Zna jo mość ję zy ka ka szub skie go wśród re spon den tów i ich ro dzin

Płeć

Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV

Σ
w do mu 

ka szub ski 
– tak lub nie,
re spon dent 

– tak

w do mu 
ka szub ski 

– tak,
re spon dent 

– nie

w do mu 
ka szub ski 

– nie
kie dyś ro dzi na

– tak,
re spon dent 

– nie

w do mu 
ka szub ski 

– nie, 
kie dyś ro dzi na

– nie,
re spon dent 

– nie

Ko bie ty 27 33 28 30 118

Mę żczyź ni 13 7 12 10 42

Σ 40 40 40 40 160
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n gru pa IV: ani re spon den ci, ani człon ko wie ich ro dzin z ni mi za miesz ku ją cy nie
mó wią po ka szub sku, w prze szło ści w ro dzi nach ta kże nie uży wa no te go ję zy -
ka; al bo re spon den tom nic o tym nie wia do mo (bądź nie udzie li li żad nej od po -
wie dzi na to py ta nie).

W ba da niu uwzględ nio no po 40 lo so wo wy bra nych osób, re pre zen tu ją cych wy ró -
żnio ne po wy żej czte ry gru py, spo śród 264 uczniów wy peł nia ją cych an kie tę. Ta be -
la 1 przed sta wia roz kład war to ści w po szcze gól nych gru pach, z uwzględ nie niem
płci re spon den tów. We wszyst kich czte rech gru pach znacz nie wię cej jest re spon den -
tów płci żeń skiej – ró żni ce te od zwier cie dla ją dys pro por cje mię dzy licz bą dziew cząt
a licz bą chłop ców uczą cych się w li ce ach ogól no kształ cą cych. 

Na le ży też wy ja śnić, że mło dzież z gru py I na ogół nie oce nia wy so ko swo jej zna -
jo mo ści ję zy ka ka szub skie go, wy sta wia jąc so bie w przy bli że niu śred nią oce nę do -
sta tecz ną 6.

3. Py ta nia an kie ty do ty czą ce me diów

Re spon den ci zo sta li po pro sze ni o udzie le nie od po wie dzi na na stę pu ją ce py ta nia,
któ rych ce lem by ło zba da nie czę sto tli wo ści ko rzy sta nia z ka szub skich me dió w7:

1. Czy oglą dasz pro gra my te le wi zyj ne po ka szub sku lub o te ma ty ce ka szub skiej?
2. Czy słu chasz Ra dia Kaszëbë (lub in nej sta cji na da ją cej pro gra my po ka szub sku

lub o te ma ty ce ka szub skiej)?
3. Czy od wie dzasz ka szub skie stro ny in ter ne to we?
4. Czy czy tasz pra sę (cza so pi sma, do dat ki do ga zet) wy da wa ną w ję zy ku ka szub -

skim lub po świę co ną te ma ty ce ka szub skiej wy da wa ną po pol sku?

Do wy bo ru ucznio wie mie li czte ry mo żli wo ści od po wie dzi: tak, czę sto; tak, cza sa -
mi; tak, rzad ko; nie, ni gdy. Po nad to, zo sta li po pro sze ni o po da nie ty tu łów czy ta nych
cza so pism i ga zet, słu cha nych au dy cji i oglą da nych pro gra mów, a ta kże od wie dza -
nych stron in ter ne to wych.

Mo żna tu taj mieć za strze że nia do kon ti nu um czę sto – cza sa mi – rzad ko – ni gdy,
po nie waż po ję cia czę sto, cza sa mi i rzad ko są ró żnie in ter pre to wa ne przez re spon -
den tów. Na pew no naj bar dziej mia ro daj ną od po wie dzią – ze wzglę du na jed no znacz -
ność – jest w tym przy pad ku ni gdy. 

Oprócz tych czte rech py tań, w an kie cie zna la zły się dwa in ne do ty czą ce ka szub -
skich me diów:
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6 D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…
7 Py ta nia w for mie ory gi nal nej za miesz czo ne są w anek sie.
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5. Czy uwa żasz, że ka szub skiej kul tu ry i ję zy ka w me diach jest
q za du żo?     q w sam raz?     q za ma ło?     q nie mam zda nia

6. Je że li w po przed nim py ta niu wy bra łaś/wy bra łeś od po wiedź „za ma ło”, cze go
Two im zda niem bra ku je w me diach (np. ja kich bra ku je pro gra mów/ar ty ku łów)? 

4. Wy ni ki ba da nia – po pu lar ność me diów

W tej czę ści za pre zen to wa ne zo sta ną od po wie dzi na py ta nia, udzie lo ne przez czte -
ry gru py re spon den tów.

4.1. Po pu lar ność me diów w po szcze gól nych gru pach
W gru pie I, de kla ru ją cej zna jo mość ję zy ka ka szub skie go, naj po pu lar niej szym środ kiem
ma so we go prze ka zu jest ra dio, któ re go ni gdy nie słu cha tyl ko 15% re spon den tów, prze -
wa ża ją ca część (40%) słu cha rzad ko, zaś po 22,5% – czę sto lub cza sa mi. Dru gie miej -
sce zaj mu je te le wi zja, któ rą oglą da cza sa mi 32,5% ba da nych, 42,5% – rzad ko, a 22,5%
– ni gdy. Pra sa cie szy się mniej szą po pu lar no ścią: 20% uczniów czy ta ją cza sa mi, 27,5%
– rzad ko. Naj mniej po pu lar nym me dium jest in ter net – więk szość re spon den tów (75%)
ni gdy nie od wie dza ka szub skich stron in ter ne to wych, a 27,5% ro bi to rzad ko. Roz kład
od po wie dzi uzy ska nych w gru pie I przed sta wio ny jest w ta be li 2. 
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Me dium Czę sto Cza sa mi Rzad ko Ni gdy Σ

Te le wi zja
1

2,5%
13

32,5%
17

42,5%
9

22,5%
40

100%

Ra dio
9

22,5%
9

22,5%
16

40%
6

15%
40

100%

In ter net
0

0%
1

2,5%
9

22,5%
30

75%
40

100%

Pra sa
0

0%
8

20%
11

27,5%
21

52,5%
40

100%

Ta be la 2
Gru pa I (re spon den ci mó wią po ka szub sku) – roz kład od po wie dzi 

na py ta nia do ty czą ce czę sto tli wo ści ko rzy sta nia z me diów ka szub skich 
(n = 40)
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Me dium Czę sto Cza sa mi Rzad ko Ni gdy Σ

Te le wi zja
2

5%
8

20%
13

32,5%
17

42,5%
40

100%

Ra dio
3

7,5%
13

32,5%
14

35%
10

25%
40

100%

In ter net
0

0%
0

0%
6

15%
34

85%
40

100%

Pra sa
0

0%
6

15%
7

17,5%
27

67,5%
40

100%

Ta be la 3
Gru pa II (re spon den ci nie mó wią po ka szub sku, ale w do mu ten ję zyk jest
uży wa ny przez in nych człon ków ro dzi ny) – roz kład od po wie dzi na py ta nia

do ty czą ce czę sto tli wo ści ko rzy sta nia z me diów ka szub skich (n = 40)

W gru pie II, do któ rej na le żą ucznio wie nie mó wią cy po ka szub sku, u któ rych
w do mach uży wa się te go ję zy ka, ra dio rów nież jest naj po pu lar niej szym ka szub -
skim środ kiem ma so we go prze ka zu: 40% słu cha au dy cji ra dio wych czę sto lub cza -
sa mi, 35% – rzad ko, a 25% ni gdy te go nie ro bi. Te le wi zja ta kże pla su je się na dru -
gim miej scu – 25% oglą da ją czę sto lub cza sa mi. Trze cią lo ka tę zaj mu je pra sa
– 67,5% ni gdy nie czy ta tek stów w ję zy ku ka szub skim lub o Ka szu bach w niej za -
miesz cza nych, a czwar tą ka szub skie stro ny w in ter ne cie, któ rych ni gdy nie od wie -
dza 85% re spon den tów z tej gru py. Roz kład od po wie dzi udzie lo nych przez gru -
pę II przed sta wio ny jest w ta be li 3.

W gru pie osób ma ją cych ka szub skie ko rze nie, lecz nie mó wią cych po ka szub sku
i nie ma ją cych stycz no ści z tym ję zy kiem w do mu, mniej osób in te re su je się ka szub -
ski mi me dia mi (zob. ta be la 4), jed nak zno wu naj bar dziej po pu lar nym me dium jest
ra dio, a naj mniej po pu lar nym – in ter net. 57,5% słu cha ra dia, prze wa żnie rzad ko; 50%
oglą da ka szub skie pro gra my w te le wi zji przy naj mniej rzad ko; 20% rzad ko czy ta
pra sę ka szub ską.

W gru pie IV, w któ rej zna leź li się ucznio wie nie zna ją cy ka szubsz czy zny i nie -
ma ją cy ka szub skich ko rze ni, za in te re so wa nie ka szub ski mi me dia mi jest naj mniej -
sze: 72,5% nie słu cha ka szub skich au dy cji w ra diu, 75% nie oglą da ka szub skiej te -
le wi zji, 85% nie czy ta ka szub skiej pra sy i 90% nie od wie dza ka szub skich stron in -
ter ne to wych (zob. ta be la 5).
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Me dium Czę sto Cza sa mi Rzad ko Ni gdy Σ

Te le wi zja
1

2,5%
2

5%
7

17,5%
30

75%
40

100%

Ra dio
1

2,5%
2

5%
8

20%
29

72,5%
40

100%

In ter net
1

2,5%
1

2,5%
2

5%
36

90%
40

100%

Pra sa
0

0%
1

2,5%
5

12,5%
34

85%
40

100%

Ta be la 5
Gru pa IV (re spon den ci nie mó wią po ka szub sku, za miesz ku ją ce z ni mi 
ro dzi ny ta kże nie, w prze szło ści ję zyk ten nie był w ro dzi nie uży wa ny)
– roz kład od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce czę sto tli wo ści ko rzy sta nia 

z me diów ka szub skich (n = 40)

Me dium Czę sto Cza sa mi Rzad ko Ni gdy Σ

Te le wi zja
0

0%
3

7,5%
17

42,5%
20

50%
40

100%

Ra dio
2

5%
4

10%
17

42,5%
17

42,5%
40

100%

In ter net
0

0%
0

0%
1

2,5%
39

97,5%
40

100%

Pra sa
0

0%
0

0%
8

20%
32

80%
40

100%

Ta be la 4
Gru pa III (ani re spon den ci ani za miesz ku ją ce z ni mi ro dzi ny nie mó wią

po ka szub sku, ale w prze szło ści ję zyk ten był w ro dzi nie uży wa ny) 
– roz kład od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce czę sto tli wo ści ko rzy sta nia 

z me diów ka szub skich (n = 40)
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W dru giej czę ści oma wia nych py tań ucznio wie by li pro sze ni o po da nie sta cji
ra dio wych i te le wi zyj nych oraz pro gra mów, a ta kże ty tu łów pra so wych i stron in -
ter ne to wych. Wie lu re spon den tów nie udzie li ło żad nej od po wie dzi, wie lu też udzie -
li ło od po wie dzi ogól ni ko wych, np. CSB TV (bez po da nia kon kret nych pro -
gra mów). 

W od po wie dzi na py ta nie, ja kich pro gra mów słu cha ją, re spon den ci pi sa li, że
słu cha ją au dy cji Ra dia Kaszëbë i Ra dia Gdańsk. Przy kła do we od po wie dzi brzmia -
ły na stę pu ją co: „wszyst kie pro gra my”, „te go, co ak tu al nie le ci”, „jak włą czę, to
słu cham wszyst kie go”, „pro gra my mu zycz ne”, „wia do mo ści, pro gno za po go dy”.
Kil ka osób po da ło pro gram „Go spo da pod Żu brem”. Nie któ rzy re spon den ci po da -
wa li wy ja śnie nia, dla cze go słu cha ją au dy cji ra dio wych, np. „Ra dio Kaszëbë, bo
ma ma lu bi”, „Ra dio Kaszëbë, przy mu so wo”. Je że li cho dzi o te le wi zję, ucznio wie
wy mie nia li CSB TV i TTM, a ta kże nie na da wa ny już pro gram Te le wi zji Gdańsk
„Rodnô Ze mia”. Wśród naj czę ściej wy mie nia nych przez mło dzież ty tu łów pra so -
wych zna la zły się „Nor da” (do da tek do „Dzien ni ka Bał tyc kie go”), „Lesôk” (wy -
da wa ny w Sze mu dzie przez Od dział Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go), „Po me -
ra nia” i „Zymk”, a ta kże ga zet ki pa ra fial ne. Jed na z re spon den tek z gru py I udzie -
li ła na stę pu ją cej od po wie dzi: „Ga zet ka pa ra fial na (na ostat niej stro nie są ka wa ły
po ka szub sku)”, co wy raź nie su ge ru je, iż hu mor po ka szub sku jest atrak cyj ny. Je -
że li cho dzi o od wie dza nie ka szub skich stron w in ter ne cie, wie lu kon kret nych stron
in ter ne to wych mło dzi lu dzie nie po da li, od no to wa no ta kie od po wie dzi jak „stro na
Ra dia Kaszëbë”, „stro na ka szub skiej piel grzym ki”, „o Alek san drze Maj kow skim,
je go li te ra tu rze”. Był też je den zna mien ny ko men tarz do ty czą cy ka szub skich stron
in ter ne to wych: „A są ta kie?”

4.2. Po pu lar ność po szcze gól nych me diów 

Przyj mij my te raz in ny punkt wi dze nia na po wy żej przed sta wio ne da ne licz bo we, co
po zwo li nam po rów nać po pu lar ność me diów w czte rech gru pach re spon den tów i uzy -
skać ca ło ścio we spoj rze nie na oma wia ne zja wi ska. Ta be le 6–9 przed sta wia ją po pu -
lar ność po szcze gól nych me diów wśród ba da nych grup mło dzie ży. 

Jak na le ża ło się spo dzie wać, zna jo mość ję zy ka ka szub skie go i ka szub skie ko -
rze nie wpły wa ją na po pu lar ność me diów ka szub skich. Nie mniej jed nak, wśród
mło dych miesz kań ców pół no cy Ka szub nie le gi ty mu ją cych się ka szub skim po cho -
dze niem, ta kże no tu je się za in te re so wa nie ka szub ski mi środ ka mi ma so we go prze -
ka zu.

Je że li we źmie my pod uwa gę naj bar dziej mia ro daj ną od po wiedź – ni gdy, li sta
ran kin go wa zno wu po twier dza naj więk szą po pu lar ność ka szub skich pro gra mów ra -
dio wych wśród wszyst kich 160 ba da nych uczniów (ta be la 10).
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ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:53  Page 299



300 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

Ta be la 6
Roz kład od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce czę sto tli wo ści oglą da nia 

ka szub skich pro gra mów w te le wi zji

Ta be la 7
Roz kład od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce czę sto tli wo ści słu cha nia 

ka szub skich pro gra mów ra dio wych

Odpowiedź Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Σ

Często
1

2,5%
2

5%
0

0%
1

2,5%
4

2,5%

Czasami
13

32,5%
8

20%
3

7,5%
2

5%
26

16,25%

Rzadko
17

42,5%
13

32,5%
17

42,5%
7

17,5%
54

33,75%

Nigdy
9

22,5%
17

42,5%
20

50%
30

75%
76

47,5% 

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%

Odpowiedź Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Σ

Często
9

22,5%
3

7,55%
2

5%
1

2,5%
15

9,375%

Czasami
9

22,5%
13

32,5%
4

10%
2

5%
28

17,5%

Rzadko
16

40%
14

35%
17

42,5%
8

20%
55

34,375%

Nigdy
6

15%
10

25%
17

42.5%
29

72.5%
62

38,75%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%
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Referaty 301

Ta be la 8
Roz kład od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce czę sto tli wo ści czy ta nia 

ka szub skiej pra sy 

Ta be la 9
Roz kład od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce czę sto tli wo ści od wie dza nia 

ka szub skich stron in ter ne to wych 

Odpowiedź Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Σ

Często
0

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

0%

Czasami
8

20%
6

15%
0

0%
1

2,5%
15

9,375%

Rzadko
11

27,5%
7

17,5%
8

20%
5

12,5%
31

19,375%

Nigdy
21

52,5%
27

67,5%
32

80%
34

85%
114

71,25%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%

Odpowiedź Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Σ

Często
0

0%
0

0%
0

0%
1

2,5%
1

0,625%

Czasami
1

2,5%
0

0%
0

0%
1

2,5%
2

1,25%

Rzadko
9

22,5%
6

15%
1

2,5%
2

5%
18

11,25% 

Nigdy
30

75%
34

85%
39

97,5%
36

90%
139

86,875%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%
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Mo żna by ło by za sta na wiać się nad przy czy na mi pierw sze go miej sca ra dia na li ście
ran kin go wej. Jed ną z przy czyn te go sta nu rze czy mo gą być atrak cyj ne dla mło dzie ży
pro gra my (np. mu zycz ne i sa ty rycz ne). In nym czyn ni kiem mo że być też nie rów no mier -
ne roz wi nię cie spraw no ści ję zy ko wych – mło dzież zna ją ca ję zyk ka szub ski naj wy żej
u sie bie oce nia spraw ność słu cha nia (po tem w ko lej no ści: czy ta nia, mó wie nia i pi sa nia)8.
Ko rzy sta nie z ra dia i te le wi zji wy ma ga ro zu mie nia tek stu mó wio ne go, na to miast ko -
rzy sta nie z pra sy i in ter ne tu – ro zu mie nia tek stu pi sa ne go. Oso by nie mó wią ce po ka -
szub sku czę sto de kla ru ją, że ro zu mie ją ten ję zyk w roz mo wach co dzien nych, dla te go
też słu cha nie ra dia czy oglą da nie te le wi zji nie spra wia im więk szych trud no ści. Je że li
cho dzi o au dy cje mu zycz ne, czę sto po da wa ne przez re spon den tów, pio se nek mo żna
z przy jem no ścią słu chać bez ro zu mie nia ich tek stów. Po nad to, nie co mniej sza po pu lar -
ność te le wi zji mo że wy ni kać z fak tu, iż mniej osób ma do stęp do ka szub skiej te le wi zji
niż do ra dia (CSB TV do stęp na jest w sie ciach te le wi zji ka blo we j9). 

5. Oce na obec no ści ję zy ka ka szub skie go i kul tu ry w me diach

Dwa ostat nie oma wia ne tu py ta nia an kie ty do ty czy ły oce ny obec no ści ję zy ka i kul -
tu ry ka szub skiej w me diach. Mło dzież zo sta ła po pro szo na o udzie le nie od po wie dzi
na py ta nie, czy ję zy ka i kul tu ry jest w me diach za du żo, w sam raz czy za ma ło. Ta -
be la 11 przed sta wia roz kład od po wie dzi na to py ta nie.

302 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

8 D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…
9 Zob. m.in. Te le wi zja z Po mo rza CSBTV dla wi dzów sie ci ka blo wej Vec tra! „Po me ra nia” 2011,

nr 7–8, s. 92.

Ta be la 10
Li sta ran kin go wa po pu lar no ści ka szub skich me diów wśród 

wszyst kich uczest ni ków ba da nia (n = 160)

Miej sce w ran kin gu Me dium Licz ba i od se tek 
od po wie dzi ni gdy

1 Ra dio
62

38,75%

2 Te le wi zja
76

47,5%

3 Pra sa
114

71,25%

4 In ter net
139

86,875%

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5  2012-01-29  22:53  Page 302



Jak po ka zu ją da ne w ta be li 11, oce na obec no ści ka szubsz czy zny i kul tu ry ka -
szub skiej w me diach sko re lo wa na jest ze zna jo mo ścią ję zy ka i po cho dze niem
– nikt z gru py I nie uwa ża, że tej obec no ści jest za du żo, na to miast od po wiedź tę
za zna czy ło 20% re spon den tów z gru py IV. Po nad po ło wa (52,5%) uczniów z gru -
py I wy bra ła od po wiedź za ma ło, za któ rą opto wa ło 7,5% z gru py IV. Po nad to,
w gru pie tej 60% nie ma zda nia, co su ge ru je brak za in te re so wa nia ka szub ski mi 
me dia mi. 

Oso by, któ re za zna czy ły od po wiedź za ma ło, pro szo ne by ły w na stęp nym py -
ta niu o po da nie, cze go bra ku je w me diach – ja kich ar ty ku łów w pra sie, pro gra mów
w ra diu i te le wi zji. Nie ste ty, jak w przy pad ku wcze śniej oma wia nych py tań, wie -
lu re spon den tów nie udzie li ło żad nej od po wie dzi na to py ta nie. Ci, któ rzy jej udzie -
li li, pi sa li ogól nie o bra ku wia do mo ści w ję zy ku ka szub skim, a ta kże tek stów i pro -
gra mów do ty czą cych kul tu ry, ję zy ka i wa lo rów tu ry stycz nych re gio nu. Jed na oso -
ba z gru py I od no to wa ła brak pro gra mu „Rodnô Ze mia” w te le wi zji. Oto przy kła -
do we od po wie dzi: „Bra ku je „Wia do mo ści” w wer sji ka szub skiej, pro gra mów
mu zycz nych z mu zy ką ka szub ską w te le wi zji ogól no do stęp nej”, „Ogól no do stęp -
nych wia do mo ści w ję zy ku ka szub skim”, „O tra dy cji”, „Hu mo ru”, „hmm mo że ja -
kichś kon kur sów, pro gra mów pro mu ją cych kra jo braz i kul tu rę, w CSBTV za ma -
ło te go jest”, „pro gra mów do ty czą cych Ka szu bów i ich kul tu ry (o wie le wię cej
sły szy się o gó ra lach, Ślą za ka ch10)”, „są te, któ re po win ny być, ale nada wa ne są
zbyt rzad ko”.

Referaty 303

10 Na zwa ta w an kie cie zo sta ła błęd nie na pi sa na ma łą li te rą.

Ta be la 11
Roz kład od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce oce ny obec no ści ję zy ka i kul tu ry

ka szub skiej w me diach

Od po wiedź Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV Σ

Za du żo
0

0%
1

2,5%
3

7,5%
8

20%
12

7,5%

W sam raz
11

27,5%
11

27,5%
16

40%
5

12,5%
43

26,875%

Za ma ło
21

52,5%
15

37,5%
5

12,5%
3

7,5%
44

27,5%

Nie mam 
zda nia

8
20%

13
32,5%

16
49%

24
60%

61
38,125%

Σ 40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%
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6. Wnio ski

Wśród ka szub skich me diów – jak wska zu ją wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań wśród
mło dzie ży uczą cej się I Li ceum Ogól no kształ cą cym w Wej he ro wie – naj więk szą po -
pu lar no ścią cie szy się ra dio, ze wska za niem na sta cję Ra dio Kaszëbë. Na dru gim
miej scu pla su je się te le wi zja, na trze cim pra sa, na to miast in ter net zaj mu je ostat nią,
czwar tą lo ka tę. Jak już wy żej za su ge ro wa no, przy czyn po pu lar no ści ka szub skich au -
dy cji ra dio wych mo żna upa try wać w ich atrak cyj no ści, do stęp no ści i ro zu mie niu ka -
szubsz czy zny mó wio nej.

Ka szub skich au dy cji ra dio wych słu cha – czę sto, cza sa mi lub rzad ko – 85% mło -
dzie ży zna ją cej ję zyk ka szub ski i 27,5% mło dzie ży nie ma ją cej ka szub skich ko rze -
ni. 25% z tej ostat niej gru py oglą da (rzad ko, ale jed nak oglą da) ka szub skie pro gra -
my w te le wi zji, 15% się ga po ka szub ską pra sę. Wy ni ki te mo gą wska zy wać na za -
in te re so wa nie tych osób nie ko niecz nie ję zy kiem ka szub skim, ale mo że kul tu rą
i z pew no ścią spra wa mi re gio nu, w któ rym miesz ka ją. 

W pod su mo wa niu na le ży stwier dzić, że ba da nia wska zu ją, iż ka szub skie me dia
– za rów no ka szub sko ję zycz ne jak i pol sko ję zycz ne zaj mu ją ce się re gio nem Ka szu -
by – słu żą nie tyl ko oso bom zna ją cym ję zyk ka szub ski. Wy da je się, że klu czem
do zwięk sze nia po pu lar no ści me diów jest atrak cyj ność pro gra mów te le wi zyj nych/ra -
dio wych i tek stów pra so wych, za rów no pod wzglę dem tre ści jak i for my. Atrak cyj -
ność ofer ty me diów mo że wpły nąć na po strze ga nie ję zy ka i kul tu ry ka szub skiej ja -
ko zja wisk cie ka wych i war to ścio wych, god nych pie lę gno wa nia i roz wi ja nia. 

Po dzię ko wa nia

Chcia ła bym naj ser decz niej po dzię ko wać Pa ni mgr Bo że nie Con ra di, Dy rek tor I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Kró la Ja na III So bie skie go w Wej he ro wie, za życz li wość, a ta kże na uczy -
cie lom tej szko ły za prze pro wa dze nie an kie ty w swo ich kla sach: Pa ni mgr Alek san drze Ka ni,
Pa ni mgr Ju sty nie Ma kow skiej -Be dy nek, Pa ni mgr Ewie Mi ziar skiej, Pa ni mgr Do mi ni ce Se -
ro wy oraz Pa ni mgr Be acie Sta szak. Je stem rów nież bar dzo wdzięcz na Pa ni mgr Ol dze Alek -
san drow skiej z In sty tu tu An gli sty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go za współ pra cę w prze pro wa dze -
niu an kie ty oraz Pa ni dr Be acie Jac kow skiej z Ka te dry Sta ty sty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go
za nie zwy kle cen ne uwa gi.
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Aneks
Py ta nia an kie ty do ty czą ce me diów

1. Czy oglą dasz pro gra my te le wi zyj ne po ka szub sku lub o te ma ty ce ka szub skiej?

q tak, czę sto     q tak, cza sa mi      q tak, rzad ko      q nie, ni gdy

Je że li tak, ja kie? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Czy słu chasz Ra dia Kaszëbë (lub in nej sta cji na da ją cej pro gra my po ka szub -
sku lub o te ma ty ce ka szub skiej)?

q tak, czę sto     q tak, cza sa mi      q tak, rzad ko      q nie, ni gdy

Je że li tak, ja kich pro gra mów słu chasz? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Czy od wie dzasz ka szub skie stro ny in ter ne to we?

q tak, czę sto     q tak, cza sa mi      q tak, rzad ko      q nie, ni gdy

Je że li tak, ja kie? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Czy czy tasz pra sę (cza so pi sma, do dat ki do ga zet) wy da wa ną w ję zy ku ka -
szub skim lub po świę co ną te ma ty ce ka szub skiej wy da wa ną po pol sku?

q tak, czę sto     q tak, cza sa mi      q tak, rzad ko      q nie, ni gdy

Je że li tak, ja kie cza so pi sma, ga ze ty czy tasz? 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Czy uwa żasz, że ka szub skiej kul tu ry i ję zy ka w me diach jest

q za dużo?     q w sam raz?      q za mało?      q nie mam zdania

6. Je że li w po przed nim py ta niu wy bra łaś/wy bra łeś od po wiedź „za ma ło”, cze -
go Two im zda niem bra ku je w me diach (np. ja kich bra ku je pro gra mów/ar ty -
ku łów)? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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0. Wpro wa dze nie

W pra cy przed sta wiam pro jekt słow ni ka ka szub sko -serb skie go (pod -
sta wo wy słow nik za wie ra ją cy ok. 15 000 ha seł), jak rów nież pro ble -
my, któ re sto ją na dro dze do re ali za cji ta kie go słow ni ka. Je że li cho dzi
o dwu ję zycz ną lek sy ko gra fię ka szub ską, wy da je mi się, że wspo mnia -
ny słow nik bę dzie sta no wił zna czą cy krok na przód, po nie waż w je go
przy go to wa niu zo sta ną za sto so wa ne pew ne za bie gi, któ rych do tąd w tej
lek sy ko gra fii nie wy ko rzy sty wa no. Li czę, że głęb sza ana li za po twier dzi
tę te zę, ale już te raz mo żna przy pusz czać, że opu bli ko wa nie sa me go
słow ni ka przy nie sie wy mier ne ko rzy ści w two rze niu dwu ję zycz nych
słow ni ków, w któ rych jed nym z ele men tów jest ję zyk ka szub ski.

1. Ka szub skie słow ni ki dwu ję zycz ne

1.1. Prze gląd hi sto rycz ny

O słow ni kach ka szub skich do tych czas naj wię cej pi sa ła H. Po po wska -
-Ta bor ska 1.

1 W Li te ra tu rze zo sta ły za cy to wa ne tyl ko naj wa żniej sze pu bli ka cje: Po po wska -
-Ta bor ska 1994: 15–25 Po po wska -Ta bor ska 1996: 11–16 Po po wska -Ta bor ska 2001:
243–255 Po po wska -Ta bor ska 2002: 122–129 Po po wska -Ta bor ska 2006: 141–150 itd.

PRA CA NAD PIERWS ZYM 
SŁOW NI KIEM 
KAS ZUB SKO -SERB SKIM
Dušan -Vla di slav Paždjer ski
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Pierw szy ka szub ski słow nik dwu ję zycz ny to ma ły nie miec ko -ka szub ski słow -
nik pa sto ra G. L. Lor ka, któ ry po zo stał w rę ko pi sie i któ ry naj praw do po dob niej po -
wstał po mię dzy 1843 i 1850 r. Pierw szy dru ko wa ny (ka szub sko -ro syj ski) słow nik
zo stał opu bli ko wa ny ja ko część szer sze go stu dium: Остатк иСл авян на
южном берегу Бал тi йск аго моря, pió ra zna ne go sla wi sty ro syj skie go A. Hil fer -
din ga (ros. A. Гильфердинг, Hil fer ding 1862: 169–191). Ma ły słow nik ka szub sko -
-pol ski (230 ha seł) po raz pierw szy zo stał opu bli ko wa ny ja ko część po ema tu H. Der -
dow skie go O pa nu Czor liń scim co do Puc ka po se ce ja choł (Der dow ski 1990:
143–146). Pierw sze sa mo dziel ne wy da nie słow ni ka dwu ję zycz ne go (tak na praw dę
ka szub sko -pol skie go, cho ciaż au tor po da je pol ski opis ka żde go ka szub skie go ha sła,
a nie je go pol ski od po wied nik) pu bli ku je G. Po błoc ki 1887 r. pt. Słow nik ka szub ski
z do dat kiem idy oty zmów cheł miń skich i ko ciew skich (Po błoc ki 1887).

Po wy ższą li stę, jak rów nież kil ka pu bli ka cji, któ re nie zo sta ły wspo mnia ne, na -
le ży trak to wać ja ko pe wien ro dzaj przed hi sto rii ka szub skiej lek sy ko gra fii dwu ję -
zycz nej. Praw dzi wa hi sto ria za czy na się wraz z pu bli ka cją słow ni ka S. Ra muł ta
(Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Ra mułt 2003), wy da ne go przez
Pol ską Aka de mię Na uk i Umie jęt no ści z Kra ko wa w 1893 r. Słow nik zo stał bar dzo
do brze oce nio ny w re cen zjach wy daw ni czych, a w jed nej na wet zo stał po rów na ny
do słow ni ka re for ma to ra ję zy ka serb skie go Vu ka Ste fa no vi cia Ka ra dżi cia (!):

Po wzglę dem ści sło ści i grun tow no ści mo że iść w po rów na niu z pra cą Ra -
muł ta tyl ko słow nik Vu ka Ka ra dżi cia, o któ re go za le tach tak ja, ja ko też in -
ni ucze ni, tak pol scy ja ko też za gra nicz ni, wy po wie dzie li jed no zda nie – jak
naj więk sze go uzna nia.2

Do te go cza su dwu ję zycz ne słow ni ki ka szub skie by ły wy da wa ne tyl ko ja ko dy fe -
ren cyj ne, tj. re je stro wa ne w nich by ły tyl ko te ha sła, któ re w du żej mie rze (ety mo -
lo gicz nie lub zna cze nio wo) od bie ga ły od ję zy ka pol skie go (a to ze wzglę du na ów -
cze sną opi nię, że ka szubsz czy zna to dia lekt ję zy ka pol skie go); S. Ra mułt pierw szy
raz w wy da nym przez siebie słow ni ku za czął trak to wać ka szubsz czy znę ja ko ję zyk
sa mo dziel ny (co po śred nio po twier dzi ła rów nież Aka de mia Kra kow ska, wy da jąc
słow nik). Wy da nie słow ni ka skon stru owa ne go w ten spo sób po ru szy ło la wi nę po -
le mik, przede wszyst kim w Pol sce, a po tem rów nież w sło wiań skiej i świa to wej sla -
wi sty ce (któ ra to dys ku sja jest, w pew nym stop niu obec na na wet dziś w po dzia le po -
mię dzy war szaw skim śro do wi skiem ka szu bo lo gicz nym – któ re na dal uwa ża, że ję zyk
ka szub ski to dia lekt ję zy ka pol skie go – i gdań skim ośrod kie m3 ka szu bo lo gicz nym), co

Referaty 307

2 Frag ment re cen zji kra kow skie go pro fe so ra A. Ka li ny (Ho ro dy ska 1993: XXII).
3 Zwo len ni cy teo rii, że ję zyk ka szub ski to dia lekt są po dziś dzień bar dzo ak tyw ni. Ich ośro dek to

Pol ska Aka de mia Na uk, któ ra wła śnie nie daw no za koń czy ła wy da wać (2010) sze ścio to mo wy Słow nik ety -
mo lo gicz ny ka szubsz czy zny (War sza wa 1994–2010, t. 1–6). W pew nym stop niu na śla du je ich Serb ska 
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do pro wa dzi ło do po wsta nia tzw. kwe stii ka szub skie j4 i ko niec koń ców za twier dzi ło
sta tus ję zy ka ka szub skie go wśród ję zy ków sło wiań skich, a rów no cze śnie wpły nę ło
na wzrost za in te re so wa nia tym za gad nie niem wśród sa mych Ka szu bów (Tre -
der 19952) i, w osta tecz nym wy ni ku, do pro wa dzi ło do wzmoc nie nia ka szub skiej
świa do mo ści na ro do wej.5

Od no sząc się do cza sów, kie dy S. Ra mułt przy go to wy wał swój słow nik, nie mo -
żna mó wić o ka szub skiej nor mie or to gra ficz nej lub ogól no ję zy ko wej. S. Ra mułt two -
rzy swo ją wła sną nor mę or to gra ficz ną, w któ rej chce zawrzeć ca łe bo gac two fo ne -
ty ki ka szub skiej, co wy ja śnia w przed mo wie (Ra mułt 2003: 475/XXIII -480/XXVIII).
Słow nik S. Ra muł ta nie jest dy fe ren cyj ny i obok pra wie ka żde go wy ra zu ka szub -
skie go po da je kil ka od po wied ni ków pol skich, a na koń cu ilu stru je ka żdy wy raz przy -
naj mniej jed nym przy kła dem zda nia z ję zy ka ka szub skie go, bez przy ta cza nia źró deł.

Mo żna po wie dzieć, że współ cze sne wy da nia słow ni ka S. Ra muł ta (po cząw szy
od 2003 r.), w ję zy ku ka szub skim peł nią po śred nio ro lę pod ręcz ni ka nor ma tyw ne -
go, po nie waż fa cho we uwspół cze śnie nie słow ni ka we dług za sad współ cze snej or to -
gra fii ka szub skiej, do ko na ne przez J. Tre de ra, do pro wa dzi ło do te go, że słow nik jest
na dal w uży ciu, przed sta wia jąc je dy nie nie co bar dziej ar cha icz ny ma te riał ję zy ko -
wy (po nad 18 000 ha seł).

1.2. Naj now sze słow ni ki
Wy mie nia jąc spe cja li stycz ne pu bli ka cje na uko we w for mie słow ni ków (Lo rentz
1908–1912, Lo rentz 1958-1983, Stie ber/Po po wska -Ta bor ska 1964-1978, Sych ta
1967-1976), na le ży wspo mnieć o kil ku no wych wy da niach, któ re pre ten do wa ły do te -
go, by wnieść pew ną nor ma tyw ność do ję zy ka ka szub skie go i je go pi sow ni. Mo wa,
pa trząc chro no lo gicz nie, w pierw szym rzę dzie, o Słow nicz ku ka szub skim (La bu -
da 1960), a po tem Pol sko -ka szub skim i Ka szub sko -pol skim słow ni ku A. La bu dy (La -
bu da 1981 i La bu da 1982). Pierw szy, dy fe ren cyj ny, był prze zna czo ny przede wszyst -
kim ja ko fa cho wa po moc dla na uczy cie li spoza  Ka szu b, któ rzy pra co wa li w śro do -
wi sku ka szub skim. Dru gie dwa mia ły przede wszyst kim za za da nie, by stać się dla
ka szub skich in te lek tu ali stów po raz pierw szy na rzę dziem, któ re po mo gło by im w pi -
sa nej for mie wy ra żać to, cze go w li te ra tu rze wy ma ga ży cie współ cze sne (do te go
cza su pu bli ka cje w ję zy ku ka szub skim by ły pu bli ko wa ne spo ra dycz nie i spro wa dza -
ły się w du żej mie rze do dzieł li te ra tu ry lu do wej lub za in spi ro wa nych tą li te ra tu rą).
Z te go po wo du te dwa słow ni ki za wie ra ją spo ro neo lo gi zmów, co kry ty ku ją przed -
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Aka de mia Na uk i Umie jęt no ści w swo im słow ni ku pt. Етимолошк и речник српског језик а, któ ry wy -
ra zy ka szub skie przy ta cza tyl ko, je że li ró żnią się od wy ra zów pol skich, co nie do ty czy in nych ję zy ków
sło wiań skich (Paždjer ski 2009: 39).

4 Echa tych po le mik (tam rów nież źró dła) mo żna zna leźć w: Ho ro dy ska 1984, Tre der 1992, Ho ro -
dy ska 1993, Ho ro dy ska 1995, Tre der 19951, Tre der 19952, Rop pel 1995, Urbań czyk 1995.

5 In spi ra cji w słow ni ku Ra muł ta szu ka li i od naj dy wa li ją rów nież ka szub scy dzia ła cze ru chu na ro -
do we go. Zo bacz: La bu da 1986: 213–214.
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sta wi cie le teo rii (jak rów nież in ni ka szu bo lo dzy), że ka szubsz czy zna sta no wi dia -
lekt ję zy ka pol skie go (Po po wska -Ta bor ska 1996: 51).

Na pew no jed nym z wa żniej szych ka szub skich słow ni ków dwu ję zycz nych, sta -
no wią cym nie zbęd ne na rzę dzie w pra cy z ję zy kiem ka szub skim, jest Słow nik pol -
sko -ka szub ski J. Trep czy ka (Trep czyk 1994). Ten dwu to mo wy słow nik, któ ry za -
wie ra oko ło 60 000 ha seł, oprócz te go, że ma za cel po słu żyć (i tę funk cję peł ni
do dziś) ja ko pod sta wo wa po moc w tłu ma cze niu z ję zy ka pol skie go wy ra zów z ży -
cia co dzien ne go (któ ry do mi nu je w ko mu ni ka cji Ka szu bów), któ rych ję zyk ka szub -
ski nie po sia dał. Au tor, po dob nie jak je go po przed nik A. La bu da, tyl ko w jesz cze
więk szym stop niu, pró bo wał wpły nąć na po li ty kę ję zy ko wą po przez swo istą „de po -
lo ni za cję” lek sy ki ka szub skiej, któ rej do ko nał, pro po nu jąc na pierw szym miej scu
po mię dzy sy no ni ma mi ka szub ski mi neo lo gi zmy, ar cha izmy al bo re gio na li zmy, a do -
pie ro po tem po lo ni zmy (lub wy ra zy o po dob nej for mie, a na wet iden tycz ne jak w ję -
zy ku pol skim), czę sto na wet je opusz cza ją c6. Jed nak, słow nik sta no wi praw dzi wą
skarb ni cę ję zy ka ka szub skie go, któ ra ko re spon du je ze swo imi pol ski mi od po wied -
ni ka mi.

Na koń cu te go za ry su na le ży wspo mnieć o naj now szym „dziec ku” lek sy ko gra -
fii ka szub skiej, słow ni ku Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny7, zna ne go ka szub skie go
tłu ma cza, nor ma ty wi sty i znaw cy ję zy ka ka szub skie go E. Gòłąb ka (Gòłąbk 2005).
I cho ciaż w oma wia nym słow ni ku, w więk szo ści przy pad ków, au tor ha sła ka szub -
skie rozs trzy ga za po mo cą sy no ni mów ka szub skich lub opi sów, du ża część ha seł
jed nak zo sta ła opi sa na z po mo cą od po wied ni ków pol skich lub z po mo cą for mu ły „tak
sa mo jak w pol skim” (Paždjer ski 20071: 70), więc ten słow nik też mo żna uznać
za czę ścio wo dwu ję zycz ny.

2. Pro ble my wy stę pu ją ce w two rze niu 
ka szub sko -serb skie go słow ni ka

2.1. Część słow ni ko wa
2.1.1. Sys tem zgło sko wy ję zy ka ka szub skie go
Abe ca dło ka szub skie po sia da na stę pu ją ce zna ki: a, ą, ã, b, c, d, e, ë, f, g, h, i, j, k, l,
ł, m, n, ń, o, ò, ó, ô, p, r, s, t, u, ù, w, z, ż (Ra mułt 2003: 20), a sys tem gło sek po sia -
da następu ją ce ele men ty: a [a], ą [uŋ/uɱ], ã [aŋ/aɱ], b [b], c [c], ch [h], cz [č�], d [d],
dz [ʒ], dż [ǯ ��], e [e], é [é], ë [ə], f [f], g [g], h [h], i [i/’i/j], j [j], k [k], l [l], ł [û], m
[m], n [n], ń [ń], o [o], ò [ûe], ó [u], ô [å], p [p], r [r], rz [ž�], s [s], sz [š�], t [t], u [ü],
ù [ûü], w [v], z [z], ż [ž�].

Referaty 309

6 Np. ja ko od po wied ni ki pol skie go wy ra zu ‘stycz ność’, au tor po da je jak na stę pu je: ‘zôłącz’, ‘łącz -
ba’, ‘stik’, ‘związk’, ‘ze tkniącé’, a w sło wniku S. Ra muł ta ma my tyl ko ‘związk’.

7 O nim wię cej pi sa łem w: Paždjer ski 20071, Paždjer ski 20072.
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Uwa gę zwra ca ją zna ki nie cha rak te ry stycz ne dla np. ję zy ka pol skie go, a ta kże dla
in nych ję zy ków sło wiań skich: ã, é, ë, ò, ô, ù. Na ã, é, ë, ô za czy na się bar dzo ma ła
licz ba wy ra zów (p. np. Gòłąbk 2006: 14, 104, 330) – na ‘u’ ża den (lecz na ‘ù’) – na -
to miast ‘o’ w po zy cji ini cjal nej, we dług nie któ rych źró deł, po ja wia się w pew nej
licz bie za po ży czeń (np. oa za, oficéra; Gòłąbk 2006: 293, 314) i wy krzyk ni ków (och,
ocho; Gòłąbk 2006: 304). W Ra mułt 2003 ta kie zja wi sko nie ma miej sca (‘ò’ i ‘ù’
sta no wią wa rian ty ‘o’ i ‘u’ i sys te ma tycz nie je zastępu ją w po zy cji ini cjal nej i za ‘b’,
‘ch’, ‘g’, ‘h’, ‘k’, ‘m’, ‘p’ i ‘w’). Tu taj więc po ja wia się kwe stia do bo ru po praw ne -
go źró dła.

Do dat ko wy pro blem sta no wią wy ra zy eks cer po wa ne ze słow ni ków pi sa nych z po -
mo cą jed nej ze star szych pi sow ni8 ję zy ka ka szub skie go (np. Trep czyk 1994: 4), bo
we dług nich zla bia li zo wa ne ‘ò’ i ‘ù’ nie by ły ozna cza ne. 

Na koń cu, po je dyń cze źró dła (np. Gòłąbk 2006) trak tu ją ja ko je den ele ment po -
rząd ku al fa be tycz ne go (!), więc wy ra zy za czy na ją ce się na je den lub dru gi znak al -
fa be tu ka szub skie go pre zen tu ją w spo sób mie sza ny (np. p. ko lej ność ha seł: ‘òdżiń’,
‘ofe ro wac’, ‘ofer ta’, ‘òfia ra’ itd., Gòłąbk 2006: 314).

W słow ni ku ka szub sko -serb skim zo sta ła przy ję ta do mi nu ją ca kon cep cja, któ rą
re gu lu je naj now sza pi sow nia z r. 1996, a wy ra zy z wcze śniej szych pu bli ka cji, któ re
nie po sia da ją wszyst kich zna ków dia kry tycz nych (a są wy eks cer po wa ne z tych źró -
deł), zo sta ły do sto so wa ne do naj now szej nor my or to gra ficz nej. W przy pad ku wy ra -
zów, któ re za czy na ją się na zna ki ‘ò’ i ‘o’ one zo sta łe roz dzie lo ne i po da ne w od po -
wied niej ko lej no ści (ja ko ha sła któ re za czy na ją się na ‘o’ a po tem ‘ò’), jak to jest
cha rak te ry stycz ne rów nież dla ich in nych po zy cji (w środ ku lub pod ko niec wy ra -
zu). Przy kład z ma szy no pi su słow ni ka:

O
och EG JT ох!
oficéra [oficéra] EG JT официр
ope ra EG JT опера
(...)
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8 W dru giej po ło wie XX wie ku ję zyk ka szub ski miał trzy re for my pi sow ni: w 1952, w 1974 i ostat -
nią w 1996 r. (Bol du an 1997: 280–281). In te re su ją ce jest, że żad na z nich nie by ła zre ali zo wa na pro gra -
mo wo w któ rymś z pod ręcz ni ków nor ma tyw nych (pi sow nia, słow nik, gra ma ty ka), lecz naj pierw de cy -
do wa no o zmia nach na ze bra na ich fa chow ców, a do pie ro po tem by ły re ali zo wa ne w po je dyń czych wy -
da niach pu bli ka cji ka szub skich (w przy pad ku ostat niej re for my pod sta wo wą wy kład nię pi sow ni po dał
w au tor skim wy da niu E. Gòłąbk – Gòłąbk 1997 – roz pra co wu jąc je szcze gó ło wo we dług wła snej wi zji. 

Nie co in ny prze bieg prac mia ło re for mo wa nie pi sow ni np. ostat nio w ję zy ku serb skim. Pa nu ją ca dzi -
siaj wer sja serb skiej pi sow ni zo sta ła osta tecz nie wy pra co wa na i za pre ze no twa na przez gru pę au to rów
w pod ręcz ni ku or to gra ficz nym w r. 1994, a rów no le gle za pro po no wa no jesz cze dwie in nych au to rów
(np. w 1993). Osta tecz nie de cy du ją cą ro lę ode gra ło serb skie Mi ni ster stwo Edu ka cji ozna cza jąc ja ko ofi -
cjal ną pi sow nie tę wy da ną w r. 1994.
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Ò
ò [ûe] RA EB JT 1. за време, в. òb, ò drogã оп уту, за времеп ута, ò dzéń за дана
EB 2. о! RA JT
òb [ûep] RA EG JT CW за време, у ток у,кроз, òb nocпреко ноћи, обноћ, òb
czas за време, у времену, док, òb dzéń за дана, у ток у дана, òb jeséńпреко
јесени, òb la toпреко л ета, òb zëmãпреко зиме, òb rézã за времеп ута,п
утовања, òb wie czór током вечери, òb zymk за времепролећа RA
(...)

Jak wi dać z przy kła du, słow nik za wie ra rów nież wy mo wę wy ra zów ka szub skich, co
do tych czas nie mia ło miej sca w dwu ję zycz nych słow ni kach ka szub skich. Co praw -
da, licz ne słow ni ki ję zy ka ka szub skie go już z po mo cą za pi su ha seł pró bo wa ły roz -
strzy gnąć rów nież kwe stię wy mo wy9, ale ża den z nich nie zaj mo wał się tym pro -
ble mem w or to gra ficz nie ze stan da ry zo wa nej wer sji słow ni ka współ cze sne go. Wy -
mo wę we wspo mnia nym słow ni ku ka szub sko -serb skim mam za miar osta tecz nie
zde fi nio wać po kon sul ta cjach z fa chow ca mi mó wią cy mi po ka szub sku, jak rów nież
dia lek to lo ga mi z Uni wer sy te tu Gdań skie go i bę dzie ona po da na w naj bar dziej uni -
wer sal nej for mie, co bę dzie stra no wi ło rów no cze śnie pierw szą pró bę po da nia jed -
nej kom pro mi so wej for my (z ewen tu al ny mi za zna czo ny mi wy jąt ka mi) or to epicz -
nej dla wszyst kich ró żnic dia lek tal nych, z rów no le głym po da wa niem kon kret nych
przy kła dów lek sy ki ka szub skie j10. W słow ni ku bę dzie za zna czo na tyl ko spe cy ficz -
na, ka szub ska wy mo wa.

2.1.2. Fre kwen cja wy ra zów w ję zy ku ka szub skim
Nie ist nie ją pod ręcz ni ki fre kwen cyj ne, któ re zaj mu ją się czę sto tli wo ścią po ja wia nia
się wy ra zów w ję zy ku ka szub skim w ja kim kol wiek aspek cie. Dla po trzeb słow ni -
ka, w dzie dzi nie fre kwen cji, ja ko au tor, ko rzy sta łem rów nież z do świad cze nia, któ -
re zdo by łem pod czas 11 lat ba da nia ję zy ka ka szub skie go, Oczy wi ście nie trak to wa -
łem te go do świad cze nia w sen sie ab so lut nym, a do kład niej, nie ba zo wa łem przy wy -
bo rze ha seł tyl ko na nim. Zo sta ło ono wy ko rzy sta ne ja ko pe wien ro dzaj wie dzy kon -
tro l nej i do dat ko we na rzę dzie w wy bo rze lek sy ki ka szub skiej.

Licz ba ha seł nie zo sta ła z gó ry do kład ne okre ślo na, ale kon cep cja wy bo ru ba zo -
wa ła na pra gnie niu, by serb skiej i sla wi stycz nej pu blicz no ści za pre zen to wać pod -
sta wo wy za sób lek sy kal ny te go, wśród Sło wian ma ło zna ne go, ję zy ka. Ba zo wa-
łem na krzy żo wa niu ma te ria łu cy to wa ne go w słow ni kach, któ re w du żej mie rze 
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9 Wspo mnę tyl ko te naj wa żniej sze: Sych ta 1967–1976, Ra mułt 2003 (cho dzi mi o pierw sze wy da -
nie z 1893 r.), wcze sne pra ce Cey no wy, słow ni ki Lo rent za, Hil fer ding 1862, jak rów nież nie daw no do -
koń czo ny Bo ryś/Po po wska -Ta bor ska 1994–2010.

10 Do tych czas by ły al bo po da wa ne ka szub skie przy kła dy (ha sła) wy łącz nie w któ rejś z wer sji za pi -
su fo ne tycz ne go (któ ra ró żni ła się od słow ni ka do słow ni ka), bez wy mo wy al bo re gu ły by ły sfor mu ło -
wa ne w pod ręcz ni kach in ne go ty pu: np. Tréder 2009: 45–47, Gòłąbk 1992: 273–275 itd.
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ma ją ten den cję do by cia (cho ciaż nie w ca ło ści, nie ste ty) nor ma tyw ny mi. Prze-
de wszyst kim cho dzi o słow ni ki mniej szej ob ję to ści: Twój pier szi słowôrz K.
Kwiatkòwskiej i B. Bòbrow sczégò (Kwiatkòwskô/Bòbrow sczi 2003), słow nik na koń -
cu pod ręcz ni ka (a ta kże pod ka żdą lek cją) Ùczimë sã pò kaszëbskù M. Cy bul skie go
i R. Wo siak -Śli wy (Cy bul ski/Wo siak -Śli wa 1992: 91–100), na stęp nie słow nik 
za  war ty w pod ręcz ni ku D. Pioch, Kaszëbë. Ze mia i lëdze (Pioch 2001: 116–120),
słow nik i licz ne wy ra zy roz pro szo ne w Roz mów kach ka szub skich E. Gòłąb ka (Gò -
łąbk 1992: 81–116) i już wspo mnia ny Słow ni czek ka szub ski A. La bu dy oraz je go po -
zo sta łe dwa słow ni ki. Ma te riał wy eks cer po wa ny (na pod sta wie oce ny au to ra) z tych,
w pew nym sen sie pod sta wo wych słow ni ków, zo stał skrzy żo wa ny z więk szy mi ob -
ję to ścio wo słow ni ka mi, wspo mnia ny mi w dzia le 1.2.: E. Gò łąb ka, J. Trep czy ka i S.
Ra muł ta. W wy bo rze pod sta wo we go słow nic twa bar dzo po mo gły mi rów nież nie -
któ re pol skie pod ręcz ni ki, np. Słow nik mi ni mum ję zy ka pol skie go Z. Ku rzo wej i H.
Zgół ko wej (Ku rzo wa/Zgół ko wa 1992) i Ob raz ko wy słow nik ję zy ka pol skie go A. Se -
ret ny (Se ret ny 1993) itd.

Krzy żo wa nie te go ty pu by ło nie zbęd ne, po nie waż w słow ni kach ka szub skich pa -
nu je du ża nie rów no mier ność w pre zen to wa niu ma te ria łu lek sy kal ne go i nie ist nie je
słow nik nor ma tyw ny w peł nym te go sło wa zna cze niu (nor ma tyw ność Słowôrza nor -
ma tiw ne go E. Gòłąb ka stoi w wie lu dzie dzi nach pod zna kiem za py ta nia, o czym wię -
cej pi sa łem w np. Paždjer ski 20071). Me to da eks cerp cji ba zo wa ła na po cząt ko wym
wy ła nia niu wy ra zów, któ re po tem by ły spraw dza ne w trzech więk szych wspo mnia -
nych słow ni kach. Je że li zo sta ły po twier dzo ne rów nież w słow ni ku S. Ra muł ta lub
E. Gòłąb ka (słow nik J. Trep czy ka był uży wa ny ja ko kon tro l ny, bo je go obiek tyw -
ność nie by ła za wsze bez za strze żeń, ze wzglę du na zbyt nią ten den cję do neo lo gi zo -
wa nia), by ły wdra ża ne do słow ni ka ka szub sko -serb skie go. Wy jąt ko wo do da wa no
wy ra zy, któ re nie zo sta ły po twier dzo ne w żad nym ze wspo mnia nych słow ni ków lub
tyl ko w słow ni ku J. Trep czy ka, a któ rych wy bór wy ni kał z do świad cze nia ję zy ko -
we go au to ra.

Wszyst kie po twier dzo ne źró dła są ozna cza ne z po mo cą sys te mu skró tów (np. JT
– J. Trep czyk, RA – słow nik A. Ra muł ta, EB – Twój pier szi słowôrz itd., pi smem
po gru bio nym), du ży mi li te ra mi, bez po śred nio po wy ra zie ha sło wym (p. po przed ni
przy kład w dzia le 2.1.). Po trze ba cy to wa nia wy ni kła z pew nej ró żno rod no ści (w któ -
rej nie za uwa żo no szcze gól ne go sys te mu) form, któ re mo żna spo tkać w ba da nych
źró dłach słow ni ko wych. Jed nak za mie rze niem au to ra by ło, że by po da wa niem źró -
deł zbyt nio nie ob cią żać słow ni ka, lecz tyl ko za zna czyć od po wie dzial ność źró deł
za przy kład dla te go użyt kow ni ka, któ ry chciał by da ną kwe stię po głę bić. Ozna cze -
nia źró deł nie do ty czą tyl ko wy eks cer po wa nych wy ra zów lecz rów nież zna czeń,
któ re ró żne słow ni ki po da ją ina czej. W ta kim przy pad ku, ozna cze nia źró deł zo sta -
ły po da ne zwy kłym dru kiem za kon kret nym zna cze niem al bo przed więk sza gru pą
zna czeń (dwa lub wię cej), któ re zo sta ły za war te w jed nym źró dle (przy kład z 2.1.3.
punkt A1).
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2.1.3. Nor ma ję zy ko wa w ję zy ku ka szub ski m11

Ten pro blem obej mu je, oprócz już wspo mnia nych trud no ści zwią za nych z or to gra -
fią a do ty czą cych zna ków ka szub skich: A. nie ja sno ści wo kół pi sow ni w związ ku
z: 1. za pi sem wy ra zów w ję zy ku ka szub skim, 2. ada pta cją ob cych imion wła snych, 3.
ada pta cją ka szub skich imion wła snych (przede wszyst kim na zwisk); B. nie ja sno ści
wo kół nor my gra ma tycz nej; C. nie ja sno ści wo kół lek sy ki; D. nie ja sno ści wo kół nor -
my li te rac kiej.

A1. W ukła da niu słow ni ka ka szub sko -serb skie go naj więk sze trud no ści wy wo ły wa -
ły trud no ści w punk cie A1. (punk ty A2. i A3. bę dą oma wia ne w czę ści 2.1.4.). Mia -
no wi cie, w ró żnych źró dłach ta kie sa me wy ra zy by ły po da wa ne w ró żnych for mach
or to gra ficz nych. To szcze gól nie by ło wi docz ne w pew nej opo zy cji po mię dzy słow -
ni kiem J. Trep czy ka z jed nej, w któ rym pa nu je nor ma or to gra ficz na z 1974 r. i słow -
ni kiem E. Gòłąb ka i S. Ra muł ta z dru giej, któ re zo sta ły zre da go wa ne na pod sta wie
nor my or to gra ficz nej z 1996 r. Oczy wi ście, w słow ni ku ka szub sko -serb skim zo sta -
ły za sto so wa ne osią gnię cia ostat niej pi sow ni ka szub skiej, cho ciaż ona też w pew -
nych przy pad kach nie jest do koń ca zde fi nio wa na.

Przede wszyst kim trze ba pod kre ślić, że no sów ka ‘ã’ w pi sow ni z 1974 by ła pi -
sa na ja ko ‘ę’ (po zo sta ło ści ów cze snej ten den cji, że by spe cy ficz ne ka szub skie zna ki
– gło ski – by ły jak naj bli ższe pol skiej nor mie or to gra ficz nej)12, co cza sa mi przy no -
si ło zmia ny w ko lej no ści pi sa nia po je dyn czych wy ra zów, przede wszyst kim tych, któ -
re ma ją no sów kę na dru gim miej scu: np. (La bu da 1982) gę ba za gëldzëc, w no wym
ka szub sko -serb skim słow ni ku gãba za gazétnik itd.

Da lej, słow nik J. Trep czy ka (Trep czyk 1994 I: 237) np. pod pol. kie ru nek da je
od po wied nik ‘czierënk’, w cza sie kie dy E. Gòłąbk, w zgo dzie z obo wią zu ją cą nor -
mą po da je tyl ko czerënk (to do ty czy wszyst kich wy ra zów za czy na ją cych się na
czie -: cze -, a któ re po wsta ły z pa la ta li zo wa ne go k). To do pro wa dza do nie znacz ne -
go prze su wa nia ha seł w no wym słow ni ku w sto sun ku do tych wy da nych we dług
sta rej nor my (ten pro blem jest rza dziej obec ny rów nież we wnątrz wy ra zów).

Na stęp ną kwe stię sta no wią ró żni ce w ada pta cji wy ra zów po cho dze nia ła ciń -
skie go na -cëjô/-cjô (w języ ku pol skim -cja), któ ra po dziś dzień wy wo łu je po le -
mi ki (Ùchwôlënk 2007: 31), co roz strzy gnię to cy to wa niem obu form w po lu ha -
sło wym.
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11 Ka szub ską nor mę ję zy ko wą po krót ce przed stwi łem w pu bli ka cji: Paždjer ski 2006.
12 Spo sób za pi sy wa nia zna ków we dług nor my or to gra ficz nej z r. 1974 zo stał wy ja śnio ny w bro szur -

ce Za sa dy 1975: 14–15, któ ra swo ją na zwą (Za sa dy pi sow ni ka szub skiej) mo że po ten cjal ne go użyt kow -
ni ka wpro wa dzić w błąd, bo nie sta no wi kla sycz nego pod ręcz nika or to gra ficz nego (np. w po rów na niu
do ta kich po dob nych pod ręcz ni ków po łu dnio wo sło wiań skich), bo (z dzie dzi ny or to gra fii) oprócz spo so -
bu pi sa nia zna ków, zaj mu je się jesz cze tyl ko pra wi dło wym za pi sem dy sku syj nych form w lek sy ce, sło -
wo twór stwem i roz trzy ga pra wi dło we pi sa nie mniej szej licz by du ble tów.
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Na koń cu, pew ne pro ble my sta no wi ły ró żne for my w źró dłach wy da wa nych
na pod sta wie ró żnych źró deł or to gra ficz nych, na któ re te ró żni ce wpły wa ły tyl ko
w pew nym stop niu (cho ciaż czę sto mo żna je by ło za li czyć do gru py nie ja sno ści wy -
wo ła nych nie ure gu lo wa ną ogól ną nor mą ję zy ko wą – punkt C). W ta kich sy tu acjach
po da wa no (ja ko wy raz ha sło wy) kil ka form, któ re po ja wia ły się w naj więk szej licz -
bie naj bar dziej kom pe tent nych źró deł (cy tu jąc te źró dła), więc za cho dzi ła nie ty po -
wa sy tu acja, że ha sło po sia da kil ka rów no le głych wy ra zów ha sło wych. Przy kła dy
z ma szy no pi su:

gbur sczi [gbûürš�č�i] RA EG gbùrzczi [gbûürš�č�i/gbûüš�č�i?] JT 1. RA EG сељ ачк и,
сеоск и 2.пољопривредни ЈТ
(...)

hewò [he vûe] EG JT hewòle, hewò le [he vûe le] EG ево; ту ЈТ, ЈТ hewò tu ту
itd.

B. W Tréder 2009: 19 na pi sa no:

Ni mómë jesz dzys ùsztôłco ny do kùńca nor ma tiw ny kaszëbiznë i do tąd ka
téż nie pòwsta ła kaszëbskô gra ma ti ka w ca łoscë norm tiwnô. Za ta ką dëcht ni
mòże bëc ùwôżónô Gra ma ty ka ka szub ska. Za rys po pu lar ny E. Brézë, J. Trédra
(1981). Nôba rżi z samégò za ło że niô nor ma tiwné są dzys E. Gòłąb ka Wskôzë
kaszëbsczégò pisënkù (...), chtërne nimò ti tla nie òpisëją le samégò pisënkù
(Gòłąbk 1997).

Ogól ny więc pro blem nor my w ję zy ku ka szub skim obej mu je rów nież kwe stię gra -
ma ty ki nor ma tyw nej, a w związ ku z tym rów nież za gad nie nie nor ma li zo wa nia ka -
szub skie go ję zy ka li te rac kie go 13. Ten pro blem oczy wi ście wpły wa rów nież na ukła -
da nie słow ni ka ka szub sko -serb skie go (wy bór „stan dar dy zo wa nych” wy ra zów ha sło -
wych w zgo dzie z nor mą gra ma tycz ną), przede wszyst kim, bo ró żne źró dła po da ją
ró żne przy kła dy w zgo dzie z „wła sną” nor mą gra ma tycz ną i li te rac ką. Ta ki stan rze -
czy sta no wi wiel kie wy zwa nie w związ ku z pi sa niem wpro wa dza ją ce go Szki cu gra -
ma tycz ne go, któ ry bę dzie mu siał ba zo wać na pew ne go ro dza ju kom pi la cji tyl ko czę -
ścio wo nor ma tyw nych i frag men ta rycz nych gra ma ty k14.
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13 O tej kwe stii wię cej mo żna prze czy tać w Tre der 2005, któ ra, po mi ja jąc ty tuł, ana li zu je przede
wszyst kim uni kal ne (i bar dzo in dy wi du al ne) ję zy ki li te rac kie (pro po zy cję kie run ków w ja kim ka szub ska
nor ma li te rac ka mo gła by pójść) bar dziej zna czą cych po sta ci li te ra tu ry ka szub skiej: F. Cey no wy, A. Maj -
kow skie go i „Mło do ka szu bów”.

14 Oprócz wspo mnia ne go Gòłąbk 1997 i Bre za/Tre der 1981, po śred nio tę kwe stię po dej mu je rów -
nież Cy bul ski/Wo siak -Śli wa 2001, Cy bul ski 1992, Gòłąbk 1997, jak rów nież kil ka ar ty ku łów w Bre -
za 2001 itd.
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Pro blem zo stał roz strzy gnię ty po przez rów no le głe po da wa nie (po dob nie jak to
zo sta ło opi sa ne w punk cie A1) wy ra zów ha sło wych wy eks cer po wa nych z naj bar dziej
kom pe tent nych słow ni ków, przy spraw dze niu ich (je że li to by ło mo żli we) we wspo -
mnia nych pod ręcz ni kach gra ma tycz nych. Przy kła dy:

gwës [gvəs] RA EG JT DP CW EB gwësnie [gvə sńe] RA gwësno [gvə sno] RA
EG JT CW сигурно/сигуран (gwës), несумњиво, наравно; ЈТ (kò) gwës -
noп а
(...)

ja błón ka [jabûünka] EG ja błóń [jabûüń] EG ja błó niô [jabûüńå] RA ja bón ka
[ja bun ka] EG JT бот. јабук а (врста)
(...)

kòżder ny [kûež�der ni] JT kòżdërny [kûež�dər ni] EG kòżden [kûež�den] EG kòżdi
[kûež�di] RA EG свак и

C. Po dob nie jak w po przed nim punk cie, brak ujed no li co nej lek sy ki w du żej mie rze
utrud nia eks cerp cję wy ra zów ha sło wych do no we go słow ni ka ka szub sko -serb skie -
go. Ani Gòłąbk 2005 przez nie ja sny i nie ujed no li co ny wy bór lek sy ki (Paždjer -
ski 2007: 70–71), ani Trep czyk 1994 przez zbyt nią neo lo gi za cję, jak rów nież Ra -
mułt 2003 przez swo ją ar cha icz ność nie sta no wią pew ne go źró dła wy bo ru do eks -
cerp cji.

Ten pro blem zo stał rozs trzy gnię ty już po przez wspo mnia ne krzy żo wa nie źró deł
i, w du żej mie rze ar bi tral nie, na pod sta wie do świad cze nia au to ra.

D. Dla te go punk tu jest cha rak te ry stycz ne już za cy to wa ne zda nie z Tréder 2009: „Ni
mómë jesz dzys ùsztôłco ny do kùńca nor ma tiw ny kaszëbiznë (...).” Rów nież dziś jest
nie pew ny los ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go 15. Tym bar dziej, z chę ci stwo rze nia
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15 Naj bar dziej ka szub ski ję zyk li te rac ki ba dał J. Tre der. Jed nak on w swo ich pra cach (Tre der
2001: 216–218, Tre der 2005 i Tre der 2006: 113–114) wy raź nie nie mó wi ja ki jest (lub ja ki mial by być)
ję zyk li te rac ki Ka szu bów lecz (naj bar dziej szcze gó ło wo w Tre der 2005 i, mo że naj bar dziej pre cy zyj nie
w Tre der 2009: 42 i da lej) opi su je ja kie to „ję zy ki li te rac kie” po ja wia ły się u naj bar dziej zna nych pi sa -
rzy ka szub skich. Cho dzi oczy wi ście bar dzo czę sto o przed sta wi cie li ró żnych ka szub skich grup dia lek -
tal nych, a po tem rów nież o pi sa rzy, któ rzy pró bo wa li stwo rzyć ję zyk uni wer sal ny mie sza niem cech 
z ró żnych dia lek tów. Bar dzo jest in te re su ją ca uchwa ła Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go (Uchwa ła/Ùchwôlënk
2008: 72, 73), gdzie jest po wie dzia ne, że Ra da pro po nu je uży wa nie dwóch ro dzajów ję zy ka ka szub skie -
go: „wzor co we go” („stan dar do we go”?) i „re gio nal ne go”. „Wzor co wego” powinni mię dzy in ny mi używać
pi sa rze, a „re gio nal nego” pi sa rze w przy pad ku, kie dy chcą do ko nać dia lek tal nej sty li za cji (we wnątrz ję -
zy ka ka szub skie go). Pro ble mem jest je dy nie fakt, że nie zo sta ło na pi sa ne jak de fi nio wać te dwie for my
ję zy ka ka szub skie go.
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naj bar dziej re pre zen ta tyw ne go wy bo ru, w słow ni ku ka szub sko -serb skim zno wu zo -
sta ła za sto so wa na me to da krzy żo wa nia źro deł i, je że li to by ło po trzeb ne, po da wa nie
rów no le głych wy ra zów ha sło wych. I cho ciaż słow ni ki ka szub skie czę sto po da ją, któ -
re wy ra zy są cha rak te ry stycz ne dla po je dyn czych ka szub skich dia lek tów, w słow ni -
ku ka szub sko -serb skim ta ki za bieg sta no wił rzad ki przy pa dek z wy jąt kiem bar dzo
bo ga te go dia lek tu sło wiń skie go.

2.1.4. Ada pta cja imion wła snych w ję zy ku ka szub skim
Ada pta cja imion wła snych w ję zy ku ka szub skim obej mu je: A. pro blem ada pta cji ob -
cych imion wła snych sło wiań skich i nie sło wiań skich, B. pro blem pre zen ta cji ka szub -
skich to po ni mów za adap to wa nych w ję zy ku pol skim, C. pro blem re adap ta cji ka szub -
skich imion wła snych (przede wszyst kim na zwisk) z pol skie go na ka szub ski (i ich
uży cie) i pro blem ada pta cji ka szub skich ka szub skich (imię z ze sta wie nia imię + na -
zwi sko).

Klu czo wa kwe stia wszyst kich py tań do ty czą cych ada pta cji imion wła snych w ję -
zy ku ka szub skim to jed no cze śnie kwe stia sto sun ku ję zy ka ka szub skie go do pol skie -
go. Mia no wi cie, przez kil ka set lat użyt kow ni cy ję zy ka ka szub skie go pod sta wo we
in for ma cje o „ota cza ją cym świe cie” do sta wa li (i przej mo wa li) z naj bli ższe go ję zy -
ka – ję zy ka pol skie go.

Ada pta cją imion wła snych w ję zy ku ka szub skim zaj mo wa ły się spo ra dycz nie
i nie sys te ma tycz nie (przez fakt nieist nie nia nor my) już wspo mnia ne słow ni ki (po -
da jąc, z wy bo ru au to ra, pew ną ilość imion wła snych). Po utwo rze niu Ra dy Ję zy -
ka Ka szub skie go (2006), już w pierw szym Biu le ty nie Ra dy zo sta ła czę ścio wo opra -
co wa na ada pta cja po je dyń czych nazw geo gra ficz nych (po je dynczych kra jów i mia -
sta Je ro zo li my) i kil ku imion i na zwisk (Ùchwôlënk 6 2007: 41–43). W na stęp -
nym 2008 r. Ra da ja ko swój prio ry tet po sta wi ła stan da ry za cję jak naj więk szej licz by
imion (imię z ze sta wie nia imię + na zwi sko), co zo sta ło usta lo ne po raz pierw szy
(Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008: 29–33, 35–41, 43–71, 75–77). Ka szub ską to po ni mię opra -
co wał wcze śniej F. Lo rentz w 1923 r. (prze druk w: Lo rentz 2006) i za pi sał (własną)
fo ne tycz ną or to gra fią, a dla po trzeb sta wia nia ta blic dwu ję zycz nych w miej sco wo -
ściach na Ka szu bach zo stał wy da ny, ta kże w 2006 r., Pol sko -ka szub ski słow nik
nazw miej sco wych i fi zjo gra ficz nych (Chlu dziń ski 2006).

Ten ró żno rod ny ma te riał po słu żył ja ko pod sta wa do opra co wa nia ada pta cji w ka -
szub sko -serb skim słow ni ku, a głów ny pro blem jed nak sta no wi ła ada pta cja wy ra zów
ka szub skich na ję zyk serb ski i pi smo cy ry lic kie. Dzie dzi ny, w któ rych ta ki za bieg był
nie zbęd ny, sta no wi ły przede wszyst kim imio na ka szub skie, na zwy kra jów i miast
(ka szub skich, pol skich i ob cych) i, cza sa mi, na zwy nie ka szub skich i nie po lskich
imion. Uło żo ny ma te riał zo sta nie za pre zen to wa ny w czę ści słow ni ko wej, a ta kże,
bar dziej szcze gó ło wo w In dek sie imion wła snych w ję zy ku ka szub skim.

Przy kład (na zwy geo gra ficz ne):
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n Chwaszczëno [hvaš�č�əno] Хвашчено с. G Хвашчена I Хвашченом
n Chwôrzno [hvåž�no] Хважно чг. G Хважна I Хважном
n Chi lo niô [hi lońjå] Хилоњија чг. G Хилоњије I Хилоњијом
n Chi loń sczé Pùstczi [hi lońš�č�é pûüstč�i/püš�č�i] Хилоњшчи Пуиш чи чг. G Хи -

лоњшчих Пуиш чи I Хилоњшчим Пуиш чима
n Chi lón ka Хил унк а р. G Хил унк е I Хил унком
n Cësowô [cəsovå] Цесова чг. G Цесове I Цесовом
n Czel no [č�el no] Челно с. G Челна I Челном
n Czersk [č�ersk] Черск г. G Черска I Черском
n Człëchòwò [č�ûəhûe vûe] Чл ехуево* г. G Чл ехуева I Чл ехуевом
n Czôrnô Dą brów ka [č�årnå du ɱbruf ka] Чарна Думбрувка о. G Чарне Думбрув -

ке I Чарном Думбрувком
n Dam ni ca Дамњица о. G Дамњице I Дамњицом
n Dar łowò [dar ûo vûe] Дарлово* г. G Дарлова I Дарловом
n Da rżlëbié [darž�ləbjé] Даржлеби с. G Даржлебија I Даржлебијем
n Da rżlëbsczé Lasë [darž�ləbš�č�é lasə] Даржлепскапрашума ш. G Даржлеп скепра -

шуме I Даржлепскомпрашумом
n Dãbczi [da ɱpč�i] Дамп чи с. G Дамп чија I Дамп чима
n Dãbni ca [da ɱp ńi ca] Дамп њица о. G Дамп њице I Дамп њицом
n Dãbnicz ka [da ɱp ńicz ka] Дамп њичк а о. G Дамп њичк е I Дамп њичком
n Dãbògòrzé [da ɱbûe gûež�é] Дамбуегуежи с. G Дамбуегуежија I Дамбуегуе -

жи јем

Spe cy ficz ne ele men ty ka szub skiej wy mo wy zo sta ły od da ne w ten spo sób, że w pi -
śmie po da wa no zna ki (lub gru pę zna ków) serb skiej cy ry li cy, któ re w naj więk szym
stop niu od da ją ka szub ską wy mo wę: ą [ун/ум], ã [ан/ам], ch [х], cz [ч], dz [дз],
dż [џ], é [и], ë [е], i [и/ј], ł [л], ń [њ], ò [уе], ó [у], ô [а], rz [ж], sz [ш], u [и], ù
[уи], w [в], ż [ж]. Naj więk szy pro blem sta no wi ły licz ne ka szub skie uprosz cze nia
fo ne tycz ne, któ re czę sto mia ły  ta ki sku tek, że w ję zy ku serb skim np. tra co no po -
czu cie licz by gra ma tycz nej (np. Dãbczi [da ɱpč�i] ser. Дамп чи, Dop. lp. Дамп
чија Narz. lp. Дамп чима – w jęz. ka szub skim l.mn.). W przy pad kach, kie dy dru -
gi wy raz zło żo ne go po ję cia geo gra ficz ne go sta no wił ro dzaj fi zio ni mu (wio ska,
las, rze ka, pusz cza itd.), ten wy raz nie zo stał za adap to wa ny, a w wy ra zach po prze -
dza ją cych zo stał za adap to wa ny tyl ko rdzeń (np. Da rżlëbsczé Lasë [darž�ləbš�č�é lasə]
Даржлепскапрашума). Cha rak te ry stycz ny ka szub ski su fiks -wò [czyt. -vu

^
e], któ -

ry od po wia da serb skie mu -во, z po wo du spo so bu wy ma wia nia, jaki nie od po wia -
da for mie gra ma tycz nej, któ rą pre zen tu je w ję zy ku serb skim (rzecz. r. n. na -o) i je -
go flek sja wy glą da ła by zbyt nie na tu ral nie (Mian. *-вуе: Dop. -ва itd.), zo stał po -
da ny ja ko -во (a sam rdzeń wy ra zu w for mie zbli żo nej do wy mo wy). To tyl ko kil -
ka więk szych wy zwań w pro ce sie ada pta cji skom pli ko wa nej fo ne ty ki ka szub skiej
na ję zyk serb ski.
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Je że li cho dzi o ada pta cję ob cych imion wła snych na ję zyk ka szub ski (punkt A.
w tym roz dzia le), wy da je się, że w ka szub skich krę gach nor ma li za cyj nych jesz cze
nie doj rzał po mysł, w ja ki spo sób ta kiej ada pta cji po win no się by ło do ko nać. O tym
mo że prze ma wiać fakt, że na zwi ska ka szub skie są za adap to wa ne nie jed na ko wo (czy
trak to wa ne są ja ko ob ce?16), jak rów nież sło wiań skie (cho ciaż, trze ba przy znać, że
pew na me to da ist nie je, ale ona nie jest okre ślo na ja ko nor ma tyw na)17. Trze ba przy -
znać, że to co tu taj zo sta ło przed sta wio ne, od no si się do nie wiel kiej licz by ka szub -
skich (przede wszyst kim na uko wych) pu bli ka cji, pod czas gdy ich więk szość wy cho -
dzi al bo w ję zy ku pol skim al bo (w li te ra tu rze pięk nej) pod le ga w du żej mie rze nor -
mom in dy wi du al nym sa mych pi sa rzy.

Na koń cu, je że li cho dzi o sam ka szub sko -serb ski słow nik, w nim przede wszyst -
kim bę dą pre zen to wa ne imio na ka szub skie, ka szub skie na zwy ogól nie zna nych po -
jęć geo gra ficz nych i ka szub skie to po ni my. Ka szub skie imi na (w ra mach czę ści słow -
ni ko wej) bę dą przy ta cza ne na pod sta wie pro po zy cji Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
(Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008), ka szub skie to po ni my na pod sta wie Chlu dziń ski 2006,
a między na ro do we pojęcia geo gra ficz ne na pod sta wie skrzy żo wań ze słow ni ków S.
Ra muł ta, J. Trep czy ka i E. Gòłąb ka.

3. Struk tu ra słow ni ka

3.1. Wy gląd ha sła słow ni ko we go

Stan dar do we ha sło w ka szub sko -serb skim słow ni ku bę dzie mia ło nastę pu ją cy wy -
gląd (przy kład w 2.1.3. B):

wy raz ha sło wy [wy mo wa w zmo dy fi ko wa nym za pi sie fo ne tycz nym] SKRÓT
ŹRÓ DŁA 1. SKRÓT ŹRÓ DEŁ OD NOS ZĄ CY SIĘ DO OBU PO KREW -
NYCH FORM [nie jest obo wiąz ko wy] serb skie okre śle nie; po krew ne okre -
śle nie 2. dru gie okre śle nie SKRÓT ŹRÓ DEŁ OD NOS ZĄ CY SIĘ TYL KO
DO OKRE ŚLE NIA, ZA KTÓ RYM STOI [nie jest obo wiąz ko wy], wy ra że nie
[je że li ist nie je] tłu ma cze nie idio mu na ję zyk serb ski

Tyl ko w wy jąt ko wych przy pad kach w blo ku ha sło wym bę dą za war te rów nież pew -
ne skró ty zapisane kur sy wą. Mię dzy ni mi naj częst sze za pew ne bę dą ‘зоол.’ i ‘бот.’
do ozna cze nia ga tun ków ro ślin i zwie rząt, a po zo sta łe bę dą uży wa ne nie sys te mo wo
lecz tyl ko, że by rozwiać pew ne wąt pli wo ści, np. ‘człónk [č�ûunk] RA EG JT 1. анат.
чл анак 2.прав. чл ан RA 3. анат. уд;полни уд ЈТ’ itd.
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16 Np. w Tréder 2009: 18 ma my i „Topòlińskô” i „Me inar to wicz” (cho ciaż więk szość pol skich na -
zwisk w tej pu bli ka cji zo stała ska szu bi o na, a imio na – nie).

17 Tak sa mo (Tréder 2009: 18) ma my: „Dùli czenkò”, „Mikkòla”, ale: „Paz dzier sczi” i „Paždjer ski”
(Biu le tyn 2007: 148, 64).
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3.2. Apa ra tu ra do dat ko wa
3.2.1. Szkic gra ma tycz ny
Jak już wcze śniej wspo mnia no (2.1.3. B) nie ja sny sta tus nor my gra ma tycz nej w ję -
zy ku ka szub skim w du żej mie rze utrud nia uło że nie krót kie go gra ma tycz ne go prze -
glą du ję zy ka ka szub skie go. W przy pad ku słow ni ka ka szub sko -serb skie go bę dzie
ona ba zo wać na po dob nych prze glą dach gra ma tycz nych opu bli ko wa nych w Cy bul -
ski 1992 i Cy bul ski/Wo siak -Śli wa 2001, gdzie au to rzy mie li po dob ną sy tu ację (trze -
ba by ło za pro po no wać gra ma ty kę ję zy ka li te rac kie go bez zde fi nio wa nej nor my li -
te rac kiej), ewen tu al nie je ko ry gu jąc z po mo cą Gòłabk 1997, któ ry zna ny ka szu bi -
sta J. Tre der ozna cza ja ko za lą żek gra ma ty ki nor ma tyw nej (Tréder 2009: 43).

Po nie waż cho dzi o pod sta wo wy słow nik, szkic rów nież nie mo że mieć za du żej
ob ję to ści. Oprócz pod sta wo wych in for ma cji fo ne tycz nych, któ re ma ją umo żli wić
opa no wa nie gra fii ka szub skiej i spo so bu czy ta nia po je dyn czych gło sek, szkic bę -
dzie za wie rał in for ma cje o flek sji wy ra zów od mien nych w ję zy ku ka szub skim, że -
by użyt kow nik mógł wy ra zy za pre zen to wa ne w czę ści słow ni ko wej do pro wa dzić
w od po wied ni kon tekst w zda niu.

3.2.2. In deks nazw geo gra ficz nych
Jak już wcze śniej na pi sa no (2.1.4., tam rów nież przy kła dy), In deks nazw geo gra ficz -
nych w ję zy ku ka szub skim przy nie sie wy bór naj bar dziej zna nych ka szub skich to -
po ni mów.

Wy gląd ha sła w in dek sie:

wy raz ha sło wy w ję zy ku ka szub skim [wy mo wa w mo dy fi ko wa nym za pi -
sie fo ne tycz nym] serb ska ada pta cja to po ni mu w mia now ni ku [,] skrót w ję -
zy ku serb skim ozna cza ją cy ro dzaj to po ni mu G [ozna ka do peł nia cza] serb -
ska ada pta cja to po ni mu w do peł nia czu I [ozna ka na rzęd ni ka] serb ska ada -
pta cja to po ni mu w na rzęd ni ku.

3.2.3. In deks serb sko -ka szub ski 
Ma jąc na uwa dze ma łą pro duk cję wy daw ni czą ksią żek w ję zy ku ka szub skim, jak rów -
nież ich ma łą do stęp ność i po wszech ność, słow nik ka szub sko -serb ski ma funk cję
przede wszyst kim in for ma cyj ną, ma za za da nie za po znać po ten cjal ne go użyt kow -
ni ka z jed ną ma ło zna ną lek sy ką sło wiań ską i jej sto sun ka mi z lek sy ka mi w in nych
ję zy kach sło wiń skich. Serb sko -ka szub ski in deks na to miast umo żli wi użyt kow ni ko -
wi ak tyw ne uży wa nie słow ni ka i da mo żli wość wy szu ka nia wy ra zów ka szub skich
po trzeb nych użyt kow ni ko wi, ba zu jąc na ma te ria le już opu bli ko wa nym w słow ni ku,
a uło żo nym w prze ciw nym kie run ku. Be dzie miał pro stą struk tu rę:

wy raz ha sło wy w ję zy ku serb skim · od po wied nik w ję zy ku ka szub skim

a wszyst kie po zo sta łe da ne bę dzie mo żna zna leźć w ra mach czę ści słow ni ko wej.
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Ś wia ty teo lo gii i li te ra tu ry, dwa ja kże od ręb ne spo so by po chy le nia
się nad czło wie kiem, wbrew po zo rom ma ją ze so bą przy naj mniej

dwa punk ty stycz ne: sło wo (w tym Sło wo) i czło wie ka 1. Jak pi sze M.
Go gacz, czło wie ko wi jest po trzeb ne Sło wo, to osta tecz nie wy bra ne,
zna le zio ne i uko cha ne, Sło wo, któ re jest Bo gie m2. Li te ra tu ra, naj bar -
dziej bo daj po ezja, prze ka zu je ob raz Bo ga utrwa lo ny w świa do mo ści
lu du Bo że go, w świa do mo ści ka żde go czło wie ka. Mo że to być ob raz
zgod ny z na uką ka to lic ką al bo nie peł ny, frag men ta rycz ny, nie kie dy
nie do po wie dzia ny, cza sa mi do okre ślo ny w spo sób nie upraw nio ny, czę -
sto na wet za fał szo wa ny. W ja ki spo sób po eci ka szub scy kreu ją ob raz
Bo ga? Do ana li zy po słu żą wy bra ne frag men ty utwo rów po etyc kich
na wią zu ją cych w swej war stwie tre ścio wej do Bo ga Stwór cy. In ter pre -
ta cji pod le gać bę dzie za gad nie nie stwo rze nia świa ta oraz dzia ła nia
Bo ga ja ko Stwo rzy cie la.

Li te ra tu ra do ty czą ca stwo rze nia Ka szub jest nie zwy kle bo ga ta. Ob -
fi tu je w le gen dy i ba śnie. Naj bar dziej zna nym spo śród nich jest wier -
szo wa na hi sto ria Ja na Kar now skie go Ja damòwi rôj. Od wo łu je się ona
do ste reo ty po wych wy obra żeń zwią za nych z ak tem stwór czym, wia -
rą we wszech moc Bo ga; po ja wia ją się w niej na wet anio ły, a z rze czy
osta tecz nych nie bo.

1 E. Bu gaj na, Li te ra tu ra ka szub ska a teo lo gia, w: Z. Zie lon ka (red.), Li te ra tu ra
ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, Gdańsk 2007, s. 189.

2 Po da ję za: J. S. Pa sierb, Skrzy żo wa nie dróg, Pel plin 2002, s. 222.

WY BRA NE ZA GAD NIE NIA 
TEO LO GICZ NE W PO EZ JI 

KAS ZUB SKIEJ
Elżbie ta Bu gaj na
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Czedë Pón Bóg ze miã stwòrził
I ju kwiatë ro słe na ni,
Tedë rãce swòje zło żił,
Patrzôł z nie ba cëchò na nie.

Patrzôł na to, co òn zro bił
I sã w ser cu swòjim ce sził,
Kòżdi aniół tedë spie sził,
Wszechmòcnégò gło sno sła wił.

Bez dys ku sji, ja ko po wszech nie przyj mo wa na praw da w teo lo gii ka to lic kiej i nie tyl -
ko, po zo sta je kwe stia stwo rze nia świa ta przez Bo ga. Bóg i Stwór ca to dwa po ję cia
po zo sta ją ce ze so bą w nie roz dziel nym związ ku, uto żsa mia ją ce się w men tal no ści
prze cięt ne go chrze ści ja ni na 3. Po eta na wią zu je tu do opi su stwo rze nia świa ta z Księ -
gi Ro dza ju 1, 1–26, a zwłasz cza do 1,1: Na po cząt ku Bóg stwo rzył nie bo i zie mię.
Sło wa te od naj du je my w naj star szych sym bo lach wia ry, w Sym bo lu Apo stol skim:
Wie rzę w Bo ga, Oj ca Wszech mo gą ce go, Stwo rzy cie la nie ba i zie mi oraz w Sym bo -
lu Ni cej sko-Kon stan ty no po li tań skim: Wie rzę w jed ne go Bo ga, Oj ca Wszech mo gą ce -
go, Stwo rzy cie la nie ba i zie mi, wszyst kich rze czy wi dzial nych i nie wi dzial nych. In te -
re su ją ca nas kwe stia: „Stwo rzy cie la nie ba i zie mi” kie ru je na szą uwa gę ku ak to wi
stwór cze mu. W pierw szych sło wach Pi sma Świę te go zo sta ły za war te trzy stwier dze -
nia: wiecz ny Bóg dał po czą tek te mu wszyst kie mu, co ist nie je po za Nim; tyl ko On
jest Stwór cą 4. Bóg jest wiecz ny, to zna czy ist niał przed stwo rze niem świa ta – wcho -
dzi my tu w za gad nie nia zwią za ne z po wsta niem cza su; wszyst ko stwo rzył, stwo rzył
sam – to zna czy nie by ło in ne go pod mio tu stwa rza ją ce go.

Ka te che za o stwo rze niu, jak po da je Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, ma pierw  -
szo  rzęd ne zna cze nie 5. Udzie la od po wie dzi na pod sta wo we py ta nia, py ta nia o cha rak -
te rze eg zy sten cjal nym, ja kie sta wia li so bie lu dzie, snu jąc re flek sję na te mat swo je -
go miej sca w świe cie: Ja ki jest nasz po czą tek? Skąd się wszyst ko wzię ło? Po co ży -
je my? Ja ki jest nasz cel? Spo śród po da nych py tań naj wa żniej sze są py ta nia o po czą -
tek i o cel. De cy du ją one o sen sie ży cia czło wie ka, je go byt no ści wśród in nych
stwo rzeń.

Sło wa: stwo rze nie – two rze nie ma ją swój od po wied nik w ła ciń skim cre are, pro -
du ce re, con de re, fa ce re, zaś w grec kim δημιούργειν, κτίειν, ποίειν, a w he braj skim:
ba ra 6. Cza sow nik ba ra ma za wsze ja ko pod miot Bo ga. Praw da o stwo rze niu zna la -
zła swój wy raz w So bo rach: La te rań skim IV (1215) i Wa ty kań skim I (1869–1870).
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3 Zob. J. Bu xa kow ski, Stwór ca i stwo rze nie, Pel plin 1998, s. 15.
4 Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go 290, Po znań 1994.
5 Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go 282, Po znań 1994.
6 Po da ję za: J. Bu xa kow ski, Stwór ca i stwo rze nie, Pel plin 1998, s. 43.
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Jest praw dą ob ja wio ną, że: 1. Ca ły wszech świat zo stał stwo rzo ny przez Bo ga; 2.
Wszech świat zo stał stwo rzo ny z „ni cze go” w po ję ciu teo lo gicz ny m7. Dwa po ję cia
uży te w Rdz 1,1 „nie bo” i zie mia” w ję zy ku bi blij nym ozna cza ją ca łą rze czy wi stość
stwo rzo ną. Po nie waż Bóg jest Stwór cą, ist niał on przed stwo rze niem. 

Ko lej ny no śny aspekt teo lo gicz ny sta no wi je den z przy mio tów Bo ga: wszech -
moc. Już w sta ro żyt nych sym bo lach wia ry wszech moc Bo ża jest wy mie nia na ja ko
je dy ny przy miot: „w Bo ga Oj ca Wszech mo gą ce go”. Co to zna czy, że Bóg jest
wszech moc ny, wszech mo gą cy? Źró dło słów pol ski wska zu je na dwie pod sta wy:
wszyst ko mo gą cy. Mo żna tu wska zać za rów no sam fakt stwo rze nia świa ta z ni cze -
go (cre atio ex ni hi lo), jak i dal sze in ge ro wa nie w ży cie stwo rzeń. Wszech moc ny
Bóg ma moc po wo ły wa nia z nie by tu, z ni co ści do by tu 8. Wszech moc Bo ża ob ja wia
się w po wo ła niu z ni co ści do ist nie nia wszyst kich stwo rzeń i pod trzy my wa nia ty -
chże stwo rzeń w ist nie niu 9.

Wy ja śnia jąc po da ny ter min, mó wi my, iż Pa na Bo ga na zy wa my Wszech mo gą cym,
gdyż mo że uczy nić wszyst ko, co ze chce. Bóg, ma ją cy ist nie nie z sie bie sa me go, dał
po czą tek wszel kie mu ist nie niu ja ko wszech moc ny. Zna czy to, że wszyst ko co kol -
wiek czy ni, czy ni wła sną mo cą, tak w so bie jak i po za so bą. Nie zna czy to jed nak,
że mo że on speł niać wszyst kie na sze za chcian ki i ży cze nia. Bóg jest Wszech mo gą -
cy, to jest wszyst ko mo że uczy nić, co nie by ło by po ję cio wo sprzecz ne i co nie by -
ło by sprzecz ne z je go na tu rą. Po da na in ter pre ta cja sło wa Wszech mo gą cy jest roz -
po wszech nia na tyl ko w Ko ście le Za chod nim. W wy zna niach wia ry Ko ścio ła Wschod -
nie go w miej scu na zwy ła ciń skiej Omni po tens – Wszech mo gą cy spo ty ka my na zwę
grec ką Wszech wład ny. 

Po ja wia ją ce się ogra ni cze nia wszech mo cy Bo ga pro wa dzą do po sta wie nia py -
ta nia: czy Bóg jest na praw dę wszech moc ny? Wy ja śnie nia na le ży szu kać w ro zu -
mie niu po ję cia wol no ści. Wol no ści nie na le ży in ter pre to wać ja ko po ten cjal nej
mo żli wo ści czy nie nia cze go kol wiek, a zwłasz cza te go, co dla da ne go by tu jest 
złe lub sprzecz ne z na tu rą. Bóg nie uczy ni ni cze go, co by ło by złe dla je go stwo -
rze nia.

Na stęp ny te mat teo lo gicz ny, któ ry wy stą pił w oma wia nym wcze śniej tek ście Ja -
na Kar now skie go, do ty czy ist nie nia anio łów. Wy po wia dał się na ten te mat So bór
La te rań ski IV: Bóg „rów no cze śnie od po cząt ku cza su stwo rzył z ni co ści je den i dru -
gi ro dzaj stwo rzeń, stwo rze nia du cho we i ma te rial ne, to zna czy anio łów i świat ziem -
ski, a na koń cu czło wie ka, któ ry zło żo ny z du szy i cia ła łą czy w so bie świat du cho -
wy i ma te rial ny”10.
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7 ABC teo lo gii do gma tycz nej. No tat ki z wy kła dów ks. prof. R. E. Ro gow skie go, Wro cław 2010, s. 26.
8 Czy jest coś, co by ło by nie mo żli we dla Pa na? – czy ta my w Rdz 18,14.
9 Jan Pa weł II, Wie rzy my w Bo ga Oj ca Stwo rzy cie la [w] Na uka Ko ścio ła o Bo gu Oj cu. Wy bór do -

ku men tów, Gnie zno 1999, s. 132.
10 Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go 327, Po znań 1994.
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Anio ło wie są isto ta mi du cho wy mi, to zna czy nie cie le sny mi. Ich ist nie nie jest
praw dą wia ry, udo ku men to wa ną w Pi śmie Świę tym. Anio ło wie są słu ga mi i wy słan -
ni ka mi Bo ga. Nie zwy kle istot ną ce chą ich po słu gi jest po słan nic two. Ma ją do speł -
nie nia od po wied nie, kon kret ne mi sje, np. upo mnie nie, po moc w na wró ce niu, wspar -
cie w wy ko na niu za da nia. Po sia da ją ro zum i wo lę. Są stwo rze nia mi oso bo wy mi i nie -
śmier tel ny mi. Prze wy ższa ją do sko na ło ścią wszyst kie stwo rze nia wi dzial ne. 

W po ezji ka szub skiej wy stę pu ją utwo ry sta no wią ce pa ra fra zę praw dy o stwo rze -
niu świa ta i czło wie ka. Za jed ną z ta kich wa ria cji na te mat stwo rze nia na le ży uznać
je den z wcze śniej szych utwo rów Ja ro mi ry La bud dy pod ty tu łem Stwórz ba. Znaj du -
je się on w to mi ku po etyc kim Kôrba cëchòtë, wy da nym w 1986 ro ku 11. Tekst ten re -
cy to wa no w cza sie wi zy ty Ja na Paw ła II w Gdy ni w 1986 ro ku:

Stwórz ba

na zôczątkù bëło mòrze
chtërno stwòrzëło lud
na swój òbrôz i pòdobã
a pònemù tchnãło w naji swòje żëcé
dlôte w mòdlëtwie czësti jak bùrsz tin
rôczimë z nôwia rą w zmartwëchw sta nié
żebë w co dzen nym żëcym
zachòwac przëkôza nia ze mi

Ty tuł wier sza Stwórz ba wpro wa dza w świat tru du i pra cy. Po et ka wy bra ła po stać rze -
czow ni ka stwo rze nie z su fik sem –ba: stwórz ba. Spo ty ka my go np. w ta kich for mach
jak rôczba (za pro sze nie), żëczba (ży cze nie). W war stwie tre ścio wej nie zwy kle istot -
ny jest po czą tek utwo ru: na zôczątkù – na po cząt ku. Sta no wi on na wią za nie do pierw -
sze go wer se tu Księ gi Ro dza ju: Na po cząt ku Bóg stwo rzył nie bo i zie mię (Rdz 1,1).
Wy raz „na po cząt ku” (od hebr. be re szith – przód, gło wa) wska zu je wy raź ne za zna -
cze nie ab so lut ne go po cząt ku wszech rze czy 12. W utwo rze J. La bud dy na stą pi ła cał -
ko wi ta re in ter pre ta cja bi blij ne go pier wo wzo ru: na po cząt ku by ło mo rze, a nie Bóg.
Mo rzu przy pi sa ne zo sta ły wła ści wo ści pod mio tu two rzą ce go, stwór cy. Gdy by śmy
chcie li po ku sić się o pró bę wy ja śnie nia te go po my słu, na le ża ło by pójść w kie run ki
sym bo li ki i po wią zać mo rze, a do kład nie Bał tyk z ludź mi osia dły mi na je go po łu -
dnio wym krań cu, Ka szu ba mi. Mo rze da je im ży cie, nie ja ko stwa rza ich, gdyż da je
sze ro ko po ję tą pra cę, kar mi, jest pod sta wą ich do bro by tu. W swym wier szu po et ka
łą czy w ca łość bi blij ny mit o stwo rze niu świa ta z ele men ta mi wia ry chrze ści jań skiej:
wia ra w zmar twych wsta nie, mo dli twa, przy ka za nia 13.

326 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

11 J. La bud da, Kôrba cëchòtë, Gdańsk 1986.
12 J. Bu xa kow ski, Stwór ca i stwo rze nie, Pel plin 1998, s. 23.
13 L. Go łą bek, Wąt ki bi blij ne w po ezji ka szub skiej, www.skar bi ca ka szub ska.pl
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In nym cie ka wym po my słem opar tym na po cząt kach stwo rze nia, a do kład niej
stwo rze nia czło wie ka i świa ta anio łów, są utwo ry Idy Cza ja, za war te w to mi ku Prze -
chla stłô idi la 14. Po et ka do ko nu je swo istej re in ter pre ta cji sto sun ków pa nu ją cych mię -
dzy anio ła mi, do ko nu je an tro po mor fi za cji, przy pi su jąc im uczu cia ludz kie, choć tak
na praw dę nie je ste śmy w sta nie te go po znać. War to zwró cić uwa gę na dwa frag -
men ty:

A ze mia bëła brza dowô
Czej jã dôł Ja damòwi
I dôł mù wszëtkò co stwòrził
I dôł to, co jesz miôł stwòrzëc

[I przeklãtô òsta ze mia]

Bóg, Stwór ca świa ta, stwo rzył ota cza ją cy czło wie ka świat, stwo rzył zie mię, któ ra
ob fi to wa ła we wszel kie bo gac twa. Uczy nił czło wie ka od po wie dzial nym za wszyst -
ko, co na niej się znaj du je: świat zwie rząt i ro ślin, gle bę, za so by na tu ral ne, wo dę i po -
wie trze. 

Cëż, że rôz w żëcym
Pòłą cził ka wel
Anio ła z diôbłã
Mi ło tą wstec

Wërwasë anio ła

Czy jest mo żli we uczu cie mię dzy anio łem i dia błem? We dług na uki ka to lic kiej dia -
beł, zwa ny sza ta nem, to anioł, któ ry od wró cił się od Bo ga. Anio ło wie nie wier ni ist -
nie ją w wiecz nej wro go ści wo bec Bo ga i je go stwo rzeń. Ich po cho dze nie nie jest zbyt
ja sne. Na pod sta wie dwóch frag men tów Pi sma Świę te go 15 mo że my wnio sko wać,
że anio ło wie sza ta na by li nie gdyś anio ła mi Bo ga, któ rzy za grzech py chy utra ci li daw -
ne ła ski. W tra dy cji ist nie nie i dzia łal ność sza ta nów nie by ły kwe stio no wa ne. Praw -
da ta jest do gma tem z po wszech ne go na ucza nia. Po nie waż nie któ rzy współ cze śni teo -
lo go wie pró bo wa li in ter pre to wać bi blij ne wy po wie dzi o sza ta nie w sen sie sym bo -
licz nym, praw dę o sza ta nie przy po mniał pa pież Pa weł VI w prze mó wie niach
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14 I. Cza ja, Prze chla stłô idi la, Gdańsk 1999. 
15 2P 2,4: Je że li bo wiem Bóg anio łom, któ rzy zgrze szy li, nie od pu ścił, ale wy dał ich do ciem nych lo -

chów Tar ta ru, aby by li za cho wa ni na sąd; Jud 6: i anio łów, tych, któ rzy nie za cho wa li swo jej god no ści,
ale opu ści li wła sne miesz ka nie, spę ta nych wie ku isty mi wię za mi za trzy mał w ciem no ściach na sąd wiel -
kie go dnia.
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z 29 VI i 15 IX 1972, a po nad to z po le ce nia Kon gre ga cji Dok try ny Wia ry opu bli ko -
wa no spe cjal ne opra co wa nie Wia ra chrze ści jań ska i de mo no lo gia 16.

Od wo łu jąc się do tek stu utwo ru po etyc kie go Idy Cza ja, mo że my stwier dzić, że
po ezja rzą dzi się swo imi pra wa mi. Obo wią zu je za sa da wol no ści twór czej. Głów nym
mo ty wem cha rak te ry zu ją cym po ezję Idy Cza ja jest mi łość mię dzy mę żczy zną i ko -
bie tą, od sła nia na z per spek ty wy ko bie ty 17. Od wo ła nie się do mo ty wu anio ła i dia bła
wska zu je na ró żni ce mię dzy obu płcia mi, pod kre śla od mien ność, któ ra wy da je się nie
do po go dze nia. Jed nak mi łość nie zwa ża na żad ne prze ci wień stwa. Czy mi łość Bo -
ża, mi ło sier dzie jest w sta nie pod nieść z upad ku sza ta na?

Od wie ków po eci czer pa li z te ma ty ki bi blij nej, zwłasz cza z te ma ty ki zwią za nej
z po wsta niem świa ta, z po cząt kiem stwo rze nia. Bi blia do star cza ła in spi ra cji, po da -
wa ła go to we wzo ry, do star cza ła mo ty wów. Rów nież roz wi ja ją ca się od po nad 150
lat li te ra tu ra ka szub ska po dą ża utar ty mi szla ka mi. Spo sób uka za nia Bo ga w po ezji
ka szub skiej nie od bie ga od utrwa lo nych wzor ców. Li te ra tu ra pięk na w ró żny spo sób
uka zu je ob raz Bo ga: mo że to być ob raz zgod ny z na uką Ko ścio ła, ze zmy słem wia -
ry lu du Bo że go (sen sus fi dei), z utar ty mi po glą da mi i wy obra że nia mi, mo że rów nież
od bie gać, re in ter pre to wać zna ne mo ty wy. Li te rac kie pa ra fra zy sta no wią o bo gac twie
da ne go na ro du, po twier dza ją ży wot ność idei za war tych na kar tach Pi sma Świę te go,
któ re jest Księ gą Ży cia, jest Sło wem Bo ga skie ro wa nym do czło wie ka.
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16 Por. ABC teo lo gii do gma tycz nej. No tat ki z wy kła dów ks. prof. R. E. Ro gow skie go, Wro cław 2010,
s. 38.

17 L. Go łą bek, Wąt ki bi blij ne w po ezji ka szub skiej, www.skarb ni ca ka szub ska.pl
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