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PRZEDSŁÓW
Édward Breza

rokù 2011 z leżnoscë tegò, że sama Radzëzna, ji Prezydium
i Kòmisje dzejają w nowim składze – kò razã z wëbiérã nowégò
Zarządu K-PZ i jegò Naczelny Radë nastãpùje téż wëbiér nowëch
nôleżników Radzëznë, a pòsobicą jidze welowanié i ùkònstituòwanié
sã statutowëch gremiów Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka – meritoriczné zadania bëłë pòdjãté dosc pózno. Równak Kòmisjô Standarizacji i Normalizacji Kaszëbsczégò Jãzëka òrganizowała zéńdzenia dosc
czãsto, a na nich przediskùtowóny i przedstawiony całi Radzëznie
òstôł znaczący dzél tematiczny leksyczi.
Wskôzónô leksyka tikała sã przede wszëtczim religijny słowiznë
ùsystematizowóny wedle ùkładu lëturgicznégò rokù rzimskòkatolëcczégò Kòscoła i sakramentalnégô żëcégò tegòż Kòscoła. Nadto
nazôd pòdjãtô òsta gramaticzno – òrtograficznô i interpùnkcyjnô tematika. Midzë jinszima doszło do ùstaleniô kaszëbsczich równoznaczënów na graficzné znaczi, znóné we wiãkszoscë europejsczich
jãzëków. Nadto, jakno pòchòdną wiodącégò tematu Radzëznë w latosym rokù, to je: kaszëbsczi jãzëk w mediach, òstała òpracowónô słowizna medialnô. Na zgłoszoną brëkòwnotã Pòwiatowégò Centrum
Zdrowiégò – szpitala w Kartuzach doszło do òpracowaniô słowiznë
nazéwający szpitalowé pòmieszczenia. Pòczënioné w tim przedmioce ùstalenia zacwierdzoné są w pòstacje òdpòwiednëch ùchwôlënków,
pòprzédnionëch ùchwôlënkama przedstôwiającyma expressis verbis
regle przestrzégóné w pòwszédny prakticë prôców Radzëznë i òrganów K-PZ.
Przédny latosy temat: „Kaszëbizna w mediach” béł rozwijóny òb
czas dwùdniowi naòczny sesji we Wieżëcë. Wëgłoszonëch òstało
15 referatów, wszëtczé òstałë zamieszczoné w hewòtnym numrze Biuletinu. Òdnôszają sã òne do gatënków dzénnikarsczi wëpòwiescë

W
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(É. Breza), przestrogów dlô przełóżcë (B. Ùgòwskô), kaszëbsczi lëteraturë w internece (D. Kalinowsczi); „kaszëbskòjãzëczny òfertë CSB TV” (D. Pioch), kaszëbsczich
neòlogizmów w mediach i w gãbnym przekazu, òsoblëwò w nowi spòdleczno-pòliticzny jawernoce (E. Prëczkòwsczi), ten sóm autor przekôzôł bëtnikóm wiadło ò smùtnym kawlu telewizyjno-radiowëch programów w kaszëbsczim jãzëkù.
K. Serkòwskô przeanalizowa kaszëbskòjãzëczné tekstë w miesãcznikù Pòmeraniô.
To, jak fùnkcjonëją kaszëbsczé terminë internetowé i jak licealnô młodzëzna interesëje
sã kaszëbizną w mediach badérowa D. Stanulewicz. Internetowé starnë K-PZ i Kaszëbsczégò Institutu przedstawiła A. Kùik-Kalinowskô. Kaszëbiznã lëstów z kùńca XIX w. (w pòmniészim dzélu pòliticzno-spòdleczné problemë swòji wsë) inteligentnégò Kaszëbë z Lubania, w kòscérsczim pòwiôce, òmówił T. Linkner. P. Dzekanowsczi i D. Majkòwsczi zainteresowelë słëchińców fùnkcjonowanim kaszëbsczégò
jãzëka w môlecznëch gazétach Bëtowa i Kòscérznë. Jiwrë, z jaczima stikô sã autor
kaszëbskò-serbsczégò słowarza, wjimno przedstawił Dušan-Vladislav Paždjerski. I kù
reszce – last but no least – E. Bùgajnô zreferowa ùdbóné teòlogòwé problemë we
wëbrónëch kaszëbsczich wiérztach.
Zestôwk zamkłoscë Biuletinu je wiãc drżéniowò taczi, jak w latach 2008-2010;
równak wedle żëczeniégò wiãkszoscë nôleżników Radzëznë wersjô pòlskô jidze
pòsobicą pò wersji kaszëbsczi, a wëżi wspòmnióné roczniczi zrëchtowóné bëłë
w symùltlnym szëkù: pòlskò-kaszëbsczim.
W przedkłôdóny edicji nie nalazłë sã zapitania òd indiwidualnëch czëtińców i institucjów czerowóné do Radzëznë i do ji nôleżników òsóbno, jak téż ùdzeliwóné
przez wskôzóné pòdmiotë òdpòwiescë.
Wszelejaczé bôczenia, za chtërne z górë skłôdómë pòdzãkòwania, prosymë czerowac do Biura K-PZ.
Lëstopadnik 2011 r.
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WSTĘP
Edward Breza

r. 2011 ze względu na to, że sama Rada, jej Prezydium i Komisje w nowym składzie – wszak z wyborem nowego Prezydium ZKP i jego Rady Głównej następuje wybór nowych członków
Rady, a w ślad za tym wybory i ukonstytuowanie się gremiów statutowych RJK – podjęły merytoryczne działania stosunkowo późno.
Jednak Komisja Standaryzacji i Normalizacji Języka Kaszubskiego
odbywała raczej częste spotkania, na których przedyskutowano i zaproponowano całej Radzie sporą porcję leksyki tematycznej.
Leksyka ta dotyczyła głównie słownictwa religijnego w układzie
roku liturgicznego Kościoła rzymskokatolickiego i życia sakramentalnego tego Kościoła. Wrócono także do tematyki gramatyczno-ortograficznej i interpunkcyjnej. Ustalono mianowicie odpowiedniki kaszubskie na znaki graficzne, znane we większości języków europejskich.
Nadto opracowano słownictwo medialne jako pochodną głównego tematu Rady w bieżącym roku kalendarzowym, mianowicie: język kaszubski w mediach. Na potrzeby szpitala Miejskiego i Powiatowego
w Kartuzach opracowano słownictwo nazywające pomieszczenia szpitalne. Postanowienia w tym przedmiocie stanowią odpowiednie uchwały, poprzedzone uchwałami wyrażającymi expressis verbis reguły przestrzegane w powszechnej praktyce pracy Rady i ogniw ZK-P.
Główny temat tegoroczny: Kaszubszczyzna w mediach rozwijany był na dwudniowej sesji naocznej we Wieżycy. Wygłoszono tam 15
referatów, zamieszczonych w niniejszym numerze Biuletynu. Dotyczyły one nazw gatunków wypowiedzi dziennikarskiej (E. Breza), przestróg dla tłumacza (B. Ugowska), literatury kaszubskiej w internecie
(D. Kalinowski); „kaszubskojęzycznej oferty w CSB TV” (D. Pioch),
kaszubskich neologizmów w mediach i w ustnym przekazie, zwłaszcza w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (E. Pryczkowski);

W
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tenże autor poinformował także obecnych o smutnym losie programów telewizyjno-radiowych w języku kaszubskim. K. Serkowska omówiła teksty kaszubskojęzyczne w miesięczniku Pomerania. Jak funkcjonują kaszubskie terminy internetowe i jak
młodzież licealna interesuje się kaszubszczyzną w mediach, przedstawiła D. Stanulewicz. Strony internetowe ZK-P i Instytutu Kaszubskiego omówiła A. Kuik-Kalinowska. Kaszubszczyznę listów z końca XIX w. (w mniejszym stopniu problemy
polityczno-społeczne swojej wsi) inteligentnego Kaszuby z Lubania, w pow. kościerskim omówił T. Linkner. P. Dziekanowski i D. Majkowski zainteresowali słuchaczy
funkcjonowaniem języka kaszubskiego w lokalnych gazetach Bytowa i Kościerzyny. Problemy, na jakie natrafia autor słownika kaszubsko-serbskiego, przedstawił
wnikliwie Dušan-Vladislav Paždjerski. I wreszczie – last but no least – E. Bugajna
omówiła wybrane problemy teologiczne w wybranych wierszach kaszubskich.
Układ treści Biuletynu jest zatem w zasadzie taki, jak w latach 2008 – 2010; jednak na życzenie większości członków Rady po wersji kaszubskiej następuje wersja
polska, wspomniane wyżej roczniki miały bowiem układ symultanny: polsko-kaszubski. W edycji nie znalazły się pytania czytelników indywidualnych i instytucji
kierowane do Rady jako ciała kolegialnego i do poszczególnych jej członków oraz
udzielone przez wskazane podmioty odpowiedzi.
Wszelkie uwagi, za które z góry dziękujemy, prosimy kierować do Biura ZK-P.
Listopad 2011 r.
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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z lasã i wòdą.
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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’

17
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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

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’

19
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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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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.

W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją niechtërne pòlsczé òrtograficzné regle.
1. Wiôlgą i môłą lëtrã w kaszëbsczim jãzëkù stosëjemë tak samò
jak w pòlsczim jãzëkù.
2. W kaszëbsczim jãzëkù jistnieją pòstãpné główné interpùnkcyjné znaczi:
W języku kaszubskim funkcjonują niektóre polskie reguły ortograficzne:
1. Wielką i małą literę w języku kaszubskim stosujemy tak jak w ję
zyku polskim.
2. W języku kaszubskim istnieją następujące główne znaki interpunkcyjne:
. – kropka;
, – przecinek;
- – kreska;
: – dwukropek;
( ) – nawias;
„ ” – cudzysłów;
? – znak zapytania;
! – wykrzyknik;
; – średnik.
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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
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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z czasã Gòdów:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z czasã Jastrów:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze zwikłim czasã:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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).

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze swiãtima sakramentama (generalia):
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã chrztu:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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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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

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze spòdleczną terminologią medialną:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã bierzmòwaniô, pòkùtë i namaszczeniô chòrëch:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã kapłaństwa:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 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’
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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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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.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z nazéwnictwã òglowech znaków interpùnkcyjnëch w kaszëbsczim jãzëkù:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z nazewnictwem podstawowych znaków interpunkcyjnych 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’
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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

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z fùnkcjonowanim Chirurgicznégò Òddzéla kartësczégò szpitala:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z funkcjonowaniem Oddziału Chirurgicznego kartuskiego 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’
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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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GATËNCZI GAZÉTNY
WËPÒWIESCË
Édward Breza

azétną wëpòwiesc mòżna pòdzelëc pòdług rozmajitëch kriteriów:
nôprostszégò z pòzdrzatkù na I. czãstosc ùkazywaniô sã: dniownik, tidzénik, dwatidzénik, miesãcznik, dwamiesãcznik, półrocznik, rocznik i jiné czãstotlëwòtë; pisarską fòrmã i trescową zamkłosc, to je II.
pùblicystné ôrtë; mòże dałobë sã nalezc jesz jiné kriteria pòdzélu.
A tej: I z pòzdrzatkù na czãstosc ùkazywaniô sã, mòżemë wëapartnic wëżi wëmienioné: dniownik, tidzénik, dwatidzénik, miesãcznik,
dwamiesãcznik, półrocznik, rocznik i jiné czãstotlëwòtë. Wespół ze
spòlëznowò-pòliticznyma zmianama 1989–90 r. dochôdô w Pòlsce
do òżëwieniô w pòwstôwaniu strzodków spòlëznowégò przekazënkù,
to je mediów (òd łac. medium ò spòdlecznym znaczënkù „strzodek”),
cządniczi pòkazywają sã w kòżdim gardze, wikszich wsach, parafie
wëdôwają swòje biuletinë itd., wëchôdają teoreticzné òbrobienia dlô
gazétnëch sztudiów, corôz wicy pòwòłiwónëch na państwòwëch i priwatnëch ùczbòwniach.
Westrzód tëch òbrobieniów za nôpòwôżniészé ùznôwóm GD
(wëtłómaczenié skrócënków zdrzë na kùńcu artikla), chtërne òkróm
teoreticznëch rozdzélów: I, dze òbgadiwô sã spòdleczné pòjãca i problemë tikającé sã gazétnëch ôrtów i gatënków, a téż V, w jaczim òbgôdóné òstałë gazétné gatënczi w redakcëjny praktice i VI, w chtërnym
òbgadiwô sã jãzëk gazétnëch gatënków, òpisywają w rozdz. II A.
jinfòrmacyjné gatënczi: zmiónka (flash, pisóné ju flesz ù Jaros 78,
news), nadczidka (jinfòrmacjô), infotainment), jinfògrafiô, jinfògrafika (kartë, tabele, nacéchùnczi), zôpòwiesc, òbòczno zajawka u MW35
i Jaros 81, fait divers, sprawòzdënk, relacjô, rapòrt, kòrespòndencjô,
żëcopis (sylwetka, pòrtret, pòstacjô, główka), przezérk prasë, fabùlarny
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Referatë

57

repòrtôż (pùblicystny), felietón, kòmentôrz, recenzjô, esej, dniownik, pòwiesc
w dzélach, nekrolog; w rozdz. IV C pògraniczné gatënczi: wëwiôd, diskùsjô, debata, lëst do redakcji, òdpòwiesc na lëst do redakcji, hipertekst, czat. Zafelowało tu
biuletinu.
W nym òbrobieniu òbgôdóm te fòrmë w nôbarżi pasownym alfabetnym pòrządkù.

Artikel, niem. Artikel abò domôcé Ausfatz, an. i fr. article, rus. stat`ja; pòdług
SJP I 211 to ‘niewiôldżi pùblicystny, lëteracczi abò nôùkòwi dokôz, wëdóny w cządnikù, encyklopedii, słowarzu itd.’, przejimniãté z łacëznowégò articulus, zdrobnienié òd artus, -us I) ‘dzél cała człowieka’; II) ‘dzéle nieòżëwionëch przedmiotów,
np. drzéw’: 1. ‘zdżiblëna w cele człowieka abò zwierzãca’; 2) ‘kòlankò roscënów’; 3)
‘pùnkt, chwila, mòment’; 4) ‘dzél zdania, wiérztë’ (w stilistice); 5) ‘rozdzél’ (Plezia I 265, 267). STL 44 pòdôwô taką definicjã ‘Pùblicystnô wëpòwiesc na aktualné
w dónym sztóce pòliticzné, spòlëznowé, kùlturalné i jiné temë, w chtërny wëwód je
pòdpòrządkòwóny wërazno sfòrmùłowónym tezóm’. Dali gôdô, że gatënkòwé znanczi nie są dokładno sprecyzowóné, dlôte téż artiklã zwie sã eseje, kriticzné abò
nôùkòwé rozprawë, fòrmą, jakô sã wëapartniwô, je wstãpny artikel, an. editorial, leader, leading article, fr. de fond, niem. Leiartikel, rus. pieriedowaja stat’ja. Fras 85
ùznôwô wstãpny artikel za ôrt kòmentarza, napisónégò przez przédnégò redaktora
abò redaktora, jaczi prowadzy dóné pismiono abò magazyn. GD 87 mają artikel
za nôwôżniészi, ale i nôcãższi do definiowaniô, wëstãpiwô leno w pisónëch mediach, bò w elektronicznëch mediach mòże bëc òdczëtóny abò zacytowóny. Artikel,
esej i recenzjô mają straconé grańce midzë nôùkòwim i pùblicystnym tekstã. Pòchôdô
z pòliticznëch pismionów i z lëstów, jak H. Kòłłątaja, Do Stanisława Małachowskiego... Anonima listów kilka.

Biuletin, nienotowóny w STL, definiowóny w SJP I 534 jakò ‘urzãdowi kòmùnikat, sprawòzdënk ò aktualnëch wëdarzeniach, chtërne jinteresëją na ògle lëdzy, pòzwa
rozmajitëch periodicznëch i nieperiodicznëch jinfòrmacyjnëch wëdôwiznów’, notowóny w SWi1 I 83, pisóny przez dëbeltné –ll-: biulletin i òpisóny tak ‘dniowé wiadło, dniowi rozkôz’, zapòżëczoné z fr. bulletin, a tu z jit. bolletino/bulletino, zdrobnienié od bulletta ‘môłô kùgla, bala’, kùńc kùńców z papiesczi bullë ‘sztãpla’
(CHDE 124), niem. Bulletin, rus. bjullet’eń.

Czat z an. chat ‘kôrbiónka, kôrbic, gadac’, skróconé z dôwnégò chatter (CHDE 161–
–162), to gôdka pôrã (a nawetka pôrãnôsce) lëdzy, jaczi òstôwają ze sobą w elektronicznym kòntakce, chtërny mògą w jistamańtnym czasu wëmieniwac pòzdrzatczi na dóną temã’ (GD 125). Gôdkã tã kòntrolëje mòderator, jaczi nie dopùscywô
przédno wùlgarnëch zamkłosców, kòmasëje pitania i czerëje kôrbiónką. Ze słowarzów nônowszi pòlaszëznë òdnotowôł leno Dub I w òriginalnym pisënkù chat i spòlaszałi czat.
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Debata, ze stôrofr. débat ‘sztrid’ òd czasnika débattre ‘sztridowac sã przez zwrôcanié argùmeńtów procëmnika’, z tegò an. debate, niem. Debatte; kùńc kùńców z łac.
debattuere ‘zbijac’ (ù Petroniusza aleg. ‘ò defloracji dzéwiców’ B I 255): battuere
‘bic, ùderzac’. W polaszëznie zapisóny dopiérze w SWil I 212 (w 1861 r.) w wielny
lëczbie debaty ze znaczënkã ‘sztridë, przemówienia, òbradë’; SJP II 39 debata, colemało w wielny lëczbie debaty ‘òbgadiwanié, rozsądzywanié sprawów i problemów
(colemało na zéńdzenim, w parlameńce itd.) diskusjô, dispùta, òbradowanié, radzenié, rozprawa’. GD 120 wëapartniwają taczé òdmianë debatë: a) perswazyjną, czedë
jidze ò przekònanié słëchińców i czëtińców do jaczichs stanowiszczów; b) problemòwą, czedë jidze ò kòżdostarnowé rozwidnienié jaczégòs problemù, tikającégò
sã wszëtczich, chtëren bãdze brëkòwôł spòlëznowëch decyzji, akceptacji; c) analiticzną z ùdzélã znajôrzów, ekspertów; d) zbògaconą ò filmë, wëwiadë, plansze.

Depesza, nie notëje STL, zmiónkòwónô w GD 38 (s.v. zmiónka), MW 35, an. dispatch, fr. dépêche, z czegò pòl. depesza, niem. Depesche, rus. d’ep’esza, przër. B I 263–
– 264, wëraz notowóny w pòlaszëznie od 1861 r. (SWil I 217) w znaczënkù: 1) ‘pismò
w rzeczach, jaczé tikają sã krajewëch sprôw’; 2) ‘wôżny lëst priwatny, jaczi brëkùje
chùtczégò wrãczeniô’ (nazéwóny ju w XIX w. telegramã, jak zeswiôdcziwô SWil II
1699, chtëren dolmaczi ‘wiadło dostóné za pòstrzédnictwã telegrafù, telegraficznô
depesza’). Telegram je sztucznym neòlogizmã, zbùdowónym na gr. jistnikù télos
‘ùbrzég, kùńc, cél’ i gramma ‘zôpis’. SJP II 86 w medialnym znaczënkù òbjasniwô
jakno ‘prasowé telegraficzné wiadło’, òkróm te synonimiczné w òdniesenim do telegram i 3) ‘dôwni – ùrzãdowé wiadło, pòspiéwny lëst, tikający sã państwòwëch
sprôw’.

Diskusjô, an. i fr. discussion, niem. diskussion, rus. diskussija z łac. discussio,
-onis ‘rozsądzanié’ – jistnik od czasnika discutere ‘rozsądzac, rozwôliwac, nikwic’; w polaszëznie notowóny pierszi rôz w SWil II 274 (z r. l861) i wëtłómaczony ‘rozbiér, dochòdzënk, rozsądzanié w drobnotach, słowné wëjasnienié, rozprôwa’.
Pòdług SJP II 516 diskusjô to ‘gãbnô abò pisemnô (colemało pùblicznô) wëmiana
zdaniów na jakąs temã, pòspólné rozsądzywanié jaczis sprawë na zéńdzenim abò
w prase; dispùta; nawzôjnô wëmiana zdaniów, gôdka’. Wspominónô dispùta z fr.
dispute, a to z łac. disputatio, -onis ‘rozwôżanié, badérowanié’, 2) ‘rechòwanié,
rechùnk, rechùba’ i jiné òd czasnika disputo, -are, -ai, -atum ‘rozrechòwac sã,
pòrechòwac’ (Plezia II 201–202), z tegò dôwné pòlsczé dysputacyja (B I 319).
Cyceronowé Disputationes Tusculanae przekłôdô sã na pòlsczé ‘Rozmowy tuskulańskie”.

Dniownik, fr. journal, niem. Tagebuch, rus. dniewnik, pò an. diary, co z łac. diarium, 1) ‘dniowô zjôdnô pòrcjô’, 2) ‘dniowô zôpłata’, 3) ‘dniownik, zôpisczi, nadczidczi robioné dzéń w dzéń’ (Plezia II 140), w kòscelny łacëznie téż ‘codniowô
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gazéta, wdôrnik’; pòtemù (liber) diarius pòlsczé diariusz z gr. ephēmerida, L I 606
pòdôwô ephemeris i definiuje ‘register abò knédżi, w chtërne kòżdi dzéń sã wpisywô sprawë’, a pózni pòdôwô, że dniowniczi są ôrtã periodicznëch pismów; „ùczałé
dniowniczi pòdôwają do wiédzë pisma nowò wëszłé, wënalôzczi, tak w nôùkach, jak
i w kùńsztach” i òdsélô do hasła pamiãtnik. Mòżemë sã téż doznac, że G. Knapiusz
notowôł dniownik w znaczënkù ‘mòdlëtewnik, w jaczim nalôżają sã mòdlëtwë
na kòżdi dzéń’. Znóné Lindémù téż: 1) kapłańsczi dniownik, to je diurnał z łac. diurnalis; 2) dniownik, z gr. ephemera to téż ‘ôrt òwada, chtëren, pò wińdzenim z larwë,
jistnégò dnia ùmiérô’. SJP II 576 1) ‘gazéta, jakô wëchòdzy dzéń w dzéń (abò pôrã
razy na tidzéń); cządnik’; 2) ‘knéga ò ùrzãdowim charakterze, w jaczi robi sã zanôleżno òd namienieniô, pasowné, prowadzoné co dzéń, zôpisë’; 3) ‘nadczidczi ò òsobistim charakterze, prowadzoné co dzéń, pamiãtnik’. SF I 205 podôwô do znacz.
‘cządnik’: pòreny, wieczórny, radiowi, telewizyjny, szportowny, spòlëznowi, pòliticzny.
SJP II 576 òpisywô krótkò ‘gazéta, jakô wëchòdzy dzéń w dzéń (abò pôrã razy
na tidzéń); cządnik’ (zdrzë wëżi) i znacz. 3 ‘nadczidczi ò òsobistim charakterze, prowadzoné co dzéń, pamiãtnik’, òkróm te słowò òznacziwô ‘knégã ò ùrzãdowim charakterze, w jaczi robi sã zanôleżno òd namienieniô, pasownëch, prowadzonëch co
dzéń, zôpisów’. Wëraz tej wieleznaczny, polisemiczny. Dlô STL 108 to ‘karno prowadzonëch z dnia na dzéń zôpisów, òd czësto dokùmeńtacyjnëch, chtërnëch zadanim je ùwdôrzenié aktualnëch wëdarzeniów (tu òdesłanié do hasła diariusz) do taczich, chtërne zblëżają sã do lëteracczich wëdarzeniów. Dali pòdôwô, że ò ùkładze
dniownika rozsądzô biég wëpôdków i że niejedne dniowniczi są ùznôwóné za bëlné
lëteracczé dokazë. Dô sã wëapartnic dwa ôrtë dniownika, hewòtno: 1) intimny
dniownik, an. intimate diary, fr. journal intime, niem. intimer Tagebuch, rus. intimnyj dniewnik i dniownik wanodżi. Pierszi, intimny dniownik zaczął sztôłtowac sã
na przełómanim XVIII/XIX w., a jegò kònstitucyjną znanką je chronologiczny ùkłôd
zôpisów, pierwòszno pisóny béł bez chãcë pùblikòwaniô za żëcô autora, òd XX w.
ùkazywają sã drëkã, w pòlsczi lëteraturze nôbarżi znóné są Dniowniczi S. Żeromsczégò, Z. Nałkòwsczi i W. Gòmbrowicza. Drëdżi, tj. dniownik wanodżi an. travel
diary, fr. journal de voyage, niem. Reisetagebuch, rus. put’ewoj dniewnik; znankòwny
je dlô lëteraturë òswieceniô i romantizmù, a przikładã mòże bëc Dziennik podróży
do Tatrów S. Gòszczińsczégò.
Z pojãcã dniownika parłãczą sã pojãca diariusza, raptularza i sztambùcha. Pòdług
SJP II 30 diariusz to jistnik przestarz. i òznacziwający ‘chronologiczny òpisënk codniowëch dzejaniów; knéga, w jaczi nalôżô sã ten òpisënk; dniownik’; a dlô STL 92
diariusz to ‘dniownik, w chtërnym zapisywóné są na swiéżo wëdarzenia z priwatnégò
abò pùblicznégò żëcô’, dali gôdô, że: 1) prowadzony je bez starë ò lëteracką fòrmã
przekazu; 2) w Pòlsce ùprôwióny béł òd 2. pòłowë XVI w.; 3) znóné domôcé dniowniczi, registrëjącé familiowé, sąsedzczé wëdarzenia; 4) są dniowniczi wòjnowëch
kampaniów, rézów, zjazdów, sejmòwé dniowniczi. Raptulôrz, z póznołac. raptularius
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òd raptus, -us ‘pòrwanié’, przër. raptus puellae ‘pòrwanié dzéwczëca’, SJP VII
825 kwalifikùje jakò wëraz przestarz. i òbjasniwô ‘heft, brulión, knéga do òdrãcznégò
spisywaniô rozmajitëch wiadłów, zdarzeniów; zbiér nadczidków’, a STL 422
‘w dôwny Pòlsce: gòspòdarskô knéga, w chtërny tej-sej bëłë zapisywóné familiowé
i domôcé wëdarzenia, sąsedzczé klaprë, towarzësczé ùroczëznë, szportë, anegdotë,
wëdôwczi, prizë towarów itd. Dobré to zdrzódło do badérowaniô stôropòlsczi kùlturë.
Sztambùch kùreszce, z niem. Stammbuch ‘knéga pòchòdzënkù, rózdżi’, pò an. i fr.
albùm, rus. albom to pòdług SJP VIII 1171 słowò przestarz. ò znaczenim ‘albùm namieniony do wpisywaniô w nim przez znajomëch i drëchów wiérztów, afòrizmów,
wkłôdaniégò céchùnków itd.’. Módny w XIX w. Dodóm, że w strzédny szkòle jesmë
nazéwelë taczi dokùmeńt pamiãtnikã. Tak téż STL 513 pisze ‘ôrt albùmù, ksążka-pamiãtnik służącô do wpisywaniô drësznëch żëczbów, wiérztów, tpzw. sztambùchòwëch wiérztów abò sentencjów. Synonimã je mionnik, chtërnémù nie pòswiãcywô
òsóbnégò hasłowégò artikla, a SJP III 170, 173 kwalifikùje jakò przestarz. i fòrmã
imionnik i imiennik, do chtërny òdsélô ze znaczenim ‘do wpisywaniô wiérztów, afòrizmów, céchòwaniô malënków na wdôr itd.’.

Esej, an. essay, fr. essai, niem. Essay, rus. oczerk; pòzwa pòchòdzy kùńc kùńców
òd dokazu fr. humanistë i pisarza Michela Montaigne’a (1533–1592), chtëren
w 1580 r. òpùblikòwôł dokôz Essais, w prosti lënii òd dokazu Fr. Bacona Essays
z 1597 r.; dokôz Montaigne’a przetłómaczony òstôł na pòlsczé „Próby”, pòchòdzy
kùńcowò ze strzédnofranc. essai ‘próba’ (ChDE 343–344), rus. oczerk tłómaczi sã
na 1) ‘nacéchùnk’, 2) ’szkic’ i 3) ‘òpisënk, przedstawienié’. Realnoznaczeniowô definicjô z SJP II 754 ‘krótczi lëterackò-nôùkòwi dokôz, jaczi nie wënégiwô zamkłoscë temë, w letczim stilu; lëteracczi szkic’ z cytatama òd 1935 r. z „Lëteracczégò
Rocznika” (wëraz chùdzy nienotowóny w pòlsczi leksykògrafii); pògłãbionô definicjô w STL 129–130 ‘Filozoficzny, nôùkòwi, pùblicystny abò kriticzny szkic, colemało pisóny prozą, pòjużno rozwijający jinterpretacjã jaczégòs zjawiszcza abò
wmaklëwanié problemù, pòkazywô pòdmiotowi pùnkt widzeniô, a téż starã ò piãkny
i òriginalny ôrt przekazu’ i dalszô rozbùdowónô charakteristika z kùńcowim
wërechòwanim pismów i dokazów, chtërne mòżna ùznôwac za eseje, m.jin. Aristotelesa, Platona, Plutarcha, Moralia, Seneczi Epistulae morales ‘Mòralné lëstë’, westrzód chtërnëch F. Bacon òstôł ùznóny za prawòdôwôcza nowòżëtnégò eseju.
GD 105 prezentëją barżi terôczasné rozmienié terminu: ‘Esej òznôczô próbã, lëteracczi szkic, nôùkòwi szkic, kriticzny szkic, chtëren pòjużno rozwijô, jinterpretëje
jaczés zjawiszcze (òsoblëwie intelektualné) abò mô starã wmaklëwac problem,
ekspònëjącë pòdmiotowi pùnkt widzeniô, a téż mający starã ò òriginalny, artisticzny ôrt przekazu’. Charakteristiczną znanką eseju je ekspònowanié przez gôdającą òsobã swòjégò pòzdrzatkù. Westrzód tipòlogicznëch znanków wëmieniwają
m.jin.: wprowadzenié fikcji, jãzëk përznã erudicyjny, kąsk codniowi, digresyjnosc
(s. 107).
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Felietón, czãsté téż w II pòłowie XIX w. fejleton z fr. feuilleton òd feuillet ‘kôrtka
ksążczi, gazétë złożonô na czwioro’, nôprzódka ò dzélu pòwiescë w gazéce, pò an.
feuilleton, niem. Feuilleton, rus. fiel’eton, w pòlaszëznie ùżëté pierszi rôz w 1849 r.
(B I 363). SJP II 838 notëje fòrmë fejleton i òd niegò pòchôdającé (ze zdrobnienim
felietonik), fejletonista, a téż fejletonowy jakò przestarz. za SW i òdsélô do felieton,
chtëren òpisywô tak: ‘artikel, gazétny dokôz ò beletristicznym abò òglowònôùkòwim
charakterze, nalôżający sã colemało w dniownikach, cządnikach itd.; dzél w dniownikù, cządnikù itd. namieniony na taczé artikle’. SWil I 310 pòdôwô feljeton w znaczënkù ‘przëdôwk do pisma (periodicznégò), dzél, ùlatowné pismiono’, feljetonista
to ‘chtëren pisze felietonë’, a téż feljetować ‘przewrôcac starnë ksążczi abò rãkòpisu, przezérającë je, le nié czëtającë’, to je krótkò gôdającë ‘kôrtkòwac.’ STL 139
òpisywô jakno ‘jeden z ôrtów pùblicysticzi, pòjużny w charakterze, chtëren czãsto
pòsłëgiwô sã lëteracczima strzodkama ekspresji’. Jinfòrmùje dali, że dôwni felietón
òznôcziwôł ‘dólny, òdcãti lënią dzél kòlumnë dniownika, dze bëłë zamkłé materiałë
ò lëteracczim i kriticznym charakterze’, to je dzél, przër. pòwiesc w dzélach. Felietón je òbjimno mniészi òd eseju, do te pòrësziwô aktualną tematikã. Wësztôłcył sã
w XVIII w. Bëlnyma pòlsczima felietonistama bëlë m.jin. B. Prus, A. Słonimsczi,
T. Bòy-Żeleńsczi, St. Wiechecczi (Wiech), S. Kiszelewsczi (Kiszel), K. T. Toeplitz, D.
Passent, L. Stomma. Felietonista miôłbë znankòwac sã talentã, a felietonë afòrizmama, paradoksama, pointama, przezérnym stilã, codniowim i òstrim jãzëkã (E. Chudzińsczi, GD 90–91). Felietón wëprzédniô sã niewiôldżim òbjimã, subiektiwizmã,
elemeńtama ironii, satirë, paszkwilu i grotesczi, digresyjnoscą; narrator wëstãpiwô
w I òsobie. Dzysdnia pòtikómë gò w radiu i w telewizji (ib. 92). Jednym z ôrtów felietonu je tidzeniowô kronika (zdrzë).
Hipertekst to ‘deja parłãczeniô òbiektów i pòrëszaniô sã w jich òbrëmienim
i midzë nima pòdług wskôzów rozszczépiającëch sã stegnów, za pòmòcą tpzw. linków ‘parłãczów’ (wëraz pòchôdający z an. wieleznacznégò link m.jin. ‘element,
knąpka’ i zakłôdków, szerzi zdrzë GD 121–124). Dub I 1146 kwalifikùje jakò
jinfòrmaticzny termin ò znaczënkù ‘tekst trzimóny w kòmpùtrze, mający elektroniczną pòstac, zagwësniwający mòżlëwòtã kòntekstowégò, nielëniowégò pòrëszaniégò sã w nim’.
Jinfògrafiô je ‘jinfòrmacją ilustrowóną fòtografią’. Tekst je dotëgòwanim fòtografii (GD 41). W słowarzach pòlsczégò jãzëka jesz nieòdnotowónô.

Jinfògrafika: kartë, tabele, nacéchùnczi, i te materiałë jakò òsóbny ôrt nie òstałë òdnotowóné w słowarzach pòlsczégò jãzëka. Są to ôrtë towarzącé wikszi całownoce; tej-sej wëstãpiwają samòstójno, np. kùrsë dëtka, stojizna na gełdze, prognoza wiodra (GD 41). Nienotowóné w słowarzach pòlsczégò
jãzëka.
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Jinfòrmacjô, wëapartnionô przez MW 29 synonimiczno z wiadomòscą. Ta synonimicznosc ni mòże dzëwòwac, czej dómë bôczenié na to, że prof. Waleri Pisarek
mô scwierdzoné: „ni ma pòwszechno ùznôwónégò registra gazétnëch ôrtów, a grańce midzë nima są rëszné’ (za WD 29). Termin jinfòrmacjô biwô òdnôszóny do prasowëch, radiowëch i telewizyjnëch, a tej medialnëch pùblikacji.
Kòmentôrz, an. commentary, fr. commentaire, niem. Kommentar, rus. kommentarij z łac. commentarius, -ii abò commentarium, -ii I. ‘zbiér zôpisków, brulion, szkic,
sądowi protokół, ùrzãdowi sprawòzdënk, òpisënk, pamiãtnik’ i przër. do tegò J. Cezara Commentarii de bello Gallico, tłómaczoné colemało jakò ‘Pamiãtniczi’; II. ‘rozprawa czësto nôùkòwô, nieòbrobionô lëterackò’, III. ‘kòmentôrz, òbjasnienia’(Plezia I 596); wieleznaczny wëraz, dlôte w wëzwëskiwónëch òbrobieniach tłómaczony
czãsto jakno ‘notatnik’ STL. SJP III 856 ‘pisemné òbjasnienié’ z realnoznaczënkòwą definicją ‘przëpisë òbjasniwającé ò historicznym, jãzëkòwim itd. charakterze
dodôwóné przez autora czë wëdôwcã do lëteracczégò dokazu; ùwôdżi (nié leno pisemné), chtërne dolmaczą, jinterpretëją jaczis tekst abò wëdarzenié’, a STL 229 ‘karno òbjasnieniów tikającëch sã môlów tekstu lëteracczégò dokazu (cãżczich do zrozmieniô dlô òdbiércë); je jednym z elementów wëkùstrzeniô edicji dokazu’; wëapartniwô autorsczi kòmentôrz, znankòwny dlô tendencyjny pòwiescë. GD 97 jinfòrmùją,
że pòkôzôł sã w drëdżi pòłowie XIX w., a wëkristalizowôł sã na zôczątkù XX w.;
wëwòłała gò jinfòrmacjô, „chtërna brëkòwa òkróm pòdaniô faktów, téż òdnieseniô
sã do nich czë rozmëszlaniô nad nima’, przër. łac. commento, -ari, -atus sum ò spòdlecznym znaczënkù ‘namëszlac sã nad czim, rozsądzającë cos, robic nad jaczims problemã, robic nadczidczi na jakąs temã’ (Plezia I 597). GD 97 dôwają wskôzã, żebë
kòmentarze piselë rozmajiti autorowie, òbeznóny w rozmajitëch òbrëmieniach, do tegò
samégò autora, chtëren wëpòwiôdô sã na rozmajité temë, tracą dowiérnotã. Kòmentatorã ni mùszi bëc gazétnik; dobrze, żelë to bãdze znajôrz z dónégò òbrëmieniô.
Nôbarżi szerok kòmentôrz òbgadiwô MW (166–201), wëapartniwającë autonomiczny i nieautonomiczny kòmentôrz z pòzdrzatkù na jegò òdniesenia z jinfòrmacyjnyma tekstama i sztatus wëpòwiescë, a z pòzdrzatkù na charakter dbë: stonowóny,
satiriczny, jironiczny, szportowny kòmentôrz.

Kòrespòndencjô (STL 240 gôdô ò kòrespòndencji kùńsztów), SJP III 1010
òkróm òglowégò pòjãcô ‘lëstowé dogadiwanié sã (mni za pòmòcą jinégò strzodka
jak lëstë), pisanié lëstów, lëstë, zbiér lëstów’ notëje medialny znaczënk ‘artikel
w fòrmie lëstu nadesłónégò do gazétë, jaczi mô w se jinfòrmacje z terenu repòrtersczi robòtë kòrespòndenta’ i przestarz. frazeòlogiczné wërażenié tramwajowô, banowô
kòrespòndencjô ‘sparłãczenié jedny kòmùnikacyjny lënii z drëgą, chtërne mòże
wëzwëskac òb czas rézë pasażér, jaczi mô pasowny biliet’. Wëraz mô òdnotowóné
Linde II 445 ‘lëstów zmiana, lëstownô spòlëzna’ z niem. równoznaczëną Briefwechsel ‘wëmiana lëstów’.
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Tidzéniowô kronika, pò an. weekly essay, fr. chronique hebdomadaire,
niem. Wochenchronik, rus. jeżeniedz’elnaja chronika to jedna z òdmianów felietonu, pùblikòwónô w tidzeniu abò w dniownikù, pòdjimającô aktualné pòliticzné,
spòlëznowé, òbëczajowé problemë ùjimniãté satiriczno abò szportowno. Westrzód
klasyków tegò ôrtu wëpòwiescë są B. Prus i A. Słonimsczi (STL 241). SJP III 1152
òpisywô w znaczënkù 2 kronikã jakò ‘stójny przezérk wiadomòscë czë aktualnëch
wëdarzeniów w prase, filmie, radiu itd.’, a westrzód frazeòlogicznëch (lózëch) wërażeniów wëmieniwô òbëczajową i kriminalną kronikã; filmòwą kronikã; môlową, zagrańcową i prowincjonalną kronikã.

Lead, lid z an. lead ‘prowadzëc’, przër. zapòżëczoné leader, lider ‘prowadnik,
przédny miónkôrz’, a tej etimòlogiczno ‘wprowôdzający tekst’, zwóny pò pòlskù
główką; w gazétach wëprzédniony tłëstim abò pòchilonym drëkã. Fras 62–66 òbgadiwô w sparłãczenim z akapitã, chtëren pòdług ni mòże bëc wstãpny (lid), tranzytiwny i kùńcowi, a lid: zesôdzający, pòjedinczi, dramaticzny, lid-cytat, òpisënkòwi,
prognozëjący, pitający, pòjedinczi abò hasłowi, anegdoticzny. Akapit z łac. a capite
‘òd (nowégò) rozdzélu, ùriwkù’, bò łac. caput, -itis to téż ‘rozdzél’, przër. rus. gława ze stôro-cerkewno-słow. gława, co je tłómaczenim gr. kephálaion ‘rozdzél’ òd
gr. kephalē ‘głowa’. Synonimiczno ùżiwô sã łac. a linea ‘òd (nowi) lënijczi’ abò pò
szkòłowémù òd nowi réżczi.

Lëst do redakcji to ‘pùblikòwóny w prase tekst autorstwa òsobë (òsób) niesparłãczony (-ëch) z gazétą, a chcący (-ëch) sã pòdzelëc swòjima ùdbama na pòliticzné, kùlturalné, spòlëznowé abò gòspòdarczé temë’. Lëst ten je czãsto anonimòwi,
personalia òsoba òstôwiô do wiédzë redakcji, chtërna jinfòrmùje ò tim czëtińców.
Lëst taczi colemało je zwerifikòwóny i òpùblikòwóny w fòrmie ùznóny za pasowną przez redakcjã. Za lëst autor nie dostôwô hònorarium. Lëst do redakcji szlachùje
za òtemkłim lëstã (zdrzë).
Òtemkłi lëst, an. open letter, fr. lettre ouverte, niem. offener Brief, rus. otkrytoje pis’mo to ‘ôrt lëstu sczerowónégò przez jindiwidualnégò abò zbiérnégò nadôwcã
do pùblicznëch òsobów abò jinstitucji z równoczasnym namienienim do rozkòscérzaniô w szeroczich krãgach czëtińców’ STL 257. Taczi lëst òdnôszô sã do dërżéniowëch
sprôw spòlëznowégò, pòliticznégò abò kùlturalnégò żëcô i mô jakò zadanié dac na te
sprawë òglowé bôczenié na alarmòwi ôrt.
Nekrolog, pò an. abituary z póznołac. abituarium ‘danié do wiédzë ò smiercë’,
przër. abito, -are, -avi, -atum ‘òdchôdac, ùmierac’ i abitus, -us ‘òdéńdzenié, òddalenié sã’, znónëch kòscelny łacëznie; fr. nécrologie, niem. Nekrolog, rus. niekrołog
òd gr. spòdlégò nekrós ‘ùmarłi, niebòszczëk’ i lógos ‘słowò’. SJP IV 1295 òpisywô
jakò 1. ‘òbznôjmienié ò smiercë pòdóné do òglowi wiédzë, w jaczim nalôżają sã
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jinfòrmacje tikającé sã pògrzebù ùmarłégò, a téż krótczé, zwëkłé dóné ò jegò żëcym
i dzejanim; téż pòsmiertny’; 2. dôw. ‘w kòscołach i klôsztorach: spisënk ùmarłëch,
przédno dobrzińców klôsztoru, kòscoła itd.’. Nôrëchli notowôł tpzw. Słowôrz wileńsczi (t. I 753) z 1861 r. jakò ‘danié do wiédzë ò kògòs smiercë, pismò, chtërno
donosy ò smiercë, pòwszédno z krótczim żëcopisã ùmarłégò’. STL 309 definieje tak
‘artikel, jaczi òbgadiwô żëcé i dokôz ùmarłégò, pùblikòwóny colemało krótkò pò
jegò smiercë; téż ògłoszoné w prase òbznôjmienié ò ùmercym’. I dali charakterizëje:
„Nekrolog mô fòrmã abò òsobistégò wspòminkù, abò nôùkòwi rozprawë pòddôwający analize ùróbk ùmarłégò’. GD 111 ùżiwają synonimiczno wspòmink i òddzãkòwanié i dorzucywają wiele dërżéniowëch kònstatacjów: 1) krótkô jinfòrmacjô ò ùmercym dónégò człowieka biwô dôwónô w ramce w gazéce w òbjimie òd jednégò mòdułu do czile mòdułów; 2) zamikô w se dóné ò wiekù ùmarłégò, tej-sej przëczënã skònu,
môl i gòdzënã òdprôwióny mszë swiãti, môl pòchòwaniô, wërażenié wseczëca żalu; 3) ùjawnienié òsobë abò jinstitucji, jakô dôwô òbznôjmienié; 4) czãsto szlachòwny
za kòndolencjama w pòstacë mòdułowóny ramczi; 5) wspòmink ò ùmarłi òsobie; 6)
colemało towarzi mù òdjimk.

Nadczidka, nieòdnotowónô w STL, pòdług SJP V 368 to ‘krótczi tekst zapisóny w célu zapamiãtaniô czegò, pòdaniô czegò do wiédzë; krótkô zmiónka w prase;
w wielny lëczbie: ‘zanotowónô, zapisónô (colemało w skrócënkù, w wëjimkach)
zamkłosc wëkładu’ i ‘kôrtka z nadczidką (nadczidkama)’; dôw. notatnik, notes’.
Wëraz òdnotowôł Linde (III 357) z synonimicznym pasownym słowã adnotacja, tj.
‘adnotacjô’ i niem. Aufmerkung, Anmerkung i rus. zapiska, razmietka. GD 38–41
jinfòrmùją, że nadczidka, nazéwónô synonimiczno zmiónką, je téż ôrtã, jaczi òbznajmiwô ò zdarzenim, ale zbògaconym (w òdniesenim do zmiónczi) ò dodôwkòwé, pòbòczné, ale równoczasno dokładné faktë, pòdôwóné staticzno. Nadczidka mòże miec
titel, mòże przëpòmnąc niejedne sprawë z ùszłotë, nie òbòwiązywô pòsobica faktów. Mògą bëc, jak zmiónka, tipizowóné na lokalné, krajewé i zagrańcowé, a z pòzdrzatkù na zdrzódło, z chtërnégò pòchòdzą, mògą bëc gwôsné, to je napisóné przez
swòjëch etatowëch gazétników, agencyjné abò przedrëkòwóné za jinyma redakcjama.
Òsoblëwim ôrtã nadczidczi je infòtainment, tj. ’sparłãczenié jinfòrmacji z rozegracją’, a tej wëraz pòwstałi przez kòntaminacjã słów an. information ‘jinfòrmacjô’
z entertainment ‘rozegracjô’, dlôte pòjôwiô sã pòlsczé wërażenié info-rozrywka.
Nadczidka, chtërna mô w se jinfòrmacje ò nadzwëkòwim splecenim, nazéwô sã
z anielska fait divers (nienotowóné w słowarzach polaszëznë); zanôlégô òna
na zaskòczenim òdbiércë, chtëren próbùje wëzgòdnąc przëczënã hewòtnégò zdarzeniô (GD 43); wërażenié nienotowóné jesz w słowarzach pòlsczégò jãzëka.
Pamiãtnik, an. memoir abò autobiography, fr. mémoiren, rus. m’emuary’, pòżëczka ze stôrofr. memoire, a kùńc kùńców z łac. memoria ‘pamiãc’ (ChDE 650), przër.
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téż przestarz. pòlsczé memuar ‘pamiãtnik’ SJP IV 564; pòdług STL 339 pamiãtnik
to ‘prozatorskô relacjô ò zdarzeniach, w chtërnëch autor brôł ùdzél abò béł òcznym
swiôdkã’. Dali pòdôwô, że jinteresowac mòże w trojaczim zdrzenim: a) jakò zdrzódło historiczny wiédzë i w tim ùjimniãcym bãdze przedmiotã zajinteresowaniô historika i słëchac jegò òtaksowaniu; b) jakò òsobisti dokùmeńt jinteresowac bãdze socjologów, c) jakò swójnô fòrma pismieniznë i jakno takô jinteresowac bãdze badérów
lëteraturë, òpòwiôdô wej ò zdarzeniach z gwësnégò czasowégò distansu (jinaczi jak
dniownik). Pamiãtniczi mògą bëc wspòminkama, żlë mają pòjużną bùdowã i nie są
wiôldżé. SJP VI 59 òpisywô pamiãtnik jakò 1) ‘lëteracczi dokôz, chtëren òbjimô
òpisënczi wëdarzeniów òpiarté na bezpòstrzédnym òbzérkù autora, jegò wspòminkach i przeżëcach’; 2) ‘wspòminczi pisóné bez chãcë jich wëdôwkù’ i 3) ‘zesziwk
òprawny do wpisywaniô wiérztów, afòrizmów, céchòwaniô malënków na wdôr;
albùm, sztambùch’ 4. znaczënk dôw. a) ‘człowiek, chtëren cos pamiãtô’; b)‘pamiątka, pòmnik’. Przër. do tegò A. Pùszkina wiérzta Pam’atnik, dlô jaczégò mòdłã bëła
òda Hòracégò Exegi monument (um).

Pòwiesc w dzélach, an. serialized novel, fr. roman-feuilleton, niem. Forsetzungsroman, rus. roman s prodołżenijem; SJP VI 1260 nie notëje, pòdôwô radiową
pòwiesc; sóm wëraz pòwiesc notowóny ju przez Lindégò (L IV 423), ale w znaczënkù
‘òpòwiesc, òpòwiôdanié, gôdanié’. Hewòtny dzél to ‘dólny part gazétë, òddzelony,
to je òdcãti lënią òd całégò tekstu’ GD 110. Pòdług STL 388 to ‘pòwiesc pùblikòwónô
w pòsobnëch numrach cządnika (òsoblëwie dniownika)’ i dali jinfòrmacjô, że pierszi rôz pòjôwiô sã pòd kùńc trzëdzestëch lat XIX w. we francësczi prase, w XIX w.
pùblikòwóné bëłë w prase m.jin. dokazë E. Zolë, z Pòlôchów B. Prusa i H. Senkewicza. Bëło to pòpùlarné ùtwórstwò. Charakterizëje sã lózoscą kòmpòzycji, zgrôwô
do te, żebë kòżdi dzél kùńcził sã wôżnym fabùlarnym wëdarzenim. Wësztôłcył sã
téż ôrt barżi szeroczi, namieniony dlô tidzeników i miesãczników. Dôwô téż jinfòrmacjã, że béł baro zawòłóny w cządze pòzytiwizmù, Młodi Pòlsczi, midzëwòjnowégò dwadzescelecô i pò drëdżi swiatowi wòjnie; wëpiarła jã telewizjô i radiowé
słëchòwiszcza. Przezérk gazétów, GD 53 piszą, że to ‘seria cytatów z nôbarżi cekawëch pùblicystnëch i jinfòrmacyjnëch materiałów, zamkłëch w jinëch gazétach
i cządnikach.’ Pòstãpno jidze charakteristika cządników, w chtërnëch nalôżają sã
wikszé abò mniészé fragmeńtë z jinëch szpaltów, jak „Angòra”, rubrika „Oto słowo
czarne [Hewò czôrné słowò]” w „Nié”; „Autorsczi przezérk prasë” M. Ribińsczégò
w sobòtno-niedzelnym wëdôwkù „Rzeczëpòspòliti”.
Pùblicystika, pò an. journalism, publicism, fr. journalisme, niem. Publizistik,
rus. publicistika (kùńc kùńców z łac. publicus ‘pòwszédny, spòlëznowi’) to pòdług
STL 416 ‘wëpòwiescë na aktualné w dónym sztóce pùbliczné, spòlëznowé, kùlturalné itd. temë’. Wëpòwiescë te „pòsługòwają sã perswazyjnyma strzodkama
i zgrôwają do dzejnégò cëskù na pùbliczné ògle”. Apartni sã òd jinfòrmacji tim, że
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nie przekazywô leno w òbiektiwny fòrmie wiadłów ò faktach, ale je rozwidniwô
z przëjimniãtégò pòzdrzatkù, kòmentëje i tłómaczi. Pùblicystika ùfòrmòwa sã razã
z rozwijã prasë; przed pòwstanim prasë pùblicystiką bëłë pòliticzné traktatë, ji elemeńtë przechôdałë do kôzaniów. Dzysdnia òkróm prasowi pùblicysticzi rozwijô sã
radiowô, telewizyjnô i filmòwô pùblicystika (tam). SJP VII 706 pòdôwô taką definicjã: ‘pismienizna, jakô òbgadiwô aktualné spòlëznowé, pòliticzné, gòspòdarczé,
kùlturalné, nôùkòwé sprawë; òbjimô môłé fòrmë, jak artikle, felietónë, repòrtaże,
kòrespòndencje, szkice, broszurë’. Zdrzë téż rozmëszlania MW 29–30.

Rapòrt, nienotowóny w STL, pòdług SJP to ‘gãbny abò pisemny sprawòzdënk,
doniesenié ò czim, nôczãscy pòdwëższémù, nôleżny jinstitucji itd.; relacjô, meldënk
pòdrzãdnégò’ z frazeòlogicznyma wërażeniama kasowi rapòrt albo rapòrt kasë, karny rapòrt i rzeczeniama pòdac kògò do rapòrtu, pisac rapòrt na kògò; stanąc do
rapòrtu, zapòżëczoné z fr. rapport, òdnotowóné nôprzód w SW V 477 rapòrt, gwarowò rapurt ‘sprawòzdënk, gãbné abò pisemné doniesenié, skłôdóné pòdwëższémù’.
SJP pòdôwô téż specjalisticzny znaczënk włóknowi. GD 47 òpisywają rapòrt jakò
‘òdmianã sprawòzdënkù, w chtërny dominëje chronologiczné przëwòłiwanié faktów, zestôwianié jich w célu wëwòłaniô lepszégò kòntrastu; dlô jich ùpòrządkòwaniô są òne prezentowóné dodôwkòwò w fòrmie statisticznëch tôflów na apli. Apla
to ‘zadrëkòwónô farwą wiéchrzëzna, służącô jakò pòdkłôd pòd tekst dlô jegò
òsoblëwégò wëprzédnieniô, pòdsztrichniãcô’ (GD 47). W rapòrce dopùszcziwô sã
zdôwną charakteristikã pòstacë, cytowanié mionów i nôzwësków, fùnkcji. Szerzi
zdrzë GD 47–48.
Recenzjô, niem. Rezension, an. review, fr. critique, compte rendu, rus. r’ecenzyja w ùjimniãcym SJP VII 858 to ‘wëpòwiesc (colemało pisemnô), w jaczi nalôżô sã
kriticzné òtaksowanié lëteracczégò abò nôùkòwégò dokazu, przedstawieniô na binã,
filmù, kòncertu itd.’, zapòżëczenié z łac., dze wëraz recensio, -onis òznôcziwôł
‘przezérk, spisënk (lëdztwa), òbrechòwanié (spòsobù)’ òd czasnika recenseo, -ere,
-ui, -itum/-censum ‘przezerac, (pò) rechòwac’ (Plezia IV 458–459). STL 424 dodôwô
westrzód òbgôdiwónëch dokazów ‘telewizyjné szpëtôkle, wëstôwczi’, dodac mòżna
‘balet’ i to, że tekst ‘pùblikòwóny w prase òblôkô sã w rozmajité fòrmë: òd sëchi
pôrãzdaniowi jinfòrmacji ò dónym kùlturalnym wëdarzenim do pòjużnégò felietónu’. GD 99–104 dodôwô, że recenzji pòddôwô sã pòjedinczi dokôz, a nié sëmã dokazów, dlôte nie recenzëje sã festiwalu, wëstôwków, meczów, wieców, przemówieniów, zjazdów partii. Recenzëje sã òglowònôùkòwé pùblikacje, jak prowadniczi,
kòmpùtrowé programë, mùltimedialné pùblikacje. Do czësta pòdpisywóm sã pòd
scwierdzenim, że „recenzjô ni mòże bëc paszkwilã ani reklamą” (s. 100). Mòji praktice òdpòwiôdô téż doradzenié, żebë nôprzódka pòdczorchnąc dodôwné znanczi òbgadiwónégò dokazu, pózni wskôzac na zmiłczi, fele i mankamentë. Gazétnô recenzjô je sczerowónô na czëtińca, nié autora, jak nôùkòwô recenzjô, w chtërny wôrt
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równak zôchãcëc do lekturë abò przeczëtaniô czëtińca, a dac òstrzegã przed studium
nietrafionégò abò słabégò dokazu. Przed recenzją stôwiają 4 céle: 1) jinfòrmòwanié
ò nowëch dokazach i prezentowanié jich; 2) taksowanié, 3) sztôłtowanié pòstawów
òdbiérców, 4) kriticznô refleksjô. W nôùkòwim swiece wëprzédniô sã òbgôdania
i recenzje; te pierszé tikają sã przédno cëzojãzëkòwëch dokazów i baro specjalisticznëch, a téż wëdónëch w mało znónëch wëdôwiznach.

Relacjô, nienotowónô w STL, wëraz przejimniãti z łac. relatio, -onis ‘przedstawienié czegò’, przër. łac. wërażenié relata refero ‘Co jem czuł, pòwtôrzóm’;
SJP VII 911 definiuje jakò 1) ‘òpòwiôdanié ò rozwicym jaczégòs wëpôdkù; zdanié,
zdôwanié sprawë z czegò’; 2) dôw. a) ‘sparłãczenié, łączba’; b) ‘sądowé zeznanié,
pùbliczny protest, skarżenié, zażalenié wniosłé do sądu’ (wëapartniony filozoficzny
znaczënk ni mô tuwò ùżëcô). Pòdług GD 45 relacjô to ‘ôrt tikający zdarzeniów,
chtërne jesz sã nie skùńczëłë’. Autor relacji je nierôz zwóny sprawòzdôwcą abò kòmentatorã. Westrzód nôbëlniészich przedstôwców ôrtu je Jón Cyszewsczi (1932–
–1982), a dzysdnia za méstra je ùznôwóny Bòhdan Tomaszewsczi. Relacjô prowadzonô je na żëwò, dopùszcziwô sã w wëpowiescë gwësné stilisticzné fele.
Repòrtôż, an. i fr. reportage, niem. Reportage, rus. oczerg, zapòżëczony z fr.,
a kùńc kùńców z łac. reporto, -are, -avi, -atum ‘òdnôszac, przënôszac nazôd‘
CHDE 912, wëraz òdnotowóny pierszi rôz w SJP VII 929 i zdefiniowóny ‘ôrt pùblicystny prozë; żëwi òpisënk zdarzeniów, znónëch autorowi z bezpòstrzédnégò òbzéraniô’ z wërażeniama artisticzny repòrtôż, beletrizowóny ‘repòrtôż szlachùjący za nowelą, chtërnégò autor nie òprzestôwô na relacjonowanim autenticznëch faktów’;
zwãkòwi repòrtôż ‘sprawòzdënk z rozwicô jaczis ùroczëznë, spòrtowi jimprezë itd.,
nadôwóny przez radio’. Òpisënk rézë nosy fachòwé, z greczi (òd gr. periegētēs
‘òprowôdzający, prowadnik’) periegeza (przër. łac. itinerarium). STL 431 wëmieniwô òdmianë repòrtażu: radiową, filmòwą, telewizyjną i fòtorepòrtôż, a definicjô
je ju pògłãbionô: ‘pùblicystno-lëteracczi ôrt òbjimający dokazë ò charakterze sprawòzdënków z wëdarzeniów, chtërnëch autor béł bezpòstrzédnym swiôdkã abò ùczãstnikã’. I dali jinfòrmacjô, że wësztôłcył sã w 2. pòłowie XIX w. na skùtk dinamicznégò
rozwiju prasë i że sparłãczony je z òpisënkã rézë, lëstã, diariuszã, pamiãtnikã.
Wëprzédniô do te spòlëznowò-òbëczajowi, rézowi, wòjnowi, sądowi, spòrtowi repòrtôż. Nôwicy wiadłów ò repòrtażu przënôszają GD 53–70. Nôprzód pòwòłanié sã
na M. Wańkòwicza, pòdług jaczégò „repòrtôż to nié leno nôstarszi gazétny ôrt, ale
téż „òjc lëteraturë”. Pòdług tegò autora starkama nowòczasnëch repòrtażów są:
nôwikszi historik stôrożëtnoscë Tukidides (kòl 460 –396 przed Chr.) i J. Cezar (100–
–44 przed Chr.), nié leno pisôrz, ale przédno prowadnik wòjsk i państwòwnik.
Za prekùrsorów dzysdniowëch repòrtérów ùznôwô pôrã jitalsczich pisarzów z XVI w.
i najégò kronikarza Wincentégò Kadłubka, a téż historika Jana Długòsza. Repòrtôż jakò samòstójny ôrt pòchôdô z lëteraturë, w Pòlsce jidze tu ò „Flis” (z 1595 r.)
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S. Klonowica, „Morska nawigacja do Lubeka [Mòrskô nawigacjô do Lubeka]” (z 1651
r.) M. Bòrzëmòwsczégò i wiele jinëch (s. 54–55). Za pierszi w pòlsczi prase repòrtôż
òstała ùznónô „Pracownia Suchodolskiego [Warkòwniô Sëchòdolsczégò]” J. I. Kraszewsczégò (1838 r.), a za pierszi nowòczasny repòrtôż w pòlsczi pismieniznie je
przëjimónô „Pielgrzimka do Jasny Górë” (1895 r.) W. Reymònta, napisónô w setną
roczëznã kòscëszkòwsczi insurekcji.
Westrzód klasyków nowòczasnégò swiatowégò repòrtażu nalôzł sã téż Kaszëba
Aleksander Janta-Pòłczińsczi (1908–1978), dzãka dokazóm „Patrzę na Moskwę
[Zdrzã na Mòskwã]” (1933), „Pamiętnik indyjski [Indijsczi pamiãtnik]” (1970), „Nowe odkrycie Ameryki [Nowé òdkrëcé Americzi]” (1973). W GD 58–65 mómë teòreticzné dëwagacje rozmajitëch autorów ò dërżéniu repòrtażu, pò czim wëprzédnienié
pisónégò, radiowégò, filmòwégò repòrtażu jakò dokùmentalnégò filmù, telewizyjnégò, fòtorepòrtażu. Òsóbny plac pòswiãcywają pictorialowi, tj. òdjimkóm ò eroticzny farwie, jak w Playboyu czë CKM, daleczim równak òd pòrnografii, bò ùkazywô białczëne aktë jakò dokazë kùńsztu. Pòchòdzy z artisticzny fòtografii kùńca XIX i pòczątkù XX w. Béł to pòdzél z pòzdrzatkù na môl i ôrt pùblikòwaniô,
a z pòzdrzatkù na sztrukturã wëprzédniô sã za K. Wòlnym-Zmòrzińsczim fabùlarny i problemòwi repòrtôż. Wspòmnióny pictorial (s. 64 i p.) pòchòdzy z an.
i òznôczô ‘jilustrowóné pismò’, jakò znankòwnik ‘òbrôzkòwi, jilustrowóny, malarsczi’, zapòżëczony z łac. pictorialis òd pictor, -oris ‘malôrz’ (òd czasnika pingo,
pingere, pinxi, pictum ‘malowac’ (zob. CHDE 792). Jesz dzysô niedopasowóny do
nôrodnëch pisënków, pòdôwóny w anielsczi grafii, gwës wnetka pisënk òstónie
„ùnôrodowiony”.
Repòrtérowim szkicã je feature, pòchòdzy òd ang. jistnika feature ò spòdlecznym znaczenim ‘nôwôżniészô znanka’, òd realnoznaczënkòwi stronë pòzwóny
w GD 79 jakò ‘relacjô zebrónô na spòdlecznëch faktach: autor wëcygô z gôrzcë faktów nôwôżniészi aspekt sprawë i na nim sã kòncentrëje’. Pòchòdzy kùńc kùńców
z łac. factura, -ae ‘zrobienié czegòs, òbrobienié’, metafòriczno téż ‘bùtnowi wëzdrzatk’ (Plezia II 494, ChDE 373). Faktë ùjimóné są z chronologicznym jich rozwicym. „Sprawòzdôwnosc i lapidarnosc òpisënków sprôwiają, że òdbiérca ni mô nawetka pòmëszleniô, że pòkôzywóné zdarzenia mògą bëc fikcyjné” (s. 81). „Feature
i repòrtér to pò prostu apartné fòrmë widzeniô swiata. Repòrtér prowadzy głãbòką
analizã, wëwòłiwô czëca, dzejô na òdbiércã [...] – a w feature nôwôżniészô je tema
i ji wôga” (s.82).
Z repòrtażã sparłãczoné są repòrtérowé blodżi (GD 84–85), chcemë pòdac
na zôczątk, że blog to wëraz, jaczi pòchòdzy z an.: òd skróconégò web ‘séc’ i wieleznacznégò log ò znaczënkù ‘dniowniczi’, a tej ‘sécowi dniownik’, w chtërnym
kòżdi brëkòwnik mòże zapisac swòje wrażenia z dónégò wëdarzenia. Blodżi mòżna
przërównac do programów reality – show, jak np. Big Brother. W jinternece òbòwiązywô takô definicjô blogu ‘priwatnô strona (...) prowadzonô przez autora (jednégò abò pôrã), zajimającô sã temama, chtërne tëch jinteresëją’. Równak w praktice
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blodżi to priwatné pamiãtniczi, zbiérë lózëch mëslów, sentencjów, cytatów, to ôrt
Hyde Parkù czë strzédnopòlsczich Silva rerum.

Sprawòzdënk, STL nie notëje, SJP VIII 629 definieje jakò ‘gãbny abò pisemny
òpisënk rozwicô jaczichs wëpôdków, zdarzeniów; zdanié sprawë z czegò; rapòrt’ z frazeologicznyma wërażeniama gòspòdarczégò, rechùnkòwégò, rocznégò, miesãcznégò
sprawozdënkù. Notowôł SWil II 1347 ‘zdanié sprawë, rechùnkù, lëczbë, rapòrt’. GD 44
piszą: „charakteristiczną znanką sprawòzdënkù je przedstôwianié faktów na dinamiczny ôrt, w czasowim pòrządkù, mòżlëwie wiérno, z ùchòwanim òbòwiązkòwò chronologiczny pòsobicë zdarzeniów, jaczi ni mòżna zmieniwac, chòc dlô wikszi atrakcyjnoscë tekstu i zaczekawieniô òdbiercë tej-sej òdchôdô sã òd ti wskôzë i na zôczątkù
pòkazywô sã jednã z kùńcowëch drobnotów”. Nie charakterizëje sã lëdzy, jaczi są
ùczãstnikama wëdarzeniô. Czãsto je bróny za jedno z tpzw. gwôsną jinfòrmacją, mòże
bëc pòdpisóny mionã i nôzwëskã gazétnika abò kriptonimã. Gazétnik sprawòzdôwca
stwòrzô ù òdbiércë wrażenié bëtnoscë przë relacjonowónym zdarzenim.
Szkic, an. sketch, fr. étude i esquisse, niem. Skizze, rus. eskiz, téż oczerg; STL 511
‘rozkòscérzającô sã òstatno pòzwa eseju abò kriticznolëteracczégò artikla’. Jinfòrmùje
dali, że szkic tikac sã mòże wëbrónégò problemù, ùtwórstwa jednégò pisarza abò
apartnégò dokazu, w tim przëtrôfkù je barżi òbjimny òd recenzji i céchùje szerszé
tematiczné zdrzenié.

Wëwiôd, an. interview, ChDE 539 òpisywô jakò ‘zéńdzenié òsób twarzą w twôrz
dlô wëznaczonégò célu’, zapòżëczoné ze strzédnofr. entrevue, a kùńc kùńców z łac.
inter ‘midzë’ i videre ‘widzec’; tej fr. terôczasné téż interview, niem. Interview, rus.
interwju. SJP X 315 wëwiôd ‘gôdka przeprowadzonô dlô ùdostaniô jinfòrmacji’: a)
‘gôdka przedstôwcë prasë, radia abò telewizji z kògùms bëlnym, znónym,
z przedstôwcą wëszëznów; òpùblikòwóny tekst taczi gôdczi’; b) med. ‘gôdka przeprowadzonô z chòrim przez dochtora, tikającô sã rozwicô chòroscë i wszelejaczich
dónëch tikającëch sã pacjenta’; 2) czãscy w wielny lëczbie ‘zbiéranié, zebranié wiadłów, dónëch w jaczims òbrëmienim; zbadérowanié, wëszlachòwanié czegò’; wòjsk.
‘przeszpiedżi, lëdze wësłóny na wëdowiédze’; 3) pòlit. wòjsk. ’jeden z ôrtów strategicznégò rozwiju, zanôlégający na zbiéranim wiadłów za grańcą ò dónym kraju;
jinstitucjô, jakô zbiérô te wiadomòscë; lëdze robiący w ti jinstitucji’. Notowôł Linde (VI 642) wëwiôd, wëwiadë, wëwiadczi ‘wëwiadiwanié sã, dochôdanié, stara ò to,
żebë sã wëwiedzec, bë òdkrëc, wëszlachòwac, badérowanié. STL 581 definiuje
‘gôdka ze znóną òsobą, pòdónô do pùbliczny wiédzë za pòmòcą drëkù, radia abò telewizji’ i dali jinfòrmacjô, że wëwiôd kòncentrëje sã colemało wkół jedny temë i że
na jegò tekst skłôdają sã pitania i òdpòwiescë, a téż, że wëwiadë z pisarzama
pùblikòwóné biwają jakò apartné ksążczi, np. „Kôrbiónczi z Claude Lévi-Straussã”,
„Kôrbiónczi z Gòmbrowiczã”.
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GD 112 przëbôcziwają, że wëwiôd rozwinął sã z dialogu i sygô stôrożëtnoscë,
chtërna wëdała dialodżi: sokratejsczi z przëkładama „Dialogów” Platona; aristotelesowsczi i lukianowsczi. Wôrt wspòminkù je tu téż: scwierdzenié Z. Saloniégò, że
wëwiôd nie je dokładnym zôpisã gôdczi, le wërazno przestilizowónym. Téż GD 115
wëapartniwają: a) prasowi wëwiôd i b) telewizyjny wëwiôd, w chtërnym za pòdôrt
ùznôwają talk-shows, zbògacony artisticznyma wëstãpama i spiéwama. W tim òstatnym pòdczorchniãti òstôł prowadzący.

Zmiónka, pòdług SJP X 366–367 to ‘krótczé nadczidniãcé ò czim abò ò kim,
ùwôga w pôrã słowach; krótkô nadczidka, jinfòrmacjô, wiadło ò czim w cządnikù
abò ksążce’; òdnotowôł téż zdrobnienié zmióneczka i pòjinfòrmòwôł, że hasło zmiónka zapisôł Linde i pò prôwdze w t. VI 675 pòdôwô ten wëraz w òdmiankach: spòdleczny zmiónka, wëstãpùjący ù Knapiusza w Tezaurusu z 1621 r. z łac. równoznaczëną
mentio alicuius rei ‘wspòmink jaczis rzeczë’ i òbòcznëch: wzminka z „Pòstilë” M.
Reja i Leòpòlitë z Lëstu sw. Pawła do Rzimianów 1,9, a téż „Historii wszego świata [Historii wszednégò swiata]” M. Bielsczégò i wzmienka a zminka nieùdokùmeńtowónëch z synonimiczną definicją ‘wspòmink czegò’ z niem. pasownym słowã Erwähnung; STL nie notëje. GD 37 dôwô pasowny an. flash ò spòdlecznym znaczënkù
‘łisk’ i news ‘wiadomòscë’, dosłowno ‘nowiznë’, chòc przełożënkòwé słowarze
pòdôwają mention z łac. mentio, -onis. Je to nômniészi jinfòrmacyjny ôrt, jaczi
òdpòwiôdô leno na 3 pitania: chto?, co?, dze? GD 38 pòdôwają, że do niedôwna
zmiónka bëła pòzéwónô terminã depesza, szerzi zdrzë ibid.
Zôpòwiesc, zwónô téż rusycysticzno zajawka (pò ruskù ‘zgłoszenié, zôpòwiedzenié’, wôrt je òd te òdchadac jak òd żëwégò rusycyzmù1, nie notëje tego jistnika
SJP i jiné słowarze dzysdniowi pòlaszëznë; terminu zôpòwiesc nie registrëje STL,
pòdług SJP X 708 to 1) ‘ògłoszenié, òbznôjmienié czegòs, co mô przińc abò
òbòwiązëwac’, 2) ‘jinfòrmacjô tikającô numra abò numrów programù widzawiszcza, audicji pòdôwónô przez spikera, kònferansjera’; 3) ‘pùbliczné ògłoszenié
w kòscele ò chãcë òżenieniô dónëch lëdzy (dlô ùgwësnieniô, że nick temù nie
zawôdzô)’; 4) ‘znak czegòs, co mô przińc; wróżba, symptomat’; 5) dôw. a) ‘wëzwanié’; b) ‘zakôz, zawieszenié w dzejanim; wëklãcé’, notowôł Linde VI 859 w pôrã
znaczënkach: 1) ‘zapòwiôdanié, zapòwiedzenié i to, co zapòwiôdają, ògłosziwają,
zwiastëją, òbznajmiwają’; 2) ‘zôpòwiesc òżenieniô’; 3) ‘wëzwanié na pòjedink’;
4) ‘òbjawiony rozkôz, nôkôz, przëkôz’; 5) ‘zakôzanié, zakôz, zbrónienié, òdmówienié, nieprzëzwòlenié’; 6) ‘areszt’. Pòdług GD 42 zôpòwiesc to ‘jinfòrmacjô zamkłô
na pierszich abò slédnëch starnach gazétów abò cządników, zôchãcywającô òdbierców do przeczëtaniô dónëch artiklów, pùblikòwónëch w swiéżim abò nôblëższim
1

HZ XLVIII (z 2004 r.), s. 104 dopùszcziwô pòlsczi pòchòdzënk òd spòdlégò za- i jawić się.
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wëdanim’; pòjôwiô sã téż czãsto w elektronicznëch mediach. Nalôżô sã w ni colemało dzél pùblikacji abò kògòs wëpòwiesc.

Żëcopis, zwóny jinaczi przez GD 50 i p. sylwetką, pòrtretã, pòstacją, główką,
zafelało równak dzysô pòwszédno służbòwò òbòwiązëjącégò c.v. (z łac. curriculum
vitae ‘biég żëcô’, notowóny w Dub I, skrócënkòwò c.v. abò cv kwalifikòwóny jakno ksążkòwé ‘żëcopis, òsoblëwie napisóny pòdług ùstanowionégò mòdła, skłôdóny
przez człowieka, jaczi mô starã ò robòtã’) z przikłôdama z cządu PRL-u i czasu przemianów pò 1989 r., nieòdnotowóny w STL, definiowóny przez SJP X 1467 1)
‘òpisënk kògòs żëcô i dzejaniégò, biografiô’, i 2) rzôdczé ‘biég żëcô, żëcé’, wëraz
notowôł Linde VI 1202, ale jakò życiopismo, żywotopisarstwo wëtłómaczoné jakò
‘biografiô’.

Wëjasnienié ùżiwónëch skrócënków
B
ChDE
GD
Dub
Jaros
Linde
MW
Plezia
SD
SF
SJP
STL
SW
SWil
HZ

A. Bańkòwsczi, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
Chambers Dictionary of Etymology, New York 2001.
K. Wòlny-Zmòrzińsczi, A. Kaliszewsczi, W. Fùrman, Gatunki dziennikarskie.
Teoria, praktyka, język, wëd. II, Warszawa 2009.
Uniwersalny słownik języka polskiego pòd red. S. Dubisza, t. I–IV, Warszawa 2003.
J. Jaros, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
B.S. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1951.
M. Wòjtôk, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
Słownik łacińsko-polski, t. I–V, red. M. Plezia, Warszawa 1959–1979.
Słownik współczesnego języka polskiego pòd red. B. Dunaja, Warszawa 1999.
S. Skòrupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1967.
Słownik języka polskiego, t. I–XI, red. W. Doroszewsczi, Warszawa 1958–1969.
M. Głowińsczi, T. Kòstkewiczowô, A. Òkòpień-Sławińskô, J. Sławińsczi, Słownik terminów literackich pòd red. J. Sławińsczégò, Wrocław 1988.
J. Karłowicz, A. A. Krińsczi, W. Niedzwiedzczi, Słownik języka polskiego,
t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
Słownik języka polskiego, red. Òrgelbrand, t. I–II, Wilno 1861.
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pòd red. H. Zgółkòwi, Pòznań 1994–
–2004.
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TŁÓMACZENIA – PROBLEMATIKA
PRZEŁOŻENIÔ TEKSTU
I WËZWËSKIWANIÔ
WE WSPÓŁCZESNËCH MEDIACH
Bòżena Ùgòwskô

stôw z dnia 6 stëczni ka 2005 r. ò nôrodnëch i et nicznëch
miészëznach a regionalnym jãzëkù (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, pòz.
141 z pózn. zm.) òtemkł przed Kaszëbama mòżlëwòtë, jaczich jesz
donëchczôs nie bëło, i to nié le w swòbòdze stosowaniô i rozwiju
rodnégò jãzëka i nôrodowi swiądë czë pòdtrzimiwaniô tradicji, ale téż
dëtkòwnégò wspiéraniô inicjatiwów tak zrzeszonëch z pòùczëną jak
i szerok òbjimóną wëmianą infòrmacjów.
Zdrzącë na stronach MSBiA na zestôwk rozdzélu dotacjów, widzec je, że Kaszëbi mają wielną, a do te i skùteczną kònkùrencjã. Nadto, le w całoscë kaszëbskòjãzëczné dzejanié, pòpiarté wësoczi jakòscë
projektã, dôwô nôdzejã na nalézenié sã w karnie dobiwców. Równak
to sprôwiô, że wëdôwiznë mùszą rëchli pòdrobicą zaplanowac pùblikacje i òpracowac je w kaszëbsczim jãzëkù czë w dwajãzëkòwim wëdanim, jak na ten przikłôd stosowóné je w miesãcznikù „Pòmeraniô”,
abë aplikòwóné dëtczi òtrzëmac. Nie zdrzącë równak na sprawë techniczné, nôwôżniészô w tim je strona lingwisticznô. To prawie je
òsoblëwé wëzwanié, tëkającé sã tak warstwë tekstu, jak i przełóżcë.
Kaszëbskô lëteratura dożda sã pôrã ùznónëch dokazów tłómaczonëch
abò skaszëbionëch (pòd tim pòjãcym zawiérają sã wszelejaczé przekładë z jãzëków nie bãdącëch jãzëkã òriginału, nôczãscy z pòlsczégò jãzëka): taczé jak: wëdania Biblii i Ewanieliów (ks. F. Grëcza, E. Gòłąbk, ò. Adam Sykòra), „Krimsczé sonetë”, „Pón Tadeùsz” (St. Janke),

Ù
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„Rzimsczi Triptik” (Z. Jankòwsczi). Dejade wcyg nad zwëk żôrotno wëzdrzą ksãgarsczé i bibloteczné pòlëce, jeżlë jidze ò wielënã ùsôdzków rodny i swiatowi lëteraturë
w kaszëbskòjãzëkòwi wersji. Gwësno bierze sã to nié leno z felënkù przełóżców, ale
i z brëkòwnotë lëteraturë tegò ôrtu, chòc mògłabë bëc dlô dzecy i młodzëznë czekawim ùrozmajicenim tekstów i tematiczi ùczbów z kaszëbsczégò jãzëka.
Kònstanti Gebert pisze, że przełożënk to bëtnosc jednégò jãzëka w drëdżim, jedny kùlturë w drëdżi. Dôwô bôczënk, że tegò ôrtu „Kòsmòpòlitizm nie je antitezą
nôrodowi kùlturë, ale ji ùwieńczenim. Blós mòcné, dozdrzelałé i rozwijającé sã
kùlturë pòtrafią bëc kòsmòpòliticzné, kò òne wiedzą, że na mienianim sã mògą leno skòrzëstac, a nié stracëc”1. Gebert wzérô na kòsmòpòlitizm jakno na òtemknienié sã na jinszą kùlturã, nawetka jeżlë do kùńca nie dô sã ji przełożëc abò i zadżinie przë tłómaczenim wiele rzeczi, jednak nie òtemknienié sã je wiedno wëcélowóné procëm włôsny kùlturze, a brac sã mòże z lëchégò mëszleniô, że je słabô, zacopónô i przegrô w zetknienim z wiôldżim swiatã.

Wôrtnota tłómaczeniów
w ùjimniãcym midzënôrodowi kùlturë
Karl Dedecius króm aspektu wôrtnotë kùlturë dôwô téż bôczënk na ji cëchégò kreatora – przełóżcã: „Ùniwersalnô kùltura włącziwô w se wielejãzëcznosc. Nad tim
marachùją sã niezmòrdowóno, czãsto jak òmaniony, przeważno bezzwëskòwno, za to
wiedno lëchò òpłôcóny i niedoceniwóny – tłómacze. Zbiwóny są widzałima epitheta ornans: „wëstôwcowie mòstów pòmidzë nôrodama”. Słowama Friedricha Rückerta: „ambasadorowie «swiatowégò pòjednaniô»“. Ambasadorowie kùlturów. Snôżé
nowé przërównanié, epitheton ornans, jô nalôzł ù kògòż bë jinégò, jak nié ù Goethégò”. Czëtómë ù niegò, że przekłôdanié to je jakbë òżiwianié na nowò. Mileczné,
wdzãczné pòkłónienié sã kùńsztowi tłómaczeniô”2.
Pòsłużã sã jesz jednym wëjimkã wëpòwiescë tegò niezmòrdowónégò przełóżcë
dokazów słowiańsczi lëteraturë, òsoblëwò pòlsczi (przë czim wôrt je pamiãtac, że
czas jegò nôwiãkszi lëteracczi aktiwnoscë przëpôdôł na nieletczé pòwòjnowé lata,
na czas niezgarë do niemiecczégò nôrodu, nie zdrzącë ju nijak na doswiôdczenia
pisôrza z niewòlë w sowiecczim łagrze): „Chcejmë pamiãtac, że jeżlë cos robimë dlô
cëzégò jãzëka, tej robimë to w pierszi rédze dlô najégò włôsnégò jãzëka. Smiało mògã
scwierdzëc, że niemiecczi jãzëk i kùltura zwëskałë wiele dzãka wielejãzëcznoscë ji
autorów, kò jich pisanié to jednoczasowò mëszlenié we wiele jãzëkach i swiatach;
1
K. Gebert, Żid wieczny tłómacz, [w:] Przekłôdającë nieprzekłôdalné..., red. W. Kùbińsczi, Ò.
Kùbińskô, T. Wolańsczi, Wëdôwizna Gduńsczégò Ùniwersytetu, Gduńsk 2000.
2
K. Dedecius, Tłómaczenié jakno òżëwienié na nowò. Leżnoscowi wëkłôd, www.bosch-stiftung.de
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taczim spòsobã nasze znaczeniowé pòla, dzélëczi zdaniów, systemë jich bùdowaniô
stôwają sã barżi rozmajitima, a rozmajitosc to bòkadnota (...). Wôrt bë bëło pòdrobicą zbadérowac, jak wiele jãzëk Günthera Grassa zawdzãcziwô kaszëbsczémù
jãzëkòwi, jãzëk Siegfrieda Lenza i Johannesa Bòbrowsczégò – prësczémù, jãzëk Horsta Bienka – sląsczémù z pòlskò-niemiecczégò przëgrańcza, a wëzwëskùjącémù bòkadosc òbëdwùch nëch jãzëków, jãzëk Paula Celana – rumùńsczémù, rusczémù,
talmùdicznémù”.3
Bez wątpieniô zasłużoné są wszëtczé słowa ùwôżaniégò i pòczestnotë, jaczé
czerëje sã do tłómaczów, òsoblëwie w zestawienim z warkòwą drãgòtą pòdjimónëch
zadaniów. Jãzëkòznôwcowie, lëteracczi kriticë, a téż i sami przełóżcë wiele razy
wskôzywelë wielné jiwrë parłãczącé sã z rozmajitima wëmiarama tłómaczonégò tekstu, nimò bëlny znajomòscë jãzëka i nadzwëkòwëch ùmiejãtnosców. Z leżnotë wieloscë nëch zagadnieniów, zwrócã bôczënk leno na te, chtërne wedle mie, mògą bëc
wôżné dlô kaszëbsczégò przełóżcë, bò nawetka, czej pòlskòjãzëczny tekst ùswòjiwô,
czekô gò niemało z niżi wskôzónëch jiwrów, z jaczima mùszi so pòradzëc.
Na pierszim placu, a co sã z tim parłãczi – pierszą drãgòtą, je dobranié pasowny
strategii przełożënkù. Ùmberto Ecò pisôł, że „tłómacz nie przekłôdô tekstu na spòdlim
słowarza, ale na spòdlim historii òbëdwùch lëteraturów”. Nie dô sã nie zgòdzëc ze
słowama italsczégò filozofa i pisôrza, wskôzëjącégò, że ekwiwalencjô przekładu nie
òznôczô dosłownotë tłómaczeniégò. Wedle niegò „przekłôd nie parłãczi sã leno z lingwisticznyma ùmiejãtnoscama, ale téż z intertekstualnyma, psychòlogicznyma i narracyjnyma kòmpetencjama. Bez to tłómacz je wcyg przëmùsziwóny do wëchôdaniô
z krãgù lingwisticznëch ùmiejãtnosców do sferë kùlturowi. W kùńcowim efekce przełożenia nie są pòrównanim pòmidzë dwùma jãzëkama, ale zinterpretowanim tekstów
w dwùch różnëch jãzëkach”4.
Ewa Kalinowskô dopòwiôdô: „prôca tłumacza wiedno bãdze sã òpiéra na szukanim ekwiwalentów dozwôlającëch òsygnąc jak nôwiãkszą zgódnosc tekstu przełożonégò z tekstã pòczątkòwim. Kùńcã jegò wëszukiwaniów bãdze wëbiér ekwiwalentów, westrzód tëch, co ju jistnieją abò téż zabédowanié neòlogizmù.”5

Strategie tłómaczeniô tekstu
Mónika Rodkewicz, tłómaczka niemiecczégò jãzëka, na swòji jinternetowi stronie
przedstôwiô pôrãnôsce translacyjnëch strategiów, wôżnëch z pòzdrzatkù ekwiwalencji tekstów.
3

Tamże
http//mLingua.pl – Problem z dinamiczną ekwiwalencją w tłómaczeniach, Fatima Ibrahim Ahmed
Al Menoufy tłum.: Joanna Wołyńska
5
E. Kalinowskô, Tłumaczenia, http://www.ceco-fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Traductions-Ewa_KALINOWSKA.pdf.
4
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Drãgòtë z dokładnym przełożënkã dokazu mògą sã brac z kùlturowëch, semanticznëch czë gramaticznëch różniców. Dôwającë w przekładze bôczënk na te różnice wiedno mòżemë scwierdzëc ùtratã infòrmacji (òpùscenié), dodôwną infòrmacjã
(dopòwiedzenié) abò ji substitucjã.
Dopòwiedzenié tedë sã wëzwëskùje, czej je òno brëkòwné dlô bezzmiłkòwégò
rozmieniô tekstu bez czëtińców. Nôczãscy przełóżca dopòwiôdô jaczés infòrmacje,
chtërne parłãczą sã z kùlturą czë historią, a bez chtërnëch tłómaczony tekst ni miôłbë
tegò samégò znaczeniô. Dodôwną infòrmacjã mòże òn zamiescëc w teksce abò
w òdsélôczu.
Pòstãpną strategią je òpùszczenié, stanowiącé procëmnotã dopòwiedzeniów. Pòminienié jaczégòs słowa ni mòże równak wpłënąc na jakòsc przełożënkù. Òpùscenié mô
tedë zastosowanié, czej wiérné przetłómaczenié kòżdégò słowa wprowadzëłobë wieleznacznosc i nieskładnosc tekstu. Nôczãscy to sã tëczi ntp. pòminieniô dosebnëch zamionów, chtërne ùżëté za wiele razy mògłëbë zmierzëc pòlsczégò czëtińca.
Gramaticzné, leksykalné, strukturalné, składniowé jinaczenié sã jãzëków wëmôgô
stosowaniô substytucji, wedle wskôzów fùnkcjonalny ekwiwalencji. Czãsto jakno
przëkłôd pòdôwô sã zamieniwanié lëczbë abò òsobë, wezmë na to – w pòlsczim
jãzëkù gôdómë: Czy może Pan? – ùżiwómë tej 3 òsobë pòjedinczny lëczbë. W przełożenim na anielsczi jãzëk òtrzimùjemë zdanié w 2 òs. pòjedinczny lëczbë Sir, can
you? Juwernô sytuacjô je w kaszëbiznie, chòcbë w fòrmach pluralis maiestaticus.
Wëzwëskanié teorii ekwiwalencji przełożënkù je baro wôżné, bò pòzwôlô czëtińcóm
na pòznanié „dalecznégò swiata” jinëch kùlturów. Na kùńc jesz rôz dôjmë głos Eco,
chtëren napisôł, że tłómaczenié, jeżlë mô zajistniec w żëcym, „mùszi doprowadzëc
do te samégò efektu co originał”.6

Jiwrë sparłãczoné z tłómaczenim
Przëstãpùjącë do tłómaczeniô òkróm wëbiéru pasowny strategii translacji, nôwiãcy
jiwru sprôwiô sóm tekst rozmióny jakno jednota jãzëka i zamkłoscë. Ewa Tabakòwskô dôwô jesz bôczënk, przëwòłującë teorie Langackera, na spòdlé òpisënkù
jãzëka, w jaczim „gramaticznô struktura ze swégò nôgłãbszégò znaczeniô i ze swòji
nôtërë je symbòlicznô”, co dôwô cësk nié tëli na pisóną, co òdczuwóną atmòsferã
lëteracczégò tekstu, jaką tłumacz téż mùszi òddac w przekładze.7
Ewa Kalinowskô przedstôwiô pòùkłôdóny zestôwk nôczãstszich jiwrów lëdzy zajimającëch sã tłómaczenim, chtërne mògą pózni skùtkòwac felama w przekładze.
Do nich należą m. jin.:
6

http://tlumacz-krakow.eu
E. Tabakòwskô, Struktura wëdarzeniô w lëteracczim teksce narracyjnym jakno problem przełożënkù, [w:] Przekłôdającë nieprzekłôdalné..., red. W. Kùbińsczi, Ò. Kùbińskô, T. Wòlańsczi, Wëdôwizna Gduńsczégò Ùniwersytetu, Gduńsk 2000.
7
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a. interferencjô – cësk jednégò jãzëka na drëdżi = bùtnowô interferencjô
n pòlégô na ùżëcym w kòmùnikace, w teksce przërëchtowiwónym jãzëkòwi
fòrmë pasowny le w jãzëkù pòczątkòwim; mòże bëc ôrtu fòneticznégò (tzw.
„cëzy akcent” w gãbnëch wëpòwiescach), leksykalny, mòrfòlogiczny, składniowi, sztélistny (òdtwòrzenié kòlokacji jednégò jãzëka w drëdżim) abò
drëkarsczi (np. w główce lëstu pisze sã wëkrziknik abò kòmã, zanôleżno òd
jãzëka); – interferencjã anielsczégò jãzëka nazéwô sã anglicyzmã, niemiecczégò – germanizmã, francësczégò – galicyzmã itd.
b. kalka – pòlégô na òdtwòrzenim w przërëchtowiwónym teksce semanticzny strukturë i/abò fòrmalny czãscë pòczątkòwégò jãzëka, np. White House = Biôłi Dodóm;
n w môłim dzélu (jak we wëżi pòkôzónym przëkładze) kalczi są kòniecznym
i mòżebnym do przëjãcô zjawiszczã, równak ju òdtwòrzenié strukturów, składni pòczątkòwégò jãzëka w jãzëkù przekładu, nôczãscy òkôzywô sã felą;
c. falszëwi drëszë – słowò, co w jednym jãzëkù, z pòzdrzatkù mòrfòlogii i òrtografii w wëzdrzatkù abò brzëmienim szlachùje za słowã w drëdżim jãzëkù, równak
leksykalno znaczi czësto co jinégò; mògą to bëc hòmògrafë: dom (niem. i pòl.)
abò dzélowé hòmògrafë: ewentualnie (pòl.) i eventually – ‘òstateczno’ (ang.),
w kaszëbiznie i w j. pòlsczim mómë ntp. słowa sklep i góra;
n „falszëwi drëszë” są pòwszechno jistniejącym i baro złożonym zjawiszczã,
niemòżebnym òkôzało sã próbòwanié zrëchtowaniô jich „zestôwków”: przełóżca mùszi tej z wiôlgą ùwôżnotą, òstróżnotą i niedowiérnotą pòdchadac
do swòjëch kùńsztów, a téż wërobic so zwëk sprôwdzaniô w słowarzach
abò/i jinëch zdrzódłach nawetka nôzwëklészich wërazów (nawetka taczich,
chtërne zdôwają sã nama baro dobrze znóné).
d. kòlokacje8 – stałé wërazowé związczi, kòmpòzycje dwùch abò pôrã słowów, zestawioné wedle reglów łączlëwòscë, apartnëch dlô kòżdégò jãzëka;
n łączlëwòsc pòjedincznëch dzélów je dosc mòcnô, a ùżëtkòwnicë jãzëka są
òbrzeszony do jich stosowaniô np. paczkã abò lëst sã nadôwô, armią sã
dowòdzy, firmą sã czerëje, pòdanié sã skłôdô;
– jãzëkòwô norma nakłôdô kòniecznosc stosowaniô kòlokacjów w òkreslonëch leżnoscach; òdnôszô sã do taczich wërażeniów i ùtrwalonëch rzeczeniów, jaczé sã ùżiwô automaticzno;
– fele pòlégają na przekłôdanim pòjedincznëch dzélëków kòlokacji, a nié ji
całownotë; to mòże doprowadzëc do tzw. kòlokacyjnégò szokù – dosłowno
8
Historiczno termin kòlokacje ùżiwóny béł w dwùch jinszich znaczeniach: 1. jakno wëłączny
związk frazeòlogiczny; 2 w tradicyjnym słowòtwórstwie zjawiszcze to je nazéwóné słowòtwórczim
zestawienim, np. dzëkô róża, maszina do pisaniô, a we frazeòlogii stałima frazeòlogicznyma związkama, np. w pòl. jãzëkù wërażenié wyjść za mąż òznôczô tëli, co òżenic sã, ale w òdniesenim do
białczi.
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przełożonô kòlokacja brzëmi apartno nienaturalno, a czãsto bezrozëmno,
abò nawet, chòc bez swiadomégò ùmëslënkù, smiészno.
e. idiomë – przëjãtô jãzëkòwô kònstrukcja, apartnô dla kòżdégò jãzëka, jakô ni mô
dosłownégò przekładnika w jinym jãzëkù;
n tłumaczenié idiomów – je szukanim równoznaczënë dlô tegò idiomù, idiomaticznégò ekwiwalentu w jãzëkù przekładu; to ni mòże bëc, w żódnym
przëtrôfkù, substitucjô pòjedincznëch dzélów pòczątkòwégò tekstu – idiomë
stanowią ekwiwalentë jakno całownota;
f. archaizmë9 – tekst archaiczny – pòwstôł przed pôrã wiekama; przez słowiznã,
składniã i pisënk je przez domôcégò ùżëtkòwnika jãzëka dorazu rozpòznôwalny jakno dôwny;
n tekst archaizowóny – „ùdôwô” leno, że je dôwnym tekstã (wezmë na to dokazë Senkewicza, tłómaczenia Bòya z francësczi strzédnowieczny lëteraturë)
n przełóżca mùszi zadecydowac: czë archaiczny tekst przë tłómaczenim nôleżi mòdernizowac czë archaizowac – na to nijak ni ma prosti, a jednoznaczny òdpòwiescë: przëjãté przez przełóżcã rozstrzëgnienié miałobë zanôlégac
òd ôrtu tekstu i adresata – rzeczowé i pierwòtné tekstë (w jaczich przewôżô
znaczenié nad archaiczną pòstacją) òstróżno mòżna mòdernizowac;
n dlô przełóżcë drãgòtą je rozpòznanié archaizmów i jich kategòrizowanié;
rzôdkò sã przëtrôfiô, żebë dwa jãzëczi pòsôdałë pasëjącé do se archaizmë
(rozmajité jãzëczi starzeją sã w òsóbnëch môlach systemù);
n dodatkòwą drãgòtą je „òdnalézenié sã” w dôwnym jãzëkù, nawetka òjczëstim
– przë bëlny znajomòscë jãzëka/jãzëków przełóżca rozmieje dôwną leksykã
i składniã, ale nôczãscy taczégò jãzëkã nie rozmieje swòbódno i nôtëralno
ùżëwac;
n tak przë przełożënkach archaicznëch jak i archaizowónëch tekstów nót je nie
stosowac anachronicznëch pòjãców – to je taczich, chtërne nie jistniałë
w czasu pòwstôwaniô tekstu (abò w czasach, na jaczé je „sztélizowóny”
kònkretny tekst);
n zgódno z zasadą kòmpensacji, archaizmë bezwarënkòwò ni mùszą stojec
w tëch samëch dzélach òbëdwùch tekstów.
g. neòlogizmë – nowò stwòrzony abò niedôwo przejãti wëraz, termin, rzeczenié;
n neòlogizmë zwëkòwò twòrzi sã przë ùżëcym słowòtwórczich nôrzãdzów,
apartnëch dlô kònkretnégò jãzëkòwégò systemù, wezmë na to: wieżówc, szalikówc, dresnik òstałë złożoné zgódno ze wskôzama pòlsczégò słowòtwórstwa;
9
Archaizmë to wszelejaczé wërazë, składniowé kònstrukcje abò wërazowé związczi, chtërne ju
wëszłë z ùżëcégò. Archaizmama zwiemë téż wërazë w przestarzałi fòrmie, a chòc są jesz ùżiwóné, to
pòstrzégô sã je jakno dôwné. Zdrzącë na jich fùnkcjã, a. dzeli sã na: fòneticzné, fleksyjné, słowòtwórczé,
leksykalné, znaczeniowé, frazeòlogiczné, składniowé.
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francëskòjãzëkòwé: clavardage, courriel czy pourriel, wëmëszloné w Quebecu
zaswiôdczają, że nawetka tak zanglicyzowóné òbrëmié jak infòrmatika mòże
ùtwòrzëc swòje apartné rzeczenia i słowa w kòżdim jãzëkù;
n system kòżdégò jãzëka pòsôdô niewëzwëskóné mòżlëwòtë, co dôwô leżnosc
do twòrzeniô neòlogizmów, wezmë na to dlôcze nie pòwiedzec chlujny i mrawy (razã z niechlujny i niemrawy)? abò babyga (razã z dziadyga)? – mòże to
téż bëc nowé znaczenié dlô ju jistniejącégò rzeczeniô (neòsemantizacjô), np.
w j. pòl. burak = chtos sprosny, nie rozmiejący sã zachòwac;
n znóné je téż pòjãcé absolutny neòlogizm = ùsôdzk z pòzdrzatkù w całoscë
òderwóny òd systemù; òderwanié je pòzdrzatkòwé, bò nawetka absolutné
neòlogizmë wskazëją na jaczés znaczenié (pòprzez sparłãczenia rzeszącé sã
z pòstacją tekstu) (zdrzë: – Lem, Tuwim w pòlsczi lëteraturze)
n pòjãcé neòlogizmù nieòdstójno rzeszi sã ze zjawiszczã kreatiwnoscë przë
przëstãpòwanim do tłómaczeniô; tłómacz stôwô się tu nié leno òdtwórcą, ale
i wespółtwórcą.
h. swójné nazwë
n òdnôszają sã do lëdzy (historicznëch pòstacjów, zawòłónëch lëdzy i zwëczajnëch smiertelników, lëteracczich bòhaterów), zwierzãtów (domòwëch,
zwierzãcëch bòhaterów ksążkòwëch i filmòwëch), môlów (państwów, miastów, rzéków itp., a do te „włôsnëch” môlów, z chtërnyma sã je wseczëcama
zrzeszomym), rzeczi (dodomów, autów, bawidłów, artisticznëch dokazów);
n mògą to téż bëc nazwë pòliticznëch partiów, titułë ksążków, filmów itp.
n reglą je nieprzekłôdanié nazwów / swójnëch mionów i przenôszanié jich
prosto do tekstu przekładu;
n wëjimk: niejedne nazwë mają swòje równoznaczënë w różnëch jãzëkach, np.
Paris – Pariż, Marseille – Marsyliô, Descartes – Kartezjusz;
n baro wiôldżim problemã jest zidentifikòwanié włôsnëch znaczącëch (intencjonalnëch) nazwów i próbòwanié tłómaczeniô / przekłôdaniô jich znaczeniô
(sparłãczeniów jaczé wëwòłiwają) czëtińcóm tekstu przekłôdónégò, np. biznesmen noszący nôzwëskò Szczuka (Szczipôk*), pluszewé bawidło nazwóné
przez dzeckò Pusio (Pùszk*) czë téż chirurg ò nôzwëskù Boucher (flészer*)10.
i. òbscena, wùlgarizmë
n tłómaczenié wùlgarizmów, przekleństwów, rągadłów brëkùje wmiklënowégò
wëczëcô, òsoblëwò przë òkresliwanim cãżaru wùlgarnotë kònkretnégò terminu czë rzeklënë; nôczãscy ùżiwóné wùlgarizmë òdnôszają sã do sferë fizjologiczny, seksualny abò fekalny, np. w pòlaszëznie czë francëzëznie, wiãcy
bãdze przëkładów ze sferë seksualny, a w niemczëznie – fekalny;
n cãżkòsc wùlgarnotë pòdobnëch òkresleniów mòże bëc różnô w rozmajitëch
jãzëkach, np. pòlsczé gówno je barżi wùlgarné jak francësczé merde;
10

słowa òznaczoné gwiôzdką (*) – tłómaczenié włôsné
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tłómacz mùszi rozeznac òkreslony termin jakno wùlgarizm, przënôleżno gò
skategòrizowac i wëbrac pasowné słowò w jãzëkù przekładu – przë tim nôleżi òpasowac bë nie wëbrac równoznaczënë ani barżi wùlgarny jak w originale, ani za letczi;
nót je jesz pamiãtac ò tim, że wùlgarizmë i òbscena są zmieniwné kùlturowò,
pòkòleniowò i pòdług strzodowiszcza, np. terô ùznôwóné za wùlgarné fuck
(ang.) czë foutre (fr.) bëłë czësto neutralnyma słowama przënômni do
XVI./XVII. wiekù;11

Kalinowskô na przëkładze swégò doswiôdczeniô z tłómaczeniama z francëzëznë
wskôzywô apartné problemë, sparłãczoné z przekłôdanim tekstów na pòlsczi jãzëk,
m. jin.:
n

n

n

n

n

n

deklinacjô w pòlaszëznie wëmôgô dopasowaniô przënôleżnëch przëmiónków
(abò nie pisanié jich), we francësczim jãzëkù; drãgą sprawą są kònstrukcje czasników – wëmôgającëch blëższégò abò dalszégò dopełnieniô;
òbrzészk stosowaniô we francësczich zdaniach òsobòwëch fòrmów czasników,
przodzy mùszebno trzeba ùżëc òsobòwé zamiono; we francësczim zdanim wiedno mùszi stojec pòdmiot – chòcbë tzw. gramaticzny (w pòlsczim mòżebné
i pòprawné są zdania bezpòdmiotowé; tak samò je téż w kaszëbiznie – dopisënk
autorsczi), np. lubisz jeździć do Francji (rôd jezdzysz do Francji) – tu aimes voyager en France, tu można palić (tuwò wòlno pôlëc)– ici on peut fumer;
wielniczi główné i pòrządkòwé jinaczi są ùżiwóné w pòlsczim jãzëkù, a jinaczi
we francësczim: wielniczi pòrządkòwé ò wiele czãscy pòjôwiają sã w pòlsczich
wërażeniach, zdaniach – np. druga strona, page deux (drëgô strona); Henryk IV (czwarty) – Henri IV (quatre) (Henrik IV «czwiôrti»);
czasnikòwé kònstrukcje przedstôwiającé przińdné abò ùszłé dzejania– pojedzie
wkrótce za granicę / właśnie wyszedł z biura (wnetka wëjedze za grańcã / prawie co wëszedł z bióra) – tłómaczącë je na francësczi zastosëjemë kònstrukcjã
futur proche, passé récent z pòminiãcym òkòliczników czasu, wëstãpùjącëch
w zdaniach pòlsczich – il va aller à l’étranger / il vient de quitter le bureau;
zwrotné czasniczi (abò niezwrotné): czasniczi ò blisczim (równym) znaczenim
w pòlsczim i francësczim jãzëkù czãsto bãdą sã różniłë w tim wzglãdze, np. wstawać (wstôjac) – se lever, palić się (pôlëc sã) – brûler, ruszać się (rëszac sã) – bouger;
òsoblëwé użëcé spòsobów i czasów w pòlsczim i francësczim jãzëkù: we francësczim są stosowóné tzw. „zaprzeszłé” czasë (passé antérieur, futur antérieur),
jaczich ni ma w pòlsczim; mùszebnym je akùratné zrozmienié jinoscë ùżëcégò

11
E. Kalinowskô, Tłómaczenia Traductions, http://www.ceco-fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Traductions-Ewa_KALINOWSKA.pdf.
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dwùch fòrmów ùszłégò dokònónégò czasu we francësczim (passé composé, a téż
passé simple); apartny bôczënk trzeba miec na kònstrukcje i rzeklënë, dlô chtërnëch we francësczim bãdze kòniecznym stosowanié spòsobù subjonctif, jaczi ni
mô żódnégò pasownégò òdnieseniô w pòlsczim; zastrzegòwi spòsób / conditionnel je kąsk jinaczi ùżiwóny w jãzëkù pòlsczim i francësczim;
pòrządk zdania: dosc swòbódny w pòlsczim jãzëkù, za to wedle reglów gwësny
francësczi składni baro sztiwny, np. pò pòlskù mòżemë rzec Walizki kontroluje
celnik (Kòfrë kòntrolëje cłownik) – we francësczim brzëmienim tegò zdania,
na pierszim placu mùszi bëc pòstawiony pòdmiot, pózni òrzeczenié, na samim
kùńcu – dopełnienié: Le douanier contrôle les valises (nigdë jinaczi);
wiele jinëch problemów „mniészégò zortu”, jak np. w pòlaszëznie òsoblëwé nadùżiwanié znankòwnikòwëch zamionów wskôzywającëch (en problem, ta sprawa),
kònstrukcje mionoczasnikòwé (wiele czãscy wëstãpùjącé w pòlsczim jak we francësczim), kategòriô przechòdnoscë czasników / nieprzechòdnosc, kategòriô dokònóny i niedokònóny czinnoscë wësłôwióné jinaczi w pòlsczim i francësczim (...) 12

Wikipediô pòd hasłã tłómaczenié (przekłôd) wëmieniwô w krótczim zestôwkù wielné
jiwrë parłãczącé sã z prôcą nad tłómaczeniama, w rozdzelenim na: jiwrë z tekstã
pòdstawòwim, jiwrë jãzëkòwé i jiné. Niejedne òstałë ju wëmienioné w dokazach wëżi przëwòłónëch autorów, równak dlô pòùkłôdaniô i skategòrizowaniô òmôwiónëch
problemów, przedstawiã je w bédowónym rozdzelenim:
Problemë z tekstã pòczątkòwim
n Tekstë nieczëtelné abò drãdżé do czëtaniô;
n tekstë lëchò wëdrëkòwóné czë pisóné z òrtograficznyma błãdama;
n zjinaczenia wprowôdzóné do tekstu w czasu, czej je tłómaczony;
n tekstë nieskùńczoné;
n tekstë napisóné z felama (wieleznaczné abò niezrozmiałé);
n felënk òdnieseniów w teksce (np. tłómacz mùszi przełożëc pòdpisë do felëjącëch
òbrôzków);
n tekst pòczątkòwi òbjimô tłumaczenié cytatu, jaczi béł z pòczątkù napisóny w òriginalnym jãzëkù, a czej tekst òriginalny nie je dostãpny, tej tłumaczenié je prawie że niemòżebné;
n jawerné niedokładnoscë w pòczątkòwim teksce (np. „prehistoriczné bùddijsczé
rëjinë”, skòrno wiadomé je, że w prehistoricznëch czasach bùddizm nie béł znóny).
Jãzëkòwé problemë
n Dialektë i neòlogizmë;
n nieprzekłôdalné akronimë i skrodzenia;
12

E. Kalinowskô, op. cit.
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włôsné nazwë lëdzy, òrganizacjów, placów, itd. (czãsto równak je tak, że ju pòwstałë òficjalné tłumaczenia w jãzëkù przekładu, żlë jednak nie są ùmôlnioné w tłumaczonym teksce, mòże bëc cãżkò je nalezc);
niezrozumiałi żargòn;
nieznóné idiomë;
gwara;
sztélistné jinaczenié sã, taczé jak rzeklënë jistniejącé w pòczątkòwim teksce,
chtërne ni mają równoznaczënów w teksce przekładu;
zjinaczenia midzë dwùma jãzëkama òdnôszającé sã do interpùnkcyjnëch znaków;
jãzëkòwô interferencjô, co òznôczô pòdswiądné zmiłczi na spòdlim pòdobów
znanków jednégò jãzëka z drëdżim (òglowim przëkłôdã mòże bëc to, że anielsczé słowò „eventually” mô czësto procëmstawné znaczenié jak pòlsczé słowò;
„ewentualnie”)
jãzëkòwé fele (òrtograficzné, gramaticzné) w pòczątkòwim teksce – tłumacz
mùszi rozsądzëc czë są ùmëslną ùdbą autora òriginalnégò tekstu (np. wëpòwiescë
niewësztôłconégò bòhatera romanu), czë téż jegò zmiłką, i w drëdżim przëtrôfkù
przekładac tekst, jakbë jich nie bëło, za to w pierszim starac sã wëkazac je
w jãzëkù przekładu.

n

n
n
n
n
n
n

n

Jinszé
n Rimë, kalambùrë i pòeticczé tempò;
n subtelné, ale wôżné jãzëkòwé òsoblëwòtë jak eufòniô abò disharmòniô;
n baro apartné kùlturalné òdniesenia;
n szpôsowanié;
n słowa, jaczé colemało są ùżiwóné w jedny kùlturze, ale nie są znóné przez kògòs
nieòbeznónégò w jiny kùlturze, np. w chińsczim 芬多精 (fen1 duo1 jing1)
òznôczô „pyretrum” (nôtëralnô trëcëzna z chrizantemów procem plëskwióm)
– nen wëraz wiedno mdze wëmôgôł dodatkòwégò òbjasnieniô;
n ùżiwanié fachòwi terminologii (np. mediczny, techniczny);
n problemë parłãczącé sã z nazwama wiôldżich lëczbów (np. 109 w anielsczim
jãzëkù to ‘billion’, a w pòlsczim ‘miliard’, zôs 1012 to òdpòwiedno ‘trillion’ i ‘bilión’), sposobã zapisywaniô datów (zapisanié 11/1/1972 w USA òznôczô „1 lëstopadnika 1972 r.”, a we Wiôldżi Britanii „11 stëcznika 1972 r.”, ale czasã téż
„1 lëstopadnika 1972 r.”) etc.;
n nieznanié kòntekstu zastosowaniô jaczégòs słowa w òriginalnym teksce – np.
we francësczim jãzëkù słowò ‘defile’ òznôczô „zwãżënã”, „wiłoz” i „jar”; w 1808
r. przë tłómaczenim z francësczégò òpisënkù biôtczi pòd Somòsierrą ùżëté òstało słowò „wiłoz” zamiast „zwãżëna”, chtërno ò wiele trafni bë òpisywało ùsztôłcenié terenu biôtczi, równak tłumacz gwësno gò nie widzôł.13
13

pl.wikipedia.org/wiki/Tłumaczenie_(przekład)
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Krëjamnotë nieprzetłumaczalnoscë
Ò jesz jednym problemòwim aspekce translatoriczi w artiklu „Nieprzetłómaczalnosc
swiatów: indiańsczé i europejsczé òpisë jawernotë” wëpòwiôdô sã prof. Danuta Stanulewicz, pòsłëgùjącë sã baro wëraznym przëkłôdã, pòwstałi w procesu czësto jiny
jak europejskô etnogenezë, kùlturë indiańsczi. Na spòdlim badérowaniów jakno
przëczënë nawzôjny nieprzełożonoscë swiata europejsczégò i indiańsczégò autorka
wskôzëje: apartné pòjmòwanié czasu (w niejednëch plemionach dobrze są znóné
pòjãca taczé jak dzéń miesąc i rok, ale ni ma tidzéniów, gòdzënów czë sekùndów, bò
nie wëstãpùją òne w nôtërze) i przestrzeni (czësto jiné pòjmòwanié ùszłotë, ternoscë
i przińdnotë), apartnoscë w użiwanim czasników i jistników (jistniczi służą le do nazwaniô kònkretnëch rzeczi, wszëtczé abstrakcyjné pòjãca, atmòsfericzné zjawiszcza,
wseczëca, relacje midzë lëdzama, a nawetka nôblëższô rodzëna je wërôżónô czasnikama abò czasnikòwima fòrmama np. białka to ta, co dbô ò twòje serce), a nadto jinszi pòzdrzatk na nadprzërodzoné mòce i jãzëkòwé jich wërôżanié (indiańsczé òkreslenia Bòga są fòrmama czasnikòwima). Nadto indiańsczé jãzëczi są lepi przëstosowóné do òpisywaniô fizycznëch zjawiszczów (dzãka bòkadoscë czasnikòwégò òpisywaniô zjawiszczów czë procesów fizycznëch, paradoksalno anielsczi jãzëk,
pòsôdający wiãcy fòrmów jistnikòwëch, falszëje òpisënk tëch zjawiszczów i fizycznëch stanów). Baro inspirëjącym je téż scwierdzenié, że nie dô sã bëlno przełożëc indiańsczégò môłczeniô, bò wëstãpùje przë jinëch leżnoscach, nôczãscy
w niegwësnëch i nieùbëtnëch sytuacjach, abò co jinégò òznôczô. Nadto je traktowóné jakno znanka doskònałotë i wewnãtrzny równowôdżi14.
W baro pòdobny spòsób do òmôwióny tematiczi pòdchôdają A. Pisarskô i T. Tomaszkewicz, chtërne scwierdzywają, że „problem nieprzekłôdalnoscë pòlégô na jistnienim abò nié w kùlturze docelowi wëjimkù juwernotë, do jaczi to słowo czë pòjãcé
òdnôszô sã w zdrojowim jãzëkù”15.
H. Lebiedzyńsczi przëjimô zôs stanowiszcze, że „nieprzetłumacziwalné biwają
nié słowa, ale behawioralnô, sensoricznô jawernota człowieka”, pòjmòwónô jakno
bòkadosc mentalnotë wëbróny zbiorowòscë abò jakno sama zbiorowòsc.16
Za to Ò. Wòjtasewicz spòstrzégô, że „nieprzekłôdalnosc mòże sã òdnôszac leno
do jaczichs apartnëch przëpôdków, mòże nawetka dosc wielnëch, ale dôwającëch sã
òbjasnic jakno wëjimczi òd òglowi regle przekłôdalnoscë z jednégò jãzëka na
drëdżi”17.
14
D. Stanulewicz, Nieprzetłumaczalnosc swiatów: indiańsczé i europejsczé òpisë jawernotë [w:]
Przekłôdającë nieprzekłôdalné..., op. cit.
15
A. Pisarskô, T. Tomaszkewicz, Współczesné tendencje przekładoznawczé, Pòznań 1996, UAM.
16
H. Lebiedzyńsczi, Elementë òglowégò przekładoznawstwa, Warszawa 1981, PWN.
17
Ò. Wòjtasewicz, Przedsłów do teòrii tłumaczeniô, Warszawa 1992, TEPIS.
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Badérowie tegò tematu są colemało zgódny, jeżlë jidze ò pòdstawòwé ôrtë nieprzełożonoscë, òsoblëwò:
n
n

n
n

wseczëcowé elementë, òpiérającé sã na skòjarzeniach, òsadzoné w rodny kùlturze,
kùlturowé pòjãca, nazwë i wërażenia sparłãczoné z òrganizacją żëcégò w kraju
kùlturë wëchòdny zwëczi i przënãcenia, nawiązania do kùlturë, lëteraturë i historii kraju bãdącégò spòdlim,
słowné grë, rimòwanczi, jãzëkòwé szpôsë,
przësłowia – w jich przëtrôfkù nôczãscy szukô sã ekwiwalentu w jãzëkù przekładu.

Wëżi przedstawioné jiwrë wskôzëją na kòniecznosc wësoczich jãzëkòwëch kòmpetencjów, emòcjonalny ùwôżnotë, szeroczi òglowi ùczałoscë ò swiece, a òsoblëwò
ò kùlturze i historii kraju jãzëka pòczątkòwégò i przekładu.
Przezérającë ùwôżno zamkłosc zawiartą w kaszëbsczich tekstach przekłôdónëch
dlô miesãcznika „Pòmeraniô” jak téż prezentowónëch na antenie Radia Kaszëbë czë
Radia Gduńsk, mòże sã doszukac wielnëch semanticznëch, kònstrukcyjnëch, gramaticznëch itp. felów, chtërne bierzą sã z wszëtczich wëżi wëmieniwónëch problemów z przekładã. Zasadniczą sprawą są téż jãzëkòwé kòmpetencje i przënôleżnô
fònemòwô wëmòwa radiowëch czë telewizyjnëch zapòwiôdôczów.
Zdôwac bë sã mògło, że skòrno dlô wiãkszoscë tłumaczonëch tekstów, jaczé są
pùblikòwóné w pismionach czë płëną z òdbiorników RTV, pòczątkòwim jãzëkã je
òjczëstô mòwa, tej z przełożënkã bë ni miało bëc jiwru. Równak kaszëbizna, nimò
juwernëch pòdobów, we wiele jãzëkòwëch sprawach znacząco sã jinaczi. Skùtkã
nierozeznôwnotë abò nieùznôwaniô nëch zjinaków je kritika jãzëka przełożënków,
jak téż szerok pòjmòwónëch kaszëbskòjãzëkòwëch mediów.
Przënôlégô jesz dac bôczënk na fakt, że nôwiãcy tłumaczonëch tekstów nie pòchòdzy nijak z gazétów, radia, zdrzélnika, czë pòsobnëch ksążkòwëch wëdôwiznów,
ale z internetu. Króm pòrtalów, pòjedincznëch abò téż promòcyjnëch priwatnëch
stronów, blogów, mómë jesz programë, jak chòcbë kaszëbską klawiaturã i òperacyjné systemë np. Linux. I chòc słowa pùblicysticzi letkò jidze òbsądzëc, wëkazac
kònieczné przejinaczenia i pòprôwczi, a bez to ùlepszenia, to równak nad słowama
ùmôlnionyma w internece ni ma niżódnégò dozéru, nôczãscy jich autor je sóm dlô
se tak redaktorã jak i kòrektorã, a do Czëtińca nie dochôdają żódne wiadła ò jich
ùtwórcë.
Zamiast kùńcowégò zesëmòwaniô, jô chcałabë pòdzelëc sã jedną rojitwą, hewò
chca jô bëm, cobë ksãgarniané pòlëce w Pòmòrsce zastawioné bëłë bënômni w pòłowie kaszëbskòjãzëkòwima wëdôwiznama, a wielëna i wôrtosc pùblikacjów czë audicjów w rodny mòwie bëła tëli wësokô, że przełóżcë ze zagrańcë trójno sã mielë
ò mòżlëwòsc przekłôdaniô jich dlô mieszkańców swòjich òjczëznów.
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KASZËBSKÔ LËTERATURA
W JINTERNECE.
WËDÔWIZNË, KARNA,
ÙTWÓRCOWIE
Daniel Kalinowsczi

aszëbskô lëteratura òd pôrã lat je przëtomnô w nônowszim
kòmùnikacyjnym medium – jinternece. Pòd zéwiszczã „kaszëbskô
lëteratura” rozmiejã tuwò przédno artisticzné tekstë napisóné pò kaszëbskù, a téż kriticzno-lëteracczé abò nôùkòwò-badérné wëpòwiescë, jaczé zajimają sã taksowanim tegò ôrtu ùtwórstwa. W òbjim jinteresëjącégò mie materiału nie wchôdô tej kaszëbskòjãzëkòwô prasa czë
ùżëtkòwé tekstë.
W przërównanim z tradicyjnyma fòrmama zamkłëch wëdôwiznów
i periodików jinternetowé reprezentacje kaszëbsczi lëteraturë nie są
òsoblëwie wielné. Z pòzdrzatkù równak na technikã ôrtu ùprzëstãpnianiô materiałów wcale nie brëkùjemë, żebë dzejającé witrinë béł mùsz
wcyg dofùlowiwac nowima. To barżi òd wizualny i zamkłoscowi atrakcyjnotë dzejający ju jinternetowi starnë, a téż techniczny przëstãpnotë,
zanôlégô òdbiér czëtińców.
Ò zamkłoscowim dzélu problematiczi bãdze niżi, a terô dlô zasygnalizowaniô problemù, mùsz je pòdczorchnąc, że technologicznô
sprawa w przistãpie do kaszëbsczi lëteraturë nie sprowôdzô sã leno
do paramétrów przesélowégò kanalu czë wielënë kòmpùtrów z przistãpã do jinternetu. Mëszlã wej tuwò ò zestôwkù zjawiszczów, na chtërne mòżna wzerac abò z pòzdrzatkù socjologii lëteraturë1, a téż pòeticzi

K

1
W kręgu socjologii literatury [W òkrãżim socjologii lëteraturë], red. A. Mencwel, Warszawa 1980, t. 1: np. L. Goldmann, Socjologia literatury: stan obecny i zagadnienia metodologiczne [Socjologiô lëteraturë: dzysdniowô stojizna i metodologiczné
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òdbiéru2. Nie wchôdającë terô głãbi w te sprawë, wôrt dozdrzec rozapartnienié
ùżëtkòwników cyfrowégò medium i parłãczący sã z tim òsoblëwi òdbiér lëteraturë.
Pierszi skùtk taczi stojiznë zanôlégô na generacyjnym rozapartnienim czëtińców. Jidze tuwò ò to, że òdbiérca strzédnégò i starszégò pòkòleniô przë percepcji kaszëbsczich tekstów sygô barżi do tradicyjnëch fòrmów pùblikacji, zato młodi òdbiérca
wërazno barżi chãtno pòznôwô lëteraturã przez jinternetowé fòrmë i prawie chtos
taczi stôwô sã ji panownym kreatorã i kònsumentã3. Drëdżi skùtk to stojizna percepcji lëteracczégò dokazu pùblikòwónégò w jinternece. Je òna dlô lëteraturë ò tëli
òsoblëwô, że dôwô pòzytiwną mòtiwacjã do òdbiéru lëteracczich fòrmów krótczich
i „letczich”, żlë jidze ò zamkłosc, a nie przëstoji òdbiérowi fòrmów rozbùdowónëch
kòmpòzycyjno i cãżczich w czëtanim. Na skùtk tegò barżi pòjużno w jinternetowim
medium pòkazywô sã lirika abò krótczé epicczé fòrmë, a mni dramaturgiô czë wielewątkòwé pisanié pòwiesców4.
Chcemë òstawic jesz terô kòmùnikacyjné i medioznôwczé sprawë, a wrócëc
do bëtnoscë kaszëbsczi lëteraturë w jinternece. Mòżna tej pisac ò „cyfrowi” bëtnoscë
kaszëbsczi lëteraturë, dzelącë fòrmë ji wëstãpòwaniô z pòzdrzatkù na status nadôwcë, chtëren jã ùprzëstãpniô. Taczi pòdzél dôwô mòżlëwòtã wëapartnieniô internetowëch starnów edukacyjno-jinfòrmacyjnëch jinicjatiwów, wëdôwiznowëch òficynów, lëteracczich karnów, a téż òsóbnëch autorów, co piszą pò kaszëbskù. Ne
sztërë ôrtë manifestowaniô sã kaszëbsczégò ùtwórstwa z rozmajitą mòcą przënôszają ze sobą fùlné abò skróconé wersje tekstów czë kòmentarze do nich.

Westrzód internetowëch
edukacyjno-jinfòrmacyjnëch jinicjatiwów
W pierszi z wëdzelonëch karnów kaszëbskô lëteratura pojôwiô sã wërazno jakò jeden z partów wikszégò jinternetowégò projektu. Mëszlã tuwò ò taczich pòrtalach
problemë], a téż np. w t. 2: R. Escarpit, Sukces i przetrwanie w literaturze [Dobëcé i przetrwanié w lëteraturze]; J. Sławińsczi, Teksty i teksty [Tekstë i tekstë], Warszawa 1990.
2
M. Głowińsczi, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej [Ôrtë òdbiéru. Szkice ò lëteracczi
kòmùnikacji], Kraków 1977; E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965. Część I. Strategie liryczne [Pòlskô pòezjô w latach 1939–1965. Dzél I. Liriczné sztrategie], Warszawa 1982; Tegò, Poezja polska w latach 1939–1965. Część II. Ideologie artystyczne [Pòlskô pòezjô w latach 1939–1965. Dzél II. Artisticzné dejologie], Warszawa 1988.
3
Robioné tuwò ùwôdżi zestôwióné z nôùkòwim, socjologicznym pòzdrzatkã ni mògą bëc mòcnym
badérownym dzejnikã. Òpisywóm je tej jintuicją socjologa lëteraturë. Nie òpisywóm tej òbmòcnionëch
nôùkòwim pòstãpòwanim (anketë, wëwiadë, statisticzné dóné) pòcwierdzonëch faktów, a barżi pòkazywóm zgrôwë i czerënczi rozwiju czëtnictwa w jinternece.
4
W tim môlu zôs pòdczorchiwóm, że òpisywóm kòmpòzycyjny i gatënkòwi zgrôw, a nié òglową
wskôzã òbjimającą wszëtczé przikładë kaszëbsczi lëteraturë. Mòżna doch w jinternece nalezc pùblikacjã
bëlny wiôlgòscë epiczi.
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jak: kaszëbskô równoznaczëna Wikipedii (csb.wikipedia.org), Wirtualnô Bibloteka
Pòlsczi Lëteraturë, Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna (kaszubia.com), czetnica.org,
skarbnicakaszubska.pl czë jinternetowô starna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
abò Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie.
Nôbarżi wërazné, jaczé mają za cél bezùstôwny rozwij to: kaszubi.pl, kaszubia.com, czetnica.org oraz skarbnicakaszubska.pl. Pierszi z pòrtalów kaszubi.pl
sparłãczony je z Òglowim Zarządã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i jakò taczi
przedstôwiô rozmajité dzejanié kaszëbsczégò òkrãżô. Żlë jidze ò jinteresëjącą mie
tematikã kaszëbsczi lëteraturë, nôwôżniészą załóżką tegò pòrtalu je dzél sparłãczony z „Pòmeranią”5. To tuwò mòżna òbezdrzec zamkłosc nôwôżniészégò cządnika
związónégò z Pòmòrzim i Kaszëbama i pòznac lëteracczé ùtwórstwò czë òbgôdania
abò recenzje. Jak dotądka òstałë zeskanowóné wszëtczé numrë periodikù òd 1965
do 1978 rokù, a téż òd 1985 do 1987 rokù. Òd pôrã lat leno w zôpòwiescë je jinfòrmacjô, że pòstãpné numrë „Pòmeranii” bãdą przëstãpné w jinternece. Wôrt bë bëło
kùreszce spełnic tã deklaracjã, bò dałobë to brëkòwnikóm sécë szeroczi przistãp
do kaszëbsczi lëteraturë pùblikòwóny z òdpòwiedzalnotą i namëszlenim.
Pò pòrtalu dzejającym dzãka finansowémù i òrganizycyjnémù spòdlémù wiôldżi
spòlëznowi òrganizacji, wôrt dozdrzec i achtnąc priwatné pòdskacënczi. Mëszlã tuwò
ò starnie kaszubia.com, jakô pòwsta w pòłowie 2001 rokù dzãka robòce Marka Kwidzyńsczégò, chtëren sóm przedstawił w 2008 rokù przëczënë pòwòłaniô tegò medium6. Pòrtal na zôczątkù béł prowadzony w pòlsczim i w dzélu niemiecczim jãzëkù,
òd 2005 rokù pòkôzała sã kaszëbskô wersjô, a òd 2008 rokù anielskô dzãka tłómaczenióm Jerzégò Hinza.
Kaszubia.com pòwstôł jakò priwatny jinfòrmacyjny projekt, chtëren mô dac
brëkòwnikòwi jinternetowi sécë mòżlëwòtã òbzéraniô kùlturowi tradicji Kaszëb. Materiałë w rozmajitëch jãzëkòwëch wersjach pòrtalu apartnią sã òd se, nômni rozwiniãtô je dzysô niemieckòjãzëkòwô starna. Za to na pòlsczi i kaszëbsczi wersji zamkłosc szlachùje za sobą, chòc np. krótczich biogramów autorów kaszëbsczi lëteraturë
je wicy w wersji kaszëbsczi jak pòlsczi. W pòlsczi wersji nôbarżi całowno wëzdrzą
za to nôùkòwé òbrobienia tikającé sã historii kaszëbsczégò jãzëka. Pòjôwiô sã tuwò
wieledzélowô biblografiô tikającô sã kaszëbsczégò jãzëka, fragmeńtë jãzëkòznôwczich òbrobieniów Friedricha Lorentza i Sztefana Ramùłta. Graficzno starna nie czarzi specjalnyma efektama, za to nawigacjô je letkô i przezérnô, pòzytiwno je téż mùsz
òbtaksowac mòżlëwòtã kòmùnikacji tegò pòrtalu z jinyma starnama ò kaszëbsczi tematice, a òsoblëwie z pòdstronama kaszëbsczich lëteratów.
Chronologiczno drëgą chronologiczno i nôbògatszą jinternetową starną z kaszëbską lëteraturą je czetnica.org, chtërna òsta ùrësznionô w 2002 rokù dzãka robòce
Marka Kwidzyńsczégò. Na zôczątkù bëła pòddomeną kaszubia.com i skłôdała sã
5
6

Zdrzë: http://www.kaszubi.pl/o/pomerania/?p=page&page_id=493, przistãp 29.09.2011
Zdrzë: http://pl.kaszubia.com/o-tych-stronach, przistãp 28.09.2011
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z fragmeńtów kaszëbsczi lëteraturë i dodónëch do ni krótczich jinfòrmacji ò autorach. W robòce załóżcë pòrtalu pòmôgelë wnenczas Róman Drzéżdżón i Tomôsz
Uhlenberg. W 2007 rokù Michôł Òstrowsczi, wspiérającë dzejania Kwidzyńsczégò,
wprowadzył rozszerzwienié tematicznégò òbjimù starnë i pòd nowim adresã
www.czetnica.org pùblikòwôł kaszëbskòjãzëkòwé tłómaczenia z dokazów pòwszechny lëteraturë. W łżëkwiace 2007 rokù doszło do sparłãczeniô starnów Michała
Òstrowsczégò i Marka Kwidzyńsczégò. Tak bòkadnosc tłómaczeniów kaszubia.com
i czetnica.org zaczãła bëc przistãpnô pòd jednym adresã. Je mùsz tuwò pòdczorchnąc, że czetnica.org je starną do czësta kaszëbskòjãzëkòwą, w chtërny nalôżają sã
dokazë kaszëbsczich ùtwórców, kaszëbsczé tłómaczenia dokazów z cëzëch jãzëków,
a nawetka sygnalno je zjiscywóny dzél kòmiksów. Czëtnica wcyg wespółrobi z wiele dzysdniowima lëteratama piszącyma pò kaszëbskù, m.jin. Tomaszã Fópką, Haną
Makùrôt czë Rómanã Drzéżdżonã. Jak przeczëtómë w samòdeklaracji ùtwórców
pòrtalu, mô òn służëc rozwijowi gwôsny słowiznë, chce téż reagòwac na aktualné
lëteracczé zjawiszcza.
Czëtnica mô w zamëszlënkù bëc serwisã pòswiãconym lëteraturzë, ti kaszëbsczi
i téż dolmaczënkóm swiatowi lëteraturë na kaszëbsczi jãzëk. Dzãka czëtaniu pò
kaszëbskù, czëtińc mô téż mòżlëwòtã rozwiju/ùczbë swòjégò jãzëka i rozszérzaniô
krézu słowiznë, co téż je misją negò serwisu. […]
Czëtnica mô zgrôw téż ùprzëstãpniwac wiadła ze swiata szerok rozmióny lëteraturë, z cëskã na to, co dzejô sã na kaszëbsczim pòlu. Chòc kąsk niezgódno z témą
serwisu, chcemë téż dawac tej-sej wiadła tikającé sã wszëtczich òtmianów kùńsztu.
Tak bë nic co czekawégò nie bëło zabëté!7
Z zamëszlonëch dzejaniów czëtnicë ùprzistãpnianié kaszëbsczi lëteraturë dzeje
sã na jinteresëjący i dosc bòkadny ôrt. Mómë tuwò biogramë i przikładë dokazów
piãtnôsce autorów, z chtërnëch bògato òstôł zaprezentowóny Florión Cenôwa, Aleksander Majkòwsczi, Aleksander Labùda i Jón Trepczik. Wërazno jistnieją w czëtnicë
dzysdniowi kaszëbsczi autorzë (Róman Drzéżdżón, Hana Makùrôt, Tómasz Fópka,
Sławòmir Jón Klasa, Jerzi Łisk). To młodé pòkòlenié je pò prôwdze barżi zaprezentowóné jak Hieronim Derdowsczi reprezentowóny w czëtnicë leno Marszã Kaszëbsczim i trzëzdaniowim biogramã. Drëdżim jistno rozbùdowónym dzélã czëtnicë
je part „Dolmaczënczi”, w chtërnym na kaszëbsczi jãzëk òstałë przetłómaczoné przikładë ùtwórstwa dzewiãtnôsce autorów anielsczégò, niemiecczégò, rusczégò, szpańsczégò, czesczégò i jinëch. Cãżkò nalezc jasną wskôzã mòtiwùjącą wëbiér dónégò
autora czë autorczi pòwszechny lëteraturë do tłómaczeniô. Zdôwô sã, że z jedny
stronë bëła chãc zaprezentowaniô pòwszechno znónëch ùtwórców (A. Christie, A.
Pùszkin, A. Achmatowa, Ch. Dickens, G. Grass, J. Haszek), z drëdżi równak stronë
doszłë esteticzné preferencje dolmaczérów i stądka przekładë dokazów Charlesa
Bùkòwsczégò, Eduarda Mendozë, Rolanda Topòra, chtërne mają gwësną tematiczną
7

Zdrzë: http://www.czetnica.org/o_starnie/, przistãp 28.09.2011
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pòspólnotã (alkòhòlowò-groteskòwé widzenia) abò Kira Bùłiczowa czë Terence’a Pranchetta (twòrzącëch w dzélu nôùkòwi fantasticzi).
Trzecy z edukacyjnëch pòrtalów, w chtërnym nalézemë wielną prizã kaszëbsczi
lëteraturë, to skarbnicakaszubska.pl. Ta starna czerowónô je do szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka. Ùprzistãpniô sã na ni pòmòcniczé materiałë do realizacji szkòłowëch
zajimniãców, bibliografie, lëteracczé tekstë i słowarze. Dlôte, że pòrtôl mô donądka
krótczé żëcé, wôrt je achtnąc jinicjatiwã jegò pòwstaniô i dozdrzec ambitny plan
stwòrzeniô zbiérkù wiédzë ò kaszëbiznie letkò przistãpny dlô brëkòwników i zrzeszający w jednym môlu wiele aspektów kaszëbsczi kùlturë. W dzysdniowi wersji
animatorzë kaszëbsczi skôrbnicë mùszą sã biôtkòwac ze sprawą autorsczich prawów
i finansowima ògrańczeniama parłãczącyma sã z rozbùdową starnë, a przez to gòdzëc
sã na mało widzałą, żlë jidze ò wielënã, reprezentacjã aktualny kaszëbsczi lëteraturë
(np. w dzélu lëteratura za przikłôd kaszëbsczi liriczi mómë pòdóné blós pòezjã Hanë
Makùrôt), mało bòkadno wëzdrzi téż wëkôz òbrobieniów tikającëch sã ti tematiczi
(np. w bibliografii sparłãczony z historią i teorią kaszëbsczi lëteraturë są leno trzë
bédënczi, w tim dwie sprzed drëdżi swiatowi wòjnë!)8.
Baro wëbiérno prezentowónô je kaszëbskô lëteratura w nôbarżi pòpùlarnym zdrzódle wiédzë w jinternece: Wikipedii9. Nalézemë w ni spòdleczné historiczné jinfòrmacje, czile òdsélôczów do biografii ùtwórców, spisënk titlów dokazów, baro rzôdczi
link z zamkłoscą dokazu. Mùsz je przë tim dozdrzec, że w Wikipedii panëje specyficznô dispropòrcjô midzë kaszëbskòjãzëkòwima a pòlskòjãzëkòwima materiałama
ò kaszëbsczi lëteraturze. Hewò na pòlsczi wersji starnë nie nalézemë westrzód
kaszëbsczich lëteratów biografii Szimona Krofeya, Frãcyszka Sãdzycczégò czë Stanisława Pestczi, za to nadzwëkòwé akùratné bãdą biografie Floriana Cenôwë czë
Zrzeszińców. Co do dokładnotë tëch charakteristików mùsz je równak pòdczorchnąc,
że sztótama stôwają sã òne za baro drobiznowé abò nawetka na nieprzëmëszlony ôrt
jironiczné. Tak chëba mùszimë skòmentowac np. fragment biografii Cenôwë10, w jaczim doznôwómë sã, że „dzewiãclatny program szkòłë zrobił w lat jednôsce (1830–
–41), mòże na skùtk òbcążeniô nôùką”. Stil docyganiów ùtrzimôł bezmionowi autor hasła w Wikipedii téż i dali, czej czëtómë ò tim jak Cenôwa: „mieszkôł na pôrã
stancjach i bëc mòże téż w tpzw. kònwikce.” Ùdzywnioną zdaniową kònstrukcjã
pòtikómë téż kąsk pózni, czedë je referowóny financowi sztatus młodégò Cenôwë:
„dostôwôł sztipendium pòznańsczégò Towarzëstwa Nôùkòwi Pòmòcë, ale tej-sej
miôł financowé problemë.” Z jinëch, corôz barżi kùriozalnëch stilisticznëch znanków
artikla w Wikipedii mòżna tuwò wspòmnąc ò swójnym skamrôcenim sã autora
8
Zdrzë: http://www.skarbnicakaszubska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=162&
Itemid=179#Literatura – teoria, historia, przistãp 3.10.2011
9
Zdrzë: http://csb.wikipedia.org/wiki/Kasz%C3%ABbsk%C3%B4_l%C3%ABteratura, przistãp
29.09.2011
10
Zdrzë: http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Ceynowa, przistãp 30.09.2011
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biogramù z bòhaterã, ò jaczim pisze. Mô to plac we fraze: „[Cenôwa] chùtkò zdrësził
sã ze swòjim princypałã, a pózni – téż chùtkò – pòsztridowôł” abò „Do pòmòcë
w gòspòdarstwie zgòdzył Rozaliã Tarnowską (1834–1917), z chtërną miôł czwioro
dzecy.” Nadzwëkòwò nieszëkòwno i w dëchù szkòłowégò jãzëka wëzdrzi zdanié,
jaczé syntetizëje dzejanié dozdrzeniałégò Cenôwë, czedë autor hasła w Wikipedii pisze: „[Cenôwa] próbòwôł sómno zakłôdac jaczés szerszé òrganizacje, co równak nie
wëpôlëło”. Z pòzdrzatkù dzysdniowëch badérowaniów – a i nawetka w widze
dôwnégò òbrobieniô Jana Karnowsczégò – taczé zdania są nie do przëjimniãcô. Za to
ju na kaszëbskòjãzëkòwi wersji Wikipedii, biogramów mómë ju wërazno wicy, tak
pò prôwdze kòżdi kaszëbsczi ùtwórca òstôł skòmentowóny przez pasowny artikelk,
le nie wiedzec czemù… załóżca nôùkòwégò òbzéraniô kaszëbiznë – Florión Cenôwa
ni mô swòji pòdstarnë i dzysdniowi czëtińc zwrôcô sã do biogramù napisónégò pò
pòlskù, le w òbgôdónym przed chwilą stilu.
Czekawą promòcyjno-edukacyjną jinicjatiwą je Akademiô Kaszëbsczi Bôjczi11.
Dzãka ni jinternetowi czëtińc i słëchińc mòże zapòznac sã z pôrãnôsce dokazama
klasyczi kaszëbsczi lëteraturë dlô dzecy, czëtónyma przez znónëch przedstôwców
pùblicznégò żëcô. W dzysészi jinternetowi fòrmie je to przédno dokùmentacyjné forum pò dzejaniach, jaczé miałë plac w pierszi pòłowie 2011 rokù, stądka pòdstarnë
z galerią òdjimków czë fòtorepòrtażã z promòcyjnëch akcjów. Mòżna so równak
przedstôwic dalszé dzejanié ti starnë, dofùlowóny przez kònsekwentné wprowôdzanié nowich bôjków, chtërne mògą bëc òdczëtiwóné przez pòstãpnëch znónëch lëdzy
Kaszëb.
Z jinëch pòrtalów, na chtërnëch mómë kaszëbską lëteraturã, mùsz je wspòmnąc
ò Wirtualny Biblotece Pòlsczi Lëteraturë12, w chtërny tej-sej nalézemë kaszëbskòjãzëkòwé tekstë, na przódkù z nôwôżniészim przëkładã, to je pòwiescą Żëcé i przigòdë Remùsa. Bòkadni w prezentowanim kaszëbsczi lëteraturë wëzdrzi jinternetowi pòrtal Mùzeum Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie, na jaczim nalézemë wielną prizã tegò ùtwórstwa. Stojizna tak bòkadnégò pòkazywaniô
hewòtny lëteraturë ni miałabë równak za baro zadowòlniwac, żelë dómë bôczenié,
że stolemné mùzealné zbiorë są jesz niezdigitalizowóné abò òstało to zrobioné, a ni
ma jich na starnie. Timczasã przed biblotekama czë mùzeama je nacéchòwónô w widze ùnijnëch abò państwòwich programów digitalizacji, czekawô perspektiwa rozwiju. Chcemë dozdrzec, że taczé môle jak Bôłtowô Cyfrowô Bibloteka czë Wejrowskô Cyfrowô Bibloteka prezentëją nowé mòżlëwòtë pùblikòwaniô tekstów
kaszëbsczi lëteraturë. Jeżlë òsóbné regionalné cyfrowé platfòrmë, i to nié leno
pòmòrsczé, ale i z jinëch dzélów Pòlsczi, równo mòcno dzejałëbë w òbrëmienim
Federacji Cyfrowëch Bibloteków, tej bësmë mòglë miec wnetka przistãp do bëlny
11
Zdrzë: http://www.akademiabajkikaszubskiej.pl/index.php?a=bajania&b=o_kampanii, przistãp
29.09.2011
12
Zdrzë: http://literat.ug.edu.pl/remus/index.htm, przistãp 3.10.2011
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wikszoscë dokazów kaszëbsczi lëteraturë. Żebë z nich kòrzëstac sygnie leno pasowny program do òbsłëgiwaniô lópków cyfrowi bibloteczi i w jedny chwilë mómë
przistãp do pierwòdrëków, periodików i lëteracczich tomików twòrzonëch w kaszëbsczim jãzëkù.
Westrzód wschòdzącëch edukacyjnëch i jinfòrmacyjnëch jinicjatiwów sparłãczonëch z kaszëbską lëteraturą mùsz je napisac ò zjawiszczach czësto procëmnëch.
Jidze tuwò ò Projekt Rastko Kaszuby [www.rastko.net], w chtërnym mòżna bëło nalezc przikładë kaszëbsczi lëteraturë i materiałë, jaczé jã òbgadiwałë. Pò pôrã latach
jistnieniô ten założony i mòderowóny przez Duszana Pażdzersczégò pòrtal òprzestôł
sã rozwijac z przëczënów – jak sã zdôwô – logisticzno-finansowëch. Je to swójnégò
ôrtu kùlturowi stracënk, bò pòrtal, chtëren béł projektã przédno slawisticznym, pòkazywôł kaszëbiznã na szeroczim planie jãzëków dzysdniowi Europë i dôwôł wiôlgą
mòżlëwòtã zapòznaniégò sã z kaszëbską tematiką. Szkòda, że w tim przëtrôfkù pasja jednégò człowieka nie sygła, żebë ùtrzëmac przë żëcym tak ambitno założoną
jinternetową starnã.
Jistno stało sã z dwùma periodikama, chtërne miałë swòjã jinternetową wersjã,
a terô felô cygnieniô dali. Mëszlã tu ò „Òdrodze” przistãpny w sécë jesz z dwa lata
temù, a terô jistniejący blós w jinternetowim adresu13. Mést felënk fùńduszów mô sprawioné, że nie òstôł zrobiony òpłacënk za wëzwëskiwanié domenë i serwera, przez co
òstôwô nama dzysô sëgac do te periodika leno w tradicyjny wersji, żebë duńc do czile téj-séj rzôdczich aktów artisticzny kaszëbsczi lëteraturë. W lepszi stojiznie są „Naji
Gòchë”, chtërne trzimią swòje bëcé w jinternece, chòc òd rokù nie robią aktualizacji
zamkłoscë jinternetowi starnë14. W przëtrôfkù tegò pismiona je widzec jak mòckò
wëdôwanié periodika je sparłãczoné z ùdostôwanim bùtnowëch financowich strzodków.
Redaktor magazynu – Zbigniéw Talewsczi – chòc nie promòwôł za baro kaszëbsczi lëteraturë w swòjim pismionie, a barżi zajimôł sã jinfòrmacyjnym gazétnictwã, z drãgòtą
nalôżôł materialné wspiarcé do twòrzeniô i kòlportowaniô titla.

Wëdôwiznowé òficynë
Promòwanié kaszëbsczi lëteraturë w jinternece przez wëdôwiznowé òficynë je kònsekwentné, chòc cãżkò rzeknąc, że mòże zadowòlnic. Z wëdôwiznów, chtërne pùblikùją
taczé ùtwórstwò, mùsz je wëmienic przédno Wëdôwiznã Region Jarosława Éllwarta, a téż Wëdôwiznã Rost Eugeniusza Prëczkòwsczégò. Wëdôwizna Region, jakô
jistnieje òd 1992 rokù, w òbrëmienim swòjégò meritoricznégò dzejaniô wëdôwô téż
kaszëbską lëteraturã we wszëtczich tak pò prôwdze ôrtach i fòrmach15. Przez swojã
13
14
15

Starna dzejała pòd adresã http://odroda.zk-p.pl/
Zdrzë: http://www.najigoche.kaszuby.pl/, przistãp 30.09.2011
Zdrzë: http://wydawnictworegion.pl/historia-firmy.html, przistãp 29.09.2011
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jinternetową ksãgarniã wcyg przedôwô pôrãdzesąt titlów autorów przédno dzysdniowëch, chòc nié wszëtczé z bédënków pòwstałë jakno dokôz Wëdôwiznë Region, le są kòlpòrtowóné dzãka niemù na prawach kòmisu. Zdrzący z blëska na drëczi
całowno pòchôdającé z ti òficynë, wôrt je wëmienic dokazë na binã Alekségò Peplińsczégò, liriczi Alojzégò Nôgla, Tomasza Fópczi, Hanë Makùrôt i òsoblëwie
wôżné dlô dzysdniowégò czëtińca antologie kaszëbsczi pòezji16. Z autorów, jaczi
nie pùblikòwelë w gdińsczi òficynie, a jich dokazë są przistãpné w Ksãgarni Regionu mòżna wëmienic chòcle dokazë na binã Anë Łajming i prozã Jana Natrzecégò.
Westrzód tak szerok reprezentowóny kaszëbsczi lëteraturë mòżna miec żôl, że mòderatorzë pòrtalu nie delë produktóm wicy jinfòrmacjów ò autorze abò lëteracczi specyfikacji. Chòc pòmëslelë òni ò mòżlëwòce pisaniô recenzji tëch pòzycjów, je widzec, że brëkòwnicë pòrtalu mało czedë z tegò kòrzistają. Môłą wënôdgrodą za to
są relacje z promòcjów ksążków òficynë zamkłé westrzód aktualnotów przédny
starnë Wëdôwiznë Region.
W jistnym dëchù prezentacji kùlturowégò produktu, chòc z mniészim òrganizatorsczim môchã, dzejô jinternetowô starna Wëdôwiznë Rost. Òficyna, jakô dzejô
pòd tą pòzwą òd 1998 rokù, kònsekwentno wëdôwô drëkã kaszëbską lëteraturã17.
Gwësnym dejowim wëbòrã miéwcë wëdôwiznë je pùblikòwanié materiałów sparłãczonëch z religijnym żëcym Kaszëbów i stądka téż pòchôdają rozmajité spiéwniczi abò ksążeczczi do nôbòżeństwa czë lekcjonarze. Òkróm tegò wëdôwiznowégò
profila Rost wëdôwô pòeticczé tomiczi autorów wchôdającëch dopiérze do lëteracczégò dzejaniô (debiutowelë w ti òficynie: Bòżena Szëmańskô, Robert Żmùda-Trzebiatowsczi, Michôł Piéper, Stanisłôw Bartélëk, Henrik Mùsa, Jerzi Barthelke, Maria Bòszke, Leòn Gòłąbk, br. Zbigniéw Joskòwsczi). Z szlachùjącą do ti
stojizną mómë do ùczinkù w przëtrôfkù kaszëbskòjãzëkòwi prozë (Rost òpùblikòwôł: Sztefana Fikùsa, Mariana Majkòwsczégò, Stanisława Bartelëka). Òficyna
Prëczkòwsczégò pùblikùje téż dokazë sparłãczoné z kaszëbsczim lëteracczim żëcym:
ò ùtwórstwie ks. Frãcyszka Grëczë czë biografiô Aleksandra Majkòwsczégò napisónô przez Augùstina K. Hërsza. Gwësną nowizną w òdniesenim do Wëdôwiznë Region je to, że pùblikòwóné są tuwò dzéle wëdôwónëch pòzycjów, co mòże
przekònac (abò zniechãcëc) czëtińca do kùpieniô ksążczi dónégò autora. Mòżna
bë miec nôdzejã, że ùdba z przedstôwienim próbczi stilu dónégò dokazu abò tomikù bãdze rozwijónô w przińdnoce, dzãka czemù dóny dokôz zacznie jistniec
nié leno jakò produkt przedôwaniô, ale téż jakno przikłôd kaszëbskòjãzëkòwi lëteraturë.
16
Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëcht. R. Drzéżdżón, G. J. Schramke,
Gdiniô 2004; Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji. 1991–2008, przërëcht. G. J. Schramke,
Gdiniô 2010.
17
Zdrzë: http://www.pryczkowski.com.pl/rost/index.php?option=com_content&task=view&id=
45&Itemid=39, przistãp 29.09.2011.
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W mniészim dzélu, tak pò prôwdze leno jinfòrmacyjno, pòkazywają artisticzną
kaszëbską lëteraturã na swòjëch pòrtalach taczé jinstitucje, jak Kaszëbskò-Pòmòrsczé
Zrzeszenié18 i Kaszëbsczi Jinstitut19. Do czësta nieprzëtomnô w gwôsny jinternetowi fòrmie bëła Òficyna Czëc Wòjcecha Czedrowsczégò, tak wôżnô doch dlô rozwiju kaszëbsczi lëteraturë i mającô nôwikszi kaszëbskòjãzëkòwi materiał. W nônowszim jinfòrmaticznym medium wëdôwizna ta nie nalazła metodë na wëkòrzistanié lëteracczich materiałów, chtërne miała, chòcbë w nôprostszich promòcyjnëch fòrmach,
nie gôdającë ò apartno dzejającym pòrtalu òficynë20.

Lëteracczé karna i ùtwórcowie
Z kaszëbskòjãzëkòwëch lëteracczich karnów do krótczi analizë pasowné je leno
òkrãżé Zymkù. To niefòrmalné karno ùtwórców, jaczé pòwstało 10 lat temù, òd
zôczątkù jistnieniô rozmiało achtnąc cyfrowé strzodczi przekazywaniô tak, żelë jidze ò kòmùnikacjã z czëtińcã, jak i w lëteracczi tematice21. Pòwstanié jinternetowi
starnë i kònsekwentné ji aktualizowanié stało sã pòzytywną znanką bëtnoscë młodi
kaszëbsczi lëteraturë w sécë, chòc i tuwò je widzec felënk kònsekwentnégò aktualizowaniô zamkłoscë. Pòrtal mô w se pôrã dzélów, z chtërnëch nôwôżniészi to panel
z biogramama i dokazama sztërnôsce nôlëżników Zymkù. Niejedné z biogramów są
pisóné na pòwôżno, a niejedné szpòrtowno, nôwôżniészô je równak sprawa przistãpnoscë jich tekstów, chtërne òtmikają sã chùtkò i bez jiwrów. Je widzec, że wëbòrë
dokazów òstałë zrobioné z namëszlenim i mają bëc znankòwné dlô profilu ùtwórstwa.
Mòżna bë zwikszëc wielënã przikładów tegò ùtwórstwa, le z drëdżi stronë ni ma
taczégò mùszu, skòrno niejedny z ùtwórców mają swòje priwatné starnë. Òsoblëwie
wôżnym partã pòrtalu Zymkù je Fòrum, chtërno pòkôzywô diskùsje tak ò òrganizacyjno-towarzësczi tematice (sprawë pòtkaniów czë promòcji), jak i lëterackò-jãzëkòwi
(np. problem zapòżëczeniów z cëzëch jãzëków, labializacjô jãzëkòwëch fòrmów).
Òsoblëwie w tim drëdżim dzélu autorowie Zymkù pòkazywają sã jakno wmaklewny, czasã ferticzny diskùtańtowie i lëteracë. Baro to dobrze swiôdczi ò bezùstôwny
starze ò swój artisticzny jãzëk i fòrmã kòmùnikacji. Z jinternetowi starnë Zymkù
mòżna téż darmôk scygnąc zamkłosc apartnëch numrów almanacha karna, co
pòzwòliwô achtnąc jintegracyjny wëmiar taczi wëdôwiznë.
18

http://www.kaszubi.pl/?p=page&page_id=1078, przistãp 3.10.2011
http://www.instytutkaszubski.pl/oferta_00.html, przistãp 3.10.2011
20
Na dzysô wikszosc nowò wëdónëch pòzycjów Òficynë Czëc nalôżô sã w jinternetowi ksãgarni
Wëdôwiznë Region, co je jedurną fòrmą promòcji òpùblikòwónëch dokazów.
21
Zdrzë: http://www.zymk.net/zymk-o-co-tuwo-jidze; G. J. Schramke, „Zymk” – wspòmink ò zôczątkach, „Stegna” 2011, nr 1, s. 11–14; D. Kalinowsczi, Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé
òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Majkòwsczi, „Stegna” 2011, nr 1, s. 2–8.
19
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Nônowszô kaszëbskô lëteratura je téż przëtomnô na kaszëbskòjãzëkòwëch starnach autorów. Nié wszëtczé z tëch starnów są òsoblëwie bòkadné w tekstë, le kòżdô
z nich wërazno prezentëje lëteracczé dobëca w jinternetowim medium. Nôbarżi fùlno
prezentëją sã pòrtale Rómana Drzéżdżona, Tomasza Fópczi i Janusza Mamelsczégò.
Ù pierszégò z nich nalézemë nié leno artisticzné ùtwórstwò (liriczi, fragmentë prozë),
ale i pùblicysticzné tekstë tak w szpòrtownëch òdmianach, jak i barżi jinfòrmacyjno-ùżëtkòwëch. Je to ò tëli wôżné, że w jednym môlu mòżna zbadérowac bòkadną
lëteracką aktiwnotã Drzéżdżona jakno felietonistë, pòetë, prozajika, esejistë czë dzejarza kùlturë. Starna, zdrzącë na grafikã, je zbùdowónô przezérno, z wiele pòwrózkama do jinëch zdrzódłów jinfòrmacji ò Kaszëbach, zaprojektowónô bë przekònac
do kaszëbsczi tradicji tak kaszëbskòjãzëkòwégò, jak i pòlsczégò czëtińca22. Pòrtal
Tomasza Fópczi to drëdżé z bòkadnëch zdrzódłów kaszëbsczi lëteraturë. Mòże nawetka lepi bëłobë tuwò pòzwac gò zdrzódłã mùzyczi i lëteraturë, bò òkróm tekstowëch lopków, nalézemë na starnie bëlny zestôwk mùzycznëch dokazów, chtërne
zjiscywają metodã ùczbë kaszëbsczégò jãzëka przez spiéw23. Nawigacjô pò starnie
Fópczi je letkô, zamkłosc òtmikô sã bez jiwrów, a całownota robi wrażenié starnë
baro „dialogòwi” i òtemkłi na terôczasnégò brëkòwnika.
Wzglãdno bòkadno wëzdrzi pòrtôl Janusza Mamelsczégò, ùtwórcë përznã starszégò òd wëżi wspòmniónëch, chtëren na swòji starnie pùblikùje pòezje, prozã, tłómaczënczi i wiérztë dlô dzecy24. Minusã ti starnë je ùcãżiwającô swòją agresywnotą reklama, jakô zawôdzô w kòmfòrtowim czëtanim dokazów. Prostszą technologiczno pòstacją i mni wielną w dokazë zamkłosc mają jinternetowé starnë Hanë
Makùrôt (http://meta-fizyka.blogspot.com/), Alicji Sczibë (http://ala.kaszubia.com/category/oglowo) i Adama Hébla (http://szadi.kaszubia.com/), Tomasza Ùrbańsczégò
http://tomk.kaszubia.com/ i Matéùsza Titusa Meyera (http://tites.kaszubia.com/). Ne
pòrtale w dzélu wëzwëskiwają fòrmã bloga, a w dzélu òstôwają przë tipicznym ùkładze załóżków z tematicznyma pòdstronama. Wôrt w tim placu dac bôczenié na niebanalną grafikã starnów piszącëch Kaszëbków, chtërne mają starã nié leno ò tekst,
ale znaczeniowi òbrôz.

22
23
24

Zdrzë: http://www.belok.kaszubia.com/, przistãp 5.10.2011
Zdrzë: http://www.fopke.pl/, przistãp 5.10.2011
Zdrzë: http://mamelski.yoyo.pl, przistãp 5.10.2011
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JÃZËK KASZËBÓW
Z ÒKÒLÉGÒ KÒSCÉRZËNË
– II PÒŁ. XIX STALATA
Tadeùsz Linkner

nóné są nama tekstë mòwë Kaszëbów z XIX stalatégò z pôłniô
negò regionu, zapisóné bez badérów i lëdzy, co zajimelë sã pisanim, ale wôrt téż dac bôczënk na pisemné wëpòwiescë kòrespòńdentów pòmòrsczich gazétów, do jaczich mòże zarechòwac chòcbë Andrzeja Landowsczégò, chtëren w latach 1881–82 pisôł do toruńsczégò
„Przyjaciela”. Pòmijóm ju wszelczé zdarzenia dôwóné w jegò lëstach,
jaczé pòdpisowôł nôprzód „Jedroch Fein. Kaszeba”1, nie zdrzącë kòl
tegò na jinterpùnkcjã, bò rôz dzelącë ne słowa kòmą, jiną razą łącząc
mëslnikã. Jakno, że nie jem jãzëkòznajôrzã to nie mdã na mòc tegò
rozwôżôł, leno mdã miôł starã pòdac ne znaczącé, z racji zawiartëch
w nich zamkłosców wëpòwiescë negò autora. Mòże jesz tu dodac, że
Jãdroch napisôł do „Przyjaciela” leno szesc lëstów, z chtërnëch pierszé
sztërë bëłë pò kaszëbskù, a dwa slédné pò pòlskù.
Pierszi, a tej dopiérze piąti lëst, zaczął òd pòzdrowieniô, jak no
wnenczas zaczinało sã wnetka kòżdą epistołã, to je chwôląc Bòga.
Równak tuwò nie je to tak wôżné, jak w nym pierszim lësce zarôzka
pòtemù no dolmaczenié, że dlôte donąd do „Majsterka”, to je przédnégò redaktora „Przyjaciela”, Jignacégò Danielewsczégò nie pisôł, bò
wzbróniôł sã jakno Kaszëba pòlaszëc. Do te dodô tu so jakno Kaszëbie epitet „urodlewy”, co nié tëli miało znaczëc pò pòlskù „urodziwy”,
co barżi „rzeczywisty”, „prawdziwy”. Chòc znającë nen epitet „fejn”
z pseudonimã Jãdrocha, mògło to z nim jakòs wespółbrzëmiec, bò
„fejn” i „urodlewy”, to synonimë.

Z

1
Wszëtczé wëjimczi i cytatë przëtoczoné są w òriginalnym zôpisu zastosowónym w badérowónëch lëstach.
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Tej prowadzącë dali no òbgôdanié, Jãdroch równak sã òbdô, i to wedle przësłowiowi rzeklënë, że nen mack, co lepi robi jak mòże, i wësle z pòdkòscérsczégò Lubania swòjã pierszą kòrenspòndencjã do Majsterka, a òbgôdónô tu ji zapòwiesc, wedle XIX-stalatny gôdczi, tak bãdze brzëmiała:
„Niech będze pochwolony Jezus Chrystus! Kochany Panie Mejsterku! Ju
od porę niedzel webierąm sę, abe co do Wos napisac, ale beło mnie tak jakos, że to jo jako urodlewy Kaszeba tak decht ni mogę poloszec, le godąm,
jak mnie nanka nauczeła. Ale nareszce umeslełem so tak, że ciep ten, co lepi robi jak może, i piszę”2.
Czedë kùreszce rozsądzy, że napisze pòstãpny lëst, przëznô sã, że długò sã do te
brôł. Pò prôwdze! Żebë napisac pierszi, biôtkòwôł sã ze sobą pôrã tidzeniów (niedzel), a tej òd drëkù pierszégò do drëdżégò minãło wiãcy jak dwa miesące. Żlë nawetka rzecze, że miôł wiele robòtë w pòlu, bò prawie sadzył bùlwë, to pierszé dolmaczenié nié le to mògłobë znaczëc, ale téż jiscënczi, jaczé miôł z napisanim lëstu
do gazétë. Pamiãtającë zôs ò kaszëbsczi słowiznie, do tamtégò pierszégò wërażeniô,
jaczé jinaczi dolmacził Sztefón Ramùłt w „Słowniku języka pomorskiego czyli
kaszubskiego”, mòże dopisac „bulwe”, „perzynka” i „muca”, co są w nym słowarzu a jaczé znaczą nadczidłé ju tuwò „ziemniaki”, „troszeczkę” i „czapka”.
„Ju dosc długo sę webierąm, znowu co do Przejocela napisac, ale to le tak
nie jidze, jak be to chto chcoł. Me tu tero bele w nowiększy roboce, bosme
sadzele bulwe, chtórne u naju ubodziech ledzy są gruńtem wsześciego pożewienio. Ale tero, Bogu dzęka, uprzątnęnisme sę z nimi i znowu perzenkę więcy je czasu, o strawę duchową sę starac. Noprzód tede zdijmąm moją mucę
i odzewąm sę słowy naszech ojców: Niech będze pochwalony Jezus Chrystus!”3.
Òkróm tegò z pierszégò lëstu Jãdrocha nót je pòdac i taczé sekwencje, jaczé dozwôlają pòznac jiné kaszëbsczé òkreslenia, chtërne fùnkcjonowałë w jãzëkù nenczasnëch
pòdkòscérsczich i na gwës téż jinëch Kaszëbów. Tak z pòdónégò w „Przyjacielu” wiadła ò pòbicym w Grabówkù żëdowsczégò hańdlarza, chtërno òkôzało sã leno klapama, mòże za Jãdrochã pòdac, że czej lëdze ò tim czëtelë, „tej meslele, że to le
samni mordorze mieszkają w nym Grabówku”, kò „mordorz” to „morderca”.
Gôdającë ò emigracji lëdzy z òkòlégò do Americzi, béł rôd, że z jegò wsë
wëjéżdżô le jedna pòlskô familiô. Rozmieje sã „pòlskô” mùszi tu rozmiec, że
kaszëbskô. Pòdôwającë przëczënã nëch wëjazdów za òcean, równak wërzeknie taczé
2
3

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 13, s. 3.
Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 23, s. 3.
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zdanié, chtërno nieletkò je dzysô zrozmiôc. Kò nie nalézemë słowa „luszyne” w słowarzu Ramùłta, chtërnym jakno nôblëższim, zdrzącë na czas wëdaniô, mòże sã tu
pòsługiwac. Nie nalézemë jegò téż w pòdónym na kùńcu lëstu słowarzkù, co gò
za sztócëk pòznómë. Temù pamiãtającë ò tim „luszyne”, jak tedë to zrozmiec?
„Nowięcy cy ledze skarzą sę na panów, ze wjedno luszyne im dowają, a potym im cężko mniesce sobie wenalezc”4.
Pòtemù zamkłosc lëstu nie je tak drãgô. Jãdroch pisze doch ò tim, jak jeden pòlsczi
pón chcôł sprzedac fòlwark w Lubieszënie jaczims „innoplemnińcąm”, i bãdze na to
rozgòrzony. Temù że z pisanim i czëtanim dobrze bãdze so radzył, wiãc gwësnô
żëjącô w jegò wsë białka przëniosła mù lëst òd sëna, bë ji przeczëtôł. I tedë òkôzało sã, że wëjachôł òn do Americzi (gwës z òjcã) „małym knopiciem”, czedë to jesz
nie chòdzył do szkòłë, ale czile lat pózni swòji rodny mòwë nie zabéł, bò „Tero pisoł z Ameryci ju jako taci kąsk podrosły benjel dosc dobrze po polsku”5. Znôwù czej
spòtkôł we wsë cziledzesąt „andwersburszów”, to pòzwie jich nôprzód pò pòlskù
„obieżyświatami”, pòtemù naléze barżi swójsczé na nich miono „oblecyswiatów”,
zdrôdzającë, jak Kaszëbi radzëlë so z cëzym słowã. Le czedë dzecë bãdą pò zëmie
chòrzëc na difterit, mdze ną chòrosc pòzéwôł wnetka tak samò – „dypterytus”. Co
prôwda dzãka słowarzkòwi, ò chtërnym ju bëło a jaczi za sztërk pòznómë, taczé zdanié: „Lechą też tu mąme pastwę; żebe le sę zdzebło cepli zrobiło, to zaro naju
kwek wykaszerujema na buten”6, òkôże sã zrozmiałé, ale nié we wszëtczim, bò jak
z ną „pastwą”, co miało znaczëc na „wypas” abò na „pastwisko”. Przë leżnoscë
dowiémë sã, że Jãdroch temù tak gòrlëwie czëtôł „Przyjaciela”, bò rëchli znôł „Przyjaciela Ludu”, jaczégò Jignacy Danielewsczi pòtemù przeniósł z Chełmna do Tornia, krócy gò pòzywającë i òd 1875 rokù dali wëdôwającë. Kùńcził zôs Jãdroch swój pierszi lëst do „Przyjaciela” taczim słowã, jak to czedës bëło w lëstach
pisóné:
„Pozdrawiąm pana Majsterka z białka i decami jako i wszescich, co prze Przejocelu pomagają. Kusząm rączcie i ostaje z gwesnym szacanciem żeczliwym
druch (h) em”7.
Żebë dlô kòżdégò czëtińca toruńsczégò „Przyjaciela” zamkłosc pisónégò pò kaszëbskù
lëstu Jãdrocha bëła zrozmiałô, Redakcjô dała na kùńc przëpis, w jaczim dolmaczëła
drãdżé słowa. Jak ju rëchli tu bëło rzekłé, nie bëłë to wszëtczé nieznóné słowa, bò
4
5
6
7

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 13, s. 3.
Tamże.
Tam.
Tam.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:19

Page 97

Referatë

97

jak më sã ju doznelë, jesz jiné mògłë bëc dlô nenczasnégò niekaszëbsczégò czëtińca
niezrozmiałé, ale dzãka temù chùtkò zredagòwónémù słowarzkòwi zamkłosc lëstu
mòżna bëło ju jakòs zrozmiec. Òkróm tegò taczi przëpis béł mądrze wëmëszlony,
bò nawetka „Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego” Sztefana Ramùłta
jesz nie bëło. Zôs chto wzął sã w Redakcji „Przyjaciela” za jich dolmaczenié, ni
mòże bëlno rzeknąc, chòc to bë mógł bëc Hieronim Derdowsczi, chtëren wnenczas
w Torniu mieszkôł i z „Przyjacielem” jak téż z „Gazetą Toruńską” miôł blësczi
kòntakt, w ny slédny mdące redachtorã òdpòwiedzalnym. Temù chtëż bë mógł lepi
znac w Redakcji „Przyjaciela” kaszëbsczi, jak nié Derdowsczi! Mòże tej rzec na gwës,
że chòc pòdpisała sã pòd nym dolmaczënkã Redakcjô, to prawie Derdowsczi wzął
sã za zapòwiesc i dolmaczënk nëch niechtërnëch kaszëbsczich dialektizmów. Kò
gôdô ò tim pòwòłanié sã na „kaszorek”, tec leno na Kaszëbach tak pòzéwóny béł nen
rëbacczi atribùt.
„(Wyjaśniamy niektóre wyrazy z powyższej korespondencji, które nie wszystkim będą zrozumiałe – Perzynkę: troszeczkę; knopik: chłopczyk; benjel: (niemieckie bengel) łobuz; kwek: chudoba, bydło; na buten: na dwór, na pole;
wekaszerowac: (właściwie wyrzucić ryby z kaszorka) wypędzić; białka: białogłowa, młoda kobieta, żona; gwesny: prawdziwy. – Redakcja)”8.
Tak mòże òbgadëwac kòżden pòstãpny z szesc lëstów Jãdrocha, chtëren żił w kaszëbsczim Lubaniu abò dzes kòle niegò. Temù że nôwôżniészô je jegò wëpòwiesc,
tej niech gôdô. Niech tak gôdô, jak miôł starã zapisac swój głos w lëstach do „Przyjaciela”.
Tak pòwiôdôł, czedë w Liniewkù swiãconô bëła Bòżô Mãka:
„Ksążek bardzo ładniuszko prawił, jak to krzyż z wizerąnciem Pana Jezusa
mąme mniec w poszanowanio i nojgweszniejszego mniesca międze obrazame na scanie mu ustępowac. Wiele ledzy słuchało ny piękny nouci, a strzeche i biołcie a nawet beńłowie miele łze w oczach”9.
Jakno wierzący, ni mógł bëc cëchò, czedë lëdze robilë w swiãto:
„W Boże Cało, co jednak je duże święto, doł w naju kreisu jeden żydzci pąn
strzydz owce. Swoim mniemieccim ledzom to le nakozoł, żebe do tego przeszle i przyszle. Polscim ledzom to mowił, że cze chcą, to niech przyńdą
też. I przeszła większa częsc polscich kobiet w Boże Cało strzydz żydzcie
owce, a żedzesko ich nie odegnalo”.
8
9

Tam.
Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 29, s. 3.
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Lëchò òceniwôł rozmajiti pisënk nôzwësków:
„Co to tu u naju je za galamatyjasz z pisownią imion, to we ju wierę ani niebędzece chceli wierzec. Polście imię Studziński widzołem na włosne ocze pisane: Studinski, Studinsky, Studynski, Studynsky, Studczynski, Stodczynski,
Stodczynske i nareszcie Studziński. Imię Breska: Breske, Bräske, Breski, Bresky, Brzeske, Brzeska. Imię Sierocki: Sirocky, Syrocki, Cirotzke, Cyrotzky,
Cerocke, Cherocke i Sierocki. Nieskończył bem, zebem Chcoł wszescie mi
znane odmiane imion Wąm podac. Najgorsze przetem je to, że ci ledze sami
przeciw taci krętaninie swoich imion sę niebronią”10.
Òpòwiôdôł, co komù w òkòlim sã zdarzëło, np. chto béł òkradłi. I rozmiôł to szpòrtowno òpòwiedzec:
„W Nowy Karczmie zakrod sę niedowno nocą do kremu goscinnego Szleimera taci biedny wędrowny i począn so tam gospodarzec po swojemu. Weszukoł
so tam ibercyn latowy pana goscinnego, cygarów, sera, kołocza, wina itd., a bełbe i kasę wyprożnił, ale pąn Szleimer przebudzony nym trzasciem, przybieg
w koszuli do kromu ze swiatłem i uzdrzoł swego nieproszonego gosca, ale przetem tak sę werzas, ze doł złodzejowi w swoi obecności z całym ladąnciem
odyńc. Mioł pomesilenie na jednego łobuza w modnych okulorach, co za dnia
u niego sę bawił i pisoł o nym przypodku kuncwoccim do Koscerzny do swoi
matci, a ta na trzeci dzen pokozała więcy odwodzi, niż ji syn, bo nego złodzeja na strase w miesce poznała i z pomocą przechodniów przetrzemała, poczęstowawszy go przetem tak a la Kantorowicz porę zausznicami”11.
Widzôł sã jemù spòsób na kradélca:
„Panu z Małego Będomina ukradle też tero niedowno 14 korcy żeta ze spichrza. Złodzeje bele zajechani po no zboże w jednego konia, ale trafiele
na swojego. W nym żece trofioł sę óws. Nen pąn rozesłoł zaro do wsześciech
okolicznech młenów zawiadomienie z prosbą, żebe, skorno tacie a tacie żeto
sę do mlenio naleze, mu dale znac. I nie brukowoł długo czekac, a złodzeja
ju mnioł. Pąn mejster od branio uzdrzy sę pewnie wnet w komorce, gdze słuńce i mniesądz nie srodze przeswiecają”12.
Ò nëch co wëjéżdżają za robòtą do Americzi napisze jesz rôz w czwiôrtim lësce. Leno ną razą ju jinaczi, temù że emigrańcë mdą Kaszëbama z kartësczégò pòwiatu.
10
11
12

Tam.
Tam.
Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 23, s. 3.
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„Bełem nie tak downo w jedny koscelny wse w krejsu kartuścim. Webierało
sę tam z tądka prawie szesc polściech famnilijów do ty nieszcesny Ameryci.
Rozmowiołem z nimi, to mi powiodale, że ju maja tam krewnech i że cy im
dobrze piszą, więc sę niczego nie boja. Bele to ledze werobni, ale bele i ogrodnice. Ciejm ich pytoł, cze ich będze tęskno za naju pioszczestemi polami
i za senym raduńscim jezorem, to se le smniele. Staro matka jedny młody
białci, chtórno też wejeżdzała, barzeczko płakała. Ale na (ta) młodo na nią
jesz wadzeła, że ni mo so to brac do głowe, że choc sę może ju nie oboczą,
to Pąn Bóg je wszęde ten sąm a gwes i koscołe. Całe branie tech ledzy wcole nie robiło wrażenio, jak be le z lekkomeslnosce w tak daleką drogę sę puszczale. Cóż za żorota, tak patrzec, że naju ledze tak swoje sedzebe opuszczają, a nienaszy w ich mniesce prawie gwołtem sę cesną!13”
Zadzëwòwóny tim, że nie je jima żôl rodny zemi, nie pòchwôli jich za to i skònstatëje
to dwùma wersama z „Psalmu miłości”, chtëren nalezc mòże, chòc jinaczi pòdóny14, w „Psalmach przyszłości” Zygmùnta Krasyńsczégò:
„Niczym Syber, niczym knute, niczym utropienio mól,
Le Narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból”15.
Znôwù w pòstãpnym akapice, nié tëli co bez szacënkù co nawetka pògardlëwie, rzecze ò gwësnym „panciu”, jaczi bë chcôł, żebë na Kaszëbach dzecë w szkòle nie
spòtikałë sã z pòlsczima tekstama, jaczé baro szkòdzą jich ùczbie niemiecczégò
jãzëka. Wedle Jãdrocha nôlepi bë bëło, czejbë w szkòle ùczonëch bëło jesz wiãcy
jinëch jãzëków, ale nôpierwi òne bë miałë bëlno pòznac swòjã òjczëstą gôdkã. Ùznac,
że mëslôł tu ò rodny kaszëbsczi gôdce, bëłobë jinterpretacyjnym nadùżëcym, jeżlë
tak czãsto w swòjëch lëstach gôdôł ò pòlskòscë, a na kùńc negò dzélu ò czëtanim
pòlsczich gazétów, chtërne są lepszé òd niemiecczich pismionów.
„Godołęm też w nym krejsu z jednym panciem, co mo polście przezwisko,
ale ciej godac zacznie, to jak jaci nieprzejocel polściego norodu. Godalesme
o naju szkołach, to mowił, że naju kaszebścim szkołąm srodze jesz szkodzą
polście pisma, nibe w mniemczeniu dzecy. Lada polście pisemko – mądrowoł dalej nen pąnk – co nie je wortne, żebe je w gołą rękę wząn, cheba bez
rękawicę, znęco sę nad szkolnymi że po mniemniecku uczą, a kożdy Kaszeba, chtóren do Majsterka co napisze, to samo. Joc mu zaro na to odpowiedzoł,
13

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 51, s. 2.
Bëlno bë miało brzëmiec: „Niczym Sybir – niczym knuty/ I cielesnych tortur król!/ Lecz narodu
duch otruty -/ To dopiero bólów ból! –”.
15
Tam.
14
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ale ty zorce ledzy to trzeba bez przestanku to samo powiodac, jako że mają,
co to sę taciech rzeczy tyczy, barzo zaboczną głowę. Dlo tego powiodom mu,
co ju tysąc razy inszy powiedzele i jesz sto mnilijąnów razy ciej będze trzeba powiedzą, że nąm je nawet srodze mniło, że naju dzece po niemiecku sę
uczą, tak jak też jesz mnilijbe nąm beło, żebe panowie szkólni i po fręcuzku,
po andzielsku, po włosku, po łacenie i t. d. nasze dzece uczele, ciej le to może bec; boc be to im wszetko le na pożetk weszło, ale żebe przedewsześcim
nopierw ne dzotcie naszy mowe sę nauczełe, jak me godąme...”16.
Temù że òkôże sã jemù blëskô sprawa wëbòrów, tej prawie ò nich w pòstãpnym akapice rzecze. Tuwò bë mógł wszëtkò zrozmiec, czejbë nié te „weląnki”, jaczich nie
nalézemë ù Ramùłta.
„Że nama z weląnkami dobrze poszło, to we wiece, ale jednak i tu muszę cos
dodac. W naju wiosce cilku nie beło zapisanych do liste wyborczy i dlo tego
muszele od stołka weląnkowego czele urne, jak we to tam z wesoka wierę nazewoce, bec oddaloni”17.
Przë leżnoscë mòże tu słowã Jãdrocha rzeknąc, jak to niechtërny panowie zmùsziwelë Kaszëbów do welowaniô na Niemców.
„We wse Dużym Liniewie też chłope wiele głosów oddałe na Kalksteina z Klonówci, a to z ty przyczyne, że ju sę swego p. B., chtóren krótko przed wyborami zamer, nie bojele. Bo poci nen pąn B. żeł, to choc beł katoleciem, wewierół
na swoje polście chłopstwo nocesk, że muszało za mniemniecką stroną głosowac”18.
Jak zachòwiwelë sã òb czas wëbòrów Żëdzë, téż mùszi tuwò napisac. Tim barżi, że
Jãdroch nie czerëje sã żódnyma ùprzedzeniama i òpisëje sytuacjã i zdarzenia, jak wié
i widzy; rozmieje sã, pòmijającë zdecydowóny agresywny tón sczerowóny do zabòrcë.
Dolmaczi to w jaczis spòsób relacje Derdowsczégò ò Żëdach w „Czorlińskim”, ale
to leno tak przë leżnoscë. Nie zdrzącë na to, tuwò z Żëdama, chtërnyma nawetka temù,
że mają taczé proniemiecczé zachòwanié wespółczëje, bëło tak:
„Naju Żede, co przed tym wiedno nama przyrzekali, choc ich nich o to nie proseł, że z nama głosowac będą, zdradzele jak zawde i głosowale z Mniemcami. A jednego chłopa, co polście kartcie roznoseł, to wezewoł jeden Żyd
16
17
18

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 51, s. 3.
Tam.
Tam.
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„szweinigel”. Możec on jesz i ten szachrajści ludek sę nawrocy, ale tym czasem u naju nowięcy kożdy Żyd trzyma sę mniemczyzne jak pijany płota, a ani
sąm hep! hep! slepi im nie otworzeł”19.
Że napòmnienia Jãdrocha dałë jaczis brzôd, co nawetka mòże ùznac za efekt jegò
òbiektiwnégò jinfòrmòwaniô czëtińców „Przyjaciela”, mògło chòcbë ùdokazniwac
wiadło ną razą ò Pòlôchach:
„Ten pąnk, co przed swoje przezwisko w polskim języku wszędze von pisywał,
ju sę poprawieł i opuszczo nen przydatk; ale nen wieldzi pąn, ten na zgorszenie
świata wstecz do swego krawca Polokana pocztowy Karce po mniemniecku pisywa. Jak Majsterek meszli, nie beł be to czas w nen kobeli łeb zazwonic?”20
Na tim bë mógł skùńczëc cytacje z lëstów Jãdrocha, sélónëch bez niegò z Lubania
w latach 1881–1882 do toruńsczégò „Przyjaciela”, bò dôwają òne bëlny òbrôz nenczasnégò jãzëka mieszkańców pôłniowëch Kaszëb, kònkretno Kaszëbów z òkòlégò
Kòscérzënë. Kò Jãdroch òkróm jednégò przëpôdkù, czedë zmilił sã i pòdpisze sã
gwôsnym mionã i nôzwëskã przëznôwô sã wcyg, że je Kaszëbą. A to, że ò mieszkańcach swòji wsë, jak téż ò nëch z òkòlégò, gôdô, że są Pòlôchama, to zrozmiałé,
żlë czëlë sã Kaszëbama i Pòlôchama. Zresztą Jãdroch pòdôwô to baro rozëmno,
pòdóbno dobrze, jak radzy so z redagòwanim lëstów. Kò prôwda, że nie znómë jegò
wësztôłceniô, ale ni mùszało òno bëc leno spòdleczné. A zdrôdzô to nié le pòchwôtné
i biegłé epistolarné słowò czë ùdałé wëzwëskanié przësłowiów, ale téż znajomòsc
epòpeji Derdowsczégò i naszi romanticzny lëteraturë, ò czim swiôdczi rozëmné wpisowanié w narracyjną wëpòwiesc pòeticczich cytatów.
Dlôte, żebë òbgôdanié epistołów Jãdrocha bëło fùlniészé, wôrt je jesz pòdac jegò
przësłowia, ne wërzekłé pò kaszëbskù jak i ne pò pòlskù, a téż zdrzódła cytacjów.
W lëstach Jãdrocha trôfiómë na taczé przësłowia i lëdowé rzeklënë, jak:
„ciep ten, co lepi robi jak może”,
„a tu mosz Kuba jaje”,
„żebe leleka z mniechem gonił”,
„ciej Gode czorne, to Wielkanoc bioło i znowu odwrotnie”,
„uczę (yć) księdza pocerza”,
„ztąd wierę ani Salomonnic nie wedobędze”
„jak be celok ludzcim głosem do mnie przemówił”,
„taka pogoda, że podła wnika na dwór żal człowiekowi wynękać”
„śnieg tak sypie, jakby wszystkie żydowskie bebechy się rozdarły”,
19
20

Tam.
Tam.
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„co w zapusty pies szczeknie, to trzeba jeden (pańtuch) zjeść”,
„plotę kipki opałki, trzy po trzy, sęk pałek, trzy plapy, sześć nóg”,
„Prędzej zginą rzeki, góry, niźli Polska i Mazury”,
„drudzy zaś to do pióra tak skorzy, jak nie przymierzając Niemiec do postu”,
„jak chleb z masłem jeść”,
„(słuchali) jak niemieckiego kazania”,
„lunął deszcz jak z cebra”,
„dozwolił Pan Bóg urość, dozwoli i zebrać”.
Zôs z cytatów mómë tuwò z Kòchanowsczégò „Pieśni świętojańskiej o sobótce”:
„Święta przedtem ludzie czcili,
A przecie wszystko zrobili”;
„Boga, dzieci, Boga trzeba,
Kto chce syt być swego chleba”;
z satirë Adama Naruszewicza „Głupstwo”:
„Miedzy głupimi żyjem, głupich znajdziem wszedzie,
Kto z cudzych głupstw nie mędrszy, głupcem większym będzie”;
z Zygmùnta Krasyńsczégò „Psalmów przyszłości” (nié za baro dokładno, bò z jinszim drëdżim wersã i z kaszëbsczim słowã „mól” a téż miast „lecz” – „le”):
„Niczym Sybir, niczym knuty,
niczym utrapienia mól,
Le Narodu duch zatruty,
to dopiero bólów ból”,
téż z „Ziemiaństwa polskiego” Kajetana Kòzmióna:
„Ty sam zaprzęgaj woły póki pora sprzyja,
Niechaj się wóz za wozem szybkim pędem mija,
Szarpkim rzutem napełnij snopami zapole,
To twoje, coś uchronił przed słota w stodole,
A gdy radosnie piesni pod niebo się wzbiją,
I dłonie pracowite wieniec ci uwiją.
Gotuj ucztę”21,
21

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1882, nr 36, s. 3.
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a nawetka dwa wersë z felietonu Henrika Senkewicza „Chwila obecna”, jaczi nen
pisôrz òd 1875 rokù dôwôł do warszawsczi „Gazety Polskiej”:
„A jednak dzisiaj na dobrach szlachcica
Przeważnie ciążą te listy zastawne”,
dze pierszi wers Jãdroch zmienił:
„Ale też zato na dworze szlachcica”,
dodôwającë òd se i kòl tegò ùdokazniwającë swój pisarsczi kùńszt:
„Czeli, mowme prosto, jak na Kaszubę przystoi, dłudzie”22.
Òkróm tegò znôł Jãdroch epòpejã Derdowsczégò, czëtającë ji sztëczczi nié le dzélama w „Przyjacielu”, dze bëła drëkòwónô òd 1879 òd nr 51 do nr 13 w 1880 rokù
pòd titlã „O reboku Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł”, ale przede wszëtczim
mającë dostãp do ji całégò tekstu, jaczi ùkôzôł sã w 1880 rokù w Toruniu.
Tej co jesz mòże rzec ò kaszëbsczich lëstach nieznónégò nama Andrzeja Landowsczégò vel Jãdrocha? Mést to, że jich zamkłosc zdradzywô mądrégò a òczëtónégò
autora, chtëren, czejbë nié jegò nieszczãsny kawel, miôł szanse stac sã dobrim
kaszëbsczim pisarzã. Bò ùdokaznił, że mô talent i ùdało rozmieje władac mëslą
i słowã.

22

Tam, 1881, nr 29, s. 3.
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„PRÔWDZËWI KASZËBI
SĄ W KARTUZACH”,
TO JE PÔRÃ SŁÓW Ò REAKCJI
NA KASZËBSCZÉ TEKSTË
W KÒSCÉRSCZI GAZÉCE
Dariusz Majkòwsczi

rt kaszëbsczégò jãzëka, jaczégò ùżiwają mieszkańcowie kòscérsczégò krézu, dosc mòckò apartni sã òd lëteracczi kaszëbiznë.
Nôbarżi znankòwné apartnoscë to felënk labializacji i jinicjalny przëzwãk. Chcemë dodac, że w sami Kòscérznie lëdzy, co gôdają pò kaszëbskù, ju wnetka ni ma czëc. Na szczescé w wikszim dzélu wsów kaszëbizna je wcyg żëwô i zdôwô sã (chòcle na przikładze mòjich domôcëch
Wąglikòwic), że sã nie copie, ale nawetka kąsk rozwijô. Wiele mòjich
drëszków i drëchów ze spòdleczny szkòłë, chtërny w szkòłowëch latach nie gôdelë ze sobą pò kaszëbskù, dzysô na codzéń kôrbią w pôłniowi òdmianie rodny mòwë (np. z mòji klasë, do jaczi chòdzëło 20 sztëk
dzecy, tikô to sã 6 lëdzy). Szkòda leno, że nie je to przenôszóné na
gôdkã z dzecama – tuwò, jistno jak na całëch Kaszëbach, stojizna je
baro lëchô.
Mëslącë ò wprowôdzenim kaszëbskòjãzëkòwëch tekstów do prowadzony przeze mie Kòscérsczi Gazétë bòjôł jem sã tej, że dlô lëdzy
wëchòwónëch na gôdce, jakô baro apartni sã òd lëteracczi, pòtkóm sã
z protestama, chtërne są czãsté òsoblëwie na nordze. Tam wiele razy
mòżna czëc słowa: To nie je nasza kaszëbizna. Piszta pò najémù.
Timczasã òkôzało sã, że taczi reakcji do czësta ni ma. Czedë
na brëkòwnotë tegò tekstu zrobił jem môłą anketã (westrzód 40 lëdzy, co gôdają na codzéń pò kaszëbskù w Wąglikòwicach, Juszkach,

Ô
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Wielu i Lëpùszu), czuł jem, że tak prawie je mùsz robic, bò „ten nasz kaszëbsczi, to
nie je tak richtich. Prôwdzëwi Kaszëbi są w Kartuzach”. Chëba nigdze ni ma w tim
wzglãdze tak wiôldżich kòmpleksów, jak na pôłnim Kaszëb. Lëdze sromają sã swòji
gôdczi nié leno przed Pòlôchama, ale i przed jinyma Kaszëbama, chtërny czãsto
wëszczérzają sã z nich, że nie gôdają pò kaszëbskù, ale „pò kòscérskù”.
Z drëdżi stronë, wszëtczim anketowónym, jaczi znelë Kòscérską Gazétã, widzało sã drëkòwanié kaszëbsczich tekstów i nawetka wëgôdiwelë mie, że je jich wërazno za mało. Z taczima pòzdrzatkama pòtikôł jem sã ju chùdzy i to òsoblëwie òd
lëdzy, jaczi ju dzysô nie mieszkają w kòscérsczim krézu. Colemało òb lato dostôwôł
jem wiele majlów i telefonów òd czëtińców, co mieszkają na codzéń w Pòlsce abò
Miemcach, i pitelë, dlôcze tak mało je kaszëbiznë w naji gazéce.
Òdpòwiescą na te bédënczi je drëkòwanié w dzélach kriminału Jana Natrzecégò
„Kòmùda”. Donëchczôs ùkôzało sã pôrãnôsce dzélów, a ju doszło do mie pôrãdzesąt głosów Czëtińców, z zagwësnienim, że òd te czasu zaczãlë regùlarno kùpiac
gazétã. Je jesz za chùtkò na jaczés dalek jidącé wniosczi, ale w pierszim miesącu
drëkòwaniô „Kòmùdë” mómë rost przedôwaniô ò wnetka 10%. Mòżlëwé, że cësk
na to miało wiele jinëch sprôw, ale wierzã, że swój ùdzél mô w tim téż „kaszëbsczi
kriminał”. Mòże to je prawie droga do szerszégò dochôdaniô do Czëtińców z kaszëbsczima tekstama. Gwës lżi je jima przeczëtac ksążkã w gazéce, jaką tak a tak
kùpiwają tidzéń w tidzéń, niżle jic za nią do ksążnicë. A żelë wëdôwcë gazétów doznają sã, że mô to cësk na wikszé przedôwanié, gwës rôd mdą drëkòwac kaszëbsczé
tekstë. A je sã ò co biôtkòwac. Sóm „Kurier Bytowski”, jaczégò przédnym redaktorã je Pioter Dzekanowsczi, dochôdô do 15–18 tës. lëdzy. Je wiedzec, że nié wszëtcë
bãdą próbòwelë czëtac pò kaszëbskù, ale wiôldżi dzél Czëtińców lokalnëch gazétów
„zjôdô je” òd pierszi do òstatny starnë. I przë leżnoscë mómë rozrzeszony jeden
z nôwikszich dzysdniowëch jiwrów kaszëbsczi lëteraturë, to je felënk profesjonalnégò kòlpòrtażu.
W ùchwôlënkù pòdjimniãtim przez Radzëznã Kaszëbsczégò Jãzëka 13.03.2009 r.
je widzec starã ò ùchòwanié môlowëch òtmianów kaszëbiznë. W kòścérsczim krézu
pôłniowòkaszëbskô gwara mô sã dosc dobrze w gôdce, ale zdôwô sã, że jeżlë jidze
ò pisóny jãzëk, mieszkańcowie żdają na bëlną lëteracką kaszëbiznã.
Na kùńc chcã jesz dodac, że w tim dzélu Kaszëb je widzec nadzwëkòwi brzôd
wprowadzeniô rodny mòwë do szkòłów, a ju òsoblëwie ji prestiż mô dwigniãté ùczba
kaszëbsczégò w kòscérsczim I LO. Tam téż pòwstôwô òkrãżé, chtërno ju terô „cygnie” kaszëbską sprawã wprzódk, a taczé nôzwëska jak Tomôsz Ùrbańsczi czë Paweł Ruszkòwsczi gwës bãdą wnetka znóné nié leno w Kòscérznie. Dlô nich téż lokalné gazétë są mòżlëwòtą zajistnieniô i pòkôzaniô, że dzãka kaszëbiznie mòżna sã
wëpromòwac.
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KASZËBSCZI JÃZËK
W MIESÃCZNIKÙ „PÒMERANIA”
W LATACH 1963–2011
Karolëna Serkòwskô

aszëbsczi jãzëk sã zmieniwô. Przódë nie bëło taczich nôrzãdzy
jak dzys, chtërne pòmôgałëbë w sprawnym pòsługiwanim sã
nim. Terô pòmòcnô je w tim chòcbële Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka.
Terô widzec je wiãkszą starã ò barżi lëteracczi charakter kaszëbiznë.
Wiele lat chùdzy zdrzódłã wiédzë ò kaszëbiznie béł colemało familiowi dodóm, terô z kòleji dzecë ùczą sã jãzëka czãscy w szkòle jak
doma. Dzãka regionalnym zajãcóm corôz wiãcy młodzëznë mô
mòżlëwòtã pòznaniégò jãzëka starków nié blós w gôdce, le téż w pismionie. Wiôlgą pòmòcą do ti ùczbë stôł sã spòlëznowò – kùlturalny
miesãcznik „Pòmerania”. Je òn przëmiarã na to, że żebë kaszëbizna
żëła, mùszi całi czas przedstôwiac tekstë nié blós pòeticczé i prozatorsczé, le téż te tikającé sã sprawów terôczasnëch, wôżnëch dlô dzysdniowi kaszëbsczi rësznotë.
Òb lata pòkrok w rozwiju kaszëbsczégò jãzëka w „Pòmeranii” stôł
sã dokładno widoczny. Zaczinającë òd wielënë kaszëbsczich tekstów
zamieszczónëch w miesãcznikù, pò jich jãzëkòwą jakòsc. Razã z próbama normalizacji kaszëbsczégò jãzëka wôżné sprawë tikającé sã gramaticznëch wskôzów zaczãłë sã kristalizowac i pòrządkòwac. Wcyg
równak są wątplëwòscë, nad chtërnyma je mùsz robic. Nen referat
ò kaszëbsczim jãzëkù w miesãcznikù „Pòmerania”, to ledwò przëczink
do szeroczich badaniów, jaczé wôrt bë bëło przeprowadzëc w célu
ùkôzaniégò tegò zjawiszcza w jak nôszerszim aspekce.
W pierszich latach fùnkcjonowaniégò cządnika, wnet pół wiekù
temù, widzec w nim bëło stôrokaszëbską fòrmã tegò jãzëka. Grama-
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ticzné wskôzë nie bëłë równoznaczno ùregùlowóné, tim barżi, że tedë jesz kaszëbizna bëła ùznôwónô za gwarã. Nié blós, z dzysészégò pòzdrzatkù, fela jãzëkòwi
pòprawnoscë bëła przeszkòdą, le téż wielezortowòsc i niekònsekwencjô w zapisënkù
kaszëbsczich słów. Na przëmiôr, wôrt je wspòmniec, że nôzwëska lëdzy piszącëch
kaszëbsczé tekstë na zôczątkù zapisywóné bëłë w pòlsczim jãzëkù, pòtemù w dzélu
pò kaszëbskù, jaż w kùńcu i tekstë i jich nôzwëska zaczãłë bëc zapisywóné w całoscë pò kaszëbskù. Wszëtczé zmianë i rozwij jãzëka mòżlëwé bëłë dzãka przëjãtim
wskôzóm kaszëbsczégò pisënkù z 13 maja 1996 rokù. Òd tegò téż czasu zaczãła sã
zwiãkszëwac jãzëkòwô wiżawa kaszëbiznë w pismie. W 2005 rokù z kòleji ùstanowiony òstôł prawny status kaszëbsczégò jãzëka w Pòlsce, chtërën regùlëje Ùstawa
ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach, a téż ò regionalnym jãzëkù, òznôczającë gò
jakno regionalny jãzëk. Òd tegò czasu Kaszëbi zwëskelë pòcwierdzenié na to, że
kaszëbizna nie je blós gwarą pòlsczégò jãzëka. Wiôldżi znaczënk miało téż pòwòłanié w 2006 rokù Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, chtërna normalizëje dzysczasny
kaszëbsczi jãzëk.
Nimò wiele ùdogòdnieniów, wcyg je jiwer z tim, żebë pisënk kaszëbskòjãzëcznëch tekstów béł jednoôrtny ù kòżdégò piszącégò. Brëkòwnota ta dała ò sobie znac
òsoblëwie òb czas pòjawieniégò sã dwajãzëczny „Pòmeranii” òd 2011 rokù. Przekładë artiklów pòkazëjącëch sã w miesãcznikù ùkôzałë rozmajitoscë w pòdéńdzenim do wiele jãzëkòwëch sprawów ù dolmaczérów, chòc niechtërny są dbë, że prawie w rozmajitoscë chòwie sã apartnosc. Nimò tegò skùtczi robòtë Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka, pùblikòwóné w zorce ùchwôlënków w biuletinach, są baro
przëdatné dlô dzysdniowëch dolmaczérów w pisanim zgódno z mòdłową normą. Le
òrganizacjô jistniejącô òd 2006 rokù nie je w sztãdze zrobic całi kaszëbsczi, terôczasny słowiznë òb czas pôrã lat. Tej żebë jãzëk miôł parłãczną dlô wszëtczich Kaszëbów
fòrmã, je mùsz jesz długò pòżdac.
Pierszi numer miesãcznika ùkôzôł sã midzë stëcznikã a gromicznikã 1963 rokù.
Tedë jesz nosył pòzwã „Biuletinu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô”, a w 1971 rokù nazwa
òsta zmienionô na: „Pòmerania. Biuletin Przédnictwa Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô”. W pierszim numrze pisma we wstãpie òd redakcji czëtómë:
„Chcemë, żebë Biuletin ùkôzywôł sã co miesąc. Czë tak mdze – rozsądzą
wszëtcë, do rãk chtërnëch gò slemë. Bez pòmòcë, bez wespółrobòtë waszi, drëchòwie z wszëtczich partów, nie zafùlëjemë strón Biuletinu materiałama cekawima, dysdniowima, zwëskòwnyma dlô nas. Òd rësznégò
nastawieniégò wszëtczich òdbiérców Biuletinu, òd tegò, czë dostawac
bãdzemë òd was jinfòrmacyjné i artiklowé materiałë, czë pòdejmòwóné
bãdą na łamach Biuletinu òbgôdczi – zanôleżi téż w przińdnocë jegò wëzdrzatk.
Przede wszëtczim chcemë, żebë Biuletin stôł sã tribùną dlô òbgôdczi,
w chtërny wôrtny bãdze głos kòżdégò kògò cekawią dzysészé jiwrë Kaszëb,
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dzysészi sztôłt kaszëbsczégò regionalizmù. Brzadnô wëmiana mëslów, zdaniów, je nama brëkòwnô, a w roznëkanim, w jaczim jesmë, ùmòżlëwic jã
mòże blós pisóné słowò”. (...)1
W „Pòmeranii” przez lata wërobioné òstałë stałé wskôzë ji ùłożënkù, a téż zawiartoscë
i pò jaczims czasu ùdało sã doprowadzëc do tegò, żebë wëdôwónô bëła co miesąc,
a słowa tikającé sã sztôłtu pismiona i jegò przińdnotë zdôwają sã tak samò terôczasné
dzys, jak i sztërdzescë òsem lat przódë. Blós òd tegò, chto, na jaczi ôrt i z jak wiôlgą
starą dbac mdze ò wielënã i jakòsc kaszëbiznë, zanôlégô wëżawa całégò miesãcznika.
W wiôldżim dzélu wiżawa kaszëbsczégò jãzëka zanôleżec mdze òd lëdzy, jaczi
twòrzą pismiono. Òd lat bëlë to w wiãkszoscë lubòtnicë kaszëbiznë. W „Pòmeranii”
nalazło sã baro wiele trescy pòpùlarizëjącëch jãzëk, kùlturã, a téż apartnosc Kaszëb.
Bëłë to tekstë i pòlsczé i kaszëbsczé. Analiza ta skùpiwô sã blós na tekstach i autorach kaszëbskòjãzëcznëch.2 Jakno pierszi w 1963 rokù swòje kaszëbsczé tekstë
òpùblikòwelë: Jón Trepczik (wiérzta Rëbôk), Piãtów Tóna (wiérztë i przësłowia
Ò mòrsczich wiatrach), Ana Łajming (pòlsczi prozatorsczi tekst z kaszëbsczima dialogama pòd titlã Kret i kùrón), a téż Staszków Jón (parodiô W cëchi wòdze).
W nastãpnëch numrach miesãcznika pòjôwiałë sã tekstë autorów, chtërny jesz pózni
przez wiele lat dzelëlë sã z czëtińcama swòjima lëteracczima ùdbama. Lëdze ti czãsto
wëznôczelë stegnë kaszëbsczi pismieniznë, bëlë pisarzama, pòetama, pùblicystama,
wëdôwającyma ksążczi i pòeticczé tomë ze swòjim ùtwórstwã. To prawie w archiwalnëch wëdaniach „Pòmeranii” nalezc jidze szlachë zôczątków dzejnotë i rozwiju
tëch autoritetów kaszëbiznë. Nôleżelë do nich przëbôczony ju Jón Trepczik, Ana Łajming, Jón Piepka piszący pòd tacewnym mionã Staszków Jón, Alojzy Nôdżel, prezentëjący w pismionie wiele prozë i pòezji, Józef Cenôwa. Përznã mni pòjôwiało sã
dokazów: Stanisława Rejtera, Bòlesława Faca, Agnieszczi Browarczik, Frãcëszka
Gòwita i Klémãsa Derca. Zamieszczané bëłë téż wëbróné tekstë nieżëjącëch autorów, taczich jak Jón Karnowsczi, Hieronim Derdowsczi, Léón Heyke, Francëszk
Sãdzëcczi, Florión Cenôwa, Sztefón Bieszk, Alojzy Bùdzysz, Aleksander Majkòwsczi,
Agùstin Dominik.
Òd 1970 rokù pòznôwac lëteracką kaszëbiznã mòżna bëło téż dzãka Sztefanowi
Fikùsowi (Stachòwi z Lãbòrga) Stanisławòwi Pestce, piszącémù pòd swòjim nôzwëskã abò artisticznym pseudonimã Jón Zbrzëca, Zygmùntowi Narsczémù, Janowi
Rómpsczémù, Léònowi Ropplowi, Antoniémù Peplińsczémù, Józefòwi Brusczémù,
Jerzémù Sampòwi, Piętów Tónie, Antoniémù Piéperowi, Féliksowi Maraczkòwi,
Jerzémù Stachùrsczémù, Janowi Walkùszowi i Jaromirze Labùdze.
1
Od redakcji, [w:] Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego, styczeń-luty 1963 r., Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdańsku, Gdańsk 1963, s. 3.
2
W badérowaniach tich mògłë òstac pòminiãté niechtërné nôzwëska, jaczich kaszëbsczé tekstë
pòjawiłë sã w miesãcznikù blós leżnoscowò.
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Do 1981 rokù czãsto czëtac szło szpòrtowné tekstë Aleksandra Labùdë jakno Gùczów
Macka, Eugeniusza Gòłąbka, a téż dokazë Mariana Jelińsczégò, Janinë Kùpałë, Féliksa Marszałkòwsczégò, Andrysów Gùsta, Dagòmirë Labùddë, Stanisława Jankégò,
Augùstina Chrabkòwsczégò, Pawła Szefczi. Òkróm tegò w pismionie pòjôwiałë
sã kaszëbskòjãzëczné dodôwczi namienioné dlô dzecy, pòd pòzwą: „Pòmeranii”
– „ùkłôdk dlô dzôtk”. Jaż do 1989 rokù wcyg pùblikòwelë w terôczasnym miesãcznikù swòje kaszëbsczé tekstë rëchlészi autorzë, jak i nowi: Jón Lippke, Henrik
Héwelt, Krëban z Milachòwa, Józef Roszman, Jón Szutenberg, Zbigórz Jankòwsczi,
Jerzi Łisk, Wòjcech Cenôwa, Ùrszula Mączka, Bògùsława Labùdda, Jerzi Sztencel,
Benedikt Karczewsczi, Bòlesłôw Bòrk, Macątkò, Zbigórz Talewsczi, Jolańta Tréder
i Mirella Wenta, Jack Dorawa, Édmùnd Kamińsczi, Pioter Staroń, a téż Róman
Skwiercz. Bëłë téż w tim czasu tekstë nieżëjącégò ju Wincãta Rogalë, a téż Pawła
Miotka.
Pò 1990 rokù pòkôzëje sã dosc tëlé debiutëjącëch autorów, chtërny pisarsczim
ùtwórstwã zajmùją sã do dzys. Òkróm tegò dôwóné do „Pòmeranii” bëłë tekstë Aleksa Peplińsczégò, Hërszów Gùsta, Bruna Sënaka, Édwarda Brezë, Bòlesława Jażdżewsczégò, Naczków Władka, Bernata Hinza, Béjatë Grabòwsczi, Jiwónë Krefft-Wrotkòwsczi, Zygmùnta Szultczi, Danutë Charland, Anë Reglińsczi, Marii Sykòrë,
Witolda Szmëdtczi, Aleksandra Klempa, Jerzégò Dąbrowë-Januszewsczégò, Elżbiétë
Radtke, Roberta Żmùdë-Trzebiatowsczégò, Jerzégò Trédra, Adama Bigùsa, Riszarda Cemińsczégò, Witolda Bòbrowsczégò, Michała Piépera, Sabinë Drëwë, Jerzégò
Zómka-Gliszczińsczégò, Mariana Selina, Szredrów Bena, Krësztofa Wirkùsa, Artura Jabłońsczégò, Halinë Wrezë, Brigitë Bùlczôk, Łukasza Starzaka, Andrzeja Lemańczika, Féliksa Kùpca, Józefa Klebbë, Wanożnika Remùsa, Marii Mach, Bògùsławë Labùddë, Alinë Pipczi, Léòna Gòłąbka, Damroczi, Édmùnda Kamińsczégò,
ksãdza Jana Perszona, Maceja Doraua i Łukasza Jabłońsczégò.
Do pùblikùjącëch w latach 90. XX stalata w „Pòmeranii” dzysdniowëch i wcyg
rësznëch autorów, zarechòwac mòżna chòcbë Eugeniusza Prëczkòwsczégò, Bòżenã
Ùgòwską (Szëmańską), Jidã Czajiną, Grégòra Jarosława Schramkégò, Rómana
Drzéżdżóna, Dorotã Wilczewską (Ùlenberg), Jiwónã Makùrôt (Mejer). W nastãpnëch
latach, òkróm wëżi wëmienionëch, piselë do „Pòmeranii” Stanisłôw Bartelëk, Alicjô
Szczëpta, Zbigórz Jóskòwsczi, Wòjcech Kreft, Éwa Warmòwskô, Jadwiga Héwelt,
Titus Kamil Rolsczi, Wòjcech Makùrôt, Michôł Roschek, Regina Szczupaczińskô,
Tomôsz Fópka i Jarosłôw Kroplewsczi. Òd 2007 r. lëteracką kaszëbiznã prezentowelë téż midzë jinszima Elżbiéta Bùgajnô, Hana Makùrôt, Karól Róda, Agata Klas,
Krësztof Jãdroch Plater, Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô, Sławòmir Klas, Jerzi Hòppe
i Pioter Dzekanowsczi.
Rok 2011 przëniósł „Pòmeranii” wiele zmianów. Razã z wiãkszą wielëną kaszëbsczégò jãzëka w miesãcznikù, przëbëło lëdzy wespółrobiącëch z pismionã na
rzecz kaszëbiznë. Są to rozmajiti kaszëbskò-pòmòrsczi dzejarze, równak przédno gazétnicë i szkólny. Są westrzód nich lëdze całi czas abò leżnoscowò wespółrobiący
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z miesãcznikã. Wëmienic tu mòżna midzë jinszima Bògùmiłã Cërocką, chtërna
do „Pòmeranii” pisa ò wiele chùdzy, le òd 2011 rokù téż pò kaszëbskù, Tomasza
Fópkã, Danutã Pioch, Ludmiłã Gòłąbk, Sławòmira Klasa, Karola Ródã i Hanã
Makùrôt.
Dokazë pùblikòwóné w „Pòmeranii” òd 1963 rokù w spisënkù rzeczi wëprzédnioné bëłë òsóbnym rozdzélã. W pierszim numrze kòl „Artiklów” * „Pòlemików” * „Òbgôdków”; „Przëczinków” * „Materiałów” „Recenzjów” * „Notów”, bëłë
„Pòezjô” * „Proza”, chtërne i w pierszim, i w pòstãpnëch numrach przërëchtowiwóné bëłë w wiãkszoscë abò blós w kaszëbsczim jãzëkù. Tej mòżna scwierdzëc, że
kaszëbsczi jãzëk wiedno béł nieòdrzesznym elementã pismiona, bò pòjawił sã ju
na samim zôczątkù jegò fùnkcjonowaniégò. Pòdzelenié rozdzélów z wëprzédnienim
kaszëbsczich tekstów wcyg sã zmieniwało, np. na „Pòezjã” * „Felietón” * „Prozã”,
a òd 1975 rokù nie bëło ju dokładnégò wëprzédnieniégò tëch dokazów, a wstôwióné
bëłë w rozmajitëch môlach midzë artiklama w pòlsczim jãzëkù.
Westrzód lëteracczich tekstów nalezc mòglësmë w miesãcznikù pòlsczé recenzje
kaszëbsczich dokazów, na przëmiôr Eugeniusza Gòłąbka (…) wezdrzenié na „Pòłudnicã”. Cykliczno téż mòżna bëło pòznawac dzéle sédmëtomòwégò „Słowarza
kaszëbsczich gwar na spòdlim lëdowi kùlturë” Bernata Zëchtë za sprawą cyklu
„Słowôrz Bernata Zëchtë ùczi”, gdze wëpisywóné bëłë: znaczënk, przësłowia, wëzgódczi, zestawienia, przesądczi i zwrotë sparłãczoné z dónym wërazã. W jinym czasu Jerzi Tréder wëbiérôł z dokazu Zëchtë midzë jinszima wëzgódczi i tãgódczi, a Eugeniusz Gòłąbk prezentowôł jesz jiné cekawòscë Ze skôrbca Bernarta Zëchtë.
Kaszëbizna badérowónô bëła téż w jinszich jãzëkòwëch aspektach, na przëmiôr przez
Aleksandra Labùdã, jaczi przedstôwiôł Ùroczëznë w cządze rokù czë Féliksa Marszałkòwsczégò, szukającégò Religijnëch elementów w pismionach Jana Karnowsczégò. Aleksander Labùda badérowôł z kòleji témã kaszëbsczich dëchów. Lëdowòsc
je wôżnym elementã kaszëbsczi kùlturë i téż ten ji aspekt cekawił notejszich pisarzów. Wiédza ò wierzeniach i zwëkach zwëskiwónô bëła na przëmiôr na spòdlim
fòlkloristicznëch materiałów Floriana Cenôwë. Kaszëbsczé legendë i pòwiôstczi
pòkazywôł téż midzë jinszima Jerzi Samp, a kaszëbsczé gôdczi Jón Liepke i Józef
Roszman. Jerzi Stachùrsczi z kòleji prezentowôł w „Pòmeranii” mùzyczné dokazë,
taczé jak kòlãdë i piesnie. Òbzéranié kaszëbiznë, ò jaczi mòżna bëło dowiedzec sã
z cządnika, òpiarté bëło na gôdónym i pisónym jãzëkù. Tej nie felało taczich tekstów, jak na przëmiôr Rozmëslania ò lëteraturze Jana Trepczika. W zakresu rozmajitoôrtnoscë prozë, ùkazëjący sã w pierszich latach fùnkcjonowaniégò „Pòmeranii”,
wëmienic mòżemë pòemat Bòlesława Faca, dramat Jana Rómpsczégò, parodiã Staszków Jana czë wiele felietonów rozmajitëch ùtwórców. Wôrt téż wspòmnąc ò lëteracczim dodôwkù z kaszëbsczima tekstama dlô dzecy („Pòmeranii” – „ùkłôdk dlô
dzôtk”), chtëren wëdóny òstôł pôrã razy w latach 70. XX stalata.
Przez dłudżé lata w kaszëbsczim jãzëkù prezentowóné bëłë na łamach „Pomeranii” wnetka blós lëteracczé tekstë, òkróm pôrã nielëcznëch artiklów sparłãczonëch
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z dzysczasnym zdarzenim, jak na przëmiôr Jana Zbrzëcë tekst Na Roczëznã Lecha
Bądkòwsczégò. Mòże ju tedë zaczinałë sã próbë wińdzeniégò z kaszëbizną do codniowégò żëcô, bë dac bôczënk na terôczasné zdarzënczi. Mòże ju chùdzy chcelë,
żebë kaszëbsczé pismò i mòwa nie sprowôdzałë sã blós do deklamòwaniégò
na kònkùrsach. Òd 2002 rokù miesãcznik zwënégòwôł wiele kaszëbsczich tekstów
zwëskòwnëch midzë jinszima szkólnym regionalëstóm w zorce edukacyjnégò
dodôwkù „Najô Ùczba”, chtërna do dzysô zajmùje wôżny plac w „Pòmeranii”. Jiną sprawą, jakô przëczëniła sã do zrobieniégò wiôldżégò krokù w starnã lepszégò
zapòznaniégò sã czëtińców z kaszëbsczim jãzëka, bëło pùblikòwanié pò 2000 rokù
artiklów i wëwiadów w całoscë napisónëch pò kaszëbskù. Za przëmiôr pòsłużëc
mògą Pawła Szczëptë wëwiôd z profesorã Trédrã w 2004 rokù, a téż Jiwónë Mejer
articzel ò Maturze z kaszëbsczégò jãzëka. Wôrtnota kaszëbiznë w miesãcznikù szła
w górã téż òd 2006 rokù dzãka kaszëbskòjãzëcznémù lëteracczémù dodôwkòwi
do „Pòmeranii” ò pòzwie „Stegna”, wëdôwónémù co trzë miesące. Swòje artisticzné
ùdbë pòkazëją w ni dzysdniowi kaszëbsczi pisarze, chtërny swiéżim òkã wzérają
na sztôłt lëteraturë i równoczasno jã rozwijają. W „Stegnie” je proza i pòezjô napisónô blós pò kaszëbskù.
Òd 2007 kaszëbizna zaczinô nierôz pòjôwiac sã w dzélach nastawionëch na bieżącé sprawë: w „Lëstach”, „Klëce”, „Z żëcô Zrzeszeniégò”. Corôz wiãcy zaczął bëc
téż analizowóny sóm jãzëk. Widzec je to na przëmiarze Krësztofa Jarocha Plater-Zalewsczégò – Pisënk a wëmòwa w kaszëbiznie. Bëłë téż zôstné, pòjedinczé wëwiadë
w tim jãzëkù, taczé jak na przëmiôr Jerzégò Hoppégò i Piotra Dzekanowsczégò:
Z Jôrkã Szroederã gôdómë ò stôri kaszëbsczi mùzyce. Òd 2011 rokù wiele strón
„Pòmeranii” przërëchtowiwónëch je w całoscë w kaszëbsczim jãzëkù. Òkróm
wspòmnióny ju „Naji Ùczbë”, je téż mòżlëwòsc nôùczi kaszëbsczégò òd spòdlégò
dlô dozdrzeniałëch. Ùczbë te zamieszcziwóné są w miesãcznikù òd maja 2011 rokù.
W „Pòmeranii” òkróm tegò nalézemë partë z kaszëbsczima wiérztama, fòtorepòrtaże, „Lżészą starnã”, a téż rubrikã „Z drëdżi rãczi”. Starnë te czãsto parłãczą pòlsczi
jãzëk z kaszëbsczim. W pismionie pòjôwiają sã téż tekstë pisóné w całoscë w rodny mòwie Kaszëbów i starna pòd titlã „Naszô klasa”, ùmòżebniającô sztôłcenié pióra licealistóm zaczinającym nôùkã kaszëbsczégò jãzëka. Miesãcznik w pierszich latach swòjégò jistnieniô w wiãkszoscë pùblikòwôł kaszëbsczé lëteracczé tekstë,
chtërne i terô są w nim widoczné, le w miészim zakresu. Òstałë òne jakbë „przeniosłé”
do „Stegnë”. Terô „Pòmeraniô” kładze wiôldżi cësk na dzysczasné témë. Mô starã
ò ùchwëcënk sprôw kaszëbiznë dzejącëch sã tu i terô i zapisywanié jich w jãzëkù
przodków.
Cekawim zjawiszczã tikającym sã cządnika, chtëren w slédnym czasu baro sã
zwiãksził, je przełożënk pòlsczich tekstów na kaszëbsczi jãzëk. Dolmaczënkù pòdjãlë
sã wespółrobòtnicë „Pòmeranii” ju w 1979 rokù. Bëła to wiérzta Janinë Kùpałë przełożonô przez Alojzégò Nôgla. W pòstãpnëch latach nalezc mòżna bëło przedolmaczoną przez Jana Trepczika wiérztã Jeana-Jacques Furera. Pòtemù przełożënkù
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dokazów Bòlesława Lesmiana pòdjãła sã Jida Czajinô w 2004 rokù Stanisłôw Janke z kòleji w 2010 rokù przedolmacził Pana Tadeùsza Adama Mickewicza i jegò
dzél òpùblikòwôł w miesãcznikù. Przełożënczi w miesãcznikù tikałë sã równak blós
lëteraturë i bëłë to rzôdczé przëpôdczi. Wszëtkò zmieniło sã w 2011 rokù. Całkòwną
nowòscą stało sã dolmaczenié òd tegò czasu napisónëch artiklów z pòlsczégò jãzëka
na kaszëbsczi. Przëczënã mùszebnotë zastosowaniégò taczégò zabiegù, chtëren mô
téż pôrã pòzytiwnëch skùtków, rozwidnił terôczasny przédny redaktór pismiona,
Édmùnd Szczesôk w stëcznikù 2011 rokù: „W rokù, jaczi minął, pierszi rôz òd lat
jesmë nie dostelë na „Pòmeraniã” ani grosza z Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny
Spôdkòwiznë. Bùdżet resortu òstôł bòdôj pòwôżno òbcãti, no i dlô nas nie sygło.
(…) jem wëmëslił spòsób na dalszé wëdôwanié „Pòmeranii”. (…) dodôwczi w kaszëbsczim jãzëkù dotëje Minysterstwò Bënowëch Sprôw i Administracji, chtërno mô
w swòjim bùdżece fùndusze na pòmôganié cządnikóm nôrodnëch miészëznów i w regionalnym jãzëkù (…). Ùdba pòléga na tim, żebë téż w przińdny „Pòmeranii” wprowadzëc wiãcy starnów w kaszëbsczim jãzëkù. Skùtk je taczi, że nôblëższi rok przetrwómë. I gwësno nastãpné lata téż. Ten numer je ju ùsztôłtowóny pòdług nowëch
wskôzów. Nie dokònała sã niżódnô wiôlgô rewòlucjô, le zmianë, je wiedzec, są.
Nôwôżniészô to ta, że niechtërne tekstë ùkôzywają sã w dwùch jãzëkòwëch wersjach. Tej w dzélu „Pòmeranii” pòwtôrzają sã te same rzeczë, le za to zwiãkszëła sã
wielëna starnów”.3
Na skùtk tegò do miesãcznika dołączëło karno dolmaczérów z pòlsczégò jãzëka
na kaszëbsczi, chtërno wcyg robi nad dwajãzëcznoscą dzéla artiklów zamieszcziwónëch w „Pòmeranii”. Przédné zwësczi ze zmianë, jaką je wprowadzenié dolmaczënkù, mògą jic w starnã jindiwidualnégò pòszérzaniégò znajomòscë kaszëbsczégò jãzëka. „Pòmeraniô” téż w wiãkszim dzélu je zdrzódłã materiałów do ùczbë
kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach i pòkazëje pòkroczi w ùjednolicanim kaszëbiznë. Pismiono ùznac mòżna za wôrtoscowé zdrzódło wiédzë na témã zmianów kaszëbsczégò
jãzëka òb czas wnet piãcdzesąt lat. Mô òno wiele zwëskòwnëch jinfòrmacjów
ò apartnëch mëslëcelach, pòkazëjącëch swòjim czëtińcóm jãzëk mòwë òjców. Dzãka
niemù zwëskac mòżemë wiédzã ò regionalny tradicji, a téż terôczasny kaszëbsczi
rësznoce.
Dôwni kaszëbizna nie zajmòwa jaż pòłowë numra „Pòmeranii”, co widzec je terô.
Tej mòżna scwierdzëc, że „mùszebnota” przëczëniła sã do tegò, że kaszëbsczi jãzëk
zwëskôł na znaczenim. Bò doch nie jidze blós ò to, żebë ò Kaszëbach gadac, le bë
pòsłëgiwac sã tim jãzëkã na co dzéń w mòwie i pismie, a dzãka taczémù
miesãcznikòwi, jak „Pòmeraniô” stôwô sã to mòżlëwé dlô wiãkszi grëpë òdbiérców.
Nie wiémë, jakô mdze przińdnota „Pòmeranii”. W chtërną starnã mdze jic,
do jaczégò etapù duńdze? Czë dzysészô móda na kaszëbsczi jãzëk nie przeminie? Czë
3
E. Szczesiak, Od redaktora, [w:] Miesięcznik społeczno-kulturalny Pomerania, nr 1, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 2011, s. 2.
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nigdë nie zafelëje kaszëbskòjãzëcznëch gazétników, pisarzów, szkólnëch, profesorów zrzeszonëch wkół pismiona, chcącëch ùtrzëmac czë mòże nawetka pòdniesc
jegò wiżawã? Czë nie zafelëje tëch, chtërny gôdają pò kaszëbskù doma, na sztrasë.
Czë w kùńcu ten jãzëk nie stónie sã jãzëkã karna pasjonatów i jãzëkòznôwców?
Z òdpòwiedzą na zadóné pitania przińdze nama pòżdac gwësno jesz przez nastãpnëch
piãcdzesąt lat.
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CHCEMË
ÒDJINACZËC KLËCZI
Pioter Dzekanowsczi

Ò

kaszëbsczich wiadłach radiowëch mòżna rzec wiele dobrégò,
równak bez wiôldżégò sznëkrowaniô nalézemë téż fele. Niejedne przedstawiã w tim teksce.
Nie je to gruńtownô analiza, leno czile ùdbów, jaczé sã wëklëłë
z wësłëchaniô pôrãnôsce klëków. Te miałë wëemitowóné na kùńc zélnika i zôczątkù séwnika negò rokù dwie pòpùlarné stacje – Radio Gduńsk
i Radio Kaszëbë. Tu nadczidnã, że przezérôł jem leno gôdkã lektorów,
a nié „gòsców”, chtërny téż wëpòwiôdelë sã we wiadłach. Te lektorsczé dzélëczi, jak to sã robi radiowim szëkã, piérwi mielë zrëchtowóné
na papiorze, a tej nagriwelë. Temù bëła lëżnosc bëlno je sprawdzëc,
a nawetka pòprawic ju pò pierszim nagranim. A czej tak, to òsoblëwie
wedle nich jesmë w sztãdze doznac sã cos ò rodny mòwie radiówców,
przédno ò kùlturze jich jãzëka.

Lëterackò-pòlsczim szëkã
Pierszé, co je mòckò widzec, to mòdło wedle jaczégò bùdëje sã
zdania, a całé wëpòwiescë. Prôwdac słowa w wiãkszoscë
kaszëbsczé, a tej-sej trafimë nawetka mało znóné neòlogizmë,
tec szëk nôwiãcy jidze wedle lëteracczi pòlaszëznë (pòchilonym drëkã je zôpis z òdsłëchaniô):
Rëbôcë zablokùją witro na trzë gòdzënë krajową drogã nr 6
w Lesnicë pòd Lãbòrgã. Òd 11.00 przed pôłniã bdą chòdzëlë pò
pasach. Na nen ôrt chcą zaprotestowac procëm kôranim jich
za łowienié pòmùchla òb czas zakazë w 2007 r. Europejskô
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Kòmisja zakôza pòlsczim rëbôkóm łowieniô, bò skùńcził sã limit rëbów
na wschòdnym Bôłce. Ta decyzja, wedle rëbôków bëła wëdónô na pòdstawie
nieprôwdzëwëch wiadłów ticzącëch sã zasobów pòmùchla. Pò protestach
rëbôków sprawą zajął sã Tribùnał Kònstitucyjny jaczi ùznôł, że ni mòżna karac armatorów za przekroczenié limitów pòłowòwëch. Timczasã minysterstwò
gbùrzëznë nie chce te ùznac.(12.09.)
Chcejmë sã przëzdrzec na pòlsczi dolmaczënk:
Rybacy zablokują jutro na trzy godziny krajową drogę nr 6 w Leśnicy pod Lęborkiem. Od 11.00 przed południem będą chodzili po pasach. W ten sposób
chcą zaprotestowaæ przeciw karaniu ich za łowienie dorsza w czasie zakazu w 2007 r. Europejska komisja zakazała polskim rybakom łowienia, bo skoñczył się limit ryb na wschodnim Bałtyku. Ta decyzja, według rybaków, została wydana na podstawie nieprawdziwych informacji dotyczących zasobów
dorsza. Po protestach rybaków sprawą zajął się Trybunal Konstytucyjny, który uznał, że nie można karać armatorów za przekroczenie limitów połowowych. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa nie chce tego uznać.
abò jiny przëkłôd
Miasto Gdinia wëdô wnetka 6 mln złotëch na zlepszenié miesczi kòmùnikacji. Ò dodôwné dëtczi òd dłëgszégò czasu proszą zarządë PKM, PKA i PKT.
Mòżlëwé je, że ju pòd kùńc rokù we wszëtczich gdińsczich autobùsach i trolejbusach skùńczi sã zakłôdanié kamerów i jinëch zlepszeniów, chtërne pòprawią bezpiek i widzałosc rézë. Apartno dlô nifùlsprawnëch ledzy. Połowa
dëtków pùdze na spłacenié kòsztów benzynë. Ji wësoczé prizë są ùcemiãgą
dlô kòmùnikacyjnëch firmów.... Póczi co, kòmùnikacyjné wëcmaniznë żdają
na rozsądzënk wëszëznów miasta. Jeżlë bãdze òn dobri to zmianë zaczną sã
latos, abò na zôczątkù 2012 r. (22.08.)
Chcejmë sã przëzdrzec na pòlsczi dolmaczënk:
Miasto Gdynia wyda prawie 6 mln zł na polepszenie miejskiej komunikacji.
O dodatkowe pieniądze od dłuższego czasu proszą zarządy PKM, PKA i PKT.
Możliwe jest, że już pod koniec roku we wszystkich gdyńskich autobusach
i trolejbusach skończy się zakładanie kamer i innych ulepszeń, które poprawią bezpieczeństwo i jakość podróżowania, zwłaszcza dla niepełnosprawnych ludzi. Połowa pieniędzy pójdzie na spłacenie kosztów benzyny. Jej wysokie ceny są prawdziwym utrapieniem dla firm komunikacyjnych... Póki co,
komunikacyjne przedsiębiorstwa czekają na rozstrzygnięie władz miasta. Jeżeli będzie dobre to zmiany zaczną się w tym roku, albo na początku 2012 r.
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Przërównanié je prosté. Wnet sygnie pòmieniac słowa, krótczé frazë i fertich. Je
widzec, że spòdlim bëłë pòlsczé zdania.

Jãzëkòwô żôrota
Kò nié le zdaniowò-wëpòwiescowé mòdło chlaszcze ùchò radiowëch słëchiñców.
Czëjemë téż żôrotną słowiznã. Në tej chcejmë òd stronë:
W jednym radiu zabëlë, że kaszëbsczi mô wiãcy, a nié le jedno, słowò na pòlsczi
„jednak” – równak, tec, doch, kò, jednakò, në kò. Równo je z „czile” – zabelë ò jegò
synonimie „pôrã”. Je téż jiwer ze żniwama. Jedną razą to „seczenie zbòża”, drëgą
„plónë”. Tak jakbë w kaszëbiznie felowało rozmajitëch jinëch słowów a frazów na taczi ôrt jak, np. seczenié zbòża, sëpanié zôrna, pòla wëdałë wiele/mało zôrna, itd.
W drëdżim radiu, chòc mni, téż trafimë taką żôrotã. Tam na przëmiôr taczim słowã
je ùczba (w znaczenim „nauka” abò „lekcje”), jaczé jidze doch zastąpic: nôùką, rodnomòwnyma zajmama (zajmë rodny mòwë), naùczanim.
Blós czile dni òstało do kùńca òżniwinów. Czejbë nié lëché wiodro to wszëtczé
żniwa nalazłëbë sã ju w zbòżownicach. Równak latos żniwa pòdzeloné bëłë
na dwa dzéle. Problemã je téż wiôlgô rozmajitosc w żniwach. Òżiniwinë
zaczãłë sã latos kąsk chùdzy jak wiedno, bò ju w slédnym tidzéniu lëpińca. Maszinë równak zjachałë z pòlów bez wiôldżé deszcze, a żniwa bëłë na dobré
zaczãté dopiérze pò czile dniach. Terô są blëżi kùńca. Strzédnô wielëna żniwów je dosc dobrô, juwernô do ti z łońsczégò rokù. Równak żniwa nie są
równé ù wszëtczich gbùrów, rozmajitosc je baro wiôlgô. Dobré plónë nawetka do 8 tonów pszénicë z hektara mają gbùrzë, chtërny apartno mielë starã
ò swòjé zbiorë. Ù gbùrów, chtërny mielë mni szczescô co do wiodra żniwa są
nawetka czile razy mniészé.(26.08.)
200 sztëk dzôtków rëgnie ùczbã kaszëbsczégò jãzëka w wejrowsczich szkòłach.
Pò akcji Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô nalezlë sã chãtny do ùczbë, jednakò jak sã òkôzywô dërchem felëje szkólnëch. Szukómë kògòs, chto mógłbë
pòprowadzëc ùczbã w jesz dwùch szkòłach....(31.08)
Taczich słowów nalézemë wiãcy. Në kò, jãzëkòwą żôrotã dozdrzimë téż w czasnikach. Naszi radiówcë òsoblëwie piastëją „bëc”, mni „miec" abò „jic".
Akademia Wòjnowi Marinë w Gdini w nôblëższich latach mòże ju òprzestac
bëc wëższą szkòłą. Tak wëchôdô z planów minysterstwa nôrodowi òbarnë
sparłãczonëch z ùczenim òficérów. Równak do zmianów jesz dalek, a przedstôwcowie szkòłë nie chcą za wiele gadac ò ti sprawie. Gdińskô AMW je
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jedurną szkòłą w kraju, chtërna ùczi òficérów pòlsczi wòjnowi marinë. Jeżlë
bãdą zmianë to bãdze zrobionô jedna szkòła, chtërna mdze sztôłcëc òficérów
wszëtczich lądowëch, lëftnëch a téż mòrsczich sëłów. Tedë szkòłë w Gdini,
Dãblënie a Wrocławiu nie mdą ju dłëżi na prawach wëższi szkòłë. Miast tegò
miałëbë òne stac sã òstrzódkama szkòleniów dlô rozmajitëch òddzélów armii.
Absolwencë cywilnëch szkòłów mòglëbë dostawac tam òficérsczi patentë.
Pòczi co są to blós ùdbë, jeżlë zaczną miec mòc, nót bãdze trzëmac sã nowégò
prawa.(22.08.)
abò
Pòmòrsczé lasë òd przińdnégò rokù bãdze sprôwdzywôł szpecjalny fliger bez
òbsadë. Nowé rozrzeszenia mają przedë wszëtczim pòmagac, żebë chùtkò nalezc òdżin w nôbarżi zagrożonëch môlach. Taczi fliger je pòspólną pòdjimizną môlowi direkcje lasów państwòwëch we Gduńskù i Pòmòrsczi Akademii
w Stôłpskù. Nôwiãkszé ògniowé zagrôżbë w lasach w pòmòrsczim wòjewództwie są w nôblëższim òkòlim Trójgardu. W lasach wkół Gduńska, Sopòtu,
Gdini dzéń w dzéń je wiele mieszkańców òkòlégò, a téż letników. I to gwësno
w tëch môlach pôli sã nôwiãcy ògnia. Jak cwierdzą przedstôwcowie państwòwëch lasów taczé fligrë mògłëbë baro chùtkò pòmagac dôwającë wiadła ò zagróżbach... Fliger bãdze wëkùstrzony bez wëdzél bënowégò bezpiekù Akademi w Stôłpskù. Nót je jesz dodac, że nen rok je nôbarżi bezpiecznym òd czilenôsce lat na placu, chtëren sprôwiô gduńskô direkcja do pòłowë zélnika
òdżin pòlił sã 45 razy. Łońsczégò rokù w tim samim czasu òdżin béł wicy
jak 90 razy.(23.08.)

Słowiznowé fele
Radiówcë wstôwiają téż lëché słowa, co do znaczeniô. Westrzód tegò karna nalézemë:
„òżniwinë” jakno „żniwa”, a to doch „dożynki”; „lesnik” miôłbë bëc „lesnym”, a „lesnictwò”, „lesyństwã”; „apartno” – to nié „szczególnie, zwłaszcza”, w nen plac nót
je wstawic – „òsoblëwie”; „rëgnąc”, żebë znaczëc „zaczënac” mùszi jesz dostac „z”,
tej brzëmi „rëgnąc z”; „marina” to „marynarz”, a nié „marinarka”, prôwdac J. Trepczik w swòjim słowarzù bédëje „òficér marinë”, ale dlô „marinarczi” wstawił leno
słowa: „mòrinizna” abò „òkrãcëzna”.
Dozdrzijmë téż słowiznã abò frazë niepasowné, òsoblëwie dlô pùbliczny kaszëbiznë: „szauer telefón” miast „mòbilczi” abò prosto „telefóna”; „100 sztëk lëdzy”,
a miałobë bëc „100 lëdzy”; „zwëskac” nié wiedno znaczi „skòrzëstac”, a ju nigdë jakno „wząc ùdzél”; „marina” to „marynarz”, a nié „marinarka”; rozmajité „òddzéle armii” – tu barżi „dzél, ôrt wòjska”, bò „òddzél” to „oddział” a nié „rodzaj sił
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zbrojnych”; „lasë bãdze sprôwdzôł szpecjalny fliger” – tu jidze barżi ò „dozéranié”
jak „sprôwdzanié”, temù barżi pasownym bëłobë dac: „dozérôł, pilowôł”; „widzałosc rézë” – tuwò pewno miało bëc jakno „pësznota”czë „snôżota”, wedle tegò lepi
pòwiedzec: „jakòsc”, a miast rézë: „jachanié”.

Na kùńc
Nen krótczi przezérk dôwô leżnosc do scwierdzeniô, że naszi radiówcë mùszą jesz
dorobic swòjã kaszëbiznã. Dolmaczënk z pòlsczégò cygnie pòlsczi szëk. To jesz pół
biédë, tec wiele pò kaszëbskù jidze tim mòdła wëpòwiedzec. Në kò żôrotã rodzy sã
téż òd zabëcô òglowòjãzëkòwëch prawidłów wedle jaczich sztelëje sã tekstë – za wiele pòwtôrzaniô nëch samëch słowów abò, co wôżné, we wiadłach, lëchô klarownosc.
Czej w naddôwkù felëje słowiznë, frazeòlogii i jinëch rodnomòwnëch òsoblëwòsców,
w eterze czëjemë jãzëkòwé wëstwôrzanié.
Chcejmë równak przëzdrzec sã téż òd jiny stronë. Ni mómë doch za wiele dobrëch
mòdłów pùblicznégò jãzëka, ani tekstów, wedle jaczich młodi rëchtowelëbë klëczi,
wiadła ò wiodrze, pòlitice, gòspòdarce itd. Do te to nôbòkadniészé zdrzódło tradicyjny kaszëbiznë, bëlné spòdlé do ùsôdzaniô ti pùbliczny – słowôrz ks. Bernata
Sëchtë, nié do dostaniô. Temù nie je dzywno, że radiówcë òstawiony w rodnomòwnym
sómstwie nie nabëlë chwatu w jãzëkù. Mëszlã, że wôrt jich sã spëtac z czim mają
ùczink, czegò żdają òd jinëch, jaczi je jich pòzdrzatk.
Jiné wësłëchóné klëczi:
100 sztëk lëdzy pòstãpny rôz ùdokazni, że Zatokã Pùcką jidze przeńc piechti.
Zrobi to w niedzelã. Wërëszi z Kùsfeldë do Rewë. Razã 12 km. Mòżlëwé je to
dzãka Rewie Méw, wiôldżi mielëznie na zatoce. Gôdô ùdbòdôwca marszë...
Òrganizatorzë mają òstawioné 10 placów dlô chãtnëch, jaczi zgłoszą sã w dzéń
marszë. Sledze mają ùdbóné wlezc do wòdë ò pół dzesąti reno. Marsz mô sã
skùńczëc ò czwiôrti pò pôłnim w Rewie.
Przed nama pòsobny weekend wakacjów. Na Kaszëbach, jak wiedno, nie zafelëje placów, dze nót je bëc. W Òstrzëcach Trzecy Festiwal Mùzycznëch
Przëjemnosców. Dzysô zagrają midzë jinyma Krësztof Kiliańsczi a Edita Geppert, a jitro Renata Przemik i Grzégòrz Turnau. Dzysô we Wdzydzach téż zaczinają sã Dni z Bazuną, a jitro w Lëzakach w gminie Kòscérzna òdsłoniãtô
mdze tôblëca ùpamiãtniającô smierc Trąbë z Żëcô a Przigòdów Remùsa. Swòjã
rozegracjã bãdą téż mielë mieszkańcë Glińcza w gminie Kòscérzna. Na festin
rôczi szôłtëska...
W weekend je nót téż słëchac” (19.08.)
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Dlôcze bańtka tak dzywno wëzdrzi, skądka bòcón mô czerwiony dzób, a jak
pòwstôł klôsztór w Żôrnówcu – taczé a jiné bôjczi czëtóné bez Kaszëbów
znónëch, a taczich jaczich wôrt je pòznac mdze mòżna ùczëc na platce, jakô
je efektã spòlëznowi kampanii „Kaszëbsczé bajania”. Akcja rëchtowónô je
bez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié a Radio Gduńsk. „Kaszëbsczé Bajania” to kampaniô mającô zachãcëc do czëtaniô w rodny mòwie w dodomach.
Co bë przënãcëc do głosnégò czëtaniô pò kaszëbskù nôlepi dac Kaszëbóm
dobri przikłôd. Dlôte w kampanii ùdzél wzãlë profesjonaliscë, a téż taczi
lëdze, jaczi ze studijnym mikrofónã nie są jesz òbeznóny. (5.09.)
Dzéń w dzéń dzecë dostają brzôd i ògardowiznã w tim jabka, krëszczi, a téż
marszew, miodną paprikã i radisczi. Łońsczégò szkòłowégò rokù z programë
zwëskało 64 tës. dzecy z Pòmòrzô, to 98% szkòłów, chtërne miałë taczé
prawò... Dzejanié programù sprôwdzô Institut Żëwnotë i Żëwieniégò. Pierszi wëszłoscë bãdzemë znac za czile miesãcy. (24.08.)
Wiodro je dobré, dlôtë latos chùdzy jak wiedno zaczãło sã zbiéranié grzëbów.
Czile lëdzy w rozmajitëch môlach Pòlsczi ju zgùbiło sã òbczas wéńdzeniô
do lasu. W najim òkòlim na szczescé donëchczôs nie bëło taczégò przëtrôfkù.
Mùszimë równak pamiãtac ò przédnëch wskôzach bezpiekù. Jak òstrzégają
lesnicë nôlepi bëłobë nie jic do lasa òsóbno, a nawetka jeżlë jidzemë w karnie, dôwac bôczenié czë nie òdchôdómë za dalek. Czej równak ju zgùbimë sã
przede wszëtczim mùszimë bëc spòkójnym. Nôlepi jic lesną dargą do kamiannégò, tak pòzwónégò łączbòwégò stołpka. Jeżlë pòwiémë bez telefón lesnikòwi abò szandaróm pòzwã nadlesnictwa i numer jaczi mòżna nalezc na taczim stołpkù tej bãdze mòżna dokładno nalezc môl, w chtërnym jesmë. Dlôte
wôrt je miec ze sobą szauertelefón. (25.08.)

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:19

Page 120

KASZËBSKÒJÃZËKÒWI
BÉDËNK W CSB TV1
Danuta Pioch

aszëbi są spòlëzną, co ùżiwô swòjégò jãzëka, ùznónégò wedle
prawa za regionalny jãzëk. Wedle szacënków wëchôdô, że w 550
tësãczny wëcmaniznie kòl pòłowë tëch lëdzy gôdô pò kaszëbskù. Dlô
taczi wielënë zwëskùjącëch wôrt je mëslec ò jeleżnëch medialnëch
bédënkach. Dzejało to sã téż i w cządze PRL, czej mni łaskawim òkã
sã zdrzało na regionalné spòlëznë. Na zôczątkù bëłë to pismiona:
„Zrzesz Kaszëbskô”, „Kaszëbë”, pózni „Biuletin Kaszëbsczégò Zrzeszeniô” (dzysdniowô „Pòmeraniô”). Dzys mòże pòdac wiele cządników, jaczé jimają sã kaszëbsczich tématów, colemało w kaszëbsczim
jãzëkù.
Z elektronicznëch mediów wôrt je wspòmnąc pòwòłóny w 1990
rokù, jakno wëszłosc dzejaniégò Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
a téż pòsła Antona Fùrtaka, prowadzony z pòczątkù przez Jizabelã Trojanowską, a òd 1995 rokù przez Eugeniusza Prëczkòwsczégò (przez
pierszé trzë lata wespół z Arturã Jabłońsczim), magazyn „Rodnô Zemia” nadôwóny w TV Gduńsk. Dérëjącô na zaczątkù 25 minut audicjô
bëła pòkazywónô rôz w tidzeniu, w cządze lat 2005–2008 bëło to nawetka tidzeniowò 30 minut. W zélnikù 2008 rokù program òstôł zawiészony (telewizjô tłómacza to niesëgą dëtków), równak pò òprzéczkach strzodowiszcza przëszło do jegò znowieniô pòd kùńc séwnika 2008 rokù, za to ju pò miesącu – na pòczątkù smùtana – òstôł skrodzony do 10 minut. Pòwstôł téż pòstãpny 10-minutowi program „Tedë

K

1
Przëszëkòwóné na spòdlim jinternetowëch starnów Media Kaszëbë, promòcyjnëch materiałów wëcmaniznë, pùblikacjów w gazétach, gôdków z robòtnikama
CSB TV.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:19

Referatë

Page 121

121

jo”. W gromicznikù 2010 rokù „Rodnô Zemia” òsta skrodzonô do dwadzesce minut
na miesąc, a pòd kùńc tegò rokù czësto zjãtô z antenë.
W swiat kaszëbsczich mediów wpisało sã téż pùbliczné Radio Gduńsk. Nadôwô
òno w niedzelã 55 minutowi program „Na bôtach i w bòrach” i codniowi wëdowiédny program „Klëka” (chtëren w ostatnym czasu béł òdsëniãti z tzw. dobrégò
antenowégò cządu). Tuwò dobrze zapisało sã téż Radio Kòszalën, prowadzącë
kaszëbsczé audicje.
W gòdnikù 2004 rokù zaczãło nadawac Radio Kaszëbë. Jegò miéwcë bëlë dbë,
że zôkrãżé stacji òbjãło terôzka 800 tësãcy mieszkańców pòwiatów: pùcczégò, wejrowsczégò, kartësczégò, kòscérsczégò; dzélu pòwiatów: bëtowsczégò, chònicczégò
i lãbòrsczégò, razã z Trójgardã. Tak tej òd rozpòczãcô do dzysdnia ùdzél stacji
w òbeńdowim radiowim rënkù zwielił sã ò 164%.
Òd 1 zélnika 2010 r. zaczãła nadawac pierszô satelitarnô telewizjô CSB TV, jaką prowadzy, razã z Radiã Kaszëbë, spółka z o.o. „Media Kaszëbë”. Skrodzëna csb
(òd łacëznowégò słowa Cassubia) je wzãtô z midzënôrodny klasyfikacji jãzëków,
w jaczi, wedle normë ISO 639-2, je zapisóny kaszëbsczi jãzëk. W 2001 r. taką
skrodzëną bëłë téż òznaczoné kaszëbsczé zbiérë w biblotece Kòngresu Zjednónëch
Krajów Americzi.
Przed włączenim sygnału dlô pierszi w dzejach kaszëbsczi telewizji Artur Jabłońsczi – jeden z wespółmiéwców – gôdôł, że szëkòwanié do startu dérowało bez
rok. W kùńcu maja òstôł złożony wniosk do KRRiT ò przëdzelenié kòncesji. W lëpińcu przëszło zezwòlenié dlô CSB TV, zgódno z ùchwôlënkã z dnia 20.07.2010r. Całi lëpińc 2010 rokù ekipa szëkòwa włôsné programë i 30 lëpińca kanał wëpùscył
próbną emisjã. Dokładno 1 zélnika nôbarżi znóny w Pòlsce satelita Hot Bird 13E zaczął słac sygnał na wielerazowiznie 11,320 GHz (niekòdowóny przesél – Free to
Air), a ùsôdzcë pòdjimiznë robilë nad mòżlëwòtą włożeniô jich programù do bédënkù
cyfrowëch platfòrmów, co dało sã zrobic (Cyfrowi Pòlsat – kanał 143, Cyfra + kanał 143, Platfòrma N – kanał 155, Platfòrma Orange – kanał 123), jak i niechtërnëch
kablowëch telewizjów (Vectra we Wejrowie, TVK w Pùckù, Pòlaris w Hélu, Kablowô Telewizjô w Strzebielënie), czë Telewizji na Kartã. Pò òbrechòwanim òglowëch wôrtosców wëszło, że dało to przistãp do 6,8 miliónów telewzérôczów (33%
òbsygù w całi Pòlsce).
Artur Jabłońsczi, chtëren w sztóce rëszaniô z telewizją béł przédnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, na zôczątkù miôł dejã prowadzeniô ji pòspòłu z przédną
zdrëszëną Kaszëbów. Pò złożenim Przédny Radze KPZ bédënkù wespółrobòtë w projekce nie ùdało sã dogadac i telewizjô rësza jakno priwatnô, prôwdã rzekłszë rodzynnô wëcmanizna, chtërna baro bliskò wespółrobiła z dzejającym ju szesc lat radiã. Òba media miałë sã wzôjno wspòmagac, a na zôczątkù telewizjô wërazno zwëskiwa z mòdłów stwòrzonëch przez radio. Do robòtë przë twòrzenim programów, jich
prowadzeniô i òbsługiwaniô nôrzãdów òbmësliwelë nając 50 techników i redaktorów. Wedle szacënków telewizjô mia w kùńcowim cządze zwëskac dwa miliónë
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wzérôczów z Pòmòrzégò. Takô prognoza wëchôda stądka, że wikszosc òdbiérôczów
z òbeńdë ni mia przistãpù do kablowi telewizji i dlôte zwëskiwa z satelitarnëch antenów. Na zapëtania w sprawie òpłacalnoscë môlowi telewizji miéwcë òdpòwiôdelë,
że ni mają ò to strachù – liczą przë tim na kùpiającëch reklamë jak téż na dëtczi
MSWiA (chtërne są przënôleżné miészëznóm i regionalnémù jãzëkòwi w pòlsczi
ùstôwiznie). Wiôlgą zôchãcbą béł téż dobiwk dzejający ju dwa lata sląsczi Telewizji Silesia. Przédnictwa tëch dwùch telewizjów wëmieniłë sã doznôwkama, a nawetka ùjednãłë sã co do wespółrobòtë w przińdoce.
Na zôczątkù telewizjô bédowa piãc gòdzyn ùsôdzkòwëch programów na dzéń.
Dzél z pòréńcznëch gòdzyn béł lżészi miazdrë (doradë, kôrbë) i béł prowadzony colemało na żëwò, zôs drëdżi, midzë piątą a sódmą wieczór, dôwôł w bédënkù wiadła
i pùblicystikã. Òd razu bëło wiedzec, że te programë nie bãdą nadôwóné blós pò
kaszëbskù. Ùsôdzcë tłómaczëlë, że szło jim ò pòkôzanié dwajãzëkòwòscë i wielekùlturowòscë Kaszëbów, ale wôżnô w tim całim dzejanim bëła téż chãc zwëskaniô
szeroczégò krãgù òdbiérôczów, dlô jaczich regionalny jãzëk bë béł gwësno przeszkòdą. W programach z przërôczonyma gòscama bëło tak, że jak prowadzący i gòsc
bãdą znelë kaszësczi jãzëk, tej w nim bãdze prowadzonô gôdka. Żelë równak gòsc
bãdze pòsługòwôł sã pòlsczim jãzëkã, tej prowadzący téż na nen jãzëk przeńdze.
Òglowò ùdbë sparłãczoné z programòwima bédënkama bëłë na zôczątkù dosc
ambitné: miałë bëc bënômni dwie filmòwé premierë na tidzéń, bôjczi z kaszëbską
stegną głosową, programë dlô rozegracji, wiele wiadłów i môlowëch repòrtażów,
a téż, jakno przédny bédënk, mòrskô tematika: ji dôwné tradicje i terôczasné czerënczi.
Z włôsnëch programów nôwôżniészé bédënczi stanowiłë:
n

n

Ò tim a nym/ O tym i owym, pierszi z przëszëkòwónëch programów, nadôwóny
òd pòniedzôłkù do piątkù przed pôłnim, ùdbóny wedle mòdła pòkrzésnikòwi telewizji, dze królowałë felietónë, doradë, wiadła szëkòwóné w lżészi fòrmùle.
W nym bédënkù béł plac na przezérk môlowëch cządników, jinternetowëch starnów i wioderné przepòwiescë. Z gòscama prowadzëlë kôrbë òsoblëwie redaktorzë „Radia Kaszëbë”, pò pòlskù i pò kaszëbskù (zanôleżno òd te, jaczégò jãzëkã
ùżiwôł gòsc).
Swiat wkół naji / Świat wokół nas, nadôwóny co dzéń w tzw. „dobrëch gòdzënach
wzéraniô”, tj. midzë piątą a sódmą wieczór. Program sparłãczony z przekazywanim wiadłów, pùblicystiką, pòlitiką, spòlëznowima i gòspòdarczima sprawama,
prowadzony z ùdzélã rôczonëch do nie gòscy. Wiele czasu szło w nim na diskùsje
i kòmentowanié nôwôżniészich zdarzeniów dnia w Pòmòrsce. Na zôczątkù program béł szëkòwóny pò pòlskù (wikszosc materiału). Ò szósti wieczór òtmikało
gò kaszëbskòjãzëkòwé skrodzenié wiadłów (Wiadła). Cekawim kaszëbskòjãzëkòwim bédënkã w tim cygù bëła téż Klëka (jinfòrmacyjny bédënk ze szpòrtowima wiadłama i wiodernyma przepòwiescama). Na kùńcu tegò jinformacyjno-
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-pùblicysticznégò pasma pòjôwiałë sã gòspòdarczé magazynë (Pòmòrskô kronika biznesu), gbùrsczé audicje (Wiesczi témat) i jinterwencyjné programë (Kóntakt).
Bùten szëkù / Poza normą – nowé produkcje pòjôwiałë sã w kòżdi wtórk
w pòpôłniowim blokù. Program ò wôżnëch sprawach mieszkańców regionu
w jich strzodowiszczu. Repòrterzë òdwiédzelë môlowé spòlëznë i próbòwelë
pòkazywac to, co ceszi abò je nieùbëtné. Kòżdą razą pòkazywóny béł jiny môl
w Pòmòrsce, co bezògôdkòwò przëcygało nowëch wzérôczów. Program
dwajãzëkòwi.
Kóntakt – magazyn repòrterów pòkazywóny w kòżdi piątk pò pôłnim, rozpòwiôdający ò wôżnëch dlô strzodowiszcza sprawach, jaczé nierôz biwałë problematiczné. Przë wspiarcym ekspertów próbòwelë je rozrzeszëc, dac dobré radë,
pòkazac spòsobë radzeniô sobie z nima. Szëkòwóny w pòlsczim jãzëkù.
Wiodro / Pogoda – wëdôwónô sztërë razë na dzéń. Szëkòwónô na swiéżo na
pòspòdlim òdczëtënków z satelitarnëch kartów.

Na antenie pòjôwiałë sã téż produkcje w jaczims dzélu bróné òd jinszich. Nôwôżniészé z nich bëłë:
n
n

Reduktor – wëpùszczóny we wtórczi i czwiôrtczi, pózno òb wieczór, mòtorizacyjny program. W całoscë pòlskòjãzëkòwi.
Mòrze mòżnosców / Morze możliwości – do òbzéraniô w niedzele przed pôłnim,
magazyn ò mòrsczi tematice, dze gôdało sã ò sprawach zrzeszonëch z mòrzã
i mòżlëwòtama regionu, jaczé rodzą sã z taczégò pòłożeniô. Òmôwióné tematë
to: gòspòdarka, szpòrt, turistika, rozegracje i szerok pòjãtô mòrskô spôdkòwizna.
Swójskô produkcjô z wëzwëskanim materiałów z bùtna, szëkòwónô w pòlsczim
jãzëkù.

Programòwé bédënczi pòszérzałë sã. W planach bëłë pòstãpné:
n
n

n

Destined Hearts / Skazani na miłość – azjacczi serial, pòkazywóny piãc dni w tidzeniu, z kaszëbską stegną głosową i pòdpisama w pòlsczim jãzëkù.
Grifné Bôjczi / Bajki Gryfka – w kùńcu nie przëszło do zrobieniô tegò bédënkù,
chtëren miôł bëc pòwiôstką dlô dzecy pòkazywóną rôz na tidzéń, dze pierszi môl
mia zajimac pacynka grifa, jak téż pòstacjô z kaszëbsczi demònologii (Bòrowô
Cotka) i troje dzecy. Program òglowò miôł bëc pò kaszëbskù, z wëzwëskanim
cëzëch materiałów (przédno filmów).
Kaszëbi / Kaszubi – program emitowóny rôz w miesącu, szëkòwóny na sztôłt
debatë, przed chtërną nôprzódka szedł dokùmentalny film sparłãczony ze sprawama etnicznoscë Kaszëbów. Ùżiwónym tuwò jãzëkã bëła òsoblëwie kaszëbizna. Całosc bëła colemało dospòrządzonô materiałama z bùtna, òsoblëwie filmã.
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Rządzymë sã sami / Rządzimy się sami – pòkazywóny rôz w tidzeniu program
pòswiãcony samòrządzënóm, jich dzejaniémù w òbrëmii rozwiju Pòmòrzégò.
Przédnô dejô zjiscënkù to ùkôzanié spraw zajimającëch władze òd gminnégò
do wòjewódzczégò stãpienia. Prowadzony pò kaszëbskù.
Krôsniã Dawid / Krasnoludek Dawid – emitowónô dwa razë w tidzeniu serialowô pòwiôstka ò krôsniãcu, co ùczi żëcégò w zgòdze z rodą. Bôjka z kaszëbską
stegną głosową, dze jigrë parłãczëłë sã z nôùką.
Szpòrtowé Wiadła / Informacje sportowe – program szëkòwóny nôprzódka
rôz w tidzeniu, pózni trzë razë, zrzeszony ze szpòrtowima wëdarzeniama z Pòmòrzégò. Prowadzony pò pòlskù.
Farwë kùchni / Kolory kuchni – wszëtkò dlô rozlubionëch w kùchniowëch eksperimentach, program pòkazywóny piãc razy w tidzeniu, przë bëtnictwie méstra
kùchni i wëbrónégò gòsca. Przë tim pòkôzk kùchniów swiata, regionalnégò jestkù
i domôcëch eksperimentów, prowadzony pò pòlskù i kaszëbskù.
Wszëtczégò nôbëlniészégò/ Wszystkiego najlepszego – program na sztôłt kòncertu żëczbów, z mòżlëwòtą sélaniô żëczbów òd wzérôczów w pisóny fòrmie.
Dwajãzëkòwé prowadzenié, przeplôtóné mùzyką.

Na stëkù łżëkwiata i maja 2011 r. (latnô ramówka) w bédënkach pòkôzałë sã:
n
n
n
n

n

n
n
n

n
n

Domôcëzna – kaszëbskòjãzëkòwi program pòswiãcony prezentacji regionalnëch
zwëków i kùlturë.
Gbùrsczi magazyn / Magazyn rolniczy – program pòlskòjãzëkòwi, sparłãczony
z gbùrską tematiką.
Na swòjim / Na swoim – program szëkòwóny w terenie, przedstôwiający cekawszé môle wôrtné szerszi ùwôdżi, kaszëbskòjãzëkòwô produkcjô.
Familiowé granié / Rodzinne muzykowanie – jegò zadanim je przedstôwianié
ùróbkù wielnëch w Pòmòrsce mùzykującëch familiów. Szëkòwóny we wikszoscë
po kaszëbskù.
Zakrącony w tuńcu / Zakręcony w tańcu – wedle dbë miôł prezentowac fòlkloristiczné karna i kaszëbsczé tuńce. Prowadzony w dwùch jãzëkach: pòlsczim
i kaszëbsczim.
Tak sã bawią / Tak się bawią – pòkôzczi letczi mùzyczi nagróny òb czas rozmajitëch rozegracjów w terenie. Prowadzenié pò kaszëbskù i pò pòlskù.
Hitë Radia Kaszëbë / Hity Radia Kaszëbë – program, w chtërnym są gróné
wëbróné i chãtno słëchóné mùzyczné dokazë.
Karczma Radia Kaszëbë / Gospoda Radia Kaszëbë – program z rozegracjama
i udzélã widowni. Mùzyka z regionu, tuńce. Prowadzącyma są redaktorzë radia
i telewizji. Rôz w miesącu program na żëwò.
Kaszëbskô mùzyka / Muzyka kaszubska – prezentowanié przë rozmajitëch leżnoscach teledisków kaszëbsczich ùsôdzców i dzecnëch karnów.
Dzejało sã /Działo się – mërgówczi i òbrôzczi z Kaszëb, bez kòmentérowaniô.
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Resztã antenowégo czasu fùlëją włôsne produkcje, m. jin. dokùmentë Video Studio Gduńsk, reklamë promùjącé stacje, a téż zbiér teledisków, cykel repòrtażów bez
kòmentérowaniô i zbiér prezentëjący dejã telekùpianiô.
Westrzód célów, jaczé nalazlë sã w misji CSB TV, są taczé:
n
n
n
n

zbùdowanié regionalnëch parłãczów westrzód mieszkańców wielekùlturowégò
Pòmòrzégò;
pòdwëższanié mòrsczi spôdkòwiznë regionu w Pòlsce;
rozwijanié etnicznoscë Kaszëbów i jich chrónionégò prawã jãzëka;
pòdwżëszanié ùróbkù jinëch regionalnëch spòlëznów.

Dlô kaszëbsczi spòlëznë bezògôdkòwò nôwôżniészim béł trzecy cél, tegò gwësno
òd telewizji z pòzwą CSB spòdzéwa sã òsoblëwie, żda téż na wielënã kaszëbsczégò
jãzëka, co chùtkò bëło zwerifikòwóné ògłoszenim, że „Program telewizji mô òglowi charakter, równak òsoblëwie je sczerowóny do kòl 2,5-milionowi spòlëznë
Kaszëbów i mieszkańców Pòmòrzégò, jich pòtómków rozsónëch òd Zôpadny Europë do Nordowi Americzi, jak téż mieszkańców jinëch regionów Pòlsczi, chcącëch
wiédzë ò Pòmorzim i mòrsczi tematice”. Z taczim nastawienim nie nôleżało sã
spòdzewac wëprzédnianiô kaszëbsczégò jãzëka w bédënkù. Na zôczątku programë
bëłë we wikszoscë szëkòwóné jakno pòlskòjãzëkòwé bédënczi (do maja 2011r.).
Razã z przëszëkòwóną latną ramówką na antenie pòjawiłë sã przédno kaszëbskòjãzëkòwé programë, co dało zrównanié procentowégò ùdzélu pòlskò i kaszëbskòjãzëkòwëch programów prawie pò pòłowie.
Leno w telewizji bëło corôz gòrzi z dëtkama, biédza sã i dragò ji bëło je pòkònac.
Zaczãlë tej zmiészëwac etatë (do lëpińca kòl trzëdzescë, na kùńcu zélnika pòstãpnëch
jednôsce). W parłãczë z tim zaniechóny òstôł dzél programów, a w jich môl pòjôwiałë
sã materiałë z TVS i pòwtórzenia. Całi czas trwają òbgôdënczi, w jaczich szukô sã
jinwestorów z bùtna, żelë to sã ùdô, to gwësno stacja nie ùtrzimie swòjégò regionalnégò charakteru i stónie sã òglowòpòlskô, co bãdze wiôlgą stratą dlô kaszëbskòpòmòrsczi rësznotë, bò sã nie ùdô chùtkò, mòże ju nigdë, do te samégò copnąc.
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FÙNKCJONOWANIÉ
I KÙŃC TELEWIZYJNÉGÒ
MAGAZYNU „RODNÔ ZEMIA”
(1990–2010)
Eugeniusz Prëczkòwsczi

ierszi rôz kaszëbsczi magazyn „Rodnô Zemia” nadóny béł 21
lëpińca 1990 rokù. Bëło to mòżebné dzãka zmianie ùstroju
w Pòlsce. Do te czasu w telewizji mòżna bëło le pòkazëwac kaszëbsczi
fòlklor. Do dzys westrzód jesz niejednëch je taczé mëszlenié, że Kaszëbów znankùje colemało lëdowi spiéw i tuńc, në a téż òsoblëwi
wësziwk.
Program sã ùkôzywôł co dwie niedzele. Ò to, żebë nastôł, starã
miało Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Na redaktora KPZ namieniło Jizabelã Trojanowską, doswiôdczoną gazétniczkã „Głosu Wëbrzeżégò” i „Bôłtëcczégò Dzénnika”. Trojanowskô rëchli ni mia wiele
do ùczinkù z telewizyjnym dzénnikarstwã, żlë bë nie rechòwac czile
wëstãpów, w jaczich gôda w miono swòji òrganizacji. Równak bëlno
znała region i lëdzy, co w nim mieszkelë. Dzãka temù ùdało ji sã
ùrëchtowac program ò dosc szeroczim tematicznym òbjimie. W kòżdim
dzélëkù bëłë relacje ze swiéżich wëdarzeniów, përznã historii,
kaszëbskô wiérzta i pòkôzk dëcht le wëdónëch ksążk. Tej-sej prowadzëła wëwiadë z ùczałima i kaszëbsczima dzejarzama. Titel magazynu wzãła z wiérztë bëlnégò kaszëbsczégò pòetë, Jana Trepczika.
Òznôczô òn rodzynną, domôcą zemiã.

P

Pierszi etniczny program
Pò trzech dzélëkach „Rodny Zemi” redaktor miesãcznika „Pòmeraniô”, Paweł Dzanisz, pisôł: Je jesz w jednym szczególe eksperimentã:
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kò to je pierszi etniczny magazyn w kraju. Tej doswiôdczalné pòle i zdrzódło doswiôdczeniów, i droga do òptimalnégò – przez wzgląd na zgrôwã – meritoricznégò
ùczerënkòwaniô.1 Prawie ten elemeńt nôbarżi wëróżniwôł magazyn òb czas całégò
swòjégò bëcô. Z etnicznoscą, do jaczi przódë Kaszëbama nie dôwelë prawa, sã
parłãczi pòdstawòwi wëróżnik programù – jãzëk przekazu. Dëcht na zôczątkù 90tëch lat pòlsczi jãzëkòwi badérowie zaczãlë gadac, że kaszëbsczi etnolekt je jãzëkã.2
Pòdług badérowaniów ùczałëch, Kaszëbów je kòle pół milióna.3 Jesz w 1990
rokù wicy jak pòłowa na co dzéń ùżiwa kaszëbsczégò jãzëka. Temù Jizabelë Trojanowsczi zanôlégało baro, żebë chòcle w dzélu magazyn béł prowadzony w etniczny mòwie, në i żebë pòd kùńc kòżdégò dzélëka prowadzëc ùczbã kaszëbsczégò
jãzëka. Sama wszëtkò rozmia, ale nie gôda w nim. Zabédowa tej wespółrobòtã
sztudéróm zrzeszonym w sztudérsczim karnie „Pòmòraniô”. Ju w pierszą niedzelã
lëstopadnika 1990 rokù ùkôzôł sã pierszi dzélëk ùczbów. Òd tegò czasu przez
szesnôsce lat bëłë òne stałim sztëczkã audicji, chtëren jakbë spinôł nen program
ùlégający rozmajitim przemianóm przez dwadzesce lat. Same ùczbë wëzdrzałë
kòżdégò rokù jinaczi. Wëstąpiło w nich czilenôsce dzysdniowëch absolwentów
wëższich ùczebniów, z jaczich czile zajimô sã warkòwò gazétnictwã. Pózni bëłë
w ùczbach dzôtczi. Dzãka ùczbóm teleòbzérnik pòznôwôł bògatą słowiznã, neòlogizmë i gramaticzné jãzëkòwé pëzglënë, ale téż kaszëbską lëteraturã, biogramë ùtwórców ti lëteraturë, czekawé môle regionu, nônowszé dobëca na mùzyczny niwie
Kaszëb.
1
Paweł Dzianisz, Rodnô Zemia, „Pomerania”, rujan 1990, nr 10, s. 42. Articzel Dzanisza béł pierszą próbą òbszacowaniô programù.
2
Baro chùtkò znajôrze docenilë znaczenié pòjawieniô sã programù dlô regionalny rësznotë
i jãzëkòwégò statusu kaszëbiznë. Ju w 1992 rokù czëtómë: Nowa sytuacja społeczno – polityczna stworzyła lepsze szanse na rozwój ruchu regionalnego, w tym też ruchu kaszubskiego. Wyrazem nowych osiągnięć i zamierzeń jest m.in.: 1) emitowanie programu „Rodnô Zemia” w programie II Telewizji Polskiej,
a w nim lekcji „Gôdómë po kaszëbsku”, przygotowanych przez M. Cybulskiego i E. Gołąbka w wykonaniu studentów Kaszubów, skupionych w klubie Pomorania […]. Dali òd numra 2. za régą je jesz wëliczónka jaż òsmë rozmajitëch wôżnëch zjawiszczów w kaszëbiznie np. lektorat na UB, pòwstanie KLO
w Brusach, etc. Zdrzë: Edward Breza, Przedmowa [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, red. Edward Breza, Gdańsk 1992, s. 3. W dokôzach ò KPZ,
òsoblëwie Józefa Bòrzëszkòwsczégò i Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò ju òd czasów Jizabelë Trojanowsczi kónsekwentno „Rodną Zemiã” pòmijô sã w bùdowanim rësznotë regionalny, żlë ti autorzë
piszą ò ni, tej leno kriticzno. Nôczekawszi przikłôd nalôżómë w: Józef Borzyszkowski, Ruch kaszubsko-pomorski a rozwój literatury kaszubskiej [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Zbigniew Zielonka, Gdańsk 2007, s.103–121. Dopiérze w dokazu B. Synaka, wëdónégò w kùńcu
jistnieniô programù, „Rodnô Zemia” pòstawionô je zôs na pierszim môlu westrzód tëch wszëtczich zjawiszczów w kaszëbiznie òstatnëch 20 lat, dzãka chtërnym kaszëbizna jesz je żëwô. Zdrzë: Brunon Synak, Moja stegna kaszubska, Pelplin 2010.
3
Zdrzë: Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. Marek Latoszek, Rzeszów 1990; Mordawski Jan,
Statystyka Ludności Kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005; Brunon Synak, Kaszubska tożsamość, Gdańsk 1998.
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21 łżëkwiata 1995 r. ùmarła Trojanowskô. Program przejãlë ji wëchòwankòwie:
Artur Jabłońsczi i Eugeniusz Prëczkòwsczi. Òbaji na co dzéń gôdelë pò kaszëbskù.
W tim czasu „Rodnô Zemia” chòdzëła ju na antenie co tidzéń przez dwadzesce minut. Autorzë bëlë baro aktiwno wprzëgłi w regionalné dzejanié, chcelë jak nôbarżi
ùmòcnic etniczną jawernotã autochtoniczny ludnoscë Pòmòrzégò, jakô – jakbë procëm
cëskòwi niemczëznë i pòlaszëznë – zachòwa przez wieczi kùlturową samòstójnosc,
chtërna òbjôwia sã przede wszëtczim w tradicji, mòwie, piesni i mùzyce, mitologii,
zwëkach i òbrzãdowòscë. Te znanczi są wiôlgą wôrtnotą òglowònôrodną. Kaszëbë,
jak pisôł znóny leksykògraf ks. dr Bernat Sëchta, „nie przënôlégają do Pòlsczi – òne
są Pòlską”. Pòd kùńc 1998 rokù Artur Jabłońsczi niechôł dzénnikarsczé dzejanié
i szedł w samòrządnosc. W stëcznikù 1999 rokù òstôł starostą pùcczégò krézu. Òd
te czasu program prowadzył Eugeniusz Prëczkòwsczi wespół z białką, Elżbiétą i dosc
zachtnym karnã wëspółrobiącëch lëdzy.4
„Rodnô Zemia” z kąsk refleksyjny audicji z pòczątkù lat 90-tëch, przerodza sã w program, co òdzdrzódliwôł żëcé regionu. Pòkôzywa wôżné wëdarzenia kùlturalné Kaszëb,
jak teatralné pòkôzczi, jôrmarczi, festiwale piesni czë baro wiôldżé ùroczëznë parłãczącé
spòlëznã regionu, a jaczé są téż wiôlgą turisticzną atrakcją. Rejestrowa dzejania, co
gòspòdarczo pòbùdzałë region, kùreszce pòkazywa wëjątkòwą snôżotã i òsoblëwie czekawé môle. W programie nalazło téż swój plac dokùmentowanié tradicyjnëch zajmów
Kaszëbów, bògatégò kùńsztu lëdowégò i rzemiosła, przikładowò nieznónégò dze jindze wërobù tobaczérów z bidlëch rogów. Równak nôwôżniészą rolą magazynu bëła bez
gôdczi edukacjô. Òkróm wspòmniónëch ùczbów kaszëbsczégò, tej-sej bëłë pòkôzywóné szkòłë, jaczé w swòjëch programach mają regionalną ùczbã. Òd pòczątkù „Rodnô
Zemia” wiedno towarza ti sprawie, pòcząwszë òd pòmôganiô Witoldowi Bòbrowsczémù,
chtëren zaczął ùczbã na Głodnicë. Przedstôwia wnetka wszëtczé szkòłë, co wprzigałë
sã w to dzejanié, a téż wszelejaczé kroczi zrzeszoné z rozkòscérzanim ùczbë
kaszëbsczégò. Terôzka kòle 10 tësący dzecy sã ùczi rodny mòwë.5 Zôs w stach szkòłów
są elemeńtë historii i geògrafii regionu, a na ùczbach pòlsczégò – kaszëbsczi lëteraturë.
W kòżdim przëtrôfkù program béł wôżnym katalizatorã tëch dzejaniów. Ùkôzywôł nen
proces i dorazu pòrësziwôł mni rëszné dzéle Kaszëb do pòdobny aktiwnoscë.6
Jinaczi téż nie bëło, żlë chòdzy ò pòwstôwanié nowëch dokôzów lëteracczich. Òne
bëc mùszą, żebë szerzi wprowadzac regionalną ùczbã.7 Temù program włącziwôł sã
4
Artikle, co òpisywają dzeje programù, mòże nalezc np. w: Fópka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi
J., Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003; Rodnô Zemia, „Wizja publiczna”, wrzesień 1998; Stanisław Janke, Swojsko w kadrze, „Pomerania”, rujan 2000, s. 17 i wiele jinëch rozsónëch w cządnikach, nôwicy wierã
w „Gazéce Kartësczi”.
5
Strona internetowô KPZ: http://www.kaszubi.pl/.
6
Wszëtczé kònspektë programù „Rodnô Zemia” są ù mie. Na jich pòspòdlim mòże brewiter zbadérowac zawartosc programów.
7
W „Rodny Zemi” wiele razy bëłë pòkôzywóné lëteracczé wëdarzenia, òsoblëwie promòcje debiutancczich tomików prozë i pòezji, np. Idë Czaji, Stanisława Bartélëka, Eugeniusza Prëczkòwsczégò,
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w promòwanié młodëch zdatnëch pòetów i pisarzów, w rëchtowanié lëteracczich
kònkùrsów i wszelejaczégò ôrtu pòrësziwanié lokalny spòlëznë do dzejaniô na kaszëbsczi niwie, przikładowò béł òn kòle pòwstôwaniô klubów i partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Czile z nich pòwstało prosto z pòbùdzënkù redakcji programù.8
Wszëtkò to wzbògôcało paczét doswiôdczeniów redaktora programù pòdpiartëch
trzëlatnym cyklã dzénnikarsczich szkòleniów zakùńczonëch zdobëcym repòrtérsczi
i ekranowi kôrtë. Szkòlenia dofùlowiwóné bëłë tidzeniowima studijnyma rézama
do Krakòwa (dwa razë), Warszawë i Pùłtuska. Òstatné szkòlenié bëło w 2002 rokù
w Pariżu. Zôs Elżbiéta Prëczkòwskô bëła na pòdobnëch ùczbach w Biôłimstokù.

Swój program
Kaszëbi, chtërny przódë nie bëlë nôłożen bëc na antenie TV, „Rodną Zemiã” ùwôżelë jakno swój program. W ni bëło òdbicé żëcégò spòleczno-kùlturalnégò regionu.
Baro wôżné bëło to, że gôdkòwô łączba midzë redaktorama a rozmówcama bëła
w kaszëbsczim jãzëkù i to nié leno za pòstrzédnictwã szklanégò òczenka, ale téż òb
czas mòżlëwie czãstëch bezpòstrzédnëch kòntaktów w miastach i kaszëbsczich wsach.
Bëło to znac przez wielné lëstë przëséłóné do redakcji.9 Na wiele z nich teleòbzérnicë
przëséłelë pòzdrówczi, abò prosto wërôżelë swòje òdniesenié do programù czë regionalnëch sprôw. Przikładowò Ùrszula Stolc z Gdini pisze tak m.jin. Më jesmë Kaszëbama. Nasz jãzëk kładze na nas òbrzészk, bë ùżëwac nazwów tipòwò kaszëbsczich. Je to
nasza spôdkòwizna pò starkach. Zôs Édmùnd Hébel z Rédë domôgô sã zwikszeniô antenowégò czasu dlô regionalnëch programów. W naszi nibë TV ni ma czëc pòlsczich
karnów – pisze Hébel – a nawetka tëch ekspòrtowëch, jak Mazowszé, Sląsk, czë znasze Kaszëbë z Kartuz. W pòlsczich warënkach nym mòtorã rozwiju regionalnëch kùlturów bë mia bëc telewizjô. Gduńskô TV mia bë richtich nadawac pò kaszëbskù dzéń
w dzéń nômni gòdzënã, co procëmkù lëczbë mieszkańców nie je nijak za wiele. A na niedzelã òstawic „Rodną Zemiã”, jakno nôwôżniészé, swiąteczné pòdsëmòwanié.10
Henrika Héwelta, Michała Piépera, Roberta Żmùdë-Trzebiatowsczégò, Benedikta Karczewsczégò, Bòżenë
Szëmańsczi, Agùstina Klémensa Hërsza, Henrika Mùsë, Tomasza Fópczi, Br. Zbigòrza Joskòwsczégò,
Marii Bòszke, Agùstina Chrabkòwsczégò, Elżbiétë Bùgajnë, Dorotë Wilczewsczi i jinszich; zdrzë:
Kònspektë programù telewizyjnégò „Rodnô Zemia”.
8
Nôlepszima przikładama są Partë w Swiónowie (1994, reaktiwacjô 2001), Baninie (2002, 2004)
i Chwaszczënie (2002). Do te w dzélu z pòbùdzënkù redakcji programù „Rodnô Zemia” pòwstałë partë
Kòlbùdach, Kònarzënach (reaktiwacjô), Lëni, Przedkòwie, Sopòce, Łãczëcach (reaktiwacjô), Łubianie
i klub w Gduńskù Òsowi.
9
Ne lëstë mògą bëc zdrzódłã czekawëch ùdbów i analiz na temat kaszëbiznë. Dzél pòdpòwiesców
na bieżąco béł realizowóny w miarã mòżnosców. Gwësno lëstë te są wôrtnym materiałã gòdnym ùwôżnégò
przezdrzeniô i òbrobieniô.
10
Wicy przikładów mòże nalezc w: Elżbiéta i Eugeniusz Prëczkòwscë, Niech jidą midzë lëdzy [w:]
Fópka T., Prëczkòwsczi E., Stachůrsczi J., Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003.
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Kaszëbsczi kòd jãzëkòwi stôł sã pòspòdlim wespółdzejaniô z Kaszëbama z Kanadë. W programie wiele razy bëła pòrësziwónô ta tematika. Bëłë ùkôzóné brzadë
rézów badérów: ks. Władisława Szulësta, Édwarda Brézë, Jerzégò Sampa, Tadeùsza
Linknera, Józefa Bòrzëszkòwsczégò i jinszich. Wiôldżé òżëwienié ti łączbë rozpòczãło
sã w 2007 rokù dzãka serii repòrtażów wëemitowónëch prawie w „Rodny Zemi”.
Nôwôżniészim tegò dzélã bëło fejrowanié 150-lecégò pierszi emigracji do Kanadë.11
Program téż stojôł kòle pòczątków wiele òglowòregionalnëch dzejaniów, jak założenié Klubù Sztudérów „Tatczëzna”12, bùdowë Kaszëbsczi Drodżi Krziżewi w Swiónowie, Pùsti Nocë dlô Òjca Swiãtégò i Òratorium Swiónowsczégò, Kaszëbsczégò Festiwalu Humoru „Szport mùszi bëc”, Wòjewódzczégò Kònkùrsu Multimedialnégò,
Wòjewódzczégò Kònkùrsu Spiéwów miona Jana Trepczika w Miszewie, czë nawetka „Kaszëbsczich Spiéwów’ w Lëzënie.

Rozwij dzysdniowi kaszëbsczi mùzyczi
Rozwij mùzyczny wiedno béł òsoblëwie wôżny dlô lëdzy zrzeszonëch z programã.
Dërch wespółrobił z nim pòeta i kòmpòzytor Jerzi Stachùrsczi, a pòtemù téż Tomôsz
Fópka, Tadeùsz Dargacz, Jerzi Łisk i jinszi. To dzejanié łómało stereòtipòwé mëszlenié ò kùlturze kaszëbsczi, jakno blós lëdowi kùlturze. Rezultatã tegò są wielné pùblikacje, chtërne ùkôzywają nen dzysdniowi doróbk. Są to tomiczi prozë i kaszëbsczi
pòezji, kómpaktowé platczi, jak téż spiéwniczi, z jaczich nôzachtniészi zbiór je w „Piesniach Rodny Zemi”. Je w nim kòle 150 nowëch piesni, co pòwstałë nôpierwi dlô
programù, a terô są szerok wëzwëskiwóné w szkòłowi ùczbie, mediach i mùzyczny
rësznoce regionalny.13
Spiéwnik béł wëdóny w 2003 rokù. W tim czasu, w latach 2000–2006 program
cesził sã nôwëższą pòpùlarnoscą. Badérowania òbzéraniô dërch wnenczas prowadzoné przez TV Gduńsk wëkazywałë widowniã, co syga 100 tësący òbzérników, a w jednym czasu nawetka 150 tësący. Wiele razy zajimôł òn pierszi môl
westrzód wszëtczich programów TVG.14 Nôwëższô niwizna òbzéraniô ùjawnia
sã òb czas sztërzech baro ùdónëch kòncertów „Rodny Zemi” zrëchtowónëch

11

Zdrzë np.: E. Pryczkowski, Siła Żukowa, Żukowo – Banino 2009.
Głos Tatczëznë, „Norda”, 4 czerwińca 2004r.
13
Są téż przikładë jidzeniô nëch piesni w daleczi swiat. Wezmë na to, òb czas fejrowaniô 150-lecô
bëcô Kaszëbów w Kanadze, wiôldżi chór pòlonijny z Hamilton zaspiéwôł piesniã „Mòdłów zwón”. Jinszą marijną spiéwã „Bôtë ju jidą” spiéwie Chór Akademii Mòrsczi ze Szczecëna. Dobéł nią pierszi môl
w XXII Midzënôrodnym Festiwalu Piesni Religijny miona Ks. Stanisława Òrmińsczégò w Rëmi, zdrzë:
http://www.youtube.com/watch?v=sa5DUlJDxQ0. Òba sztëczczi miałë swòje premierë w Rodny Zemi
w ùczbach kaszëbsczégò jãzëka.
14
Tôflë z wënikama òbzéraniô programów TVG są ù mie.
12
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z leżnoscë XV-lecégò programù. Kòżdi jeden zbrzątwił bez trzëstaòsobòwą widowniã w gduńsczim Teatrze „Miniatura”.15
Skòrno taczé bëło dzejanié, tej pòjawiłë sã nôdgrodë dlô redakcji. W gromicznikù 1998r. „Rodnô Zemia” dosta pòdzãkã òd Minysterstwa Nôrodny Edukacji
za propagòwanié regionalny ùczbë, w czerwińcu tegò rokù program òstôł ùtczony medalã 75-lecégò miasta Kartuzë, a përznã pózni redaktorzë òstelë laureatama
nôdgrodë Polcul Foundation. W pierszi dekadze XXI wiekù redaktor programù
dostôł całą régã wëróżnieniów òd kaszëbsczich gmin, m.ji.: Gduńska, Wejrowa,
Kòsôkòwa, Lëzëna, Kartuz, Somònina, Serakòjc, Chmielna, Lëni, Szëmôłda. Bëłë
téż wielné pòdzãczi ze szkòłów i jinszich institucji za wspiéranié regionalnëch
pòdjimnotów.

Niewëgódnô pòpùlarnosc
Nie bëło tej dzywno, że tak wôżné medium stało sã wnet célã ataków. Pò dzélu bëło
to zrozmiałé. Mòc dzejaniô na lëdzy programù bëła baro atrakcyjnym czinnikã,
na chtëren wiele chcało miec wpłiw. Nie je krëjamnotą, że niechtërnym – òsoblëwie
to sã tikało pòlitików i lëdzy młodëch, co szukelë letczi drodżi warkòwi karierë – baro zanôlégało na czãstim wëstãpòwanim w „Rodny Zemi”. To je kòżdémù doch wiedzec, że tak cos nie bëło mòżebné. Midzë jinszima temù równak stelë sã procëmnikama programù. Taką mòżnosc dôł jima pòrtôl „Nasze Kaszuby”, co sã wnenczas
rozwijôł i chùtkò sã westrzégł, że na kritice nôpòpùlarniészégò kaszëbsczégò programù, mòże sóm chiże zwëskac pòpùlarnosc.16 Paradoksalno ne ataczi z piersza przënôszałë jesz wikszą pòpùlarnosc programòwi, a jegò autoróm – òkróm
donëchczôs nieznónëch przikroscy – zachtné zdrzódło ùtwórczich ùdbów. Szlachë
tegò są òbecné nôwicy w piesniach. Niechtërne z nich stôwałë sã wnetka zarô
15
Kòncertë òdbëłë sã 3.10.2004r., 23.01.2005r., 1.05.2005r., i 24.07.2005r. Pò nich ùkôzywałë sã baro cepłé artikle, òsoblëwie w „Pòmeranii” i „Nordze”, np. Jiwóna Mejer, „Rodnô Zemia” mô 15 lat, Norda, 8 rujana 2004r. W jednym z nich Jiwóna Joc napisa m.in.: To był ostatni koncert z okazji jubileuszu 15
lat istnienia telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia”. I najbardziej udany. Sala główna
Teatru Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu w ubiegły niedzielny wieczór wypełniona była do ostatniego
miejsca. […]. To je czekawé, że wnetka autorka nego cepłégò artikla dlô programù „Rodnô Zemia” sta
sã jednym z ji nôbarżi zawzãtëch procëmników. Zdrzë: Iwona Joć, Piętnastka na karku, Norda, 29 lëpińca 2005r., a pòtemù internetowé wpisë.
16
Na pòrtalu sã wëpòwiôdało môłé karno lëdzy, zrzeszoné bezpòstrzédno abò pòstrzédno z „Pòmòranią”. Nôbarżi wrodżé kòmentarze pòdpisywóné bëłë pseudonimama. Jich nôzwëska są znóné redaktorowi programù. Mòderatorã tëch wëpòwiescy béł miéwca pòrtalu Stanisłôw Geppert. Czekawé, że w tim
prawie czasu pierszich zwiartëch ataków na program, Pòmòrańcë wrãczëlë mù Medal Stolema. Zdrzë:
Elżbieta Pryczkowska, Wiele do zrobieniô, Norda, 13 maja 2005r. Czej skùńcza sã „Rodnô Zemia” i nie
bëło co atakòwac, diskùsje na pòrtalu zadżinãłë, a sóm pòrtal przejął jinszi włôscëcél.
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przebòjama karna „Prôwda” z Lëzëna, pòtemù Radia „Kaszëbë”.17 Jiwer dopiérze
pòjawił sã tej, czej ne ataczi stałë sã argùmeńtama w rãkach rządców telewizji, chtërny
tej doszlë prawie do władzë, a dlô jaczich pòpùlarnosc programù stôwa sã niewigódnô. Tej zaczãlë przenaszac argùmeńtë z pòrtalu na kòlegia programòwé Telewizji Gduńsk, pò to, żebë òstateczno je wëzwëskac do òsłabieniô pòzycji programù.
W tim samim czasu zaczãlë mòcno czechlëc dëtczi za robienié programù. W zélnikù 2008 pòdjãlë pierszą próbã likwidacji „Rodny Zemi”. Wëkònôwcą tegò planu
béł nowi wicedirektor TV Gduńsk, Henrik Wielechòwsczi. Tak òstri krok tej napòtkôł
na mòcné spòdleczné ùprocëmnienié, tak że półtora miesądza pózni program przëszedł
nazôd.18 Wnenczasny nôleżnicë zarządu TV Gduńsk ni mòglë przeżëc tegò, że sã
nie ùdało jima zlëkwidowac „Rodny Zemi”, òbmëslëlë jã pòdzelëc i stwòrzëc dwa
dzesãcminutowé magazynë. Tak pòwstało „Tedë jo” rëchtowóné przez Annã Cupã.
Pòsobnym krokã bëło zerwanié ùmòwë z redaktorã programù, co zrobilë bez pòdaniô niżódnëch przëczënów. Pismiono pòdpisa 29 stëcznika 2009 r. direktor Joanna
Strzemiecznô-Rozen czile dni przed ji òdwòłanim ze stanowiszcza. Wielechòwsczi
wnet téż szedł wek. Jedną z pierszich decyzjów nowégò direktora Piotra Òstrowsczégò bëło wëmazanié decyzji pòprzédcë, chtërna to òsta dëcht czekawim pismionã
w zachtnym archiwùm doticzącym biôtczi ò program „Rodnô Zemia”. Ju le ju bezpiek dérowôł równak baro krótkò. 25 stëcznika 2010 rokù przëszła nastãpnô decyzjô
ò redukcji do dwùch dzesãcminutowëch dzélëków w miesądzu, tak że z 30 minut
na tidzéń sprzed trzech lat doprowadzëlë do 20 minut magazynu na miesądz.
Na wiéchrz co sztót zmieniwelë pòrã emisji programù, co wprowôdzało jistny wërwas
ù teleòbzérników.
Timczasã do rządów w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim dochôdało nowé
pòkòlenié, jesz niedôwno aktiwno wespółdzejającé z pòrtalã „Nasze Kaszuby”.
17
Brewiter przikładã je spiéwa „Më jesmë młodi”, chtërna z mùzyką Jerzégò Stachùrsczégò sta sã
kaszëbsczim hitã, a pòtemù téż titlowim dokazã platczi karna „Prôwda. W trescë czësto nawiązywô
do pòstawë internetowëch kritikantów. Ji refren brzmi tak: Kò më blós prôwdã mómë wiedno / Chòcbë
nóm chto wskôzywôł jinak / Wôżné że terô jesmë jedno / Më staniemë na swòjim i tak. // A rëcht spòkójno szedł procëmną drogą / Bò czuł z bòkù mëslã wrogą. / Robic mòżna doch na wszelczi ôrt, / Le prócz
gôdczi, słëchac przë tim wôrt. (Toż tylko my mamy zawsze rację / Choćby nam ktoś co innego sugerował
/ Ważne że w tej chwili jesteśmy zgodni / I na swoim postawimy i tak. / Tymczasem prawda spokojnie szła
w przeciwnym kierunku / Bo czuła wrogą myśl. / Przecież robić można na wszelkie sposoby / Lecz oprócz
gadania trzeba też umieć słuchać).
18
Midzë jinszima głos w ti sprawie wzãlë marszôłk wòjewództwa pòmòrsczégò Jón Kòzłowsczi,
chtëren rzekł: Ostatnio z gdańskiego ośrodka dochodzą nas wieści o różnych dziwnych decyzjach, a informacja, którą od was słyszę jest kolejną, która może niepokoić. „Rodna Zemia” jest bardzo dobrym programem, kierowanym do Kaszubów, żyjących na Pomorzu. Jeżeli program zniknie z anteny, sejmik zajmie w tej sprawie stanowisko. Zdrzë: Dorota Abramowicz, Marek Adamkowicz, „Dziennik Bałtycki”, 31
lipca 2008r. Pòdobnie w ti sprawie wëpòwiedzôł sã przédnik Sejmikù Pòmòrsczégò, Bruno Synak, a téż
przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Artur Jabłońsczi. KPZ pòdjãło ùchwałã z wëraznym żądanim przëwróceniô programù.
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Przédnictwò TVG baro chùtkò to zmerkało. Wnenczasny wiceprzédnik, a dzys
przédnik KPZ, tej-sej pòdsztrichiwôł swòje kriticzné stanowiszcze pòdług programù.
Midzë jinszima na zéńdzenim Zarządu Òglowégò KPZ gôdôł, że nie je zadowòlony z òbrazu Kaszëbów, jaczi ùtrwaliwóny je w mediach i prosto bédowôł rozpisac
kònkùrs òfertów na robienié „Rodny Zemi”.19

Kùńc programù
Przińdnota programù stôwa sã dlô redaktora corôz barżi wiadomô. Temù pòdjął òn
decyzjã ò wëstartowanim w samòrządowëch wëbòrach. Równak chùtczi dostôł
zagwësnienié òd nowégò direktora TVG, Zbigòrza Jasyńsczégò, że pò welacji, równo jakbë wëszło, dali bãdze mógł prowadzëc „Rodną Zemiã”.20 No słowò, na prosbã
redaktora, bëło dóné na papiórze.21 Timczasã pò welacji telewizjô òdstąpia òd dónégò
słowa i czësto zjãła program z antenë.22 Tą razą KPZ nick nie rzekło, dało bez to cëché
przëzwòlenié na taczé dzejanié. Prôwdac bëło jaczés zéńdzenié nowégò przédnika
KPZ z direkcją TVG, na chtërnym wëmienilë sã na ògle znónyma wiadłama. Nawetka rzeklë przédnikòwi, że mòżna wznowic „Rodną Zemiã”, le KPZ bë mùszało
nalezc na emisjã kòżdégò dzélëka kòl 8000 złotëch (sic).23 Szkòda, że do ti gôdczi
nie zaprosëlë redaktora. Miôłbë òn tej mòżnosc wëjasnic, jaczé są prôwdzëwé kòszta jednégò dzélëka programù, chtërne nie przekrôczają tësąca zł.24 Prawie bédënk
19

Protokół nr 6/ZG/08 z zéńdzeniô Zarządu Òglowégò KPZ z dnia 28 maja 2008.
Mecenas TVG napisôł w specjalnym pismionie baro kònkretno: Jeżeli Eugeniusz Pryczkowski zostanie wybrany na radnego powiatu to ze strony Telewizji nie będzie żadnych przeszkód w prowadzeniu
programu. Pismiono je ù mie.
21
Wôrt je przëtoczëc lëst redaktora Prëczkòwsczégò sczerowóny 28.10.2010r. do sekretariatu TVG,
pani Różë Malcher: Dyrektor mnie zapewnił w rozmowie, że po wyborach, niezależnie od ich wyników
dla mnie, będę mógł bez żadnych przeszkód nadal prowadzić swój magazyn. Przy mnie dzwonił do prawnika, który taką wykładnię przedstawił. Poprosiłem, żeby tenże mecenas wyłożył ją na piśmie. Dyrektor
zapewnił, że jutro (czyli już dziś – piątek 29 października) takie pismo będzie gotowe. Proszę Cię o dopilnowanie tego i przesłanie mi kopii mailem. Chcę mieć stuprocentową pewność, że nic mi nie „grozi”
po wyborach. W przeciwnym wypadku jestem skłonny zrezygnować z tego kandydowania. „Rodnej Zemi” poświęciłem tyle lat, że nawet jeśli otrzymuję za nią grosze, nie chciałbym jej zostawić z takiego powodu.
22
To wiadło dała mie przez telefón red. Dorota Hebel, chtërna – jak sama pòwiedza – wespół z red.
Mirosławã Nowakã tak zdecydowa.
23
Lëst e-mail Łukasza Grzãdzëcczégò do Eugeniusza Prëczkowsczégò z 17 gòdnika 2010r.
24
Trzeba dodac, że TVG całi czas pòdsztrichiwa, że lëkwidacje programów (nié blós programù
„Rodnô Zemia”) są bez problemë finansowé firmë. Żlë chòdzy ò „Rodną Zemiã”, chòc téż tak pòdôwelë,
nen argùmeńt nie wchôdôł w grã. Kò firma Danmar za reklamã, chtërna bëła przë programie na wërazną
żëczbã miéwcë firmë, płacëła w 2008 rokù TVG 4 tësące złotëch na miesądz. Gwës pòdobno mùszało
bëc w przëtrôfkù drëdżi reklamùjący sã firmë ò nazwie Roltop. Z tegò wëchôdô, że òbie firmë płacëłë
TVG wicy jak wëchôdôł realny –pòdsztrichiwóm słowò „realny” – miesãczny kòszt robieniô programù.
20
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taczich kòsztów złożił òn w sekretariace TVG w czerwińcu 2011r. na robienié
kaszëbskòjãzëcznégò programù ò titule „Wòjnowi Kaszëbi”. Dzélëk miôł miec 15
minut, to je 5 minut wicy, jak „Rodnô Zemia” w òstatnëch miesądzach realizacji.
TVG wëraza zgòdã na emisjã pòd warënkã, że nen gòtowi program òstónie dóny
za darmò.25 Tej w pismionie z 21 czerwińca 2011r. przekôzóny béł przédnikòwi KPZ
dokładny kònspekt bédowónégò programù razã z òdpòwiescą TVG. Zadóné bëłë téż
taczé pitania: Czë ZG KPZ je zajinteresowóné òbecnoscą programù prowadzonégò
w jãzëkù kaszëbsczim na antenie Telewizji pùbliczny? Czë ZG KPZ je w sztãdze nalezc dëtczi na realizacjã taczégò programù? Chcã nadczidnąc, że przed i pò programie, mòże bëc dóné wiadło ò rolë KPZ w produkcji programù. Òdpòwiésc nie òstôwia
ju żódnëch wątplëwòscy. Cytëjã: KPZ, chtërno je pòzarządową òrganizacją òpiartą
przede wszëtczim na spòleczny robòce nôleżników w ti chwilë ni mô żódnëch dëtków,
jaczé mògłëbë sfinansowac cykl audicji tikający tak wôżné i cekawé zagadnienia dzejów Pòmòrzégò.26 Béł to òstatny akt biôtczi ò kaszëbskòjãzëczny program w Telewizji Pùbliczny. Wôrt dodac, że na pierszé pitanié ò òbecnosc jãzëka w TVG, KPZ
nick nie rzekło.
Minął rok òd wëemitowaniô slédnégò dzélëka „Rodny Zemi”. Tak sã prawie
złożëło, że béł nim dzélëk z 24 rujana 2010 rokù w całoscë pòswiãcony dwùm ùmarłim wëbitnym Kaszëbóm, Honorowim Nôleżnikóm Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Geratowi Labùdze i Sztefanowi Fikùsowi. W tim czasu téż ògrańczëlë emisjã
programù „Tedë jo” do jednégò dzesãcminutowégò dzélëka w miesądzu. Program terô
je prowadzony bez nié-Kaszëbkã, Karolënã Raszejã. Kaszëbiznë w TVG je dzys tëli,
co bëło przed 1990 rokã. Je téż wiedzec, że dramaticzny je finansowi stón CSB TV.
Redaktor „Rodny Zemi” béł zmùszony nalezc so jinszé pòla ùtwórczégò dzejaniô.
Co sztót òdbiérô równak sygnałë òd wiérnëch òbzérników z prosbą ò òdnowienié
programù. Tak a tak ni ma ju wątpieniô, że sprawa krok pò krokù gasnie. Dzys mòże
ju gwësno ùznac historiã nôstarszégò programù w TVG za zamkłą.
Béł przez 20 lat. Pòwstało wnetka 1000 dzélëków, co dôwô kòl 350 gòdzyn kaszëbskòjãzëcznégò programù telewizyjnégò. Wzãło w nim ùdzél czilenôsce tësący
rozmówców, wiele razy lëdzy wëbitnëch. Je to inteligencjô kaszëbskò-pòmòrsczi zemi. Wiele z nich ju nie żëje. Nen zbiór je dzys nôwikszim archiwùm kaszëbsczégò
jãzëka i wiédzë ò naszim regionie, chtëren je tam brewiter pòkôzóny na tësąc blewiązkach i kasétach. Są kònspektë wszëtczich programów, je téż grëbé archiwùm, w jaczim są rozmajité pismiona, dokùmeńtë, lëstë, artikle. Całosc bë brëkòwa dëchtownégò
25
Pismiono òd direktora TVG, Zbigòrza Jasewicza do red. Eugeniusza Prëczkòwsczégò
z dn. 16.06.2011r.
26
Pismiono òd Łukasza Grzãdzëcczégò do Eugeniusza Prëczkòwsczégò z 9.08.2011r. Z pismiona
wëchôdô, że Òglowi Zarząd KPZ nawetka nie rozważił mòżlëwòscë nalézeniô dëtków òd dobrzińców,
co bëłobë – czej zważimë na chùtczészé doswiôdczenia programù i na tak nisczi jegò kòszt – sprawą
dëcht prostą.
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òbrobieniô i wëdaniô w ksążce abò ksążkach.27 Jesz wôrtniészé bë bëło òdbicé
wszëtczich dzélëków na platczi dvd i danié przëstãpù do nich mieszkańcóm naszégò
regionu i pòtencjalnym badéróm w rodzącym sã Salónie Filmòteczi Kaszëbsczi.
Pòczątk je ju wëkònóny. Je nim I Festiwal Filmów Kaszëbsczich w Môłkòwie – dëcht
nowô ùdba, jakô wëpłënã z te samégò personalnégò zdrzódła, co chùtczi wëmienioné, le pòza ju tą nôszlachetniészą i nôbarżi zasłużoną institucją, jaczi miono bëło
„Rodnô Zemia”.

27

Wëdanié samëch kònspektów programù bë zajãło nômni 300 stron fòrmatu A-5.
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KASZËBSCZÉ TERMINË
SPARŁÃCZONÉ
Z FÙNKCJONOWANIM
JINTERNETOWËCH STARNÓW
Danuta Stanulewicz (Gduńsczi Ùniwersytet)

1. Wstãp
W 2009 rokù w „Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” ùkôzôł
sã ùchwôlënk tikający sã kaszëbsczich jinfòrmaticznëch terminów1.
W tim ùchwôlënkù nalazłë sã wielné terminë tikającé sã strukturë i ùżiwaniô internetowëch starnów, dôwającé mòżlëwòtã brëkòwnikóm
pòchwôtné rëchanié sã pò nich, a téż òdsélającé abò służącé do przedstôwianiô jinfòrmacji. Taczé terminë są ùżiwóné niezanôleżno òd zamkłosców przekazywónëch przez apartné jinternetowé starnë. Mòjim
célã bëło sprawdzenié, czë terminë te są ùżiwóné przez autorów kaszëbskòjãzëkòwëch jinternetowëch starnów, a téż chtërnëch terminów
czãsto ùżiwónëch w jinternece felëje na lësce zabédowóny w ùchwôlënkù – z pòdrzatkù zwëczajnégò strzédnégò brëkòwnika jinternetu
(nié administratora abò projektanta starnów WWW). Dodôwkòwò,
wôrt bëło sprôwdzëc, czë autorowie starnów nie stwòrzëlë swòjich
kaszëbsczich terminów.
Na zôczątkù chcałabë jem téż wëjasnic, że mòjim célã nie je kritika
wspòmniónégò ùchwôlënkù. Felënk niejednëch terminów w spisënkù
1
Uchwała nr 6/RKJ//09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich
terminów i pojęć informatycznych / Ùchwôlënk nr 6/RKJ/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich jinfòrmaticznëch terminów a pòjãców, „Biuletin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2009, s. 56–110.
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mòże bëc sparłãczony z małą pòpùlarnotą niejednëch z nich òb czas rëchtowaniô
ùchwôlënkù – gwësné terminë zaczãłë bëc ùżiwóné czãscy pò ji wëdrëkòwanim abò
téż pòkôzałë sã nowé (np. termin wersja na komórkę wszedł w żëcé przëmiérzno
niedôwno).

2. Terminë zabédowóné w ùchwôlënkù z 2009 rokù
W ùchwôlënkù z 2009 rokù nalazłë sã zapòżëczoné terminë, chtërne przeszłë fònologiczną, graficzną i mòrfologiczną adaptacjã, np.
administratór, adresa, archiwum, blog, e-mail, emòtikón, FAQ, fòrum, host,
hosting, katalóg, klik, klikac, klikanié, konto, logòwanié, menu, online, pòrtôl,
serwer, webmail, webméster, wëlogòwanié2, wòrtôl.
Wiele z tëch terminów, zapòżëczonëch z anielsczégò jãzëka3, to tpzw. jinternacjonalizmë4, nie dzëwùje tej jich bëtnosc w bédënkù zamkłim w ùchwôlënkù. Òkróm
wëżi wëmienionëch zapòżëczeniów, Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka zabédowała
w ùchwôlënkù wielné „kalczi” i terminë domôcy proweniencji5 (w tim neòsemantizmë), np.:
czësto darmôk6 ‘public domain’, darmôk ‘freeware’, diskùsëjné karno ‘grupa dyskusyjna’, dodóm ‘home’, domôcô starna ‘strona domowa’, dotëżnik
jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’, jizba përpòtów ‘pokój rozmów’, karnôl ‘kanał’, kôrta ‘zakładka’, ksãga gòscy ‘księga gości’,
2
Mòże dobrze bë bëło kònsekwentno pòdawac skrewnioné terminë, jaczé reprezentëją rozmajité
partë mòwë. Ùchwôlënk pòdôwô klik, klikac, klikanié, ale leno logòwanié i wëlogòwanié.
3
Ò zapòżëczeniach z anielsczégò jãzëka pisze m.jin. E. Mańczak-Wohlfeld, w dokazach Starsze
i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka polskiego [Starszé i nowszé
anielsczé zapòżëczenia w gôdóny i pisóny òdmianie pòlsczégò jãzëka], „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2004, nr LX, s. 109–115; Czas w procesie zapożyczania [Czas w procesu zapòżëczaniô], [w:] W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, red. E. Kòmòrowskô, Szczecëno 2010, s. 181–187
i wiele jinëch. Zdrzë téż Angielski w informatyce i internecie. Przewodnik [Anielsczi w jinfòrmatice i jinternece. Prowadnik], dolm. J. Adamsczi, Warszawa 2001.
4
Internacjonalizmama zajimają sã m.jin. J. Maczkewicz [pòl. Maćkiewicz] (Co to są internacjonalizmy? „Język Polski” 1984, nr LXIV z. 3, s. 176–184) i W. Kubińsczi (Do so called internationalisms merit serious academic consideration? [w:] Papers in English Literature and Linguistics, red. R.
Kalisz, Gduńsk 1998, s. 21–25).
5
Chòc wôrt tu dodac, że w tim karnie terminów mòżna pòtkac wërazë chùdzy zapòżëczoné
z pòlsczégò abò jinëch jãzëków.
6
Mòżna sã namëszlac czë bédowóny w ùchwôlënkù termin czësti darmôk je pasowny, bò òdnôszô
sã wërazno blós do jednégò dzéla dobrów kùlturë, chtërne wchôdają do public domain.
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lopk ‘plik’, łączba ‘link’, nëk ‘napęd’, nôczãscy zadôwóné pitania ‘najczęściej zadawane pytania’, òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’, pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’, pòzwa (do kòmùnikacji) ‘nick’, pòzwa (do przistãpù) ‘login’, przédniô starna ‘strona główna’,
wëzdrzatk ‘design’, wiadło ‘post’, wladënk ‘upload’, załóżka ‘zakładka’,
zladënk ‘download’.

3. Felëjącé terminë
Westrzód zabédowónëch w ùchwôlënkù z 2009 rokù nie nalazłë sã terminë, chtërnëch
pòlsczima równoznaczënama bëłëbë taczé hewò słowa i wërażenia/rzeczenia ùżiwóné na pòlskòjãzëkòwëch jinternetowëch starnach7:
do góry (strony), czytaj dalej, dalej, drukuj, e-kartka, galeria zdjęć, gość / odwiedzający8, gra online / gra internetowa9, kategoria, komentarz / opinia,
kontakt, mapa serwisu, mapa strony, licznik wizyt, najczęściej czytane, następne, nawigacja, newsletter, polityka antyspamowa, polityka prywatności10,
pomoc, poprzednie, powered by, powrót / wstecz, regulamin, rejestracja11,
szybki dostęp, wersja do druku, wersja na komórkę, wersja tekstowa, więcej,
wpis, wyszukiwanie12, wyszukiwanie proste, wyszukiwanie zaawansowane,
wyślij stronę, zgłoś błąd13, źródło.

7
Terminë te ùżiwóné są na wiele internetowëch starnach, jaczé ùkazywają sã w pòlsczim jãzëkù,
m.jin. na pòpùlarnëch pòrtalach, np. „Interia” (http://www.interia.pl), „Onet” (http://www.onet.pl), „Wirtualna Polska” (http://www.wp.pl) i „Trójmiasto.pl – Gdańsk, Gdynia, Sopot” (www.trojmiasto.pl), a téż
na jinëch rozmajitich starnach, chtërne òstałë przeanalizowóné na brëkòwnotë tegò badérowaniô, np.
starnë Gduńsczégò Ùniwersytetu (http://www.univ.gda.pl), Szczecyńsczégò Ùniwersytetu (http://www.us.
szc.pl), gardu Gdini (http://www.gdynia.pl), gardu Gduńska (http://www.gdansk.pl), gardu Wrocławia
(http://www.wroclaw.pl), wëszukiwarczi Google (http://www.google.pl), pòlsczi Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/), Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (http://www.kaszubi.pl/), Pòmòrsczi Jinternetowi
Ksãgarni „Pod Gryfem” ((http://podgryfem.eu), Pòlsczi Państwòwi Banë (http://www.pkp.pl), a téż pisarczi Małgòrzatë Mùsierowicz (http://www.musierowicz.com.pl). Mùsz je tu dodac, że starnë te òstałë
wëbróné kawlama. Przistãp do wëmienionëch starnów: 15 séwnika 2011 r.
8
Wôrt tu òdnotowac, że w spisënkù terminów bédowónëch w ùchwôlënkù nalézemë hasło ksãga
gòscy ‘księga gości’.
9
Ùchwôlënk dôwô bôczenié na rozmajité jiné terminë tikającé sã jigrów, np. szëchtowô jigra ‘gra
platformowa’, ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’.
10
Ùchwôlënk pòdôwô termin swòjnosc ‘prywatność’.
11
W ùchwôlënkù nalôżô sã leno hasło rejestracjô domenë.
12
W ùchwôlënkù nalézemë hasło szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’.
13
Ùchwôlënk pòdôwô termin kòmùnikat felë ‘komunikat błędu’.
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Westrzód wëżi wëmienionëch terminów nalôżają sã wërazë w niespòdlecznëch
fòrmach, np. czasniczi w rozkazownym ôrce ùżëté w nakôzach (np. czytaj dalej,
zgłoś błąd), znankòwniczi w dzecnym ôrce pòjedinczi lëczbë abò niéchłopskòpersónowim wielny lëczbë, chtërne mògą fąksnérowac jakno jistniczi (następne, poprzednie – jidze tuwò ò pòstãpny i pòprzédny òdjimk w galerii abò pòstãpné i pòprzédné karno wiadłów). Je wiedzec, że w spisënkù terminów mòżna téż pòdac
spòdleczné fòrmë (infinitiwë, znankòwniczi w chłopsczim ôrce itd.), równak zdôwô
sã rozëmné zapisanié taczich fòrmów, jaczé wëstãpiwają na internetowëch starnach.
Mòżna tu przëbôczëc, że ùchwôlënk zajimô sã rzeczeniama, chtërne fùnkcjonëją nié
leno jakò nôkazë, ale téż jakò pòzwë abò jich dzéle, np. włączë i ùżiwôj ‘włącz i używaj, Plug and Play’.

4. Terminë użiwóné przez autorów kaszëbskòjãzëkòwëch
jinternetowëch starnów
Pò przezdrzenim terminów zabédowónëch przez ùchwôlënk i zrëchtowaniu spisënkù
felëjącëch terminów, pòstãpnym krokã bëło sprôwdzenié, czë autorzë kaszëbskòjãzëkòwëch starnów ùżiwają terminów zabédowónëch przez ùchwôlënk z 2009 rokù,
a téż czë sami nie dofùlowelë felëjącëch terminów.
Bôczënk òstôł dóny na hewòtné kaszëbskòjãzëkòwé jinternetowé starnë, prowadzoné przez jinstitucje i priwatnëch lëdzy: „Czëtnica” (http://www.czetnica.org), starna pò kaszëbskù na starnach prowadzonëch przez wëszëznë Gduńska (http://www.kaszebe.gdansk.gda.pl), „Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna” (http://kaszubia.com),
„Kaszëbskô Wikipedijô” (http://csb.wikipedia.org), starna lëteracczégò cządnika
„Zymk” (http://zymk.net), „Projekt Rastko Kaszuby” (http://www.rastko.net/rastko-ka), „Formae formarum” (http://hana.kaszubia.com), „Róman Drzéżdżón | Roman
Drzeżdzon: Bëlôk – czôrno na biôłim”14 (http://belok.kaszubia.com), „Szadi.kaszubia.com” (http://szadi.kaszubia.com), a téż „Titësowô szëflôda” (http://tites.kaszubia.com)15.
Przezérk tëch starnów pòcwierdzywô ùżiwanié internacjonalizmów, westrzód
chtërnëch nalazłë sã taczé terminë: adresa e-mail, fòrum, main page, menu. Ùżiwóné są téż „kalczi” i domôcé terminë, np. przédniô starna ‘strona główna’, wëzdrzatk ‘design’, zladënk ‘download’.
14

W dalszim dzélu artikla ùżiwóny bãdze leno part titla ti starnë: „Bëlôk – czôrno na biôłim”.
Przistãp do wëmienionëch starnów: 15 séwnika 2011 r. Je wiedzec, to nié fùlnô lësta kaszëbsczich
jinternetowëch starnów. Wezmë na to, nie są bróné pòd bôczënk m.jin. kaszëbsczé słowarze przistãpné
w sécë, ò chtërnëch pisze W. Makurat / W. Makùrôt, Kaszubskie słowniki internetowe / Kaszëbsczé jinternetowé słowarze, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2008,
s. 126–139. W przińdnëch planowónëch badérowaniach, zanalizowónô òstónie terminologiô ùżiwónô téż
na jinëch kaszëbskòjãzëkòwëch jinternetowëch starnach.
15
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Niejedné bédowóné w ùchwôlënkù terminë wërazno nie nalazłë ùwôżaniô westrzód autorów kaszëbskòjãzëkòwëch starnów. Termin wiadło, chtëren pòdług ùchwôlënkù mô znaczënk ‘post’, ùżiwóny je w szerszim znaczënkù ‘wiadomość’, colemało w wielny lëczbie (np. („Bëlôk – czôrno na biôłim”). Za to w znaczënkù ‘post’
wëstãpiwô wpisënk (przër. pòl. wpis), w wielny lëczbie wpisënczi („Czëtnica”, „Formae formarum”, „Szadi.kaszubia.com”). Jinym przikładã je termin łączba ‘link’, ùżiwóny na jedny z analizowónëch starnów („Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”). W plac
bédowónégò przez ùchwôlënk terminu ùżiwô sã zapòżëczeniô lënk, a w wielny lëczbie
lënczi („Projekt Rastko Kaszuby”). Lënk wëstãpiwô téż w jednym deriwace i jednym zestawienim: w zbiérnym jistnikù lënkòwniô ‘linki’ („Formae formarum”, „Szadi.kaszubia.com”, „Titësowô szëflôda”) i zestawienim lënkùjącé starnë ‘strony linkujące’ („Kaszëbskô Wikipedijô”). Do jinëch starnów mògą òdselac pòwrózczi (pòj.l.
pòwrózk) („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Formae formarum”, „Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”, „Zymk”). Jesz jinym przikładã je termin swòjnosc ‘prywatność’,
w plac chtërnégò „Kaszëbskô Wikipedijô” ùżiwô słowa priwatnosc (w wërażenim
òchrona priwatnoscë). Òkróm te, w môlu bédowónégò w ùchwôlënkù terminu wątk
‘wątek’, na starnie „Bëlôk – czôrno na biôłim” òstôł ùżëti termin szlach.
Chcemë wrócëc do felëjącëch w ùchwôlënkù terminów. Zanôleżno òd brëkòwnotów prowadzonëch przez sebie starnów, autorzë ùżiwają nowëch terminów. Niżi
przedstawionô je jich lësta (òriginalny pisënk):
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

do góry (strony) – nazôd na górã („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Titësowô
szëflôda”);
czytaj dalej / więcej – czëtôj wicy („Bëlôk – czôrno na biôłim”);
kategoria – kategòrëjô („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Formae formarum”,
„Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”), dzél16 („Czëtnica”);
komentarz / opinia – dopòwiesc („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Formae formarum”,
„Szadi.kaszubia.com”, „Titësowô szëflôda”);
kontakt – kòntakt („Czëtnica”, „Formae formarum”);
nawigacja – nawigacëjô („Kaszëbskô Wikipedijô”);
pomoc – pòmòc („Kaszëbskô Wikipedijô”);
powered by – nëkã starnów je („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtnica”, „Formae
formarum”, „Szadi.kaszubia.com”, „Titësowô szëflôda”);
wersja do druku – wersëjô do drëkù („Kaszëbskô Wikipedijô”);
wyszukiwanie – szëkba („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtnica”, „Kaszëbskô
Wëdowiédnô Starna”, „Kaszëbskô Wikipedijô”, „Projekt Rastko Kaszuby”,
„Zymk”);
źródło – zdrój („Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”).

16

Ùchwôlënk pòdôwô jeden znaczënk terminu dzél – ‘partycja’.
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Na lësta gwës je niepełnô, nie dôwô bôczeniô na wszëtczé terminë; òkróm te, jak ju
chùdzy bëło pòdczorchniãté, analizowóné są tu leno wëbróné kaszëbskòjãzëkòwé jinternetowé starnë.
Mòżna bë téż bëło namëslec sã nad ùdałoscą niejednëch terminów bédowónëch
w ùchwôlënkù. Jak ju wëżi bëło rzekłé, jinternaucë wòlą lënk òd łączbë, wpisënk òd
wiadła (w znaczenim ‘post’). Gwësné wątplëwòtë mòże téż bùdzëc zabédowóny
w ùchwôlënkù ekwiwalent terminu czat – kôrbiónka, chtëren téż je wëtłómaczony
jakò ‘komunikator internetowy’17. Jem dbë, że bédowóny termin nie przëjimnie sã,
m.jin. na skùtk ùżëcô w pòlaszëznie zapòżëczeniô czat i jegò wiôldżi pòpùlarnoce.
Zdôwô sã, że kaszëbskòjãzëkòwi jinternaucë ùżiwają téż tegò terminu.

5. Wniosczi
Przedstawiony w nym artiklu jãzëkòwi materiał pòkazywô na mùsz dofùlowaniô
lëstë terminów sparłãczonëch z ùżëtkòwanim jinternetu. Wiele z zaòstałëch felëjącëch
terminów ni miałobë zrobic niżódnëch jiwrów Kòmisji Sztandarizacji i Normalizacji Jãzëka przë Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka (np. gra internetowa, rejestracja).
Òkróm te, mòżna pòmëslec, czë wszëtczé z pòdónëch tu felëjącëch terminów je wôrt
ùjimnąc w spisënkù terminów sparłãczonëch z jinternetã. Mùsz je téż – jak ju chùdzy
bëło to rzekłé – zrobic przezérk wikszi wielënë kaszëbskòjãzëkòwëch jinternetowëch
starnów, przeanalizowac ùżiwóną przez jich autorów słowiznã i zestawic jã z ùchwôlënkã z 2009 rokù.

17

Przëpisanié wërazowi kôrbiónka znaczënkù ‘komunikator internetowy’ téż nie wëdôwô sã trafioną decyzją.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:19

Page 142

JINTERNETOWÉ STARNË
KASZËBSCZÉGÒ JINSTITUTU
I KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉGÒ
ZRZESZENIÔ
Adela Kùik-Kalinowskô

aczinającë òd òbgôdënkù ë spòsobù przejawianiô sã jinternetowëch
starnów dwùch òsoblëwie wôżnëch òrganizacjów, jaczé rozkòscérzają kùlturã Kaszëb i Pòmòrzégò w òbéńdowim òbrëmienim, a szerzi zdrzącë na òglowòpòlsczi czë nawetka swiatowi arenie, wôżné je,
abë pòdsztrichnąc fakt, że są to òrganizacje dzejającé dlô dobra i pùblicznégò pòżëtkù. Ne jinstitucje apartnią sã òd se, bò jinaczi rozmieją
swòjã edukacyjną misjã (w Kaszëbsczim Jinstituce cësk kładłi je na
nôukòwé dzejanié1 a w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim na jintegracyjno-spòlëznowé dzejanié2), a téż czerëją swòjã aktiwnotã do jinszich òdbiérców (Kaszëbsczi Jinstitut swòjã robòtã czerëje w stronã
elitarnégò, wëspecjalizowónégò w swòjich badérsczich dzedzënach
òdbiércë, zôs Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié czerëje sã do szeroczégò krãgù adresatów, co bezpòstrzédno parłãczi sã z ùjednolicającym
charakterã òrganizacji). Kòżdô z nëch jinstitucjów òkróm starë ò swòjégò òdbiércã, równoczasno próbùje dotrzéc do nowégò, co w czasach

Z

1
C. Obracht-Prondzyński, Dziesięć lat pracy Kaszëbsczégò Jinstitutu (1996–2006),
Gdańsk 2006; D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich.
Projekty, cele i pierwsze książki serii, „Literatura Ludowa” 2008, nr 6, s. 55–60; D.
Kalinowski, Kaszuboznawstwo w medium czasopiśmienniczym, „Literatura Ludowa” 2009, nr 6, s. 59–62.
2
T. Bolduan, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939–1995,
Gdańsk 1996; C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (1956–2006), Gdańsk 2006.
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globalnégò rozwiju cyfrowëch séców mùszi dac brzôd w bùdowanim gwôsnégò
medialnégò wëzdrzatkù. Nen òbrôz dóny jinstitucje widzec je w tradicyjnym gazétowim abò ksążkòwim medium, jak i nônowszich kòmùnikacyjnëch strzódkach
jinternetowëch starnów. To, co je dostãpné w krótczim, òbrôzkòwim pòstrzéganim, co òbjôwiô sã w teksce zwartim, kòmùnikatiwnym, co wëwòłuje pòzytiwné
skòjarzenia i wëdôwô sã bëlné tikô sã téż kaszëbsczich sprawów. Tak téż i jinternetowé pòrtale Kaszëbsczégò Jinstitutu i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
miałë bë rozëmno przekònac do swòjich racjów. Chcemë krótkò zając sã òbgôdanim kòżdégò z nich.

Kaszëbsczi Jinstitut we Gduńskù
Jinternetowô starna Kaszëbsczégò Jinstitutu mô prostą, jednoznaczną pòzwã:
www.instytutkaszubski.pl. Zbùdowónô je klôr, kò skłôdô sã z trzech dzélów: Aktualnoscë, Wiadła ò Jinstituce i Wëdôwiznowi bédënk. W kòżdim z nich są apartné
pòdstarnë, chtërne dofùliwają òglowé wiadła. Na przédny starnie je pòzwa nôukòwi
jinstitucje wëapartnionô drëkòwónyma lëtrama razã z logò Kaszëbsczégò Jinstitutu
we Gduńskù, jaczim je grafika grifa w òkrãgłi òbwòluce. Starnã wëróżniwô grafika, chtërny autorã je Riszard Strijc. Twòrzi òna kòmpòzycyjną i artisticzną całosc.
W dzélu Aktualnoscë są spòdlowé wiadła, jaczé tikają sã strukturë i zadaniów,
chtërne na òrganizacjô wëznaczëła swòjim nôleżnikóm i lubòtnikóm. Òkróm tegò
są na ni òdsylôcze do wiadłów ò pòwstanim Kaszëbsczégò Jinstitutu, zakłôdcach ti
quasi jednostczi nôukòwi, célach dzejaniô Jinstitutu i jegò władzach. Òkróm tegò,
ti co òdwiédzają ną jinternetową starnã nalézą aktualné wiadła, jaczé tikają nôukòwégò żëcô, a téż towarzącëch jimprezów, do chtërnëch nôleżą kònferencje, seminaria i sympòzja, wëstawë i dzejanié ò charakterze ùpamiãtniwającym wôżné historiczné wëdarzenia, a téż lëdzy wôżnëch dlô rozwiju kùlturë Kaszëb i Pòmòrzégò.
W nym dzélu pòwstałë téż pòwrózczi, jaczé dôwają wiadło ò strukturze Jinstitutu
i jegò dzejaniô za grańcama kraju. Nôleżą do nich: Naju partnerzë, Dobrzińcowie
Kaszëbsczégò Jinstitutu, Kaszëbsczi Stipendialny Fùndusz (òd 2002 rokù je zawiészony bez brak fùnduszów), Nôleżnicë Kaszëbsczégò Jinstitutu, Hònorowi Nôleżnicë ë Statut Kaszëbsczégò Jinstitutu. W nym dzélu są téż baro wôżné dlô ti òrganizacje wiadła, jaczé tikają sã Biblioteczi, chtërny zalążkã stôł sã ksãgòzbiér pò
dôwny Mòrsczi Wëdôwiznie, darowizna mdącô spùscëzną priwatnëch bibliotecznëch
zbiérów Profesora Andrzeja Bùkòwsczégò. Twòrzi jã téż ksãgòzbiér mdący priwatną jinicjatiwą darczińców, miãdzë jinyma òczarzonégò Gduńskã i Kaszëbama grafika i fòtografika Gerharda Jeske z Hambùrga, a téż jinëch priwatnëch darczińców
i nôukòwëch, òswiatowëch i mùzealnëch jinstitucjów. Nen dzél je òficjalno-jinfòrmacyjny. Pòkazëje fùlny òbrôz Kaszëbsczégò Jinstitutu razã z jegò strukturalną hierarchią, célã i òbrëmienim robòtów, jaczima sã zajimô.
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Pòstãpnym dzélã, jaczi je na jinternetowi starnie Kaszëbsczégò Jinstitutu są „Aktualnoscë”. Nalezc w nim mòże wiadła ò nôwôżniészich bieżącëch pòdjimiznach
i zéńdzeniach, chtërné rëchtowóné są w sedzbie Kaszëbsczégò Jinstitutu, a téż
w Kaszëbsczi Tawernie „Mestwin” na szaséju Straganiarsczim 20/22. Westrzód
nôczãscy rëchtowónëch w Jinstituce nôukòwò-kùlturalnëch jimprezów słëchają
promòcje nowëch pùblikacjów, zéńdzenia, chtërne nierôz mają charakter pùblicznëch
gôdków i diskùsjów ò promòwóny ksążce w szeroczim karnie znajôrzów i lubòtników kaszëbskò-pòmòrsczi kùlturë. W séwnikù 2011 rokù promòwóną ksążką béł
zbiérk prozatorsczich dokazów Anë Łajming Czterolistna koniczyna (The four
leafed clover) w dolamczeniu na anielsczi jãzëk Blanche Krbechek i Stanisława Frimarka ze wstãpã Józefa Bòrzëszkòwsczégò. Kòle wiadłów ò promòcji ksążczi czëtińc
jinternetowi starnë Jinstitutu naléze farwny òdjimk titlowi starnë òpòwiadaniów Łajming. Ùsôdzcowie jinternetowi starnë kònsekwentno stosëją sã do wskôzów czësto
jinfòrmacyjnégò pòdôwaniô zamkłoscë, jakno fòrmë zachãcbë do wzãcô ùdzélu
w wëdarzenim.
W dzélu „Aktualnosców” je téż czekawi bédënk sezonowi, latowi òbniżczi prizu ksążków, w jaczim kòl kùpianiô wëbrónëch ekzemplérów pòstãpnô ksążka je
darmôkã. Niżi wëapartnionégò farwą wiadła ò latowi òbniżce òstôł ùmieszczony
spisënk pùblikacjów razã z jejich prizownikã, jaczé mòżlëwi czëtińc mòże kùpic
w wëdôwiznowim bédënkù Jinstitutu. Terô mómë tuwò dwadzesce dzewiãc pòzycjów
z rozmajitëch dzedzënów nôuczi. Westrzód nich są pùblikacje z òbrëmieniô historie,
socjologie, lëteraturë a téż historiczno-lëteracczé òpracowania, wspòmnienia, dokazë
ò lëdowim kùńszce na Kaszëbach i ksążczi namienioné gazétnictwù i mùzealnictwù
w kaszëbskò-pòmòrsczi òbéńdze razã z jejich prizama. W tim bédënkù są téż pòzycje cëzojãzëkòwëch autorów, np. Else-Elżbiety Pintus Moje prawdziwe przeżycia czë
téż anielsczi dolmaczënk pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë
Remùsa (Life and adventures of Remus). W nym panelu je téż wiadło tikającé sã tegò,
co wnetka mdze wëdóné starą Kaszëbsczégò Jinstitutu. Są to dwie pùblikacje: Z dziejów kultury Pomorza, t. IV, a téż jubileùszowé wëdanié Zbigniew Zielonka. Pisarz,
naukowiec i przyjaciel.
Do òbgôdaniô je le trzecy i slédny dzél jinternetowi starnë Kaszëbsczégò Jinstitutu to je „Wëdôwiznowi bédënk”. W nym panelu są wiadła, jak mòże kùpic pùblikacjã, a téż wëapartnioné dzéle wëdaniô ksążków. Nôleżą do nich: „Historiô i kùltura Pòmòrzégò” – nôbòkadniészi dzél. Dali są ksążczi z serie „Pro memoria”, chtërne
kùltiwùją pamiãc ò znaczenim wëbitnëch lëdzy dlô rozwiju kùlturë i tradicje Kaszëb
i Pòmòrzégò. Tej są „Pòkònferencyjné materiałë”, „Wspòmnienia, dniowniczi, pamiãtniczi”, „Biografie”, „Piãknô lëteratura”, a téż zbiér roczników „Acta Cassubiana” a dzél zatitlowóny „Varia”. Kòl kòżdégò z dzélów są òdsylôcze z hasłã „wiãcy”,
w chtërnëch nalezc mòże òdjimczi titlowëch starnów ksążczi (autor, môl i rok wëdaniô, ji òbjãtosc i prizownik), a téż krótczi przezérk dóny pòzycje. Na ti starnie mòże
nalezc fòrmùlôrz dlô zamôwiającégò pùblikacjã, zôs na graficznym panelu są wskôzë

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:19

Referatë

Page 145

145

jak zamówic pùblikacjã (lëstowno, bez elektroniczną pòcztã a téż za pòcztowim
pòbranim). Kòle nônowszich pùblikacjów je notka „nowizna”.
Na jinternetowi starnie Kaszëbsczégò Jinstitutu, zdrzącë na mòżlëwégò òdbiércã,
do jaczégò je òna sczerowónô, z drobnotama pòdóny je spòsób prezentacji òbrëmieniô dzejaniów ti nôukòwò-badérsczi jinstitucji. Sposób prezentacji materiału, żlë jidze ò graficzny òbstrój i wizualné chwëtë reklamùjącé starnã, są przejrzëstim
bédënkã, ò ùpòrządkòwónym charakterze.

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Pòzarządową òrganizacją, jedną z nôwiãkszich w Pòlsce, chtërny przédnym célã je
rozkòscérzanié a téż promòwanié materialny i dëchòwi kùlturë gwôsnégò regionu
je Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié z przédną sedzbą we Gduńskù. Je to òrganizacjô, jakô z jedny stronë chróni kaszëbskò-pòmòrską tradicjã, a z drëdżi sczerowónô je w stronã dzysdniowi, nowòmódny spòlëznë i sczerowónô je kù przińdnoscë.
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié przedstôwiô sã jakno òrganizacjô dinamicznô,
w czim mô ùcwierdzëwac dzysdniowégò ùczãstnika masowi kùlturë wëzdrzatk i charakter jinternetowi starnë, jakô mô adresã: www.kaszubi.pl
Zrzeszenié to òrganizacjô do jaczi nôleżą przedstôwcowie wiele pòkòleniów ò rozmajitim wësztôłcenim. Równak autorowie jinternetowi starnë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòstawilë na młodégò òdbiércã, stąd stara ò to, bë przëcygnąc
ùwôgã ji czëtińca. Pòrtôl je fùl żëwëch farwów, mô czekawą grafikã, je tuwò wiele
farwnëch zachãcbów, dôwô wiadło ò baro aktiwnym kùlturalnym żëcym i wiele europejsczich pòdjimiznach, jaczé terôczas mają môl na Kaszëbach i Pòmòrzim. Zgromadzenié nëch farwnëch zakłôdków i zachãcbów firmów, jaczé dëtkòwò wspiérają
kùlturalno-òswiatowé pòdjimiznë, w kònsekwencji dôwô doznanié dinamicznoscë.
Òkróm tegò starna prowadzonô je w dwùch jęzëkach: pòlsczim i kaszëbsczim.
Pòdsztrëchiwô to znaczenié kaszëbsczégò jãzëka tak w jegò pragmaticznym, jak
i prestiżowim ùżëcym. Na titlowi starnie pòrtalu je logò i pòzwa òrganizacji napisónô pò kaszëbskù. Pòd nią wëpisóné są w alfabeticznym pòrządkù pò kaszëbskù
pòzwë môlëznów wchôdającëch w skłôd geògrafie Kaszëb i Pòmòrzégò. Z lewi
stronë w kòlumnie je menu z pòstãpnyma òdsylôczama: Ò Zrzeszenim, Òrganë KPZ,
Dokùmeńta, Zjazdë Kaszëbów, Pùbliczné zamówienia, Partë, Klubë, Miesãcznik
Pòmeraniô, Partnerzë, Wëdawniczô òferta, Òdjimczi, Archiwùm, Projektë, Linczi,
Pòdiplomòwé Studia, Stipendium Trojanowsczi, a téż ÒPP (darowizna dlô òrganizacji pùblicznégò pòżëtkù). W zakłôdce: Zrzeszenié mòże nalezc paczét wiadłów
ò òrganizacji, ji célach, charakterze i strukturze a téż aktualnoscë z òswiatowò-kùlturalnégò òbrëmieniô i archiwalné galerie. Przédnô starna Zrzeszeniégò prezentëje sã
farwno, ji òdbiérca mòże nalezc wiele wiadłów ò aktualnëch jimprezach i kùlturalno-òswiatowëch dzejaniach. Na przëmiôr na starnie je farwno wëapartnionô titlowô
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zakłôdka internetowi lekturë kaszëbsczich bôjków, namienionëch do słëchaniô i czëtaniô w internece. Dodôwkòwim atutã, jaczi przëcygô mòżlëwégò òdbiércã je bëlno
pòmëszlonô grafika, chtërna zachãcywô nômłodszégò adresata – dzeckò do skòrzëstaniô z artisticznégò bédënkù. Na ti starnie je téż plakat teatralno-mùzyczny jimprezë,
jakô bãdze pòd kùńc séwnika w Bëtowie. Bëtowsczi festiwal je jimprezą (ò tim téż
dowiadëje sã czëtińc jinternetowi starnë Zrzeszeniégò) namienioną teatrowi, mùzyce i artisticznym zéńdzenióm czerowónym do szeroczi pùblicznoscë.
Redaktorowie jinternetowi starnë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô mają
òsoblëwą starã ò swòjich dobrzińców. W marketingòwëch dzejaniach ùwzglãdnioné
òstałë ne firmë, co wspiérają dzejanié òrganizacji. Na przédny starnie są jejich farwné
loga. Pòczta, Energa, Lotos, Bank Pòlsczi, Wòjewódzczi Fùńdusz Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi we Gduńskù – to przédny partnerowie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, chtërny dôwają wspiarcé jegò dzejanim. Bëlną ùdbą na ti
starnie je szukôrka, bez jaką zajinteresowóny wëbrónym faktã abò dzejanim jinternauta dosc chùtkò naléze to, czegò szukô.
Na jinternetowim pòrtalu Zrzeszeniégò widzec je jak wiele jimprezów, jaczé mają kùlturalno-òswiatowi charakter, dzeje sã na Kaszëbach. Chcemë dac bôczënk jak
wiele materiałów bëło ùmieszczonëch w slédnym miesącu na jinternetowi starnie
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Hewò je w dzélu „Aktualnoscë” nadczidłi ju
„Bytoffsky festiwal” teatralnëch wëdarzeniów, mùzycznëch i artisticznëch zéńdzeniów, „Hònór i òjczëzna” – W 80. Roczëznã pòwstaniô Mòrsczégò Baònu w Wejrowie, XX-lecé partu KPZ w Hélu, X lecé jistnieniô Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrzeszeniô w Pilëcach, ùroczëzna na wdôr tragicznégò kawla Kaszëbów w Klókòwie,
fejrowanié XX-lecô Kaszëbsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceum w Brusach, reklama „Nordë”, IV Festiwal Kaszëbsczégò Zjestkù „Kaszëbsczé Jestkù”, Pòmòrzé: czëtôj bôjczi pò kaszëbskù!, „Gminowé òżniwinë”, Kaszëbskô Mszô sw. w Dzemiónach, „Kòżden mòże pòmòc”, Kaszëbsczi festin charitatiwny, nônowszé pùblikacje: C. Òbracht-Prondzyńsczégò i T. Wicherkewicza „The Cashubs: Past and Present”, a téż „Seven senses of Cashubia 2011” – młodzëznowé seminarium (wielekùlturowô jimpreza), z jaczi na jinternetowi starnie Zrzeszeniégò mòże nalezc
galeriã òdjimków. Wëapartnioné wëdarzenia, rozmieje sã, to leno niechtërne z baro
bòkadnégò bédënkù aktualnosców, jaczé mòże nalezc na starnie Zrzeszeniégò. Òne
nié tëli co swiôdczą ò jintensywnoscë kaszëbsczégò kùlturalnégò żëcô, co i ò trudnoscë òpanowaniô jinfòrmacyjnégò żëwiołu na pòrtalu.
***
Pòwëższé charakteristiczi pòkazëją jak jinternetowé starnë Kaszëbsczégò Jinstitutu
i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô przekònëją do pòdskôcaniô i rozkòscérzaniô
kaszëbsczi kùlturë. Ne dwie òrganizacje sygają do chùtkò rozwijającëch sã jinfòrmaticznëch mediów. Projektancë jinternetowi starnë Kaszëbsczégò Jinstitutu wëbrelë
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ùpòrządkòwóną, klôr kòmpòzycjã. Zôs ùsôdzcowie starnë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrzeszeniô zdecydowelë sã na pòlifònicznosc wiadłów, chtërna pòdsztrëchiwô dinamikã wiele dzejaniów na Kaszëbach.
W pòdsëmòwanim mòże sã òdważëc na pòstawienié tezë, że w czasach òglowi
globalizacji, czedë „môłé” i „lokalné” skôzóné biwô na dominacjã żëwiołu „wiãkszégò” i „globalnégò” kaszëbsczé jinternetowé pòrtale stôwiają òpór ùnifikacji i szukają corôz bëlniészich spòsobów na promowanié swòji apartnoscë.
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NEÒLOGIZMË
ROZKÒSCÉRZONÉ W MEDIACH
KASZËBSCZICH W LATACH
1990–2010
Eugeniusz Prëczkòwsczi

zej w 1990 rokù nastałë: telewizyjny program kaszëbsczi „Rodnô
Zemia” i radiowi „Na bôtach i w bòrach” dzénnikarze stanãlë
przed wiele rozmajitima jãzëkòwima problemama.1 Jednym z nich bëła
pòtrzeba nowëch słów kòniecznëch w medialnym przekazu. Pòmòcą
służëłë słowarze. Ale kò wnenczas mało jich bëło. Dokôz Ramùłta
sprzed 100 lat béł czësto nieprzëdatny.2 Zresztą chtëż gò mógł dostac.
Do ùżëtkù béł leno sédmëtomòwi słowôrz ks. Sëchtë3. Równak ju
wnenczas béł òn mało dostãpny. Òkróm tegò ùżëtk jegò béł ògrańczony, bò je to słowôrz kaszëbskò-pòlsczi. Pòdôwôł òn pòlsczé znaczenia kaszëbsczich słów leno donëchczôs w kaszëbiznie ùżiwónëch. Zôs
dzénnikarzóm bëłë nót kaszëbsczé òdpòwiedniczi pòlsczich słów,

C

1
W TV wierã nôtrudniészi tôczel béł z pisënkã. Òd pòczątkù bëłë w „Rodny Zemi” ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, do jaczich bëłë robioné tôfle z nôpisama. Béł to czas
wiôldżi diskùsji nad òrtografią. Przez pierszé lata pisóné bëło zgódno z wnenczasnyma zasadama. Pòtemù, òd 1996 rokù, pisënk òstôł dopasowóny do dzysészich
wëmògów.
2
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
W tëch latach dr Halina Horodyska zwrócëła bôczënk na drëdżi dzél słowarza, chtëren
òstôł wëdóny w 1993r. Wzerôj: Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego – część II, Kraków 1993. Dzesãc lat pózni wëdónô bëła całosc, jakno: Stefan
Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli Kaszubskiego, Oficyna Czëc, Gdańsk
2003r.
3
Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław
– Warszawa – Kraków, 1967–1976.
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jaczich przódë kaszëbizna nie znała. Wierã nôwicy redaktorzë kòrzistelë tej ze słowarza Labùdë.4 Nen béł w miarã dostãpny i prakticzny, chòc kąsk ùbòdżi w słowiznã. Òsobisce egzemplérë negò słowarza, nabëté w antikwariace w Gduńskù
– Wrzeszczu, jô przekôzôł dzénnikarzóm Leszkòwi Szmidtke i Arturowi Jabłońsczémù. Swój egzemplér jô móm do dzys z dedikacją òd ks. Frãcëszka Grëczë.
Samò pòlsczé słowò dziennikarz bëło ju problemã dlô redaktorów. Znóné je słowò
gazétnik. Notëjeją je słowarze Labùdë i Sëchtë w znaczenim ‘redaktor, dziennikarz’.5
Ale czë mòżna ùżëc te słowa na òkreslenié telewizyjnégò czë radiowégò dzénnikarza? To nie sztëmùje. Na pòlsczi dziennik przëjãło sã pò kaszëbskù gadac ‘dniownik’. Tej mòże dniownikôrz? Za baro to równak nie pasëje. Tej wierã nôlepi je òstawic dzénnikôrz z pòchilonym e. Kò pòlsczi dzień, to je kaszëbsczi ‘dzéń’. Mòżna jesz
rozważëc czë nie òdrzucëc jednégò n (jak w słowach Anna – ‘Ana’, rynna – ‘rëna’,
inny – ‘jiny’, etc.) i òstac przë fòrmie dzénikôrz. Jô równak bédëjã òstawic dzénnikôrz,
chòcle temù, że mómë téż słowò dzénny – pòl. ‘dzienny’.6
Wiôldżim ùlżenim w gazétnikòwi – dzénnikarsczi robòce bëło wëdanié w 1994
rokù pòlskò – kaszëbsczégò słowarza Trepczika.7 Je w nim wiele neòlogizmów.8
Niechtërne są ùdóné, jinszé mni. Wiele brëkòwnëch słów jesz felëje. Równak wierã
nôwicy i tak nowëch słów ùżiwónëch w mediach prawie z niegò je brónëch. Je téż
czile pózniészich neòlogizmów, chtërne pòwstałë ju przë medialny robòce. Niżi chcã
sã przëzdrzec czile z nôbarżi pòpùlarnëch.
n

n

Zdrzélnik, pòl. ‘telewizor’, téż kasz. ‘telewizór’. No słowò sã przëjãło. Pòdôwô
je ju słowôrz Sëchtë, 9 z dopisënkã, że je to słowò rzôdkò ùżiwóné na nordze
Kaszëb. Niechtërny z jinszich strón dërch ni mògą gò achtnąc, równak je baro
ùdóny i corôz barżi rôd ùżiwóny. Baro dobrze sã wpisywô w kaszëbsczi system
jãzëkòwi.
Teleòbzérnik, pòl ‘telewidz’. To słowò pòwstało w 1990 rokù razã z pòwstanim
„Rodny Zemi”. Chùtkò sã przëjãło. Czãsto je nawetka milnie ùżiwóné w znaczenim
4

Aleksander Labùda, Słownik polsko-kaszubski. Słowôrz kaszëbsko-polsczi, Gdańsk 1981–1982.
S, t. I, s. 308. Słowôrz pòdôwô przikłôd: Nasz strij béł dłudżé lata za gazétnika we Gduńskù.
6
S, t. I, s. 263.
7
Jan Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994.
8
Samò słowò neòlogizm sprôwiô ju përznã tôklu. Trepczik bédowôł w swòjim słowarzu neòlogizna. Przëbôcził je téż Gòłąbk, chòc na pierszim môlu stôwiô neòlogizm. Më – jakno Radzëzna
Kaszëbsczégò Jãzëka – òdrzucëlë ju czësto neòlogiznã, a òstelë przë pòlsczim neòlogizmie (Wzerôj:
Ùchwôlënk nr 2/RJK/10 z dnia 19.03.2010r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich gramaticznëch terminów i pòjãców. 2. Słowòtwórzba, dzél 1 [w:] „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010,
s. 26). Zôs w jinszim môlu te samégò biuletinu bédëjemë alternatiwno neòlogizm i nowisłów (Wzerôj:
Ùchwôlënk nr 4/RJK/10 z dnia 7.05.2010r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich leksykalnëch terminów
i pòjãców [w:] „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010, s. 40.). W tim teksce jô kónsekwentno ùżiwóm neòlogizm, chòc nowisłów mie nawetka barżi sã widzy, bò lepi brzëmi pò kaszëbskù.
9
S, t. VI, s. 206.
5
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zdrzélnik. Nie je jesz òdnotowóné przez żóden ze słowarzów. Równak żëje w mediach i gwës je wôrt promòwaniô. Analogiczno òbzérnik znaczi ‘widz’.
Słëchińc, pòl. ‘słuchacz’. To słowò je ju ù Trepczika i Gòłąbka10. Ùżiwóné je ju
na gwës òd 1990 rokù. Niechtërny błãdno gôdają słëchôcz òd pòlsczégò ‘słuchacz’. Wôrt równak wiedzec, że słëchôcz pò kaszëbskù znaczi to samò co pòmùchel, to je pòl. ‘dorsz’.11
Podjimizna, pòl. ‘przedsiębiorstwo’ i wszëtczé pòkrewné: pòdjimôrz – ‘przedsiębiorca’, pòdjimnota – ‘przedsiębiorczość’, pòdjimny – ‘przedsiębiorczy’, pòdjimôrka – ‘przedsiębiorczyni’. Są to neòlogizmë ùtwòrzoné i òdnotowóné przez
Trepczika. Wszëtczé sã bierzą òd znónégò słowa pòdjąc, pòdjëmac. Są òne znóné
téż pòlaszëznie: ‘podjąć, podejmować’. Ne słowa chãtno ùżiwają w programie
„Na bôtach i w bòrach”. Nie są òne równak tak achtniãté, jak wszëtczé rëchlészé.
Gòłąbk w swòjim słowarzu bédëje ùżëwac przedsãwzãcé. Kò ‘przed sã’ i ‘wząc’
to są jak nôbarżi kaszëbsczé słowa. Pòdôwô òn równak téż synonim pòdjimnota. Chòc w „Rodny Zemi” jem nie ùżiwôł słów pòdjimizna, ani pòdjimnota,
mëszlã, że mòżna pòdjąc, że są òne przëjãté i wôrtné promòwaniô.
Z pòprzédnyma słowama baro parłãczi sã nastãpné: bismón, pòl. ‘biznesmen’,
a tak pò prôwdze anielsczi ‘businessman’. Nen bismón pòchòdzy òd negò anielsczégò słowa. Pòwstôł czësto nôtëralno. Ùczuł jem to słowò w mòwie zwëczajnëch
lëdzy, w òkòlim Swiónowa i Stajszewa. Je tam dzys dosc pòpùlarné. Przeniósł
jem je do radiowëch felietónów i „Rodny Zemi, a téż do gazétów. Dzys je òno ju
dosc mòcno rozkòscérzoné. Jegò wôrtnotą je stwòrzenié przez lud, a przez to mô
snôżé kaszëbsczé brzëmienié, bëlno wpisóné w nasz system jãzëkòwi, jak dlô
przëkładu: tëlpón – ‘piwonia’, drużbón – ‘wysłaniec zapraszający na wesele’, dołemón – ‘niedołęga’, czë cebrón – ‘nieuk, dyletant’. Czekawé, że prawie tegò słowa dobrze mie znónégò w mòwie òd dzecnëch lat, w żódnym jem słowôrzu nie
nalôzł.12
W tim samim krãgù ùczuł jem jinszé słowò baro pòtrzébné w dzénnikarsczi robòce
– fòtofista – pòl. ‘fotograf, fotoreporter’. To słowò wiele razy bëło ju ùżëté w telewizji i radiu. Téż dobrze – chòc mòże nié jaż tak, jak bismón – wpisywô sã
w dëcha kaszëbiznë. Je òno znóné i ùżiwóné w parafii swiónowsczi, mòże téż kąsk
dali. Mòżna bë gò jak nôbarżi bédowac do szeroczégò medialnégò ùżëtkù, chòc
trzeba miec téż wiédzã, że je jinszé piãkné słowò òdnotowóné przez Sëchtã
– òdjimnik. Słowôrz pòdôwô nawetka przikłôd: Stôri Grénka z Minkòwic to béł
baro dobri òdjimnik.13 Òstateczno òba mògą wëstãpòwac jakno synonimë, z tim
10

Eugeniusz Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
S, t. V, s. 81.
12
Taczich słów z kùnôszkã ‘ón’ je baro wiele w kaszëbiznie. Wzerôj: Indeks a tergo do słownika gwar
kaszubskich Bernarda Sychty, opracował Bronisław Rocławski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
13
S, t. VII, s. 203.
11
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że w znaczënkù fòtograf barżi bëm bédowôł ‘fòtofista’, zôs òdjimnik lepi pasëje
do ‘fòtorepòrtérë’. Z tim òstatnym dëchtowno parłãczi sã pòsobné słowò:
Òdjimk – pòl. ‘zdjęcie fotograficzne’. Bëło òno ju znóné Sëchce, chtëren òdnotowôł przë nim zdanié: Të tu dobrze wëzdrzisz na tim òdjimkù.14 No słowò,
chtërno bierze sã òd czasnika òdjąc baro dobrze sedzy w kaszëbiznie i je baro
pòtrzébné w dzénnikarsczim warkù. Jak nôbarżi wôrt je promòwac. Trzeba rzec,
że przëjãło sã baro dobrze. Tej sej je ùżiwóné we wszëtczich kaszëbsczich magazynach.
I òdjimczi, i kòżdi ôrt robòtë je robiony na rozmajiti niwiznie, pòl. ‘poziomie’.
To słowò pòwstało czësto niedôwno, na pòczątkù XXI wiekù. Je tej sej pòtrzébné.
Kò wszelejaczé są niwiznë dzejaniô, różné są téż niwiznë rozmòwë, referatów,
kùreszce niwizna je wôżnô w spòrce i wszelczich rozegracjach. Słowò to zdążił
òdnotowac Gòłąbk w swòjim słowarzu.15 Trepczik próbòwôł je òddac przez równiô. To równak w wiele kóntekstach, òsoblëwie tëch, chtërne są w mediach stosowóné, nijak nie pasëje. Tej téż słowò niwizna, jaczé nawiązëje do kaszëbsczi
i pòlsczi niwë, a téż do francësczégò niveau – ‘poziom’, baro chùtkò sã przëjãło.
Dzys mòżna je czãsto ùczëc, òsoblëwie w radiu. Baro piãkno leżi téż w systemie kaszëbsczégò jãzëka.
Na wësoczi niwiznie gwës bë mia bëc pòùczëna w znaczenim ‘oświata’. Bòdôj
nôwicy je òno stosowóné w nazwie Minyster – minysterstwò pòùczënë. Prôwdac
më niłoni przëjãlë, że nen òrgan mô sã zwac minysterstwò nôrodny edukacji16,
równak tej-sej w mediach – òsoblëwie radiu – mòże ùczëc no słowò pòùczëna.
Je to neòlogizm Trepczika, ùtwòrzony dëcht prosto òd słowa pòùczëc. Nie je
za baro ùdóny, bò mëszlenié nasze czerëje na słowò pòùczac, a tegò wierã nicht
nie lëdô. Lepszim gwës bë bëło słowò ùczëna, zamiast pòùczëna. I tak bëm
bédowôł je stosowac, òkróm synonimów: edukacjô i òswiata w dzélu mët.
Żebë ùczëna sã dwiga, je dobrze wiedzec, że trzeba miec dëtczi, trzeba jã
ùdëtkòwic. Nen neòlogizm pòjawił sã w XXI wiekù, colemało w znaczenim ‘dofinansować’, ‘dëtkòwic – finansować’. Trepczik mô financowac, òd franc. finance – pòl. ‘finanse’17 To wierã nikòmù nie przëpasowało, kò nôwicy wierã gôdô
sã z pòlsczégò finanse, finansowac. Dëtkòwic, a nôwicy ùdëtkòwic ùżiwô czãsto
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, jakno pòzarządowô òrganizacjô, chtërna
dostôwô ùdëtkòwienié do wielnëch projektów, jaczé realizëje, np. projekt Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka. Pòchòdzenié nëch słów je baro prosté, òd dëtczi
– pòl. ‘pieniądze’. Dobrze sedzą w kaszëbiznie, temù niech dëtkòwienié i ùdëtkòwianié dërchają jak nôdłëżi.
14
15
16
17

S, t. VII, s.202.
G, s. 186.
Wzerôj: „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2009, s. 16.
T, t.I, s. 162. Czekawé, że je to tak samò, jak w anielsczim jãzëkù, le je jinszô wëmòwa.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

152
n

n

n

n

2012-01-29

22:19

Page 152

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

Wiele wicy mòżna zdzejac czej sã mô dëtków lop. To słowò je baro dobrze znóné,
notowóné we wszëtczich słowarzach, colemało w znaczenim ‘naręcze, większa
ilość siana, słomy’, etc.18 Òd te mómë lopk, téż òd dôwna znóny. Le w òstatnëch
latach dodóné mù òstało nowé znaczenié plik komputerowy. W tim przëtrôfkù
barżi trzeba gadac ò neòsemantizmie. Widzy mie sã, że nick nie je na przeszkòdze,
żebë tak je ùżëwac, tim barżi, że lopczi na gbùrstwie dżiną z ùżëtkù, bò wszëtkò
zastãpùją ju maszinë.19
Z miłosnym szëkã parłãczi sã nama słowò lubkò, pòl. ‘przyjemnie, czule’.20 Felowało kaszëbsczégò słowa ò znaczenim czułość. Tak pòwsta lubkòsc. To słowò
je colemało ùżiwóné w pòezji, kò takô je jegò znanka. Skòrno w wiérztach, tej
i w nowëch piesniach, a te biwają czasã pùszcziwóné w radiu.21
W nëch radiach są téż neòlogizmòwé zjawiszcza, chtërnëch bë ni mógł za baro
promòwac. Jednym z nich je zapòwiôdanié wiodra, w jaczim stronë swiata
nazéwóné są norda – pòl. ‘północ’, co je przëjãté i dobré, ale óst, west i zud są
czëstima germanizmama i téż są czësto niepòtrzébné, skòrno mómë kaszëbsczé:
wschód, abò wzénik – pòl. ‘wschód’, zôchód, ew. zôpôd – pòl. ‘zachód’ i pôłnié
– ‘południe’.
Dzys dnia wiodro pòdôwóné je w zdrzélnikù, bez radio, a wierã ju nôwicy
sprôwdzómë je w jinternéce przez kòmpùter, a téż bez telefón, terô ju przeważno
kòmórkòwi. Te nazwë i wiele jinszich z tëch dzélów naszégò bëcégò przëjimómë
colemało z pòlaszëznë, a pò prôwdze z anielsczégò jãzëkã. Jaczims wëjątkã je nen
mòbilny telefón, nazéwóny czasã w mediach szauertelefón.22 Nie je to nick
jinszégò le kalka jãzëkòwô. Szauer to germanizm, pòl. ‘pomieszczenie gospodarcze, komora’. Stąd pòl. komórka próbùje sã prawie nazwac ‘szaurtelefón’. Je
w tim równak fela. Kò komórka jakno nazwa telefónu ni mô nick pòspólnégò
z kòmórką, dze mòżna chòwac przikładowò grable, czë karã, a to prawie je nen
18

Wzerôj: S. t. II, s. 373.
Pòdobnie sã dzeje w przëtrôfkù słowa pòsôd, pòl. ‘warstwa zboża ułożona do młócki cepami’. To
słowò je dzys ùżiwóné w znaczenim warstwa, np. w nowi piesni ò titule „Smùg” spiéwóny przez karno
„Prôwda” z Lëzëna, dze w trzecy sztrofce mómë taczé słowa: Tak dwòje spiãti w miłosnym szëkù / nibë
w pòsadze niebnym na rzmie. / Niech le na kòchba tegò sztócëkù / przez całé żëcé wcyg z nima je. W tim
nowim znaczënkù słowò to òdnotowôł ju Gòłąbk, s. 379.
20
S. t. II, s. 374.
21
Na marginesu trzeba dopòwiedzec, że i Radio Kaszëbë, i Radio Gduńsk baro pò swòjémù traktëje
dzysdniową kaszëbską mùzykã. Wiele barżi są tam achtnioné dokazë pisóné i spiéwóné w straszlëwie
pògwańdóny kaszëbiznie, niżlë te, chtërne rëchtowóné są z przënôleżną starą. To sprawiło midzë jinszima, że kaszëbsczi artiscë, m.jin. Tadeusz Dargacz, Wacław Kirkòwsczi, Edmund Lewańczik i Jerzi
Stachùrsczi, wëstosowelë protest do radia w ti sprawie. Czas pòkôzôł, że mało co to zmieniło, a radia dali promùją baro słabé òd stronë jãzëkòwi i lëteracczi dokazë.
22
To słowò je ju pòdóné w dwùch leżnoscowëch słowarzkach wëdónëch jakno dodôwczi do „Dzénnika Bôłtëcczégò”. Wzerôj: Drzeżdżon – Schramke, Słowniczek polsko – kaszubski, Gdynia 2004 i Drzeżdżon – Schramke, prof. Józef Kąś, Słowniczek polsko – kaszubsko – góralski, Gdańsk 2006.
19
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szauer. Tak tej komórka w znaczenim ‘telefón kòmórkòwi’ wierã nôlepi pò
kaszëbskù nazwac téż kòmórką, ewentualnie mòbilką òd anielszczégò mobile
phone. Nen termin mòbilka téż móm ju czëté w mediach.23 Równak wiémë, że
nônãta je drëgą nôtërą. Skòrno szauertelefón sã szerzi przëjimnie, tej trzeba bądze gò achtnąc.
Na kùńc chcôłbëm rzec czile słów ò zwroce do ùzdrzeniô. Prôwdac nie je to
neòlogizm, co pòwstôł w òstatnëch dwadzesce latach. Kò notëje gò Sëchta pòd
zéwiszczã ùzdrzenié.24 Pòdôwô téż przikładë: Pòdała mù rãkã i rzekła: do ùzdrzeniégò. Tak béł złi, że ani „z Bògã”, ani do „ùzdrzeniô” nie pòwiedzôł. Sëchta pisze, że nen zwrot ùżiwô sã rzôdkò. Czej w 1990 rokù pòjawił sã w „Rodny Zemi” wiele lëdzy ùwôżało gò za nowé słowò. Z piersza bëlë òstróżny, ale pòtemù
wszëtcë gò achtnãlë. Dzys nawetka je na lëpach tëch, co na co dzéń nie gôdają
pò kaszëbskù. Je to wierã jedno z nôlepi znónëch i ùżiwónëch òriginalnëch zwrotów kaszëbsczich. Nawetka jeden z dzejarzów KPZ czedës rzekł, że z westrzód
wiele brzadów programù „Rodnô Zemia”, je to słowò, jaczé bądze baro trwałé.
Nen pòzytiwny przikłôd achtniãcô negò zwrotu i jegò pòwszechné ùżiwanié
dôwô nôdzejã i gwësnotã, że nasza rodnô mòwa je wiôlgą i piãkną wôrtoscą. Në
kò tej: do ùzdrzeniô!

23
Kò rzeczemë przikładowò samòrządowô kòmórka, czë lokalnô kòmórka, co mało mô z szaurã
pòspólnégò, a taczé prawie je pòchòdzenié negò telefóna kòmórkòwégò, jakno rzeczë, co dôwô mòżnosc
gôdkòwi łączbë z jakąs kònkretną kòmórką, w jaczi fùnkcjonëje człowiek.
24
S. t. VI, s. 42.
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ZAJINTERESOWANIÉ
MŁODZËZNË
KASZËBSCZIMA MEDIAMA
(PILOTAŻOWÉ BADÉROWANIA)
Danuta Stanulewicz (Gduńsczi Ùniwersytet)

1. Wstãp
W tim artiklu òstóną przedstawioné rezultatë dzélu anketë, chtërny
célã bëło pòznanié òdnieseniów młodzëznë wedle kaszëbsczégò jãzëka
i kùlturë. Badérowanié miało pilotażowé znanczi, bò òstało zrobioné
blós w jedny szkòle – I Òglowòsztôłcącym Liceum miona Króla Jana III Sobiesczégò w Wejrowie. Anketã wëfùlowało 264 ùczniów
w séwnikù 2010 rokù i czerwińcu 2011 rokù. Anketa mia 40 pùnktów,
òbgôdóné tuwò òstóną òdpòwiescë dóné przez młodzëznã na pitania
sparłãczoné z mediama – prasą, telewizją i jinternetã1.

1
Òdpòwiescë na jiné pitania anketë òstałë òbgôdóné w hewòtnëch dokazach:
D. Stanulewicz i Ò. Aleksandrowskô, Postawy młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej (badania pilotażowe) [Òdniesenia młodzëznë wedle kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë
(pilotażowé badérowania)], w drëku w pòkònferencyjnym, Òglowòpòlskô Nôùkòwô
Kònferencjô „Regionalnosc i etnicznosc w parłãczący sã Europie”, Wejrowò 2010;
D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective of young people aged 16–19: Settings and participants, [w:] Neue linguistische Perspektiven: Festschrift für Abraham P. ten Cate, red. W. Kürschner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vliegen
i H. Weber, Frankfurt am Main 2011, s. 191–203; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna
młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej użycie (badania wstępne) [Jak
dwajãzëkòwò młodzëzna òceniwô swòjã znajemnotã kaszëbiznë i ji ùżëcé (wstãpné
badérowania), referat, Òglowòpòlskô Kònferencjô „Jãzëkòwi, lëteracczi i kùlturowi
òbrôz Pòmòrza dôwni i dzys”, Gduńsk 2011.
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Na zôczątkù pôrã słów wëtłómaczeniô, co je rozmióné przez termin kaszëbsczé
media, chtëren je gwësnym mëslowim skrócënkã. Mòżna przëjimnąc, że òznôczô òn
nié leno kaszëbskòjãzëkòwé media, ale téż pòlskòjãzëkòwé strzodczi masowégò
przekazënkù, jaczé zajimają sã rozmajitima dzélama regionu Kaszëbë – np. Szerok
rozmióną kùlturą, historią czë pòlitiką.
Ò kaszëbsczich mediach bëło pisóné wiele razy. Na przikłôd, Cezari Òbracht-Prondzyńsczi w swòji monografii Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną
podmiotowością2, òmôwiô kaszëbskòjãzëkòwą prasã – m.jin. taczé title jak „Pòmerania” (wëdôwónô przez Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô),
„Lesôk” (wëdôwóny w Szëmôłdze przez part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô)
i „Norda” (dodôwk do „Bôłtëcczégò Dzennika”), jak téż nadôwóny do 2010 rokù
program Telewizji Gduńsk „Rodnô Zemia”. Kaszëbsczima mediama zajimają sã téż
jiny badérowie, np. Kadzmiérz Kleina3, Dariusz Majkòwsczi4 i Eugeniusz Prëczkòwsczi5.
Òkróm wspòmnióny wëżi Telewizji Gduńsk, mùsz je òdnotowac dzejanié
przëmiérzno młodëch stacjów CSBTV i TTM. Kaszëbsczi jãzëk i sprawë sparłãczoné
z regionã są przëtomné w jinëch mediach – w radiu i jinternece6. Wôrt je tu wëmienic m.jin. Radio Kaszëbë, a téż Radio Gduńsk, jaczé nadôwô audicje pòswiãconé
sprawóm regionu, a téż kaszëbskòjãzëkòwi program „Na bôtach ë w bòrach” i jinternetowé starnë taczé jak: „Czëtnica” (http://www.czetnica.org), „Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna” (http://kaszubia.com), „Kaszëbskô Wikipedijô” (http://csb.wikipedia.
org), „Nasze Kaszuby – Zasoby Kaszubsko-Pomorskie” (http://www.naszekaszuby.pl),
2

C. Òbracht-Prondzyńsczi, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością [Kaszëbi.
Midzë diskriminacją a regionalną pòdmiotowòscą], Gduńsk 2002, s. 412–421, téż s. 775–776, zamikającé spisënk prasowëch titlów (Prasa, czasopisma biuletyny). Zdrzë. téż m.jin. W. Peplińsczi, Prasa lokalna na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 roku [Lokalnô prasa na Pòmòrzim
w midzëwòjnowim dwadzescelecym i pò 1989 rokù], „Pomerania” 2006, nr 6, s. 10–15.
3
K. Kleina, Etniczność w mediach elektronicznych [Etnicznosc w elektronycznëch mediach], „Pomerania” 2006, nr 6, s. 8–9.
4
D. Majkowski / D. Majkòwsczi, W niewoli słuchaczy, czyli jak mówić po kaszubsku w radiu /
W niewòlë słëchińców, to je jak gadac pò kaszëbskù w radiu, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
/ Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2008, s. 140–147.
5
E. Prëczkòwsczi, Język kaszubski w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz administracji, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2007, s.73–82
/ E. Prëczkòwsczi, Kaszëbsczi jãzëk w pùblicznym dzejanim ë prawnym òbroce, òsoblëwie w reklamie,
gazétnictwie, radio i telewizje, a téż w administracje, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2007,
s. 73–81.
6
Zdrzë téż m.jin. Informować i uświadamiać [Jinfòrmòwac i ùswiądniac] (diskùsjô), „Pomerania” 2006, nr 6, s. 16–20. Jinfòmacje ò Radio Kaszëbë i CSBTV nalôżają sã m.jin. na jinternetowi starnie http://www.radiokaszebe.pl, a téż na stronach prasë, np. CSBTV powiększa zasięg [CSBTV zwikszô
òbjim], „Pomerania” 2011, nr 3, s.65; Małe ojczyzny w CSBTV [Małé òjczëznë w CSBTV], „Pomerania” 2011, nr 5, s. 68; Wakacje z CSBTV, „Pomerania” 2011, nr 7–8, s. 92.
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„Projekt Rastko Kaszuby” (http://www.rastko.net/rastko-ka), starna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (http://www.kaszubi.pl) i starna lëteracczégò cządnika
„Zymk” (http://zymk.net)7.

2. Respòndentowie
Jak wëżi òstało wspòmnióné, anketã wëfùlowelë ùczniowie I Òglowòsztôłcącégò Liceum w Wejrowie, jaczi mielë òd 16 do 19 lat. W ankece nalazłë sã trzë pitania, chtërne
tikałë sã znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka8 westrzód ùczãstników anketë i jich familiów:
n
n
n

Czë kòl Ce doma gôdô sã pò kaszëbskù?
Czë Të gôdôsz pò kaszëbskù?
Czë czedës w Twòji rodzëznie béł ùżiwóny kaszëbsczi jãzëk? (pitanié to bëło
sczerowóné do lëdzy, co nie gôdelë pò kaszëbskù)

Òdpòwiescë dóné na te trzë pitania pòzwòlëłë na wëapartnienié sztërzech karnów
respòndentów:
n

karno I: respòndentowie i nôlëżnicë familii, chtërny z nima mieszkają, gôdają pò
kaszëbskù; do te karna wchôdają téż respòndentowie gôdający pò kaszëbskù,
a nôlëżnicë familii, jaczi z nima mieszkają, nie ùżiwają tegò jãzëka;
7

Są to wëbróné kaszëbsczé starnë. Òkróm starnów prowadzonëch przez jinstitucje, w jinternece dzejają kaszëbskòjãzëkòwé starnë i pòswiãconé kaszëbsczi kùlturze, prowadzoné przez priwatnëch lëdzy, np.
„Formae formarum” (http://hana.kaszubia.com), „Kaszuby Nowości, Aktualności, Muzyka, Teksty utworów, Kultura, Melodie, Zdjęcia” (http://www.fopke.pl), „Róman Drzéżdżón | Roman Drzeżdzon: Bëlôk
– czôrno na biôłim” (http://belok.kaszubia.com), „Szadi.kaszubia.com” (http://szadi.kaszubia.com),
„Titësowô szëflôda” (http://tites.kaszubia.com), „W tã a nazôd” (http://ala.kaszubia.com). Przëstãp
do wëmienionëch starnów: 15 séwnika 2011 r.
8
D. Stanulewicz i Ò. Aleksandrowskô, Postawy młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej…;
D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective of young people…; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…. Mùsz je tu przëpòmnąc, że
znajomnotã kaszëbsczégò jãzëka westrzód mieszkańców Kaszëb badérowelë òstatno – pòd kùńc
XX i na zôczątkù XXI w. – m.jin. M. Latoszek, Portret zbiorowy Kaszubów – przyczynek do tematu
[Zbiérny pòrtret Kaszëbów – dokłôdk do temë], „Pomerania” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Sënôk, The Kashubes’ ethnic identity: Continuity and change, [w:] The Ethnic Identities of European Minorities: Theory
and Case Studies, red. B. Sënôk, Gduńsk 1995, s. 155–166; J. Mòrdawsczi, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku [Statistika kaszëbsczégò lëdztwa. Kaszëbi na progù XXI wiekù],
Gduńsk 2005; M. Pòrãbskô, Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? Empirische Studien zur
ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in Polen, München 2006; M. Mazurek, Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa badań socjologicznych) [Kaszëbsczi
jãzëk w kòmùnikòwanim sã i ùdbach Kaszëbów (swiôdectwa socjologicznëch badérowaniów)], [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Z. Zielonka, Gduńsk 2007, s. 87–101.
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karno II: respòndentowie nie gôdają pò kaszëbskù, ale nôlëżnicë rodzëznë, chtërny
z nima mieszkają, ùżiwają tegò jãzëka doma;
karno III: ani respòndentowie, ani nôlëżnicë jich familiów, chtërny z nima mieszkają, nie gôdają pò kaszëbskù, równak w ùszłoce w rodzëznach ten jãzëk béł ùżiwóny;
karno IV: ani respòndentowie, ani nôlëżnicë familiów, jaczi z nima mieszkają,
nie gôdają pò kaszëbskù, w ùszłoce w rodzëznach téż ten jãzëk nie béł ùżiwóny; abò respòndentowie nick ò tim nie wiedzą (abò nie delë na to pitanié niżódny òdpòwiescë).

n
n

n

W badérowanim òstało przëjimniãtëch pò 40 wëbrónëch kawlama lëdzy, przedstôwców wëmienionëch wëżi sztërzech karnów westrzód 264 ùczniów, jaczi wëfùlowelë anketã. Tabela 1 prezentëje rozdzél wôrtnotów w apartnëch karnach, z danim
bôczeniégò na pëłc respòndentów. We wszëtczich sztërzech karnach wiele wicy je
respòndentów białczënégò szlachù – apartnoscë te są òdbicym dispropòrcji midzë
wielëną dzéwczãtów a knôpów ùczącëch sã w òglowòsztôłcącëch liceach.
Je téż mùsz wëtłómaczëc, że młodzëzna z karna I colemało ni mô wësok òtaksowóné swòji znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka, wëstôwiającë so strzédno notã kòl
dostateczny [sygający]9.

Tabela 1
Znajemnota kaszëbsczégò jãzëka westrzód respòndentów
i jich familiów
Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

– jo abò nié,
respòndent
– jo,
doma
kaszëbsczi

– jo
respòndent
– nié,
doma
kaszëbsczi

respòndent
– nié,
czedëś
familiô
– jo,
doma
kaszëbsczi
– nié

respòndent
– nié,
czedës
familiô
– nié,
doma
kaszëbsczi
– nié

Białczi

27

33

28

30

118

Chłopi

13

7

12

10

42

Σ

40

40

40

40

160

Pëłc

9

D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…

Σ
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3. Pitania anketë tikającé sã mediów
Respòndentowie òstelë pòproszony ò danié òdpòwiescë na hewòtné pitania, chtërnëch
célã bëło zbadérowanié czãstotë kòrzëstaniô z kaszëbsczich mediów10:
1. Czë òbzérôsz telewizyjné programë pò kaszëbskù abò ò kaszëbsczi tematice?
2. Czë słëchôsz Radia Kaszëbë (abò jiny stacji, jakô nadôwô programë pò kaszëbskù
abò ò kaszëbsczi tematice)?
3. Czë zazérôsz na kaszëbsczé jinternetowé starnë?
4. Czë czëtôsz prasã (cządniczi, dodôwczi do gazétów) wëdôwóną w kaszëbsczim
jãzëkù abò pòswiãconą kaszëbsczi tematice wëdôwóną pò pòlskù?
Do wëbòru ùczniowie mielë sztërë mòżlëwé òdpòwiescë: jo, czãsto; jo, téj-séj; jo,
rzôdkò; nié, nigdë. Òkróm te, òstelë pòproszony ò pòdanié titlów czëtónëch cządników i gazétów, słëchónëch audicjów i òbzérónëch programów, a téż nawiedzónëch
jinternetowëch starnów.
Mòżna miec tuwò zastrzedżi do kontinuum czãsto – téj-séj – rzôdkò – nigdë, bò
pòjãca czãsto, téj-séj i rzôdkò są rozmajice jinterpretowóné przez respòndentów.
Gwës nôbarżi autoritetną òdpòwiescą – z pòzdrzatkù na równoznacznosc – je w tim
przëtrôfkù nigdë.
Òkróm tëch sztërzech pitaniów, w ankece nalazłë sã dwa jiné tikającé sã
kaszëbsczich mediów:
5. Czë jes dbë, że kaszëbsczi kùlturë i jãzëka w mediach je
q za wiele?

q tëli, co miałobë bëc?

q za mało?

q ni móm dbë

6. Jeżlë w pòprzédnym pitanim jes wëbrôł/wëbrała òdpòwiesc „za mało”, czegò
pòdług Ce felëje w mediach (np. jaczich felëje programów/artiklów)?

4. Rezultatë badérowaniô – pòpularnota mediów
W tim dzélu òstóną przedstawióné òdpòwiescë na pitania, dóné przez sztërë karna
respòndentów.
4.1. Pòpularnota mediów w apartnëch karnach
W karnie I, jaczé deklarëje znajEmnotã kaszëbsczégò jãzëka, nôbarżi pòpùlarnym
strzodkã masowégò przekazënkù je radio, chtërnégò nigdë nie słëchô leno 15%
10

Pitania są w aneksu.
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respòndentów, wikszi dzél (40%) słëchô rzôdkò, a pò 22,5% czãsto abò téj-séj. Drëdżi
plac zajimô telewizjô, jaką òbzérô téj-séj 32,5% badérowónëch, 42,5% rzôdkò,
a 22,5% – nigdë. Prasa je mni pòpùlarnô: 20% czëtô jã téj-séj, 27,5% rzôdkò. Nômni
pòpùlarnym medium je internet – wikszosc respòndentów (75%) nigdë nie nawiédzô
kaszëbsczich internetowëch starnów, a 27,5% robi to rzôdkò. Rozdzél òdpòwiesców
ùdostónëch w karnie I je przedstawiony w tabelë 2.
W karnie II, do chtërnégò wchôdają ùczniowie, co nie gôdają pò kaszëbskù,
ù chtërnëch doma ùżiwô sã tegò jãzëka, radio téż je nôbarżi pòpùlarnym kaszëbsczim
strzodkã masowégò przekazënkù: 40% słëchô radiowëch audicjów czãsto abò tej-sej, 35% – rzôdkò, a 25% nigdë tegò nie robi. Telewizjô téż je sã na drëdżim placu – 25% òbzérô jã czãsto abò téj-séj. Trzecy môl mô prasa – 67,5% nigdë nie czëtô
tekstów w kaszëbsczim jãzëkù abò ò Kaszëbach, jaczé sã w ni nalôżają, a czwiôrti
plac to kaszëbsczé starnë w internece, chtërnëch nigdë nie nawiédzô 85% respòndentów z tegò karna. Rozdzél òdpòwiesców dónëch przez karno II przedstawiony je
w tabele 3.
W karnie lëdzy, chtërny mają kaszëbsczi pòchòdzënk, le nie gôdają pò kaszëbskù
i ni mają kòntaktu z tim jãzëkã doma, mni lëdzy jinteresëje sã kaszëbsczima mediama (zdrzë tabela 4), równak zôs nôbarżi pòpùlarnym medium je radio, a nômni
pòpùlarnym – jinternet. 57,5% słëchô radia, colemało rzôdkò; 50% òbzérô kaszëbsczé
programë w telewizji chòcle rzôdkò; 20% rzôdkò czëtô kaszëbską prasã.

Tabela 2
Karno I (respòndentowie gôdają pò kaszëbskù)
– rozdzél òdpòwiesców na pitania tikającé sã czãstotë kòrzëstaniô
z kaszëbsczich mediów (n = 40)
Medium

Czãsto

Téj-séj

Rzôdkò

Nigdë

Σ

Telewizjô

1
2,5%

13
32,5%

17
42,5%

9
22,5%

40
100%

Radio

9
22,5%

9
22,5%

16
40%

6
15%

40
100%

Jinternet

0
0%

1
2,5%

9
22,5%

30
75%

40
100%

Prasa

0
0%

8
20%

11
27,5%

21
52,5%

40
100%

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

160

2012-01-29

22:19

Page 160

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

W IV karnie, w jaczim nalezlë sã ùczniowie, chtërny nie znają kaszëbiznë i ni
mają kaszëbsczégò pòchòdzënkù, zajinteresowanié kaszëbsczima mediama je
nômniészé: 72,5% nie słëchô kaszëbsczich audicjów w radiu, 75% nie òbzérô
kaszëbsczi telewizji, 85% nie czëtô kaszëbsczi prasë i 90% nie zazérô na kaszëbsczé
jinternetowé starnë (zdrzë tabela 5).
W drëdżim dzélu òbgadiwónëch pitaniów ùczniowie bëlë proszony ò pòdanié
radiowëch i telewizyjnëch stacjów i programów, a téż prasowëch titlów i internetowich starnów. Wiele respòndentów nie dało niżódny òdpòwiescë, wiele òdpòwiedzało baro òglowò, np. CSBTV (bez pòdaniô kònkretnëch programów).
W òdpòwiescë na pitanié, jaczich programów słëchają, respòndentowie piselë,
że słëchają audicji Radia Kaszëbë i Radia Gduńsk. Przikładowé òdpòwiescë brzëmiałë
tak: „wszëtczé programë”, „tegò, co prawie lecy”, „jak włączã, to słëchóm wszëtczégò”, „mùzyczné programë”, „wiadła, prognoza wiodra”. Pôrã lëdzy pòdało nadôwóny w Radio Kaszëbë program „Gòspòda pòd Żubrã”. Niejedny respòndentowie
pòdôwelë wëjasnienia, dlôcze słëchają radiowëch audicjów, np. „Radio Kaszëbë,
bò mëma lubi”, „Radio Kaszëbë, mùszebno”. Żlë jidze ò telewizjã, ùczniowie wëmieniwelë CSBTV i TTM, a téż nienadôwóny ju program Telewizji Gduńsk „Rodnô Zemia”. Westrzód nôwicy wëmieniwónëch przez młodzëznã prasowëch titlów
nalazłë sã „Norda” (dodôwk do „Bôłtëcczégò Dzennika”), „Lesôk” (wëdôwóny

Tabela 3
Karno II (respòndentowie nie gôdają pò kaszëbskù, ale doma ten jãzëk
je ùżiwóny przez jinëch nôlëżników rodzëznë)
– rozdzél òdpòwiesców na pitania tikającé sã czãstotë kòrzëstaniô
z kaszëbsczich mediów (n = 40)
Medium

Czãsto

Téj-séj

Rzôdkò

Nigdë

Σ

Telewizjô

2
5%

8
20%

13
32,5%

17
42,5%

40
100%

Radio

3
7,5%

13
32,5%

14
35%

10
25%

40
100%

Jinternet

0
0%

0
0%

6
15%

34
85%

40
100%

Prasa

0
0%

6
15%

7
17,5%

27
67,5%

40
100%
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Tabela 4
Karno III (ani respòndentowie, ani mieszkającé z nima familie
nie gôdają pò kaszëbskù, ale w ùszłoce ten jãzëk béł w rodzëznie ùżiwóny)
– rozdzél òdpòwiesców na pitania tikającé sã czãstotë kòrzëstaniô
z kaszëbsczich mediów (n = 40)
Medium

Czãsto

Téj-séj

Rzôdkò

Nigdë

Σ

Telewizjô

0
0%

3
7,5%

17
42,5%

20
50%

40
100%

Radio

2
5%

4
10%

17
42,5%

17
42,5%

40
100%

Jinternet

0
0%

0
0%

1
2,5%

39
97,5%

40
100%

Prasa

0
0%

0
0%

8
20%

32
80%

40
100%

Tabela 5
Karno IV (respòndentowie nie gôdają pò kaszëbskù, mieszkającé
z nima familie téż nié, w ùszłoce jãzëk ten nie béł w familie ùżiwóny)
– rozdzél òdpòwiesców na pitania tikającé sã czãstotë kòrzëstaniô
z kaszëbsczich mediów (n = 40)
Medium

Czãsto

Téj-séj

Rzôdkò

Nigdë

Σ

Telewizjô

1
2,5%

2
5%

7
17,5%

30
75%

40
100%

Radio

1
2,5%

2
5%

8
20%

29
72,5%

40
100%

Jinternet

1
2,5%

1
2,5%

2
5%

36
90%

40
100%

Prasa

0
0%

1
2,5%

5
12,5%

34
85%

40
100%

ZKP_biuletyn_2011_referaty_kaszubski:biuletyn ZKP a5

162

2012-01-29

22:19

Page 162

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

w Szëmôłdze), „Pomerania” i „Zymk” (lëteracczi cządnik), a téż parafialné gazétczi.
Jedna z respòndentków z karna I dała taką òdpòwiesc: „Parafialnô gazétka (na òstatny starnie są szpòrtë pò kaszëbskù)”, co wërazno sugerëje, że szpòrt pò kaszëbskù
je atrakcyjny. Żlë jidze ò nawiédzanié kaszëbsczich starnów w internece, wiele
kònkretnëch starnów młodi lëdze nie pòdelë, òdnotowóné òstałë taczé òdpòwiescë
jak „starna Radia Kaszëbë”, „starna kaszëbsczi pielgrzimczi”, „ò Aleksandrze
Majkòwsczim, jegò lëteraturze”. Béł téż jeden znankòwny kòmentôrz tikający sã
kaszëbsczich internetowich starnów: „A są taczé?”
4.2. Pòpùlarnota apartnëch mediów
Chcemë terô przëjimnąc jiny pòzdrzatk na wëżi przedstawioné lëczbòwé dóné, co
pòzwòli nama przërównac pòpùlarnotã mediów w sztërzech karnach respòndentów
i ùdostac całowné zdrzenié na òbgadiwóné zjawiszcza. Tabele 6–9 przedstôwiają
pòpùlarnosc apartnëch mediów westrzód badérowónëch karnów młodzëznë.
Jak mòżna sã bëło spòdzewac, znajemnòta kaszëbsczégò jãzëka i kaszëbsczi
pòchòdzënk mają cësk na pòpùlarnotã kaszëbsczich mediów. Nimò to równak, westrzód młodëch mieszkańców nordë Kaszëb, jaczi ni mają kaszëbsczich kòrzeniów, téż je widzec zajinteresowanié kaszëbsczima strzodkama masowégò przekazënkù.

Tabela 6
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié tikającé sã czãstotë òbzéraniô
kaszëbsczich programów w telewizji
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno 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%
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Tabela 7
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié tikającé sã czãstotë słëchaniô
kaszëbsczich radiowich programów
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno 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%

Tabela 8
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié tikającé sã czãstotë czëtaniô
kaszëbsczi prasë
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno 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%
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Tabela 9
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié tikającé sã czãstotë nawiédzaniô
kaszëbsczich internetowëch starnów.
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno 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%

Żlë dómë bôczenié na nôbarżi autoritetną òdpòwiésc – nigdë, rankingòwô lësta
zôs pòcwierdzywô nôwikszą pòpùlarnosc kaszëbsczich radiowëch programów westrzód wszëtczich 160 badérowónëch ùczniów (tabela 10).
Mòżna bë bëło mëslec nad przëczënama pierszégò môla radia na rankingòwi lësce.
Jedną z przëczënów taczi stojiznë mògą bëc atrakcyjné dlô młodzëznë programë (np.
mùzyczné i satiriczné). Jinym dzejnikã mòże bëc téż nierównomiarowé rozwicé
jãzëkòwëch spòsobnosców – młodzëzna, jakô znaje kaszëbsczi jãzëk, nôwëżi ù se òceniwô spòsobnosc słëchaniô (pózni za régą: czëtaniô, gôdaniô i pisaniô)11. Kòrzëstanié
z radia i telewizji brëkùje rozmieniégò pisónégò tekstu, za to kòrzëstanié z prasë i internetu – rozmieniô pisónégò tekstu. Lëdze, jaczi nie gôdają pò kaszëbskù, czãsto deklarëją, że rozmieją ten jãzëk w codniowëch kôrbiónkach, dlôte téż słëchanié radia czë
òbzéranié telewizji nie robi jima wikszégò jiwru. Jeżlë jidze ò mùzyczné audicje, czãsto
pòdôwóné przez respòndentów, spiéwów mòżna z lubkòscą słëchac bez rozmieniégò
jich tekstów. Òkróm te, kąsk mniészô pòpùlarnota telewizji mòże bëc skùtkã tegò, że
mni lëdzy mô przistãp do kaszëbsczi telewizji jak do radia (CSBTV je przistãpnô
w sécach kablowi telewizji12). Dodôwkòwò, żelë doma je jeden zdrzélnik, młodi lëdze
11

D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…
Zdrzë m.jin. Telewizja z Pomorza CSBTV dla widzów sieci kablowej Vectra! [Telewizjô z Pòmòrzô
CSBTV dlô òbzérników kablowi sécë Vectra!] „Pomerania” 2011, nr 7–8, s. 92.
12
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Tabela 10
Rankingòwô lësta pòpùlarnotë kaszëbsczich mediów westrzód
wszëtczich ùczãstników badérowaniô (n = 160)
Môl w rankingu

Medium

Wielëna i proceńt
òdpòwiesców nigdë

1

Radio

62
38,75%

2

Telewizjô

76
47,5%

3

Prasa

114
71,25%

4

Jinternet

139
86,875%

mògą miec małi cësk na wëbór òbzérónëch programów – decyzje są czãsto w rãkach
mëmczi czë tatka abò jinëch starszich lëdzy (np. bracynów abò sostrów)13.

5. Òtaksowanié bëtnoscë kaszëbsczégò jãzëka
i kùlturë w mediach
Dwa òstatné òbgadiwóné tu pitania anketë tikałë sã òcenë bëtnoscë kaszëbsczégò
jãzëka i kùlturë w mediach. Młodzëzna òsta pòproszonô ò danié òdpòwiescë na pitanié, czë jãzëka i kùlturë je w mediach za wiele, tëli, co miałobë bëc, czë za mało.
Tabela 11 przedstôwiô rozdzél òdpòwiesców na to pitanié.
Jak pòkazywają dóné w tabelë 11, òtaksowanié bëtnoscë kaszëbiznë i kaszëbsczi
kùlturë w mediach je sparłãczoné ze znajemnotą jãzëka i pòchòdzënkã – nicht z karna I nie je dbë, że ti bëtnoscë je za wiele, za to òdpòwiesc tã mô pòdczorchniãté 20%
respòndentów z karna IV. Przez pòłowa (52,5%) ùczniów z karna I wëbrała òdpòwiesc
za mało, za chtërną bëło 7,5% z karna IV. Do te, w tim karnie 60% ni mô dbë, co je
znanką felënkù zajinteresowaniô kaszëbsczima mediama.
Lëdze, jaczi wëbrelë òdpòwiesc za mało, òstelë pòproszony w pòstãpnym pitaniu ò pòdanié, czegò felëje w mediach – jaczich artiklów w prase, programów w radiu i telewizji. Równak, jistno jak w przëtrôfkù chùdzy òbgadiwónëch pitaniów, wiele respòndentów nie dało niżódny òdpòwiescë na to pitanié. Ti, co òdpòwiedzelë, piselë òglowò ò felënkù wiadłów w kaszëbsczim jãzëkù, a téż tekstów i programów
13

Za zmerkanié tegò sertno dzãkùjã Wasce Piotrowi Dzekanowsczémù.
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Tabela 11
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié tikającé sã òcenë bëtnoscë
kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë w mediach
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

Σ

Za wiele

0
0%

1
2,5%

3
7,5%

8
20%

12
7,5%

Tëli, co
miałobë bëc

11
27,5%

11
27,5%

16
40%

5
12,5%

43
26,875%

Za mało

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%

tikającëch sã kùlturë, jãzëka i turisticznëch wôrtnotów regionu. Jeden człowiek z karna I mô pòdsztrichniãté felënk programu „Rodnô Zemia” w telewizji. Hewò przikładowé òdpòwiescë (pisënk je òriginalny): „Brakuje ‘Wiadomości’ w wersji kaszubskiej, programów muzycznych z muzyką kaszubską w telewizji ogólnodostępnej”,
„Ogólnodostępnych wiadomości w języku kaszubskim”, „O tradycji”, „Humoru”,
„hmm może jakichś konkursów, programów promujących krajobraz i kulturę,
w CSBTV za mało tego jest”, „programów dotyczących Kaszubów i ich kultury
(o wiele więcej słyszy się o góralach, ślązakach)”, „są te, które powinny być, ale
nadawane są zbyt rzadko”.

6. Wniosczi
Westrzód kaszëbsczich mediów – jak pòkazywają rezultatë badérowaniów zrobionëch
westrzód młodzëznë, chtërna ùczi sã w I Òglowòsztôłcącym Liceum w Wejrowie
– nôwikszą pòpùlarnotã mô radio, a òsoblëwie stacjô Radio Kaszëbë. Na drëdżim
môlu nalôżô sã telewizjô, na trzecym prasa, a jinternet zajimô slédny, czwiôrti plac.
Jak ju wëżi òstało zabédowóné, przëczënów pòpùlarnotë kaszëbsczich radiowich audicjów mòżna szëkac w jich atrakcyjnoce, przistãpnoscë i rozmienim gôdóny
kaszëbiznë.
Kaszëbsczich radiowëch audicjów słëchô – czãsto, tej-sej abò rzôdkò – 85%
młodzëznë, jakô znaje kaszëbsczi jãzëk i 27,5% młodzëznë bez kaszëbsczégò
pòchòdzënkù. 25% z tegò òstatnégò karna òbzérô (rzôdkò, ale równak òbzérô)
kaszëbsczé programë w telewizji, 15% sygô pò kaszëbską prasã. Rezultatë te mògą
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pòkazywac na zajinteresowanié tëch lëdzy nimùszebno kaszëbsczim jãzëkã, ale
mòże kùlturą i gwës sprawama regionu, w jaczim mieszkają.
W pòdrechòwanim je mùsz scwierdzëc, że badérowania pòkazywają, że
kaszëbsczé media – tak kaszëbskòjãzëkòwé, jak i pòlskòjãzëkòwé, chtërne zajimają sã regionã Kaszëbë – służą nié leno lëdzóm znającym kaszëbsczi jãzëk.
Zdôwô sã, że kluczã do zwikszeniô pòpùlarnotë mediów je atrakcyjnota telewizyjnëch/radiowëch programów i prasowëch tekstów, tak żelë jidze ò zamkłosc, jak i fòrmã. Atrakcyjnota bédënkù mediów mòże miec cësk na zdrzenié
na kaszëbsczi jãzëk i kùlturã jakno zjawiszcza czekawé i pòczestné, wôrt piastowaniô i rozwijaniô.

Pòdzãkòwania
Chcałabë jem nôsertni pòdzãkòwac Wastnie mgr Bòżenie Conradi, Direktor I Òglowòsztôłcącégò Liceum miona Króla Jana III Sobiesczégò w Wejrowie za żëcznosc,
a téż szkólnym ti szkòłë za zrobienié anketë w swòjich klasach: Wastnie mgr Aleksandrze Kani, Wastnie mgr Justinie Makòwsczi-Bedinek, Wastnie mgr Éwie Miziarsczi,
Wastnie mgr Dominice Serowi, a téż Wastnie mgr Béjace Staszak. Jem téż baro wdzãcznô Wastnie Òldze Aleksandrowsczi z Jinstitutu Anielszczëznë Gduńsczégò Ùniwersytetu za wespółrobòtã w zrobienim anketë i Wastnie dr Béace Jackòwsczi z Katedrë
Sztatisticzi Gduńsczégò Ùniwersytetu za nadzwëkòwò wôrtné ùwôdżi.
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Aneks
Pitania anketë tikającé sã mediów
1. Czë òbzérôsz telewizyjné programë pò kaszëbskù abò ò kaszëbsczi tematice?

q jo, czãsto

q jo, tej-sej

q jo, rzôdkò

q nié, nigdë

Jeżlë jo, jaczé?
...........................................................
...........................................................
2. Czë słëchôsz Radia Kaszëbë (abò jiny stacji, chtërna nadôwô programë pò
kaszëbskù abò ò kaszëbsczi tematice)?

q jo, czãsto

q jo, tej-sej

q jo, rzôdkò

q nié, nigdë

Jeżlë jo, jaczich programów słëchôsz?
...........................................................
...........................................................
3. Czë zazérôsz na kaszëbsczé internetowé starnë?

q jo, czãsto

q jo, tej-sej

q jo, rzôdkò

q nié, nigdë

Jeżlë jo, jaczé?
...........................................................
...........................................................
4. Czë czëtôsz prasã (cządniczi, dodôwczi do gazétów) wëdôwóną
w kaszëbsczim jãzëkù abò pòswiãconą kaszëbsczi tematice wëdôwóną
pò pòlskù?

q jo, czãsto

q jo, tej-sej

q jo, rzôdkò

q nié, nigdë

Jeżlë jo, jaczé cządniczi, gazétë czëtôsz?
...........................................................
...........................................................
5. Czë jes dbë, że kaszëbsczi kùlturë i jãzëka w mediach je

q za wiele?

q tëli, co miałobë bëc?

q za mało?

q ni móm dbë

6. Jeżlë w pòprzédnym pitanim jes wëbrôł/wëbrała òdpòwiesc „za mało”,
czegò pòdług Ce felëje w mediach (np. jaczich felëje programów/artiklów)?
...........................................................
...........................................................
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ROBÒTA NAD PIERSZIM
KASZËBSKÒ-SERBSCZIM
SŁOWÔRZÃ
Dušan-Vladislav Paždjerski

0. Wprowadzenié
W nym dokazu przedstôwióm ùdbã kaszëbskò-serbsczégò słowarza
(spòdlowi słowôrz w jaczim je kòl 15 000 hasłów), jak téż problemë,
chtërne pòjôwiają sã òb czas ùsôdzaniô taczégò słowarza. Żlë jidze
ò dwùjãzëkòwą kaszëbską leksykògrafiã, mëszlã, że nen słowôrz
bãdze wiôldżim pòkrokã, temù że w jegò przërëchtowanim mdą
wëzwëskóné gwësné zabiedżi, jaczé donąd w ti leksykògrafie nie
bëłë wëzwëskóné. Rechùjã, że bëlniészé òbtaksowanié pòcwierdzy
nã tezã, ale ju terô mòże ùznac, że òpùblikòwanié samégò słowarza
dô wëmierné kòrzëscë w ùsôdzanim dwajãzëkòwëch słowarzów, w jaczich jednym z elementów je kaszëbsczi jãzëk.

1. Kaszëbsczé dwajãzëkòwé słowarze
1.1. Historiczny przezérk
Jak do terô ò kaszëbsczich słowarzach nôwicy pisała H. Pòpòwskô-Tabòrskô1.
1
W Lëteraturze òstałë zacytowóné leno nôwôżniészé pùblikacje: Popowska-Taborska 1994: 15–25 Popowska-Taborska 1996: 11–16 Popowska-Taborska 2001:
243–255 Popowska-Taborska 2002: 122–129 Popowska-Taborska 2006: 141–150 ëtd.
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Pierszi kaszëbsczi dwajãzëkòwi słowôrz to môłi niemieckò-kaszëbsczi słowôrz
pastora G. L. Lorka, jaczi pòwstôł w rãkòpisu ë chtëren pewno pòwstôł miãdzë 1843
i 1850 r. Pierszi drëkòwóny (kaszëbskò-rusczi) słowôrz béł òpùblikòwóny jakno dzél
wiãkszégò studium: Остатк иСл авян на южном берегу Бал тiйск аго моря, pióra znónégò rusczégò slawistë A. Hilferdinga (rus. A. Гильфердинг, Hilferding
1862: 169–191). Môłi kaszëbskò-pòlsczi słowôrz (230 hasłów) pierszi rôz béł
òpùblikòwóny jakno dzél pòémë H. Derdowsczégò O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł (Derdowski 1990: 143–146). Pierszé samòdzelné wëdanié dwajãzëkòwégò słowarza (tak pò prôwdze kaszëbskò-pòlsczégò chòc autór pòdôwô
pòlsczi òpisënk kòżdégò kaszëbsczégò hasła, a nié jegò pòlską równoznaczënã)
pùblikùje G. Pòbłocczi w 1887 r. pt. Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich (Pobłocki 1887).
Wëżi wëpisóną lëstã, jak téż czile pùblikacjów, ò jaczich nie bëło nadczidnioné,
mùsz je traktowac jakno gwësny ôrt przedhistorii kaszëbsczi dwajãzëkòwi leksykògrafii. Prôwdzëwô historiô zaczinô sã razã z pùblikacją słowarza S. Ramùłta
(Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Ramùłt 2003), chtëren béł wëdóny bez Pòlską Akademiã Nôùków i Ùmiejãtnosców z Krakòwa w 1893 r. Słowôrz
béł baro dobrze òbtaksowóny w wëdôwiznowëch recenzjach, a w jedny béł nawetka pòrównóny do słowarza refòrmatora serbsczégò jãzëka Vuka Stefanovicia Karadżicia (!):
Żlë jidze ò dokładnosc ë gruntownosc mòże pòrównac dokôz Wastë Ramùłta leno ze słowarzã Vuka Karadżicia, ò jaczégò zalétach tak jô, jakno i jinszi ùczałi tak pòlsczi jak i zagraniczny wëpòwiedzelë jedno zdanié – jak nôwiãkszégò
ùznaniô.2
Donëchczôs dwajãzëkòwé kaszëbsczé słowarze wëdôwóné bëłë leno jakò diferencyjné, tj. zapisywóné w nich bëłë leno ne hasła, jaczé w wiôldżim dzélu (etimòlogiczno abò znaczënkòwò) apartniłë sã òd pòlsczégò jãzëka (temù, że wnenczas, ùznôwelë
że kaszëbizna to dialekt pòlsczégò jãzëka); S. Ramùłt pierszi rôz w samòdzelno wëdónym słowarzu zaczął kaszëbiznã traktowac jakno apartny jãzëk (co pòstrzédno pòcwierdzëła téż Krakòwskô Akademiô, wëdôwającë słowôrz). Wëdanié słowarza tak
ùłożonégò dało wiele spiérków, przede wszëtczim w Pòlsce, a pòtemù téż w słowiańsczi i swiatowi slawistice (na diskùsjô, w gwësnym dzélu warô nawetka do dzysô
miãdzë warszawsczim kaszëbòlogicznym strzodowiszczã – jaczé wcyg je dbë, że kaszëbsczi jãzëk to dialekt pòlsczégò jãzëka – i gduńsczim kaszëbòlogicznym òstrzódkã3),
2

Dzél recenzji krakòwsczégò profesora A. Kalinë (Horodyska 1993: XXII).
Przëstójnicë teorii, że kaszëbsczi jãzëk to dialekt są pò dzys dzéń baro aktiwny. Jejich òstrzódk to
Pòlskô Akademiô Nôùków, jakô prawie niedôwno skùńczëła wëdawac (2010) szesctomòwi Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (Warszawa 1994–2010, t. 1–6). Jejich szlachã, w dzélu, jidze Serbskô Akademiô Nôùków i Ùmiejãtnosców w swòjim słowarzu pt. Етимолошк и речник српског језик а, w jaczim kaszëbsczé słowa są leno tedë, czej apartnią sã òd pòlsczich słowów, co nie tikô sã jinszich słowiańsczich jãzëków (Paždjerski 2009: 39).
3
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co doprowadzëło do pòwstaniô tzw. kaszëbsczi sprawë4 i kùńc kùńców zacwierdzëło
status kaszëbsczégò jãzëka westrzód słowiańsczich jãzëków, a równoczasno miało
cësk na wiãkszé zajinteresowanié nym zagadnienim westrzód samëch Kaszëbów
(Treder 19952) i, kùreszce doprowadzëło do wzmòcnieniô kaszëbsczi nôrodny
swiądë.5
Copającë sã do czasów, czedë S. Ramùłt ùsôdzôł swój słowôrz, ni mòże gadac
ò kaszëbsczi òrtograficzny abò òglowòjãzëkòwi normie. S. Ramùłt ùsôdzô swòjã
gwôsną òrtograficzną normã, w jaczi chce zmiescëc całą bòkadnosc kaszëbsczi fòneticzi, co dolmaczi we wstãpie (Ramułt 2003: 475/XXIII-480/XXVIII). Słowôrz S.
Ramùłta nie je diferencyjny i wnetka kòl kòżdégò kaszëbsczégò słowa pòdôwô czile pòlsczich równoznaczënów, a na kùńcu dôwô chòc jedno przikładowé zdanié, ale
nie pòdôwô zdrzódłów.
Mòże rzec, że dzysdniowé wëdania słowarza S. Ramùłta (pòcząwszë òd 2003 r.),
w kaszëbsczim jãzëkù pòstrzédno spełniwają rolã normatiwnégò ùczbòwnika, bò
fachòwé ùdzysdniowienié słowarza wedle wskôzów dzysdniowégò kaszëbsczégò
pisënkù, zrëchtowóné bez J. Trédra, doprowadzëło do te, że słowôrz je wcyg ùżiwóny, przedstôwiającë leno kąsk barżi archajiczny jãzëkòwi materiał (wiãcy jak 18 000
hasłów).
1.2. Nônowszé słowarze
Wëmieniwającë specjalisticzné nôùkòwé pùblikacje w fòrmie słowarzów (Lorentz 1908–1912, Lorentz 1958–1983, Stieber/Popowska-Taborska 1964–1978, Sychta 1967–1976), mùsz je nadczidnąc ò czile nowëch wëdaniach, jaczé chcałëbë wniesc
pewną normatiwnosc do kaszëbsczégò jãzëka i jegò pisënkù. Gôdka tuwò, chronologiczno zdrzącë, w pierszi rédze, ò Słowniczku kaszubskim (Labuda 1960), a pòtemù
Polsko-kaszubskim i Kaszubsko-polskim słowniku A. Labùdë (Labuda 1981 i Labuda 1982). Pierszi, diferencyjny, béł namieniony przede wszëtczim jakno fachòwô
pòmòc dlô szkólnëch, jaczi nie bëlë Kaszëbama, a robilë w kaszëbsczim strzodowiszczu. Dwa drëdżé przede wszëtczim miałë za zadanié, bë stac sã dlô kaszëbsczich
jintelektualistów pò rôz pierszi nôrzãdłã, jaczé bë pòmògło jima w pisóny fòrmie
wërażac to, czegò w lëteraturze wëmôgô dzysdniowé żëcé (do te czas pùblikacje
w kaszëbsczim jãzëkù rzôdkò bëłë wëdôwóné i w wiôldżim dzélu bëłë to dokazë lëdowi lëteraturë abò zajinspirowóné ną lëteraturą). Z ti przëczënë w nëch dwùch słowarzach je dosc wiele neòlogizmów, co lëchò òbsądzają przedstôwcowie teorii (jak
téż jinszi kaszëbòlodzë), że kaszëbizna je dialektã pòlsczégò jãzëka (Popowska-Taborska 1996: 51).
4
Pòmión nëch pòlemików (tam téż zdrzódła) mòże nalezc w: Horodyska 1984, Treder 1992, Horodyska 1993, Horodyska 1995, Treder 19951, Treder 19952, Roppel 1995, Urbańczyk 1995.
5
Jinspiracji w słowarzu Ramùłta szukelë (i nalôżelë) téż kaszëbsczi dzejarze nôrodnégò rëchù. Òb.:
Labuda 1986: 213–214.
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Na gwës jednym z wôżniészich kaszëbsczich dwajãzëkòwëch słowarzów, jaczi
je mùszebnym nôrzãdłã w robòce z kaszëbsczim jãzëkã, je Słownik polsko-kaszubski J. Trepczika (Trepczyk 1994). Nen dwatomòwi słowôrz, w jaczim je kòle 60 000
hasłów, mô bëc (i ną fùnkcjã pełni do dzysô) przédną pòmòcą w dolmaczënkù słowów z codniowégò żëcô z pòlsczégò jãzëka (jaczi panëje w kòmùnikacje Kaszëbów),
chtërnëch w kaszëbsczim jãzëkù nie bëło. Nadto autor, pòdobno jak jegò pòprzédca,
A. Labùda, jesz wiãcy, próbòwôł miec cësk na jãzëkòwą pòlitikã bez swòjistą „depòlonizacjã” kaszëbsczi leksyczi, jaką zjiscył, bédëjącë na pierszim môlu pòmiãdzë
kaszëbsczima synonimama neòlogizmë, archajizmë abò regionalizmë, a dopiérze
pòtemù pòlonizmë (abò słowa co szlachùją fòrmą, a nawetka są jistné jak w pòlsczim jãzëkù), czãsto nawetka je òpùszczającë6. Równak słowôrz nen je prôwdzëwą
skarbnicą kaszëbsczégò jãzëka, jakô kòrespòndëje ze swòjima pòlsczima równoznaczënama.
Na kùńc negò zarësu nadczidnąc mùszi ò nônowszim «dzeckù» kaszëbsczi leksykògrafie, słowarzu Kaszëbsczi słowôrz normatiwny7, znónégò kaszëbsczégò dolmaczérë, normatiwistë ë znajôrza kaszëbsczégò jãzëka E. Gòłąbka (Gòłąbk
2005). I chòc w òbgôdiwónym słowarzu, w wiãkszoscë przëtrôfków, autór kaszëbsczé
hasła rozsądzywô za pòmòcą kaszëbsczich synonimów abò òpisënków, równak
wiôldżi dzél hasłów òstôł òpisóny z pòmòcą pòlsczich równoznaczënów abò z pòmòcą
fòrmùłë „tak samo jak w polskim” (Paždjerski 20071: 70), temù téż ë nen słowôrz
mòże ùznac w dzélu za dwajãzëkòwi.

2. Problemë, jaczé są z ùsôdzanim kaszëbskò-serbsczégò
słowarza
2.1. Słowôrzowi dzél
2.1.1. Zwãkòwô systema kaszëbsczégò jãzëka
Kaszëbsczé abecadło mô pòstãpné znaczi: 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 (Ramułt 2003: 20), a system głosek posiada
nastépujące elementy: 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 [u^ ], m [m],
n [n], ń [ń], o [o], ò [u^ e], ó [u], ô [å], p [p], r [r], rz [ž], s [s], sz [š], t [t], u [ü], ù [u^ ü],
w [v], z [z], ż [ž].
Bôczënk mùszi dac na znaczi niecharakteristiczné dlô np. pòlsczégò jãzëka, a téż
dlô jinszich słowiańsczich jãzëków: ã, é, ë, ò, ô, ù. Na ã, é, ë, ô zaczinô sã baro mało słowów (p. np. Gòłąbk 2006: 14, 104, 330) – na ‘u’ żódné (ale na ‘ù’) – zôs ‘o’
6
Np. jakno równoznaczënë pòlsczégò słowa ‘styczność’, autór pòdôwô za régą: ‘zôłącz’, ‘łączba’,
‘stik’, ‘związk’, ‘zetkniącé’, a w słowôrzu S. Ramùłta mómë leno ‘związk’.
7
Ò nim wiãcy jem pisôł w: Paždjerski 20071, Paždjerski 20072.
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w jinicjalny pòzycje, wedle niechtërnëch zdrzódłów, pòjôwiô sã w gwësny lëczbie
pòżëczków (np. oaza, oficéra; Gòłąbk 2006: 293, 314) i wëkrzëkników (och, ocho;
Gòłąbk 2006: 304). W Ramùłt 2003 taczégò zjawiszcza ni ma (‘ò’ i ‘ù’ są wariantama ‘o’ i ‘u’ i systematiczno je zastãpùją w jinicjalny pòzycje i pò ‘b’, ‘ch’, ‘g’, ‘h’,
‘k’, ‘m’, ‘p’ i ‘w’). Tuwò téż pòjôwiô sã sprawa wëbiéru pòprawnégò zdrzódła.
Do tegò problemã są téż słowa ekscerpòwóné ze słowarzów pisónëch z pòmòcą
jednégò ze starszich pisënków8 kaszëbsczégò jãzëka (np. Trepczyk 1994: 4), bò wedle nich zlabializowóné ‘ò’ i ‘ù’ nie bëłë céchòwóné.
Na kùńc, pòjedinczé zdrzódła (np. Gòłąbk 2006) traktëją jakno jeden elemeńt
alfabeticznégò pòrządkù (!), wiãc słowa, chtërne zaczinają sã na jeden abò drëdżi
znak kaszëbsczégò alfabétu prezentëją w spòsób miészóny (np. w. pòsobica hasłów:
‘òdżin’, ‘oferowac’, ‘oferta’, ‘òfiara’ itd., Gòłąbk 2006: 314).
W kaszëbskò-serbsczim słowarzu òstała przëjãtô panëjącô kòncepcjô, jaką
regùlëje nônowszi pisënk z 1996 r., a słowa z wczasniészich pùblikacjów, jaczé ni
mają wszëtczich diakriticznëch znaków (a są wëekscerpòwóné z nëch zdrzódłów),
òstałë dostosowóné do nônowszi òrtograficzny normë. W przëtrôfkù słowów jaczé
zaczinają sã na znaczi ‘ò’ i ‘o’ ne òstałë rozdzeloné i pòdóné w pasowny pòsobicë
(jakno hasła chtërne zaczinają sã na ‘o’ a pòtemù ‘ò’), jak to je òsoblëwé téż dlô
jich jinszich pòzycjów (bënë abò pòd kùńc słowa). Przikłôd z maszënopisu słowarza:
O
och EG JT ох!
oficéra [oficéra] EG JT официр
opera EG JT опера
(...)
Ò
ò [u^ e] RA EB JT 1. за време, в. òb, ò drogã оп уту, за времеп ута, ò dzéń за дана
EB 2. о! RA JT
8

W drëdżi pòłowie XX stalata bëłë trzë refòrmë pisënkù kaszëbsczégò jãzëka: w 1952, w 1974
i slédnô w 1996 r. (Bolduan 1997: 280–281). Czekawé, że niżódnô z nich nie bëła programòwò zrealizowónô w jaczims z normatiwnëch ùczbòwników (pisënk, słowôrz, gramatika), le nôprzód rozsądzoné
bëło ò zmianach na zéńdzeniach fachówców, a dopiérze pòtemù bëłë realizowóné w pòjedinczich wëdôwiznach kaszëbsczich pùblikacjów (w przëtrôfkù slédny refòrmë spòdlową wëkładniã pisënkù pòdôł w autorsczim wëdanim E. Gòłąbk – Gòłąbk 1997 – rozprôcowùjącë jã z drobnotama wedle gwôsny wizji.
Kąsk jinaczi wëzdrzała robòta kòl refòrmòwaniô pisënkù np. slédno w serbsczim jãzëkù. Panëjącô
dzysô wersjô serbsczégò pisënkù òstateczno bëła wëprôcowónô i zaprezentowónô bez karno autorów
w òrtograficznym ùczbòwnikù w 1994 r., a równoczasno òstałë zabédowóné jesz dwa jinëch autorów
(np. w 1993). Òstateczno rozsądzający głos miało serbsczé Minysterstwò Edukacji òznacziwającë jakno
òficjalny pisënk wëdóny w 1994 r.
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òb [u^ ep] 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 latoпреко л ета, òb zëmãпреко зиме, òb rézã за времеп ута,п утовања,
òb wieczór током вечери, òb zymk за времепролећа RA (...)
Jak je widzec na przikładze, w słowarzu mòże nalezc téż wëmòwã kaszëbsczich słowów, czegò donëchczôs w dwajãzëkòwëch kaszëbsczich słowarzach nie bëło.
Prôwdac, wielné słowarze kaszëbsczégò jãzëka ju z pòmòcą zapisu hasłów próbòwałë
rozsądzëc téż sprawã wëmòwë9, ale żóden z nich nie zajimôł sã tim problemã w òrtograficzno zestandarizowóny wersji wespółczasnégò słowarza. Wëmòwã w nadczidłim
kaszëbskò-serbsczim słowarzu chcã òstateczno zdefiniowac pò kònsultacjach z fachówcama, jaczi gôdają pò kaszëbskù, jak téż z dialektologama z Gduńsczégò Ùniwersytetu i bãdze òna pòdónô w nôbarżi ùniwersalny fòrmie, co równoczasno bãdze
pierszą próbą pòdaniô jedny ùgòdowi fòrmë (z mòżlëwima nacéchòwónyma wëjątkama) òrtoepiczny dlô wszëtczich dialektalnëch apartnosców, z równoległim pòdôwanim kònkretnëch przikładów kaszëbsczi leksyczi10. W słowarzu bãdze nacéchòwónô
leno òsoblëwô, kaszëbskô wëmòwa.
2.1.2. Frekwencjô słowów w kaszëbsczim jãzëkù
Ni ma frekwencyjnëch ùczbòwników, jaczé zajimają sã czãstotlëwòscą pòjôwianiô
sã słowów w kaszëbsczim jãzëkù w jaczimbądz aspekce. Dlô pòtrzebów słowarza,
w dzedzënie frekwencji, jakno autór, wëzwëskôł jem doswiôdczenié, jaczé jô dobéł
òb czas 11 lat badérowaniô kaszëbsczégò jãzëka. Rozmieje sã, że nie traktowôł jem
negò doswiôdczeniô w absolutnym sensu, a dokładno, nie òpiérôł jem swòjégò
wëbiéru hasłów leno na nim. Òstało òno wëzwëskóné jakno gwësny ôrt kòntrolny
wiédzë i dodôwkòwò narzãdłów w wëbiérze kaszëbsczi leksyczi.
Lëczba hasłów nie òstała z górë dokładno òkreslonô, ale kòncepcjô wëbiéru òpiérała sã na pragnienim, żebë serbsczi i slawisticzny pùblicznoscë zaprezeńtowac
pòdstawòwi zasób leksykalny negò, westrzód Słowianów mało znónégò, jãzëka. Wëbiér
òpiérôł jem na krziżowanim cytowónégò materiału w słowarzach, jaczé w wiôldżim
dzélu mają tendencjã do bëcégò (chòc szkòda, że nié w całoscë) normatiwnyma. Przede
wszëtczim jidze ò miészé słowarze: Twój pierszi słowôrz K. Kwiatkòwsczi i B. Bòbrowsczégò (Kwiatkòwskô/Bòbrowsczi 2003), słowôrz na kùńcu ùczbòwnika (a téż pòd
kòżdą ùczbą) Ùczimë sã pò kaszëbskù M. Cëbùlsczégò i R. Wòsôk-Slëwë (Cybulski/
Wosiak-Śliwa 1992: 91–100), dali słowôrz jaczi je w ùczbòwnikù D. Pioch, Kaszëbë.
9
Nadczidnã le ne nôwôżniészé: Sychta 1967–1976, Ramułt 2003 (jidze mie ò pierszé wëdanié
z 1893 r.), wczasné dokôzë Cenôwë, słowarze Lorentza, Hilferding 1862, jak téż niedôwno dokùńczony
Boryś/Popowska-Taborska 1994–2010.
10
Donëchczôs bëłë abò pòdôwóné kaszëbsczé przikładë (hasła) blós w jaczis z wersji fòneticznégò
zôpisu (jakô apartniła sã òd słowarza do słowarza) bez wëmòwë abò reglë sfòrmùłowóné bëłë w ùczbòwnikach jinszégò ôrtu: np. Tréder 2009: 45–47, Gòłąbk 1992: 273–275 ëtd.
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Zemia i lëdze (Pioch 2001: 116–120), słowôrz i wielné słowa rozproszoné w Rozmówkach kaszubskich E. Gòłąbka (Gòłąbk 1992: 81–116) i ju nadczidłi Słowniczek kaszubski A. Labùdë i jegò dwa jinszé słowarze. Materiał wëekscerpòwóny (na spòdlim òbtaksowaniô autora) z nëch, w gwësnym sensu pòdstawòwëch słowarzów, òstôł skrziżowóny z wiãkszima słowarzama, ò jaczich bëło w dzélu 1.2.: E. Gòłąbka, J. Trepczika
i S. Ramùłta. W wëbiérze pòdstawòwi słowiznë baro mie pòmògłë téż niechtërne
pòlsczé ùczbòwniczi, np. Słownik minimum języka polskiego Z. Kùrzowi i H. Zgółkòwi
(Kurzowa/Zgółkowa 1992) i Obrazkowy słownik języka polskiego A. Seretny (Seretny 1993) ëtd.
Krziżowanié negò ôrtu bëło brëkòwné, temù że w kaszëbsczich słowarzach panëje
wiôlgô nierównomiernota w prezentowanim leksykalnégò materiału i ni ma normatiwnégò słowarza w fùlnym negò słowa znaczenim (normatiwnosc Słowarza normatiwnégò E. Gòłąbka stoji w wiele dzedzënach pòd znakã zapitaniô, ò czim wiãcy jem
pisôł w np. Paždjerski 2007). Metoda ekscerpcji òpiérała sã na zôczątkòwim wëbiéranim słowów, chtërne pòtemù bëłë sprôwdzóné w trzech wiãkszich nadczidłëch słowarzach. Żlë òstałë pòcwierdzoné téż w słowarzu S. Ramùłta abò E. Gòłąbka (słowôrz
J. Trepczika béł ùżiwóny jakno kòntrolny, bò do jegò òbiektiwnoscë są zastrzedżi bez
za wiôlgą tendencjã do neòlogizowaniô), bëłë wëzwëskiwóné w kaszëbskò-serbsczim
słowarzu. Wëjątkòwò bëła dodôwónô słowizna, jakô nie òstała pòcwierdzonô w niżódnym z nadczidłëch słowarzów abò je leno w słowarzu J. Trepczika, a jaczich wëbiér
wënikôł z jãzëkòwégò doswiôdczeniô autora.
Wszëtczé pòcwierdzoné zdrzódła są nacéchòwóné za pòmòcą systemë skrócënków (np. JT – J. Trepczik, RA – słowôrz A. Ramùłta, EB – Twój pierszi słowôrz
itd., grëbim sztrichã), wiôldżima lëtrama, bezpòstrzédno pò hasłowim słowie
(w. pòprzédny przikłôd w dzélu 2.1.). Brëkòwnota cytowaniô wëchôdała z pewny
rozmajitoscë (w chtërny nie dozdrzóno òsoblëwi systemë) fòrmów, jaczé mòże pòtkac
w badérowónëch słowôrzowëch zdrzódłach. Równak, ùmëslënkã autora bëło, żebë
pòdôwanim zdrzódłów za baro nie òbcążëwac słowarza, le blós nacéchòwac òdpòwiedzalnosc zdrzódłów za przikłôd dlô tegò brëkòwnika, chtëren bë chcôł dóną sprawã
lepi pòznac. Òznaczenia zdrzódłów nie tikają sã leno wëekscerpòwónëch słowów le
téż znaczeniów, jaczé rozmajité słowarze pòdôwają jinaczi. W taczim przëtrôfkù,
òznaczenia zdrzódłów òstałë pòdóné zwëkłim drëkã za kòńkretnym znaczenim abò
przed wiãkszą grëpą znaczeniów (dwa abò wiãcy) chtërne òstałë zawarté w jednym
zdrzódle (przikłôd z 2.1.3. pùnkt A1).
2.1.3. Jãzëkòwô norma w kaszëbsczim jãzëkù11
Nen problem òbjimô, òkróm ju nadczidłëch trudnosców zrzeszonëch z òrtografią
a tikającëch sã kaszëbsczich znaków: A. Niezrozmiałoscë wkół pisënkù w związkù
z: 1. zapisã słowów w kaszëbsczim jãzëkù, 2. adaptacją cëzëch włôsnëch mionów,
11

Kaszëbską jãzëkòwą normã krótkò przedstôwiôł jem w pùblikacji: Paždjerski 2006.
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3. adaptacją kaszëbsczich włôsnëch mionów (przede wszëtczim nôzwësków), B. Niezrozmiałoscë wkół gramaticzny normë, C. Niezrozmiałoscë wkół leksyczi, D. Niezrozmiałoscë wkół lëteracczi normë.
A1. W ùkłôdanim kaszëbskò-serbsczégò słowarza nôwicy jiwrów bëło z trudnoscama w pùnkce A1. (pùnktë A2. i A3. bãdą òbgôdiwóné w dzélu 2.1.4.). Kò, w rozmajitëch zdrzódłach, taczé same słowa pòdôwóné bëłë w rozmajitëch òrtograficznëch
fòrmach. Òsoblëwie bëło to widzec w gwësny òpòzycje pòmiãdzë słowarzã J. Trepczika z jedny, w jaczim panëje òrtograficznô norma z 1974 r. i słowarzã E. Gòłąbka
i S. Ramùłta z drëdżi stronë, jaczé òstałë zredagòwóné na spòdlim òrtograficzny
normë z 1996 r. Rozmieje sã, że w kaszëbskò-serbsczim słowarzu òstałë wëzwëskóné
wskôzë slédnégò kaszëbsczégò pisënkù, chòc òn téż w gwësnëch przëtrôfkach nie je
do kùńca zdefiniowóny.
Przede wszëtczim, nót je pòdsztrichnąc, że nosówka ‘ã’ w pisënkù z 1974 r. bëła
pisónô jakno ‘ę’ (je to òstałosc nenczasny dbë, żebë òsoblëwé kaszëbsczé znaczi
– zwãczi – bëłë jak nôblëższé pòlsczi òrtograficzny normie)12, co czasã dôwało
zmianë w pòsobicë pisaniô pòjedinczich słowów, przede wszëtczim nëch, jaczé mają nosówkã na drëdżim placu: np. (Labuda 1982) gęba za gëldzëc, w nowim
kaszëbskò-serbsczim słowarzu gãba za gazétnik ëtd.
Dali, słowôrz J. Trepczika (Trepczyk 1994 I: 237) np. pòd pòl. kierunek dôwô
òdpòwiednik ‘czierënk’, w czasu czedë E. Gòłąbk, w zgòdze z òbòwiązëjącą normą pòdôwô leno czerënk (to tikô sã wszëtczich słowów, jaczé zaczinają sã na czie-:
cze-, a chtërne pòwstałë z palatalizowónégò k). To doprowôdzô do niewiôldżégò
przesuwaniô hasłów w nowim słowarzu w stosënkù do nëch wëdónëch wedle stôri
normë (nen problem je rzadzy òbecny téż bënë słowów).
Pòstãpną sprawą są różnice w adaptacji słowów z łacëznë na -cëjô/-cjô (w pòlsczim jãzëkù -cja), co pò dzys dzéń wëwùłuje pòlemiczi (Ùchwôlënk 2007: 31). Òstała na sprawa rosądzonô cytowanim nëch dwùch fòrmów w hasłowim pòlu.
Na kùńcu, gwësné problemë bëłë z rozmajitima fòrmama w zdrzódłach wëdôwónëch na spòdlim rozmajitëch òrtograficznëch zdrzódłów, na jaczé ne różnice
miałë cësk leno w pewnym dzélu (chòc czãsto mòżna bëło je wrechòwac do karna
niezrozmiałosców wëwòłónëch nieùregùlowóną òglową jãzëkòwą normą – pùnkt C).
W taczich przëtrôfkach pòdôwónëch bëło (jakno hasłowé słowò) czile fòrmów, jaczé
pòjôwiałë sã w nôwiãkszi lëczbie nôbarżi kòmpetentnëch zdrzódłów (cytëjącë ne

12
Spòsób zapisowaniô znaków wedle òrtograficzny normë z 1974 r. òstôł wëdolmaczony w hëfce
Zasady 1975: 14–15, jakô swòją pòzwą (Zasady pisowni kaszubskiej) mòże mòżlëwégò brëkòwnika
zmilëc, bò nie je to klasyczny òrtograficzny ùczbòwnik (np. w pòrównanim do taczich pòdobnëch
pôłniowòsłowiańsczich ùczbòwników), bò (z dzedzënë òrtografie) òkróm spòsobù pisaniô znaków, zajimô sã jesz leno bëlnym zapisã diskùsyjnëch fòrmów w leksyce, słowòtwórstwie i rozsądzô bëlné pisanié miészi lëczbë dubletów.
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zdrzódła), wiãc dochôdało do nietipiczny sytuacji, że hasło mô czile równoległëch
hasłowëch słowów. Przikładë z maszënopisu:
gbursczi [gbu^ üršči] RA EG gbùrzczi [gbu^ üršči/gbu^ üšči?] JT 1. RA EG сељачк и, сеоск и 2.пољопривредни ЈТ (...)
hewò [hevu^ e] EG JT hewòle, hewò le [hevu^ ele] EG ево; ту ЈТ, ЈТ hewò tu ту
itd.
B. W Tréder 2009: 19 je napisóné:
Ni mómë jesz dzysô do kùńca ùsztôłtowóny normatiwny kaszëbiznë i donądka téż nie pòwstała kaszëbskô gramatika w całoscë normatiwnô. Tec za taką
ni mòże bëc ùznôwónô Gramatyka kaszubska. Zarys popularny E. Breza, J.
Treder (1981). Nôbarżi z samégò założeniô normatiwné są dzysô E. Gòłąbka Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù (...), chtërne nimò titla nie òpisëją le samégò
pisënkù (Gòłąbk 1997).
Temù, òglowô problema normë w kaszëbsczim jãzëkù òbjimô téż sprawã normatiwny gramaticzi, a w związkù z tim téż zagadnienié normalizowaniô kaszëbsczégò
lëteracczégò jãzëka13. Rozmieje sã, że nen problem mô cësk téż na ùkłôdanié
kaszëbskò-serbsczégò słowarza (wëbiér „standarizowónëch” hasłowëch słowów
zgódno z gramaticzną normą), przede wszëtczim, bò rozmajité zdrzódła pòdôwają
rozmajité przikładë zgódné z „gwôsną” gramaticzną ë lëteracką normą. Taczi stón
je wiôldżim wëzwanim w związkù z pisanim wprowôdzającégò Gramaticznégò szkicu, jaczi bãdze mùszôł òpierac sã na gwësnégò ôrtu sparłãczenim leno w dzélu normatiwnëch i fragmentaricznëch gramatików14.
Nen problem òstôł rozsądzony bez równoległé pòdôwanié (pòdobno jak to òstało òpisóné w pùnkce A1) hasłowëch słowów wëekscerpòwónëch z nôbarżi kòmpetentnëch słowarzów, przë sprawdzenim jejich (żlë bëło to mòżlëwé) we
wspòmniónëch gramaticznëch ùczbòwnikach. Przikładë:
gwës [gvəs] RA EG JT DP CW EB gwësnie [gvəsńe] RA gwësno [gvəsno] RA
EG JT CW сигурно/сигуран (gwës), несумњиво, наравно; ЈТ (kò) gwësnoп а (...)
13
Ò ti sprawie wiãcy mòże przeczëtac w Treder 2005 jakô, pòmijającë titel, przede wszëtczim analizëje wëjątkòwé (i baro jindiwidualné) lëteracczé jãzëczi (bédënk czerënków w jaczim kaszëbskô lëterackô norma bë mògła jic) barżi znaczącëch pòstacjów kaszëbsczi pismieniznë: F. Cenôwë, A.
Majkòwsczégò i „Młodokaszëbów”.
14
Òkróm nadczidłégò Gòłąbk 1997 i Breza/Treder 1981, pòstrzédno ną sprawą zajimô sã téż Cybulski/Wosiak-Śliwa 2001, Cybulski 1992, Gòłąbk 1997, jak téż w czile artiklach Breza 2001 ëtd.
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jabłónka [jabu^ ünka] EG jabłóń [jabu^ üń] EG jabłóniô [jabu^ üńå] RA jabónka
[jabunka] EG JT бот. јабук а (врста)
(...)
kòżderny [ku^ ežderni] JT kòżdërny [ku^ eždərni] EG kòżden [ku^ ežden] EG kòżdi
[ku^ eždi] RA EG свак и
C. Pòdobno jak w pòprzédnym pùnkce, brak ùjednolicony leksyczi, w wiôldżim
dzélu ùtrudniwô ekscerpcjã hasłowëch słowów do nowégò kaszëbskò-serbsczégò
słowarza. Ani Gòłąbk 2005 bez niezrozmiałi i nieùjednolicony wëbiér leksyczi
(Paždjerski 2007: 70–71), ani Trepczik 1994 bez za wiôlgą neòlogizacjã, jak téż Ramùłt 2003 bez swòjã archajicznosc nie są gwësnym zdrzódłã wëbiéru do ekscerpcje.
Nen problem òstôł rozsądzony ju bez nadczidłé krziżowanié zdrzódłów i,
w wiôldżim dzélu, arbitralno, na spòdlim doswiôdczeniô autora.
D. Dlô negò pùnktu charakteristiczné je ju zacytowóné zdanié z Tréder 2009: „Ni
mómë jesz dzys ùsztôłcony do kùńca normatiwny kaszëbiznë (...).” Téż dzysô
niegwësny je kawel kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka15. Tim barżi, z chãcë ùsadzeniô nôbarżi reprezentatiwnégò wëbiéru, w kaszëbskò-serbsczim słowarzu znôwù
òstała wëzwëskónô metoda krziżowaniô zdrzódłów i, żlë bëło to brëkòwné, pòdôwanié równoległëch hasłowëch słowów. I chòc kaszëbsczé słowarze czãsto pòdôwają,
jaczé słowa są charakteristiczné dlô pòjedinczich kaszëbsczich dialektów, w kaszëbskò-serbsczim słowarzu taczi zabiég béł rzôdczim przëpôdkã z wëjątkã baro
bòkadnégò słowińsczégò dialektu.
2.1.4. Adaptacjô włôsnëch mionów w kaszëbsczim jãzëkù
Adaptacjô włôsnëch mionów w kaszëbsczim jãzëkù òbjimô: A. problem adaptacji
cëzëch włôsnëch mionów słowiańsczich i niesłowiańsczich, B. problem prezentacji
kaszëbsczich toponimów zaadaptowónëch w pòlsczim jãzëkù, C. problem readaptacji kaszëbsczich włôsnëch mionów (przede wszëtczim nôzwësków) z pòlsczégò
15
Nôbarżi kaszëbsczi lëteracczi jãzëk badérowôł J. Tréder. Równak, òn w swòjich dokazach (Treder 2001: 216–218, Treder 2005 i Treder 2006: 113–114) wërazno nie gôdô jaczi je (abò jaczi bë miôł
bëc) lëteracczi jãzëk Kaszëbów le (nôbarżi dokładno w Treder 2005 i, mòże nôbarżi dokładnô w Treder 2009: 42 i dali) òpisëje jaczé to „lëteracczé jãzëczi” pòjôwiałë sã ù nôbarżi znónëch kaszëbsczich pisarzów. Rozmieje sã, że jidze baro czãsto ò przedstôwców rozmajitëch kaszëbsczich dialektalnëch karnów, a pòtemù téż ò pisarzów chtërny próbòwelë ùsadzëc ùniwersalny jãzëk miészanim znanków z rozmajitëch dialektów. Baro zajimający je ùchwôlënk Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka (Ùchwôlënk
2008: 72, 73), dze je rzekłé, że Radzëzna bédëje ùżiwanié dwùch ôrtów kaszëbsczégò jãzëka: „wzorcowégò” („standardowégò”?) i „regionalnégò”. „Wzorcowi” mielë bë, miãdzë jinszima ùżëwac pisarzowie, a „regionalny” pisarzowie w przëtrôfkù czedë chcą dokònac dialektalny stilizacji (bënë kaszëbsczégò
jãzëka). Problemã je le fakt, że nie òstało napisóné jak definiowac ne dwie fòrmë kaszëbsczégò jãzëka.
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na kaszëbsczi (i jich ùżëcé) i problem adaptacji kaszëbskò kaszëbsczich (miono z zestawieniégò miono + nôzwëskò).
Nôwôżniészô sprawa wszëtczich pitaniów tikającëch sã adaptacji włôsnëch mionów w kaszëbsczim jãzëkù to równoczasno sprawa stosënkù kaszëbsczégò jãzëka
do pòlsczégò. Kò, bez czileset lat, brëkòwnicë kaszëbsczégò jãzëka spòdlowé wiadła ò „swiece wkół” dostôwelë (i przëjimelë) z nôblëższégò jãzëka – pòlsczégò
jãzëka.
Adaptacją włôsnëch mionów w kaszëbsczim jãzëkù zajimałë sã rzôdkò i niesystematiczno (bez to, że nie bëło normë) ju nadczidłé słowarze (pòdôwającë, z wëbiéru
autora, gwësną wielënã włôsnëch mionów). Pò ùtwòrzenim Radzëznë Kaszëbsczégò
Jãzëka (2006), ju w pierszim Biuletinie Radzëznë òstała w dzélu òpracowónô adaptacjô pòjedinczich geograficznëch pòzwów (pòjedinczich krajów i miasta Jerozolëmë) i czile mionów ë nôzwësków (Ùchwôlënk 6 2007: 41–43). W pòstãpnym
2008 r. Radzëzna na pierszim placu ùdbała so standarizacjã jak nôwikszi lëczbë mionów (miono z zestawieniégò miono + nôzwëskò), co òstało ùstaloné pierszi
rôz (Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008: 29–33, 35–41, 43–71, 75–77). Kaszëbską topònimiã zrëchtowôł rëchli F. Lorentz w 1923 r. (przedrëk w: Lorentz 2006) i zapisôł
(włôsną) fòneticzną òrtografią, dlô pòtrzebów stôwianiô dwajãzëkòwëch tôflów
w môlëznach na Kaszëbach òstôł wëdóny, téż w 2006 r., Polsko-kaszubski słownik
nazw miejscowych i fizjograficznych (Chludziński 2006).
Nen rozmajiti materiał stôł sã spòdlim do zrëchtowaniô adaptacji w kaszëbskòserbsczim słowarzu. Równak przédnym problemã bëła adaptacjô kaszëbsczich słowów na serbsczi jãzëk i cyriliczny pisënk. Dzedzënë, w jaczich taczi zabiég béł
mùszebny, przede wszëtczim bëłë kaszëbsczé miona, pòzwë krajów i gardów
(kaszëbsczich, pòlsczich i cëzëch) i, czasama, pòzwë niekaszëbsczich i niepòlsczich
mionów. Ùłożony materiał mdze zaprezentowóny w słowôrzowim dzélu, a téż,
w drobnotach w Jindeksu włôsnëch mionów w kaszëbsczim jãzëkù.
Przikłôd (geograficzné pòzwë):
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Chwaszczëno [hvaščəno] Хвашчено с. G Хвашчена I Хвашченом
Chwôrzno [hvåžno] Хважно чг. G Хважна I Хважном
Chiloniô [hilońjå] Хилоњија чг. G Хилоњије I Хилоњијом
Chilońsczé Pùstczi [hilońščé pu^ üstči/püšči] Хилоњшчи Пуишчи чг. G Хилоњшчих Пуишчи I Хилоњшчим Пуишчима
Chilónka Хил унк а р. G Хил унк е I Хил унком
Cësowô [cəsovå] Цесова чг. G Цесове I Цесовом
Czelno [čelno] Челно с. G Челна I Челном
Czersk [čersk] Черск г. G Черска I Черском
Człëchòwò [ču^ əhu^ evu^ e] Чл ехуево* г. G Чл ехуева I Чл ехуевом
Czôrnô Dąbrówka [čårnå duɱbrufka] Чарна Думбрувка о. G Чарне Думбрувке I Чарном Думбрувком
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Damnica Дамњица о. G Дамњице I Дамњицом
Darłowò [daru^ ovu^ e] Дарлово* г. G Дарлова I Дарловом
Darżlëbié [daržləbjé] Даржлеби с. G Даржлебија I Даржлебијем
Darżlëbsczé Lasë [daržləbščé lasə] Даржлепскапрашума ш. G Даржлепскепрашуме I Даржлепскомпрашумом
Dãbczi [daɱpči] Дамп чи с. G Дамп чија I Дамп чима
Dãbnica [daɱpńica] Дамп њица о. G Дамп њице I Дамп њицом
Dãbniczka [daɱpńiczka] Дамп њичк а о. G Дамп њичк е I Дамп њичком
Dãbògòrzé [daɱbu^ egu^ ežé] Дамбуегуежи с. G Дамбуегуежија I Дамбуегуежијем

Òsoblëwé elemeńtë kaszëbsczi wëmòwë bëłë òddóné tak, że w pisënkù pòdôwóné
bëłë znaczi (abò karno znaków) serbsczi cyrilicë, jaczé nôbarżi òddôwają 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 problem béł z wielnyma kaszëbsczima fòneticznyma ùproszczeniama, co czãsto dôwało taczi skùtk, że w serbsczim jãzëkù np. traconé bëło pòczëcé gramaticzny lëczbë
(np. Dãbczi [daɱpči] ser. Дамп чи, Dop. lp. Дамп чија Narz. lp. Дамп чима – w kaszëbsczim jãz. wielnô lëczba.). W przëtrôfkach, czedë drëdżé słowò złożonégò geograficznégò pòjãcô stanowił rodzôj fizjonimù (wies, las, rzéka, pùszcza itd.), no słowò
nie òstało zaadaptowóné, a w słowach pòprzédzającëch òstôł zaadaptowóny leno
rdzéń (np. Darżlëbsczé Lasë [daržləbščé lasə] Даржлепскапрашума). Òsoblëwi
kaszëbsczi sufiks -wò [czët. -vu^ e], jaczi òdpòwiôdô serbsczémù -во, z pòwòdu
spòsobù wëmôwianiô, chtëren nie òdpòwiôdô gramaticzny fòrmie, jaką prezentëje
w serbsczim jãzëkù (jistnik dzecnégò ôrtu na -o) i jegò fleksjô nie wëzdrza bë za baro nôtërno (Mian. *-вуе: Dop. -ва itd.), òstôł pòdóny jakno -во (a sóm rdzéń słowa
w fòrmie pòdobny do wëmòwë). To le czile z drãdżich wëzwaniów òb czas adaptacji zawiti kaszëbsczi fòneticzi na serbsczi jãzëk.
Żlë jidze ò adaptacjã cëzëch włôsnëch mionów na kaszëbsczi jãzëk (pùnkt A.
w tim dzélu), wëdôwô sã, że w kaszëbsczich krãgach normalizacyjnëch nie dozdrzeniała jesz ùdba w jaczi spòsób taką adaptacjã miało bë zrobic. Ò tim swiôdczëc
mòże fakt, że kaszëbsczé nôzwëska nie są jednakò zaadaptowóné (czë traktowóné
są jakno cëzé?16), jak téż słowiańsczé (chòc, mùszi rzec, że gwësnô metoda je, ale
nie je òna òkreslonô jakno normatiwnô)17. Mùszi przëznac, że to co tuwò òstało
zaprezentowóné tikô sã niewiôldżi lëczbë kaszëbsczich (przede wszëtczim
nôùkòwëch) pùblikacjów, pòdczas czedë jich wiãkszosc wëchôdô abò w pòlsczim
16
Np. w Tréder 2009: 18 mómë i „Topòlińskô” i „Meinartowicz” (chòc wiãkszosc pòlsczich nôzwësków w ti pùblikacje òstało skaszëbionëch, a miona – nié).
17
Jistno (Tréder 2009: 18) mómë: „Duliczenkò”, „Mikkòla”, ale: „Pazdziersczi” i „Paždjerski” (Biuletyn 2007: 148, 64).
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jãzëkù abò (w piãkny pismieniznie) pòdlégô w wiôldżim dzélu jindiwidualnym
normóm samëch pisarzów.
Na kùńc, żlë jidze ò sóm kaszëbskò-serbsczi słowôrz, przede wszëtczim bãdą
w nim prezentowóné kaszëbsczé miona, kaszëbsczé pòzwë òglowò znónëch geograficznëch pòjãców i kaszëbsczé topònimë. Kaszëbsczé miona (w słowôrzowim
dzélu) bãdą pòdôwóné na spòdlim bédënków Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
(Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008), kaszëbsczé topònimë na spòdlim Chludziński 2006,
a midzënôrodné geograficzné pòjãca na spòdlim skrziżowaniów ze słowarzów S.
Ramùłta, J. Trepczika i E. Gòłąbka.

3. Ùłożënk słowarza
3.1. Wëzdrzatk słowôrzowégò hasła
Standardowé hasło w kaszëbskò-serbsczim słowarzu bãdze miało taczi wëzdrzatk
(przikłôd w 2.1.3. B):
hasłowé słowò [wëmòwa w zmòdifikòwónym fòneticznym zapisu]
SKRÓCËNK ZDRZÓDŁA 1. SKRÓCËNK ZDRZÓDŁÓW ÒDNÔSZAJĄCY SÃ DO ÒBÙ PÒKREWNËCH FÒRMÓW [nie je òbrzészkòwi] serbsczé òkreslenié; pòkrewné òkreszlenié 2. drëdżé òkreslenié SKRÓCËNK
ZDRZÓDŁÓW ÒDNÔSZAJĄCY SÃ LENO DO ÒKRESLENIÔ ZA JACZIM STOJI [nie je òbrzészkòwi], wërażenié [żlë je] dolmaczenié jidiomù
na serbsczi jãzëk
Leno w wëjątkòwëch przëtrôfkach w hasłowim blokù bãdą zawiarté téż gwësné
skrócënczi pòdóné kùrsywą. Miãdzë nima nôczãstszé gwës bãdą ‘зоол.’ i ‘бот.’
do òznaczeniô ôrtów roscënów ë zwierzãtów, a òstałé bãdą ùżiwóné niesystemòwò
le tedë, czej mùsz mdze wëjasnic gwësné wątplëwòscë, np. ‘człónk [ču^ unk] 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. Gramaticzny szkic
Jak bëło ju rëchli nadczidłé (2.1.3. B) niezrozmiałi gramaticzny status normë
w kaszëbsczim jãzëkù, w wiôldżim dzélu ùtrudniwô ùłożenié krótczégò gramaticznégò przezérkù kaszëbsczégò jãzëka. W przëtrôfkù kaszëbskò-serbsczégò słowarza bãdze òna òpiérała sã na pòdobnëch gramaticznëch przezérkach òpùblikòwónëch
w Cybulski 1992 i Cybulski/Wosiak-Śliwa 2001, dze autorowie mielë pòdobną sytuacjã (nót bëło zabédowac gramatikã lëteracczégò jãzëka bez zdefiniowóny lëteracczi normë), abò téż je pòprôwiającë z pòmòcą Gòłąbk 1997, chtërną znóny kaszëbista J. Tréder òznacziwô jakno zalążk normatiwny gramaticzi (Tréder 2009: 43).
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Temù, że jidze ò pòdstawòwi słowôrz, szkic téż ni mòże bëc za wiôldżi. Òkróm
pòdstawòwëch fòneticznëch wiadłów, jaczé mają ùmòżebnic òpanowanié kaszëbsczi
grafii i spòsobù czëtaniô pòjedinczich zwãków, w szkicu bãdą wiadła ò fleksji słowów òdmiennëch w kaszëbsczim jãzëkù, żebë czëtińc mógł słowa zaprezentowóné
w słowôrzowim dzélu doprowadzëc w pasowny kòntekst w zdanim.
3.2.2. Jindeks geograficznëch pòzwów
Jak ju rëchli bëło napisóné (2.1.4., tam téż przikłôd), Jindeks geograficznëch pòzwów
w kaszëbsczim jãzëkù dô wëbiér nôbarżi znónëch kaszëbsczich topònimów.
Wëzdrzatk hasła w Jindeksu:
Hasłowé słowò w kaszëbsczim jãzëkù [wëmòwa w mòdifikòwónym fòneticznym zapisu] serbskô adaptacjô topònimù w nazéwôczu [,] skrócënk w serbsczim jãzëkù òznacziwający ôrt topònimù G [òznôka rodzôcza] serbskô adaptacjô topònimu w rodzôczu I [òznaka nôrzãdzôcza] serbskô adaptacjô
topònimù w nôrzãdzôczu.
3.2.3. Serbskò-kaszëbsczi jindeks
Zdrzącë na to, że mało wëdôwô sã ksążków pò kaszëbskù, jak téż jejich môłą
dostãpnosc i pòwszechnosc, kaszëbskò-serbsczi słowôrz przede wszëtczim mô fùnkcjã
jinfòrmacyjną, mô za zadanié zapòznac mòżlëwégò brëkòwnika z jedną mało znóną
słowiańską leksyką i ji stosënkama a leksykama w jinëch słowiańsczich jãzëkach. Zôs
serbskò-kaszëbsczi jindeks, ùmòżebni brëkòwnikòwi aktiwné ùżiwanié słowarza i dô
mòżlëwòsc wëszukaniô kaszëbsczich słowów pòtrzébnëch brëkòwnikòwi, òpiérającë sã na materiale ju òpùblikòwónym w słowarzu, a ùłożonym w procëmnym
czerënkù. Bãdze miôł prosti ùkłôd:
hasłowé słowò w serbsczim jãzëkù · równoznaczëna w kaszëbsczim jãzëkù
a wszëtczé jiné bãdze mógł nalezc w słowôrzowim dzélu.
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WËBRÓNÉ TEÒLOGÒWÉ
PROBLEMË W KASZËBSCZI
PÒEZJI
Elżbiéta Bùgajnô

wiatë teòlogii i lëteraturë, dwa jinaczącé sã pòchilënczi nad człowiekã, nimò spòdzéwaniô sã mają ze sobą przënômni dwa pòspólné pùnktë: słowò (w tim Słowò) i człowieka1. Jak pisze M. Gogacz, człowiekòwi brëkòwné je Słowò, to slédno wëbróné, nalazłé,
ùmiłowóné, Słowò, chtërno je Bògã2. Lëteratura, nôbarżi bòdôj pòezjô, przekazywô wizerënk Bòga zapisóny w swiądze Bòżégò człowieka, w swiądze kòżdégò człowieka. Mòże to bëc wizerënk zgódny z katolëcką nôùką abò wizerënk niefùlowny, fragmentariowi, czasama nié
do kùńca wërzekłi, czasama òpisywóny w niedozwòlony spòsób, tej-sej nieprôwdzëwi. Na jaczi ôrt kaszëbsczi pòetowie ùdzejają wizerënk
Bòga? Do analizë weznie sã wëbróné wëjimczi pòeticczich dokazów,
chtërne nawlékają w swòji zamkłoscë do Bòga Stwórcë. Interpretowac bãdze sã zagadnienié stwórzbë swiata i téż dzejanié Bòga jakno
Stwòrzëcela.
Lëteratura tikającô sã stwòrzeniô Kaszëb je baro bòkadnô. Wiele
w ni legeńdów i basni. Nôbarżi znónô westrzód nich je wierszowónô
historiô Jana Karnowsczégò Jadamòwi rôj. Òdwòłiwô sã òna do stereòtipnëch pòzdrzatków związónëch z aktã stwórzbë, wiarą we wszechmòc Bòga; widzec je w nich nawetka aniołë, a z òstatecznëch sprawów
niebò.

S

1
E. Bugajnô, Literatura kaszubska a teologia, w: Z. Zielonka (red.), Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, Gdańsk 2007, s. 189.
2
Pòdôwóm za: J. S. Pasierb, Skrzyżowanie dróg, Pelplin 2002, s. 222.
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Czedë Pón Bóg zemiã stwòrził
I ju kwiatë rosłë na ni,
Tedë rãce swòje złożił,
Patrzôł z nieba cëchò na nie.
Patrzôł na to, co òn zrobił
I sã w sercu swòjim cesził,
Kòżdi aniół tedë spiesził,
Wszechmòcnégò głosno sławił.
Bez òbgôdczi, jakno òglowò przëjimónô prôwda w katolëcczi teòlogii, òstôwô fakt
stwòrzeniégò swiata przez Bòga. Bóg i Stwòrzëcél to dwa pòchwatë, chtërne òstôwają ze sobą w nierozparłãczny zdrëszënie, juwerné w mëslënkù zwëczajnégò
chrzescëjóna3. Pòeta nawlékô tuwò do òpisënkù stwòrzeniégò swiata z Ksãdżi Pòczątków 1, 1–26, przede wszëtczim 1,1: Na początku Bóg stwòrził niebo i zemiã. Ne słowa mòże òdnalezc w nôstarszich symbòlach wiarë, w Apòsztolsczim Symbòlu: Wierzã
w Bòga Òjca wszëtkòmògącégò, Stwórcã nieba i zemi jak i w Nicejskò-Konstantinopòlitańsczim Symbòlu: Wierzã w jedurnégò Bòga, Òjca wszëtkòmògącégò, Stwórcã
nieba i zemi, wszëtczich rzeczi widzalnëch i niewidzalnëch. Jinteresującô nas problema: „Stwórcë nieba i zemi” czerëje nają ùwôgã w stronã aktu stwórzbë. W pierszich
słowach Swiãtëch Pismionów nalazłë sã trzë scwierdzenia: wieczny Bóg dôł pòczątk
wszëtczémù, co jistnieje poza Nim, leno Òn je Stwórcą4. Bóg je wieczny to znaczi,
że béł Òn przed stwòrzenim swiata – wchôdómë tuwò w sprawë związóné z pòwstanim czasu; Bóg stwòrził wszëtkò, stwòrził sóm – to znaczi, że nie bëło jinégò stwôrzającegò pòdmiotu.
Katecheza ò stwòrzenim, jak pòdôwô Katechizm Katolëcczégò Kòscoła,
mô pierszorégòwé znaczenié5. Dôwô òdpòwiésc na spòdlowé zapëtania, zapëtania ò
egzystencjowim charakterze, jaczé stôwiele sobie lëdze, pitającë sã ò swój môl
na swiece: Jaczi je naj pòczątk? Skąd sã wszëtkò wzãło? Za czim më żëjemë? Jaczi
je naj cél? Westrzód pòdónëch zapëtaniów bòdôj nôwôżniészé są ne, co òdnôszają
sã do pòczątków i célu. Rozsądzywają òne ò cwëkù żëcégò człowieka, jegò bëcym
westrzód jinëch stwòrzeniów.
Słowa: stwòrzenié – twòrzenié (stwórzba – twórzba abò ùsôdztwò – ùsôdzanié)
mają swòjã równoznaczënã w łacyńsczim jãzëkù creare, producere, condere, facere, zôs w grecczim δημιούργειν, κτίειν, ποίειν, a w hebrajsczim: bara6. Czasnik bara mô wiedno jakò pòdmiot Bòga. Prôwda ò stwòrzenim nalazła swòje òdniesenié
3
4
5
6

Òb. J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 15.
Katechizm Katolëcczégò Kòscoła 290, Poznań 1994.
Katechizm Katolëcczégò Kòscoła 282, Poznań 1994.
Pòdôwóm za: J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 43.
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w Sobòrach: Lateraneńsczim IV (1215) i Watikańsczim I (1869–1870). Scwierdzywają òne dwie prôwdë: je prôwdą dóną przez Bòga, że: 1. Całi wszechswiat òstôł
stwòrzony przez Bòga; 2. Wszechswiat òstôł stwòrzony z „niczegò” wedle teòlogicznégò pòchwatu7. Dwa pòchwatë zapisóné w Rdz 1,1 „niebo” i „zemia” w bibliowim jãzëkù òznôczają całą stwòrzoną jawernotã. Bóg, temù że je Stwórcą, Ùsôdzcą,
warôł jesz przed stwòrzenim.
Pòsobnym nieseniowim aspektã teòlogòwim je jedna ze swòjinów Bòga:
wszechmòc. Ju w stôrodôwnëch symbòlach wiarë wszechmòc Bòżô je wëmieniwónô jakno jedurnô swòjizna: w Bòga Òjca wszëtkòmògącégò. Cëż to òznôczô, że
Bóg je wszechmògący? Pòlskô etimòlogiô wskazywô na dwie spòdlënë: wszëtkò
mògący. Mòże sã tu òdwòłac do faktu stwòrzeniégò swiata z niczegò (creatio ex nihilo), jak i pòstãpnégò jingerowaniô w żëcé stwòrzeniów. Wszechmòcny Bóg mô
chwat òbsadzeniô z niebëcégò, z niejistnieniô do jistnieniô8. Wszechmòc Bòżô je widzec w pòwòłiwanim z nicotë do jistnieniô wszëtczich stwòrzeniów i pòdtrzëmòwanim nëch stwòrzeniów w jistnienim9.
Abë wëłożëc pòdóny pòchwôt, nôleżi rzec, że Pana Bòga nazéwómë Wszechmògącym, bò może robic wszëtkò, co leno chce. Bóg, chtëren mô jistnienié sóm ze se, dôł
pòczątk wszelejaczémù jistnieniu jakno wszechmòcny. Znaczi to, że wszëtkò, co robi,
robi włôsną dôgą, tak w sobie jak i króm sebie. Co wcale nie òznôczô, że może Òn
zjiscëwac wszelczé naje zachcéwczi i żëczbë. Bóg je Wszechmògący, to znaczi, że
mòże zdzejac wszëtkò, co nie bëłobë przékòwné do rozmieniémù i nie bëłobë procëmné
jegò nôtërze. Pòdóné rozmienié słowa Wszechmògący je rozszérzóné blós w Zôpadnym Kòscele. W wëznaniach wiarë Pòrénkòwégò Kòscoła w môlu łacyńsczi pòzwë
Omnipotens – Wszechmògący je widzec grecką pòzwã Wszechwładający.
Napòtikóné ògrańczenia wszechmòcë Bòga prowadzą do pòstawieniô zapëtania:
czë Bóg je pò prôwdze wszechmòcny? Wëjasnieniô nót je szëkac w rozmienim
pòchwatu wòlnotë. Wòlnotë ni mòże jinterpretowac jakno mòżlëwòtë robieniô co le
sã chce, a òsoblëwò negò, co dlô dónégò bëtu je lëché abò procëmné nôtërze. Bóg
nie zrobi nick, co bëłobë lëché dlô jegò stwòrzeniów.
Pòstãpnô teòlogòwô tema, chtërna wëstąpiła w òbgadiwónym chùdzy teksce Jana
Karnowsczégò, tikô sã jistnieniô aniołów. Wëpòwiôdôł sã w ti temie Sobór Watikańsczi IV: Bóg „równoczasno òd początku czasu stwòrził z nicëznë jeden i drëdżi ôrt
stwòrzeniów, dëchòwé i rzeczowé stwòrzenia, to znaczi aniołów i zemsczi swiat,
a na kùńcu człowieka, chtëren zesadzony z dëszë i cała parłãczi w se dëchòwi i rzeczowi swiat”10.
7

ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów ks. prof. R. E. Rogowskiego, Wrocław 2010,

s. 26.
8

Czë je cos, co bëłobë niemòżebné dlô Pana? – czëtómë w Rdz 18,14.
Jan Paweł II, Wierzymy w Boga Ojca Stworzyciela [w] Nauka Kościoła o Bogu Ojcu. Wybór dokumentów, Gniezno 1999, s. 132.
10
Katechizm Katolëcczégò Kòscoła 327, Poznań 1994.
9
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Aniołë są dëchòwima jistotama, to znaczi bezcałownyma. Jejich bëtnota je prôwdą
dóną do wierzeniô, zapisóną w Swiãtëch Pismionach. Aniołowie są słëgama i wësłańcama Bòga. Apartną znanką jich pòsłëdżi je pòsélstwò. Mają do wëpełnieniò przënôleżné, kònkretné misje, np. ùpòmnienié, pòmòc w nawrócenim, wspiarcé w wëkònanim zadania. Mają òne môg i wòlną wòlã. Są persónowima i niesmiertelnyma stwòrzeniama. Przebiérają sprawnotą, lepszëzną wszëtczé widzalné stwòrzenia.
W kaszëbsczi pòezji wëstãpiwają dokazë, chtërne są parafrazą prôwdë ò stwòrzenim swiata i człowieka. Jedną z taczich zjinak na temã stwòrzeniô nót je wskazac jeden z wczasnëch dokazów Jaromirë Labuddë pòd titlã Stwórzba. Nachôdô òn sã
w pòeticczim zbiérkù Kôrba cëchòtë, wëdónym w 1986 rokù11. Tekst nen béł recytowóny òb czas wizytë Jana Pawła II w Gdinie w 1986 rokù:
Stwórzba
na zôczątkù bëło mòrze
chtërno stwòrzëło lud
na swój òbrôz i pòdobã
a pònemù tchnãło w naji swòje żëcé
dlôte w mòdlëtwie czësti jak bùrsztin
rôczimë z nôwiarą w zmartwëchwstanié
żebë w codzénnym żëcym
zachòwac przëkôzania zemi
Titel wiérztë Stwórzba wprowôdzô w swiat ùcemiãdżi i robòtë. Pòetka wëbra pòstacją jistnika stwòrzenié z sufiksã -ba: stwórzba. Spòtikóny je òn w taczich fòrmach
jak rôczba (zaproszenié), żëczba (żëczenié). Co sã tikô zamkłoscë dokazu, apartno
dërżéniowi je sóm zôczątk wiérztë: na zôczątkù – na początku. Je to nawleczenié
do pierszi réżczi Ksãdżi Pòczątków: Na zôczątkù Bóg stwòrził niebò i zemiã (Rdz 1,1).
Słowò „na zôczątkù” (òd hebr. bereszith – przódk, głowa) wskazywô dokładno zaznaczenié całownégò pòczątkù wszechrzeczi12. W wiérzce J. Labuddë widzec je całowną rejinterpretacjã biblijnégò pramòdła: na zôczątkù bëło mòrze a nié Bóg. Mòrze
mô przëpisóné swòjiznë ùsôdzającégò subiektu, stwórcë. Jeżlë më bë chcelë skùsëc
sã na wëjasnienié ny ùdbë, wôrt bë bëło jic w czerënkù symbòliczi i sparłãczëc mòrze,
a dokładno Bôłt, z lëdzama zamieszkónyma na jegò pôłniowi grańcë, Kaszëbama.
Mòrze dôwô jima żëcé, jakbë jich stwôrzô, bò dôwô jima szerok rozmióną robòtã,
żëwi jich, je spòdlim jich bòkadoscë. W swi wiérzce pòetka parłãczi w jednã bibliową całotã prôwdã ò stwòrzenim swiata z elementama chrzescëjańsczi wiarë: wiara
w zmartwëchwstanié, mòdlëtwa, przëkôzania13.
11
12
13

J. Labudda, Kôrba cëchòtë, Gdańsk 1986.
J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 23.
L. Gołąbek, Wątki biblijne w poezji kaszubskiej, www.skarbicakaszubska.pl
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Jinym cekawim pòmëslënkã związónym z dzejama tikającyma sã zôczątkù
stwórzbë, a dokładno stwòrzeniégò człowieka i swiata aniołów, są dokazë Jidë Czajinë, chtërne nalazłë sã w zbiérkù Przechlastłô idila14. Ùsôdzczëni dokònywô swójny rejinterpretacji òdnieseniów spòtikónëch midzë aniołama, robi antropòmòrfizacjã,
dodôwające jima lëdzczé wseczëca, chòc pò prôwdze më nie jesmë w sztãdze tegò
sprawdzëc. Wôrt je baczëc na dwa wëjimczi:
A zemia bëła brzadowô
Czej jã dôł Jadamòwi
I dôł mù wszëtkò co stwòrził
I dôł to, co jesz miôł stwòrzëc
[I przeklãtô òsta zemia]
Pón Bóg, Ùsôdzca swiata, stwòrził òbjimający człowieka swiat, stwòrził zemiã,
chtërna brzadowała we wszelejaczé bògactwa. Zrobił człowieka òdpòwiedzalnym
za wszëtkò, co na ni je: swiat zwierzãtów i roscënów, bòkadosc nôtërë, rëdã, wòdã
i lëft.
Cëż, że rôz w żëcym
Pòłącził kawel
Anioła z diôbłã
Miłotą wstec
Wërwasë anioła
Czë je mòżebnô miłota midzë aniołã a diôbłã? Wedle katolëcczi nôùczi diôchéł, zwóny szatanã, to je aniół, chtëren òdwrócył sã òd Bòga. Niewiérny aniołowie żëją
w wiekùjisti niezgarze w ùprocëmnienim do Bòga i jegò stwòrzeniów. Jich pòchôdanié nie je za jasné. Na spòdlim dwùch wëjimków Swiãtëch Pismionów15 nót je
scwierdzëc, że aniołowie szatana bëlë czedës aniołama Bòga, chtërny za grzéch
bùchë stracëlë dôwné łasczi. W tradicji jistnienié i dzejanié szatanów nie bëłë przékòwóné. Na prôwda je dogmatã wiarë z òglowégò nôùczaniô. Pònemù że niechtërny
terôczasny teòlogòwie próbòwelë jinterpretowac bibliowé wëpòwiescë ò szatanie
w symbòlicznym znaczenim, prôwdã ò jistnienim szatanów przëbôcził papiéż
14

I. Czaja, Przechlastłô idila, Gdańsk 1999.
2P 2,4: Bò wej jeżlë Bóg aniołóm, chtërny zgrzészëlë, nie òdpùscył, leno wërzucył jich do pòdzemny sôdzë Tartaru, abë bëlë zachòwóny na sąd; Jud 6: i aniołów, nëch, chtërny nie zachòwelë swòji pòczestnotë, leno òpùscëlë swòje mieszkanié, spãtónëch wiekùjistima kłódkama zatrzimôł w cemnicë na sąd
wiôldżégò dnia.
15
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Paweł VI w przemówienim z 29 VI i 15 IX 1972, a na dodôwk z pòlétu Kongregacji Doktrinë Wiarë wëdóné bëło specjalné òpracowanié Chrzescëjańskô wiara
i demònologiô16.
Wzérającë na pòeticczi dokôz Jidë Czajinë, mòżemë scwierdzëc, że pòezjô rządzy sã swòjima prawama. Òbrzészkòwô je zasada wòlnotë stwórcë. Przédnym mòtiwã
wëapartniwającym pòezjã Jidë Czajinë je miłota midzë chłopa a białką, pòkôzywónô
z pòzdrzatkù białczi17. Òdwòłanié do mòtiwu anioła i diôbła wskôzywô na zjinaczi
midzë òbùma pëłcama, pòdsztrëchiwô zjinakã, chtërna wëdôwô sã nié do zgòdë. Jednakò miłota nie widzy niżódnëch procëmnotów. Czë miłota Bòga, jego miłoserdzé
je w sztãdze wëdwignąc z ùpôdkù anioła?
Òd stalatów pòetowie kòrzëstelë z bibliowi tematiczi, nôwikszim dzélã z tematiczi związóny z pòwstanim swiata, z zôczątkama stwòrzeniô. Bibliô dôwała jinspiracjã, dotëgòwała gòtowé mòdła, dôwała mòtiwë. Tak samò rozwijającô sã pònad 150
lat kaszëbskô lëteratura jidze wëpróbòwónyma szlachama. Spòsób pòkôzënkù Bòga
w kaszëbsczi pòezji nie ùcékô òd ùmòcnionëch mòdłów. Lëteratura piãknô w rozmajiti spòsób ùkôzywô wizerënk Bòga: mòże to bëc wizerënk zgódny z nôùką Kòscoła, z czëcym wiarë Bòżégò lëdu (łac. sensus fidei), z ùcartima pòzdrzatkama i ùmëslënkama, mòże jednakò ùcekac, na nowò jinterpretowac znóné mòtiwë. Lëteracczé
parafrazë rozsądzywają ò bòkadoscë kòżdégò nôrodu, pòcwierdzywają żëcé dejów
zamieszczonëch w kartach Swiãtëch Pismionów, chtërne są Ksãgą Żëcô, są słowã
Bòga sczerowónym do człowieka.

16

Pòr. ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów ks. prof. R. E. Rogowskiego, Wrocław 2010,

s. 38.
17

L. Gołąbek, Wątki biblijne w poezji kaszubskiej, www.skarbnicakaszubska.pl
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GATUNKI WYPOWIEDZI
DZIENNIKARSKIEJ
Edward Breza

ypowiedź dziennikarską można podzielić według różnych kryteriów: I. ze względu na częstość ukazywania się (najprostszego); II. ze względu na formę pisarską i zawartość treściową, czyli gatunki publicystyczne; może znalazłyby się jeszcze inne kryteria
podziału.
A zatem ze względu na częstość ukazywania się wyodrębniamy
następujące: dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, półrocznik, rocznik i inne częstotliwości. Wraz ze zmianami
społeczno-politycznymi r. 1989–90 następuje w Polsce ożywienie w powstawaniu środków społecznego przekazu, czyli mediów (od łac. medium o podstawowym znaczeniu ‘środek’), czasopisma pojawiają się
w każdym mieście, większych wsiach, parafie wydają swoje biuletyny itd., pojawiają się opracowania teoretyczne na potrzeby studiów
dziennikarskich, coraz częściej powoływanych na uczelniach państwowych i prywatnych.
Spośród tych opracowań za najpoważniejsze uznaję GD (objaśnienie skrótów zob. na końcu artykułu), które poza rozdziałami teoretycznymi: I, gdzie omawia się podstawowe pojęcia i problemy dotyczące
rodzajów i gatunków dziennikarskich oraz V, w którym omówione zostały gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej i VI, w którym
omawia się język gatunków dziennikarskich, omawiają w rozdz. II A.
gatunki informacyjne: wzmiankę (flash, pisane już flesz u Jaros 78,
news), notatkę (informację), infotainment), infografię, infografikę (mapy, tabele, wykresy), zapowiedź, obocznie zajawka u MW35 i Jaros 81,
fait divers, sprawozdanie, relację, raport, korespondencję, życiorys
(sylwetka, portret, postać, główka), przegląd prasy, reportaż fabularny;

W
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w rozdz. III B. gatunki publicystyczne: artykuł, artykuł wstępny, reportaż problemowy (publicystyczny), felieton, komentarz, recenzję, esej, dziennik, powieść w odcinkach, nekrolog; w rozdz. IV C gatunki pograniczne: wywiad, dyskusję, debatę, list do redakcji, odpowiedź na list do redakcji, hipertekst, czat. Zabrakło tu biuletynu.
W tym opracowaniu omówię te formy w najdogodniejszym porządku alfabetycznym. A zatem:

Artykuł, niem. Artikel lub rodzime Aufsatz, ang. i fr. article, ros. stat’ja; według
SJP I 211 to ‘niewielka praca publicystyczna, literacka lub naukowa, umieszczona
w czasopiśmie, encyklopedii, słowniku itp.’, przejęte z łacińskiego articulus, zdrobnienie od artus, -us I) ‘członek ciała człowieka’; II) ‘części przedmiotów nieożywionych, np. drzew’: 1. ‘staw w ciele człowieka lub zwierzęcia’; 2) ‘kolanko roślin’;
3) ‘punkt, chwila, moment’; 4) ‘człon, część zdania, wiersza’ (w stylistyce); 5) ‘rozdział’ (Plezia I 265, 267). STL 44 definiuje jako ‘Wypowiedź publicystyczna na aktualne w danym momencie tematy polityczne, społeczne, kulturalne itp., w której
wywód podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom’. Dalej mówi, że
cechy gatunkowe nie są ściśle sprecyzowane, dlatego też artykułem nazywa się eseje, rozprawy krytyczne lub naukowe, wyodrębniającą się formą jest artykuł wstępny, ang. editorial, leader, leading article, fr. article de fond, niem. Leiartikel, ros.
pieriedowaja stat’ja. Fras 85 uznaje artykuł wstępny za rodzaj komentarza, napisanego przez redaktora naczelnego lub redaktora prowadzącego danego pisma lub
magazynu. GD 87 uważają artykuł za gatunek najważniejszy, ale i najtrudniejszy
do zdefiniowania, występuje tylko w mediach pisanych, bo w mediach elektronicznych może być odczytany lub zacytowany. Artykuł, esej i recenzja utraciły granice między tekstem naukowym i publicystycznym. Wywodzi się z pism politycznych i z listów, jak H. Kołłątaja, Do Stanisława Małachowskiego... Anonima listów
kilka.
Biuletyn, nienotowany w STL, definiowany w SJP I 534 jako ‘urzędowy komunikat, sprawozdanie o wydarzeniach bieżących obchodzących ogół, nazwa różnego
rodzaju periodycznych i nieperiodycznych wydawnictw informacyjnych’, notowany w SWil I 83, pisany przez podwójne –ll-: biulletyn i objaśniony ‘wiadomość
dzienna, rozkaz dzienny’, zapożyczone z fr. bulletin, a tu z wł. bolletino/bulletino,
zdrobnienie od bulletta ‘mała kula, piłka’, ostatecznie z papieskiej bulli ‘pieczęci’
(CHDE 124), niem. Bulletin, ros. bjullet’eń.

Czat z ang. chat ‘pogawędka’, gawędzić, gadać’, skrócone z dawnego chatter
(CHDE 161–162) to rozmowa kilku (a nawet kilkunastu) osób, pozostających
ze sobą w kontakcie elektronicznym, które mogą w czasie rzeczywistym wymieniać poglądy na dany temat’ (GD 125). Rozmowę tę kontroluje moderator, który
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nie dopuszcza głównie treści wulgarnych, komasuje pytania i kieruje rozmową. Ze
słowników najnowszej polszczyzny odnotował tylko Dub I w pisowni oryginalnej chat
i spolszczonej czat.

Debata, ze starofr. débat ‘spór’ od czasownika débattre ‘spierać się, zbijając argumenty przeciwnika’, z tego ang. debate, niem. Debatte; ostatecznie z łac. debattuere ‘zbijać’ (u Petroniusza przen. ‘o defloracji dziewic’ B I 255): battuere ‘bić, uderzać’. W polszczyźnie zapisany dopiero w SWil I 212 (w r. 1861) w l. mn. debaty ze
znaczeniem ‘spory, przemówienia, obrady’; SJP II 39 debata, zwykle w l. mn. debaty ‘omawianie, roztrząsanie zagadnień, problemów (zwykle na zebraniu, posiedzeniu, w parlamencie itp.) dyskusja, dysputa, obradowanie, radzenie, rozprawa’.
GD 120 wyróżniają następujące odmiany debaty: a) perswazyjną, gdy chodzi o przekonanie słuchaczy i czytelników do jakichś stanowisk; b) problemową, gdy idzie
o wszechstronne naświetlenie jakiegoś zagadnienia, które dotyczy wszystkich i będzie wymagało społecznych decyzji, akceptacji; c) analityczną z udziałem fachowców, ekspertów; d) wzbogaconą o filmy, wywiady, plansze.

Depesza, nie notuje STL, wzmiankowana w GD 38 (s. v. wzmianka), MW 35, ang.
dispatch, fr. dépêche, z czego pol. depesza, niem. Depesche, ros. d’ep’esza, por.
B I 263–264, wyraz notowany w polszczyźnie od r. 1861 (SWil I 217) w znaczeniu: 1) ‘pismo w rzeczach tyczących się spraw krajowych’; 2) ‘ważny list prywatny,
wymagający pospiesznego wręczenia’ (nazywany już w XIX w. telegramem, jak zaświadcza SWil II 1699, który objaśnia ‘wiadomość otrzymana za pośrednictwem telegrafu, depesza telegraficzna’). Telegram jest neologizmem sztucznym, zbudowanym na gr. rzeczowniku télos ‘kraniec, kres, cel’ i gramma ‘zapis’. SJP II 86 w znaczeniu medialnym objaśnia jako ‘prasowa wiadomość telegraficzna’, nadto synonimiczne wobec telegram i 3) ‘dawniej – urzędowa wiadomość, list pilny, dotyczący
spraw państwowych’.
Dyskusja, ang. i fr. discussion, niem. Diskussion, ros. diskussija z łac. discussio, -onis ‘roztrząsanie’ – rzeczownik od czasownika discutere ‘roztrząsać, rozwalać, burzyć’; w polszczyźnie notowany po raz pierwszy w SWil II 274 (z r. l861)
i objaśniony ‘rozbiór, dochodzenie, roztrząsanie szczegółowe, wyjaśnienie słowne, rozprawa’. Według SJP II 516 dyskusja to ‘ustna lub pisemna (przeważnie publiczna) wymiana zdań na jakiś temat, wspólne rozpatrywanie jakiegoś zagadnienia na zebraniu lub w prasie; dysputa; wzajemna wymiana zdań, rozmowa’. Wspomniana dysputa z fr. dispute, a to z łac. disputatio, -onis ‘rozważanie, badanie’,
2) ‘obliczanie rachunek, rachuba’ i inne od czasownika disputo, -are, -ai, -atum
‘rozliczyć się, obliczyć’ (Plezia II 201–202), z tego dawne polskie dysputacyja
(B I 319). Cyceronowe Disputationes Tusculanae przekłada się na polskie ‘Rozmowy tuskulańskie”.
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Dziennik, fr. journal, niem. Tagebuch, ros. dniewnik, po ang. diary, co z łac. diarium, 1) ‘dzienna racja żywnościowa’, 2) ‘dzienna zapłata’, 3) ‘dziennik, zapiski, notatki robione codziennie’ (Plezia II 140), w łacinie kościelnej też ‘gazeta codzienna,
pamiętnik’; potem (liber) diarius polskie diariusz z gr. ephēmerida, L I 606 podaje
ephemeris i definiuje ‘rejestr albo księgi, w które się wpisuje każdego dnia sprawy’,
a następnie informuje, że dzienniki są gatunkiem pism periodycznych; „dzienniki
uczone podają do wiadomości pisma nowo wyszłe, wynalazki, tak w naukach, jako
i w kunsztach” i odsyła do hasła pamiętnik. Dowiadujemy się także, że G. Knapiusz
notował dziennik w znaczeniu ‘modlitewnik, zawierający modlitwy na każdy dzień’.
Znane Lindemu także: 1) dziennik kapłański, czyli diurnał z łac. diurnalis; 2) dziennik, z gr. ephemera to także ‘rodzaj owadu, który, po wyjściu z poczwarki, tego samego dnia umiera’. SJP II 576 1) ‘gazeta wychodząca codziennie (lub parę razy
w tygodniu); czasopismo’; 2) ‘księga o charakterze urzędowym, w której dokonuje
się, zależnie od przeznaczenia, odpowiednich, prowadzonych codziennie, zapisów’;
3) ‘notatki o charakterze osobistym, prowadzone codziennie, pamiętnik’. SF I 205
podaje do znacz. ‘czasopismo’: dziennik poranny, wieczorny, radiowy, telewizyjny,
humorystyczny, społeczny, polityczny.
SJP II 576 określa krótko ‘gazeta wychodząca codziennie (lub parę razy w tygodniu), czasopismo’ (zob. wyżej) i znacz. 3 ‘notatki o charakterze osobistym, prowadzone codziennie, pamiętnik’, nadto wyraz oznacza ‘księgę o charakterze urzędowym, w której dokonuje się, zależnie od przeznaczenia, odpowiednich, prowadzonych codziennie zapisów’. Wyraz zatem wieloznaczny, polisemiczny. Dla STL 108
to ‘zespół prowadzonych z dnia na dzień zapisów, od ściśle dokumentacyjnych, których zadaniem jest utrwalenie bieżących wydarzeń (tu odesłanie do hasła diariusz)
do takich, które zbliżają do wypowiedzi literackich. Dalej informuje, że o układzie
dziennika decyduje bieg wypadków i że niektóre dzienniki uznawane są za wybitne utwory literackie. Wyróżnia dwie odmiany dziennika, mianowicie: 1) dziennik intymny, ang. intimate diary, fr. journal intime, niem. intimer Tagebuch, ros. intimnyj
dniewnik i dziennik podróży. Pierwszy, dziennik intymny zaczął kształtować się
na przełomie XVIII/XIX w., a jego cechą konstytucyjną jest chronologiczny układ
zapisów, pierwotnie pisany był bez zamiaru publikowania za życia autora, od XX w.
ukazują się drukiem, w literaturze polskiej najbardziej znane są Dzienniki S. Żeromskiego, Z. Nałkowskiej i W. Gombrowicza. Drugi, tj. dziennik podróży ang. travel
diary, fr. journal de voyage, niem. Reisetagebuch, ros. put’ewoj dniewnik; charakterystyczny jest dla literatury oświecenia i romantyzmu, a przykładem może być
Dziennik podróży do Tatrów S. Goszczyńskiego.
Z pojęciem dziennika łączą się pojęcia diariusza, raptularza i sztambuchu. Według SJP II 30 diariusz to rzeczownik przestarz. i oznaczający ‘chronologiczny opis
codziennych czynności; księga zawierająca ten opis; dziennik’; z kolei dla STL 92
diariusz to ‘dziennik, w którym zapisywane są na bieżąco wydarzenia z życia prywatnego lub publicznego’, dalej mówi, że: 1) prowadzony jest bez starań o literacką
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formę przekazu; 2) w Polsce uprawiany był od 2. połowy XVI w.; 3) znane dzienniki domowe, rejestrujące wydarzenia rodzinne, sąsiedzkie; 4) są dzienniki kampanii
wojennych, podróży, zjazdów, dzienniki sejmowe. Raptularz, z późnołac. raptularius od raptus, -us ‘porwanie’, por. raptus puellae ‘porwanie panny’, SJP VII 825 kwalifikuje jako wyraz przestarz. i objaśnia ‘zeszyt, brulion, księga do odręcznego spisywania różnych wiadomości, zdarzeń; zbiór notatek’, z kolei STL 422 ‘w dawnej
Polsce: księga gospodarska, w której przygodnie zapisywano wydarzenia rodzinne
i domowe, plotki sąsiedzkie, uroczystości towarzyskie, dowcipy, anegdoty, wydatki,
ceny towarów itp. Dobre to źródło do badania kultury staropolskiej. Sztambuch
wreszcie, z niem. Stammbuch ‘księga pochodzenia, rodowodu’, po ang. i fr. album,
ros. albom to według SJP VIII 1171 słowo przestarz. o znaczeniu ‘album przeznaczony do wpisywania w nim przez znajomych i przyjaciół wierszy, aforyzmów,
umieszczania rysunków itp’.; modny w XIX w. Dodam, że w szkole średniej nazywaliśmy taki dokument pamiętnikiem. Tak też STL 513 pisze ‘rodzaj albumu, książka-pamiętnik służąca do wpisywania przyjaznych życzeń, wierszy, tzw. wierszy
sztambuchowych lub sentencji. Synonimem jest imionnik, któremu nie poświęca
osobnego artykułu hasłowego, zaś SJP III 170, 173 kwalifikuje jako przestarz. i formę imionnik i imiennik, do której odsyła ze znaczeniem ‘do wpisywania wierszy,
aforyzmów, kreślenia rysunków na pamiątkę itp’.

Esej, ang. essay, fr. essai, niem. Essay, ros. oczerk; nazwa pochodzi ostatecznie
od dzieła fr. humanisty i pisarza Michela Montaigne’a (1533–1592), który w r. 1580
opublikował dzieło Essais, bezpośrednio od dzieła Fr. Bacona Essays z r. 1597;
dzieło Montaigne’a przełożone zostało na polskie „Próby”, pochodzi ostatecznie ze
średniofranc. essai ‘próba’ (ChDE 343–344), ros. oczerk tłumaczy się na 1) ‘zarys’, 2) ’szkic’ i 3) ‘opis, przedstawienie’. Definicja realnoznaczeniowa z SJP II 754
‘krótki utwór literacko-naukowy niewyczerpujący treści tematu, w stylu lekkim;
szkic literacki’ z cytatami od r. 1935 z „Rocznika Literackiego” (wyraz wcześniej
nienotowany w leksykografii polskiej); pogłębiona definicja w STL 129 –130 ‘Szkic
filozoficzny, naukowy, publicystyczny lub krytyczny, zazwyczaj pisany prozą, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący podmiotowy punkt widzenia oraz dbałość o piękny i oryginalny sposób
przekazu’ i dalsza rozbudowana charakterystyka z końcowym wyliczeniem pism
i dzieł, które traktować można jako eseje, m. in. Arystotelesa, Platona, Plutarcha,
Moralia, Seneki Epistulae morales ‘Listy moralne’, wśród których F. Bacon uznany został za prawodawcę nowożytnego eseju. GD 105 prezentują bardziej współczesne rozumienie terminu: ‘Esej oznacza próbę, szkic literacki, szkic naukowy,
szkic krytyczny, swobodnie rozwijający, interpretujący jakieś zjawisko (zwłaszcza
intelektualne) lub dociekający problemu, eksponując przy tym podmiotowy punkt
widzenia oraz dbający o oryginalny, artystyczny sposób przekazu’. Cechą charakterystyczną eseju jest eksponowanie przez osobę mówiącą swego punktu widzenia.
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Wśród cech typologicznych wyliczają m. in.: wprowadzenie fikcji, język trochę erudycyjny, trochę potoczny, dygresyjność (s. 107).

Felieton, częste także w II połowie XIX w. fejleton z fr. feuilleton od feuillet
‘kartka książki, gazety złożona na czworo’, najpierw o odcinku powieści w gazecie,
po ang. feuilleton, niem. Feuilleton, ros. fiel’eton, w polszczyźnie użyte po raz pierwszy w r. 1849 (B I 363). SJP II 838 notuje formy fejleton i pochodne (ze zdrobnieniem felietonik), fejletonista oraz fejletonowy jako przestarz. za SW i odsyła do felieton, który definiuje następująco: ‘artykuł, utwór dziennikarski o charakterze beletrystycznym lub popularnonaukowym, zamieszczany zwykle w dziennikach, czasopismach itp.; dział w dzienniku, czasopiśmie itp. przeznaczony na takie artykuły’.
SWil I 310 podaje feljeton w znaczeniu ‘przydatek do pisma (perjodycznego), odcinek, ulotne pisemko’, feljetonista to ‘który pisze feljetony’ oraz feljetować ‘przewracać stronice książki lub rękopisu, przezierając je, lecz nie czytając’, czyli krótko mówiąc ‘kartkować.’ STL 139 definiuje jako ‘jeden z gatunków publicystyki,
swobodny w charakterze, często posługujący się literackimi środkami ekspresji’. Informuje dalej, że dawniej felieton oznaczał ‘dolną, odciętą linią część kolumny dziennika, gdzie zamieszczano materiały o charakterze literackim i krytycznym’, czyli
odcinek, por. powieść w odcinkach. Felieton jest mniejszy objętościowo od eseju, nadto porusza aktualną tematykę. Ukształtował się w XVIII w. Wybitnymi felietonistami polskimi byli m. in. B. Prus, A. Słonimski, T. Boy-Żeleński, St. Wiechecki (Wiech),
S. Kisielewski (Kisiel), K. T. Toeplitz, D. Passent, L. Stomma. Felietonista powinien
się odznaczać talentem, a felietony aforyzmami, paradoksami, pointami, przejrzystym stylem, potocznością i dosadnością (E. Chudziński, GD 90–91). Felieton odznacza się niewielkimi rozmiarami, subiektywizmem, elementami ironii, satyry,
paszkwilu i groteski, dygresyjnością; narrator występuje w I osobie. Obecnie spotykamy go w radiu i w telewizji (ib. 92). Jedną z odmian felietonu jest kronika tygodniowa (zob.).
Hipertekst to ‘pomysł łączenia obiektów i poruszania się w ich obrębie i między nimi na zasadzie rozwidlających się ścieżek, za pomocą tzw. linków ‘łączy’ (wyraz pochodzący z ang. wieloznacznego link m.in. ‘ogniwo, spinka’ i zakładek, szerzej zob. GD 121–124). Dub I 1146 kwalifikuje jako termin informatyczny o znaczeniu ‘tekst przechowywany w komputerze, mający postać elektroniczną, zapewniający możliwość kontekstowego, nieliniowego przemieszczania się w nim’.

Infografia jest ‘informacją ilustrowaną fotografią’. Tekst jest uzupełnieniem fotografii (GD 41). W słownikach języka polskiego jeszcze nieodnotowana.

Infografika: mapy, tabele, wykresy, i te materiały jako osobny gatunek nie zostały odnotowane w słownikach jęz. polskiego. Są to gatunki towarzyszące
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większej całości; niekiedy jednak występują one samodzielnie, np. kursy walut, sytuacja na giełdzie, prognoza pogody (GD 41). Nienotowane w słownikach jęz. polskiego.

Informacja, wyodrębniona przez MW 29 synonimicznie z wiadomością. Ta synonimiczność nie może dziwić, gdy zważymy na okoliczność, że prof. Walery Pisarek stwierdził: „nie ma powszechnie uznawanego rejestru gatunków dziennikarskich,
a granice między nimi są płynne’ (za WD 29). Termin informacja odnoszony bywa
do publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, a więc medialnych.
Komentarz, ang. commentary, fr. commentaire,, niem. Kommentar, ros. kommentarij z łac. commentarius, -ii lub commentarium, -ii I. ‘zbiór zapisków, brulion,
szkic, protokół sądowy, urzędowe sprawozdanie, opis, pamiętnik’ i por. do tego J.
Cezara Commentarii de bello Gallico, tłumaczone najczęściej jako ‘Pamiętniki’; II.
‘rozprawa ściśle naukowa, nieopracowana literacko’, III. ‘komentarz, objaśnienia’(Plezia I 596); wyraz wieloznaczny, dlatego w wyzyskiwanych opracowaniach
tłumaczony często jako ‘notatnik’ STL, SJP III 856 ‘pisemne objaśnienie’ z definicją realnoznaczeniową ‘przypisy objaśniające o charakterze historycznym, językowym itp. dodawane przez autora czy wydawcę do dzieła literackiego; uwagi (nie tylko pisemne) objaśniające, interpretujące jakiś tekst lub wydarzenie’, a STL 229 ‘zespół objaśnień dotyczących miejsc tekstu dzieła literackiego (trudnych do zrozumienia dla odbiorcy; stanowi jeden z elementów wyposażenia edycji dzieła’;
wyróżnia komentarz autorski, charakterystyczny dla powieści tendencyjnej. GD 97
informują, że pojawił się w drugiej połowie XIX w., a wykrystalizował się na początku w. XX; wywołała go informacja, „która wymagała oprócz podania faktów,
także ustosunkowania się do nich czy rozmyślania nad nimi’, por. łac. commento,
-ari, -atus sum o podstawowym znaczeniu ‘zastanawiać się nad czym, rozważając
coś, pracować nad jakimś zagadnieniem, robić notatki na jakiś temat’ (Plezia I 597).
GD 97 dają wskazówkę, by komentarze pisali różni autorzy, obeznani w różnych
dziedzinach, do tego samego autora, wypowiadającego się na różne tematy tracą
zaufanie. Komentatorem nie musi być dziennikarz; dobrze, jeśli to będzie specjalista z danej dziedziny.
Najobszerniej komentarz omawia MW (166–201), wyróżniając komentarz autonomiczny i k. nieautonomiczny ze względu na jego relacje z tekstami informacyjnymi i status wypowiedzi, a ze względu na charakter opinii: k. stonowany, k. satyryczny, k. ironiczny, k. żartobliwy.
Korespondencja (STL 240 mówi o korespondencji sztuk), SJP III 1010 oprócz
ogólnego pojęcia ‘porozumiewanie się listowe (rzadziej za pomocą innego środka
niż listy), pisanie listów; listy, zbiór listów’ odnotowuje znaczenie medialne ‘artykuł w formie listu nadesłanego do gazety zawierający informacje z terenu pracy
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reporterskiej korespondenta’ i przestarz. wyrażenie frazeologiczne korerspondencja
tramwajowa, kolejowa ‘połączenie jednej linii komunikacyjnej z drugą, które może
wyzyskać w podróży pasażer mający odpowiedni bilet’. Wyraz odnotował Linde II 445 ‘listów zmiana, listowne społeczeństwo’ z niem. odpowiednikiem Briefwechsel ‘wymiana listów’.

Kronika tygodniowa, po ang. weekly essay, fr. chronique hebdomadaire,
niem. Wochenchronik, ros. jeżeniedz’elnaja chronika to jedna z odmian felietonu, publikowana w tygodniku bądź w dzienniku, podejmująca aktualne problemy polityczne, społeczne, obyczajowe, ujmowane zazwyczaj w sposób satyryczny lub humorystyczny. Za klasyków tego gatunku wypowiedzi uznaje się B. Prusa i A. Słonimskiego (STL 241). SJP III 1152 definiuje w znacz. 2 kronikę jako ‘stały przegląd
wiadomości czy wydarzeń bieżących w prasie, filmie, radiu itp.’, a wśród wyrażeń
frazeologicznych (luźnych) wymienia kronikę obyczajową i kryminalną; kronikę filmową; kronikę miejscową, zagraniczną i prowincjonalną.
Lead, lid z ang. lead ‘prowadzić’, por. zapożyczone leader, lider ‘przywódca,
przodujący zawodnik’, a więc etymologicznie ‘tekst wprowadzający’, zwany po polsku główką; w gazetach wyróżniony tłustym lub pochyłym drukiem. Fras 62–66
omawia w związku z akapitem, który jej zdaniem może być wstępny (lid), tranzytywny i końcowy, lid zaś: streszczający, pojedynczy, dramatyczny, lid-cytat, opisowy,
prognozujący, pytający, pojedynczy lub hasłowy, anegdotyczny. Akapit z łac. a capite ‘od (nowego) rozdziału, ustępu’, bo łac. caput, -itis to także ‘rozdział’, por. ros.
gława ze staro-cerkiewno-słow. gława, co tłumaczeniem gr. kephálaion ‘rozdział’
od gr. kephalē ‘głowa’. Synonimicznie używa się łac. a linea ‘od (nowej) linijki’ albo po szkolnemu od nowego wiersza.
List do redakcji to ‘publikowany w prasie tekst autorstwa osoby (osób) niezwiązanej (-ych) z gazetą, a chcącej (-ych) się podzielić swymi opiniami na tematy
polityczne, kulturalne, społeczne bądź gospodarcze’. List ten bywa często anonimowy, personalia osoba pozostawia do wiedzy redakcji, która powiadamia o tym fakcie czytelników. List taki z reguły poddany zostaje weryfikacji i opublikowany w formie uznanej za właściwą przez redakcję. Za list autor nie otrzymuje honorarium.
List do redakcji zbliżony jest do listu otwartego (zob.).

List otwarty, ang. open letter, fr. lettre ouverte, niem. offener Brief, ros. otkrytoje pis’mo to ‘rodzaj listu skierowanego przez nadawcę indywidualnego lub zbiorowego do osób publicznych lub instytucji z jednoczesnym przeznaczeniem do rozpowszechniania w szerokich kręgach czytelników’ STL 257. List taki odnosi się
do istotnych kwestii życia społecznego, politycznego lub kulturalnego i ma za zadanie zwrócić uwagę na nie ogólną uwagę w trybie alarmującym.
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Nekrolog , po ang. abituary z późnołac. abituarium ‘zawiadomienie o śmierci’,
por. abito, -are, -avi, -atum ‘odchodzić, umierać’ i abitus, -us ‘odejście, oddalenie się’,
znanych łacinie kościelnej; fr. nécrologie, niem. Nekrolog, ros. niekrołog od gr. podstaw nekrós ‘zmarły, nieboszczyk’ i lógos ‘słowo’. SJP IV 1295 określa jako 1. ‘zawiadomienie o śmierci podane do ogólnej wiadomości, zawierające informacje dotyczące pogrzebu zmarłego oraz krótkie, zwykłe dane o jego życiu i działalności; także wspomnienie pośmiertne’; 2. daw. ‘w kościołach i klasztorach: spis zmarłych, głównie dobrodziejów klasztoru, kościoła itp.’. Najwcześniej notował tzw. Słownik wileński
(t. I 753) z r. 1861 jako ‘zawiadomienie o czyjej śmierci, pismo donoszące o śmierci,
pospolicie z krótkim życiorysem zmarłego’. STL 309 definiuje tak ‘artykuł omawiający życie i dzieło osoby zmarłej, publikowany zazwyczaj niebawem po jej śmierci;
także ogłoszone w prasie zawiadomienie o zgonie’. I dalej charakteryzuje: „Nekrolog
ma formę bądź osobistego wspomnienia, bądź rozprawy naukowej poddającej analizie dorobek zmarłego’. GD 111 używają synonimicznie wspomnienie i pożegnanie
i dorzucają wiele istotnych konstatacji: 1) zwięzła informacja o zgonie danej osoby
umieszczana bywa w ramce w gazecie w objętości od jednego modułu do kilku modułów; 2) zawiera dane o wieku osoby zmarłej, niekiedy przyczynę zgonu, miejsce
i godzinę odprawianej mszy św., miejsce pochówku, wyrażenie uczucia żalu; 3) ujawnienie osoby lub instytucji zawiadamiającej; 4) często podobny do kondolencji w postaci modułowanej ramki; 5) wspomnienie o zmarłej osobie; 6) zwykle opatrzony zostaje fotografią.
Notatka, nieodnotowana w STL, według SJP V 368 to ‘krótki tekst zapisany
w celu zapamiętania czego, podania czego do wiadomości; krótka wzmianka w prasie; w l. mn., ‘zanotowana, zapisana (zwykle w skrócie, w wyjątkach) treść wykładu’ i ‘kartka z notatką (notatkami)’; daw. ‘notatnik, notes’. Wyraz odnotował Linde
(III 357) z synonimicznym odpowiednikiem anotacja, tj. ‘adnotacja’ i niem. Aufmerkung, Anmerkung i ros. zapiska, razmietka. GD 38–41 informują, że notatka, nazywana synonimicznie wzmianką, jest także gatunkiem powiadamiającym o zdarzeniu,
ale wzbogaconym (w stosunku do wzmianki) o dodatkowe, poboczne, ale jednocześnie szczegółowe fakty, podawane statycznie. Notatka miewa tytuł, może przypomnieć pewne kwestie z przeszłości, nie obowiązuje kolejność faktów. Mogą być, jak
wzmianka, typizowane na lokalne, krajowe i zagraniczne, a ze względu na źródło,
z którego pochodzą, mogą być własne, tj. napisane przez własnych etatowych dziennikarzy, agencyjne bądź przedrukowane za innymi redakcjami.
Specjalnym typem notatki jest infotainment, tj. ‘połączenie informacji z rozrywką’, a więc wyraz powstały przez kontaminację słów ang. information ‘informacja’ z entertainment ‘rozrywka’, dlatego pojawia się polskie określenie info-rozrywka.
Notatka, która zawiera informacje o niezwykłym splocie, nazywa się z angielska
fait divers (nienotowane w słownikach polszczyzny); polega ona na zaskoczeniu
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odbiorcy, który próbuje odgadnąć przyczynę owego zdarzenia (GD 43); wyrażenie
nienotowane jeszcze w słownikach jęz. polskiego.

Pamiętnik, ang. memoir lub autobiography, fr. mémoiren, ros. m’emuary’, pożyczka ze starofr. memoire, a ostatecznie z łac. memoria ‘pamięć’ (ChDE 650), por.
także przestarz. polskie memuar ‘pamiętnik’ SJP IV 564; według STL 339 pamiętnik to ‘relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem bądź naocznym świadkiem’. Dalej informuje, że interesować może w trojakiej perspektywie: a) jako źródło wiedzy historycznej i w tym ujęciu stanowić będzie przedmiot
zainteresowania historyka i podlegać jego ocenie; b) jako dokument osobisty interesować będzie socjologów, c) jako swoista forma piśmiennictwa i jako taki interesować będzie badaczy literatury, opowiada bowiem o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego (w przeciwieństwie do dziennika). Pamiętniki mogą być wspomnieniami, jeśli mają swobodną budowę i są niewielkich rozmiarów. SJP VI 59 określa
pamiętnik jako 1) ‘utwór literacki obejmujący opisy wydarzeń oparte na bezpośredniej obserwacji autora, jego wspomnieniach i przeżyciach’; 2) ‘wspomnienia pisane bez zamiaru ich wydania’ i 3) ‘zeszyt oprawny do wpisywania wierszy, aforyzmów,
kreślenia rysunków na pamiątkę; album, sztambuch’ 4. znaczenie daw. a) ‘człowiek,
który coś pamięta’; b) ‘pamiątka, pomnik’. Por. do tego A. Puszkina wiersz Pam’atnik, wzorowany na odzie Horacego Exegi monument (um).

Powieść w odcinkach, ang. serialized novel, fr. roman-feuilleton, niem.
Forsetzungsroman, ros. roman s prodołżenijem; SJP VI 1260 nie odnotowuje, zamieszcza powieść radiową; sam wyraz powieść notowany już przez Lindego
(L IV 423), ale w znaczeniu ‘opowieść, opowiadanie, gadanie’. Ów odcinek to ‘dolna część gazety, oddzielona, czyli odcięta linijką od całego tekstu’ GD 110. Według
STL 388 to ‘powieść publikowana w kolejnych numerach czasopisma (zwłaszcza
dziennika)’ i dalej informacja, że po raz pierwszy pojawia się pod koniec lat trzydziestych XIX w. w prasie francuskiej, w XIX w. publikowane były w prasie m. in.
dzieła E. Zoli, z Polaków B. Prusa i H. Sienkiewicza. Była to twórczość popularna. Charakteryzuje się luźnością kompozycji, dąży do tego, by każdy odcinek kończył się istotnym wydarzeniem fabularnym. Ukształtował się także typ rozleglejszy, przeznaczony dla tygodników i miesięczników. Informuje także, że cieszyła się
wielką popularnością w okresie pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i po drugiej wojnie światowej; wyparła ją telewizja i słuchowiska
radiowe.

Przegląd prasy, GD 53 piszą to ‘seria cytatów z najciekawszych materiałów
publicystycznych i informacyjnych, zamieszczonych w innych gazetach i czasopismach.’ Następuje charakterystyka czasopism, które zamieszczają większe lub
mniejsze fragmenty z innych łamów, jak „Angora”, rubryka „Oto słowo czarne”
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w „Nie”; „Autorski przegląd prasy” M. Rybińskiego w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Rzeczypospolitej”.

Publicystyka, po ang. journalism, publicism, fr. journalisme, niem. Publizistik,
ros. publicistika (ostatecznie z łac. publicus ‘powszechny, społeczny’) to według
STL 416 ‘wypowiedzi na aktualne w danym momencie tematy publiczne, społeczne,
kulturalne itp.’ Wypowiedzi te „posługują się środkami perswazyjnymi i zmierzają
do czynnego oddziałania na opinię publiczną”. Różni się od informacji tym, że nie
przekazuje tylko w obiektywnej formie wiadomości o faktach, ale je naświetla z przyjętego punktu widzenia, komentuje i wyjaśnia. Publicystyka uformowała się wraz z rozwojem prasy; przed powstaniem prasy publicystykę stanowiły traktaty polityczne, jej
elementy przenikały do kazań. Współcześnie obok publicystyki prasowej rozwija się
publicystyka radiowa, telewizyjna i filmowa (tamże). SJP VII 706 definiuje następująco: ‘piśmiennictwo omawiające aktualne sprawy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne, naukowe; obejmuje małe formy, jak artykuły, felietony, recenzje, reportaże, korespondencje, szkice, broszury’. Por. tez roztrząsania MW 29–30.

Raport, nienotowany w STL, według SJP to ‘ustne lub pisemne sprawozdanie,
doniesienie o czym, zwykle zwierzchnikowi, instytucji nadrzędnej itp.; relacja, meldunek podwładnego’ z wyrażeniami frazeologicznymi raport kasowy albo raport kasy, raport karny i zwrotami podać kogo do raportu, pisać raport na kogo; stanąć
do raportu, zapożyczone z fr. rapport, odnotowane w najpierw w SW V 477 raport,
gwarowo rapurt ‘sprawozdanie, doniesienie ustne lub pisemne, składane zwierzchnikowi, przełożonemu’. SJP podaje także specjalistyczne znaczenie włókiennicze.
GD 47 określają raport jako ‘odmianę sprawozdania, w której dominuje chronologiczne przywoływanie faktów, zestawianie ich w celu wywołania lepszego kontrastu; dla ich uporządkowania są one prezentowane dodatkowo w formie tabel statystycznych na apli. Apla to ‘zadrukowana farbą płaszczyzna, służąca jako podkład
pod tekst w celu jego szczególnego wyróżnienia, podkreślenia’ (GD 47). W raporcie dopuszcza się zdawkową charakterystykę postaci, cytowanie imion i nazwisk,
funkcji. Szerzej zob. GD 47–48.

Recenzja, niem. Rezension, ang. review, fr. critique, compte rendu, ros. r’ecenzyja w ujęciu SJP VII 858 to ‘wypowiedź (najczęściej pisemna), zawierająca krytyczną ocenę utworu literackiego, dzieła naukowego, przedstawienia teatralnego, filmu, koncertu itp.’, zapożyczenie z jęz. łac., gdzie wyraz recensio, -onis oznaczał
‘przegląd, spis (ludności), szacowanie (majątku)’ od czasownika recenseo, -ere, -ui,
-itum/-censum ‘przeglądać, (po) liczyć’ (Plezia IV 458–459). STL 424 dodaje wśród
omawianych prac ‘spektakle telewizyjne, wystawy’, dodać można ‘balet’ i to, że tekst
‘publikowany w prasie przybiera różne formy: od suchej parozdaniowej informacji
o danym wydarzeniu kulturalnym do swobodnego felietonu’. GD 99–104 dodaje,
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że recenzji poddaje się pojedyncze dzieło, a nie sumę dzieł, dlatego nie recenzuje
się festiwalu, wystawy, meczów, wieców, przemówień, zjazdów partii. Recenzuje
się publikacje popularnonaukowe, jak przewodniki, mapy, poradniki, programy komputerowe, publikacje multimedialne. Całkowicie podpisuję się pod stwierdzeniem,
że „recenzja nie może być paszkwilem ani reklamą” (s. 100). Mojej praktyce odpowiada także zalecenie, by najpierw uwypuklić dodatnie cechy omawianej pracy, potem wskazać na uchybienia, niedostatki i mankamenty. Recenzja dziennikarska nakierowana jest na czytelnika, nie autora, jak recenzja naukowa, w której jednak warto zachęcić czytelnika do lektury lub przeczytania, a przestrzec przed studium pracy chybionej czy słabej. Recenzji wytyczają 4 cele: 1) informowanie o nowych
dziełach i prezentowanie ich; 2) ocenianie, 3) kształtowanie postaw odbiorców, 4)
refleksja krytyczna. W świecie naukowym wyróżnia się omówienia i recenzje; te
pierwsze dotyczą głównie prac obcojęzycznych i bardzo specjalistycznych oraz wydanych wydawnictwach mało znanych.

Relacja, nienotowana w STL, wyraz przejęty z łac. relatio, -onis ‘przedstawienie
czego’, por. łac. wyrażenie relata refero ‘Com usłyszał, powtarzam’; SJP VII 911 definiuje jako 1) ‘opowiadanie o przebiegu jakiegoś wypadku; zdanie, zdawanie sprawy z czego’; 2) daw. a) ‘związek, styczność’; b) ‘zeznanie sądowe, protest publiczny, skarga, zażalenie wniesione do sądu’ (wyszczególnione znaczenie filoz. nie ma
tu zastosowania). Według GD 45 relacja to ‘gatunek dotyczący zdarzeń, które jeszcze się nie zakończyły’. Autor relacji nazywany bywa sprawozdawcą lub komentatorem. Za najwybitniejszych przedstawicieli gatunku uznany został Jan Ciszewski
(1932–1982), a obecnie za mistrza uważa się Bohdana Tomaszewskiego. Relacja prowadzona jest na żywo, dopuszcza się w wypowiedzi pewne potknięcia stylistyczne.

Reportaż, ang. i fr. reportage, niem. Reportage, ros. oczerg, zapożyczony z fr.,
a ostatecznie z łac. reporto, -are, -avi, -atum ‘odnosić, przynosić z powrotem’
CHDE 912, wyraz odnotowany po raz pierwszy w SJP VII 929 i zdefiniowany ‘gatunek prozy publicystycznej; żywy opis zdarzeń, znanych autorowi z bezpośredniej
obserwacji’ z wyrażeniami reportaż artystyczny, beletryzowany ‘reportaż zbliżony
do noweli, którego autor nie poprzestaje na relacjonowaniu autentycznych faktów’;
reportaż dźwiękowy ‘sprawozdanie z przebiegu jakiejś uroczystości, imprezy sportowej itp., nadawane przez radio’. Opis podróży nosi fachowe, z greki (od gr. periegētēs ‘oprowadzający, przewodnik’) periegeza (por. łac. itinerarium). STL 431 wylicza odmiany reportażu: radiową, filmową, telewizyjną i fotoreportaż, a definicja jest
już pogłębiona: ‘gatunek publicystyczno-literacki obejmujący utwory o charakterze
sprawozdań z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem’. I dalej informacja, że ukształtował się w 2. połowie XIX w. w związku z dynamicznym rozwojem prasy i że związany jest z opisem podróży, listem, diariuszem,
pamiętnikiem. Wyróżnia nadto reportaż społeczno-obyczajowy, podróżniczy, wojenny,
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sądowy, sportowy. Najwięcej wiadomości o reportażu przynoszą GD 53–70. Najpierw powołanie się na M. Wańkowicza, według którego „reportaż to nie tylko najstarszy gatunek dziennikarski, ale także «ojciec literatury». Według tego autora przodkami nowoczesnych reporterów są: największy historyk starożytności Tukidydes
(ok. 460–396 przed Chr.) i J. Cezar (100–44 przed Chr.), nie tylko pisarz, ale głównie wódz i mąż stanu. Za prekursorów współczesnych reporterów uznaje kilku pisarzy włoskich z XVI w. i naszego kronikarza Wincentego Kadłubka oraz historyka Jana Długosza. Reportaż jako samodzielny gatunek wyłonił się z literatury, w Polsce
chodzić tu będzie o „Flis” (z r. 1595) S. Klonowica, „Morską nawigację do Lubeka”
(z r. 1651) M. Borzymowskiego i wielu innych (s. 54–55). Za pierwszy w prasie polskiej reportaż uznana została „Pracownia Suchodolskiego” J. I. Kraszewskiego
(r. 1838), natomiast za pierwszy nowoczesny reportaż w piśmiennictwie polskim
przyjęto traktować „Pielgrzymkę do Jasnej Góry” (r. 1895) W. Reymonta, napisaną
w setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej.
Wśród klasyków nowoczesnego reportażu światowego znalazł się także Kaszuba Aleksander Janta-Połczyński (1908–1978), dzięki pracom „Patrzę na Moskwę”
(1933), „Pamiętnik indyjski” (1970), „Nowe odkrycie Ameryki” (1973). W GD 58–
–65 następują dywagacje teoretyczne różnych autorów o istocie reportażu, po czym
wyróżnienie reportażu pisanego, radiowego, filmowego jako filmu dokumentalnego, telewizyjnego, fotoreportażu. Osobne miejsce poświęcają pictorialowi, tj.
fotografiom o zabarwieniu erotycznym, jak w Playboyu czy CKM, dalekim jednak
od pornografii, bo ukazuje akty kobiece jako dzieła sztuki. Wywodzi się on z fotografii artystycznej końca XIX i początku XX w. Był to podział ze względu na miejsce i sposób publikowania, natomiast ze względu na strukturę wyróżnia się za
K. Wolnym-Zmorzyńskim reportaż fabularny i problemowy. Wspomniany pictorial (s. 64 i n.) wywodzi się z jęz. ang. i oznacza ‘pismo ilustrowane’, jako przymiotnik ‘obrazkowy, ilustrowany, malarski’, zapożyczony z łac. pictorialis od pictor, -oris ‘malarz’ (od czasownika pingo, pingere, pinxi, pictum ‘malować’ (zob.
CHDE 792). Na razie niedostosowany do pisowni narodowych, podawany w ortografii angielskiej, na pewno wnet pisownia zostanie „unarodowiona”.
Szkicem reportażowym jest feature, pochodzenia ang. od rzeczownika feature
o podstawowym znaczeniu ‘cecha najistotniejsza’, od strony realnoznaczeniowej
określony w GD 79 jako ‘relacja skupiona na podstawowych faktach: autor wychwytuje z garści faktów najistotniejszy aspekt sprawy i na nim się skupia’. Wywodzi się
ostatecznie z łac. factura, -ae ‘wykonanie czegoś, obróbka’, w przenośni także ‘wygląd zewnętrzny’ (Plezia II 494, ChDE 373). Fakty ujmowane są z chronologicznym
ich przebiegiem. „Sprawozdawczość i lapidarność określeń sprawiają, że odbiorca
nie ma nawet podejrzenia, że ukazywane zdarzenia mogą być fikcyjne” (s. 81). „Feature i reportaż to po prostu odmienne formy widzenia świata.Reportaż prowadzi dogłębną analizę, wywołuje nastroje, oddziałuje na odbiorcę [...] – w feature natomiast
najważniejszy jest temat i jego waga” (s. 82).
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Z reportażem związane są błogi reportażowe (GD 84–85), podajmy na początek, że błog to wyraz pochodznie ang.: od skróconego web ‘sieć’ i wieloznaczego
log o znaczeniu ‘dzienniki’, a więc ‘dziennik sieciowy’, w którym każdy użytkownik może zapisać swoje wrażenia z danego wydarzenia. Blogi można porównać
do programów reality – show, jak np. Big Brother. W internecie obowiązuje następująca definicja blogu ‘prywatna strona (...) prowadzona przez autora (jednego lub
paru), zajmująca się tematami, które tych interesują’. Jednak w praktyce blogi to
prywatne pamiętniki, zbiory luźnych myśli, sentencji, cytatów, to rodzaj Hyde Parku czy średniopolskich Silva rerum.

Sprawozdanie, STL nie notuje, SJP VIII 629 definiuje jako ‘ustny lub pisemny opis przebiegu jakichś wypadków, zdarzeń; zdanie sprawy z czego; raport’ z wyrażeniami frazeologicznymi sprawozdanie gospodarcze, rachunkowe, roczne, miesięczne. Notował SWil II 1347 ‘zdanie sprawy, rachunku, liczby, raport’. GD 44 piszą:
„Cechą charakterystyczną sprawozdania jest przedstawianie faktów w sposób dynamiczny, w porządku czasowym, możliwie wiernie, zachowując obowiązkowo chronologiczne następstwo zdarzeń, którego zmieniać nie wolno, chociaż dla uatrakcyjnienia tekstu i zaciekawienia odbiorcy czasami odstępuje się od tej reguły i na początku
ujawnia się jeden z finalnych szczegółów”. Nie charakteryzuje się osób, biorących
udział w wydarzeniu. Utożsamiane bywa często z tzw. informacją własną, może być
podpisane imieniem i nazwiskiem dziennikarza lub kryptonimem. Dziennikarz sprawozdawca stwarza u odbiorcy wrażenie obecności przy relacjonowanym zdarzeniu.
Szkic, ang. sketch, fr. étude i esquisse, niem. Skizze, ros. eskiz, też oczerg; STL 511
‘rozpowszechniająca się ostatnio nazwa eseju bądź artykułu krytycznoliterackiego’.
Informuje dalej, że szkic dotyczyć może wybranego problemu, twórczości jednego
pisarza bądź poszczególnego utworu, w tym wypadku jest obszerniejszy od recenzji i kreśli szerszą perspektywę tematyczną.

Wywiad, ang. interview, ChDE 539 określa jako ‘spotkanie osób twarzą w twarz
dla określonego celu’, zapożyczone ze średniofr. entrevue, a ostatecznie z łac. inter
‘między’ i videre ‘widzieć’; zatem fr. współczesne również interview, niem. Interview, ros. interwju. SJP X 315 wywiad ‘rozmowa przeprowadzona dla uzyskania
informacji’: a) ‘rozmowa przedstawiciela prasy, radia lub telewizji z kimś wybitnym, znanym, z przedstawicielem władzy; opublikowany tekst takiej rozmowy’; b)
med. ‘rozmowa przeprowadzona z chorym przez lekarza, dotycząca przebiegu choroby i wszelkich danych dotyczących pacjenta’; 2) częściej w l. mn. ‘zbieranie, zebranie wiadomości, danych w jakiejś dziedzinie; zbadanie, wyśledzenie czego’; wojsk.
‘zwiady, ludzie wysłani na zwiady’; 3) polit. wojsk. ’jeden ze sposobów rozpoznania
strategicznego, polegający na zbieraniu wiadomości za granicą o danym kraju; instytucja zbierająca te wiadomości; ludzie pracujący w tej instytucji’. Notował Linde
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(VI 642) wywiad, wywiady, wywiadki ‘wywiadywanie się, dochodzenie, staranie się
wywiedzieć, by odkryć, wyśledzić, śledztwo. STL 581 definiuje ‘rozmowa ze znaną
osobistością, podana do wiadomości publicznej za pomocą druku, radia bądź telewizji’ i dalej informacja, że wywiad koncentruje się zazwyczaj wokół jednego tematu i że
na jego tekst składają się pytania i odpowiedzi oraz że wywiady z pisarzami publikowane bywają jako osobne książki, np. „Rozmowy z Claude Lévi-Straussem”, „Rozmowy z Gombrowiczem”. GD 112 przypominają, że wywiad rozwinął się z dialogu i sięga starożytności, która wydała dialogi: sokratejski z przykładami „Dialogów” Platona;
arystotelesowski i lukianowski. Godne przypomnienia tu także: stwierdzenie Z. Saloniego, że wywiad nie jest dokładnym zapisem rozmowy, lecz wyraźnie przestylizowanym. Też GD 115 wyróżniają: a) wywiad prasowy i b) wywiad telewizyjny, w którym
za podtyp uznaje talk-shows, wzbogacony występami artystycznymi i piosenkami.
W tym ostatnim wyeksponowana została osoba prowadząca.

Wzmianka, według SJP X 366–367 to ‘krótkie napomknięcie o czym lub o kim,
uwaga w kilku słowach; krótka notatka, informacja, wiadomość o czym w czasopiśmie lub książce’; odnotował także zdrobnienie wzmianeczka oraz poinformował, że
hasło wzmianka zamieścił Linde i istotnie w t. VI 675 notuje ten wyraz w odmiankach: podstawowej wzmianka, występującej u Knapiusza w Tezaurusie z r. 1621 z łacińskim odpowiednikiem mentio alicuius rei ‘wspomnienie jakiejś rzeczy’ i obocznych: wzminka z „Postyli„ M. Reja oraz Leopolity z Listu św. Pawła do Rzymian 1,9
i „Historii wszego świata” M. Bielskiego oraz wzmienka i zminka nieudokumentowanych z synonimiczną definicją ‘wspomnienie czego’ z niem. odpowiednikiem
Erwähnung; STL nie notuje. GD 37 daje odpowiednik ang. flash o podstawowym znaczeniu ‘błysk’ i news ‘wiadomości’, dosłownie ‘nowości’, choć słowniki przekładowe podają mention z łac. mentio, -onis. Jest to najmniejszy gatunek informacyjny, odpowiadający tylko na 3 pytania: kto?, co?, gdzie? GD 38 podają, że do niedawna
wzmiankę określano terminem depesza, szerzej zob. tamże.

Zapowiedź, nazywana też rusycystycznie zajawka (po rosyjsku ‘zgłoszenie, zapowiedzenie’, należy unikać jako żywego rusycyzmu1, nie notuje tego rzeczownika
SJP i inne języki współczesnego jęz. polskiego; terminu zapowiedź nie rejestruje
STL, według SJP X 708 to: 1) ‘ogłoszenie, oznajmienie czegoś, co ma nastąpić lub
obowiązywać’; 2) ‘informacja dotycząca numeru lub numerów programu widowiska,
audycji podawana przez spikera, konferansjera’; 3) ‘ogłoszenie publiczne w kościele o zamiarze wstąpienia określonych osób w związek małżeński (dla upewnienia się,
że nic nie stoi temu na przeszkodzie)’; 4) ‘oznaka czegoś, co ma nastąpić; wróżba,
symptomat’; 5) daw. a) ‘wyzwanie’; b) ‘zakaz, zawieszenie w działalności; klątwa’, notował Linde VI 859 w kilku znaczeniach: 1) ‘zapowiadanie, zapowiedzenie i to, co
1

HZ XLVIII (z r. 2004), s. 104 dopuszcza rodzime pochodzenie od podstawy za- i jawić się.
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zapowiadają, ogłaszają, zwiastują, oznajmują’; 2) ‘zapowiedź małżeństwa’; 3) ‘wyzwanie na pojedynek’; 4) ‘objawiony rozkaz, nakaz, przykaz’; 5) ‘zakazanie, zakaz, zabronienie, odmówienie, niedozwolenie’; 6) ‘areszt’. Według GD 42 zapowiedź to ‘informacja zamieszczana na pierwszych lub ostatnich stronach gazet lub czasopism, zachęcająca odbiorców do przeczytania danych artykułów, publikowanych w bieżącym
lub najbliższym wydaniu’; pojawia się także często w mediach elektronicznych. Znajduje się w niej najczęściej fragment publikacji lub czyjaś wypowiedź.

Życiorys, zwany inaczej przez GD 50 i n. sylwetką, portretem, postacią, główką,
zabrakło jednak dziś powszechnie służbowo obowiązującego c. v. (z łac. curriculum
vitae ‘bieg życia’, notowany w Dub I, skrótowo c. v. lub cv kwalifikowany jako książkowe ‘życiorys, zwłaszcza napisany według ustalonego schematu, składany przez osobę ubiegającą się o pracę’) z przykładami z okresu PRL-u i okresu przemian po r. 1989,
nieodnotowany w STL, definiowany przez SJP X 1467 1) ‘opis czyjego życia i działalności, biografia’, i 2) rzadkie ‘bieg życia, życie’, wyraz notował Linde VI 1202,
ale jako życiopismo, żywotopisarstwo objaśnione jako ‘biografia’.

Objaśnienie stosowanych skrótów
B
ChDE
GD
Dub
Jaros
Linde
MW
Plezia
SD
SF
SJP
STL
SW
SWil
HZ
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TŁUMACZENIA
– PROBLEMATYKA PRZEKŁADU
I ZASTOSOWANIE WE
WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH
Bożena Ugowska

stawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17,
poz. 141 z pózn. zm.) otworzyła przed Kaszubami niespotykane dotąd możliwości, nie tylko swobodnego używania i rozwijania własnego języka i tożsamości narodowej, kultywowania tradycji, ale również
finansowego wspierania inicjatyw zarówno związanych z edukacją,
jak i szeroko rozumianą wymianą informacji.
Patrząc na podział dotacji na stronach MSWiA Kaszubi mają liczną, a do tego skuteczną, konkurencję. Ponadto jedynie w pełni kaszubskojęzyczna działalność, poparta odpowiedniej klasy projektem, ma
szanse w rankingu beneficjentów. Stawia to przed wydawnictwami konieczność szczegółowego planowania publikacji i opracowania ich
w języku kaszubskim tudzież w dwujęzycznej wersji, jak np. stosuje
miesięcznik „Pomerania”, by owe środki otrzymać. Pomijając kwestie techniczne, niezwykle istotna jest lingwistyczna strona przedsięwzięcia. Jest to przede wszystkim swoiste wyzwanie dotyczące zarówno sfery tekstu, jak też tłumacza.
Literatura kaszubska doczekała się kilku znaczących dzieł tłumaczonych bądź skaszubionych (tym terminem określam wszelkie przekłady z języków nie będących językiem oryginału, a więc najczęściej
z j. polskiego) jak choćby: wydania Biblii i Ewangelii (ks. F. Grucza,
E. Gołąbek, o. Adam Sikora) „Sonety Krymskie”, „Pan Tadeusz” (St.

U
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Janke), Tryptyk Rzymski (Z. Jankowski). Niemniej nadal niezwykle ubogo przedstawiają się półki księgarskie i biblioteczne pod względem ilości dzieł literatury rodzimej i światowej w wersji kaszubskojęzycznej. Z pewnością na ten stan rzeczy
wpływa nie tylko brak tłumaczy, ale również ogólne zapotrzebowanie na literaturę,
choć z pewnością stanowiłaby urozmaicenie tekstów i treści prezentowanych dzieciom i młodzieży na lekcjach języka kaszubskiego.
Jak pisze Konstanty Gebert, przekład jest obecnością jednego języka w drugim,
jednej kultury w drugiej. Zwraca uwagę, że taki „kosmopolityzm nie jest antytezą
kultury narodowej, ale jej zwieńczeniem. Tylko kultury mocne, dojrzałe i płodne
potrafią być kosmopolityczne, bo wiedzą, że na wymianie mogą tylko skorzystać,
a nie stracić”1. Gebert postrzega kosmopolityzm jako otwarcie się na inną kulturę,
nawet jeśli nie będzie ona w pełni przekładalna bądź wiele rzeczy w przekładzie
zginie, niemniej brak owego otwarcia zawsze jest wymierzony przeciw własnej kulturze, a wynikać może z obawy, że jest słaba, zaściankowa i przegra na arenie międzynarodowej.

Wartość tłumaczeń w aspekcie kultury międzynarodowej
Karl Dedecius oprócz aspektu wartości kultury zwraca uwagę na jej cichego kreatora – tłumacza: „Kultura uniwersalna zakłada wielojęzyczność. Nad tym pracują niezmordowanie, często jak nawiedzeni, przeważnie bezinteresownie, zawsze źle opłacani i niedocenieni – tłumacze. Zbywa się ich pięknymi epitheta ornans: „budowniczowie mostów pomiędzy narodami“. Słowami Friedricha Rückerta: „ambasadorowie «światowego pojednania»“. Ambasadorowie kultur. Piękne nowe porównanie,
epitheton ornans, znalazłem u kogóżby innego jak nie u Goethego. Czytamy u niego, że „tłumaczenie jest niby ożywienie na nowo. Grzeczny, wdzięczny ukłon wobec sztuki tłumaczenia”2.
Jeszcze jednym fragmentem wypowiedzi owego niezmordowanego tłumacza
dzieł literatury słowiańskiej, w szczególności polskiej się posłużę (a czas jego największej aktywności literackiej przypadał na niełatwe lata powojenne, czas wrogości wobec narodu niemieckiego, nie wspominając nawet o jego osobistych doświadczeniach z niewoli w sowieckim obozie): „Nie zapomnijmy, że jeśli robimy coś dla
obcego języka, to czynimy przede wszystkim coś dla naszego własnego języka.
Śmiem twierdzić, że język i literatura niemiecka czerpie wiele z wielojęzyczności
jej autorów, gdyż ich pisanie to jednocześnie myślenie w wielu językach i światach;
1
K. Gebert, Żyd wieczny tłumacz, [w:] Przekładając nieprzekładalne..., red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
2
K. Dedecius, Tłumaczenie jako ożywienie na nowo. Wykład okolicznościowy, www.bosch-stiftung.de
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w ten sposób nasze pola znaczeniowe, składniki zdań, systemy ich budowy stają się
bardziej różnorodne, a różnorodność to bogactwo (...). Na dokładne badanie zasługuje kwestia, ile język Günthera Grassa zawdzięcza językowi kaszubskiemu, język
Siegfrieda Lenza i Johannesa Bobrowskiego – pruskiemu, język Horsta Bienka – śląskiemu z pogranicza polsko-niemieckiego czerpiącemu z obu języków, język Paula
Celana – rumuńskiemu, rosyjskiemu, talmudycznemu”.3
Niewątpliwie słuszne są wszelkie wyrazy uznania i szacunku kierowane pod adresem tłumaczy zważywszy jak trudnych zadań w zakresie warsztatu pracy się podejmują. Językoznawcy, krytycy literaccy, a i sami tłumacze wielokrotnie zwracają
uwagę na liczne problemy związane z różnymi aspektami tłumaczonego tekstu, niezależne od doskonałej znajomości języka i wysokich kompetencji. Z uwagi na wielość zagadnień przybliżę tylko niektóre z nich, istotne jednak moim zdaniem dla tłumacza kaszubskiego, gdyż nawet jeśli pochyla się nad tekstem polskojęzycznym,
musi zmierzyć się z wieloma spośród poniższych trudności.
Pierwszym zadaniem i związaną z nim trudnością jest wybór odpowiedniej strategii tłumaczenia. Umberto Eco pisał, iż „tłumacz nie tłumaczy tekstu na podstawie
słownika, lecz na podstawie historii obu literatur”. Trudno nie zgodzić się ze słowami włoskiego filozofa i pisarza, który zwraca uwagę, że ekwiwalencja przekładu nie
jest równoznaczna z dosłownym tłumaczeniem. Uważa on, że „przekład nie jest związany wyłącznie z kompetencją lingwistyczną, lecz również z kompetencjami intertekstualnymi, psychologicznymi i narracyjnymi. Stąd też tłumacz jest ciągle zmuszany do wychodzenia poza kompetencje lingwistyczne do spektrum kulturowego. Wskutek tego przekłady nie stanowią porównania między dwoma językami, lecz interpretację tekstów w dwóch różnych językach”4.
Ewa Kalinowska dodaje: „praca tłumacza będzie zawsze poszukiwaniem ekwiwalentów w celu osiągnięcia jak największej zgodności tekstu docelowego z tekstem wyjściowym. Wynikiem poszukiwań będzie wybór ekwiwalentów już istniejących lub też zaproponowanie neologizmu.”5

Strategie tłumaczenia tekstu
Monika Rodkiewicz, tłumacz j. niemieckiego, na swojej stronie internetowej przedstawia kilka strategii translacyjnych ważnych w kontekście ekwiwalencji tekstu.
Problemy z dokładnym przełożeniem dzieła mogą występować w związku z różnicami kulturowymi, semantycznymi oraz gramatycznymi. Uwzględniając owe
3

tamże
http//mLingua.pl – Problem z dynamiczną ekwiwalencją w tłumaczeniach, Fatima Ibrahim
Ahmed Al Menoufy tłum.: Joanna Wołyńska
5
E. Kalinowska, Tłumaczenia, http://www.ceco-fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Traductions-Ewa_KALINOWSKA.pdf.
4
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różnice w przekładzie zawsze możemy mówić o utracie informacji (opuszczeniu),
dodaniu informacji (uzupełnieniu), lub też o jej substytucji.
Uzupełnienie stosuje się wówczas, gdy jest ono konieczne dla poprawnego zrozumienia tekstu przez czytelników. Najczęściej tłumacz dopowiada pewne informacje, które związane są z kulturą bądź historią, a bez których tekst przetłumaczony
nie jest jednoznaczny. Dodatkową informację może on umieścić w tekście, bądź
w przypisach.
Kolejną strategią jest opuszczenie, które stanowi „odwrotność” uzupełnień. Pominięcie jakiegoś słowa nie powinno wpływać na jakość przekładu. Opuszczenie
stosuje się w sytuacjach, gdy wierne przetłumaczenie wszystkich słów wprowadziłoby niejednoznaczność i nieskładność tekstu. Do najczęstszych przypadków pominięcia zalicza się np. opuszczanie zaimków osobowych, które przywoływane zbyt
często mogłyby doprowadzić polskiego czytelnika do irytacji.
Różnice gramatyczne, leksykalne, strukturalne, składniowe wymagają od tłumacza zastosowania substytucji, w oparciu o zasadę ekwiwalencji funkcjonalnej. Często przywołuje się tutaj przykład zamiany liczby lub osoby np. w języku polskim mówimy: Czy może Pan? – używamy więc 3 osoby liczby pojedynczej. Przekładając
to na j. angielski otrzymujemy zwrot w 2 os. liczby poj. Sir, can you? Podobna sytuacja występuje w j. kaszubskim, choćby w formach pluralis maiestaticus.
Teoria ekwiwalencji przekładu jest niezwykle istotna, gdyż pozwala czytelnikom poznawać „odległy świat” innych kultur. Na koniec jeszcze raz oddajmy głos
Eco, który napisał, że warunkiem wcielenia w życie tłumaczenia jest to, iż „musi ono
wywołać ten sam efekt co oryginał”.6

Problemy związane z tłumaczeniem
W procesie tłumaczenia oprócz wyboru odpowiedniej strategii translacji, najwięcej
problemów stwarza sam tekst jako jedność języka i treści. Ewa Tabakowska zwraca jeszcze uwagę, powołując się na teorie Langackera na podstawowe założenie opisu języka, w którym „struktura gramatyczna z samej swojej najgłębszej istoty i natury jest symboliczna”, co wpływa na nie tyle pisaną, co odczuwalną „atmosferę”
tekstu literackiego, którą tłumacz musi również oddać w przekładzie.7
Usystematyzowane zestawienie najczęstszych trudności tłumaczy, których następstwem mogą być błędy w przekładzie, przedstawia Ewa Kalinowska. Należą
do nich m. in.:
6

http://tlumacz-krakow.eu
E. Tabakowska, Struktura wydarzenia w literackim tekście narracyjnym jako problem przekładu,
[w:] Przekładając nieprzekładalne..., red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
7
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a. interferencja – czyli wpływ jednego języka na drugi = interferencja zewnętrzna;
n polega na zastosowaniu w komunikacie, tekście docelowym formy językowej
charakterystycznej dla języka wyjściowego; może mieć charakter fonetyczny (tzw. „obcy akcent” przy wypowiedziach ustnych), leksykalny, morfologiczny, składniowy, stylistyczny (odwzorowywanie kolokacji jednego języka w drugim) lub typograficzny (np. w nagłówkach listów stosuje się, w zależności od języka, wykrzyknik lub przecinek); – interferencję j. angielskiego nazywa się anglicyzmem, niemieckiego – germanizmem, francuskiego
– galicyzmem, itd.
b. kalka – polega na odwzorowaniu w tekście docelowym struktury semantycznej i/lub formalnej jednostki języka wyjściowego; np. White House = Biały
Dom;
n w ograniczonym zakresie (jak w powyższych przykładach), kalki są zjawiskiem koniecznym i możliwym do zaakceptowania; jednak już odwzorowywanie struktur, składni języka wyjściowego przy tłumaczeniu na język docelowy, okazuje się najczęściej błędem;
c. fałszywi przyjaciele – słowo w danym języku, które z punktu widzenia morfologii i ortografii wygląda lub brzmi podobnie jak słowo w innym języku, ale jego znaczenie leksykalne jest zupełnie inne; mogą to być homografy: dom (niem.
i pl.) lub częściowe homografy: ewentualnie (pl) i eventually – ostatecznie (ang.),
w j. kaszubskim i polskim mamy np. słowa: sklep i góra;
n „fałszywi przyjaciele” są zjawiskiem wszechobecnym i wielopostaciowym,
próby sporządzenia „inwentarzy” okazały się niemożliwe: jedynym wyjściem
dla tłumacza jest zachowanie maksymalnej czujności, ostrożności, nieufności co do własnych umiejętności, jak też wyrobienie nawyku sprawdzania
w słownikach lub/i innych źródłach nawet najprostszych wyrazów (co do których wydaje się, że nie ma żadnych wątpliwości);
d. kolokacje8 – stałe związki wyrazowe, kompozycje dwóch lub kilku słów, zbudowane wg reguł łączliwości, właściwych dla danego języka;
n łączliwość poszczególnych składników jest dość silna, a dla użytkowników
języka niemal obligatoryjna np. paczkę lub list się nadaje, armią się dowodzi, przedsiębiorstwem się kieruje, podanie się składa;
– norma językowa wymaga stosowania kolokacji w określonych sytuacjach;
chodzi zatem o wyrażenia i zwroty stereotypowe, które stosuje się automatycznie;
8
Historycznie termin kolokacje był używany w dwu innych znaczeniach: 1. jako wyłączny związek frazeologiczny; 2 w tradycyjnym słowotwórstwie zjawisko to je nazywane słowotwórczym zestawienim, np. dzika róża, maszyna do pisania, a we frazeologii stałymi frazeologicznymi związkami, np. w języku polskim wyrażenie wyjść za mąż oznacza tyle, co zawrzeć związek małżeński, ale w odniesieniu
do kobiety.
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– błędy polegają na tłumaczeniu poszczególnych składników kolokacji,
a nie jej całości; może tu dojść do tzw. szoku kolokacyjnego – kolokacja
przetłumaczona dosłownie będzie na pewno brzmiała nienaturalnie, a często absurdalnie lub, w sposób niezamierzony, śmiesznie;
e. idiomy – ustalona konstrukcja językowa, charakterystyczna dla danego języka,
nie mająca dosłownego odpowiednika w innym języku;
n tłumaczenie idiomów – to poszukiwanie dla danego idiomu odpowiednika,
ekwiwalentu idiomatycznego w języku docelowym; nie może to być, w żadnym razie, substytucja poszczególnych elementów tekstu wyjściowego –idiomy stanowią ekwiwalenty jako całość;
f. archaizmy9 – tekst archaiczny – powstał przed kilkoma wiekami; przez słownictwo, składnię i pisownię, jest natychmiast rozpoznawalny jako dawny przez rodzimego użytkownika języka; – tekst archaizowany – „udaje”, że jest tekstem dawnym (np. Sienkiewicz, przekłady Boya z francuskiej literatury średniowiecznej);
n tłumacz musi zadecydować: czy tekst archaiczny należy przy tłumaczeniu
modernizować, czy archaizować – odpowiedź nie jest wcale prosta i jednoznaczna: decyzja tłumacza powinna zależeć od rodzaju tekstu i adresata; teksty rzeczowe i źródłowe (gdzie treść dominuje nad archaiczną formą) można
ostrożnie modernizować;
n dla tłumacza trudność stanowi rozpoznanie archaizmów oraz ich kwalifikacja; rzadko zdarza się, aby dwa języki dysponowały odpowiadającymi sobie
archaizmami (różne języki starzeją się w różnych miejscach systemu);
n dodatkową trudnością jest „poruszanie się” w języku dawnym, nawet ojczystym – przy dobrej znajomości języka/języków tłumacz rozumie dawną leksykę i składnię, lecz najczęściej nie potrafi posługiwać się takim językiem
swobodnie i w sposób naturalny
n zarówno przy tłumaczeniu tekstów archaicznych, jak i archaizowanych, należy
unikać stosowania pojęć anachronicznych – tzn. takich, które nie istniały, wtedy gdy powstawał tekst (lub w okresie, na jaki dany tekst jest „stylizowany”);
n zgodnie z zasadą kompensacji, archaizmy nie muszą konieczne występować
w tych samych miejscach obu tekstów;
g. neologizmy – nowo utworzony lub niedawno zapożyczony wyraz, termin, wyrażenie;
n neologizmy tworzy się zazwyczaj za pomocą środków słowotwórczych typowych dla danego systemu językowego, np. wieżowiec, szalikowiec, dresiarz zostały utworzone zgodnie z zasadami słowotwórstwa polskiego;
9
Archaizmy to wszelkie wyrazy, konstrukcje składniowe bądź związki wyrazowe, które już wyszły z użycia.. Archaizmami zwiemy również wyrazy w przestarzałej formie, a choć są jeszcze używane, to postrzega się je jako dawne. Ze względu na funkcję, a. dzieli się na: fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, leksykalne, znaczeniowe, frazeologiczne, składniowe.
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system każdego języka dysponuje niewykorzystanymi możliwościami, co daje szansę na tworzenie neologizmów, np. dlaczego nie powiedzieć chlujny
i mrawy (obok niechlujny i niemrawy)? lub babyga (obok dziadyga)?;
n może to być także nowe znaczenie już istniejącego wyrazu (patrz – neosemantyzacja), np. burak = ktoś nieokrzesany, nie umiejący się zachować;
n znane jest także pojęcie neologizm absolutny = twór całkowicie (pozornie)
oderwany od systemu; oderwanie jest pozorne, bo nawet neologizmy absolutne sugerują jakieś znaczenie (poprzez skojarzenia związane z postacią tekstu
np. – Lem, Tuwim w literaturze polskiej)
n pojęcie neologizmu łączy się nierozerwalnie ze zjawiskiem kreatywności w procesie tłumaczenia; tłumacz staje się tutaj nie odtwórcą, lecz współtwórcą;
h. nazwy własne
n odnoszą się do ludzi (postaci historycznych, osób znanych i zwykłych śmiertelników, postaci literackich), zwierząt (domowych, zwierzęcych bohaterów
książek i filmów), miejsc (państw, miast, rzek itd., oraz miejsc „własnych”,
z którymi jest się związanym sentymentalnie), przedmiotów (domów, samochodów, zabawek, dzieł sztuki);
n mogą to być także nazwy partii politycznych, tytuły książek, filmów itp.;
n regułą jest nietłumaczenie nazw / imion własnych i przenoszenie ich bezpośrednio do tekstu docelowego;
n wyjątek: niektóre nazwy mają swoje odpowiedniki w obu językach, np. Paris – Paryż, Marseille – Marsylia, Descartes – Kartezjusz;
n bardzo trudnym problemem jest zidentyfikowanie nazw własnych znaczących
(intencjonalnych) oraz próba tłumaczenia/przekazania ich znaczenia (skojarzenia jakie wywołują) odbiorcom tekstu docelowego, np. biznesmen noszący nazwisko Szczuka, maskotka nazywana przez dziecko Pusio, czy też chirurg o nazwisku Boucher;
i. obscena, wulgaryzmy
n tłumaczenie wulgaryzmów, przekleństw, wyzwisk wymaga wielkiego wyczucia, głównie przy określaniu stopnia wulgarności danego terminu czy wyrażenia; najczęściej stosowane wulgaryzmy odnoszą się do sfery fizjologicznej, seksualnej lub fekalnej, np. w polskim czy francuskim, częściej będzie
chodziło o sferę seksualną, w niemieckim – fekalną;
n stopień wulgarności podobnych określeń może być różny w różnych językach, np. polskie gówno jest bardziej wulgarne niż francuskie merde;
n tłumacz musi rozpoznać dany termin jako wulgaryzm, odpowiednio go zaszeregować i wybrać odpowiednik w języku docelowym – unikając z jednej
strony odpowiednika bardziej wulgarnego niż oryginał, lub zbyt łagodnego,
z drugiej strony;
n należy również pamiętać o tym, że wulgaryzmy i obscena są zmienne kulturowo, środowiskowo i pokoleniowo, np. uważane obecnie za wulgarne
n

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:52

Page 215

Referaty

215

fuck (ang.) lub foutre (fr.) były słowami całkowicie neutralnymi co najmniej
do XVI./XVII. wieku.10
Kalinowska wskazuje również na problemy specyficzne, związane z tłumaczeniem,
wynikające z doświadczenia w tłumaczeniu tekstów francuskich na j. polski, m. in.:
n

n

n

n

n

n

n

deklinacja w języku polskim wymaga swego odpowiednika w postaci przyimków (lub ich braku) w języku francuskim; trudną kwestią jest konstrukcja czasowników – wymagających dopełnienia bliższego lub dalszego;
konieczność umieszczania w zdaniach francuskich form osobowych czasowników, poprzedzanych obowiązkowo przez zaimek osobowy; we francuskim zdaniu zawsze musi znaleźć się podmiot – choćby tzw. gramatyczny (podczas gdy
w polskim możliwe i poprawne są zdania bezpodmiotowe), np. lubisz jeździć
do Francji – tu aimes voyager en France, tu można palić – ici on peut fumer;
liczebniki główne i porządkowe są używane inaczej w języku polskim, inaczej
we francuskim: liczebniki porządkowe pojawiają się dużo częściej w polskich wyrażeniach, zdaniach – np. druga strona, page deux; Henryk IV (czwarty) – Henri IV (quatre);
konstrukcje czasownikowe wyrażające czynność przyszłą lub przeszłą – pojedzie wkrótce za granicę / właśnie wyszedł z biura – tłumacząc je na francuski użyjemy konstrukcji futur proche, passé récent pomijając okoliczniki czasu, obecne
w zdanaich polskich – il va aller à l’étranger / il vient de quitter le bureau;
czasowniki zwrotne (lub niezwrotne): czasowniki o bliskim (jednakowym) znaczeniu w języku polskim i francuskim będą się często różniły pod tym względem,
np. wstawać – se lever, palić się – brûler, ruszać się – bouger;
specyficzne użycie trybów i czasów w języku polskim i francuskim: we francuskim są używane tzw. czasy „uprzednie” (passé antérieur, futur antérieur), nie
istniejące w polskim; konieczne jest dokładne zrozumienie różnicy użycia dwóch
form czasu przeszłego dokonanego we francuskim (passé composé oraz passé
simple); szczególną uwagę należy zwrócić na konstrukcje i wyrażenia, które we
francuskim będą wymagały użycia trybu subjonctif, nie mającego żadnego odpowiednika w polskim; tryb warunkowy / conditionnel jest nieco inaczej używany w języku polskim i francuskim;
szyk zdania: dość luźny w języku polskim, natomiast sztywny wg typowej składni francuskiej, np. po polsku możemy powiedzieć Walizki kontroluje celnik – we
francuskiej wersji tego zdania, na pierwszym miejscu musi znaleźć się podmiot,
potem orzeczenie, na końcu – dopełnienie: Le douanier contrôle les valises (nigdy inaczej);

10
E. Kalinowska, Tłumaczenia Traductions, http://www.ceco-fipf.eu/IMG/pdf/SKRYPT_Traductions-Ewa_KALINOWSKA.pdf.
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wiele innych problemów „pomniejszych”, jak np. swoiste nadużywanie w języku polskim zaimków przymiotnych wskazujących (ten problem, ta sprawa), konstrukcje imiesłowowe (dużo częściej występujące w polskim niż we
francuskim), aspekt przechodniość czasowników/nieprzechodniość, aspekt
czynności dokonanej i niedokonanej wyrażane inaczej w polskim i francuskim (...) 11

Wikipedia pod hasłem tłumaczenie (przekład) wymienia w skrócie liczne trudności
związane z procesem tłumaczenia w podziale na: problemy z tekstem źródłowym,
problemy językowe oraz inne. Niektóre zostały już wymienione w pracach autorów
cytowanych powyżej, niemniej dla usystematyzowania i skategoryzowania omawianych zagadnień, przedstawię je w proponowanym podziale:
Problemy z tekstem źródłowym:
n teksty nieczytelne lub trudne do czytania;
n teksty źle wydrukowane bądź zawierające błędy ortograficzne;
n zmiany wprowadzane do tekstu podczas procesu tłumaczenia;
n teksty niedokończone;
n teksty źle napisane (wieloznaczne lub niezrozumiałe);
n brak odnośników w tekście (np. tłumacz musi przetłumaczyć podpisy do brakujących obrazków);
n tekst źródłowy zawiera tłumaczenie cytatu, który na początku był napisany w języku oryginalnym, a tekst oryginalny jest niedostępny, co sprawia, że tłumaczenie jest prawie niemożliwe;
n oczywiste nieścisłości w tekście źródłowym (np. „prehistoryczne ruiny buddyjskie”, podczas gdy buddyzm nie był znany w czasach prehistorycznych).
Problemy językowe:
n dialekty i neologizmy;
n niewytłumaczone akronimy i skróty;
n nazwy własne ludzi, organizacji, miejsc, itd. (często jest jednak tak, że istnieją
już oficjalne tłumaczenia w języku docelowym, ale jeśli nie są zamieszczone
w tekście źródłowym, mogą być trudne do znalezienia);
n niezrozumiały żargon;
n nieznane idiomy;
n gwara;
n różnice stylistyczne takie jak zwroty istniejące w tekście źródłowym, których odpowiedników brakuje w tekście docelowym;
n różnice pomiędzy dwoma językami dotyczące znaków przestankowych;
11

E. Kalinowska, op. cit.
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interferencja językowa, czyli podświadome mylenie cech jednego języka z drugim (klasyczny przykład: angielskie słowo „eventually” ma znaczenie przeciwstawne w stosunku do polskiego słowa „ewentualnie”);
błędy językowe (ortograficzne, gramatyczne) w tekście źródłowym – tłumacz
musi rozstrzygnąć, czy są celowym zamiarem autora tekstu źródłowego (np. wypowiedzi niewykształconego bohatera powieści), czy też jego błędem, i w drugim przypadku tłumaczyć tekst, jakby ich nie popełniono, a w pierwszym starać
się je oddać w języku docelowym.

n

n

Inne:
n rymy, kalambury i tempo poetyckie;
n subtelne, ale ważne własności językowe jak eufonia lub dysharmonia;
n bardzo specyficzne odnośniki kulturalne;
n humor;
n słowa, które są zwykle używane w jednej kulturze, ale nie są znane przez kogoś
niewykwalifikowanego w innej kulturze, np. w chińskim 芬多精 (fen1 duo1 jing1) oznacza ‘pyretrum’ (naturalny środek owadobójczy) – wyraz ten zwykle wymaga dodatkowego wyjaśnienia;
n stosowanie terminologii fachowej (np. medycznej, technicznej);
n problemy związane z nazwami wielkich liczb (np. 109 w języku angielskim to ‘billion’, a w polskim ‘miliard’, a z kolei 1012 to odpowiednio ‘trillion’ i ‘bilion’), sposobem zapisu dat (zapis 11/1/1972 w USA oznacza ‘1 listopada 1972 r.’, a w Wielkiej Brytanii ‘11 stycznia 1972 r.’, a czasem także ‘1 listopada 1972 r.’) etc.;
n nieznajomość kontekstu użycia danego słowa w tekście oryginalnym – np. w języku francuskim słowo defile oznacza ‘cieśninę’, ‘wąwóz’, ‘parów’ i ‘jar’; w 1808
przy tłumaczeniu z francuskiego opisu bitwy pod Somosierrą użyto słowa ‘wąwóz’ zamiast ‘ciaśnina’, które o wiele lepiej opisywało ukształtowanie terenu bitwy, którego jednak tłumacz nie widział.12

Tajemnice nieprzetłumaczalności
Na jeszcze jeden aspekt problemowy translatoryki zwraca uwagę dr Danuta Stanulewicz w artykule „Nieprzetłumaczalność światów: indiańskie i europejskie opisy
rzeczywistości”, posługując się bardzo wyrazistym przykładem, powstałej w procesie innej niż europejska etnogenezy, kultury indiańskiej. Na podstawie badań, jako
przyczyny wzajemnej nieprzetłumaczalności świata europejskiego i indiańskiego
autorka wskazuje: odmienne pojmowanie czasu (w niektórych plemionach dobrze
są znane takie pojęcia jak dzień, miesiąc i rok, ale nie ma tygodni, godzin czy
12

pl.wikipedia.org/wiki/Tłumaczenie_(przekład)

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5

218

2012-01-29

22:52

Page 218

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

sekund, gdyż nie występują one w naturze) i przestrzeni (całkowicie inne pojmowanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości), różnice w używaniu czasowników i rzeczowników (rzeczowniki służą tylko do nazywania konkretnych rzeczy, wszystkie
abstrakcyjne pojęcia, zjawiska atmosferyczne, emocje, relacje między ludźmi, a nawet najbliższa rodzina jest wyrażana czasownikami lub formami czasownikowymi
np. żona to ta, która dba o twoje serce), a także odmienną wizję sił nadprzyrodzonych i ich wyrażanie w języku (indiańskie określenia Boga są formami czasownikowymi).. Ponadto języki indiańskie są lepiej przystosowane do opisywania zjawisk fizycznych13 (dzięki bogactwu czasownikowego opisywania zjawisk czy procesów fizycznych, paradoksalnie język angielski jako język posiadający więcej form rzeczownikowych fałszuje opis zjawisk i stanów fizycznych). Bardzo inspirującym jest
również stwierdzenie, że nie da się prawidłowo przetłumaczyć indiańskiego milczenia, bo występuje podczas innych okoliczności, najczęściej w sytuacjach niepewnych i niepokojących albo co innego oznacza. Ponadto traktuje się je jako oznakę doskonałości i wewnętrznej równowagi14.
Podobne podejście prezentują A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz stwierdzające, iż
„problem nieprzekładalności polega na istnieniu lub nie w kulturze docelowej fragmentu rzeczywistości, do której to słowo czy pojęcie odsyła w języku źródła”15.
Z kolei Lebiedziński stoi na stanowisku, że „nieprzetłumaczalne bywają nie słowa, ale behawioralna, sensoryczna rzeczywistość człowieka”, rozumiana jako okaz
mentalności określonej zbiorowości lub jako sama zbiorowość.16
Z kolei O. Wojtasiewicz zauważa, iż „nieprzekładalność może dotyczyć jedynie
pewnych wypadków szczególnych, może nawet bardzo licznych, ale dających się
zinterpretować jako wyjątki od ogólnej zasady przekładalności z jednego języka
na drugi”17.
Badacze zjawiska raczej zgodni są co do typowych rodzajów nieprzekładalności,
mianowicie wskazują:
n
n

n

elementy emocjonalne, opierające się na skojarzeniach, osadzone w rodzimej kulturze;
elementy kulturowe, nazwy i zwroty związane z organizacją życia w kraju kultury wyjściowej, obyczaje i przyzwyczajenia, aluzje do kultury, literatury i historii kraju wyjściowego;
gry słowne, rymowanki, żarty językowe;

13
D. Stanulewicz, Nieprzetłumaczalność światów: indiańskie i europejskie opisy rzeczywistości
[w:] Przekładając nieprzekładalne..., op. cit.
14
tamże.
15
A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996, UAM.
16
H. Lebiedziński, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981, PWN.
17
O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1992, TEPIS.
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przysłowia – w ich przypadku najczęściej doszukuje się ekwiwalentu w języku
docelowym;

Powyższe problemy wskazują na konieczność wysokich kompetencji językowych,
wrażliwości emocjonalnej, szerokiej wiedzy ogólnej o świecie, a w szczególności
o kulturze i historii kraju języka wyjściowego i docelowego.
Analizując treści zawarte w tekstach kaszubskich tłumaczonych w miesięczniku „Pomerania” oraz prezentowane na antenie Radia Kaszëbë czy Radia Gdańsk, można się doszukać licznych błędów semantycznych, konstrukcyjnych, znaczeniowych,
gramatycznych itp., wynikających z niemal wszystkich powyżej wymienionych trudności z przekładem. Kwestią zasadniczą są również kompetencje językowe oraz prawidłowa wymowa fonemowa prezenterów radiowych czy telewizyjnych.
Wydawałoby się, że większość tłumaczonych tekstów zamieszczanych w prasie
bądź płynących z odbiorników RTV, których językiem wyjściowym jest mowa ojczysta, nie powinna nastręczać trudności. Jednakże kaszubszczyzna, mimo oczywistych podobieństw, w wielu kwestiach językowych różni się znacząco. Efektem nieznajomości lub nieuwzględniania owych różnic jest krytyka języka tłumaczeń czy
też języka szeroko pojętych mediów kaszubskojęzycznych.
Należy przy tym pamiętać, że najwięcej tekstów tłumaczonych wcale nie występuje w prasie, radiu, telewizji czy kolejnych pozycjach książkowych, ale w internecie. Oprócz portali, pojedynczych stron prywatnych czy też promocyjnych, blogów,
mamy również programy, jak choćby klawiaturę kaszubską oraz systemy operacyjne np. Linux. O ile słowo publicystyki łatwe jest do poddania ocenie, wskazania koniecznych zmian i poprawek, a poprzez to udoskonalania, o tyle nad treściami zamieszczanymi w internecie nie ma żadnego nadzoru, częstokroć ich autor jest sam
sobie zarówno redaktorem jak i korektorem, zaś czytelnik nie ma żadnej wiedzy
o ich twórcy.
Zamiast podsumowania pragnę podzielić się pewnym marzeniem, mianowicie,
by księgarskie półki na Pomorzu zapełnione były co najmniej w połowie kaszubskojęzycznymi wydawnictwami, zaś ilość i wartość publikacji czy audycji w rodnej mowie na tyle wysoka, by tłumacze z zagranicy tłumnie starali się o możliwość przybliżenia ich mieszkańcom swoich ojczyzn.
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LITERATURA KASZUBSKA
W INTERNECIE.
WYDAWNICTWA,
UGRUPOWANIA, TWÓRCY
Daniel Kalinowski

iteratura kaszubska od kilku lat obecna jest w najnowszym medium
komunikacyjnym – internecie. Pod terminem „literatura kaszubska” rozumiem tutaj przede wszystkim teksty artystyczne napisane
po kaszubsku oraz wypowiedzi krytyczno-literackie albo naukowo-badawcze dokonujące ocen tego rodzaju twórczości. W krąg interesującego mnie materiału nie wchodzi zatem kaszubskojęzyczna prasa
czy teksty użytkowe.
W porównaniu z tradycyjnymi formami wydawnictw zwartych
i periodyków internetowe reprezentacje literatury kaszubskiej nie są
szczególnie liczne. Ze względu jednak na technikę sposobu udostępniania materiałów wcale nie ma potrzeby, aby istniejące witryny należało ciągle uzupełnić nowymi. To raczej od wizualnej i treściowej
atrakcyjności strony internetowej już istniejącej oraz technicznej dostępności do niej zależy czytelniczy odbiór.
O treściowym aspekcie problematyki będzie poniżej, teraz zaś na zasadzie zasygnalizowania problemu, trzeba podkreślić, iż kwestia technologiczna w dostępie do literatury kaszubskiej nie sprowadza się tylko do parametrów kanału przesyłowego czy liczebności komputerów
z dostępem do internetu. Myślę bowiem tutaj o zestawie zjawisk, które
można rozpatrywać albo z punktu widzenia socjologii literatury1 oraz

L

1
W kręgu socjologii literatury, red. A. Mencwel, Warszawa 1980, t. 1: np.
L. Goldmann, Socjologia literatury: stan obecny i zagadnienia metodologiczne oraz
np. w t. 2: R. Escarpit, Sukces i przetrwanie w literaturze; J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956–1980. W: tegoż, Teksty i teksty, Warszawa 1990.
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poetyki odbioru2. Nie wchodząc obecnie głębiej w te kwestie, warto zauważyć zróżnicowanie użytkowników medium cyfrowego i wiążący się z tym specyficzny odbiór literatury. Pierwsza konsekwencja takiego stanu rzeczy polega na generacyjnym zróżnicowaniu czytelników. Chodzi tutaj o to, że odbiorca pokolenia średniego i starszego przy percepcji tekstów kaszubskich sięga raczej ku tradycyjnym formom publikacji, natomiast odbiorca młody zdecydowanie chętniej poznaje literaturę
poprzez formy internetowe i właśnie ktoś taki staje się jej dominującym kreatorem
i konsumentem3. Konsekwencja druga to sytuacja percepcji dzieła literackiego publikowanego w internecie. Jest ona dla literatury o tyle specyficzna, że pozytywnie
motywuje do odbioru form literackich krótkich i „łatwych” treściowo, zaś nie sprzyja odbiorowi form kompozycyjnie rozbudowanych i trudnych w czytaniu. Stąd w konsekwencji swobodniej w medium internetowym ujawnia się liryka lub krótkie formy epickie, zaś rzadziej dramaturgia czy wielowątkowe powieściopisarstwo4.
Pozostawiając na razie kwestie komunikacyjne i medioznawcze, wróćmy do obecności literatury kaszubskiej w internecie. Można więc pisać o „cyfrowej” obecności literatury kaszubskiej, dzieląc formy jej występowania ze względu na status
nadawcy, który ją udostępnia. Dzięki takiemu podziałowi wyszczególnić można strony internetowe inicjatyw edukacyjnych-informacyjnych, oficyn wydawniczych, ugrupowań literackich oraz poszczególnych autorów piszących po kaszubsku. Owe cztery typy manifestowania się twórczości kaszubskiej w różnym nasileniu przynoszą
ze sobą pełne, bądź skrócone wersje tekstów lub komentarze do nich.

Wśród internetowych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych
W pierwszej z wydzielonych grup literatura kaszubska pojawia się wyraziście jako jeden z elementów większego projektu internetowego. Myślę tutaj o takich portalach
jak: kaszubski odpowiednik Wikipedii (csb.wikipedia.org), Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna (kaszubia.com), czetnica.org, skarbnicakaszubska.pl czy strona internetowa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego lub
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
2
M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977; E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965. Część I. Strategie liryczne, Warszawa 1982; Tegoż, Poezja polska w latach 1939–1965. Część II. Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.
3
Czynione tutaj uwagi konfrontowane z naukowym, socjologicznym punktem widzenia nie mogą
być silnym czynnikiem badawczym. Określam je zatem intuicją socjologa literatury. Nie opisuję obwarowanych postępowaniem naukowym (ankiety, wywiady, dane statystyczne) potwierdzonych faktów,
a raczej wskazuję na tendencje i kierunki rozwoju czytelnictwa w internecie.
4
W tym miejscu ponownie zaznaczam, iż opisuję tendencję kompozycyjną i gatunkową, lecz nie
generalną zasadę obejmującą wszystkie przykłady literatury kaszubskiej. Można przecież w internecie
odnaleźć publikację pokaźnych rozmiarów epiki.
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Najwyrazistsze i mające na celu stały rozwój to: kaszubi.pl, kaszubia.com, czetnica.org oraz skarbnicakaszubska.pl. Pierwszy z portali kaszubi.pl związany jest z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i jako taki przedstawia wieloaspektową działalność środowiska kaszubskiego. W zakresie interesującej mnie
tematyki literatury kaszubskiej najważniejszą zakładką tego portalu jest dział związany z „Pomeranią”5. To tutaj można mieć wgląd w zawartość najważniejszego czasopisma związanego z Pomorzem i Kaszubami i zapoznać się tak z twórczością literacką, jak i omówieniami czy recenzjami. Jak dotąd, zeskanowano wszystkie numery periodyku od 1965 do 1978 roku oraz od 1985 do 1987 roku. Od kilku lat jedynie w zapowiedzi istnieje na stronie informacja, iż dalsze numery „Pomeranii”
będą dostępne w internecie. Warto byłoby wreszcie spełnić ową deklarację, gdyż dałoby to użytkownikom sieci szeroki dostęp do literatury kaszubskiej publikowanej
z odpowiedzialnością i namysłem.
Po portalu istniejącym dzięki finansowemu i organizacyjnemu zapleczu dużej organizacji społecznej, warto zauważyć i docenić inicjatywy prywatne. Myślę tutaj
o stronie kaszubia.com powstałym w połowie 2001 roku dzięki pracy Marka Kwidzińskiego, który sam zresztą przedstawił w 2008 roku powody powołania tego medium6. Portal początkowo był prowadzony w języku polskim i częściowo niemieckim, od 2005 roku pojawiła się wersja kaszubska, zaś od 2008 roku wersja angielska dzięki tłumaczeniom Jerzego Hinza. Kaszubia.com powstał jako prywatny projekt informacyjny, mający dać użytkownikowi sieci internetowej wgląd w tradycje
kulturowe Kaszub. Materiały w różnych wersjach językowych portalu różnią się między sobą, najskromniej zaś wygląda dzisiaj strona niemieckojęzyczna. Natomiast
na wersji polskiej i kaszubskiej treści są zbliżone, choć np. krótkich biogramów autorów literatury kaszubskiej jest więcej w wersji kaszubskiej aniżeli w polskiej. Z kolei w wersji polskiej najpełniej wyglądają naukowe opracowania dotyczące historii
języka kaszubskiego. Pojawiają się tutaj: wieloczęściowa bibliografia dotycząca języka kaszubskiego, fragmenty opracowań językoznawczych Friedricha Lorenza oraz
Stefana Ramułta. Graficznie strona nie ujmuje specjalnymi efektami, za to nawigacja jest łatwa i przejrzysta, pozytywnie należy też ocenić możliwość komunikacji tego portalu z innymi stronami o tematyce kaszubskiej, a zwłaszcza z podstronami literatów kaszubskich.
Drugą chronologicznie i najbogatszą stroną internetową z literaturą kaszubską
jest czetnica.org, która została uruchomiona w 2002 roku dzięki pracy Marka
Kwidzińskiego. Początkowo była poddomeną kaszubia.com i składała się z fragmentów literatury kaszubskiej i dołączonych do nich krótkich informacji o autorach. W pracy założycieli portalu pomagali wówczas Roman Drzeżdżon i Tomasz Uhlenberg.
W 2007 roku Michał Ostrowski, wspierając działania Kwidzińskiego, wprowadził
5
6

Patrz: http://www.kaszubi.pl/o/pomerania/?p=page&page_id=493, dostęp 29.09.2011
Patrz: http://pl.kaszubia.com/o-tych-stronach, dostęp 28.09.2011 r.
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rozszerzenie zakresu tematycznego strony i pod nowym adresem www.czetnica.org
publikował kaszubskojęzyczne tłumaczenia z dzieł literatury powszechnej. W kwietniu 2007 roku doszło do połączenia stron Michała Ostrowskiego i Marka Kwidzińskiego. W ten sposób zasób tłumaczeń kaszubia.com oraz czetnica.org zaczęły być
dostępne pod jednym adresem. Trzeba tutaj podkreślić, że czetnica.org jest stroną wyłącznie kaszubskojęzyczną, która zawiera utwory twórców kaszubskich, kaszubskie
tłumaczenia utworów z języków obcych a nawet sygnalizacyjnie realizowany dział
komiksów. Czetnica stale współpracuje z wieloma współczesnymi literatami piszącymi po kaszubsku, m.in. Tomaszem Fopkem, Hanną Makurat czy Romanem Drzeżdżonem. Jak przeczytamy w samodeklaracji twórców portalu, ma on służyć rozwojowi własnego słownictwa, zamierza również reagować na aktualne zjawiska literackie:
Czëtnica mô w zamëszlënkù bëc serwisã pòswiãconym lëteraturzë, ti
kaszëbsczi ë téż dolmaczënkóm swiatowi lëteraturë na kaszëbsczi jãzëk.
Dzãka czëtaniu pò kaszëbskù, czëtińc mô téż mòżlëwòtã rozwiju/ùczbë
swòjégò jãzëka ë rozszérzaniô krézu słowiznë, co téż je misëją negò serwisa. […]
Czëtnica mô zgrôw téż ùprzëstãpniwac wiadła ze swiata szerok rozmióny
lëteraturë, z cëskã na to co dzejô sã na kaszëbsczim pòlu. Chòc kąsk niezgódno z témą serwisu, chcemë téż dawac tej-sej wiadła tikającé sã wszëtczich
òtmianów kùńsztu. Tak bë nic co czekawégò nie bëło zabëté!7
Z zamierzonych działań czetnicy udostępnianie literatury kaszubskiej dokonuje się
interesująco i stosunkowo bogato. Mamy tutaj biogramy i przykłady utworów piętnastu autorów, z których bogato zaprezentowany został Florian Ceynowa, Aleksander Majkowski, Aleksander Labuda i Jan Trepczyk. Wyraziście istnieją w czetnicy
współcześni autorzy kaszubscy (R. Drzeżdżon, H. Makurat, T. Fopke, Sławomir Jan
Klasa, Jerzy Łysk). Owo młode pokolenie jest zresztą wyraźniej reprezentowane
aniżeli Hieronim Derdowski reprezentowany w czetnicy zaledwie Marszem
Kaszëbsczim i trzyzdaniowym biogramem. Drugą równie rozbudowaną częścią czetnicy jest dział „Dolmaczënczi”, w którym na język kaszubski przetłumaczono przykłady twórczości dziewiętnastu autorów języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, czeskiego i innych. Trudno znaleźć jasną zasadę motywującą wybór danego autora czy autorki literatury powszechnej do tłumaczenia. Wydaje
się, że z jednej strony chciano tutaj zaprezentować powszechnie znanych twórców
(A. Christie, A. Puszkin, A. Achmatowa, Ch. Dickens, G. Grass, J. Haszek), z drugiej jednak do głosu doszły preferencje estetyczne tłumaczy i stąd przekłady utworów Charlesa Bukowskiego, Eduarda Mendozy, Rolanda Topora, które mają pewną
7

Patrz: http://www.czetnica.org/o_starnie/, dostęp 28.09.2011
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wspólnotę tematyczną (alkoholowo-groteskowe wizje) lub Kira Bułyczowa czy Terence’a Pranchetta (tworzących w nurcie fantastyki naukowej).
Trzecim z portali edukacyjnych, w którym odnajdziemy sporą dawkę literatury kaszubskiej, jest skarbnicakaszubska.pl. Ta strona kierowana jest do nauczycieli języka
kaszubskiego. Udostępnia się na niej materiały pomocnicze do realizacji zajęć szkolnych, bibliografie, teksty literackie oraz słowniki. Ponieważ portal ów ma na razie
krótki żywot, należy docenić inicjatywę jego powstania i dostrzec ambitny plan
stworzenia zasobu wiedzy o kaszubszczyźnie łatwo dostępnej dla użytkowników i skupiającej w jednym miejscu wiele aspektów kaszubskiej kultury. W wersji dzisiejszej
animatorzy skarbnicy kaszubskiej muszą się zmagać z kwestią praw autorskich oraz
ograniczeniami finansowymi wiążącymi się z rozbudową strony, a tym samym godzić
się na skromnie liczbowo wyglądającą reprezentację aktualnej literatury kaszubskiej (np.
w dziale literatura za przykład kaszubskiej liryki podawana jest jedynie poezja Hanny
Makurat), nie za bogato również wygląda wykaz opracowań dotyczących tej tematyki (np. w bibliografii związanej z historią i teorią literatury kaszubskiej widnieją tylko
trzy pozycje, w tym dwie sprzed drugiej wojny światowej!)8.
Bardzo wybiórczo prezentowana jest literatura kaszubska w najpopularniejszym
źródle wiedzy w internecie: Wikipedii9. Odnajdziemy w niej podstawowe informacje
historyczne, garść odsyłaczy do biografii twórców, spis tytułów dzieł, bardzo rzadko
link z treścią utworu. Należy przy tym zauważyć, że w Wikipedii panuje specyficzna
dysproporcja między kaszubskojęzycznymi a polskojęzycznymi materiałami o literaturze kaszubskiej. Oto na polskiej wersji strony nie odnajdziemy wśród literatów kaszubskich biografii Szymona Krofeja, Franciszka Sędzickiego czy Stanisława Pestki,
za to bardzo szczególnie skrupulatne będą biografie Floriana Ceynowy czy Zrzeszeńców. Co do dokładności owych charakterystyk trzeba jednak zaznaczyć, iż momentami stają się one nadmiernie drobiazgowe lub wręcz w nieprzemyślany sposób ironiczne. Tak chyba należy skomentować np. fragmenty biografii Ceynowy10, w którym dowiadujemy się, iż: „dziewięcioletni program szkoły zrobił w lat jedenaście
(1830–41), być może z powodu obciążenia nauką”. Styl przypuszczeń utrzymał bezimienny autor hasła w Wikipedii także i dalej, gdy czytamy o tym, jak Ceynowa:
„mieszkał na kilku stancjach i być może również w tzw. konwikcie.” Udziwnioną
konstrukcję zdaniową napotkamy trochę później, kiedy referuje się status finansowy
młodego Ceynowy: „otrzymywał stypendium poznańskiego Towarzystwa Naukowej Pomocy, acz miewał problemy finansowe.” Z innych, coraz bardziej kuriozalnych cech stylistycznych artykułu w Wikipedii, można tutaj wspomnieć o swoistym
8
Patrz: http://www.skarbnicakaszubska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=162&
Itemid=179#Literatura – teoria, historia, dostęp 3.10.2011
9
Patrz: http://csb.wikipedia.org/wiki/Kasz%C3%ABbsk%C3%B4_l%C3%ABteratura, dostęp
29.09.2011
10
Patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Ceynowa, dostęp 30.09.2011
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spoufaleniu się autora biogramu z bohaterem, o którym pisze. Ma to miejsce we
frazie: „[Ceynowa] szybko zaprzyjaźnił się ze swym pryncypałem, a potem – też
prędko – poróżnił.” lub „Do pomocy w gospodarstwie najął Rozalię Tarnowską
(1834–1917), z którą miał czworo dzieci.” Wyjątkowo niezręczne i w duchu języka
szkolnego wygląda zdanie syntetyzujące działalność dojrzałego Ceynowy, kiedy autor hasła w Wikipedii pisze: „[Ceynowa] próbował samotnie zakładać jakieś szersze
organizacje, co jednak nie wypaliło.” Z perspektywy współczesnych badań – a i nawet w świetle dawnego opracowania Jana Karnowskiego, który miałby swoiste prawo „spoufalić się” z obiektem opisu – tego typu zdania są nie do przyjęcia. Z kolei
na kaszubskojęzycznej wersji Wikipedii biogramów mamy już zdecydowanie więcej,
każdy właściwie twórca kaszubski został skomentowany przez odpowiedni artykulik, lecz nie wiedzieć czemu… założyciel naukowego oglądu kaszubszczyzny – Florian Ceynowa nie ma swojej podstrony i dzisiejszy czytelnik zwraca się do biogramu napisanego po polsku, lecz w omówionym przed chwilą stylu.
Ciekawą inicjatywą promocyjno-edukacyjną jest Akademia Bajki Kaszubskiej11.
Dzięki niej internetowy czytelnik i słuchacz może zapoznać się z kilkunastoma utworami klasyki kaszubskiej literatury dla dzieci, czytanymi przez znane osobowości
życia publicznego. W obecnej formie internetowej jest to przede wszystkim forum
dokumentacyjne po działaniach rozgrywających się w pierwszej połowie 2011 roku, stąd podstrony z galerią fotografii czy fotoreportażem z akcji promocyjnych.
Można sobie jednak wyobrazić dalsze istnienie tej strony, zasilanej przez konsekwentne wprowadzanie nowych bajek, które mogą być odczytywane przez kolejnych znanych ludzi Kaszub.
Z innych portali, na których odnajdziemy literaturę kaszubską, należy wspomnieć o Wirtualnej Bibliotece Literatury Polskiej12, w której sporadycznie odnajdziemy teksty kaszubskojęzyczne na czele z najważniejszym przykładem, czyli powieścią Życie i przygodami Remusa Aleksandra Majkowskiego. Bogaciej w prezentowaniu literatury kaszubskiej wygląda portal internetowy Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, na którym odnajdziemy sporą dawkę tej twórczości. Sytuacja tak bogatego ukazywania owej literatury nie powinna jednak zbytnio zadowalać, zważywszy, że potężne zbiory muzealne są jeszcze
niezdygitalizowane albo uczyniono to, lecz wciąż nie umieszczono na stronie.
Tymczasem przed bibliotekami czy muzeami rysuje się w świetle unijnych lub
państwowych programów digitalizacji archiwów ciekawa perspektywa rozwoju.
Zauważmy, że takie jednostki jak Bałtycka Biblioteka Cyfrowa czy Wejherowska
Biblioteka Cyfrowa prezentują nowe możliwości publikowania tekstów literatury
kaszubskiej. Jeśli poszczególne regionalne platformy cyfrowe, nie tylko zresztą
11
Patrz: http://www.akademiabajkikaszubskiej.pl/index.php?a=bajania&b=o_kampanii, dostęp
29.09.2011
12
Patrz: http://literat.ug.edu.pl/remus/index.htm, dostęp 3.10.2011
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pomorskie, ale i z innych części Polski, jednakowo intensywnie działałyby w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, moglibyśmy wkrótce mieć dostęp do znakomitej większości utworów literatury kaszubskiej. Aby z nich korzystać, wystarczy
tylko odpowiedni program do obsługi plików biblioteki cyfrowej i momentalnie
otrzymujemy dostęp do pierwodruków, periodyków i tomików literackich tworzonych w języku kaszubskim.
Wśród wschodzących inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych powiązanych
z literaturą kaszubską trzeba też odnotować zjawiska odwrotne. Chodzi tutaj o Projekt Rastko Kaszuby [www.rastko.net], w którym można było odnaleźć przykłady literatury kaszubskiej i materiały ją omawiające. Po kilku latach istnienia ten założony i moderowany przez Duszana Pażdjerskiego portal przestał się rozwijać z powodów – jak się wydaje – logistyczno-finansowych. Odbywa się to z pewnego typu
stratą kulturową, ponieważ portal będąc projektem przede wszystkim slawistycznym, ukazywał kaszubszczyznę na szerokim planie języków współczesnej Europy
i dawał dużą możliwość zaznajomienia się z tematyką kaszubską. Niestety, w tym
przypadku pasja jednego człowieka nie wystarczyła, aby utrzymać przy życiu tak
ambitnie założoną stronę internetową.
Podobnie się stało z dwoma periodykami, które miały swoją wersję internetową
a teraz nie znajdują kontynuacji. Myślę tutaj o „Òdrodzie” dostępnej w sieci jeszcze
z dwa lata temu, teraz zaś istniejącej jedynie w adresie internetowym13. Prawdopodobnie brak funduszy sprawił, iż nie dokonano opłaty za użytkowanie domeny i serwera, przez co pozostaje nam dzisiaj sięgać do tego periodyku jedynie w wersji tradycyjnej, aby dotrzeć do kilku niekiedy rzadkich aktów artystycznej literatury kaszubskiej. W lepszej sytuacji są „Naji Gòchë”, które utrzymują swoją obecność w Internecie, choć od roku nie aktualizują zawartości strony internetowej14. W przypadku
owego pisma widać, jak mocno wydawanie periodyku związane jest z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowym. Redaktor magazynu – Zbigniew Talewski – choć nie promował zbytnio literatury kaszubskiej na łamach swego pisma, a raczej zajmował się dziennikarstwem informacyjnym, z trudnością znajdował materialne wsparcie do tworzenia i kolportowania tytułu.

Oficyny wydawnicze
Promowanie literatury kaszubskiej w internecie przez oficyny wydawnicze odbywa
się konsekwentnie, choć trudno powiedzieć, że zadowalająco. Z wydawnictw publikujących tego typu twórczość należy wymienić przede wszystkim Wydawnictwo
13

Strona działała pod adresem: http://odroda.zk-p.pl/
Patrz: http://www.najigoche.kaszuby.pl/, dostęp 30.09.2011. W tradycyjnej, drukowanej na papierze formie „Naji Gòchë” nie wychodzą od kilku lat. W zamian za to pojawiały się w formie płyt CD oraz
aktualizowanej co kilka tygodni strony internetowej.
14
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Region Jarosława Ellwarta oraz Wydawnictwo Rost Eugeniusza Pryczkowskiego.
Wydawnictwo Region istniejące od 1992 roku w ramach swojej działalności merytorycznej wydaje również literaturą kaszubską we wszystkich właściwie gatunkach
i formach podawczych15. Poprzez swoją księgarnię internetową stale sprzedaje kilkadziesiąt tytułów autorów przede wszystkim współczesnych, choć nie wszystkie
z propozycji powstały jako produkt Wydawnictwa Region, lecz są kolportowane
dzięki niemu na zasadzie komisu. Bliżej przypatrując się drukom ściśle pochodzącym z tej oficyny, należy tutaj wymienić dramaty Aleksego Peplińskiego, liryki Alojzego Nagla, Tomasza Fopkego, Hanny Makurat i szczególnie ważne dla współczesnego czytelnika antologie poezji kaszubskiej16. Z autorów, którzy nie publikowali
w gdyńskiej oficynie, lecz których prace dostępne są w Księgarni Regionu można
wymienić choćby dramaty Anny Łajming i prozę Jana Natrzecego. Wśród tak szeroko reprezentowanej literatury kaszubskiej żałować należy, że moderatorzy portalu nie zaopatrzyli produktów w większą dawkę informacji o autorze lub specyfice
literackiej ich utworów. Choć przewidzieli oni możliwość pisania recenzji owych
pozycji, widać, iż użytkownicy portalu bardzo rzadko z nich korzystają. Wynagradzają nieco ten dyskomfort relacje z promocji książek oficyny zawarte wśród aktualności głównej strony Wydawnictwa Region.
W podobnym duchu prezentacji produktu kulturowego, choć z mniejszym impetem organizatorskim, działa strona internetowa Wydawnictwa Rost. Oficyna działająca pod tą nazwą od 1998 roku konsekwentnie wydaje drukiem literaturę kaszubską17. Pewnym wyborem ideowym właściciela wydawnictwa jest publikowanie materiałów związanych z życiem religijnym Kaszubów i stąd też wywodzą się różnego typu śpiewniki lub książeczki do nabożeństwa czy lekcjonarze. Oprócz tego
profilu wydawniczego Rost wydaje tomiki poetyckie autorów wstępujących dopiero na niwę literacką (debiutowali w tej oficynie: Bożena Szymańska, Robert Żmuda – Trzebiatowski, Michał Pieper, Stanisław Bartelik, Henryk Musa, Jerzy Barthelke, Maria Boszke, Leon Gołąbek, br. Zbigniew Joskowski). Ze zbliżoną sytuacją mamy do czynienia w przypadku publikacji kaszubskojęzycznej prozy (Rost
opublikował: Stefana Fikusa, Mariana Majkowskiego, Stanisława Bartelika). Oficyna Pryczkowskiego publikuje również prace związane z kaszubskim życiem literackim: o twórczości ks. Franciszka Gruczy czy biografia Aleksandra Majkowskiego pióra Augustyna K. Hirsza. Pewną innowacyjnością w stosunku do Wydawnictwa Region jest to, że publikowane są tutaj fragmenty wydawanych pozycji, co może przekonać (bądź zniechęcić) czytelnika do zakupu książki danego autora. Można
15

Patrz: http://wydawnictworegion.pl/historia-firmy.html, dostęp 29.09.2011
Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëcht. R. Drzeżdżon, G. J. Schramke,
Gdiniô 2004; Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji. 1991–2008, przërëcht. G. J. Schramke,
Gdiniô 2010.
17
Patrz: http://www.pryczkowski.com.pl/rost/index.php?option=com_content&task=view&id=45&
Itemid=39, dostęp 29.09.2011.
16
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by oczekiwać, że pomysł z przedstawieniem próbki stylu danego dzieła lub tomiku
będzie rozwijany w przyszłości, dzięki czemu dany utwór zacznie istnieć nie tylko
jako produkt sprzedaży, ale również jako przykład kaszubskojęzycznej literatury.
W mniejszym stopniu, właściwie tylko informacyjnie, ukazują artystyczną literaturę kaszubską na swoich portalach takie instytucje, jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie18 oraz Instytut Kaszubski19. Zupełnie nieobecna we własnej formie internetowej była Oficyna Czec Wojciecha Kiedrowskiego, tak ważna przecież dla rozwoju literatury kaszubskiej i dysponująca największym materiałem kaszubskojęzycznym.
W najnowszym medium informatycznym wydawnictwo to nie znalazło sposobu
na wykorzystanie posiadanych materiałów literackich choćby w najprostszych formach promocyjnych, nie wspominając o osobno działającym portalu oficyny.20

Grupy literackie i twórcy
Z kaszubskojęzycznych grup literackich do krótkiej analizy kwalifikuje się tylko środowisko Zymku. Ten nieformalny krąg twórców, powstały przed dziesięciu laty, od początku istnienia doceniał cyfrowe środki przekazu zarówno w sferze komunikacji
z czytelnikiem, jak i w sferze tematyki literackiej21. Powstanie strony internetowej
i konsekwentne jej aktualizowanie stało się pozytywnym wyróżnikiem obecności
młodej literatury kaszubskiej w sieci, choć i tutaj widać brak konsekwentnego aktualizowania treści. Portal zawiera kilka działów, z których najważniejszy to panel z biogramami i utworami czternastu członków Zymku. Niektóre z biografii pisane są w tonie serio, niektóre zaś z dawką żartu, najważniejsza jest jednak kwestia dostępności
ich tekstów, które otwierają się błyskawicznie i bez problemów. Widać, iż wybory
utworów zostały dokonane z rozmysłem i mają być reprezentatywne dla profilu twórczości. Można by zwiększyć ilość przykładów tej twórczości, lecz z drugiej strony
nie ma takiej konieczności, skoro niektórzy z twórców mają swoje strony prywatne. Szczególnie ważną częścią portalu Zymku jest Forum, które ukazuje dyskusje
zarówno o tematyce organizacyjno-towarzyskiej (kwestie spotkań czy promocji), jak
i literacko-językowej (np. problem zapożyczeń z języków obcych, labializacja form
językowych). Szczególnie w tej drugiej sferze autorzy Zymku ukazują się jako wnikliwi, czasami „fertyczni” dyskutanci i literaci. Bardzo to dobrze świadczy o stałej dbałości o własny język artystyczny i formę komunikacji. Ze strony internetowej Zymku
18

http://www.kaszubi.pl/?p=page&page_id=1078, dostęp 3.10.2011
http://www.instytutkaszubski.pl/oferta_00.html, dostęp 3.10.2011
20
Na dzisiaj większość osobno wydanych pozycji Oficyny Czec znajduje się w księgarni internetowej Wydawnictwo Region, co jest jedyną formą promocji opublikowanych prac.
21
Patrz: http://www.zymk.net/zymk-o-co-tuwo-jidze; G. J. Schramke, „Zymk” – wspòmink ò zôczątkach, „Stegna” 2011, nr 1, s. 11–14; D. Kalinowsczi, Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé
òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Majkowski, „Stegna” 2011, nr 1, s. 2–8.
19
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można również darmowo pobrać zawartość poszczególnych numerów almanachu grupy, co pozwala docenić integracyjny wymiar tego typu wydawnictwa.
Najnowsza literatura kaszubska pojawia się również na kaszubskojęzycznych stronach autorów. Nie wszystkie z owych stron są szczególnie bogate w teksty, lecz każda z nich wyraziście prezentuje dokonania literackie w medium internetowym. Najpełniej prezentują się portale Romana Drzeżdżona, Tomasza Fopkego oraz Janusza
Mamelskiego. U pierwszego z nich znajdziemy nie tylko twórczość artystyczną (liryki, fragmenty prozy), ale i teksty publicystyczne tak w odmianach humorystycznych,
jak i bardziej informacyjno-użytkowych. Jest to tym ważniejsze, że w jednym miejscu można prześledzić bogatą aktywność literacką Drzeżdżona jako felietonisty, poety, prozaika, eseisty czy działacza kultury. Strona w sensie graficznym zbudowana jest
przejrzyście, z wieloma odnośnikami do innych źródeł informacji o Kaszubach, zaprojektowana, by przekonać do tradycji kaszubskiej tak kaszubskojęzycznego, jak i polskiego czytelnika22. Portal Tomasza Fopkego to drugi z bogatych źródeł literatury kaszubskiej. Może nawet lepiej byłoby tutaj nazwać go mianem źródła muzyki i literatury, gdyż poza plikami tekstowymi, odnajdziemy na stronie imponujący zestaw utworów muzycznych, które realizują metodę nauczania języka kaszubskiego przez śpiew23.
Nawigacja po stronie internetowej Fopkego jest łatwa, zawartość otwiera się bezproblemowo, zaś całość sprawia wrażenie strony bardzo „dialogowej” i otwartej na współczesnego użytkownika. Stosunkowo bogato wygląda portal Janusza Mamelskiego,
twórcy nieco starszego od powyżej wspomnianych, który na swojej stronie publikuje
poezje, prozę, przekłady i wiersze dla dzieci24. Mankamentem tej strony jest utrudniająca swą agresywnością reklama, zakłócająca komfort czytania utworów. Skromniejszą postać technologiczną i mniej liczną w utwory zawartość mają strony internetowe
Hanny Makurat (http://meta-fizyka.blogspot.com/), Alicji Skiby (http://ala.kaszubia.
com/category/oglowo) oraz Adama Hebla (http://szadi.kaszubia.com/), Tomasza Urbańskiego http://tomk.kaszubia.com/ i Mateusza Tytusa Meyera (http://tites.kaszubia.
com/). Owe portale częściowo wykorzystują formę bloga, częściowo zaś pozostają
przy typowej zasadzie układu zakładek z podstronami tematycznymi. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na niebanalną grafikę stron piszących Kaszubek, które zadbały nie tylko o tekst, ale znaczący obraz.

22
23
24

Patrz: http://www.belok.kaszubia.com/, dostęp 5.10.2011
Patrz: http://www.fopke.pl/, dostęp 5.10.2011
Patrz: http://mamelski.yoyo.pl, dostęp 5.10.2011
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JĘZYK KASZUBÓW
Z OKOLIC KOŚCIERZYNY
– II POŁ. XIX W.
Tadeusz Linkner

nane są nam XIX-wieczne teksty mowy Kaszubów z południa tego regionu, zapisane przez badaczy i parających się piórem, ale
godne uwagi mogą być również pisemne wypowiedzi korespondentów pomorskich gazet, jakim był chociażby Andrzej Landowski piszący w latach 1881–82 do toruńskiego „Przyjaciela”. Pomijam już wszelkie zdarzenia dawane w jego listach, które podpisywał najpierw „Jedroch Fein. Kaszeba”1, nie bacząc przy tym na interpunkcję, bo raz
dzieląc te słowa przecinkiem, a innym razem łącząc myślnikiem. Jako niejęzykoznawca nie będę się silił na tego rodzaju rozważania, a postaram się jedynie podać co bardziej znaczące z racji zawartych w nich
treści wypowiedzi tego autora. Można tu jeszcze dodać, że Jędroch
napisał do „Przyjaciela” tylko sześć listów, z których pierwsze cztery
były po kaszubsku, a dwa ostatnie po polsku.
Pierwszy i potem dopiero piąty list rozpoczął formułą, którą wtenczas inicjowano niemal zawsze każdą epistołę, czyli chwaląc Boga.
Nie to jest tu jednak tak ważne, jak w tym pierwszym liście dane zaraz potem wyjaśnienie, że dlatego dotąd do „Majsterka”, czyli głównego redaktora „Przyjaciela”, Ignacego Danielewskiego nie pisał, ponieważ wzbraniał się jako Kaszuba polaszyć. Przy czym przyda tu sobie jako Kaszubie epitet „urodlewy”, co nie tyle miało znaczyć „urodziwy”, co raczej „rzeczywisty”, „prawdziwy”. Chociaż znając ów
epitet „fejn” z pseudo Jedrocha, mogło to z nim jakoś współbrzmieć,
bo „fejn” i „urodlëwi”, to synonimy.

Z

1
Wszystkie zamieszczone fragmenty i cytaty przytoczane są w oryginalnym zapisie badanych listów.
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Prowadząc zaś dalej to omówienie, Jedroch jednak się przezwycięży, i to wedle
przysłowiowego powiedzenia, że kiep ten, co lepiej robi niż może, i wyśle z podkościerskiego Lubania swoją pierwszą korespondencję do Majsterka, a omówiona tu
jej zapowiedź, wedle tamtejszej w XIX-wiecznym czasie mowy, będzie tak brzmiała:
„Niech będze pochwolony Jezus Chrystus! Kochany Panie Mejsterku! Ju
od porę niedzel webierąm sę, abe co do Wos napisac, ale beło mnie tak jakos, że to jo jako urodlewy Kaszeba tak decht ni mogę poloszec, le godąm,
jak mnie nanka nauczeła. Ale nareszce umeslełem so tak, że ciep ten, co lepi robi jak może, i piszę”2.
Kiedy zdecyduje się napisać następny list, przyzna się, że długo się do tego zabierał. Rzeczywiście! Aby napisać pierwszy, zmagał się ze sobą parę tygodni (niedziel),
a potem od publikacji pierwszego do drugiego minęło ponad dwa miesiące. Jeżeli
nawet powie, że miał wiele pracy na polu, bo akurat sadził ziemniaki, to pierwsze
wyjaśnienie nie tylko to mogłoby znaczyć, ale także kłopoty, jakie sprawiało mu pisanie listu do gazety. Pamiętając zaś o kaszubskim słownictwie, do tamtego pierwszego wyrażenia, które inaczej tłumaczył Stefan Ramułt w „Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego, można dopisać „bulwe”, „perzynka” i „muca”, istniejące w tym słowniku i znaczące wspomniane już tu „ziemniaki”, „troszeczkę”
i „czapka”.
„Ju dosc długo sę webierąm, znowu co do Przejocela napisac, ale to le tak
nie jidze, jak be to chto chcoł. Me tu tero bele w nowiększy roboce, bosme
sadzele bulwe, chtórne u naju ubodziech ledzy są gruńtem wsześciego pożewienio. Ale tero, Bogu dzęka, uprzątnęnisme sę z nimi i znowu perzenkę więcy je czasu, o strawę duchową sę starac. Noprzód tede zdijmąm moją mucę
i odzewąm sę słowy naszech ojców: Niech będze pochwalony Jezus Chrystus!”3.
Ponadto z pierwszego listu Jędrocha należy podać i takie sekwencje, które pozwalają poznać inne kaszubskie określenia, funkcjonujące w języku ówczesnych podkościerskich i najpewniej innych Kaszubów. Tak z podanej w „Przyjacielu” informacji o pobiciu w Grabówku żydowskiego handlarza, która okazała się tylko plotką, można za Jędrochem podać, że gdy ludzie o tym czytali, „tej meslele, że to
le samni mordorze mieszkają w nym Grabówku”, bowiem „mordorz” to „morderca”.
2
3

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 13, s. 3.
Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 23, s. 3.
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Mówiąc o emigracji okolicznej ludności do Ameryki, ucieszy się, że z jego wsi
wyjeżdża tylko jedna polska rodzina. Oczywiście „polska” trzeba tu rozumieć, że
kaszubska. Podając przyczynę wyjazdów za ocean, wypowie jednak takie zdanie,
które niełatwo dzisiaj zrozumieć. Wszak nie znajdziemy wyrazu „luszyne” w słowniku Ramułta, którym jako najbliższym z racji czasu swego ukazania się można się
tu posługiwać. Nie znajdziemy go także w podanym na końcu tego listu słowniczku, który za chwilę poznamy. Pamiętając więc o tym „luszyne”, jak wobec tego to
rozumieć?
„Nowięcy cy ledze skarzą sę na panów, ze wjedno luszyne im dowają, a potym im cężko mniesce sobie wenalezc”4.
Potem treść listu nie sprawia już kłopotów. Jędroch pisze wszak o tym, jak pewien
polski pan chciał sprzedać folwark w Lubieszynie jakimś „innoplemnińcąm”, i będzie tym oburzony. Ponieważ z pisaniem i czytaniem dobrze sobie radził, więc pewna mieszkająca w jego wsi kobieta przyniosła mu list od syna, by jej przeczytał. I wtenczas się okazało, że wyjechał on do Ameryki (z ojcem zapewne) „małym knopiciem”,
kiedy to jeszcze nie chodził do szkoły, ale po kilku latach swojej rodnej mowy nie
zapomniał, bo „Tero pisoł z Ameryci ju jako taci kąsk podrosły benjel dosc dobrze
po polsku”5. Natomiast gdy spotkał we wsi kilkudziesięciu „andwersburszów”, to
nazwie ich najpierw po polsku „obieżyświatami”, znajdując potem bardziej swojskie na nich miano „oblecyswiatów”, zdradzając zarazem, jak Kaszubi radzili sobie
z obcym słowem. Lecz kiedy dzieci będą po zimie chorować na dyfteryt, będzie zwał
tę chorobę niemal tak samo – „dypterytus”. Co prawda dzięki wspomnianemu słowniczkowi, który poznamy za chwilę, takie zdanie: „Lechą też tu mąme pastwę; żebe
le sę zdzebło cepli zrobiło, to zaro naju kwek wykaszerujema na buten”6, okaże się
zrozumiałe, ale nie we wszystkim, bo jak z tą „pastwą”, co miało znaczyć na „wypas” lub na „pastwisko”. Przy okazji dowiemy się, że Jędroch dlatego tak gorliwie
czytał „Przyjaciela”, ponieważ wcześniej znał „Przyjaciela Ludu”, którego Ignacy Danielewski przeniósł potem z Chełmna do Torunia, zwąc krócej i od roku 1875 dalej
wydając. Kończył zaś Jędroch swój pierwszy list do „Przyjaciela” takim słowem, jak
czyniono to niegdyś w listach:
„Pozdrawiąm pana Majsterka z białka i decami jako i wszescich, co prze Przejocelu pomagają. Kusząm rączcie i ostaje z gwesnym szacanciem żeczliwym
druch (h) em”7.
4
5
6
7

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 13, s. 3.
Tamże.
Tamże.
Tamże.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:52

Page 233

Referaty

233

By natomiast każdemu z czytelników toruńskiego „Przyjaciela” treść pisanego
po kaszubsku listu Jędrocha była wiadoma, Redakcja dała na koniec przypis, wyjaśniający trudniejsze wyrazy. Jak wcześniej tu już powiedziano, nie były to wszystkie niewiadome słowa, bo jak już się przekonaliśmy, jeszcze inne mogły być ówczesnemu
niekaszubskiemu czytelnikowi niezrozumiałe, ale dzięki temu naprędce zredagowanemu słowniczkowi tekst listu można było już jakoś pojąć. Poza tym taki przypis był
tym słuszniej pomyślany, bo nawet „Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego” Stefana Ramułta jeszcze nie było. Kto natomiast podjął się w Redakcji „Przyjaciela” ich wyjaśnienia, nie można zdecydowanie powiedzieć, chociaż mógł to być Hieronim Derdowski, który wtenczas w Toruniu przebywał i zarówno z „Przyjacielem”
jak z „Gazetą Toruńską” miał bliski kontakt, pełniąc w tej ostatniej funkcję redaktora
odpowiedzialnego. Wobec tego kto mógł znać lepiej w Redakcji „Przyjaciela” kaszubski, jak nie Derdowski! Można wiec być przekonanym, że chociaż podpisała się pod tą
translacją Redakcja, to właśnie Derdowski podjął się zapowiedzi i przetłumaczenia
tych niektórych kaszubskich dialektyzmów. Przemawia zresztą za tym to powołanie
się na „kaszorek”, wszak tylko na Kaszubach tak nazywano ten rybacki atrybut.
„(Wyjaśniamy niektóre wyrazy z powyższej korespondencji, które nie wszystkim będą zrozumiałe – Perzynkę: troszeczkę; knopik: chłopczyk; benjel: (niemieckie bengel) łobuz; kwek: chudoba, bydło; na buten: na dwór, na pole;
wekaszerowac: (właściwie wyrzucić ryby z kaszorka) wypędzić; białka: białogłowa, młoda kobieta, żona; gwesny: prawdziwy. – Redakcja)”8.
Tak można by omawiać każdy następny z sześciu listów Jędrocha, żyjącego w kaszubskim Lubania lub gdzieś w pobliżu. Ponieważ najważniejsza jest jego wypowiedź, więc niechaj mówi. Niechaj tak mówi, jak starał się swój głos zapisać w korespondencji słanej do „Przyjaciela”.
Tak powiadał, kiedy w Liniewku wyświęcano Bożą Mękę:
„Ksążek bardzo ładniuszko prawił, jak to krzyż z wizerąnciem Pana Jezusa
mąme mniec w poszanowanio i nojgweszniejszego mniesca międze obrazame na scanie mu ustępowac. Wiele ledzy słuchało ny piękny nouci, a strzeche i biołcie a nawet beńłowie miele łze w oczach”9.
Jako wierzący, nie mógł milczeć, kiedy pracowano w święto:
„W Boże Cało, co jednak je duże święto, doł w naju kreisu jeden żydzci
pąn strzydz owce. Swoim mniemieccim ledzom to le nakozoł, żebe do tego
8
9

Tamże.
Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 29, s. 3.
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przeszle i przyszle. Polscim ledzom to mowił, że cze chcą, to niech przyńdą
też. I przeszła większa częsc polscich kobiet w Boże Cało strzydz żydzcie
owce, a żedzesko ich nie odegnalo”.
Negatywnie oceniał różną pisownię nazwisk:
„Co to tu u naju je za galamatyjasz z pisownią imion, to we ju wierę ani niebędzece chceli wierzec. Polście imię Studziński widzołem na włosne ocze pisane: Studinski, Studinsky, Studynski, Studynsky, Studczynski, Stodczynski,
Stodczynske i nareszcie Studziński. Imię Breska: Breske, Bräske, Breski, Bresky, Brzeske, Brzeska. Imię Sierocki: Sirocky, Syrocki, Cirotzke, Cyrotzky,
Cerocke, Cherocke i Sierocki. Nieskończył bem, zebem Chcoł wszescie mi
znane odmiane imion Wąm podac. Najgorsze przetem je to, że ci ledze sami
przeciw taci krętaninie swoich imion sę niebronią”10.
Opowiadał, co komu w okolicy się przydarzyło, np. kogo okradziono. I umiał to opowiedzieć z humorem:
„W Nowy Karczmie zakrod sę niedowno nocą do kremu goscinnego Szleimera taci biedny wędrowny i począn so tam gospodarzec po swojemu. Weszukoł so tam ibercyn latowy pana goscinnego, cygarów, sera, kołocza, wina i t. d., a bełbe i kasę wyprożnił, ale pąn Szleimer przebudzony nym trzasciem, przybieg w koszuli do kromu ze swiatłem i uzdrzoł swego nieproszonego gosca, ale przetem tak sę werzas, ze doł złodzejowi w swoi obecności
z całym ladąnciem odyńc. Mioł pomesilenie na jednego łobuza w modnych
okulorach, co za dnia u niego sę bawił i pisoł o nym przypodku kuncwoccim do Koscerzny do swoi matci, a ta na trzeci dzen pokozała więcy odwodzi, niż ji syn, bo nego złodzeja na strase w miesce poznała i z pomocą przechodniów przetrzemała, poczęstowawszy go przetem tak a la Kantorowicz
porę zausznicami”11.
Podobał mu się sposób na złodzieja:
„Panu z Małego Będomina ukradle też tero niedowno 14 korcy żeta ze spichrza. Złodzeje bele zajechani po no zboże w jednego konia, ale trafiele
na swojego. W nym żece trofioł sę óws. Nen pąn rozesłoł zaro do wsześciech
okolicznech młenów zawiadomienie z prosbą, żebe, skorno tacie a tacie żeto
sę do mlenio naleze, mu dale znac. I nie brukowoł długo czekac, a złodzeja
10
11

Tamże.
Tamże.
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ju mnioł. Pąn mejster od branio uzdrzy sę pewnie wnet w komorce, gdze
słuńce i mniesądz nie srodze przeswiecają”12.
O wyjeżdżających za pracą do Ameryki napisze jeszcze raz w czwartym liście. Tylko tym razem już inaczej, ponieważ emigrującymi okażą się Kaszubi z kartuskiego
powiatu.
„Bełem nie tak downo w jedny koscelny wse w krejsu kartuścim. Webierało
sę tam z tądka prawie szesc polściech famnilijów do ty nieszcesny Ameryci.
Rozmowiołem z nimi, to mi powiodale, że ju maja tam krewnech i że cy im
dobrze piszą, więc sę niczego nie boja. Bele to ledze werobni, ale bele i ogrodnice. Ciejm ich pytoł, cze ich będze tęskno za naju pioszczestemi polami
i za senym raduńscim jezorem, to se le smniele. Staro matka jedny młody
białci, chtórno też wejeżdzała, barzeczko płakała. Ale na (ta) młodo na nią
jesz wadzeła, że ni mo so to brac do głowe, że choc sę może ju nie oboczą,
to Pąn Bóg je wszęde ten sąm a gwes i koscołe. Całe branie tech ledzy wcole nie robiło wrażenio, jak be le z lekkomeslnosce w tak daleką drogę sę puszczale. Cóż za żorota, tak patrzec, że naju ledze tak swoje sedzebe opuszczają, a nienaszy w ich mniesce prawie gwołtem sę cesną!13”
Zdziwiony, że nie żal im rodzimej ziemi, nie pochwali ich za to i skonstatuje to dwoma wersami z „Psalmu miłości”, który można znaleźć, chociaż niezupełnie tak podany14, w „Psalmach przyszłości” Zygmunta Krasińskiego:
„Niczym Syber, niczym knute, niczym utropienio mól,
Le Narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból”15.
Zaś w następnym akapicie nie tyle lekceważąco co wprost pogardliwie powie o pewnym „panciu”, który chciałby, aby na Kaszubach dzieci nie spotykały się w szkole
z polskimi tekstami, szkodzącymi wielce ich nauce języka niemieckiego. Wedle Jędrocha najlepiej byłoby, gdyby uczono w szkole jeszcze wielu innych języków, ale
najpierw powinny dobrze poznać swoją ojczystą mowę. Uznać, że myślał tu o rodnej mowie kaszubskiej, byłoby interpretacyjnym nadużyciem, jeżeli tak często w swoich listach mówił o polskości, a na koniec tej sekwencji o czytelnictwie polskich gazet, które są lepsze od pism niemieckich.
12

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 23, s. 3.
Listy do „Przyjaciela”, Przyjaciel” 1881, nr 51, s. 2.
14
Poprawnie powinno to brzmieć: „Niczym Sybir – niczym knuty/ I cielesnych tortur król!/ Lecz
narodu duch otruty -/ To dopiero bólów ból! –”.
15
Tamże.
13
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„Godołęm też w nym krejsu z jednym panciem, co mo polście przezwisko,
ale ciej godac zacznie, to jak jaci nieprzejocel polściego norodu. Godalesme
o naju szkołach, to mowił, że naju kaszebścim szkołąm srodze jesz szkodzą
polście pisma, nibe w mniemczeniu dzecy. Lada polście pisemko – mądrowoł
dalej nen pąnk – co nie je wortne, żebe je w gołą rękę wząn, cheba bez rękawicę, znęco sę nad szkolnymi że po mniemniecku uczą, a kożdy Kaszeba,
chtóren do Majsterka co napisze, to samo. Joc mu zaro na to odpowiedzoł, ale
ty zorce ledzy to trzeba bez przestanku to samo powiodac, jako że mają, co
to sę taciech rzeczy tyczy, barzo zaboczną głowę. Dlo tego powiodom mu, co
ju tysąc razy inszy powiedzele i jesz sto mnilijąnów razy ciej będze trzeba
powiedzą, że nąm je nawet srodze mniło, że naju dzece po niemiecku sę uczą,
tak jak też jesz mnilijbe nąm beło, żebe panowie szkólni i po fręcuzku, po andzielsku, po włosku, po łacenie i t. d. nasze dzece uczele, ciej le to może bec;
boc be to im wszetko le na pożetk weszło, ale żebe przedewsześcim nopierw
ne dzotcie naszy mowe sę nauczełe, jak me godąme...”16.
Ponieważ okaże się temu bliska sprawa wyborów, więc właśnie o nich w następnym
akapicie powie. Tu można by wszystko zrozumieć, gdyby nie te „weląnki”, których
nie znajdziemy u Ramułta.
„Że nama z weląnkami dobrze poszło, to we wiece, ale jednak i tu muszę cos
dodac. W naju wiosce cilku nie beło zapisanych do liste wyborczy i dlo tego
muszele od stołka weląnkowego czele urne, jak we to tam z wesoka wierę nazewoce, bec oddaloni”17.
Przy okazji można tu słowem Jędrocha powiedzieć, jak to niektórzy ziemianie zmuszali Kaszubów do głosowania na Niemców.
„We wse Dużym Liniewie też chłope wiele głosów oddałe na Kalksteina z Klonówci, a to z ty przyczyne, że ju sę swego p. B., chtóren krótko przed wyborami zamer, nie bojele. Bo poci nen pąn B. żeł, to choc beł katoleciem, wewierół na swoje polście chłopstwo nocesk, że muszało za mniemniecką stroną głosowac”18.
Jak zachowywali się podczas wyborów Żydzi, też trzeba tutaj podać. Tym bardziej
że Jędroch nie kieruje się żadnymi uprzedzeniami i opisuje sytuację i zdarzenia,
jak wie i widzi; oczywiście, pomijając zdecydowany agresywny ton wobec zaborcy.
16
17
18

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1881, nr 51, s. 3.
Tamże.
Tamże.
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Tłumaczy to w jakiś sposób relacje Derdowskiego o Żydach w „Czorlińskim”, ale
to tylko na marginesie. W każdym razie tutaj z Żydami, którym nawet z racji takiego proniemieckiego zachowania współczuje, było tak:
„Naju Żede, co przed tym wiedno nama przyrzekali, choc ich nich o to nie
proseł, że z nama głosowac będą, zdradzele jak zawde i głosowale z Mniemcami. A jednego chłopa, co polście kartcie roznoseł, to wezewoł jeden Żyd
„szweinigel”. Możec on jesz i ten szachrajści ludek sę nawrocy, ale tym czasem u naju nowięcy kożdy Żyd trzyma sę mniemczyzne jak pijany płota, a ani
sąm hep! hep! slepi im nie otworzeł”19.
Że napomnienia Jedrocha odnosiły pewien skutek, co można nawet uznać za efekt
jego obiektywnego informowania czytelników „Przyjaciela”, mogła chociażby dowodzić informacja tym razem o Polakach:
„Ten pąnk, co przed swoje przezwisko w polskim języku wszędze von pisywał,
ju sę poprawieł i opuszczo nen przydatk; ale nen wieldzi pąn, ten na zgorszenie
świata wstecz do swego krawca Polokana pocztowy Karce po mniemniecku pisywa. Jak Majsterek meszli, nie beł be to czas w nen kobeli łeb zazwonic?”20
Na tym można by skończyć cytacje z listów Jędrocha, słanych przez niego z Lubania
w latach 1881–1882 do toruńskiego „Przyjaciela”, ponieważ dają one znaczny obraz
ówczesnego języka mieszkańców południowych Kaszub, konkretnie zaś Kaszubów
spod Kościerzyny. Wszak Jędroch poza jednym przypadkiem, kiedy pomyli się i podpisze własnym imieniem i nazwiskiem przyznaje się stale, że jest Kaszubą. Że natomiast o mieszkańcach swojej i okolicznych wsi mówi, że są Polakami, to zrozumiałe,
jeżeli czuli się Kaszubami i Polakami. Zresztą Jedroch podaje to bardzo umiejętnie,
podobnie dobrze, jak radzi sobie z redagowaniem listów. Co prawda nie znamy jego
wykształcenia, ale nie musiało być ono tylko podstawowe. A zdradza to nie tylko sprawne i biegłe epistolarne słowo czy trafne korzystanie z przysłów, ale także znajomość epopei Derdowskiego i naszej renesansowej oraz romantycznej literatury, o czym świadczy umiejętne wpisywanie w narracyjną wypowiedź poetyckich cytatów.
Aby wobec tego omówienie epistoł Jędrocha było pełniejsze, warto jeszcze podać
jego przysłowia, i to zarówno powiedziane po kaszubsku jak po polsku, oraz źródła cytacji. W listach Jedrocha trafiamy na takie przysłowia i ludowe powiedzenia, jak:
„ciep ten, co lepi robi jak może”,
„a tu mosz Kuba jaje”,
19
20

Tamże.
Tamże.
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„żebe leleka z mniechem gonił”,
„ciej Gode czorne, to Wielkanoc bioło i znowu odwrotnie”,
„uczę (yć) księdza pocerza”,
„ztąd wierę ani Salomonnic nie wedobędze”
„jak be celok ludzcim głosem do mnie przemówił”,
„taka pogoda, że podła wnika na dwór żal człowiekowi wynękać”
„śnieg tak sypie, jakby wszystkie żydowskie bebechy się rozdarły”,
„co w zapusty pies szczeknie, to trzeba jeden (pańtuch) zjeść”,
„plotę kipki opałki, trzy po trzy, sęk pałek, trzy plapy, sześć nóg”,
„Prędzej zginą rzeki, góry, niźli Polska i Mazury”,
„drudzy zaś to do pióra tak skorzy, jak nie przymierzając Niemiec do postu”,
„jak chleb z masłem jeść”,
„(słuchali) jak niemieckiego kazania”,
„lunął deszcz jak z cebra”,
„dozwolił Pan Bóg urość, dozwoli i zebrać”.
Zaś z cytatów mamy tu z Kochanowskiego „Pieśni świętojańskiej o sobótce”:
„Święta przedtem ludzie czcili,
A przecie wszystko zrobili”;
„Boga, dzieci, Boga trzeba,
Kto chce syt być swego chleba”;
z satyry Adama Naruszewicza „Głupstwo”:
„Miedzy głupimi żyjem, głupich znajdziem wszedzie,
Kto z cudzych głupstw nie mędrszy, głupcem większym będzie”;
z Zygmunta Krasińskiego „Psalmów przyszłości” (niezbyt dokładnie, bo z innym
drugim wersem i z kaszubskim słowem „mól” oraz zamiast „lecz” – „le”):
„Niczym Sybir, niczym knuty,
niczym utrapienia mól,
Le Narodu duch zatruty,
to dopiero bólów ból”;
także z „Ziemiaństwa polskiego” Kajetana Koźmiana:
„Ty sam zaprzęgaj woły póki pora sprzyja,
Niechaj się wóz za wozem szybkim pędem mija,
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Szarpkim rzutem napełnij snopami zapole,
To twoje, coś uchronił przed słota w stodole,
A gdy radosnie piesni pod niebo się wzbiją,
I dłonie pracowite wieniec ci uwiją.
Gotuj ucztę”21;
a nawet dwa wersy z felietonu Henryka Sienkiewicza „Chwila obecna”, który pisarz
od 1875 roku dawał do warszawskiej „Gazety Polskiej”:
„A jednak dzisiaj na dobrach szlachcica
Przeważnie ciążą te listy zastawne”,
gdzie pierwszy wers Jedroch zmienił:
„Ale też zato na dworze szlachcica”,
dodając od siebie i dowodzac przy tym swoich pisarskich umiejętności:
„Czeli, mowme prosto, jak na Kaszubę przystoi, dłudzie”22.
Ponadto znał Jedroch epopeję Derdowskiego, czytając jej fragmenty nie tylko odcinkami w „Przyjacielu”, gdzie poczęła ukazywać się w roku 1879 od nr 51 do nr 13
w roku 1880 pod tytułem „O reboku Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł”, ale
mając przede wszystkim dostęp do jej całego tekstu, który ukazał się w Toruniu w roku 1880.
Wobec tego co więc można jeszcze powiedzieć o kaszubskich listach nieznanego nam Andrzeja Landowskiego vel Jedrocha? Chyba to, że ich treść zdradza inteligentnego i oczytanego autora, który, gdyby nie jego nieszczęsny los, miał wszelkie szanse stać się dobrym kaszubskim pisarzem. Dowiódł bowiem swego talentu
i sprawnego władania myślą i słowem.

21
22

Listy do „Przyjaciela”, „Przyjaciel” 1882, nr 36, s. 3.
Tamże, 1881, nr 29, s. 3.
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„PRÔWDZËWI KASZËBI
SĄ W KARTUZACH”,
CZYLI KILKA SŁÓW O REAKCJI
NA KASZUBSKIE TEKSTY
W GAZECIE KOŚCIERSKIEJ
Dariusz Majkowski

dmiana języka kaszubskiego, jaką posługują się mieszkańcy powiatu kościerskiego, dość mocno różni się od literackiej kaszubszczyzny. Najbardziej charakterystyczne różnice to brak labializacji i dość konsekwentny akcent inicjalny. Dodajmy, że w samej Kościerzynie ludzi mówiących po kaszubsku prawie już nie słychać.
Na szczęście w większości wiosek jest ona nadal żywa i zdaje się (choćby na przykładzie moich rodzinnych Wąglikowic), że nie tylko się nie
cofa, ale nawet rozwija. Wiele z moich kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych rozmawiali ze sobą po polsku, dzisiaj na co dzień mówi w południowej odmianie języka kaszubskiego (np. z mojej 20-osobowej klasy dotyczy to 6 osób). Niestety
nie przekłada się to na rozmowy z dziećmi – tu podobnie jak na całych Kaszubach sytuacja jest dramatyczna.
Myśląc o wprowadzeniu tekstów kaszubskojęzycznych do prowadzonej przeze mnie Gazety Kościerskiej bałem się zatem, że dla osób
wychowanych na mowie bardzo różniącej się od literackiej, spotkam
się z protestami, które są częste zwłaszcza na północy: To nie je nasza
kaszëbizna! Piszta pò najémù.
Tymczasem okazało się, że tego typu reakcji w ogóle nie ma. Kiedy na potrzeby tego tekstu przeprowadziłem małą ankietę (wśród 40
osób mówiących na co dzień po kaszubsku w Wąglikowicach, Juszkach,

O
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Wielu i Lipuszu), usłyszałem, że tak właśnie trzeba robić, bo „ten nasz kaszëbsczi
to nie je tak richtich. Prôwdzëwi Kaszëbi są w Kartuzach”. Chyba nigdzie nie ma
tak dużych kompleksów pod tym względem, jak na południu Kaszub. Ludzie wstydzą się swojej mowy nie tylko przed Polakami, ale i przed innymi Kaszubami, którzy często śmieją się z nich, że to nie jest język kaszubski tylko „koscerski”.
Z drugiej strony, wszystkim ankietowanym, którzy zetknęli się z Gazetą Kościerską, podobało się drukowanie tekstów kaszubskich i wypominali mi nawet, że jest
ich zdecydowanie za mało. Z takimi uwagami spotykałem się zresztą wcześniej i co
ciekawe przede wszystkim od osób, które dzisiaj nie mieszkają już na co dzień w powiecie kościerskim. Zwłaszcza w sezonie letnim otrzymywałem sporo maili i telefonów od osób przebywających na stałe w Polsce lub nawet w Niemczech z pytaniami, dlaczego tak mało jest kaszubszczyzny w naszej gazecie.
Odpowiedzią na te sugestie jest drukowanie w odcinkach kryminału Jana Natrzeciego „Kòmùda”. Do tej pory ukazało się kilkanaście odcinków, a już dotarło do mnie
kilkadziesiąt opinii Czytelników, zapewniających, że od tego momentu zaczęli kupować gazetę. Jest oczywiście za wcześnie na jakieś śmiałe wnioski, ale w ciągu tych tygodni odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o prawie 10%. Być może wpływ na to miało
wiele innych czynników (np. koniec wakacji, kilka ciekawych artykułów itp.), ale wierzę, że swój udział miała w tym też „Kòmùda”. Być może jest to właśnie droga do szerszego docierania do Czytelnika z kaszubskimi tekstami. Na pewno łatwiej jest im przeczytać książkę w gazecie, którą i tak kupują co tydzień, niż pójść kupić ją w księgarni. A jeśli wydawcy gazet przekonają się, że ma to wpływ na większą sprzedaż, z pewnością dadzą się przekonać, że warto coś kaszubskiego zaproponować Czytelnikom.
Jest o co walczyć, bo drukując kaszubską literaturą w samym choćby Kurierze Bytowskim, którego redaktorem naczelnym jest Piotr Dziekanowski, możemy dotrzeć
do 15–18 tys. osób. Oczywiście, nie wszyscy oni spróbują czytać po kaszubsku, ale
spory procent Czytelników gazet lokalnych „pożera je” od deski do deski. I przy okazji rozwiązujemy jeden z największych dzisiejszych problemów kaszubskiej literatury, czyli brak profesjonalnego kolportażu.
W uchwale podjętej przez RJK 13.03.2009 r. daliśmy wyraz trosce o zachowanie lokalnych odmian kaszubszczyzny. W powiecie kościerskim gwara południowokaszubska ma się dosyć dobrze w mowie, ale wydaje się, że jeśli chodzi o język pisany mieszkańcy oczekują po prostu dobrej literackiej kaszubszczyzny.
Na zakończenie dodam, że w tej części Kaszub widać niesamowite efekty wprowadzenia naszego języka do szkół, a już szczególnie jego prestiż podniosła nauka
kaszubskiego w kościerskim ogólniaku, uważanym w całym powiecie za szkołę elitarną. Tam też zresztą tworzy się środowisko, które już teraz „pcha” sprawę kaszubską do przodu, a takie nazwiska jak Tomasz Urbański czy Paweł Ruszkowski na pewno będą wkrótce znane nie tylko w Kościerzynie. Dla nich też lokalne gazety są
szansą zaistnienia i pokazania, że dzięki kaszubszczyźnie można się wypromować.
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W MIESIĘCZNIKU „POMERANIA”
W LATACH 1963–2011
Karolina Serkowska

ęzyk kaszubski się zmienia. Dawniej nie było takich narzędzi jak
dziś, umożliwiających sprawne posługiwanie się nim. Teraz pomaga w tym choćby Rada Języka Kaszubskiego. Obecnie zauważyć można większą dbałość o bardziej literacki charakter kaszubszczyzny.
Wiele lat temu źródłem wiedzy o kaszubszczyźnie był zazwyczaj dom
rodzinny, teraz z kolei dzieci uczą się języka częściej w szkole niż
w domu. Dzięki zajęciom regionalnym coraz więcej młodzieży ma
możliwość poznania języka przodków nie tylko w mowie, ale i w piśmie. Dużą pomocą do owej nauki stał się miesięcznik społeczno-kulturalny „Pomerania”. Jest on przykładem na to, że aby kaszubszczyzna żyła, musi na bieżąco prezentować teksty nie tylko poetyckie i prozatorskie, ale także te dotyczące spraw aktualnych, ważnych dla współczesnego ruchu kaszubskiego.
Na przestrzeni lat postępy w rozwoju języka kaszubskiego w „Pomeranii” stały się wyraźnie widoczne. Począwszy od ilości kaszubskich
tekstów zamieszczanych w miesięczniku, po ich jakość językową. Wraz
z próbami normalizacji języka kaszubskiego ważne kwestie dotyczące
zasad gramatycznych zaczęły się krystalizować i porządkować. Wciąż
jednak istnieją wątpliwości, nad którymi należy pracować. Referat ten,
dotyczący języka kaszubskiego w miesięczniku „Pomerania”, to zaledwie przyczynek do szerokich badań, które warto byłoby przeprowadzić
w celu ukazania tego zjawiska w jak najszerszym aspekcie.
W początkach funkcjonowania czasopisma, blisko pół wieku temu, widać w nim było starokaszubską formę tego języka. Zasady gramatyczne nie były jednoznacznie ustalone, tym bardziej, że wtedy

J
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jeszcze kaszubszczyzna była gwarą. Nie tylko, z dzisiejszego punktu widzenia, brak
poprawności językowej był przeszkodą, ale też różnorodność i niekonsekwencja
w zapisie kaszubskich słów. Dla przykładu, warto wspomnieć, że nazwiska osób piszących kaszubskie teksty z początku zapisywane były w języku polskim, następnie cząstkowo po kaszubsku, aż w końcu zarówno teksty, jak i ich nazwiska widnieć zaczęły całkowicie w języku kaszubskim. Wszystkie innowacje i rozwój języka możliwe były dzięki przyjętym zasadom pisowni kaszubskiej z 13 maja 1996 roku. Od tego też czasu zaczął wzrastać poziom językowy kaszubszczyzny w piśmie.
W 2005 roku z kolei ustanowiony został status prawny języka kaszubskiego w Polsce, który reguluje Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, definiując go jako język regionalny. Od tego momentu Kaszubi
uzyskali urzędowe potwierdzenie tego, że kaszubszczyzna nie jest wyłącznie gwarą języka polskiego. Duże znaczenie miało też powołanie w 2006 roku Rady Języka Kaszubskiego, która normalizuje współczesny język kaszubski.
Mimo wielu udogodnień, wciąż pojawia się problem z tym, żeby pisownia kaszubskojęzycznych tekstów była jednolita u każdego piszącego. Potrzeba ta dała
o sobie znać zwłaszcza w momencie pojawienia się dwujęzycznej „Pomeranii”
w 2011 roku. Przekłady artykułów pojawiających się w miesięczniku pokazały różnice w podejściu do wielu kwestii językowych u tłumaczy, choć istnieje także twierdzenie, że właśnie w różności tkwi wyjątkowość. Mimo to efekty pracy Rady Języka Kaszubskiego, publikowane w postaci uchwał w biuletynach, są bardzo przydatne dla obecnych tłumaczy przy przekładach zgodnie z wzorcową normą. Natomiast
organizacja istniejąca od 2006 roku nie jest w stanie opracować całego kaszubskiego, współczesnego słownictwa w przeciągu kilku lat. Żeby więc język miał wspólną dla wszystkich Kaszubów formę, trzeba jeszcze długo poczekać.
Pierwsze wydanie miesięcznika ukazało się na przełomie stycznia i lutego 1963
roku. Wtedy jeszcze nosił on nazwę „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubskiego”, a w 1971
roku nazwa została zmieniona na: „Pomerania. Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. W pierwszym numerze pisma w słowie od redakcji czytamy:
„Chcemy, by Biuletyn ukazywał się co miesiąc. Czy tak będzie – zadecydują wszyscy, do rąk których go rozsyłamy. Bez pomocy, bez współpracy
waszej, koledzy z poszczególnych oddziałów, nie zapełnimy stron Biuletynu materiałami interesującymi, aktualnymi, przydatnymi dla nas. Od aktywnego stosunku wszystkich odbiorców Biuletynu, od tego czy otrzymywać będziemy od was materiały informacyjne i artykułowe, czy podejmowane będą na łamach Biuletynu dyskusje – zależy również w przyszłości
jego oblicze.
Przede wszystkim chcemy aby Biuletyn stał się trybuną dla dyskusji,
w których cenny będzie głos każdego kogo interesują współczesne problemy
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Kaszub, współczesne oblicze kaszubskiego regionalizmu. Twórcza wymiana
myśli, zdań, jest nam potrzebna, w rozproszeniu zaś w jakim pozostajemy
umożliwić ją może jedynie słowo pisane”. (...)1
W „Pomeranii” przez lata wypracowane zostały stałe zasady jej układu oraz zawartości i po pewnym czasie udało się doprowadzić do tego, by wydawana była co miesiąc, zaś słowa dotyczące kształtu pisma i jego przyszłości wydają się tak samo aktualne dziś, jak i czterdzieści osiem lat temu. Tylko od tego, kto, w jaki sposób i z jak
wielkim zaangażowaniem zabiegać będzie o ilość i jakość kaszubszczyzny, zależeć
będzie poziom całego miesięcznika.
W dużej mierze poziom języka kaszubskiego zależeć będzie od osób, które tworzą pismo. Od lat byli to w większości miłośnicy kaszubszczyzny. W „Pomeranii”
znalazło się bardzo dużo treści popularyzujących język, kulturę oraz specyfikę Kaszub. Były to teksty zarówno polskie, jak i kaszubskie. Analiza ta skupia się wyłącznie na tekstach oraz autorach kaszubskojęzycznych2. Jako pierwsi w 1963 roku swoje kaszubskie teksty opublikowali: Jan Trepczyk (wiersz Rëbôk), Piętów
Tóna (wiersze oraz przysłowia Ò morsciëch wiatrach), Anna Łajming (polski tekst
prozatorski z kaszubskimi dialogami pod tytułem Kret i kogut) oraz Staszków Jan
(parodia W cëchej wodze). W następnych numerach miesięcznika pojawiały się
teksty autorów, którzy jeszcze później przez wiele lat dzielili się z czytelnikami
swoimi literackimi pomysłami. Osoby te często wyznaczały ścieżki kaszubskiego
piśmiennictwa, były pisarzami, poetami, publicystami, wydawcami książek oraz tomików poetyckich. To właśnie w archiwalnych wydaniach „Pomeranii” znaleźć
możemy ślady początków działalności i rozwoju późniejszych autorytetów kaszubszczyzny. Należeli do nich: wspomniany już Jan Trepczyk, Anna Łajming, poeta Jan Piepka piszący pod pseudonimem Staszków Jón, Alojzy Nagel, prezentujący w piśmie liczną prozę oraz poezję i Józef Ceynowa. Nieco rzadziej pojawiały się utwory: Stanisława Rejtera, Bolesława Faca, Agnieszki Browarczyk, Franciszka Gowita oraz Klemensa Derca. Zamieszczano także wybrane teksty autorów
nieżyjących, takich jak Jan Karnowski, Hieronim Derdowski, Leon Heyke, Franciszek Sędzicki, Florian Ceynowa, Stefan Bieszk, Alojzy Budzisz, Aleksander Majkowski i Augustyn Dominik.
Od 1970 roku poznawać kaszubszczyznę literacką można było też dzięki Stefanowi Fikusowi (Stachowi z Làboerka), Stanisławowi Pestce, piszącemu pod swoim
nazwiskiem lub artystycznym pseudonimem Jan Zbrzyca, Zygmuntowi Narskiemu, Janowi Rompskiemu, Leonowi Ropplowi, Antoniemu Peplińskiemu, Józefowi
1
Od redakcji, [w:] Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego, styczeń–luty 1963 r., Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdańsku, Gdańsk 1963, s. 3.
2
W badaniach tych mogły zostać pominięte niektóre nazwiska, których kaszubskie teksty pojawiły się w miesięczniku tylko okazjonalnie.
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Bruskiemu, Jerzemu Sampowi, Piętów Tónie, Antoniemu Pieperowi, Feliksowi Maraczkowi, Jerzemu Stachurskiemu, Janowi Walkuszowi i Jaromirze Labudzie.
Do 1981 roku często czytać można było humorystyczne teksty Aleksandra Labudy jako Guczów Macka, Eugeniusza Gołąbka, a także utwory Mariana Jelińskiego, Janiny Kupały, Feliksa Marszałkowskiego, Andrysów Gusta, Dagomiry Labuddy, Stanisława Jankego, Augustyna Chrabkowskiego, Pawła Szefki. Ponadto w piśmie pojawiały się kaszubskojęzyczne dodatki przeznaczone dla dzieci, pod nazwą:
„Pomeranii” – „ùkłôdk dlô dzôtk”. Aż do 1989 roku wciąż publikowali w obecnym
miesięczniku swoje kaszubskie teksty wcześniejsi autorzy, jak i nowi: Jan Lippke,
Henryk Hewelt, Kreban z Milachowa, Józef Roszman, Jan Szutenberg, Zbigniew
Jankowski, Jerzy Łysk, Urszula Mączka, Bogusława Labudda, Wojciech Ceynowa,
Jerzy Stencel, Benedykt Karczewski, Bolesław Bork, Macątko, Zbigniew Talewski,
Jolanta Treder, Mirella Wenta, Jacek Dorawa, Edmund Kamiński, Piotr Staroń oraz
Roman Skwiercz. W tym okresie ukazywały się też teksty nieżyjącego już Wincentego Rogali oraz Pawła Miotka.
Po 1990 roku pojawia się znaczna ilość autorów debiutujących, którzy twórczością pisarską zajmują się do dziś. Oprócz tego zamieszczane były teksty Aleksego
Peplińskiego, Hërszów Gusta, Brunona Synaka, Edwarda Brezy, Bolesława Jażdżewskiego, Naczków Władka, Bernarda Hinza, Beaty Grabowskiej, Iwony Krefft-Wrotkowskiej, Zygmunta Szultki, Danuty Charland, Anny Reglińskiej, Marii Sikory, Witolda Szmidtki, Aleksandra Klempa, Jerzego Dąbrowy-Januszewskiego, Elżbiety
Radtke, Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego, Jerzego Tredera, Adama Bigusa, Ryszarda Ciemińskiego, Witolda Bobrowskiego, Michała Piepera, Sabiny Drywy, Jerzego
Zamka-Gliszczyńskiego, Mariana Selina, Szredrów Bena, Krzysztofa Wirkusa, Artura Jabłońskiego, Haliny Wrezy, Brygidy Bulczak, Łukasza Starzaka, Andrzeja Lemańczyka, Féliksa Kùpca, Józefa Klebby, Wanożnika Remùsa, Marii Mach, Bogusławy Labuddy, Aliny Pipki, Leona Gołąbka, Damroki, Edmunda Kamińskiego, ks.
Jana Perszona, Macieja Doraua i Łukasza Jabłońskiego.
Do publikujących w latach 90. XX wieku współczesnych i wciąż aktywnych autorów, zaliczyć można choćby Eugeniusza Pryczkowskiego, Bożenę Ugowską (Szymańską), Idę Czaję, Grzegorza Jarosława Schramkego, Romana Drzeżdżona, Dorotę Wilczewską (Ulenberg) i Iwonę Makurat (Mejer). W latach następnych, oprócz
wyżej wymienionych, pisali do „Pomeranii” Stanisław Bartelik, Alicja Szczypta,
Zbigniew Joskowski, Wojciech Kreft, Ewa Warmowska, Jadwiga Hewelt, Tytus Kamil Rolski, Wojciech Makurat, Michał Roschek, Regina Szczupaczyńska, Tomasz
Fopke i Jarosław Kroplewski. Od 2007 roku kaszubszczyznę literacką prezentowali też między innymi Elżbieta Bugajna, Hanna Makurat, Karol Rhode, Agata Klas,
Krzysztof Jędroch Plater, Felicja Baska-Borzyszkowska, Sławomir Klas, Jerzy Hoppe i Piotr Dziekanowski.
Rok 2011 przyniósł „Pomeranii” wiele zmian. Wraz z większą ilością języka kaszubskiego w miesięczniku przybyło osób współpracujących z pismem na rzecz
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kaszubszczyzny. Są to różni działacze kaszubsko-pomorscy, w głównej jednak mierze dziennikarze oraz nauczyciele. Znajdziemy wśród nich osoby stale oraz cyklicznie współpracujące z miesięcznikiem. Wymienić tu można między innymi Bogumiłę Cirocką, która do „Pomeranii” pisała dużo wcześniej, ale od 2011 roku również
po kaszubsku, Tomasza Fopke, Danutę Pioch, Ludmiłę Gołąbek, Sławomira Klasa,
Karola Rhode i Hannę Makurat.
Utwory publikowane w „Pomeranii” od 1963 roku były wyróżnione w spisie treści osobnym rozdziałem. W pierwszym numerze obok „Artykułów” * „Polemik” *
„Dyskusji”; „Przyczynków” * „Materiałów” * „Recenzji” * ”Not”, znajdowały się
„Poezja” * „Proza”, która zarówno w pierwszym, jak i kolejnych numerach przygotowywane były w większości lub wyłącznie w języku kaszubskim. Można więc stwierdzić, że język kaszubski zawsze był nieodłącznym elementem pisma, bo pojawił się
już na samym początku jego funkcjonowania. Podział rozdziałów z wyróżnieniem
kaszubskich tekstów wciąż się przeobrażał, np. na „Poezję” * „Felieton” * „Prozę”,
zaś od 1975 roku zrezygnowano z wyraźnego wyszczególnienia owych utworów,
umieszczając je w różnych miejscach pomiędzy artykułami w języku polskim.
Wśród tekstów literackich znaleźć mogliśmy w miesięczniku polskie recenzje
kaszubskich utworów, na przykład Eugeniusza Gołąbka (…) wezdrzeni na „Południcę”. Cyklicznie też można było poznawać fragmenty siedmiotomowego „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty za sprawą cyklu
„Słownik Bernarda Sychty uczy”, gdzie wypisywano przysłowia, zagadki, porównania, przesądy oraz zwroty związane z danym wyrazem. Kiedy indziej Jerzy Treder
wybierał z dzieła Sychty między innymi zagadki oraz łamigłówki, a Eugeniusz Gołąbek prezentował jeszcze inne ciekawostki Ze skôrbca Bernarda Sychty. Kaszubszczyzna badana była również w innych aspektach językowych, na przykład przez
Aleksandra Labudę, który przedstawiał Uroczëznë w cządze roku czy Feliksa Marszałkowskiego, szukającego Elementów religijnych w pismach Jana Karnowsczigo.
Aleksander Labuda badał z kolei temat duchów kaszubskich. Ludowość jest ważnym
elementem kaszubskiej kultury i także ten jej aspekt interesował ówczesnych pisarzy. Wiedza na temat wierzeń i zwyczajów zdobywana była na przykład na podstawie materiałów folklorystycznych Floriana Ceynowy. Legendy, baśnie, bajki kaszubskie przedstawiał między innymi Jerzy Samp, a gadki kaszubskie Jan Liepke i Józef
Roszman. Jerzy Stachurski z kolei prezentował w „Pomeranii” utwory muzyczne,
takie jak kolędy i pieśni. Obserwacje kaszubszczyzny, o których można było dowiedzieć się z czasopisma, opierały się na języku mówionym oraz pisanym. Nie brakowało więc takich tekstów, jak na przykład Rozważania o literaturze Jana Trepczyka.
W zakresie różnorodności prozy, ukazującej się w pierwszych latach funkcjonowania „Pomeranii”, wymienić możemy poemat Bolesława Faca, dramat Jana Rompskiego, parodię Staszków Jana czy liczne felietony rozmaitych twórców. Warto też
wspomnieć o dodatku literackim z kaszubskimi tekstami dla dzieci („Pomeranii”
– „ùkłôdk dlô dzôtk”), który wydany został kilka razy w latach 70. XX wieku.
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Przez długie lata w języku kaszubskim były prezentowane na łamach „Pomeranii” prawie wyłącznie teksty literackie, poza kilkoma nielicznymi artykułami związanymi z aktualnym wydarzeniem, jak na przykład Jana Zbrzycy tekst Na Róczëznę
Lecha Bądkowskiego. Być może już wtedy zaczynały się próby wyjścia z kaszubszczyzną do codziennego życia, by zwrócić uwagę na wydarzenia aktualne. Może już
wcześniej chciano, by pismo i mowa kaszubska nie sprowadzała się tylko do recytacji na konkursach. Od 2002 roku miesięcznik zyskał znaczącą ilość tekstów kaszubskich, przydatnych między innymi nauczycielom regionalistom, w postaci dodatku
edukacyjnego „Najô Ùczba”, który do dnia dzisiejszego zajmuje istotne miejsce
w „Pomeranii”. Inną sprawą, która przyczyniła się do dużego kroku w stronę przybliżania czytelnikom języka kaszubskiego, było publikowanie po 2000 roku artykułów oraz wywiadów w całości napisanych po kaszubsku. Za przykład posłużyć może wywiad Pawła Szczypty z profesorem Jerzym Trederem w 2004 roku, a także artykuł Iwony Mejer O Maturze z kaszëbsczégò jãzëka. Wartość kaszubszczyzny w miesięczniku wzrastała także od 2006 roku dzięki kaszubskojęzycznemu dodatkowi
literackiemu „Stegna”, wydawanemu co trzy miesiące. Swoje artystyczne pomysły
przedstawiają w niej współcześni pisarze kaszubscy, którzy świeżym okiem spoglądają na kształt literatury i jednocześnie ją rozwijają. „Stegna” zawiera prozę i poezję napisaną wyłącznie w języku kaszubskim.
Od 2007 roku język kaszubski zaczyna sporadycznie pojawiać się w działach
nastawionych na sprawy bieżące: w „Listach”, „Klëce”, „Z życia Zrzeszenia”. Coraz więcej zaczęto też analizować sam język. Widać to na przykładzie Krzysztofa
Jarocha Plater-Zalewskiego – Pisownia a wymowa w kaszubszczyźnie. Były też następne, pojedyncze wywiady w tym języku, takie jak na przykład Jerzego Hoppego
i Piotra Dziekanowskiego: Z Jôrkã Szroederã gôdómë ò stôri kaszëbsczi mùzyce.
Od 2011 roku wiele stron „Pomeranii” przygotowywanych jest wyłącznie w języku
kaszubskim. Poza wspomnianą już „Nają Ùczbą”, istnieje również możliwość nauki kaszubskiego od podstaw dla dorosłych. Lekcje te zamieszczane są w miesięczniku od maja 2011 roku. W „Pomeranii” ponadto znajdziemy działy z kaszubskimi
wierszami, fotoreportażami, „Lżejszą stroną” oraz rubrykę „Z drugiej ręki”. Strony
te często łączą język polski z kaszubskim. W piśmie pojawiają się również teksty pisane w całości w rodnej mowie Kaszubów oraz strona pod tytułem „Nasza klasa”,
umożliwiająca kształcenie pióra licealistom, zaczynającym naukę języka kaszubskiego. Miesięcznik w pierwszych latach swego istnienia w większości zawierał kaszubskie teksty literackie, które i teraz są w nim obecne, ale w mniejszym zakresie.
Zostały one niejako „przeniesione” do „Stegny”. Obecnie „Pomerania” kładzie duży nacisk na tematy aktualne. Stara się uchwycić sprawy kaszubszczyzny dziejące
się tu i teraz i zapisywać je w języku przodków.
Ciekawym zjawiskiem dotyczącym czasopisma, które w ostatnim czasie przybrało na sile, jest przekład polskich tekstów na język kaszubski. Tłumaczenia podjęto się
na łamach „Pomeranii” już w 1979 roku. Był to wiersz Janiny Kupały przełożony
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przez Alojzego Nagla. W następnych latach znaleźć można było przetłumaczony
przez Jana Trepczyka wiersz Jeana-Jacques Furera. Potem przekładu utworów Bolesława Leśmiana podjęła się Ida Czaja w 2004 roku. Stanisław Janke z kolei w 2010
roku przetłumaczył Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jego fragment opublikował w miesięczniku. Przekłady w miesięczniku dotyczyły jednak wyłącznie literatury i były to rzadkie przypadki. Wszystko zmieniło się w 2011 roku. Zupełną nowością stało się tłumaczenie od tego czasu artykułów z języka polskiego na kaszubski. Przyczynę konieczności zastosowania takiego zabiegu, który ma też kilka pozytywnych skutków, wyjaśniał obecny redaktor naczelny pisma, Edmund Szczesiak
w styczniu 2011 roku: „W roku, który minął, po raz pierwszy od lat nie otrzymaliśmy na „Pomeranię” ani grosza z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Budżet resortu został ponoć poważnie okrojony, no i dla nas nie starczyło. (…) wymyśliłem sposób na kontynuowanie wydawania „Pomeranii”. (…) dodatki w języku kaszubskim dotuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma
w swym budżecie fundusze na wspieranie czasopism mniejszości narodowych i w języku regionalnym (…). Pomysł polegał na tym, żeby również w głównej „Pomeranii” wprowadzić większą liczbę stron w języku kaszubskim. Rezultat jest taki, że
najbliższy rok przetrwamy. I pewnie następne lata również. Ten numer jest już ukształtowany wedle nowych zasad. Nie dokonała się żadna wielka rewolucja, ale zmiany,
oczywiście, nastąpiły. Najważniejsza to ta, że niektóre teksty ukazują się w dwóch
wersjach językowych. W części „Pomeranii” powtarzają się więc te same treści, ale
za to wzrosła liczba stron”.3
Wskutek tego do miesięcznika dołączył sztab tłumaczy kaszubskich, który stale
pracuje nad dwujęzycznością części artykułów zamieszczanych w „Pomeranii”. Główne pożytki z innowacji, jaką jest wprowadzenie tłumaczeń, mogą zmierzać do indywidualnego pogłębienia znajomości języka kaszubskiego. „Pomerania” również w jeszcze większym stopniu stanowi źródło materiałów do nauki języka kaszubskiego w szkołach i pokazuje postępy w ujednolicaniu języka. Pismo uznać można za wartościowe
źródło wiedzy na temat przeobrażeń języka kaszubskiego w przeciągu prawie pięćdziesięciu lat. Zawiera ono wiele przydatnych informacji o wybitnych myślicielach,
przybliżających swoim czytelnikom język mowy ojców. Dzięki niemu posiąść możemy wiedzę zarówno o regionalnej tradycji, jak i współczesnym ruchu kaszubskim.
Dawniej kaszubszczyzna nie zajmowała aż połowy numeru „Pomeranii”, co zachodzi w obecnym czasie. Można więc zaryzykować stwierdzeniem, że „konieczność”
przyczyniła się do tego, iż język kaszubski zyskał na znaczeniu. Bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby o Kaszubach mówić, ale by posługiwać się tym językiem na co
dzień w mowie oraz piśmie, a dzięki takiemu miesięcznikowi, jak „Pomerania” staje się to możliwe dla szerszej rzeszy odbiorców.
3
E. Szczesiak, Od redaktora, [w:] Miesięcznik społeczno-kulturalny Pomerania, nr 1, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk 2011, s. 2.
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Nie wiemy, jaka będzie przyszłość „Pomeranii”. W którą stronę będzie zmierzać, do jakiego etapu dojdzie? Czy obecna moda na język kaszubski nie przeminie?
Czy nigdy nie zabraknie kaszubskojęzycznych dziennikarzy, pisarzy, nauczycieli,
profesorów skupionych wokół pisma, chcących utrzymać czy może nawet podnieść
jego poziom? Czy nie zabraknie tych, którzy mówią po kaszubsku w domu, na ulicy? Czy ten język nie stanie się językiem grupy pasjonatów i językoznawców? Z odpowiedzią na zadane pytania przyjdzie nam poczekać zapewne jeszcze przez następnych pięćdziesiąt lat.
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a temat kaszubskojęzycznych informacji radiowych można powiedzieć wiele dobrych słów, jednakże bez zbędnego doszukiwania się znajdziemy także liczne błędy. Niektóre spośród nich przedstawię w niniejszym artykule.
Nie jest to wnikliwa analiza, a jedynie kilka myśli, które zrodziły
się na podstawie przesłuchania parunastu ramówek wiadomości. Zostały one wyemitowane pod koniec sierpnia i na początku września
bieżącgo roku przez dwie popularne stacje – Radio Gdańsk i Radio
Kaszëbë. Pragnę podkreślić, że ocenie poddałem jedynie język lektorów, nie zaś „gości”, również wypowiadających się w programie. Fragmenty lektorskie, jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku audycji
radiowych, wpierw zostały przygotowane w wersji papierowej, a następnie nagrane. Dlatego też była okazja, aby gruntownie je posprawdzać, a nawet poprawić tuż po pierwszym nagraniu. Natomiast my,
na podstawie przedstawianych wiadomości, możemy się co nieco dowiedzieć o ùżytkowej mowie ojczystej dziennikarzy radiowych,
a w szczególności o ich kulturze językowej.

N

Na sposób polsko–literacki
Pierwsze, co daje się zanalizować, to schemat budowania zdań i całych wypowiedzi. Co prawda, w większości słowa są kaszubskie,
a nawet od czasu do czasu pojawiają się mało znane neologizmy, jednakże szyk zdania niemal całkowicie opiera się na literackiej polszczyźnie:
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(poniżej kursywą zapis jednego z odsłuchań)
Rëbôcë zablokùją witro na trzë gòdzënë krajową drogã nr 6 w Lesnicë pòd
Lãbòrgã. Òd 11.00 przed pôłniã bdą chòdzëlë pò pasach. Na nen ôrt chcą zaprotestowac procëm kôranim jich za łowienié pòmùchla òb czas zakazë w 2007
r. Eùropejskô kòmisja zakôza pòlsczim rëbôkóm łowieniô, bò skùńcził sã limit rëbów na wschòdnym Bôłce. Ta decyzja, wedle rëbôków bëła wëdónô
na pòdstawie nieprôwdzëwëch wiadłów ticzącëch sã zasobów pòmùchla. Pò
protestach rëbôków sprawą zajął sã Tribùnał Kònstitucyjny jaczi ùznôł, że ni
mòżna karac armatorów za przekroczenié limitów pòłowòwëch. Timczasã minysterstwò gbùrzëznë nie chce te ùznac.(12.09.)
Przyjrzyjmy się również, dla porównania, tłumaczeniu w języku polskim:
Rybacy zablokują jutro na trzy godziny krajową drogę nr 6 w Leśnicy pod Lęborkiem. Od 11.00 przed południem będą chodzili po pasach. W ten sposób
chcą zaprotestowaæ przeciw karaniu ich za łowienie dorsza w czasie zakazu w 2007 r. Europejska komisja zakazała polskim rybakom łowienia, bo skończył się limit ryb na wschodnim Bałtyku. Ta decyzja, według rybaków, została wydana na podstawie nieprawdziwych informacji dotyczących zasobów
dorsza. Po protestach rybaków sprawą zajął się Trybunal Konstytucyjny, który uznał, że nie można karać armatorów za przekroczenie limitów połowowych. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa nie chce tego uznać.
Inny przykład:
Miasto Gdinia wëdô wnetka 6 mln złotëch na zlepszenié miesczi kòmùnikacji. Ò dodôwné dëtczi òd dłëgszégò czasu proszą zarządë PKM, PKA i PKT.
Mòżlëwé je, że ju pòd kùńc rokù we wszëtczich gdińsczich autobùsach i trolejbùsach skùńczi sã zakłôdanié kamerów i jinëch zlepszeniów, chtërne pòprawią bezpiek i widzałosc rézë. Apartno dlô nifùlsprawnëch ledzy. Połowa
dëtków pùdze na spłacenié kòsztów benzynë. Ji wësoczé prizë są ùcemiãgą
dlô kòmùnikacyjnëch firmów.... Póczi co, kòmùnikacyjné wëcmaniznë żdają
na rozsądzënk wëszëznów miasta. Jeżlë bãdze òn dobri to zmianë zaczną sã
latos, abò na zôczątkù 2012 r. (22.08.)
Spójrzmy również na wersję polską:
Miasto Gdynia wyda prawie 6 mln zł na polepszenie miejskiej komunikacji.
O dodatkowe pieniądze od dłuższego czasu proszą zarządy PKM, PKA i PKT.
Możliwe jest, że już pod koniec roku we wszystkich gdyńskich autobusach
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i trolejbusach skończy się zakładanie kamer i innych ulepszeń, które poprawią bezpieczeństwo i jakość podróżowania, zwłaszcza dla niepełnosprawnych
ludzi. Połowa pieniędzy pójdzie na spłacenie kosztów benzyny. Jej wysokie
ceny są prawdziwym utrapieniem dla firm komunikacyjnych... Póki co, komunikacyjne przedsiębiorstwa czekają na rozstrzygnięcie władz miasta. Jeżeli
będzie dobre to zmiany zaczną się w tym roku, albo na początku 2012 r.
Wynik jest prosty. Wystarczy zaledwie podstawić słowa, krótkie frazy i gotowe. Nie
da się ukryć, że podłożem [redagowanych wiadomości – przyp. tłumacza] były zdania w wersji polskojęzycznej.

Ubóstwo językowe
Nie tylko zdaniowo – znaczeniowe schematy smagają uszy radiosłuchaczy. Razi również ubóstwo słowne. Zacznijmy od takiego przykładu.
W jednej ze stacji radiowych zapomniano, że kaszubszczyzna posiada więcej niż
jedno określenie dla polskiego słowa „jednak”: równak, tec, doch, kò, jednakò, në
kò. Podobnie sytuacja miała się ze słowem „czile” – zapomniano o jego synonimie
„pôrã”. Kłopot sprawia również słowo „żniwa”. Używane jest zamiennie w dwojakim rozumieniu: raz jako „koszenie zboża”, drugi jako „plony”. To tak, jakby kaszubszczyźnie zabrakło różnych innych słów i wyrażeń opisujących zbiór roślin, np.:
seczenié zbòża, sëpanié zôrna, pòla wëdałë wiele/mało zôrna, itd. (koszenie zboż,
wydajność ziarna, z pól zebrano dużo/mało ziarna, itd.). Inna rozgłośnia, choć
w mniejszym nieco zakresie, też nie ustrzegła się językowej mierności. Tu na przykład [w jednej z audycji – przypis tłumacza] takim słowem była „ùczba” (w rozumieniu „nauka” bądź „lekcje”), a przecież tak łatwo je zastąpić pojęciami: nôùka,
rodnomòwné zajmë (zajmë rodny mòwë), naùczanié.
Oto przykłady obrazujące powyższe rozważania:
Blós czile dni òstało do kùńca òżniwinów. Czejbë nié lëché wiodro to wszëtczé
żniwa nalazłëbë sã ju w zbòżownicach. Równak latos żniwa pòdzeloné bëłë
na dwa dzéle. Problemã je téż wiôlgô rozmajitosc w żniwach. Òżiniwinë
zaczãłë sã latos kąsk chùdzy jak wiedno, bò ju w slédnym tidzéniu lëpińca. Maszinë równak zjachałë z pòlów bez wiôldżé deszcze, a żniwa bëłë na dobré
zaczãté dopiérze pò czile dniach. Terô są blëżi kùńca. Strzédnô wielëna żniwów je dosc dobrô, juwernô do ti z łońsczégò rokù. Równak żniwa nie są
równé ù wszëtczich gbùrów, rozmajitosc je baro wiôlgô. Dobré plónë nawetka do 8 tonów pszénicë z hektara mają gbùrzë, chtërny apartno mielë starã
ò swòjé zbiorë. Ù gbùrów, chtërny mielë mni szczescô co do wiodra żniwa są
nawetka czile razy mniészé.(26.08.)
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200 sztëk dzôtków rëgnie ùczbã kaszëbsczégò jãzëka w wejrowsczich szkòłach.
Pò akcji Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô nalezlë sã chãtny do ùczbë, jednakò jak sã òkôzywô dërchem felëje szkólnëch. Szukómë kògòs, chto mógłbë
pòprowadzëc ùczbã w jesz dwùch szkòłach....(31.08)
Takich powtórzeń słownych znajdziemy znacznie więcej. Owe ubóstwo językowe
odnajdziemy również analizując użycie form czasownikowych. Nasi radiowi prezenterzy ze szczególnym pietyzmem używają słów: „bëc” (być), nieco mniej „miec”
(mieć) albo „jic” (iść). Poniżej przykład takiej wypowiedzi:
Akademia Wòjnowi Marinë w Gdini w nôblëższich latach mòże ju òprzestac
bëc wëższą szkòłą. Tak wëchôdô z planów minysterstwa nôrodowi òbarnë
sparłãczonëch z ùczenim òficérów. Równak do zmianów jesz dalek,
a przëdstôwcowie szkòłë nie chcą za wiele gadac ò ti sprawie. Gdińskô AMW
je jedurną szkòłą w kraju, chtërna ùczi òficérów pòlsczi wòjnowi marinë. Jeżlë bãdą zmianë to bãdze zrobionô jedna szkòła, chtërna mdze sztôłcëc
òficérów wszëtczich lądowëch, lëftnëch a téż mòrsczich sëłów. Tedë szkòłë
w Gdini, Dãblënie a Wrocławiu nie mdą ju dłëżi na prawach wëższi szkòłë.
Miast tegò miałëbë òne stac sã òstrzódkama szkòleniów dlô rozmajitëch
òddzélów armii. Absolwencë cywilnëch szkòłów mòglëbë dostawac tam
òficérsczi patentë. Pòczi co są to blós ùdbë, jeżlë zaczną miec mòc, nót bãdze
trzëmac sã nowégò prawa.(22.08.)
Bądź też:
Pòmòrsczé lasë òd przińdnégò rokù bãdze sprôwdzywôł szpecjalny fliger bez
òbsadë. Nowé rozrzeszenia mają przedë wszëtczim pòmagac, żebë chùtkò nalezc òdżin w nôbarżi zagrożonëch môlach. Taczi fliger je pòspólną pòdjimizną môlowi direkcje lasów państwòwëch we Gduńskù i Pòmòrsczi Akademii
w Stołpskù. Nôwiãkszé ògniowé zagrôżbë w lasach w pòmòrsczim wòjewództwie są w nôblëższim òkòlim Trójgardu. W lasach wkół Gduńska, Sopòtu,
Gdini dzéń w dzéń je wiele mieszkańców òkòlégò, a téż letników. I to gwësno
w tëch môlach pôli sã nôwiãcy ògnia. Jak cwierdzą przedstôwcowie państwòwëch lasów taczé fligrë mògłëbë baro chùtkò pòmagac dôwającë wiadła
ò zagrôżbach... Fliger bãdze wëkùstrzony bez wëdzél bënowégò bezpiekù
Akademii w Stołpskù. Nót je jesz dodac, że nen rok je nôbarżi bezpiecznym
òd czilenôsce lat na placu, chtëren sprôwiô gduńskô direkcjô do pòłowë zélnika òdżin pòlił sã 45 razy. Łońsczégò rokù w tim samim czasu òdżin béł wicy
jak 90 razy.(23.08.)
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Błędy językowe
Dziennikarze radiowi używają również słów w niepoprawnym znaczeniu. W tej grupie błędów znajdziemy: „òżniwinë” jako „żniwa”, a to przecież „dożynki”; „lesnik”
(pracownik leśny) miałby być „lesnym” (leśniczym), zaś „lesnictwò” (leśnictwo),
„lesyństwã” (leśniczówką); „apartno” – to nie „szczególnie, zwłaszcza”, tu w miejsce synonimu powinno się pojawić słowo – „òsoblëwò”; „rëgnąc”, żeby mogło znaczyć „zaczënac” (zaczynać) musi jeszcze otrzymać przyimek „z”, brzmi wówczas:
„rëgnąc z”; „marina” to „marynarz”, a nie „marinarka”, co prawda J. Trepczik w swoim słowniku poleca: „òficér marinë”, ale na oskreślenie „marinarczi” (marynarki)
podaje tylko„mòrinizna” abò „òkrãcëzna”.
Zważmy również na słowa i wyrażenia nieprzystające, zwłaszcza do kaszubszczyzny publicznej: „szauer telefón” (potoczna nazwa telefonu komórkowego; kalka
słów „szauer” (komórka) i „telefón”) zamiast „mòbilczi” bądź zwyczajnie „telefóna”; „100 sztëk lëdzy”, podczas gdy formą poprawną jest „100 lëdzy”, „zwëskac”
(zarobić, zyskać) nie zawsze oznacza „skòrzëstac” (skorzystać, wykorzystać, uzyskać), a już nigdy „wziąć udział”; „marina” (marynarz)”, nie może być użyte dla pojęcia „marinizna” (marynarka); poszczególne „òddzéle armii” (oddziały armii) – to
bardziej „dzél”, „ôrt wòjska” (formacja, jednostka wojskowa), gdyż „òddzél” w polskim znaczeniu „oddział” to nie to samo, co "rodzaj sił zbrojnych”; lasy będzie
„sprôwdzôł” specjalny samolot – tu jednak chodzi bardziej o doglądanie, dbanie”
niż o sprôwdzanie, stąd też odpowiedniejszymi byłyby słowa: „dozérôł”, „pilowôł”
(doglądał, strzegł); „widzałosc rézë” (wspaniałość podróży) – z pewnością chodziło
tu o „pësznotã”, “snôżotã” (dumę, piękno), wobec tego poprawnie należałoby użyć
słowa: „jakòsc” (jakość), zaś „rézã” (podróż) terminem „jachanié” (jazda).

Na zakończenie
Powyższy krótki przegląd problemowy daje podstawy do wysnucia wniosku, iż nasi prezenterzy radiowi muszą poprawić swoją kaszubszczyznę. Tłumaczenie z języka polskiego ciągnie za sobą szyk zdania właściwy polszczyźnie. Być może nie jest
to najgorszy błąd, skoro można, stosując ten schemat, wypowiedzieć się po kaszubsku. Jednakże mierność rodzi się też z zapomnienia ogólnojęzykowych norm, wykorzystywanych przy tworzeniu tekstów – zbyt wiele powtórzeń danych słów lub,
co dla wiadomości istotne, mała ich czytelność. Jeżeli w dodatku słownik jest ubogi, brakuje frazeologii i innych cech właściwych rodzimej mowie, w eterze słyszymy językową twórczość własną.
Spójrzmy jednak i z drugiej strony. Nie dopracowaliśmy się bogatego wachlarza
wzorców języka publicznego czy tekstów, na podstawie których młodzi przygotowy-

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:53

Page 255

Referaty

255

waliby wiadomości, informacje meteorologiczne, polityczne, gospodarcze itd. Ponadto, najobszerniejsze źródło kaszubszczyzny tradycyjnej, a zarazem solidna podstawa do uprawiania tej publicystycznej – słownik ks. Bernarda Sychty, praktycznie jest nie do zdobycia. Stąd też nie powinno dziwić, że dziennikarze pozbawieni
warsztatu używania rodnej mowy, nie posiadają polotu w posługiwaniu się językiem. Sądzę, że warto byłoby z nimi porozmawiać o ich zadaniach, oczekiwaniach
stawianych przed nimi, ich poglądzie na sytuację.
Przykłady innych odsłuchanych wiadomości:
100 sztëk lëdzy pòstãpny rôz ùdokazni, że Zatokã Pùcką jidze przeńc piechti. Zrobi to w niedzelã. Wërëszi z Kùsfeldu do Rewë. Razã 12 km. Mòżlëwé je
to dzãka Rewie Méw, wiôldżi mielëznie na zatoce. Gôdô ùdbòdôwca marszu... Òrganizatorzë mają òstawioné 10 placów dlô chãtnëch, jaczi zgłoszą
sã w dzéń marszu. Sledze mają ùdbóné wlezc do wòdë ò pół dzesąti reno.
Marsz mô sã skùńczëc ò czwiôrti pò pôłnim w Rewie.
...
Przed nama pòsobny weekend wakacjów. Na Kaszëbach, jak wiedno, nie zafelëje placów, dze nót je bëc. W Òstrzëcach Trzecy Festiwal Mùzycznëch
Przëjemnosców. Dzysô zagrają midzë jinyma Krësztof Kiliańsczi a Edita Geppert, a jitro Renata Przemik i Grzégòrz Turnau. Dzysô we Wdzydzach téż zaczinają sã Dni z Bazuną, a jitro w Lëzakach w gminie Kòscérzna òdsłoniãtô
mdze tôblëca ùpamiãtniającô smierc Trąbë z Żëcô a Przigòdów Remùsa.
Swòjã rozegracjã bãdą téż mielë mieszkańcë Glińcza w gminie Żukòwo. Na festin rôczi szôłtëska...
W weekend je nót téż słëchac” (19.08.)
Dlôcze bańtka tak dzywno wëzdrzi, skądka bòcón mô czerwiony dzób, a jak
pòwstôł klôsztór w Żôrnówcu – taczé a jiné bôjczi czëtóné bez Kaszëbów
znónëch, a taczich jaczich wôrt je pòznac mdze mòżna ùczëc na platce, jakô
je efektã spòlëznowi kampanii „Kaszëbsczé bajania”. Akcja rëchtowónô je
bez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié a Radio Gduńsk. „Kaszëbsczé Bajania” to kampaniô mającô zachãcëc do czëtaniô w rodny mòwie w dodomach.
Co bë przënãcëc do głosnégò czëtaniô pò kaszëbskù nôlepi dac Kaszëbóm
dobri przikłôd. Dlôte w kampanii ùdzél wzãlë profesjonaliscë, a téż taczi
lëdze, jaczi ze studijnym mikrofónã nie są jesz òbeznóny. (5.09.)
Dzéń w dzéń dzecë dostają brzôd i ògardowiznã w tim jabka, krëszczi, a téż
marszew, miodną paprikã i radisczi. Łońsczégò szkòłowégò rokù z programë
zwëskało 64 tës. dzecy z Pòmòrzô, to 98% szkòłów, chtërne miałë taczé
prawò... Dzejanié programù sprôwdzô Institut Żëwnotë i Żëwieniégò. Pierszé
wëszłoscë bãdzemë znac za czile miesãcy. (24.08.)
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Wiodro je dobré, dlôtë latos chùdzy jak wiedno zaczãło sã zbiéranié grzëbów.
Czile lëdzy w rozmajitëch môlach Pòlsczi ju zgùbiło sã òb czas wéńdzeniô
do lasu. W najim òkòlim na szczescé donëchczôs nie bëło taczégò przëtrôfkù.
Mùszimë równak pamiãtac ò przédnëch wskôzach bezpiekù. Jak òstrzégają lesnicë nôlepi bëłobë nie jic do lasa òsóbno, a nawetka jeżlë jidzemë w karnie,
dôwac bôczenié czë nie òdchôdómë za dalek. Czej jednak ju sã zgùbimë, przede
wszëtczim mùszimë bëc spòkójnym. Nôlepi jic lesną dargą do kamiannégò,
tak pòzwónégò łączbòwégò stołpka. Jeżlë pòwiémë bez telefón lesnikòwi abò
szandaróm pòzwã nadlesnictwa i numer, jaczi mòżna nalezc na taczim stołpkù,
tej bãdze mòżna dokładno nalezc môl, w chtërnym jesmë. Dlôte wôrt je miec
ze sobą szauertelefón. (25.08.)
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OFERTA W CSB TV1
Danuta Pioch

aszubi stanowią społeczność posługującą się własnym językiem
o statusie języka regionalnego. Szacuje się, że w 550 tysięcznej
grupie około połowa posługuje się językiem kaszubskim. Dla takiej
liczby odbiorców warto myśleć o stosownej ofercie medialnej. Działo się to zresztą i w czasach PRL, zdecydowanie mniej przychylnych
regionalnym społecznościom. Początkowo były to pisma: Zrzesz
Kaszëbskô, Kaszëbë, potem Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego (obecna Pomerania). Dziś można wymienić wiele gazet, które podejmują tematykę kaszubską, często w języku kaszubskim.
Z mediów elektronicznych warto wspomnieć powołany w 1990
roku, w wyniku starań Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także
posła Antoniego Furtaka, prowadzony przez Izabelę Trojanowską,
a od 1995 r. przez Eugeniusza Pryczkowskiego (przez trzy pierwsze
lata wspólnie z Arturem Jabłońskim) magazyn „Rodnô Zemia” nadawany w TV Gdańsk. Trwająca początkowo 25 minut audycja pokazywana była raz w tygodniu, w latach 2005–2008 było to nawet 30 minut tygodniowo. W sierpniu 2008 roku program zawieszono (telewizja tłumaczyla to brakiem finansów), jednak po protestach środowiska wrócił pod koniec września w 10-minutowym wymiarze, za to już
po miesiącu, na początku listopada skrócono go do 10 minut. Powstał
też kolejny 10-minutowy program Tede jo. W lutym 2010 roku Rodnô
Zemia została zredukowana do dwudziestu minut miesięcznie,
a pod koniec tegoż roku całkowicie zdjęta z anteny..

K

1
Opracowano na podstawie stron internetowych Media Kaszëbë, materiałów promocyjnych spółki, publikacji w prasie, Internecie, rozmów z pracownikami CSBTV
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W świat kaszubskich mediów wpisało się również publiczne Radio Gdańsk. Nadaje ono w niedzielę 55 min. program „Na bôtach i w bòrach” oraz codzienny program informacyjny „Klëka” (którego emisję w tzw. dobrym czasie antenowym ostatnio ograniczono). Na tym polu zapisało się również Radio Koszalin prowadząc audycje kaszubskie.
W grudniu 2004 roku rozpoczęło nadawanie Radio Kaszëbë. Właściciele szacują, że zasięg stacji objął już 800 tys. mieszkańców powiatów puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, części powiatów bytowskiego, chojnickiego i lęborskiego oraz Trójmiasta. Zatem od momentu uruchomienia do chwili obecnej udział
stacji w regionalnym rynku radiowym wzrósł o 164%.
Od 1 sierpnia 2010 r. zaczęła nadawanie pierwsza satelitarna telewizja CSB TV,
prowadzona, wraz z Radiem Kaszëbë, przez spółkę z o.o. „Media Kaszëbë”. Skrót
csb (od łacińskiego słowa Cassubia) został wzięty z międzynarodowej klasyfikacji
języków, w której, według normy ISO 639-2, został zapisany język kaszubski. W 2001
r. takim skrótem zostały też oznaczone kaszubskie zbiory w bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Przed włączeniem sygnału dla pierwszej w historii kaszubskiej telewizji Artur
Jabłoński – jeden ze współwłaścicieli – mówił, iż przygotowania do startu trwały
ponad rok. W końcówce maja został złożony wniosek do KRRiT o przyznanie koncesji. W lipcu przyznano koncesję dla CSB TV uchwałą z dnia 20.07.2010r. Cały lipiec 2010 roku ekipa przygotowywała własne programy i 30 lipca kanał zainaugurował emisję testową. Dokładnie 1 sierpnia najpopularniejszy w Polsce satelita Hot
Bird 13E zaczął przekazywać sygnał na częstotliwości 11,320 GHz (przekaz niekodowany – Free To Air), a twórcy przedsięwzięcia pracowali nad możliwością umieszczenia ich programu w ofercie platform cyfrowych, co udało się osiągnąć (Cyfrowy
Polsat – kanał 143, Cyfra + kanał 143, Platforma N – kanał 155, Platforma Orange
– kanał 123), jak też niektórych telewizji kablowych (Vectra w Wejherowie, TVK
w Pucku, Polaris w Helu, Telewizji Kablowej w Strzebielinie) czy Telewizji na Kartę. Po dokonaniu szacunkowych obliczeń ustalono, iż dało to dostęp do 6,8 milionów
telewidzów (33% zasięgu w całej Polsce).
Artur Jabłoński, pełniący w momencie uruchamiania telewizji funkcję prezesa
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zamierzał początkowo prowadzić telewizję
przy współudziale naczelnej organizacji Kaszubów. Po złożeniu Radzie Naczelnej
ZKP propozycji uczestnictwa w projekcie nie doszło jednak do porozumienia i telewizja ruszyła jako prywatna, w zasadzie rodzinna spółka, współpracująca ściśle
z działającym już sześć lat radiem. Oba media miały się wzajemnie uzupełniać, a początkowo telewizja wyraźnie korzystała z wzorców wypracowanych przez radio.
Do tworzenia programów, prowadzenia ich i obsługi urządzeń przewidziano 50 techników i dziennikarzy. Szacowano, że telewizja zyska docelowo dwa miliony widzów
z Pomorza. Prognoza taka została oparta na fakcie, iż większość odbiorców z terenu nie ma dostępu do telewizji kablowych i korzysta raczej z anten satelitarnych.
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Na pytania dotyczące rentowności lokalnej telewizji właściciele odpowiadali, iż podchodzą do sprawy bez obaw – licząc na reklamodawców oraz dotacje MSWiA (które są zagwarantowane dla mniejszości i języka regionalnego w polskim ustawodawstwie). Niemałą zachętę stanowił też sukces działającej już od dwóch lat śląskiej Telewizji Silesia. Dyrekcje obu telewizji wymieniły się doświadczeniami, a nawet podjęły uzgodnienia dotyczące współpracy w przyszłości.
Początkowo telewizja oferowała pięć godzin autorskich programów dziennie.
Część w godzinach porannych miała lżejszą strukturę tematyczną (porady, rozmowy) i była prowadzona zwykle na żywo, druga zaś, pomiędzy godzinami 17,00
a 19,00, oferowała informacje i publicystykę. Z góry założono, że programy te nie
będą nadawane tylko w języku kaszubskim. Twórcy tłumaczyli, iż chodziło o pokazanie dwujęzyczności i wielokulturowości Kaszubów, natomiast poważna przyczyna takiego stanu rzeczy tkwiła też w chęci pozyskania szerszej rzeszy odbiorców, dla
których język regionalny stanowiłby niechybnie przeszkodę. W programach z udziałem gości założono, że w sytuacji gdy prowadzący i gość będą kaszubskojęzyczni,
to w tym języku będzie odbywała się rozmowa. Jeśli natomiast gość będzie posługiwał się językiem polskim, to prowadzący również przejdzie na ten kod językowy.
Generalnie plany co do oferty programowej były na wstępie dość ambitne: zakładano realizację co najmniej dwu premier filmowych w tygodniu, bajki z dubbingiem kaszubskim, programy rozrywkowe, dużo informacji i lokalnych reportaży
oraz, jako wizytówkę, tematykę morską: jej dawne tradycje i nowoczesne trendy.
Z produkcji własnych najważniejszymi pozycjami programowymi w ofercie były:
n

Ò tim a nym / O tym i owym, pierwszy z przygotowanych programów, emitowany od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, pomyślany
w konwencji telewizji śniadaniowej, gdzie dominowały felietony, porady, wiadomości przekazywane w lżejszej formule. W ramach tej propozycji znajdowało się też miejsce na przegląd lokalnej prasy, stron internetowych oraz prognozę pogody. Rozmowy z gośćmi prowadzili głównie prezenterzy „Radia
Kaszëbë” w języku polskim i kaszubskim (w zależności od tego jakim językiem
posługiwał się gość);

n

Swiat wkół naji / Świat wokół nas, emitowany codziennie w tzw. „dobrych godzinach oglądalności”, tj. pomiędzy 17,00 a 19,00. Program poświęcony przekazowi informacji, publicystyce, polityce, sprawom społecznym i gospodarczym,
prowadzony przy udziale zapraszanych gości. Sporo czasu przeznaczano w nim
na dyskusje i komentarze na temat najważniejszych wydarzeń danego dnia na Pomorzu. Program realizowany początkowo w języku polskim (większość materiału). O godzinie 18,00 otwierał go kaszubskojęzyczny flesz informacji Wiadła. Ciekawą kaszubskojęzyczną pozycją w tym bloku była również „Klëka” (serwis
informacyjny z wiadomościami sportowymi i prognozą pogody). Końcówkę
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tegoż pasma informacyjno-publicystycznego stanowiły magazyny gospodarcze
(Pomorska kronika biznesu), rolnicze (Temat wiejski) i interwencyjne (Kontakt).
n

Bùten Szëku / Poza normą – nowe produkcje pojawiały się w każdy wtorek w popołudniowym bloku. Program prezentujący ważne sprawy mieszkańców regionu w ich środowisku. Reporterzy odwiedzali lokalne społeczności i próbowali
przedstawiać to, co cieszy bądź niepokoi. Każdorazowo prezentowana była inna
miejscowość Pomorza, co przyciągało niewątpliwie nowych widzów. Program
dwujęzyczny.

n

Kontakt – to magazyn reporterów pojawiający się w każdy piątek w godzinach
popołudniowych, traktujący o ważnych dla środowiska sprawach, które niejednokrotnie były problematycznymi. Przy pomocy ekspertów próbowano je rozwikłać, udzielić dobrych rad, wskazać sposoby radzenia sobie z nimi. Realizowany w języku polskim.

n

Wiodro / Pogoda – emitowana cztery razy dziennie. Przygotowywana na bieżąco na podstawie odczytów map satelitarnych.

Wprowadzono też na antenę produkcje częściowo pochodzące z zewnątrz. Najważniejszymi z nich były:
n

Reduktor – emitowany we wtorki i czwartki w późniejszych godzinach wieczornych program motoryzacyjny. Całkowicie polskojęzyczny.

n

Mòrze mòżnosców / Morze możliwości – ukazujący się w niedzielne przedpołudnia magazyn marynistyczny, realizujący sprawy związane z morzem i możliwościami regionu wypływającymi z racji tej lokalizacji. Poruszane tematy to: gospodarka, sport, turystyka, rekreacja i szeroko pojęte dziedzictwo morskie. Produkcja własna z wykorzystaniem materiałów zewnętrznych, realizowana w języku polskim.

Propozycje programowe ulegały poszerzeniu. Zaplanowano kolejne:
n

Destined Hearts / Skazani na miłość – serial azjatycki, emitowany pięć dni w tygodniu, z kaszubskim dubbingiem i polskojęzycznymi napisami.

n

Grifné Bôjczi / Bajki Gryfka – ostatecznie nie doszło do realizacji tej pozycji,
która miała być opowieścią dla dzieci emitowaną raz w tygodniu, gdzie przewodnią rolę miała sprawować pacynka gryfa, jak również postać z demonologii
kaszubskiej (Bòrowô Cotka) oraz troje dzieci. Program z założenia miał być
kaszubskojęzyczny, wykorzystujący materiały obce (głównie filmy).
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n

Kaszëbi / Kaszubi – program pojawiający się raz w miesiącu, przygotowany
w formie debaty poprzedzanej emisją filmu dokumentalnego, poświęcony sprawom etniczności Kaszubów. Językiem przekazu był głównie j. kaszubski. Uzupełnieniem całości były zwykle materiały obce w postaci filmu.

n

Rządzymë sã sami / Rządzimy się sami – ukazujący się raz w tygodniu program
poświęcony samorządom, ich działaniom w dziedzinie rozwoju Pomorza. Idea
przyświecająca realizacji to pokazywanie spraw zajmujących włodarzy od szczebla gminnego do wojewódzkiego. Prowadzony w języku kaszubskim.

n

Krôsniã Dawid / Krasnoludek Dawid – emitowana dwa razy w tygodniu serialowa opowieść o krasnoludku, który uczy życia w zgodzie z przyrodą. Bajka
z dubbingiem kaszubskim, łącząca zabawę z nauką.

n

Spòrtowé Wiadła / Informacje sportowe – program emitowany raz w tygodniu,
następnie trzy razy w tygodniu, poświęcony sportowym wydarzeniom Pomorza.
Prowadzony w języku polskim.

n

Farwë kùchni / Kolory kuchni – wszystko dla lubiących kuchenne eksperymenty, program emitowany pięć razy w tygodniu, z udziałem mistrza kuchni i wybranego gościa. Prezentacja kuchni świata, regionalnych potraw i domowych
eksperymentów, prowadzona w języku polskim i kaszubskim.

n

Wszëtczégò nôbëlniészégò/ Wszystkiego najlepszego – program w formie koncertu życzeń, z możliwością przesyłania życzeń od widzów w formie tekstowej.
Dwujęzyczne prowadzenie, przeplatane muzyką.

Na przełomie kwietnia i maja 2011 r. (letnia ramówka) w ofercie pojawiły się:
n

Domôcëzna – kaszubskojęzyczny program poświęcony prezentowaniu regionalnych zwyczajów i kultury.

n

Magazyn rolniczy – program polskojęzyczny bazujący na tematyce okołorolniczej.

n

Na swòjim / Na swoim – program realizowany w terenie, prezentujący ciekawsze
miejsca warte zwrócenia na nie szerszej uwagi, produkcja kaszubskojęzyczna.

n

Familiowé granié / Rodzinne muzykowanie – jego zadaniem było prezentować
dorobek licznych na Pomorzu rodzin muzykujących. Realizowany głównie w języku kaszubskim.
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n

Zakrącony w tuńcu / Zakręcony w tańcu – zakładał prezentację zespołów folklorystycznych i kaszubskich tańców. Prowadzony w dwóch językach: polskim i kaszubskim.

n

Tak sã bawią / Tak się bawią – prezentacja muzyki rozrywkowej nagranej podczas różnych imprez w terenie. Prowadzenie po kaszubsku i po polsku.

n

Hitë Radia Kaszëbë / Hity Radia Kaszëbë – program prezentujący wybrane i chętnie słuchane utwory muzyczne.

n

Gospoda Radia Kaszëbë – program rozrywkowy z udziałem widowni. Muzyka
z regionu, tańce. Imprezę prowadzą prezenterzy radia oraz telewizji. Raz w miesiącu program na żywo.

n

Muzyka kaszubska – prezentacja przy różnych okazjach teledysków twórców kaszubskich i zespołów dziecięcych.

n

Dzejało sã / Działo się – migawki i obrazki z Kaszub, bez komentarza.

Resztę czasu antenowego wypełniają produkcje własne, m.in. dokumenty Video Studio Gdańsk, spoty promocyjne stacji, a także blok teledysków, cykl reportaży „Bez
Komentarza” oraz bloki telezakupów.
Wśród celów, jakie założono w misji CSBTV, znalazły się następujące:
n
n
n
n

zbudowanie regionalnych więzi wśród mieszkańców wielokulturowego Pomorza,
propagowanie morskiego dziedzictwa regionu w Polsce,
rozwijanie etniczności Kaszubów i ich chronionego prawem języka,
promowanie dorobku innych wspólnot regionalnych.

Dla społeczności kaszubskiej niewątpliwie najważniejszym zdał się być cel trzeci,
tego od telewizji z nazwą CSB oczekiwano w sposób szczególny, oczekiwano też sporych ilości języka kaszubskiego, co zostało szybko zweryfikowane oświadczeniem,
iż „Program telewizji ma charakter uniwersalny, jednak w sposób szczególny jest
skierowany do blisko 2,5-milionowej społeczności Kaszubów i mieszkańców Pomorza, ich potomków rozsianych od Europy Zachodniej po Amerykę Północną oraz
mieszkańców innych regionów Polski zainteresowanych Pomorzem i tematyką morską”. Wychodząc z takiego założenia nie należało się spodziewać dominanty języka
kaszubskiego w ofercie. Początkowo programy były w większości realizowane jako
polskojęzyczne propozycje (do maja 2011r.). Wraz z przygotowaną letnią ramówką
w maju/czerwcu b.r. wkroczyły na antenę głównie programy kaszubskojęzyczne, co
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spowodowało wyrównanie udziału procentowego polsko- i kaszubskojęzycznych
programów mniej więcej po połowie.
Niestety telewizja borykała się z problemami finansowymi, którym coraz trudniej było podołać. Zaczęto więc redukować etaty (do lipca około trzydzieści, z końcem sierpnia kolejnych jedenaście). Zrezygnowano w związku z powyższym z części pozycji programowych, uzupełniając je materiałami otrzymanymi od TVS i powtórkami. Cały czas trwają negocjacje mające doprowadzić do pozyskania inwestorów, jeśli się to uda, to pewnym jest, że stacja utraci swój regionalny charakter i stanie
się pozycją ogólnopolską, co będzie niewątpliwą stratą dla ruchu pomorsko-kaszubskiego, nie uda się bowiem szybko, być może nigdy, do tej samej formuły powrócić.
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FUNKCJONOWANIE
I KRES TELEWIZYJNEGO
MAGAZYNU KASZUBSKIEGO
„RODNÔ ZEMIA”
(1990–2010)
Eugeniusz Pryczkowski

ierwsza emisja magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” nastąpiła 21 lipca 1990 roku. Było to możliwe dzięki zmianie ustroju
w Polsce. Do tego czasu w telewizji można było pokazywać wyłącznie kaszubski folklor. Do dziś wśród niektórych panuje przekonanie,
że Kaszubów cechuje przede wszystkim ludowy śpiew i taniec oraz
charakterystyczny haft.
Program ukazywał się co dwa tygodnie przez pół godziny. Został
powołany w wyniku starań Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Na redaktora ZKP wskazało Izabellę Trojanowską, wieloletnią dziennikarkę „Głosu Wybrzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”. Trojanowska przedtem niewiele miała do czynienia z dziennikarstwem telewizyjnym, nie
licząc kilku występów, w których reprezentowała swoją organizację.
Dobrze jednak znała region i ludzi go zamieszkujących. Dzięki temu
udało jej się stworzyć program o tematycznie dość szerokiej formule.
W każdym odcinku były relacje z aktualnych wydarzeń, trochę historii, wiersz kaszubski i prezentacja świeżo wydanych książek. Często
prowadziła wywiady z naukowcami i działaczami kaszubskimi. Tytuł
magazynu zaczerpnięto z wiersza znanego poety kaszubskiego Jana
Trepczyka. Oznacza on rodzinną (rodzimą) ziemię.

P
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Pierwszy program etniczny
Po ukazaniu się trzech odcinków „Rodnej Zemi”, redaktor miesięcznika „Pomerania”,
Paweł Dzianisz pisał: Jest w jeszcze jednym szczególe eksperymentem: pierwszy to
w ogóle magazyn etniczny w kraju. A więc i pole doświadczalne, i źródło doświadczeń, i droga do optymalnego – z uwagi na cel – ukierunkowania merytorycznego.1
Właśnie element etniczności najbardziej wyróżniał magazyn przez cały czas swego
istnienia. Z etnicznością, do której dawniej nie dawano Kaszubom prawa, wiąże się
podstawowy wyróżnik programu – język przekazu. Właśnie na początku lat 90-tych
językoznawstwo polskie zaczęło określać etnolekt kaszubski mianem języka.2
Według badań uczonych, Kaszubów jest około pół miliona.3 Jeszcze w 1990 roku ponad połowa czynnie posługiwała się językiem kaszubskim. Dlatego Izabelli
Trojanowskiej bardzo zależało, żeby magazyn był przynajmniej częściowo prowadzony w języku etnicznym oraz żeby pod koniec każdego odcinka prowadzić nauczanie języka kaszubskiego. Sama biernie znała kaszubski. Zaproponowała więc współpracę studentom zrzeszonym w akademickim klubie kaszubskim „Pomorania”. Już
w pierwszą niedzielę listopada 1990 ukazał się pierwszy odcinek lekcji. Odtąd
były one przez szesnaście lat stałym punktem audycji, będąc niejako zwornikiem
programu ulegającego w ciągu dwudziestu lat różnym przeobrażeniom. Same lekcje
1
Paweł Dzianisz, Rodnô Zemia, „Pomerania”, rujan 1990, nr 10, s. 42. Artykuł Dzianisza był pierwszą próbą oceny programu.
2
Bardzo szybko znawcy tematu docenili znaczenie zaistnienia programu dla ruchu regionalnego i statusu językowego kaszubszczyzny. Już w 1992 roku czytamy: Nowa sytuacja społeczno – polityczna stworzyła lepsze szanse na rozwój ruchu regionalnego, w tym też ruchu kaszubskiego. Wyrazem nowych osiągnięć i zamierzeń jest m.in.: 1) emitowanie programu „Rodnô Zemia” w programie II Telewizji Polskiej,
a w nim lekcji „Gôdómë po kaszëbsku”, przygotowanych przez M. Cybulskiego i E. Gołąbka w wykonaniu studentów Kaszubów, skupionych w klubie Pomorania […]. Później od numeru 2. następuje wyliczanka aż ośmiu różnych ważnych nowych zjawisk w kaszubszczyźnie np. lektorat na UB, powstanie KLO
w Brusach, etc. Patrz: Edward Breza, Przedmowa [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, red. Edward Breza, Gdańsk 1992, s. 3. W pracach dotyczących ZKP, głównie Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht – Prondzyńskiego już od czasów
Izabelli Trojanowskiej konsekwentnie „Rodną Zemię” pomija się w dziele współtworzenia ruchu regionalnego, jeśli w ogóle autorzy piszą o programie, to wyłącznie krytycznie. Najciekawszy przykład znajdujemy w: Józef Borzyszkowski, Ruch kaszubsko – pomorski a rozwój literatury kaszubskiej [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Zbigniew Zielonka, Gdańsk 2007, s.103–
–121. Dopiero w dziele B. Synaka, wydanym pod koniec istnienia programu, „Rodnô Zemia” wymieniona jest ponownie na pierwszym miejscu wśród wszystkich zjawisk zaistniałych w kaszubszczyźnie
w ostatnich 20 latach, dzięki którym możemy dziś w ogóle mówić o żywej kaszubszczyźnie. Patrz: Brunon Synak, Moja stegna kaszubska, Pelplin 2010.
3
Patrz: Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. Marek Latoszek, Rzeszów 1990; Mordawski Jan,
Statystyka Ludności Kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005; Brunon Synak, Kaszubska tożsamość, Gdańsk 1998.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5

266

2012-01-29

22:53

Page 266

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

każdego roku miały inny charakter. Brało w nim udział kilkunastu obecnych absolwentów szkół wyższych, z których kilku zawodowo zajmuje się dziennikarstwem.
Później w lekcjach występowały dzieci. Widz dzięki lekcjom poznawał nie tylko bogatą leksykę, neologizmy i gramatyczne zawiłości językowe, ale również literaturę
kaszubską, sylwetki twórców tej literatury, interesujące miejsca regionu, najnowsze
dokonania na niwie muzycznej Kaszub.
21 kwietnia 1995r. zmarła Trojanowska. Program przejęli jej wychowankowie: Artur Jabłoński oraz Eugeniusz Pryczkowski. Obaj czynnie znający język kaszubski.
W tym czasie „Rodnô Zemia” emitowana już była raz w tygodniu przez dwadzieścia
minut. Autorzy, aktywnie związani z działalnością regionalną, pragnęli jak najskuteczniej utrwalić etniczną tożsamość autochtonicznej ludności Pomorza, która mimo silnych wpływów niemieckich i polskich zachowała na przestrzeni wieków odrębność
kulturową przejawiającą się głównie w tradycji, języku, pieśni i muzyce, mitologii,
zwyczajach i obrzędowości. Te cechy są wielką wartością dla kultury ogólnonarodowej. Kaszuby, jak pisał wybitny leksykograf ks. dr Bernard Sychta, „nie należą do Polski – one Polskę stanowią”. Pod koniec 1998 roku Artur Jabłoński zrezygnował z działalności dziennikarskiej, oddając się karierze samorządowej. W styczniu 1999 roku został starostą powiatu puckiego. Od tego czasu program prowadził Eugeniusz Pryczkowski wraz z żoną Elżbietą oraz dość licznym gronem osób współpracujących.4
„Rodnô Zemia” z nieco refleksyjnej audycji z początku lat 90-tych, przerodziła się
w program odzwierciedlający życie regionu. Relacjonowała ważne wydarzenia kulturalne Kaszub, jak: spektakle teatralne, jarmarki, festiwale pieśni czy gromadzące kilkudziesięciotysięczną widownię imprezy integrujące społeczność regionu, będące także wielką atrakcją turystyczną. Rejestrowała inicjatywy mające gospodarczo uaktywnić region, wreszcie pokazywała jego wyjątkową urodę i szczególnie atrakcyjne zakątki. W programie miejsce swe miała dokumentacja tradycyjnych zajęć Kaszubów, bogatej
sztuki ludowej i rzemiosła, na przykład nieznanego gdzie indziej wyrobu tabakierek
z bydlęcych rogów. Jednak najważniejszą rolą magazynu była bez wątpienia edukacja.
Oprócz wspomnianych lekcji kaszubskiego, często prezentowano szkoły, które w swoich programach realizują ideę edukacji regionalnej. Program od początku stale towarzyszył temu procesowi, począwszy od wspierania Witolda Bobrowskiego, który zapoczątkował nauczanie na Głodnicy. Prezentowano w nim niemal wszystkie szkoły, które włączały się w ten proces, a także wszelkie działania związane z rozwojem nauki
kaszubskiego. Aktualnie około 10 tysięcy dzieci objętych jest nauką naszego języka.5
Z kolei w setkach szkół wprowadzono elementy historii i geografii regionu, a na
4
Artykuły dotyczące historii programu można znaleźć np. w: Fópka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi
J., Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003; Rodnô Zemia, „Wizja publiczna”, wrzesień 1998; Stanisław Janke, Swojsko w kadrze, „Pomerania”, rujan 2000, s. 17 i wiele innych rozsianych w pismach, bodaj najwięcej w „Gazecie Kartuskiej”.
5
Strona internetowa ZKP: http://www.kaszubi.pl/.

ZKP_biuletyn_2011_referaty_polski:biuletyn ZKP a5

2012-01-29

22:53

Page 267

Referaty

267

lekcjach polskiego – literatury kaszubskiej. W każdym przypadku program był ważnym katalizatorem tych działań. Ukazywał ten proces i jednocześnie pobudzał mniej
zaangażowane części Kaszub do podobnej aktywności.6
Nie inaczej jest w przypadku powstawania nowych dzieł literackich. Są one konieczne dla szerszego wprowadzania nauczania regionalnego.7 Dlatego program włączał się w promowanie młodych utalentowanych poetów i prozaików, w organizowanie konkursów literackich oraz wszelkiego rodzaju pobudzanie lokalnych społeczności do działania na niwie kaszubskiej, na przykład uczestniczył w powstawaniu klubów i oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kilka z nich powstało
wprost z inicjatywy redakcji programu.8 Wszystko to stanowiło rosnący bagaż nowych doświadczeń redaktora programu, podparty trzyletnim cyklem szkoleń dziennikarskich zakończonych zdobyciem karty reporterskiej i ekranowej. Szkolenia uzupełniane były tygodniowymi wyjazdami studyjnymi do Krakowa (dwukrotnie), Warszawy i Pułtuska. Ostatnie odbyło się w 2002 roku w Paryżu. Z kolei Elżbieta Pryczkowska odbyła podobne szkolenie w Białymstoku.

Swój program
Kaszubi, nieprzyzwyczajeni dawniej do obecności na antenie TV, „Rodną Ziemię”
traktowali jako swój program. W niej odzwierciedlało się życie społeczno-kulturalne regionu. Bardzo ważne było to, że komunikacja między redaktorami i rozmówcami następowała w języku kaszubskim i to nie tylko za pośrednictwem szklanego
okienka, ale także podczas możliwie częstych bezpośrednich kontaktów w miastach
i wsiach kaszubskich. Wyrazem tego były liczne listy przysyłane do redakcji.9 Na wielu z nich telewidzowie przesyłają pozdrowienia albo wprost wyrażają swój stosunek
do programu lub zagadnień regionalnych. Dla przykładu Urszula Stolc z Gdyni tak
6
Wszystkie konspekty programu „Rodnô Zemia” są w moim posiadaniu. Na ich podstawie można
szczegółowo przebadać zawartość poszczególnych programów.
7
W „Rodny Zemi” wielokrotnie relacjonowano wydarzenia literackie, zwłaszcza promocje debiutanckich tomików prozy i poezji, np. Idy Czai, Stanisława Bartelika, Eugeniusza Pryczkowskiego, Henryka Hewelta, Michała Piepera, Roberta Żmudy – Trzebiatowskiego, Benedykta Karczewskiego, Bożeny Szymańskiej, Augustyna Klemensa Hirsza, Henryka Musy, Tomasza Fopkego, Br. Zbigniewa Joskowskiego, Marii Boszke, Augustyna Chrabkowskiego, Elżbiety Bugajnej, Doroty Wilczewskiej i innych;
patrz: Konspekty programu telewizyjnego „Rodnô Zemia”.
8
Ewidentnymi przykładami są Oddziały w Sianowie (1994, reaktywacja 2001), Baninie (2002, 2004)
i Chwaszczynie (2002). Ponadto, częściowo z inspiracji redakcji programu „Rodnô Zemia” powstały oddziały w Kolbudach, Konarzynach (reaktywacja), Lini, Przodkowie, Sopocie, Łęczycach (reaktywacja),
Łubianie oraz klub w Gdańsku Osowej.
9
Korespondencja może być źródłem ciekawych pomysłów i analiz na temat kaszubszczyzny. Część
z sugestii realizowano na bieżąco w miarę możliwości. Listy te na pewno są wartościowym materiałem
godnym bardziej szczegółowego opracowania.
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pisze m.in.: Jesteśmy Kaszubami. Nasz język zobowiązuje nas do używania nazw typowo kaszubskich. Jest to nasze dziedzictwo po dziadkach. A Edmund Hebel z Redy postuluje w liście zwiększenie czasu antenowego dla programów regionalnych.
W naszej rzekomo TV zespołów polskich nie słychać – pisze Hebel – a nawet tych
eksportowych jak Mazowsze, Śląsk czy nasze Kaszëbë z Kartuz. W polskich warunkach motorem rozwoju kultur regionalnych powinna być telewizja. Gdańska TV winna nadawać w języku kaszubskim codziennie przynajmniej godzinę, co w stosunku
do liczby mieszkańców nie jest wygórowanym żądaniem. A na niedzielę zostawić
„Rodną Ziemię”, jako najważniejsze, świąteczne podsumowanie.10
Kaszubski kod językowy stał się też płaszczyzną współpracy z Kaszubami z Kanady. W programie kilkakrotnie poruszano tę tematykę. Prezentowano plony wyjazdów badaczy: ks. Władysława Szulista, Edwarda Brezy, Jerzego Sampa, Tadeusza
Linknera, Józefa Borzyszkowskiego i innych. Wielkie ożywienie tych kontaktów
rozpoczęło się w 2007 roku dzięki serii reportaży wyemitowanych właśnie w „Rodny Zemi”. Szczytowym tego elementem były obchody 150-lecia pierwszej emigracji do Kanady.11 Program stał też u początków wielu działań ogólnoregionalnych,
jak Zjazdów Twórców Literatury Kaszubskiej w Wejherowie, Dnia Kaszubskiego
w Słupsku, tamże założenia Klubu Studenckiego „Tatczëzna”12, budowy Kaszubskiej Drogi Krzyżowej w Sianowie, Pustej Nocy dla Ojca Świętego i Oratorium Sianowskiego, Kaszubskiego Festiwalu Humoru „Szport mùszi bëc”, Wojewódzkiego
Konkursu Multimedialnego, Wojewódzkiego Konkursu Pieśni im. Jana Trepczyka
w Miszewie czy nawet „Kaszëbsczich Spiéwów” w Luzinie.

Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej
Ten temat zawsze stanowił szczególną troskę osób związanych z programem. Stałą
współpracę podjął pisarz i kompozytor Jerzy Stachurski, a później także Tomasz Fopke, Tadeusz Dargacz, Jerzy Łysk i inni. Ta działalność łamała stereotypowe myślenie o kulturze kaszubskiej jako wyłącznie kulturze ludowej. Jej efektem są liczne
publikacje, które prezentują ten współczesny dorobek. Są to zarówno tomiki prozy
i poezji kaszubskiej, płyty kompaktowe, jak i śpiewniki, spośród których najbardziej
obszerny zbiór obejmują „Piesnie Rodny Zemi”. Zawiera około 150 nowych piosenek powstałych pierwotnie dla potrzeb programu, a obecnie szeroko wykorzystywanych w edukacji szkolnej, mediach i muzycznym ruchu regionalnym.13
10
Więcej przykładów można znaleźć w: Elżbiéta i Eugeniusz Prëczkòwscë, Niech jidą midzë lëdzy
[w:] Fópka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi J., Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003.
11
Patrz np.: E. Pryczkowski, Siła Żukowa, Żukowo – Banino 2009.
12
Głos Tatczëznë, „Norda”, 4 czerwińca 2004r.
13
Są też przykłady wykonań tych pieśni w odległym świecie. Na przykład podczas obchodów 150lecia obecności Kaszubów w Kanadzie, wielki chór polonijny z Hamilton zaśpiewał pieśń „Mòdłów
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Śpiewnik wydano w 2003 roku. W tym czasie, w latach 2000-2006 program cieszył się najwyższą popularnością. Badania oglądalności regularnie wówczas prowadzone przez TV Gdańsk wykazywały widownię programu sięgającą 100 tysięcy,
a w pewnym okresie nawet 150 tysięcy widzów. Wielokrotnie zajmował pierwszą
pozycję wśród wszystkich programów TVG.14 Szczytowy poziom oglądalności uzewnętrznił się w czterech bardzo udanych koncertach „Rodny Zemi” zorganizowanych z okazji XV-lecia programu. Każdy zgromadził ponad trzystuosobową widownię w gdańskim Teatrze „Miniatura”.15
Wyrazem tej działalności były wyróżnienia dla redakcji. W lutym 1998r., „Rodnô
Zemia” otrzymała podziękowanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej za propagowanie edukacji regionalnej, w czerwcu tego roku uhonorowano program medalem 75-lecia miasta Kartuzy, a nieco później realizatorzy zostali laureatami nagrody Polcul Foundation. W pierwszej dekadzie XXI wieku redaktor programu otrzymał szereg wyróżnień od kaszubskich gmin, m.in.: Gdańska, Wejherowa, Kosakowa, Luzina, Kartuz, Somonina, Sierakowic, Chmielna, Lini, Szemuda. Były też liczne
podziękowania ze szkół i innych instytucji za wspieranie inicjatyw regionalnych.

Niewygodna popularność
Nic zatem dziwnego, że tak ważne medium stało się niebawem celem ataków. Była to poniekąd rzecz zrozumiała. Siła oddziaływania programu była zbyt atrakcyjnym czynnikiem, na który wielu chciało mieć wpływ. Nie jest tajemnicą, że niektórym – zwłaszcza dotyczyło to polityków oraz ludzi młodych szukających łatwej drogi swej zawodowej kariery – bardzo zależało na częstym występowaniu w „Rodny
Zemi”. Z oczywistych względów było to niemożliwe. Między innymi z tego powodu stali się jego kontestatorami. Tę możliwość dał im rozwijający się wówczas portal
„Nasze Kaszuby”, który szybko się zorientował, że na krytyce najpopularniejszego

zwón”. Inny maryjny utwór „Bôtë ju jidą” wykonuje Chór Akademii Morskiej ze Szczecina. Zwyciężył
dzięki niej w XXII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, patrz: http://www.youtube.com/watch?v=sa5DUlJDxQ0. Oba utwory miały swe premiery w „Rodny Zemi” w lekcjach języka kaszubskiego.
14
Tablice z wynikami oglądalności programów TVG w moim posiadaniu.
15
Koncerty odbyły się 3.10.2004r., 23.01.2005r., 1.05.2005r., i 24.07.2005r. Po koncertach ukazywały się bardzo pochlebne artykuły, głównie w „Pomeranii” i „Nordzie”, np. Jiwona Mejer, „Rodnô Zemia” mô 15 lat, Norda, 8 rujana 2004r. W jednym z nich Iwona Joć napisała m.in.: To był ostatni koncert z okazji jubileuszu 15 lat istnienia telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia”. I najbardziej udany. Sala główna Teatru Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu w ubiegły niedzielny wieczór wypełniona była do ostatniego miejsca. […]. Ciekawe, że już niebawem autorka tego bardzo pochlebnego dla
programu „Rodnô Zemia” artykułu stała się jednym z jego najbardziej zagorzałych przeciwników. Patrz:
Iwona Joć, Piętnastka na karku, Norda, 29 lëpińca 2005r., a później posty internetowe.
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programu kaszubskiego może szybko sam zyskać popularność.16 Paradoksalnie ataki te przynosiły początkowo jeszcze większą popularność programowi, a jego autorom – obok nieznanych dotąd przykrości – spore źródło twórczych inspiracji. Ślady
tego są zwłaszcza obecne w piosenkach. Niektóre z nich stawały się niemal natychmiastowo przebojami zespołu „Prôwda” z Luzina, a później Radia Kaszëbë.17 Problem pojawił się dopiero w chwili, kiedy te ataki stały się argumentami w rękach
rządców telewizji, którzy wówczas doszli do władzy, a dla których popularność programu stawała się niewygodna. Wówczas zaczęto przenosić argumenty z portalu
na kolegia programowe Telewizji Gdańsk, ostatecznie wykorzystując je w celu osłabienia pozycji programu. Jednocześnie zaczęto drastycznie obcinać stawki za jego
realizację.
W sierpniu 2008 roku podjęto próbę całkowitej likwidacji programu. Wykonawcą tego planu był nowy wicedyrektor TV Gdańsk, Henryk Wielechowski. Tak radykalny krok napotkał jednak na stanowczy sprzeciw społeczny, wskutek czego program przywrócono po półtoramiesięcznej przerwie.18 Ówcześni członkowie zarządu TVP Gdańsk, nie mogąc jednak pogodzić się z fiaskiem planu likwidacji „Rodny Zemi”, postanowili podzielić ją i stworzyć dwa dziesięciominutowe magazyny.
W ten sposób powstało „Tedë jo” realizowane przez Annę Cupę. Następnym krokiem
było zerwanie umowy z redaktorem programu, co uczyniono bez podania żadnych
przyczyn. Dokument podpisała 29 stycznia 2009 r. dyrektor Joanna Strzemieczna16

Na portalu głos zabierała nieliczna grupa osób bezpośrednio lub pośrednio związana w klubem
„Pomorania”. Najbardziej napastliwe komentarze podpisywane były różnymi pseudonimami. Ich nazwiska są znane redaktorowi programu. Moderatorem tychże wypowiedzi był właściciel portalu, Stanisław
Geppert. Ciekawe, że właśnie w tym czasie pierwszych skomasowanych ataków na program, pomorańcy wręczyli mu Medal Stolema. Patrz: Elżbieta Pryczkowska, Wiele do zrobieniô, Norda, 13 maja 2005r.
Gdy „Rodnô Zemia” przestała się ukazywać, dyskusje na portalu zanikły.
17
Ewidentnym przykładem jest piosenka „Më jesmë młodi”, która z muzyką Jerzego Stachurskiego stała się kaszubskim przebojem, a później także tytułowym utworem płyty zespołu „Prôwda. W treści całkowicie nawiązuje do postawy internetowych krytykantów. Jej refren brzmi następująco: Kò më
blós prôwdã mómë wiedno / Chòcbë nóm chto wskôzywôł jinak / Wôżné że terô jesmë jedno / Më staniemë na swòjim i tak. / A rëcht spòkójno szedł procëmną drogą / Bò czuł z bòkù mëslã wrogą. / Robic
mòżna doch na wszelczi ôrt, / Le prócz gôdczi, słëchac przë tim wôrt. (Toż tylko my mamy zawsze rację
/ Choćby nam ktoś co innego sugerował / Ważne że w tej chwili jesteśmy zgodni / I na swoim postawimy
i tak. / Tymczasem prawda spokojnie szła w przeciwnym kierunku / Bo czuła wrogą myśl. / Przecież robić można na wszelkie sposoby / Lecz oprócz gadania trzeba też umieć słuchać).
18
Między innymi głos w tej sprawie zabrali marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski,
który stwierdził: Ostatnio z gdańskiego ośrodka dochodzą nas wieści o różnych dziwnych decyzjach,
a informacja, którą od was słyszę jest kolejną, która może niepokoić. „Rodna Zemia” jest bardzo dobrym
programem, kierowanym do Kaszubów, żyjących na Pomorzu. Jeżeli program zniknie z anteny, sejmik
zajmie w tej sprawie stanowisko. Patrz: Dorota Abramowicz, Marek Adamkowicz, „Dziennik Bałtycki”, 31 lipca 2008r. Podobnie w tej sprawie wypowiedział się przewodniczący Sejmiku pomorskiego,
Brunon Synak oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Artur Jabłoński. ZKP podjęło uchwałę zdecydowanie żądając przywrócenia programu.
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-Rozen na kilka dni przed jej odwołaniem ze stanowiska. Wielechowski niebawem
również podzielił jej los. Jedną z pierwszych decyzji nowego dyrektora Piotra Ostrowskiego było anulowanie decyzji poprzedniczki, która pozostała nader ciekawym dokumentem w opasłym archiwum dotyczącym walki o program „Rodnô Zemia”.
Względny spokój trwał jednak bardzo krótko. 25 stycznia 2010 roku podjęto decyzję o kolejnej redukcji do dwóch dziesięciominutowych odcinków w miesiącu,
tak że z 30 minut tygodniowo sprzed trzech lat doprowadzono do 20 minut magazynu na miesiąc. Na dodatek, co pewien czas zmieniano pory emisji programu, co
wprowadzało kompletny zamęt u odbiorców.
Tymczasem do władz w Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim dochodziła nowa
generacja, jeszcze niedawno aktywnie współpracująca z portalem „Nasze Kaszuby”. Kierownictwo TVG bardzo szybko zorientowało się w tej sytuacji. Ówczesny
wiceprezes, a obecny prezes ZKP niejednokrotnie podkreślał swoje krytyczne stanowisko wobec programu. Mówił między innymi na zebraniu Zarządu Głównego
ZKP, że nie jest zadowolony z obrazu Kaszubów, jaki utrwalany jest w mediach,
proponując wprost rozpisanie konkursu ofert na realizację programu Rodnô Zemia.19

Kres programu
Przyszłość programu stawała się dla jego redaktora coraz bardziej oczywista. W tej
sytuacji podjął decyzję startu w wyborach samorządowych. Jednakże wcześniej
otrzymał zapewnienie od nowego dyrektora TVG, Zbigniewa Jasińskiego, że po wyborach – niezależnie od ich wyniku – nadal będzie mógł prowadzić „Rodną Zemię”.20 Wykładnia ta, na prośbę redaktora, była przedstawiona na piśmie.21 Tymczasem po wyborach odstąpiono od wcześniejszych zapewnień i całkowicie zdjęto program z anteny.22 Tym razem ZKP nie zareagowało w żaden sposób dając niejako
19

Protokół nr 6/ZG/08 z zebrania Zarządu Głównego ZKP z dnia 28 maja 2008.
Mecenas TVG napisał w specjalnym piśmie bardzo konkretnie: Jeżeli Eugeniusz Pryczkowski zostanie wybrany na radnego powiatu to ze strony Telewizji nie będzie żadnych przeszkód w prowadzeniu
programu. Pismo jest w moim posiadaniu.
21
Warto zacytować list redaktora Pryczkowskiego skierowany 28.10.2010r. do sekretariatu TVG,
pani Róży Malcher: Dyrektor mnie zapewnił w rozmowie, że po wyborach, niezależnie od ich wyników
dla mnie, będę mógł bez żadnych przeszkód nadal prowadzić swój magazyn. Przy mnie dzwonił do prawnika, który taką wykładnię przedstawił. Poprosiłem, żeby tenże mecenas wyłożył ją na piśmie. Dyrektor
zapewnił, że jutro (czyli już dziś – piątek 29 października) takie pismo będzie gotowe. Proszę Cię o dopilnowanie tego i przesłanie mi kopii mailem. Chcę mieć stuprocentową pewność, że nic mi nie "grozi"
po wyborach. W przeciwnym wypadku jestem skłonny zrezygnować z tego kandydowania. "Rodnej Zemi" poświęciłem tyle lat, że nawet jeśli otrzymuję za nią grosze, nie chciałbym jej zostawić z takiego powodu.
22
Taką informację przekazała mi telefonicznie red. Dorota Hebel, która – jak sama podkreśliła
– wspólnie z red. Mirosławem Nowakiem tak zdecydowała.
20
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ciche przyzwolenie na zaistniały stan. Odbyło się wprawdzie spotkanie nowego prezesa ZKP z dyrekcją TVG, na którym w zasadzie tylko wymieniono się ogólnie już
znanymi informacjami. Powiedziano ponadto prezesowi, że można wznowić „Rodną Zemię”, ale ZKP musiałoby pozyskać na emisję każdego odcinka około 8000 złotych (sic!).23 Szkoda, że do tej rozmowy nie zaproszono redaktora. Miałby wówczas
możliwość wykazania rzeczywistych kosztów jednego odcinka programu, które nie
przekraczają tysiąca zł.24 Właśnie propozycję takich kosztów złożono w sekretariacie TVG w czerwcu 2011 r. na realizację całkowicie kaszubskojęzycznego programu o tytule „Wòjnowi Kaszëbi”. Odcinek miał mieć 15 minut, czyli o 5 minut więcej niż „Rodnô Zemia” w ostatnich miesiącach realizacji. TVG wyraziła zgodę na emisję pod warunkiem, że wyprodukowany program zostanie przekazany nieodpłatnie.25
Wówczas w piśmie z 21 czerwca 2011r. przekazano prezesowi ZKP szczegółowy
konspekt proponowanego programu wraz z odpowiedzią TVG. Zadano też następujące pytania: Czy ZG ZKP jest zainteresowane obecnością programu prowadzonego
w języku kaszubskim na antenie Telewizji publicznej? Czy ZG ZKP jest w stanie znaleźć środki na realizację takiego programu? Zaznaczam, że zarówno przed, jak
i po programie, może być umieszczona informacja o roli ZKP w produkcji programu. Odpowiedź nie pozostawiała złudzeń. Cytuję: ZKP będące organizacją pozarządową opartą przede wszystkim na pracy społecznej członków w tej chwili nie dysponuje środkami pieniężnymi, które mogłyby sfinansować cykl audycji poruszających tak niezwykle ważne i ciekawe zagadnienia z historii Pomorza.26 Był to ostatni akt batalii o kaszubskojęzyczny program w Telewizji Publicznej. Warto dodać, że
na pierwsze pytanie o potrzebę obecności języka kaszubskiego w TVG, ZKP w ogóle nie odpowiedziało.
Minął rok od wyemitowania ostatniego odcinka „Rodny Zemi”. Tak się złożyło,
że był nim odcinek z 24 października 2010 roku w całości poświęcony zmarłym
dwóm wybitnym Kaszubom, Honorowym Członkom Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Gerardowi Labudzie i Stefanowi Fikusowi. W tym czasie zredukowano także
emisję programu „Tedë jo” do jednego dziesięciominutowego odcinka w miesiącu.
23

List e-mail Łukasza Grzędzickiego do Eugeniusza Pryczkowskiego z 17 grudnia 2010.
Trzeba dopowiedzieć, że TVG cały czas podkreślała, że powodem likwidacji programów (nie tylko programu „Rodnô Zemia”) są problemy finansowe firmy. W odniesieniu do „Rodny Zemi”, mimo że
również tak twierdzono, ten argument absolutnie nie zachodził. Otóż firma Danmar za reklamę, która
była przy programie na wyraźne życzenie właściciela firmy, płaciła w 2008 roku miesięcznie TVG 4 tysiące złotych. Podobnie na pewno musiało być w przypadku drugiej reklamującej się firmy o nazwie Roltop. Wynika z tego, że obie firmy płaciły TVG więcej niż wynosił realny – podkreślam słowo „realny”
– miesięczny koszt produkcji programu.
25
Pismo od dyrektora TVG, Zbigniewa Jasiewicza, do red. Eugeniusza Pryczkowskiego z dn.
16.06.2011r.
26
Pismo od Łukasza Grzędzickiego do Eugeniusza Pryczkowskiego z 9.08.2011r. Z pisma wynika,
że Zarząd Główny ZKP nawet nie rozważył możliwości poszukania środków u sponsorów, co byłoby
– zważywszy na wcześniejsze doświadczenia programu i na tak niski jego koszt – sprawą dosyć łatwą.
24
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Program obecnie prowadzi nie-Kaszubka Karolina Raszeja. Obecność kaszubszczyzny w TVG wróciła w zasadzie do stanu sprzed 1990 roku. Wiadomo także, że dramatyczna jest finansowa sytuacja telewizji CSB TV. Redaktor „Rodny Zemi” zmuszony był znaleźć sobie inne pola twórczego działania. Co chwilę odbiera jednak sygnały od wiernych widzów z prośbą o reaktywację audycji. Tak czy inaczej nie ulega wątpliwości, że cała sprawa konsekwentnie wygasa. Obecnie można już pewnie
uznać historię najstarszego programu w TVG za zamkniętą.
Istniał ponad 20 lat. Powstało prawie 1000 odcinków, co daje około 350 godzin
kaszubskojęzycznego programu telewizyjnego. Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy rozmówców, często ludzi wybitnych. Jest to inteligencja kaszubsko – pomorskiej ziemi. Wielu z nich już nie żyje. Zasoby te stanowią największe archiwum języka kaszubskiego i wiedzy o naszym regionie, który jest tam szczegółowo utrwalony na tysiącu taśmach i kasetach. Istnieją konspekty wszystkich programów, jest
też opasłe archiwum zawierające przeróżne pisma, dokumenty, listy, artykuły. Całość wymagałaby gruntownego opracowania i wydania w książce lub nawet książkach.27 Jeszcze cenniejsze byłoby skopiowanie wszystkich odcinków na nośniki
dvd i udostępnienie ich mieszkańcom regionu oraz potencjalnym badaczom w rodzącym się Salonie Filmoteki Kaszubskiej. Początek został już wykonany. Jest
nim I Festiwal Filmów Kaszubskich w Małkowie – całkiem nowa inicjatywa, która
wypłynęła z tego samego personalnego źródła, co poprzednio wymienione, lecz już
poza tą najszlachetniejszą i najbardziej zasłużoną instytucją, której imię brzmiało
„Rodnô Zemia”.

27

Wydanie samych konspektów programu zajęłoby co najmniej 300 stronic formatu A-5.
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KASZUBSKIE TERMINY ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM STRON
INTERNETOWYCH
Danuta Stanulewicz (Uniwersytet Gdański)

1. Wstęp
W 2009 roku w „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego” ukazała się
uchwała dotycząca kaszubskich terminów informatycznych1. W uchwale tej znalazły się liczne terminy dotyczące struktury i używania stron
internetowych, umożliwiające użytkownikom sprawne poruszanie się
po nich, a także odsyłające bądź służące do przedstawienia informacji. Terminy takie używane są niezależnie od treści przekazywanych
przez poszczególne strony internetowe. Moim celem było sprawdzenie, czy terminy te są używane przez autorów kaszubskojęzycznych
stron internetowych a także których często używanych w internecie
terminów brakuje na liście zaproponowanej w uchwale – z punktu widzenia przeciętnego użytkownika internetu (nie administratora bądź
projektanta stron WWW). Ponadto, należało sprawdzić, czy autorzy
stron nie utworzyli własnych kaszubskich terminów.
Na początku pragnęłabym też wyjaśnić, iż moim celem nie jest
krytyka wspomnianej uchwały. Brak niektórych terminów w spisie
może być związany z małą popularnością niektórych z nich w czasie
przygotowywania uchwały – pewne terminy zaczęły być częściej stosowane po jej wydrukowaniu lub też pojawiły się nowe (np. termin
wersja na komórkę stosunkowo niedawno wszedł w użycie).
1
Uchwała nr 6/RKJ//09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć informatycznych / Ùchwôlënk nr 6/RKJ/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie
brëkòwaniô kaszëbsczich jinfòrmaticznëch terminów a pòjãnców, „Biuletin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2009, s. 56–110.
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2. Terminy zaproponowane w uchwale z 2009 roku
W uchwale z 2009 roku znalazły się terminy zapożyczone, które przeszły adaptację
fonologiczną, graficzną i morfologiczną, np.
administratór, adresa, archiwum, blog, e-mail, emòtikón, FAQ, fòrum, host,
hosting, katalóg, klik, klikac, klikanié, konto, logòwanié, menu, online, pòrtôl,
serwer, webmail, webméster, wëlogòwanié2, wòrtôl.
Wiele z tych terminów, zapożyczonych z języka angielskiego3, należy do tzw. internacjonalizmów4, nie dziwi zatem ich obecność w propozycji zawartej w uchwale.
Oprócz wyżej wymienionych zapożyczeń, Rada Języka Kaszubskiego zaproponowała w uchwale liczne kalki oraz terminy rodzimej proweniencji5 (w tym neosemantyzmy), np.
czësto darmôk6 ‘public domain’, darmôk ‘freeware’, diskùsëjné karno ‘grupa dyskusyjna’, dodóm ‘home’, domôcô starna ‘strona domowa’, dotëżnik
jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’, jizba përpòtów ‘pokój rozmów’, karnôl ‘kanał’, kôrta ‘zakładka’, ksãga gòscy ‘księga gości’,
lopk ‘plik’, łączba ‘link’, nëk ‘napęd’, nôczãszczi zadôwóné pitania ‘najczęściej zadawane pytania’, òdświeżenié ‘aktualizacja, upgrade’, pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’, pòzwa (do kòmùnikacji) ‘nick’, pòzwa (do przistãpù) ‘login’, przédnô starna ‘strona główna’,
wëzdrzatk ‘design’, wiadło ‘post’, wladënk ‘upload’, załóżka ‘zakładka’,
zladënk ‘download’.
2
Może dobrze byłoby konsekwentnie podawać spokrewnione terminy reprezentujące różne części
mowy. Uchwała uwzględnia klik, klikac, klikanié, ale tylko logòwanié i wëlogòwanié.
3
O zapożyczeniach z języka angielskiego pisze m.in. E. Mańczak-Wohlfeld, w pracach Starsze
i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka polskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2004, nr LX, s. 109–115; Czas w procesie zapożyczania, [w:]
W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, red. E. Komorowska, Szczecin 2010, s. 181–187 i wielu innych.
Zob. także Angielski w informatyce i internecie. Przewodnik, przekł. J. Adamski, Warszawa 2001.
4
Internacjonalizmami zajmują się m.in. J. Maćkiewicz (Co to są internacjonalizmy? „Język Polski” 1984, nr LXIV z. 3, s. 176–184) i W. Kubiński (Do so called internationalisms merit serious academic consideration? [w:] Papers in English Literature and Linguistics, red. R. Kalisz, Gdańsk 1998,
s. 21–25).
5
Chociaż należy tu dodać, że w tej grupie terminów można napotkać wyrazy wcześniej zapożyczone z polskiego lub innych języków.
6
Można się zastanawiać, czy proponowany w uchwale termin czësti darmôk jest trafny, ponieważ
odnosi się wyraźnie tylko do jednego aspektu dóbr kultury, które należą do public domain.
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3. Brakujące terminy
Wśród zaproponowanych w uchwale z 2009 roku nie znalazły się terminy, których
polskimi odpowiednikami byłyby następujące słowa i wyrażenia/zwroty używane
na polskojęzycznych stronach internetowych7:
do góry (strony), czytaj dalej, dalej, drukuj, e-kartka, galeria zdjęć, gość / odwiedzający8, gra online / gra internetowa9, kategoria, komentarz / opinia,
kontakt, mapa serwisu, mapa strony, licznik wizyt, najczęściej czytane, następne, nawigacja, newsletter, polityka antyspamowa, polityka prywatności10,
pomoc, poprzednie, powered by, powrót / wstecz, regulamin, rejestracja11,
szybki dostęp, wersja do druku, wersja na komórkę, wersja tekstowa, więcej,
wpis, wyszukiwanie12, wyszukiwanie proste, wyszukiwanie zaawansowane,
wyślij stronę, zgłoś błąd13, źródło.
Wśród wymienionych wyżej terminów znajdują się wyrazy w niepodstawowych formach, np. czasowniki w trybie rozkazującym użyte w poleceniach (np. czytaj dalej,
zgłoś błąd), przymiotniki w rodzaju nijakim liczby pojedynczej lub niemęskoosobowym liczby mnogiej, które mogą funkcjonować jako rzeczowniki (następne, poprzednie – chodzi np. o następne i poprzednie zdjęcie w galerii lub następną i poprzednią grupę wiadomości). Oczywiście w spisie terminów można także podać formy
podstawowe (bezokoliczniki, przymiotniki w rodzaju męskim itp.), jednak wydaje
7

Terminy te używane są na wielu stronach internetowych ukazujących się w języku polskim, m.in.
na popularnych portalach, np. „Interia” (http://www.interia.pl), „Onet” (http://www.onet.pl), „Wirtualna
Polska” (http://www.wp.pl) oraz „Trójmiasto.pl – Gdańsk, Gdynia, Sopot” (www.trojmiasto.pl), a także
na innych różnych stronach, które zostały przeanalizowane na potrzeby tego badania, np. strony Uniwersytetu Gdańskiego (http://www.univ.gda.pl), Uniwersytetu Szczecińskiego (http://www.us.szc.pl), miasta Gdyni (http://www.gdynia.pl), miasta Gdańska (http://www.gdansk.pl), miasta Wrocławia (http://www.
wroclaw.pl), wyszukiwarki Google (http://www.google.pl), polskiej Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/),
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (http://www.kaszubi.pl/), Pomorskiej Księgarni Internetowej Pod Gryfem ((http://podgryfem.eu), Polskich Kolei Państwowych (http://www.pkp.pl) oraz pisarki Małgorzaty Musierowicz (http://www.musierowicz.com.pl). Należy tu dodać, że strony te wybrane zostały losowo. Dostęp do wymienionych stron: 15 września 2011 r.
8
Należy tu odnotować, iż w spisie terminów proponowanych w uchwale znajdziemy hasło ksãga
gòscy ‘księga gości’.
9
Uchwała uwzględnia różne inne terminy dotyczące gier, np. szëchtowô jigra ‘gra platformowa’,
ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’.
10
Uchwała podaje termin swòjnosc ‘prywatność’. Wyraz ten także znaczy ‘rodzimość’.
11
W uchwale znajduje się tylko hasło rejestracjô domenë.
12
W uchwale znajdziemy hasło szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’.
13
Uchwała podaje termin kòmùnikat felë ‘komunikat błędu’.
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się zasadne uwzględnienie takich form, jakie występują na stronach internetowych.
Można tu przypomnieć, że uchwała bierze pod uwagę zwroty, które funkcjonują nie
tylko jako polecenia, ale też jako nazwy lub ich części, np. włączë i ùżiwôj ‘włącz
i używaj, Plug and Play’.

4. Terminy używane przez autorów kaszubskojęzycznych
stron internetowych
Po przejrzeniu terminów zaproponowanych przez uchwałę i sporządzeniu spisu brakujących terminów, następnym krokiem było sprawdzenie, czy autorzy stron kaszubskojęzycznych używają terminów zaproponowanych w uchwale z 2009 roku,
a także czy nie uzupełnili luk w terminologii we własnym zakresie.
Pod uwagę zostały wzięte następujące kaszubskojęzyczne strony internetowe,
prowadzone przez instytucje i osoby prywatne: „Czëtnica” (http://www.czetnica.
org), strona po kaszubsku na stronach prowadzonych przez władze Gdańska
(http://www.kaszebe.gdansk.gda.pl), „Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna” (http://kaszubia.com), „Kaszëbskô Wikipedijô” (http://csb.wikipedia.org), strona czasopisma
literackiego „Zymk” (http://zymk.net), „Projekt Rastko Kaszuby” (http://www. rastko.net/rastko-ka), „Formae formarum” (http://hana.kaszubia.com), „Róman Drzéżdżón | Roman Drzeżdzon: Bëlôk – czôrno na biôłim”14 (http://belok.kaszubia.com),
„Szadi.kaszubia.com” (http://szadi.kaszubia.com) oraz „Titësowô szëflôda” (http://tites.kaszubia.com).15
Przegląd tych stron potwierdza stosowanie internacjonalizmów, wśród których
znalazły się następujące terminy: adresa e-mail, fòrum, main page, menu. Używane są również kalki i terminy rodzime, np. przédniô starna ‘strona główna’, wëzdrzatk
‘design’, zladënk ‘download’.
Niektóre proponowane w uchwale terminy wyraźnie nie znalazły uznania wśród
autorów kaszubskojęzycznych stron. Termin wiadło, który według uchwały ma znaczenie ‘post’, używany jest w szerszym znaczeniu ‘wiadomość’, przeważnie w liczbie mnogiej (np. („Bëlôk – czôrno na biôłim”). Natomiast w znaczeniu ‘post’ występuje wpisënk (por. pol. wpis), w liczbie mnogiej wpisënczi („Czëtnica”, „Formae
formarum”, „Szadi. kaszubia.com”). Innym przykładem jest termin łączba ‘link’,
14
W dalszej części artykułu używana będzie tylko część tytułu tej strony: „Bëlôk – czôrno na
biôłim”.
15
Dostęp do wymienionych stron: 15 września 2011 r. Nie jest to oczywiście pełna lista kaszubskich stron internetowych. Przykładowo, nie brane są pod uwagę m.in. kaszubskie słowniki dostępne
w sieci, o których pisze W. Makurat / W. Makùrôt, Kaszubskie słowniki internetowe / Kaszëbsczé jinternetowé słowarze, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2008,
s. 126–139. W przyszłych planowanych badaniach, zanalizowana zostanie terminologia używana również na innych kaszubskojęzycznych stronach internetowych.
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używany na jednej z analizowanych stron („Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”). Zamiast
proponowanego przez uchwałę terminu używa się zapożyczenia lënk, w liczbie
mnogiej lënczi („Projekt Rastko Kaszuby”). Lënk występuje także w jednym derywacie i jednym zestawieniu: w rzeczowniku zbiorowym lënkòwniô ‘linki’ („Formae formarum”, „Szadi. kaszubia.com”, „Titësowô szëflôda”) i zestawieniu lënkùjącé starnë
‘strony linkujące’ („Kaszëbskô Wikipedijô”). Jeszcze innym przykładem jest termin
swòjnosc ‘prywatność’, zamiast którego „Kaszëbskô Wikipedijô” używa słowa priwatnosc (w wyrażeniu òchrona priwatnoscë). Ponadto, zamiast proponowanego
w uchwale terminu wątk ‘wątek’, na stronie „Bëlôk – czôrno na biôłim” użyto terminu szlach.
Wróćmy do brakujących w uchwale terminów. W zależności od potrzeb prowadzonych przez siebie stron, autorzy używają nowych terminów. Poniżej przedstawiona jest ich lista (pisownia oryginalna):
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

do góry (strony) – nazôd na górã („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Titësowô
szëflôda”);
czytaj dalej / więcej – czëtôj wicy („Bëlôk – czôrno na biôłim”);
kategoria – kategòrëjô („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Formae formarum”,
„Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”), dzél16 („Czëtnica”);
komentarz / opinia – dopòwiesc („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Formae formarum”,
„Szadi.kaszubia.com”, „Titësowô szëflôda”);
kontakt – kòntakt („Czëtnica”, „Formae formarum”);
nawigacja – nawigacëjô („Kaszëbskô Wikipedijô”);
pomoc – pòmòc („Kaszëbskô Wikipedijô”);
powered by – nëkã starnów je („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtnica”, „Formae
formarum”, „Szadi.kaszubia.com”, „Titësowô szëflôda”);
wersja do druku – wersëjô do drëkù („Kaszëbskô Wikipedijô”);
wyszukiwanie – szëkba („Bëlôk – czôrno na biôłim”, „Czëtnica”, „Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”, „Kaszëbskô Wikipedijô”, „Projekt Rastko Kaszuby”, „Zymk”);
źródło – zdrój („Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna”).

Powyższa lista z pewnością jest niepełna, nie uwzględnia wszystkich terminów; ponadto, jak już wcześniej zaznaczono, analizowane są tu tylko wybrane kaszubskojęzyczne strony internetowe.
Można byłoby także zastanowić się nad trafnością niektórych terminów proponowanych w uchwale. Jak już wyżej wspomniano, internauci wolą lënk od łączby,
wpisënk od wiadła (w znaczeniu ‘post’). Pewne wątpliwości może też budzić zaproponowany w uchwale ekwiwalent terminu czat – kôrbiónka, który również

16

Uchwała podaje jedno znaczenie terminu dzél – ‘partycja’.
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wyjaśniony jest jako ‘komunikator internetowy’17. Sądzę, że proponowany termin
nie przyjmie się, m.in. ze względu na użycie w polszczyźnie zapożyczenia czat i jego dużej popularności.

5. Wnioski
Przedstawiony w tym artykule materiał językowy wskazuje na konieczność uzupełnienia listy terminów związanych z użytkowaniem internetu. Wiele z pozostałych brakujących terminów nie powinno sprawić najmniejszych trudności Komisji Standaryzacji i Normalizacji Języka przy Radzie Języka Kaszubskiego (np. gra internetowa, rejestracja). Ponadto, można się zastanowić, czy wszystkie z podanych tu brakujących terminów należy ująć w spisie terminów związanych z internetem.
Należałoby również – jak już wcześniej zasygnalizowano – dokonać przeglądu większej liczby kaszubskojęzycznych stron internetowych, przeanalizować używane przez
ich autorów słownictwo i skonfrontować je z uchwałą z 2009 roku.

17
Przypisanie wyrazowi kôrbiónka znaczenia ‘komunikator internetowy’ także nie wydaje się trafną decyzją.
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INSTYTUTU KASZUBSKIEGO
I ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
Adela Kuik-Kalinowska

rzystępując do charakterystyki i sposobu przejawiania się stron
internetowych dwóch szczególnie ważnych organizacji promujących kulturę Kaszub i Pomorza na polu lokalnym, a w szerszym wymiarze na arenie ogólnopolskiej czy wręcz światowej, ważne jest, aby
podkreślić fakt, iż są to organizacje działające dla dobra i pożytku publicznego. Instytucje te różnią się od siebie, bowiem inaczej rozumieją swoją misję edukacyjną (w Instytucie Kaszubskim akcent położony
jest na działalność naukową1 a w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim
na działalność integracyjno-społeczną2), a także kierują swoją aktywność ku różnemu kręgowi odbiorców (Instytut Kaszubski swoje prace
adresuje w stronę elitarnego, wyspecjalizowanego w swoich dziedzinach badawczych odbiorcy, z kolei Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
zwraca się do szerokiego kręgu adresatów, co wiąże się bezpośrednio
z ujednolicającym charakterem organizacji). Każda z instytucji oprócz
dbania o swego odbiorcę, jednocześnie próbuje dotrzeć do nowego, co

P

1
C. Obracht-Prondzyński, Dziesięć lat pracy Instytutu Kaszubskiego (1996–2006),
Gdańsk 2006; D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich.
Projekty, cele i pierwsze książki serii, „Literatura Ludowa” 2008, nr 6, s. 55–60; D.
Kalinowski, Kaszuboznawstwo w medium czasopiśmienniczym, „Literatura Ludowa” 2009, nr 6, s. 59–62.
2
T. Bolduan, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939–1995,
Gdańsk 1996; C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdańsk 2006.
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w czasach globalnego rozwoju sieci cyfrowych zaowocować musi budowaniem własnego medialnego wizerunku. Ów obraz danej instytucji istnieje zarówno w tradycyjnym modelu medium prasowego lub książkowego, jak i najnowszych środkach
komunikacyjnych stron internetowych. To, co dostępne w krótkim, obrazkowym postrzeganiu, co objawia się w tekście zwartym, komunikatywnym, co wywołuje pozytywne skojarzenia i wydaje się atrakcyjne także dotyczy kwestii kaszubskich. Także i portale internetowe Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego powinny umiejętnie przekonać do swoich racji. Zajmijmy się pokrótce charakterystyką każdego z nich.

Instytut Kaszubski w Gdańsku
Strona internetowa Instytutu Kaszubskiego ma prostą, jednoznaczną nazwę: www.instytutkaszubski.pl. Zbudowana jest w przejrzysty sposób, bowiem tworzą ją trzy
działy: Aktualności, Informacje o Instytucie oraz Oferta wydawnicza, a każda
z nich zawiera osobne podstrony uzupełniające informacje ogólne. Na stronie głównej znajduje się nazwa instytucji naukowej wyszczególniona zapisem drukowanych
liter wraz z logo Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, jakim jest grafika gryfa w okrągłej obwolucie. Stronę wyróżnia grafika autorstwa Ryszarda Stryjca, tworząca kompozycyjną i artystyczną całość.
W dziale Aktualności znajdują się podstawowe informacje dotyczące struktury
i zadań, jakie organizacja ta wytyczyła przed swoimi członkami i sympatykami. Ponadto znajdują się na niej odsyłacze do informacji o powstaniu Instytutu Kaszubskiego, założycielach tej quasi jednostki naukowej, celach działania Instytutu i jego władzach. Ponadto odwiedzający stronę internetową znajdzie aktualne informacje dotyczące życia naukowego oraz imprez towarzyszących, do których należą konferencje, seminaria i sympozja, wystawy oraz działalność o charakterze upamiętniającym
istotne wydarzenia historyczne jak również indywidualności ważne dla rozwoju kultury Kaszub i Pomorza. W dziale tym powstały także linki informujące o strukturze
Instytutu oraz jego działalności poza granicami kraju. Należą do nich: Nasi partnerzy, Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego, Kaszubski Fundusz Stypendialny (od 2002
roku został zawieszony z powodu braku funduszy), Członkowie Instytutu Kaszubskiego, Członkowie honorowi oraz Statut Instytutu Kaszubskiego. W dziale tym również
znajdują się bardzo ważne dla tej organizacji informacje dotyczące Biblioteki, której
zalążkiem stał się księgozbiór po dawnym Wydawnictwie Morskim, darowizna będąca spuścizną prywatnych zbiorów bibliotecznych Profesora Andrzeja Bukowskiego, a także tworzy ją księgozbiór stanowiący prywatną inicjatywę darczyńców, między innymi zafascynowanego Gdańskiem i Kaszubami grafika i fotografika Gerharda Jeske z Hamburga, jak też innych prywatnych darczyńców i instytucji naukowych,
oświatowych i muzealnych. Dział ten ma charakter oficjalno-informacyjny i służy
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oddaniu pełnego obrazu Instytutu Kaszubskiego wraz z jego hierarchią strukturalną,
celem i zakresem prac, jakich się podejmuje.
Kolejnym działem znajdującym się na stronie internetowej Instytutu Kaszubskiego są „Aktualności”, informujące o najważniejszych bieżących przedsięwzięciach
i spotkaniach, które mają miejsce w siedzibie Instytutu Kaszubskiego, a także w Tawernie Kaszubskiej „Mestwin” na ulicy Straganiarskiej 20/22. Do najczęstszych imprez naukowo-kulturalnych odbywających się w Instytucie należą promocje nowych
publikacji, spotkania przyjmujące nierzadko charakter publicznych rozmów i dyskusji o promowanej książce w szerokim gremium specjalistów i sympatyków kultury
kaszubsko-pomorskiej. W bieżącym miesiącu (wrzesień) promowaną książką był
zbiór utworów prozatorskich Anny Łajming Czterolistna koniczyna (The four leafed
clover) w tłumaczeniu na język angielski Blanche Krbechek i Stanisława Frymarka
ze wstępem Józefa Borzyszkowskiego. Obok informacji o promocji książki czytelnik strony internetowej Instytutu znajdzie kolorową fotografię strony tytułowej opowiadań Łajming. Twórcy strony internetowej konsekwentnie stosują się do zasady
czysto informacyjnego podawania treści, jako formy zachęty do wzięcia udziału
w wydarzeniu.
W dziale „Aktualności” znajduje się również interesująca oferta sezonowej, letniej obniżki książek, w której przy zakupie wybranych egzemplarzy kolejny jest gratisowy. Obok wyróżnionej kolorem informacji o letniej obniżce poniżej zamieszczony został wykaz publikacji jakie potencjalny czytelnik może zakupić w ofercie wydawniczej Instytutu, wraz z ich cennikiem. W aktualnej ofercie mamy tutaj dwadzieścia dziewięć pozycji z różnych dziedzin nauki. Pośród nich są publikacje z zakresu
historii, socjologii, literatury oraz opracowania historyczno-literackie, wspomnienia,
prace dotyczące sztuki ludowej na Kaszubach oraz książki poświęcone czasopiśmiennictwu i muzealnictwu na obszarze kaszubsko-pomorskim wraz z ich cennikiem.
W ofercie tej znajdują się również pozycje autorów obcojęzycznych, np. Else-Elżbiety Pintus Moje prawdziwe przeżycia czy też przekład w języku angielskim powieści
Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa (Life and adventures of Remus).
W panelu tym umieszczona jest również informacja dotycząca tego, co w najbliższym czasie zostanie wydane staraniem Instytutu Kaszubskiego. Są to dwie publikacje: Z dziejów kultury Pomorza, t. IV, a także jubileuszowe wydanie Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel.
Pozostaje do omówienia trzeci i ostatni dział strony internetowej Instytutu Kaszubskiego to jest „Oferta wydawnicza”. Ten panel zawiera informację o sposobie
nabycia publikacji, a także wydzielone działy wydań książek. Należą do nich: „Historia i kultura Pomorza” – dział najbogatszy, następnie znajduje się cykl książek
z serii „Pro memoria” kultywujący pamięć o znaczeniu wybitnych indywidualności
dla rozwoju kultury i tradycji Kaszub i Pomorza, dalej znajdują się „Materiały pokonferencyjne”, „Wspomnienia, dzienniki, pamiętniki”, „Biografie”, „Literatura piękna”, a także zbiór roczników „Acta Cassubiana” oraz dział zatytułowany „Varia”.
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Przy każdym z działów znajdują się odsyłacze z hasłem „więcej”, które zawierają
fotografię strony tytułowej książki (autora, miejsce i rok wydania, jej objętość i cennik), a także krótki przegląd tematyki danej pozycji. Na stronie tej umieszczony jest
formularz dla zamawiającego publikację, z kolei na graficznym panelu znajdują się
informacje o sposobach zamówień publikacji (drogą listową, pocztą elektroniczną
oraz za pobraniem pocztowym). Przy publikacjach najnowszych zamieszczona jest
adnotacja „nowość”.
Strona internetowa Instytutu Kaszubskiego, biorąc pod uwagę potencjalnego odbiorcę, do którego jest ona adresowana, zawiera bardzo uszczegółowiony sposób
prezentacji zakresu działań tejże instytucji naukowo-badawczej. Sposób prezentacji
materiału, jeśli chodzi o szatę graficzną i chwyty wizualne reklamujące stronę, są
propozycją przejrzystą, o uporządkowanym charakterze.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Organizacją pozarządową, jedną z największych w Polsce, której podstawowym celem jest upowszechnianie oraz promowanie kultury materialnej i duchowej własnego regionu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z główną siedzibą w Gdańsku. Jest
to organizacja, która z jednej strony chroni tradycję kaszubsko-pomorską, z drugiej
zaś skierowana jest w stronę dzisiejszego, nowoczesnego społeczeństwa i zwrócona ku przyszłości. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie prezentuje się jako organizacja dynamiczna, w czym ma utwierdzać współczesnego uczestnika kultury masowej
wygląd i charakter strony internetowej o adresie www.kaszubi.pl
Zrzeszenie to organizacja skupiająca w swoich szeregach przedstawicieli wielu
pokoleń o zróżnicowanym profilu wykształcenia. Jednakże autorzy strony internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego postawili na odbiorcę młodego, stąd zabiegi przyciągające uwagę jej czytelnika. Portal jest pełen żywych kolorów, posiada interesujące rozwiązania graficzne, istnieje tutaj wiele barwnych reklamówek,
informuje o bardzo aktywnym życiu kulturalnym i wielu europejskich inicjatywach
odbywających się aktualnie na Kaszubach i Pomorzu. Nagromadzenie owych kolorowych zakładek oraz reklamówek firm sponsorujących kulturalno-oświatowe inicjatywy, w konsekwencji daje wrażenie dynamiczności. Ponadto strona ta jest prowadzona w dwóch językach: polskim i kaszubskim, co podkreśla znaczenie języka
kaszubskiego zarówno w jego pragmatycznym, jak i prestiżowym użyciu. Na stronie tytułowej portalu znajduje się logo i nazwa organizacji napisana po kaszubsku,
a pod nią mieszczą się wyszczególnione w porządku alfabetycznym i zapisane w języku kaszubskim nazwy miejscowości wchodzące w skład geografii Kaszub i Pomorza. Po lewej stronie w kolumnie mieści się menu, w skład którego wchodzą następujące odsyłacze: O Zrzeszeniu, Organy ZKP, Dokumenty, Zjazdy Kaszubów,
Zamówienia publiczne, Oddziały, Kluby, Miesięcznik Pomerania, Partnerzy, Oferta
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wydawnicza, Zdjęcia, Archiwum, Projekty, Linki, Studia Podyplomowe, Stypendium
Trojanowskiej, a także OPP (darowizna na rzecz organizacji użytku publicznego). Zakładka Zrzeszenia zawiera pakiet informacji o samej organizacji, jej celach, charakterze i strukturze oraz aktualności z pola oświatowo-kulturalnego i galerie archiwalne.
Główna strona Zrzeszenia prezentuje się barwnie, jej odbiorca znajduje szereg informacji na temat aktualnych imprez i działań kulturalno-oświatowych. Dla przykładu
na stronie tej znajduje się wyróżniona kolorem tytułowa zakładka internetowej lektury kaszubskich bajek, przeznaczonych do słuchania i czytania w Internecie. Dodatkowym atutem przyciągającym potencjalnego odbiorcę jest pomysłowa grafika, podkreślająca najmłodszego adresata-dziecko do skorzystania z oferty artystycznej. Na stronie tej również zamieszczony został plakat teatralno-muzycznej imprezy, która odbywać się będzie pod koniec września w Bytowie. Bytowski festiwal jest imprezą (o tym
również dowiaduje się czytelnik strony internetowej Zrzeszenia) poświęconą teatrowi,
muzyce i spotkaniom artystycznym kierowanym do szerokiej publiczności.
Redaktorzy strony internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego szczególną
troską otaczają swych sponsorów. W działaniach marketingowych uwzględnione zostały poszczególne firmy wspierające działalność organizacji, na głównej stronie
znajdują się ich kolorowe loga. Poczta, Energa, Lotos, Bank Polski, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – oto główni partnerzy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wspierający jego działalność. Dogodnością tej strony jest wyszukiwarka, dzięki której zainteresowany wybranym faktem
bądź działaniem internauta stosunkowo szybko osiągnie cel swoich poszukiwań.
Na portalu internetowym Zrzeszenia widać jak wiele zdarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym dzieje się na Kaszubach. Zwróćmy uwagę jak wiele materiałów
zostało umieszczonych w ostatnim miesiącu na witrynie internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Otóż znajduje się tutaj w dziale „Aktualności” wspomniany
już „Bytoffsky festiwal” zdarzeń teatralnych, muzycznych i spotkań artystycznych,
„Honor i ojczyzna” – W 80. Rocznicę powstania Baonu Morskiego w Wejherowie, XX-lecie oddziału ZKP w Helu, X-lecie istnienia Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Jastrzębiej Górze, uroczystość upamiętniająca tragiczne losy
Kaszubów w Klukowie, obchody XX-lecia Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, reklama „Nordy”, IV Festiwal Potraw Kaszubskich „Kaszëbsczé
Jestkù”, Pomorze: czytaj bajki po kaszubsku!, „Dożynki gminne”, Kaszubska Msza
św. w Dziemianach, „Każdy może pomóc”, Kaszubski festyn charytatywny, najnowsze publikacje: C. Obracht-Prondzyńskiego i T. Wicherkiewicza „The Cashubs: Past
and Present”, a także „Seven senses of Cashubia 2011” – seminarium młodzieżowe
(impreza wielokulturowa), z której na stronie internetowej Zrzeszenia znajduje się
galeria fotografii. Wyodrębnione zdarzenia, to oczywiście tylko wybrane z bardzo bogatej oferty aktualności znajdujących się na stronie Zrzeszenia, które tyleż świadczą
o intensywności kaszubskiego życia kulturalnego, co i o trudności opanowana żywiołu informacyjnego na portalu.
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***
Powyższe charakterystyki pokazują jak strony internetowe Instytutu Kaszubskiego
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przekonują do podtrzymywania i krzewienia
kultury kaszubskiej. Obydwie organizacje sięgają do dynamicznie rozwijających się
mediów informatycznych. Projektanci strony Internetowej Instytutu Kaszubskiego
postawili na uporządkowaną, klarowną kompozycję. Z kolei twórcy strony Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zdecydowali się na polifoniczność informacji, podkreślającą dynamikę wielu działań na Kaszubach. W konkluzji można zaryzykować tezę, że w czasach powszechnej globalizacji, kiedy „małe” i „lokalne” skazane bywa
na dominację żywiołu „większego” i „globalnego” kaszubskie portale internetowe
stawiają opór unifikacji i szukają coraz lepszych sposobów na promowanie swojej
odmienności.
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NEOLOGIZMY
SPOPULARYZOWANE
W MEDIACH KASZUBSKICH
W LATACH 1990–2010
Eugeniusz Pryczkowski

iedy w 1990 roku powstał magazyn kaszubski „Rodnô Zemia”
i radiowy „Na bôtach i w bòrach” dziennikarze stanęli przed wieloma językowymi wyzwaniami.1 Jednym z nich był brak nowych słów
niezbędnych w medialnym przekazie. Pomocą służyły słowniki. Lecz
było ich wtenczas mało. Słownik Ramułta sprzed stu lat był całkowicie nieprzydatny.2 Mało kto go zresztą posiadał. Wykorzystywać można było jedynie siedmiotomowy słownik ks. Sychty.3 Ale i ten był
wówczas mało dostępny. Zresztą użyteczność jego była ograniczona,
gdyż jest to słownik kaszubsko – polski. Podaje on polskie znaczenia
kaszubskich słów używanych do tamtego czasu w kaszubszczyźnie.
Dziennikarzom natomiast były potrzebne kaszubskie odpowiedniki

K

1
W TV bodaj największy problem stanowiła pisownia. Od początku istnienia
„Rodny Zemi” były w niej lekcje języka kaszubskiego, do których sporządzano tablice z napisami. Był to czas wielkiej dyskusji nad ortografią. Przez pierwsze lata pisano
zgodnie z wówczas obowiązującymi normami. Po 1996 roku pisownię dostosowano
do współczesnych zasad.
2
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
W tych latach dr Halina Horodyska zwróciła uwagę na drugi tom słownika, który został wydany w 1993 r. Patrz: Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego – część II, Kraków 1993. Dziesięć lat później wydano całość w jednej księdze:
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Oficyna Czëc,
Gdańsk 2003r
3
Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław
– Warszawa – Kraków, 1967–1976.
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polskich słów, których wcześniej kaszubszczyzna nie znała. Już sam polski termin
dziennikarz stanowił problem dla redaktorów. Znane jest słowo gazétnik. Notuje je
słownik Sychty w znaczeniu ‘redaktor, dziennikarz’.4 Czy można jednak użyć tego
słowa na określenie telewizyjnego czy radiowego dziennikarza? To nie pasuje.
Na określenie polskiego dziennika przyjęło się używać ‘dniownik’. To w taki razie
może dniownikôrz? To jednak również za bardzo nie pasuje. W takim razie najlepiej
zostawić dzénnikôrz z pochylonym e, bo polski dzień, to kaszubski ‘dzéń’. Można
jeszcze rozważyć, czy nie odrzucić jednego n (jak w słowach: Anna – ‘Ana’, rynna
– ‘rëna’, inny – ‘jiny’, etc.) i zostać przy formie dzénikôrz. Ja jednak proponuję pozostać przy dzénnikôrz, choćby dlatego, że znamy słowo dzénny – pol. ‘dzienny’.5
Znaczącą pomocą w dziennikarskim działaniu było wydanie w 1994 roku polsko – kaszubskiego słownika Trepczyka.6 Zawiera on mnóstwo neologizmów.7 Jedne są udane, inne mniej. Sporo potrzebnych słów wciąż brakuje. Jednakże i tak najwięcej nowych słów stosowanych w mediach pochodzi właśnie ze słownika Trepczyka. Mamy ponadto trochę później powstałych neologizmów, które zrodziły się
w pracy dziennikarskiej. Poniżej chcę przyjrzeć się kilku z najbardziej popularnych.
Zdrzélnik, pol. ‘telewizor’, też kasz. ‘telewizór’. Ten termin przyjął się. Podaje go
już słownik Sychty,8 z adnotacją, że jest to słowo rzadko używane na północy Kaszub. Widzom z innych stron regionu wciąż trudno je zaakceptować. Jednakże jest
udane i coraz częściej stosowane. Bardzo dobrze wpisuje się też w kaszubski system językowy.
n

Teleòbzérnik, pol ‘telewidz’. Ten termin powstał w 1990 roku wraz z powstaniem „Rodny Zemi”. Szybko został przyjęty. Czasami bywa nawet mylnie używany w znaczeniu zdrzélnik. Nie notuje go jeszcze żaden ze słowników. Jednakże funkcjonuje w mediach i zapewne jest godzien promocji. Analogicznie
òbzérnik znaczy ‘widz’.

4
S, t. I, s. 308. Słownik podaje przykład: Nasz strij béł dłudżé lata za gazétnika we Gduńskù (Nasz
stryj przez długie lata był w Gdańsku dziennikarzem).
5
S, t. I, s. 263.
6
Jan Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994.
7
Samo słowo neòlogizm sprawia już niemało kłopotu. Trepczyk zalecał w swoim słowniku termin
neòlogizna. Przypomniał go Gołąbek, który jednak na pierwszym miejscu podaje neòlogizm. Jako Rada
Języka Kaszubskiego odrzuciliśmy całkowicie neòlogiznã, a pozostaliśmy przy polskim neòlogizmie
(Patrz: Ùchwôlënk nr 2/RJK/10 z dnia 19.03.2010r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich gramaticznëch
terminów i pòjãców. 2. Słowòtwórzba, dzél 1 [w:] „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010,
s. 26). Jednakże w innym miejscu tego samego biuletynu alternatywnie proponujemy neòlogizm i nowisłów (Patrz: Ùchwôlënk nr 4/RJK/10 z dnia 7.05.2010r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich leksykalnëch
terminów i pòjãców [w:] „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2010, s. 40.). W niniejszym
tekście konsekwentnie używam neòlogizm, aczkolwiek nowisłów podoba mi się nawet bardziej, gdyż ma
bardziej kaszubskie brzmienie.
8
S, t. VI, s. 206.
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Słëchińc, pol. ‘słuchacz’. Ten termin znajdujemy u Trepczyka i u Gołąbka9.
Na pewno używany jest od co najmniej 1990 roku. Niektórzy niesłusznie mówią
słëchôcz od polskiego ‘słuchacz’. Warto jednak pamiętać, że słëchôcz po kaszubsku oznacza to samo, co ‘pòmùchel’, a więc pol. ‘dorsz’.10
Podjimizna, pol. ‘przedsiębiorstwo’ i wszystkie pokrewne: pòdjimôrz – ‘przedsiębiorca’, pòdjimnota – ‘przedsiębiorczość’, pòdjimny – ‘przedsiębiorczy’,
pòdjimôrka – ‘przedsiębiorczyni’. Są to neologizmy utworzone i odnotowane
przez Trepczyka. Wszystkie biorą się od znanego słowa pòdjąc, pòdjëmac. Są
one znane także polszczyźnie: ‘podjąć, podejmować’. Te słowa często są używane w programie „Na bôtach i w bòrach”. Nie są jednak tak akceptowane, jak
wszystkie poprzednie. Gołąbek w swoim słowniku proponuje stosować przedsãwzãcé. Przecież przed sã oraz wząc są jak najbardziej kaszubskie. Podaje jednak także synonim pòdjimnota. Mimo że w „Rodny Zemi” nie używałem terminów pòdjimizna, ani pòdjimnota, uważam, że można je przyjąć i są godne promowania.
Z poprzednimi terminami ściśle wiąże się kolejny: bismón, pol. biznesmen, a właściwie angielski businessman. Tenże bismón pochodzi od tego angielskiego terminu. Zrodził się całkiem naturalnie. Usłyszałem to słowo w języku zwykłych ludzi w okolicy Sianowa i Staniszewa. Jest tam obecnie dosyć popularne. Przeniosłem je zatem do radiowych felietonów i „Rodny Zemi”, a także do prasy. Obecnie jest już dosyć rozpowszechnione. Jego zaletą jest stworzenie przez lud, a dzięki
temu ma piękne kaszubskie brzmienie, dobrze wpisujące się w nasz system językowy, podobnie, jak tëlpón – ‘piwonia’, drużbón – ‘wysłaniec zapraszający
na wesele’, dołemón – ‘niedołęga’, czy cebrón – ‘nieuk, dyletant’. Ciekawe, że
tego ostatniego słowa, dobrze mi znanego od dziecięcych lat, w żadnym słowniku nie spotkałem.11
W tym samym kręgu usłyszałem inne słowo niezbędne w dziennikarskiej pracy
– fòtofista – pol. ‘fotograf, fotoreporter’. Wielokrotnie było ono już stosowane
w radiu i telewizji. Również dobrze – choć może nie aż tak, jak bismón – wpisuje się w ducha kaszubszczyzny. Jest znane i używane w parafii sianowskiej, może troszkę szerzej. Jak najbardziej warto je zalecać do szerokiego użycia, choć warto wiedzieć, że istnieje też inne piękne słowo odnotowane przez Sychtę – òdjimnik. Słownik podaje nawet przykład: Stôri Grénka z Minkòwic to béł baro dobri
òdjimnik.12 Ostatecznie oba mogą występować równolegle, jako synonimy, z tym
9

Eugeniusz Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
S, t. V, s. 81.
11
Takich słów z zakończeniem ón jest bardzo dużo w kaszubszczyźnie. Patrz: Indeks a tergo do słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty, opracował Bronisław Rocławski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
12
S, t. VII, s. 203.
10
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że w znaczeniu fotograf zalecałbym ‘fòtofista’, natomiast òdjimnik lepiej pasuje do ‘fotoreportera’. Z tym ostatnim ściśle wiąże się kolejny termin:
Òdjimk – pol. ‘zdjęcie fotograficzne’. Określenie to znane było Sychcie, który
odnotował je w zdaniu: Të tu dobrze wëzdrzisz na tim òdjimkù.13 Słowo to pochodzi od czasownika odjąć. Dobrze wpisuje się w kaszubski kod językowy
i bardzo jest potrzebne w zawodzie dziennikarskim. Jak najbardziej warto je promować. Warto zauważyć, że bardzo dobrze się przyjęło. Często używane jest we
wszystkich kaszubskich programach.
Zarówno zdjęcia, jak i każde rzemiosło, wykonywane jest na różnej niwiznie,
pol. ‘poziomie’. To słowo powstało całkiem niedawno, na początku XXI wieku.
Jest często przydatne. Przecież różne są poziomy działania, różne są poziomy
rozmów, referatów, wreszcie poziom jest ważny w uprawianiu sportu i wszelkich
rozgrywkach. Słowo to zdążył odnotować Gołąbek w swym słowniku.14 Trepczyk próbował je oddać przez równiô. Jednak ten termin w wielu kontekstach,
zwłaszcza stosowanych w mediach, zupełnie nie pasuje. Dlatego tez słowo niwizna, które nawiązuje do kaszubskiej i polskiej niwy, jak również do francuskiego niveau – ‘poziom’, bardzo szybko się przyjęło. Obecnie można je usłyszeć najczęściej w radiu. Bardzo pięknie wpisuje się też w kaszubski kod językowy.
Na wysokim poziomie na pewno powinna być pòùczëna w znaczeniu ‘oświata’.
Bodaj najczęściej stosuje się ten termin w nazwie minyster – minysterstwò
pòùczënë. Wprawdzie przed dwoma laty przyjęliśmy, że ten organ ma się nazywać minysterstwò nôrodny edukacji15, jednak często można w mediach – zwłaszcza radiu – usłyszeć właśnie słowo pòùczëna. Jest to neologizm Trepczyka utworzony bezpośrednio od słowa pòùczëc. Nie jest zbytnio udany, gdyż nasze myśli kieruje na słowo pòùczac, a tego raczej nikt nie lubi. Zapewne lepsze byłoby
określenie ùczëna, niż pòùczëna. I tak sugeruję je stosować, obok synonimów:
edukacjô i òswiata w części również.
Ażeby ùczëna podnosiła swój poziom, warto wiedzieć, że trzeba mieć na to pieniądze, trzeba ją ùdëtkòwic. Ten neologizm pojawił się w XXI wieku w znaczeniu ‘dofinansować’, dëtkòwic – ‘finansować’. Trepczyk podaje financowac,
od franc. finance – pol. ‘finanse’.16 To raczej nikomu nie przypadło do gustu,
gdyż każdy używa słów finanse, finansowac zaczerpniętych z języka polskiego.
Dëtkòwic, a zwłaszcza ùdëtkòwic często stosuje Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, jako organizacja pozarządowa, która otrzymuje ùdëtkòwienié do licznych
projektów, które realizuje, np. Rada Języka Kaszubskiego. Pochodzenie tych
13

S, t. VII, s.202.
G, s. 186.
15
Patrz: „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2009, s. 16.
16
T, t.I, s. 162. Ciekawe, że w takim samym kształcie graficznym to słowo występuje w języku angielskim, tylko że jest tam inaczej wymawiane.
14
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słów jest bardzo proste, od dëtczi – ‘pieniądze’. Udanie wpisują się w kaszubski
kod, zatem niechaj dëtkòwienié i ùdëtkòwianié trwają nieustannie.
O wiele więcej można zdziałać, gdy ma się pieniędzy lop. To słowo jest bardzo
dobrze znane, notowane we wszystkich słownikach, najczęściej w znaczeniu ‘naręcze, większa ilość siana, słomy’, etc.17 Od niego bierze się lopk, także znany
od dawna. Tyle, że w ostatnich latach dodano mu nowe znaczenie ‘plik komputerowy’. W tym przypadku możemy raczej mówić o neosemantyzmie. Wydaje
się, że nie ma przeszkód, by w takim znaczeniu je stosować, tym bardziej, że lopczi w rolnictwie wychodzą z użycia, gdyż wszystko zastępują maszyny.18
Z miłosnym wdziękiem wiąże się słowo lubkò, pol. ‘przyjemnie, czule’.19 Brakowało kaszubskiego odpowiednika słowa czułość. W taki sposób powstała
lubkòsc. Ten termin najczęściej używany jest w poezji. Taka jest jego cecha. Jeśli zatem w wierszach, wówczas także w nowych piosenkach, a te bywają emitowane w radiu.20
W tychże stacjach radiowych pojawiają się zjawiska, których nie można promować. Jednym z nich jest zapowiadanie pogody, w którym strony świata nazywane są: norda – pol. ‘północ’, co zostało przyjęte, ale óst, west i zud są czystymi
germanizmami i całkowicie niepotrzebne, skoro mamy kaszubskie: wschód, abò
wzénik – pol. ‘wschód’, zôchód, ew. zôpôd – pol. ‘zachód’ i pôłnié – ‘południe’.
Obecnie pogodę zapowiadają w telewizji bądź w radiu, a pewnie już najczęściej
sprawdzamy ją w internecie za pomocą komputera oraz telefonu, teraz już przeważnie komórkowego. Te nazwy i szereg innych obecnych w naszym codziennym funkcjonowaniu, czerpiemy z polszczyzny, a tak właściwie z języka angielskiego. Pewnym wyjątkiem jest tu mobilny telefon, nazywany nierzadko w mediach szauertelefón.21 Nie jest to nic innego, jak językowa kalka. Szauer to germanizm, pol. ‘pomieszczenie gospodarcze, komora’. Stąd pol. komórkę próbuje
17

Patrz: S. t. II, s. 373.
Podobnie rzecz wygląda w przypadku słowa pòsôd, pòl. ‘warstwa zboża ułożona do młócki cepami’. To słowo jest obecnie stosowane w znaczeniu ‘warstwa’, np. w nowej pieśni o tytule „Smùg” śpiewanej przez zespół „Prôwda” z Luzina. W trzeciej zwrotce mamy takie słowa: Tak dwòje spiãti w miłosnym szëkù / nibë w pòsadze niebnym na rzmie. / Niech le na kòchba tegò sztócëkù / przez całé żëcé wcyg
z nima je. W tym nowym znaczeniu słowo to odnotował już Gołąbek, s. 379.
19
S. t. II, s. 374.
20
Na marginesie trzeba dopowiedzieć, że i Radio Kaszëbë, i Radio Gdańsk bardzo wybiórczo traktują współczesną muzykę kaszubską. O wiele bardziej promowane są utwory pisane i śpiewane w fatalnej kaszubszczyźnie, aniżeli te, które przygotowywane są z odpowiednią dbałością. To między innymi
sprawiło, że kaszubscy artyści, m.in. Tadeusz Dargacz, Wacław Kirkowski, Edmund Lewańczyk i Jerzy
Stachurski, wystosowali w tej sprawie protest do radia. Czas pokazał, że niewiele to zmieniło, a radia nadal promują utwory słabe od językowej i literackiej strony.
21
To słowo podają już dwa okolicznościowe słowniczki wydane, jako dodatki do „Dziennika Bałtyckiego”. Patrz: Drzeżdżon – Schramke, Słowniczek polsko-kaszubski, Gdynia 2004 i Drzeżdżon
– Schramke, prof. Józef Kąś, Słowniczek polsko-kaszubsko-góralski, Gdańsk 2006.
18
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się określać przez szauertelefón. Jest w tym jednak pewien błąd. Otóż komórka
w znaczeniu telefon nie ma nic wspólnego z komórką, w której można np. trzymać grabie, bądź taczkę, a to właśnie jest ten szaùer. Zatem komórkę w znaczeniu ‘komórkòwi telefon’ najlepiej będzie po kaszubsku oddawać także przez
kòmórka, względnie mòbilka od angielskiego mobile phone. To określenie mòbilka również pojawia się w mediach.22 Wiemy jednak, że przyzwyczajenie jest
drugą naturą. Skoro szaurtelefón się przyjmie trzeba będzie go zaakceptować.
Na koniec chciałbym się odnieść do zwrotu do ùzdrzeniô. Wprawdzie nie jest to
neologizm, który powstał w ostatnich dwudziestu latach. Odnotował go Sychta
pod hasłem ùzdrzenié.23 Podaje też kilka przykładów: Pòdała mù rãkã i rzekła:
do ùzdrzeniégò. Tak béł złi, że ani „z Bògã”, ani do „ùzdrzeniô” nie pòwiedzôł.
Sychta pisze też, że zwrot ten używany jest rzadko. Gdy w 1990 roku pojawił
się w „Rodny Zemi” większość widzów traktowało go, jako nowe słowo. Na początku ostrożnie, ale niebawem wszyscy go zaakceptowali. Obecnie nawet biernie znający kaszubski chętnie go używają w swoim języku. Jest to być może jedno z najbardziej znanych i używanych oryginalnych określeń kaszubskich. Swego czasu jeden z prominentnych działaczy kaszubskich powiedział, że wśród
wielu owoców programu „Rodnô Zemia”, pozostanie to słowo, które będzie bardzo trwałe. Ten pozytywny przykład akceptacji zwrotu i jego powszechna obecność daje nadzieję i pewność, że nasza rodzima mowa jest wielką i piękną wartością. Zatem: do ùzdrzeniô!

22
Powiemy na przykład: samorządowa komórka, czy lokalna komórka, co niewiele ma wspólnego
z szaurã, a takie właśnie jest pochodzenie tego telefonu komórkowego, jako przedmiotu, który daje możliwość łączności werbalnej z jakąś konkretną komórką, w której funkcjonuje człowiek.
23
S. t. VI, s. 42.
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ZAINTERESOWANIE MŁODZIEŻY
KASZUBSKIMI MEDIAMI
(BADANIA PILOTAŻOWE)
Danuta Stanulewicz (Uniwersytet Gdański)

1. Wstęp
Celem tego referatu jest przedstawienie wstępnych wyników części
ankiety, której celem było poznanie postaw młodzieży wobec języka
i kultury kaszubskiej. Badanie miało charakter pilotażowy, ponieważ
przeprowadzone zostało tylko w jednej szkole – I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Ankietę
wypełniło 264 uczniów we wrześniu 2010 roku i czerwcu 2011 roku.
Ankieta składała się z 40 punktów, w referacie tym omówione zostaną odpowiedzi udzielone na pytania związane z mediami – prasą, radiem, telewizją i internetem1.
Na początku kilka słów wyjaśnienia, co rozumie się przez termin
kaszubskie media, który jest pewnym skrótem myślowym. Można przyjąć, że oznacza on nie tylko kaszubskojęzyczne media, ale również
1
Odpowiedzi na inne pytania ankiety zostały omówione w następujących pracach: D. Stanulewicz i O. Aleksandrowska, Postawy młodzieży wobec języka i kultury
kaszubskiej (badania pilotażowe), w druku w tomie pokonferencyjnym, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Regionalność i etniczność w jednoczącej się Europie”, Wejherowo 2010; D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective of young people aged 16–19: Settings and participants, [w:] Neue linguistische Perspektiven: Festschrift für Abraham P. ten Cate, red. W. Kürschner, R. Rapp, J.
Strässler, M. Vliegen i H. Weber, Frankfurt am Main 2011, s. 191–203; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej użycie
(badania wstępne), referat, Ogólnopolska Konferencja „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, Gdańsk 2011.
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polskojęzyczne środki masowego przekazu zajmujące się różnymi aspektami regionu Kaszuby – np. szeroko pojmowaną kulturą, historią czy polityką.
O kaszubskich mediach pisano niejednokrotnie. Przykładowo, Cezary Obracht-Prondzyński w swojej monografii Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną
podmiotowością2, omawia kaszubskojęzyczną prasę – m.in. tytuły takie jak „Pomerania”, „Lesôk” i „Norda” (dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”), jak również nadawany do 2010 roku program Telewizji Gdańsk „Rodnô Zemia”.
Oprócz Telewizji Gdańsk trzeba odnotować działalność stosunkowo młodych
stacji CSB TV i TTM. Język kaszubski i zagadnienia związane z regionem obecne
są w innych mediach – w radiu i internecie3. Wymienić tu należy m.in. Radio
Kaszëbë, a także Radio Gdańsk nadające audycje poświęcone sprawom regionu, jak
również kaszubskojęzyczny program „Na bôtach ë w bòrach”, oraz strony internetowe takie jak Czëtnica (http://www.czetnica.org), Kaszëbskô Wëdowiédnô Starna
(http://kaszubia.com), Kaszëbskô Wikipedijô (http://csb.wikipedia.org), Nasze Kaszuby – Zasoby Kaszubsko-Pomorskie (http://www.naszekaszuby.pl), Projekt Rastko Kaszuby (http://www.rastko.net/rastko-ka), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
(http://www.kaszubi.pl) i Zymk (http://zymk.net)4.

2. Respondenci
Jak wyżej wspomniano, ankietę wypełnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Wejherowie, w przedziale wiekowym 16–19 lat. W ankiecie znalazły się trzy pytania, które dotyczyły znajomości języka kaszubskiego5 wśród uczestników ankiety i ich rodzin:
2
C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością,
Gdańsk 2002, s. 412–421, także s. 775–776, zawierające spis tytułów prasowych (Prasa, czasopisma
biuletyny). Zob. także m.in. W. Pepliński, Prasa lokalna na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 roku, „Pomerania” 2006, nr 6, s. 10–15.
3
Zob. m.in. K. Kleina, Etniczność w mediach elektronicznych, „Pomerania” 2006, nr 6, s. 8–9; D.
Majkowski / D. Majkòwsczi, W niewoli słuchaczy, czyli jak mówić po kaszubsku w radiu / W niewòlë słëchińców, to je jak gadac pò kaszubsku w radiu, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2008, s. 140–147; E. Pryczkowski, Język kaszubski w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz administracji, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2007, s. 73–82 / E. Prëczkòwsczi, Kaszëbsczi jãzëk w pùblicznym dzejanim ë prawnym òbroce, òsoblëwie w reklamie, gazétnictwie, radio i telewizje, a téż w administracje, „Biuletin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka 2007, s. 73–81. Zob. także Informować i uświadamiać (dyskusja), „Pomerania” 2006,
nr 6, s. 16–20. Informacje o Radio Kaszëbë i CSB TV m.in. na stronie internetowej http://www.radiokaszebe.pl, a także na łamach prasy, np. CSBTV powiększa zasięg, „Pomerania” 2011, nr 3, s. 65; Małe ojczyzny w CSBTV, „Pomerania” 2011, nr 5, s. 68; Wakacje z CSBTV, „Pomerania” 2011, nr 7–8, s. 92.
4
Są to wybrane strony kaszubskie.
5
Znajomość języka kaszubskiego wśród mieszkańców Kaszub badali ostatnio – pod koniec XX i na początku XXI wieku – m.in. M. Latoszek, Portret zbiorowy Kaszubów – przyczynek do
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Czy u Ciebie w domu mówi się po kaszubsku?
Czy Ty mówisz po kaszubsku?
Czy kiedyś w Twojej rodzinie używano języka kaszubskiego? (pytanie to skierowane było do osób niemówiących po kaszubsku)

Odpowiedzi udzielone na te trzy pytania pozwoliły na wyodrębnienie czterech grup
respondentów:
n

n
n

grupa I: respondenci i członkowie rodziny z nimi zamieszkujący mówią po
kaszubsku; do tej grupy należą także respondenci mówiący po kaszubsku,
natomiast człon ko wie ro dzi ny z ni mi za miesz ku ją cy nie uży wa ją te go ję zyka;
grupa II: respondenci nie mówią po kaszubsku, ale członkowie rodziny z nimi zamieszkujący używają tego języka w domu;
grupa III: ani respondenci, ani członkowie rodziny z nimi zamieszkujący nie mówią po kaszubsku, jednak w przeszłości w rodzinach używano tego języka;

Tabela 1
Znajomość języka kaszubskiego wśród respondentów i ich rodzin
Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

w domu
kaszubski
– tak lub nie,
respondent
– tak

w domu
kaszubski
– tak,
respondent
– nie

w domu
kaszubski
– nie
kiedyś rodzina
– tak,
respondent
– nie

w domu
kaszubski
– nie,
kiedyś rodzina
– nie,
respondent
– nie

Kobiety

27

33

28

30

118

Mężczyźni

13

7

12

10

42

Σ

40

40

40

40

160

Płeć

Σ

tematu, „Pomerania” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Synak, The Kashubes’ ethnic identity: Continuity and change, [w:] The Ethnic Identities of European Minorities: Theory and Case Studies, red. B. Synak,
Gdańsk 1995, s. 155–166; J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku,
Gdańsk 2005; M. Porębska, Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? Empirische Studien zur
ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in Polen, München 2006; M. Mazurek, Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa badań socjologicznych), [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 87–101.
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grupa IV: ani respondenci, ani członkowie ich rodzin z nimi zamieszkujący nie
mówią po kaszubsku, w przeszłości w rodzinach także nie używano tego języka; albo respondentom nic o tym nie wiadomo (bądź nie udzielili żadnej odpowiedzi na to pytanie).

n

W badaniu uwzględniono po 40 losowo wybranych osób, reprezentujących wyróżnione powyżej cztery grupy, spośród 264 uczniów wypełniających ankietę. Tabela 1 przedstawia rozkład wartości w poszczególnych grupach, z uwzględnieniem
płci respondentów. We wszystkich czterech grupach znacznie więcej jest respondentów płci żeńskiej – różnice te odzwierciedlają dysproporcje między liczbą dziewcząt
a liczbą chłopców uczących się w liceach ogólnokształcących.
Należy też wyjaśnić, że młodzież z grupy I na ogół nie ocenia wysoko swojej znajomości języka kaszubskiego, wystawiając sobie w przybliżeniu średnią ocenę dostateczną6.

3. Pytania ankiety dotyczące mediów
Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania,
których celem było zbadanie częstotliwości korzystania z kaszubskich mediów7:
1. Czy oglądasz programy telewizyjne po kaszubsku lub o tematyce kaszubskiej?
2. Czy słuchasz Radia Kaszëbë (lub innej stacji nadającej programy po kaszubsku
lub o tematyce kaszubskiej)?
3. Czy odwiedzasz kaszubskie strony internetowe?
4. Czy czytasz prasę (czasopisma, dodatki do gazet) wydawaną w języku kaszubskim lub poświęconą tematyce kaszubskiej wydawaną po polsku?
Do wyboru uczniowie mieli cztery możliwości odpowiedzi: tak, często; tak, czasami; tak, rzadko; nie, nigdy. Ponadto, zostali poproszeni o podanie tytułów czytanych
czasopism i gazet, słuchanych audycji i oglądanych programów, a także odwiedzanych stron internetowych.
Można tutaj mieć zastrzeżenia do kontinuum często – czasami – rzadko – nigdy,
ponieważ pojęcia często, czasami i rzadko są różnie interpretowane przez respondentów. Na pewno najbardziej miarodajną odpowiedzią – ze względu na jednoznaczność – jest w tym przypadku nigdy.
Oprócz tych czterech pytań, w ankiecie znalazły się dwa inne dotyczące kaszubskich mediów:
6
7

D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…
Pytania w formie oryginalnej zamieszczone są w aneksie.
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5. Czy uważasz, że kaszubskiej kultury i języka w mediach jest
q za dużo? q w sam raz? q za mało? q nie mam zdania
6. Jeżeli w poprzednim pytaniu wybrałaś/wybrałeś odpowiedź „za mało”, czego
Twoim zdaniem brakuje w mediach (np. jakich brakuje programów/artykułów)?

4. Wyniki badania – popularność mediów
W tej części zaprezentowane zostaną odpowiedzi na pytania, udzielone przez cztery grupy respondentów.
4.1. Popularność mediów w poszczególnych grupach
W grupie I, deklarującej znajomość języka kaszubskiego, najpopularniejszym środkiem
masowego przekazu jest radio, którego nigdy nie słucha tylko 15% respondentów, przeważająca część (40%) słucha rzadko, zaś po 22,5% – często lub czasami. Drugie miejsce zajmuje telewizja, którą ogląda czasami 32,5% badanych, 42,5% – rzadko, a 22,5%
– nigdy. Prasa cieszy się mniejszą popularnością: 20% uczniów czyta ją czasami, 27,5%
– rzadko. Najmniej popularnym medium jest internet – większość respondentów (75%)
nigdy nie odwiedza kaszubskich stron internetowych, a 27,5% robi to rzadko. Rozkład
odpowiedzi uzyskanych w grupie I przedstawiony jest w tabeli 2.

Tabela 2
Grupa I (respondenci mówią po kaszubsku) – rozkład odpowiedzi
na pytania dotyczące częstotliwości korzystania z mediów kaszubskich
(n = 40)
Medium

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy

Σ

Telewizja

1
2,5%

13
32,5%

17
42,5%

9
22,5%

40
100%

Radio

9
22,5%

9
22,5%

16
40%

6
15%

40
100%

Internet

0
0%

1
2,5%

9
22,5%

30
75%

40
100%

Prasa

0
0%

8
20%

11
27,5%

21
52,5%

40
100%
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W grupie II, do której należą uczniowie niemówiący po kaszubsku, u których
w domach używa się tego języka, radio również jest najpopularniejszym kaszubskim środkiem masowego przekazu: 40% słucha audycji radiowych często lub czasami, 35% – rzadko, a 25% nigdy tego nie robi. Telewizja także plasuje się na drugim miejscu – 25% ogląda ją często lub czasami. Trzecią lokatę zajmuje prasa
– 67,5% nigdy nie czyta tekstów w języku kaszubskim lub o Kaszubach w niej zamieszczanych, a czwartą kaszubskie strony w internecie, których nigdy nie odwiedza 85% respondentów z tej grupy. Rozkład odpowiedzi udzielonych przez grupę II przedstawiony jest w tabeli 3.
W grupie osób mających kaszubskie korzenie, lecz niemówiących po kaszubsku
i niemających styczności z tym językiem w domu, mniej osób interesuje się kaszubskimi mediami (zob. tabela 4), jednak znowu najbardziej popularnym medium jest
radio, a najmniej popularnym – internet. 57,5% słucha radia, przeważnie rzadko; 50%
ogląda kaszubskie programy w telewizji przynajmniej rzadko; 20% rzadko czyta
prasę kaszubską.
W grupie IV, w której znaleźli się uczniowie nieznający kaszubszczyzny i niemający kaszubskich korzeni, zainteresowanie kaszubskimi mediami jest najmniejsze: 72,5% nie słucha kaszubskich audycji w radiu, 75% nie ogląda kaszubskiej telewizji, 85% nie czyta kaszubskiej prasy i 90% nie odwiedza kaszubskich stron internetowych (zob. tabela 5).

Tabela 3
Grupa II (respondenci nie mówią po kaszubsku, ale w domu ten język jest
używany przez innych członków rodziny) – rozkład odpowiedzi na pytania
dotyczące częstotliwości korzystania z mediów kaszubskich (n = 40)
Medium

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy

Σ

Telewizja

2
5%

8
20%

13
32,5%

17
42,5%

40
100%

Radio

3
7,5%

13
32,5%

14
35%

10
25%

40
100%

Internet

0
0%

0
0%

6
15%

34
85%

40
100%

Prasa

0
0%

6
15%

7
17,5%

27
67,5%

40
100%
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Tabela 4
Grupa III (ani respondenci ani zamieszkujące z nimi rodziny nie mówią
po kaszubsku, ale w przeszłości język ten był w rodzinie używany)
– rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące częstotliwości korzystania
z mediów kaszubskich (n = 40)
Medium

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy

Σ

Telewizja

0
0%

3
7,5%

17
42,5%

20
50%

40
100%

Radio

2
5%

4
10%

17
42,5%

17
42,5%

40
100%

Internet

0
0%

0
0%

1
2,5%

39
97,5%

40
100%

Prasa

0
0%

0
0%

8
20%

32
80%

40
100%

Tabela 5
Grupa IV (respondenci nie mówią po kaszubsku, zamieszkujące z nimi
rodziny także nie, w przeszłości język ten nie był w rodzinie używany)
– rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące częstotliwości korzystania
z mediów kaszubskich (n = 40)
Medium

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy

Σ

Telewizja

1
2,5%

2
5%

7
17,5%

30
75%

40
100%

Radio

1
2,5%

2
5%

8
20%

29
72,5%

40
100%

Internet

1
2,5%

1
2,5%

2
5%

36
90%

40
100%

Prasa

0
0%

1
2,5%

5
12,5%

34
85%

40
100%
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W drugiej części omawianych pytań uczniowie byli proszeni o podanie stacji
radiowych i telewizyjnych oraz programów, a także tytułów prasowych i stron internetowych. Wielu respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi, wielu też udzieliło odpowiedzi ogólnikowych, np. CSB TV (bez podania konkretnych programów).
W odpowiedzi na pytanie, jakich programów słuchają, respondenci pisali, że
słuchają audycji Radia Kaszëbë i Radia Gdańsk. Przykładowe odpowiedzi brzmiały następująco: „wszystkie programy”, „tego, co aktualnie leci”, „jak włączę, to
słucham wszystkiego”, „programy muzyczne”, „wiadomości, prognoza pogody”.
Kilka osób podało program „Gospoda pod Żubrem”. Niektórzy respondenci podawali wyjaśnienia, dlaczego słuchają audycji radiowych, np. „Radio Kaszëbë, bo
mama lubi”, „Radio Kaszëbë, przymusowo”. Jeżeli chodzi o telewizję, uczniowie
wymieniali CSB TV i TTM, a także nienadawany już program Telewizji Gdańsk
„Rodnô Zemia”. Wśród najczęściej wymienianych przez młodzież tytułów prasowych znalazły się „Norda” (dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”), „Lesôk” (wydawany w Szemudzie przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), „Pomerania” i „Zymk”, a także gazetki parafialne. Jedna z respondentek z grupy I udzieliła następującej odpowiedzi: „Gazetka parafialna (na ostatniej stronie są kawały
po kaszubsku)”, co wyraźnie sugeruje, iż humor po kaszubsku jest atrakcyjny. Jeżeli chodzi o odwiedzanie kaszubskich stron w internecie, wielu konkretnych stron
internetowych młodzi ludzie nie podali, odnotowano takie odpowiedzi jak „strona
Radia Kaszëbë”, „strona kaszubskiej pielgrzymki”, „o Aleksandrze Majkowskim,
jego literaturze”. Był też jeden znamienny komentarz dotyczący kaszubskich stron
internetowych: „A są takie?”

4.2. Popularność poszczególnych mediów
Przyjmijmy teraz inny punkt widzenia na powyżej przedstawione dane liczbowe, co
pozwoli nam porównać popularność mediów w czterech grupach respondentów i uzyskać całościowe spojrzenie na omawiane zjawiska. Tabele 6–9 przedstawiają popularność poszczególnych mediów wśród badanych grup młodzieży.
Jak należało się spodziewać, znajomość języka kaszubskiego i kaszubskie korzenie wpływają na popularność mediów kaszubskich. Niemniej jednak, wśród
młodych mieszkańców północy Kaszub nielegitymujących się kaszubskim pochodzeniem, także notuje się zainteresowanie kaszubskimi środkami masowego przekazu.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę najbardziej miarodajną odpowiedź – nigdy, lista
rankingowa znowu potwierdza największą popularność kaszubskich programów radiowych wśród wszystkich 160 badanych uczniów (tabela 10).
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Tabela 6
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości oglądania
kaszubskich programów w telewizji
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%

Tabela 7
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości słuchania
kaszubskich programów radiowych
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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Tabela 8
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości czytania
kaszubskiej prasy
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%

Tabela 9
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości odwiedzania
kaszubskich stron internetowych
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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Tabela 10
Lista rankingowa popularności kaszubskich mediów wśród
wszystkich uczestników badania (n = 160)
Miejsce w rankingu

Medium

Liczba i odsetek
odpowiedzi nigdy

1

Radio

62
38,75%

2

Telewizja

76
47,5%

3

Prasa

114
71,25%

4

Internet

139
86,875%

Można byłoby zastanawiać się nad przyczynami pierwszego miejsca radia na liście
rankingowej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy mogą być atrakcyjne dla młodzieży
programy (np. muzyczne i satyryczne). Innym czynnikiem może być też nierównomierne rozwinięcie sprawności językowych – młodzież znająca język kaszubski najwyżej
u siebie ocenia sprawność słuchania (potem w kolejności: czytania, mówienia i pisania)8.
Korzystanie z radia i telewizji wymaga rozumienia tekstu mówionego, natomiast korzystanie z prasy i internetu – rozumienia tekstu pisanego. Osoby niemówiące po kaszubsku często deklarują, że rozumieją ten język w rozmowach codziennych, dlatego
też słuchanie radia czy oglądanie telewizji nie sprawia im większych trudności. Jeżeli
chodzi o audycje muzyczne, często podawane przez respondentów, piosenek można
z przyjemnością słuchać bez rozumienia ich tekstów. Ponadto, nieco mniejsza popularność telewizji może wynikać z faktu, iż mniej osób ma dostęp do kaszubskiej telewizji
niż do radia (CSB TV dostępna jest w sieciach telewizji kablowej9).

5. Ocena obecności języka kaszubskiego i kultury w mediach
Dwa ostatnie omawiane tu pytania ankiety dotyczyły oceny obecności języka i kultury kaszubskiej w mediach. Młodzież została poproszona o udzielenie odpowiedzi
na pytanie, czy języka i kultury jest w mediach za dużo, w sam raz czy za mało. Tabela 11 przedstawia rozkład odpowiedzi na to pytanie.
8

D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…
Zob. m.in. Telewizja z Pomorza CSBTV dla widzów sieci kablowej Vectra! „Pomerania” 2011,
nr 7–8, s. 92.
9
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Tabela 11
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny obecności języka i kultury
kaszubskiej w mediach
Odpowiedź

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Σ

Za dużo

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 mało

21
52,5%

15
37,5%

5
12,5%

3
7,5%

44
27,5%

Nie mam
zdania

8
20%

13
32,5%

16
49%

24
60%

61
38,125%

Σ

40
100%

40
100%

40
100%

40
100%

160
100%

Jak pokazują dane w tabeli 11, ocena obecności kaszubszczyzny i kultury kaszubskiej w mediach skorelowana jest ze znajomością języka i pochodzeniem
– nikt z grupy I nie uważa, że tej obecności jest za dużo, natomiast odpowiedź tę
zaznaczyło 20% respondentów z grupy IV. Ponad połowa (52,5%) uczniów z grupy I wybrała odpowiedź za mało, za którą optowało 7,5% z grupy IV. Ponadto,
w grupie tej 60% nie ma zdania, co sugeruje brak zainteresowania kaszubskimi
mediami.
Osoby, które zaznaczyły odpowiedź za mało, proszone były w następnym pytaniu o podanie, czego brakuje w mediach – jakich artykułów w prasie, programów
w radiu i telewizji. Niestety, jak w przypadku wcześniej omawianych pytań, wielu respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. Ci, którzy jej udzielili, pisali ogólnie o braku wiadomości w języku kaszubskim, a także tekstów i programów dotyczących kultury, języka i walorów turystycznych regionu. Jedna osoba z grupy I odnotowała brak programu „Rodnô Zemia” w telewizji. Oto przykładowe odpowiedzi: „Brakuje „Wiadomości” w wersji kaszubskiej, programów
muzycznych z muzyką kaszubską w telewizji ogólnodostępnej”, „Ogólnodostępnych wiadomości w języku kaszubskim”, „O tradycji”, „Humoru”, „hmm może jakichś konkursów, programów promujących krajobraz i kulturę, w CSBTV za mało tego jest”, „programów dotyczących Kaszubów i ich kultury (o wiele więcej
słyszy się o góralach, Ślązakach10)”, „są te, które powinny być, ale nadawane są
zbyt rzadko”.

10

Nazwa ta w ankiecie została błędnie napisana małą literą.
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6. Wnioski
Wśród kaszubskich mediów – jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań wśród
młodzieży uczącej się I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie – największą popularnością cieszy się radio, ze wskazaniem na stację Radio Kaszëbë. Na drugim
miejscu plasuje się telewizja, na trzecim prasa, natomiast internet zajmuje ostatnią,
czwartą lokatę. Jak już wyżej zasugerowano, przyczyn popularności kaszubskich audycji radiowych można upatrywać w ich atrakcyjności, dostępności i rozumieniu kaszubszczyzny mówionej.
Kaszubskich audycji radiowych słucha – często, czasami lub rzadko – 85% młodzieży znającej język kaszubski i 27,5% młodzieży niemającej kaszubskich korzeni. 25% z tej ostatniej grupy ogląda (rzadko, ale jednak ogląda) kaszubskie programy w telewizji, 15% sięga po kaszubską prasę. Wyniki te mogą wskazywać na zainteresowanie tych osób niekoniecznie językiem kaszubskim, ale może kulturą
i z pewnością sprawami regionu, w którym mieszkają.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że badania wskazują, iż kaszubskie media
– zarówno kaszubskojęzyczne jak i polskojęzyczne zajmujące się regionem Kaszuby – służą nie tylko osobom znającym język kaszubski. Wydaje się, że kluczem
do zwiększenia popularności mediów jest atrakcyjność programów telewizyjnych/radiowych i tekstów prasowych, zarówno pod względem treści jak i formy. Atrakcyjność oferty mediów może wpłynąć na postrzeganie języka i kultury kaszubskiej jako zjawisk ciekawych i wartościowych, godnych pielęgnowania i rozwijania.

Podziękowania
Chciałabym najserdeczniej podziękować Pani mgr Bożenie Conradi, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, za życzliwość, a także nauczycielom tej szkoły za przeprowadzenie ankiety w swoich klasach: Pani mgr Aleksandrze Kani,
Pani mgr Justynie Makowskiej-Bedynek, Pani mgr Ewie Miziarskiej, Pani mgr Dominice Serowy oraz Pani mgr Beacie Staszak. Jestem również bardzo wdzięczna Pani mgr Oldze Aleksandrowskiej z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę w przeprowadzeniu ankiety oraz Pani dr Beacie Jackowskiej z Katedry Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego
za niezwykle cenne uwagi.
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Aneks
Pytania ankiety dotyczące mediów
1. Czy oglądasz programy telewizyjne po kaszubsku lub o tematyce kaszubskiej?

q tak, często

q tak, czasami

q tak, rzadko

q nie, nigdy

Jeżeli tak, jakie?
...........................................................
...........................................................
2. Czy słuchasz Radia Kaszëbë (lub innej stacji nadającej programy po kaszubsku lub o tematyce kaszubskiej)?

q tak, często

q tak, czasami

q tak, rzadko

q nie, nigdy

Jeżeli tak, jakich programów słuchasz?
...........................................................
...........................................................
3. Czy odwiedzasz kaszubskie strony internetowe?

q tak, często

q tak, czasami

q tak, rzadko

q nie, nigdy

Jeżeli tak, jakie?
...........................................................
...........................................................
4. Czy czytasz prasę (czasopisma, dodatki do gazet) wydawaną w języku kaszubskim lub poświęconą tematyce kaszubskiej wydawaną po polsku?

q tak, często

q tak, czasami

q tak, rzadko

q nie, nigdy

Jeżeli tak, jakie czasopisma, gazety czytasz?
...........................................................
...........................................................
5. Czy uważasz, że kaszubskiej kultury i języka w mediach jest

q za dużo?

q w sam raz?

q za mało?

q nie mam zdania

6. Jeżeli w poprzednim pytaniu wybrałaś/wybrałeś odpowiedź „za mało”, czego Twoim zdaniem brakuje w mediach (np. jakich brakuje programów/artykułów)?
...........................................................
...........................................................
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PRACA NAD PIERWSZYM
SŁOWNIKIEM
KASZUBSKO-SERBSKIM
Dušan-Vladislav Paždjerski

0. Wprowadzenie
W pracy przedstawiam projekt słownika kaszubsko-serbskiego (podstawowy słownik zawierający ok. 15 000 haseł), jak również problemy, które stoją na drodze do realizacji takiego słownika. Jeżeli chodzi
o dwujęzyczną leksykografię kaszubską, wydaje mi się, że wspomniany słownik będzie stanowił znaczący krok naprzód, ponieważ w jego
przygotowaniu zostaną zastosowane pewne zabiegi, których dotąd w tej
leksykografii nie wykorzystywano. Liczę, że głębsza analiza potwierdzi
tę tezę, ale już teraz można przypuszczać, że opublikowanie samego
słownika przyniesie wymierne korzyści w tworzeniu dwujęzycznych
słowników, w których jednym z elementów jest język kaszubski.

1. Kaszubskie słowniki dwujęzyczne
1.1. Przegląd historyczny
O słownikach kaszubskich dotychczas najwięcej pisała H. Popowska-Taborska1.
1
W Literaturze zostały zacytowane tylko najważniejsze publikacje: Popowska-Taborska 1994: 15–25 Popowska-Taborska 1996: 11–16 Popowska-Taborska 2001:
243–255 Popowska-Taborska 2002: 122–129 Popowska-Taborska 2006: 141–150 itd.
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Pierwszy kaszubski słownik dwujęzyczny to mały niemiecko-kaszubski słownik pastora G. L. Lorka, który pozostał w rękopisie i który najprawdopodobniej powstał pomiędzy 1843 i 1850 r. Pierwszy drukowany (kaszubsko-rosyjski) słownik
został opublikowany jako część szerszego studium: Остатк иСл авян на
южном берегу Бал тiйск аго моря, pióra znanego slawisty rosyjskiego A. Hilferdinga (ros. A. Гильфердинг, Hilferding 1862: 169–191). Mały słownik kaszubsko-polski (230 haseł) po raz pierwszy został opublikowany jako część poematu H. Derdowskiego O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł (Derdowski 1990:
143–146). Pierwsze samodzielne wydanie słownika dwujęzycznego (tak naprawdę
kaszubsko-polskiego, chociaż autor podaje polski opis każdego kaszubskiego hasła,
a nie jego polski odpowiednik) publikuje G. Pobłocki 1887 r. pt. Słownik kaszubski
z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich (Pobłocki 1887).
Powyższą listę, jak również kilka publikacji, które nie zostały wspomniane, należy traktować jako pewien rodzaj przedhistorii kaszubskiej leksykografii dwujęzycznej. Prawdziwa historia zaczyna się wraz z publikacją słownika S. Ramułta
(Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Ramułt 2003), wydanego przez
Polską Akademię Nauk i Umiejętności z Krakowa w 1893 r. Słownik został bardzo
dobrze oceniony w recenzjach wydawniczych, a w jednej nawet został porównany
do słownika reformatora języka serbskiego Vuka Stefanovicia Karadżicia (!):
Po względem ścisłości i gruntowności może iść w porównaniu z pracą Ramułta tylko słownik Vuka Karadżicia, o którego zaletach tak ja, jako też inni uczeni, tak polscy jako też zagraniczni, wypowiedzieli jedno zdanie – jak
największego uznania.2
Do tego czasu dwujęzyczne słowniki kaszubskie były wydawane tylko jako dyferencyjne, tj. rejestrowane w nich były tylko te hasła, które w dużej mierze (etymologicznie lub znaczeniowo) odbiegały od języka polskiego (a to ze względu na ówczesną opinię, że kaszubszczyzna to dialekt języka polskiego); S. Ramułt pierwszy
raz w wydanym przez siebie słowniku zaczął traktować kaszubszczyznę jako język
samodzielny (co pośrednio potwierdziła również Akademia Krakowska, wydając
słownik). Wydanie słownika skonstruowanego w ten sposób poruszyło lawinę polemik, przede wszystkim w Polsce, a potem również w słowiańskiej i światowej slawistyce (która to dyskusja jest, w pewnym stopniu obecna nawet dziś w podziale pomiędzy warszawskim środowiskiem kaszubologicznym – które nadal uważa, że język
kaszubski to dialekt języka polskiego – i gdańskim ośrodkiem3 kaszubologicznym), co
2

Fragment recenzji krakowskiego profesora A. Kaliny (Horodyska 1993: XXII).
Zwolennicy teorii, że język kaszubski to dialekt są po dziś dzień bardzo aktywni. Ich ośrodek to
Polska Akademia Nauk, która właśnie niedawno zakończyła wydawać (2010) sześciotomowy Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (Warszawa 1994–2010, t. 1–6). W pewnym stopniu naśladuje ich Serbska
3
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doprowadziło do powstania tzw. kwestii kaszubskiej4 i koniec końców zatwierdziło
status języka kaszubskiego wśród języków słowiańskich, a równocześnie wpłynęło
na wzrost zainteresowania tym zagadnieniem wśród samych Kaszubów (Treder 19952) i, w ostatecznym wyniku, doprowadziło do wzmocnienia kaszubskiej
świadomości narodowej.5
Odnosząc się do czasów, kiedy S. Ramułt przygotowywał swój słownik, nie można mówić o kaszubskiej normie ortograficznej lub ogólnojęzykowej. S. Ramułt tworzy swoją własną normę ortograficzną, w której chce zawrzeć całe bogactwo fonetyki kaszubskiej, co wyjaśnia w przedmowie (Ramułt 2003: 475/XXIII-480/XXVIII).
Słownik S. Ramułta nie jest dyferencyjny i obok prawie każdego wyrazu kaszubskiego podaje kilka odpowiedników polskich, a na końcu ilustruje każdy wyraz przynajmniej jednym przykładem zdania z języka kaszubskiego, bez przytaczania źródeł.
Można powiedzieć, że współczesne wydania słownika S. Ramułta (począwszy
od 2003 r.), w języku kaszubskim pełnią pośrednio rolę podręcznika normatywnego, ponieważ fachowe uwspółcześnienie słownika według zasad współczesnej ortografii kaszubskiej, dokonane przez J. Tredera, doprowadziło do tego, że słownik jest
nadal w użyciu, przedstawiając jedynie nieco bardziej archaiczny materiał językowy (ponad 18 000 haseł).
1.2. Najnowsze słowniki
Wymieniając specjalistyczne publikacje naukowe w formie słowników (Lorentz
1908–1912, Lorentz 1958-1983, Stieber/Popowska-Taborska 1964-1978, Sychta
1967-1976), należy wspomnieć o kilku nowych wydaniach, które pretendowały do tego, by wnieść pewną normatywność do języka kaszubskiego i jego pisowni. Mowa,
patrząc chronologicznie, w pierwszym rzędzie, o Słowniczku kaszubskim (Labuda 1960), a potem Polsko-kaszubskim i Kaszubsko-polskim słowniku A. Labudy (Labuda 1981 i Labuda 1982). Pierwszy, dyferencyjny, był przeznaczony przede wszystkim jako fachowa pomoc dla nauczycieli spoza Kaszub, którzy pracowali w środowisku kaszubskim. Drugie dwa miały przede wszystkim za zadanie, by stać się dla
kaszubskich intelektualistów po raz pierwszy narzędziem, które pomogłoby im w pisanej formie wyrażać to, czego w literaturze wymaga życie współczesne (do tego
czasu publikacje w języku kaszubskim były publikowane sporadycznie i sprowadzały się w dużej mierze do dzieł literatury ludowej lub zainspirowanych tą literaturą).
Z tego powodu te dwa słowniki zawierają sporo neologizmów, co krytykują przedAkademia Nauk i Umiejętności w swoim słowniku pt. Етимолошк и речник српског језик а, który wyrazy kaszubskie przytacza tylko, jeżeli różnią się od wyrazów polskich, co nie dotyczy innych języków
słowiańskich (Paždjerski 2009: 39).
4
Echa tych polemik (tam również źródła) można znaleźć w: Horodyska 1984, Treder 1992, Horodyska 1993, Horodyska 1995, Treder 19951, Treder 19952, Roppel 1995, Urbańczyk 1995.
5
Inspiracji w słowniku Ramułta szukali i odnajdywali ją również kaszubscy działacze ruchu narodowego. Zobacz: Labuda 1986: 213–214.
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stawiciele teorii (jak również inni kaszubolodzy), że kaszubszczyzna stanowi dialekt języka polskiego (Popowska-Taborska 1996: 51).
Na pewno jednym z ważniejszych kaszubskich słowników dwujęzycznych, stanowiącym niezbędne narzędzie w pracy z językiem kaszubskim, jest Słownik polsko-kaszubski J. Trepczyka (Trepczyk 1994). Ten dwutomowy słownik, który zawiera około 60 000 haseł, oprócz tego, że ma za cel posłużyć (i tę funkcję pełni
do dziś) jako podstawowa pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego wyrazów z życia codziennego (który dominuje w komunikacji Kaszubów), których język kaszubski nie posiadał. Autor, podobnie jak jego poprzednik A. Labuda, tylko w jeszcze
większym stopniu, próbował wpłynąć na politykę językową poprzez swoistą „depolonizację” leksyki kaszubskiej, której dokonał, proponując na pierwszym miejscu
pomiędzy synonimami kaszubskimi neologizmy, archaizmy albo regionalizmy, a dopiero potem polonizmy (lub wyrazy o podobnej formie, a nawet identyczne jak w języku polskim), często nawet je opuszczając6. Jednak, słownik stanowi prawdziwą
skarbnicę języka kaszubskiego, która koresponduje ze swoimi polskimi odpowiednikami.
Na końcu tego zarysu należy wspomnieć o najnowszym „dziecku” leksykografii kaszubskiej, słowniku Kaszëbsczi słowôrz normatiwny7, znanego kaszubskiego
tłumacza, normatywisty i znawcy języka kaszubskiego E. Gòłąbka (Gòłąbk 2005).
I chociaż w omawianym słowniku, w większości przypadków, autor hasła kaszubskie rozstrzyga za pomocą synonimów kaszubskich lub opisów, duża część haseł
jednak została opisana z pomocą odpowiedników polskich lub z pomocą formuły „tak
samo jak w polskim” (Paždjerski 20071: 70), więc ten słownik też można uznać
za częściowo dwujęzyczny.

2. Problemy występujące w tworzeniu
kaszubsko-serbskiego słownika
2.1. Część słownikowa
2.1.1. System zgłoskowy języka kaszubskiego
Abecadło kaszubskie posiada następujące znaki: 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 (Ramułt 2003: 20), a system głosek posiada następujące elementy: 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 [u^ ], m
[m], n [n], ń [ń], o [o], ò [u^ e], ó [u], ô [å], p [p], r [r], rz [ž], s [s], sz [š], t [t], u [ü],
ù [u^ ü], w [v], z [z], ż [ž].
6
Np. jako odpowiedniki polskiego wyrazu ‘styczność’, autor podaje jak następuje: ‘zôłącz’, ‘łączba’, ‘stik’, ‘związk’, ‘zetkniącé’, a w słowniku S. Ramułta mamy tylko ‘związk’.
7
O nim więcej pisałem w: Paždjerski 20071, Paždjerski 20072.
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Uwagę zwracają znaki niecharakterystyczne dla np. języka polskiego, a także dla
innych języków słowiańskich: ã, é, ë, ò, ô, ù. Na ã, é, ë, ô zaczyna się bardzo mała
liczba wyrazów (p. np. Gòłąbk 2006: 14, 104, 330) – na ‘u’ żaden (lecz na ‘ù’) – natomiast ‘o’ w pozycji inicjalnej, według niektórych źródeł, pojawia się w pewnej
liczbie zapożyczeń (np. oaza, oficéra; Gòłąbk 2006: 293, 314) i wykrzykników (och,
ocho; Gòłąbk 2006: 304). W Ramułt 2003 takie zjawisko nie ma miejsca (‘ò’ i ‘ù’
stanowią warianty ‘o’ i ‘u’ i systematycznie je zastępują w pozycji inicjalnej i za ‘b’,
‘ch’, ‘g’, ‘h’, ‘k’, ‘m’, ‘p’ i ‘w’). Tutaj więc pojawia się kwestia doboru poprawnego źródła.
Dodatkowy problem stanowią wyrazy ekscerpowane ze słowników pisanych z pomocą jednej ze starszych pisowni8 języka kaszubskiego (np. Trepczyk 1994: 4), bo
według nich zlabializowane ‘ò’ i ‘ù’ nie były oznaczane.
Na końcu, pojedyńcze źródła (np. Gòłąbk 2006) traktują jako jeden element porządku alfabetycznego (!), więc wyrazy zaczynające się na jeden lub drugi znak alfabetu kaszubskiego prezentują w sposób mieszany (np. p. kolejność haseł: ‘òdżiń’,
‘oferowac’, ‘oferta’, ‘òfiara’ itd., Gòłąbk 2006: 314).
W słowniku kaszubsko-serbskim została przyjęta dominująca koncepcja, którą
reguluje najnowsza pisownia z r. 1996, a wyrazy z wcześniejszych publikacji, które
nie posiadają wszystkich znaków diakrytycznych (a są wyekscerpowane z tych źródeł), zostały dostosowane do najnowszej normy ortograficznej. W przypadku wyrazów, które zaczynają się na znaki ‘ò’ i ‘o’ one zostałe rozdzielone i podane w odpowiedniej kolejności (jako hasła które zaczynają się na ‘o’ a potem ‘ò’), jak to jest
charakterystyczne również dla ich innych pozycji (w środku lub pod koniec wyrazu). Przykład z maszynopisu słownika:
O
och EG JT ох!
oficéra [oficéra] EG JT официр
opera EG JT опера
(...)
8
W drugiej połowie XX wieku język kaszubski miał trzy reformy pisowni: w 1952, w 1974 i ostatnią w 1996 r. (Bolduan 1997: 280–281). Interesujące jest, że żadna z nich nie była zrealizowana programowo w którymś z podręczników normatywnych (pisownia, słownik, gramatyka), lecz najpierw decydowano o zmianach na zebranaich fachowców, a dopiero potem były realizowane w pojedyńczych wydaniach publikacji kaszubskich (w przypadku ostatniej reformy podstawową wykładnię pisowni podał
w autorskim wydaniu E. Gòłąbk – Gòłąbk 1997 – rozpracowując je szczegółowo według własnej wizji.
Nieco inny przebieg prac miało reformowanie pisowni np. ostatnio w języku serbskim. Panująca dzisiaj wersja serbskiej pisowni została ostatecznie wypracowana i zaprezenotwana przez grupę autorów
w podręczniku ortograficznym w r. 1994, a równolegle zaproponowano jeszcze dwie innych autorów
(np. w 1993). Ostatecznie decydującą rolę odegrało serbskie Ministerstwo Edukacji oznaczając jako oficjalną pisownie tę wydaną w r. 1994.
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Ò
ò [u^ e] 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 [u^ ep] 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 latoпреко л ета, òb zëmãпреко зиме, òb rézã за времеп ута,п
утовања, òb wieczór током вечери, òb zymk за времепролећа RA
(...)
Jak widać z przykładu, słownik zawiera również wymowę wyrazów kaszubskich, co
dotychczas nie miało miejsca w dwujęzycznych słownikach kaszubskich. Co prawda, liczne słowniki języka kaszubskiego już z pomocą zapisu haseł próbowały rozstrzygnąć również kwestię wymowy9, ale żaden z nich nie zajmował się tym problemem w ortograficznie zestandaryzowanej wersji słownika współczesnego. Wymowę we wspomnianym słowniku kaszubsko-serbskim mam zamiar ostatecznie
zdefiniować po konsultacjach z fachowcami mówiącymi po kaszubsku, jak również
dialektologami z Uniwersytetu Gdańskiego i będzie ona podana w najbardziej uniwersalnej formie, co będzie stranowiło równocześnie pierwszą próbę podania jednej kompromisowej formy (z ewentualnymi zaznaczonymi wyjątkami) ortoepicznej dla wszystkich różnic dialektalnych, z równoległym podawaniem konkretnych
przykładów leksyki kaszubskiej10. W słowniku będzie zaznaczona tylko specyficzna, kaszubska wymowa.
2.1.2. Frekwencja wyrazów w języku kaszubskim
Nie istnieją podręczniki frekwencyjne, które zajmują się częstotliwością pojawiania
się wyrazów w języku kaszubskim w jakimkolwiek aspekcie. Dla potrzeb słownika, w dziedzinie frekwencji, jako autor, korzystałem również z doświadczenia, które zdobyłem podczas 11 lat badania języka kaszubskiego, Oczywiście nie traktowałem tego doświadczenia w sensie absolutnym, a dokładniej, nie bazowałem przy wyborze haseł tylko na nim. Zostało ono wykorzystane jako pewien rodzaj wiedzy kontrolnej i dodatkowe narzędzie w wyborze leksyki kaszubskiej.
Liczba haseł nie została z góry dokładne określona, ale koncepcja wyboru bazowała na pragnieniu, by serbskiej i slawistycznej publiczności zaprezentować podstawowy zasób leksykalny tego, wśród Słowian mało znanego, języka. Bazowałem na krzyżowaniu materiału cytowanego w słownikach, które w dużej mierze
9
Wspomnę tylko te najważniejsze: Sychta 1967–1976, Ramułt 2003 (chodzi mi o pierwsze wydanie z 1893 r.), wczesne prace Ceynowy, słowniki Lorentza, Hilferding 1862, jak również niedawno dokończony Boryś/Popowska-Taborska 1994–2010.
10
Dotychczas były albo podawane kaszubskie przykłady (hasła) wyłącznie w którejś z wersji zapisu fonetycznego (która różniła się od słownika do słownika), bez wymowy albo reguły były sformułowane w podręcznikach innego typu: np. Tréder 2009: 45–47, Gòłąbk 1992: 273–275 itd.
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mają tendencję do bycia (chociaż nie w całości, niestety) normatywnymi. Przede wszystkim chodzi o słowniki mniejszej objętości: Twój pierszi słowôrz K.
Kwiatkòwskiej i B. Bòbrowsczégò (Kwiatkòwskô/Bòbrowsczi 2003), słownik na końcu podręcznika (a także pod każdą lekcją) Ùczimë sã pò kaszëbskù M. Cybulskiego
i R. Wosiak-Śliwy (Cybulski/Wosiak-Śliwa 1992: 91–100), następnie słownik
zawarty w podręczniku D. Pioch, Kaszëbë. Zemia i lëdze (Pioch 2001: 116–120),
słownik i liczne wyrazy rozproszone w Rozmówkach kaszubskich E. Gòłąbka (Gòłąbk 1992: 81–116) i już wspomniany Słowniczek kaszubski A. Labudy oraz jego pozostałe dwa słowniki. Materiał wyekscerpowany (na podstawie oceny autora) z tych,
w pewnym sensie podstawowych słowników, został skrzyżowany z większymi objętościowo słownikami, wspomnianymi w dziale 1.2.: E. Gòłąbka, J. Trepczyka i S.
Ramułta. W wyborze podstawowego słownictwa bardzo pomogły mi również niektóre polskie podręczniki, np. Słownik minimum języka polskiego Z. Kurzowej i H.
Zgółkowej (Kurzowa/Zgółkowa 1992) i Obrazkowy słownik języka polskiego A. Seretny (Seretny 1993) itd.
Krzyżowanie tego typu było niezbędne, ponieważ w słownikach kaszubskich panuje duża nierównomierność w prezentowaniu materiału leksykalnego i nie istnieje
słownik normatywny w pełnym tego słowa znaczeniu (normatywność Słowôrza normatiwnego E. Gòłąbka stoi w wielu dziedzinach pod znakiem zapytania, o czym więcej pisałem w np. Paždjerski 20071). Metoda ekscerpcji bazowała na początkowym
wyłanianiu wyrazów, które potem były sprawdzane w trzech większych wspomnianych słownikach. Jeżeli zostały potwierdzone również w słowniku S. Ramułta lub
E. Gòłąbka (słownik J. Trepczyka był używany jako kontrolny, bo jego obiektywność nie była zawsze bez zastrzeżeń, ze względu na zbytnią tendencję do neologizowania), były wdrażane do słownika kaszubsko-serbskiego. Wyjątkowo dodawano
wyrazy, które nie zostały potwierdzone w żadnym ze wspomnianych słowników lub
tylko w słowniku J. Trepczyka, a których wybór wynikał z doświadczenia językowego autora.
Wszystkie potwierdzone źródła są oznaczane z pomocą systemu skrótów (np. JT
– J. Trepczyk, RA – słownik A. Ramułta, EB – Twój pierszi słowôrz itd., pismem
pogrubionym), dużymi literami, bezpośrednio po wyrazie hasłowym (p. poprzedni
przykład w dziale 2.1.). Potrzeba cytowania wynikła z pewnej różnorodności (w której nie zauważono szczególnego systemu) form, które można spotkać w badanych
źródłach słownikowych. Jednak zamierzeniem autora było, żeby podawaniem źródeł zbytnio nie obciążać słownika, lecz tylko zaznaczyć odpowiedzialność źródeł
za przykład dla tego użytkownika, który chciałby daną kwestię pogłębić. Oznaczenia źródeł nie dotyczą tylko wyekscerpowanych wyrazów lecz również znaczeń,
które różne słowniki podają inaczej. W takim przypadku, oznaczenia źródeł zostały podane zwykłym drukiem za konkretnym znaczeniem albo przed większa grupą
znaczeń (dwa lub więcej), które zostały zawarte w jednym źródle (przykład z 2.1.3.
punkt A1).
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2.1.3. Norma językowa w języku kaszubskim11
Ten problem obejmuje, oprócz już wspomnianych trudności związanych z ortografią a dotyczących znaków kaszubskich: A. niejasności wokół pisowni w związku
z: 1. zapisem wyrazów w języku kaszubskim, 2. adaptacją obcych imion własnych, 3.
adaptacją kaszubskich imion własnych (przede wszystkim nazwisk); B. niejasności
wokół normy gramatycznej; C. niejasności wokół leksyki; D. niejasności wokół normy literackiej.
A1. W układaniu słownika kaszubsko-serbskiego największe trudności wywoływały trudności w punkcie A1. (punkty A2. i A3. będą omawiane w części 2.1.4.). Mianowicie, w różnych źródłach takie same wyrazy były podawane w różnych formach
ortograficznych. To szczególnie było widoczne w pewnej opozycji pomiędzy słownikiem J. Trepczyka z jednej, w którym panuje norma ortograficzna z 1974 r. i słownikiem E. Gòłąbka i S. Ramułta z drugiej, które zostały zredagowane na podstawie
normy ortograficznej z 1996 r. Oczywiście, w słowniku kaszubsko-serbskim zostały zastosowane osiągnięcia ostatniej pisowni kaszubskiej, chociaż ona też w pewnych przypadkach nie jest do końca zdefiniowana.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nosówka ‘ã’ w pisowni z 1974 była pisana jako ‘ę’ (pozostałości ówczesnej tendencji, żeby specyficzne kaszubskie znaki
– głoski – były jak najbliższe polskiej normie ortograficznej)12, co czasami przynosiło zmiany w kolejności pisania pojedynczych wyrazów, przede wszystkim tych, które mają nosówkę na drugim miejscu: np. (Labuda 1982) gęba za gëldzëc, w nowym
kaszubsko-serbskim słowniku gãba za gazétnik itd.
Dalej, słownik J. Trepczyka (Trepczyk 1994 I: 237) np. pod pol. kierunek daje
odpowiednik ‘czierënk’, w czasie kiedy E. Gòłąbk, w zgodzie z obowiązującą normą podaje tylko czerënk (to dotyczy wszystkich wyrazów zaczynających się na
czie-: cze-, a które powstały z palatalizowanego k). To doprowadza do nieznacznego przesuwania haseł w nowym słowniku w stosunku do tych wydanych według
starej normy (ten problem jest rzadziej obecny również wewnątrz wyrazów).
Następną kwestię stanowią różnice w adaptacji wyrazów pochodzenia łacińskiego na -cëjô/-cjô (w języku polskim -cja), która po dziś dzień wywołuje polemiki (Ùchwôlënk 2007: 31), co rozstrzygnięto cytowaniem obu form w polu hasłowym.

11

Kaszubską normę językową pokrótce przedstwiłem w publikacji: Paždjerski 2006.
Sposób zapisywania znaków według normy ortograficznej z r. 1974 został wyjaśniony w broszurce Zasady 1975: 14–15, która swoją nazwą (Zasady pisowni kaszubskiej) może potencjalnego użytkownika wprowadzić w błąd, bo nie stanowi klasycznego podręcznika ortograficznego (np. w porównaniu
do takich podobnych podręczników południowosłowiańskich), bo (z dziedziny ortografii) oprócz sposobu pisania znaków, zajmuje się jeszcze tylko prawidłowym zapisem dyskusyjnych form w leksyce, słowotwórstwem i roztrzyga prawidłowe pisanie mniejszej liczby dubletów.
12
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Na końcu, pewne problemy stanowiły różne formy w źródłach wydawanych
na podstawie różnych źródeł ortograficznych, na które te różnice wpływały tylko
w pewnym stopniu (chociaż często można je było zaliczyć do grupy niejasności wywołanych nieuregulowaną ogólną normą językową – punkt C). W takich sytuacjach
podawano (jako wyraz hasłowy) kilka form, które pojawiały się w największej liczbie najbardziej kompetentnych źródeł (cytując te źródła), więc zachodziła nietypowa sytuacja, że hasło posiada kilka równoległych wyrazów hasłowych. Przykłady
z maszynopisu:
gbursczi [gbu^ üršči ] RA EG gbùrzczi [gbu^ üršči /gbu^ üšči ?] JT 1. RA EG сељачк и,
сеоск и 2.пољопривредни ЈТ
(...)
hewò [hevu^ e] EG JT hewòle, hewò le [hevu^ ele] EG ево; ту ЈТ, ЈТ hewò tu ту
itd.
B. W Tréder 2009: 19 napisano:
Ni mómë jesz dzys ùsztôłcony do kùńca normatiwny kaszëbiznë i dotądka
téż nie pòwstała kaszëbskô gramatika w całoscë normtiwnô. Za taką dëcht ni
mòże bëc ùwôżónô Gramatyka kaszubska. Zarys popularny E. Brézë, J. Trédra
(1981). Nôbarżi z samégò założeniô normatiwné są dzys E. Gòłąbka Wskôzë
kaszëbsczégò pisënkù (...), chtërne nimò titla nie òpisëją le samégò pisënkù
(Gòłąbk 1997).
Ogólny więc problem normy w języku kaszubskim obejmuje również kwestię gramatyki normatywnej, a w związku z tym również zagadnienie normalizowania kaszubskiego języka literackiego13. Ten problem oczywiście wpływa również na układanie słownika kaszubsko-serbskiego (wybór „standardyzowanych” wyrazów hasłowych w zgodzie z normą gramatyczną), przede wszystkim, bo różne źródła podają
różne przykłady w zgodzie z „własną” normą gramatyczną i literacką. Taki stan rzeczy stanowi wielkie wyzwanie w związku z pisaniem wprowadzającego Szkicu gramatycznego, który będzie musiał bazować na pewnego rodzaju kompilacji tylko częściowo normatywnych i fragmentarycznych gramatyk14.
13
O tej kwestii więcej można przeczytać w Treder 2005, która, pomijając tytuł, analizuje przede
wszystkim unikalne (i bardzo indywidualne) języki literackie (propozycję kierunków w jakim kaszubska
norma literacka mogła by pójść) bardziej znaczących postaci literatury kaszubskiej: F. Ceynowy, A. Majkowskiego i „Młodokaszubów”.
14
Oprócz wspomnianego Gòłąbk 1997 i Breza/Treder 1981, pośrednio tę kwestię podejmuje również Cybulski/Wosiak-Śliwa 2001, Cybulski 1992, Gòłąbk 1997, jak również kilka artykułów w Breza 2001 itd.
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Problem został rozstrzygnięty poprzez równoległe podawanie (podobnie jak to
zostało opisane w punkcie A1) wyrazów hasłowych wyekscerpowanych z najbardziej
kompetentnych słowników, przy sprawdzeniu ich (jeżeli to było możliwe) we wspomnianych podręcznikach gramatycznych. Przykłady:
gwës [gvəs] RA EG JT DP CW EB gwësnie [gvəsńe] RA gwësno [gvəsno] RA
EG JT CW сигурно/сигуран (gwës), несумњиво, наравно; ЈТ (kò) gwësnoп а
(...)
jabłónka [jabu^ ünka] EG jabłóń [jabu^ üń] EG jabłóniô [jabu^ üńå] RA jabónka
[jabunka] EG JT бот. јабук а (врста)
(...)
kòżderny [ku^ ežderni] JT kòżdërny [ku^ eždərni] EG kòżden [ku^ ežden] EG kòżdi
[ku^ eždi] RA EG свак и
C. Podobnie jak w poprzednim punkcie, brak ujednoliconej leksyki w dużej mierze
utrudnia ekscerpcję wyrazów hasłowych do nowego słownika kaszubsko-serbskiego. Ani Gòłąbk 2005 przez niejasny i nieujednolicony wybór leksyki (Paždjerski 2007: 70–71), ani Trepczyk 1994 przez zbytnią neologizację, jak również Ramułt 2003 przez swoją archaiczność nie stanowią pewnego źródła wyboru do ekscerpcji.
Ten problem został rozstrzygnięty już poprzez wspomniane krzyżowanie źródeł
i, w dużej mierze arbitralnie, na podstawie doświadczenia autora.
D. Dla tego punktu jest charakterystyczne już zacytowane zdanie z Tréder 2009: „Ni
mómë jesz dzys ùsztôłcony do kùńca normatiwny kaszëbiznë (...).” Również dziś jest
niepewny los kaszubskiego języka literackiego15. Tym bardziej, z chęci stworzenia
15
Najbardziej kaszubski język literacki badał J. Treder. Jednak on w swoich pracach (Treder
2001: 216–218, Treder 2005 i Treder 2006: 113–114) wyraźnie nie mówi jaki jest (lub jaki mialby być)
język literacki Kaszubów lecz (najbardziej szczegółowo w Treder 2005 i, może najbardziej precyzyjnie
w Treder 2009: 42 i dalej) opisuje jakie to „języki literackie” pojawiały się u najbardziej znanych pisarzy kaszubskich. Chodzi oczywiście bardzo często o przedstawicieli różnych kaszubskich grup dialektalnych, a potem również o pisarzy, którzy próbowali stworzyć język uniwersalny mieszaniem cech
z różnych dialektów. Bardzo jest interesująca uchwała Rady Języka Kaszubskiego (Uchwała/Ùchwôlënk
2008: 72, 73), gdzie jest powiedziane, że Rada proponuje używanie dwóch rodzajów języka kaszubskiego: „wzorcowego” („standardowego”?) i „regionalnego”. „Wzorcowego” powinni między innymi używać
pisarze, a „regionalnego” pisarze w przypadku, kiedy chcą dokonać dialektalnej stylizacji (wewnątrz języka kaszubskiego). Problemem jest jedynie fakt, że nie zostało napisane jak definiować te dwie formy
języka kaszubskiego.
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najbardziej reprezentatywnego wyboru, w słowniku kaszubsko-serbskim znowu została zastosowana metoda krzyżowania źrodeł i, jeżeli to było potrzebne, podawanie
równoległych wyrazów hasłowych. I chociaż słowniki kaszubskie często podają, które wyrazy są charakterystyczne dla pojedynczych kaszubskich dialektów, w słowniku kaszubsko-serbskim taki zabieg stanowił rzadki przypadek z wyjątkiem bardzo
bogatego dialektu słowińskiego.
2.1.4. Adaptacja imion własnych w języku kaszubskim
Adaptacja imion własnych w języku kaszubskim obejmuje: A. problem adaptacji obcych imion własnych słowiańskich i niesłowiańskich, B. problem prezentacji kaszubskich toponimów zaadaptowanych w języku polskim, C. problem readaptacji kaszubskich imion własnych (przede wszystkim nazwisk) z polskiego na kaszubski (i ich
użycie) i problem adaptacji kaszubskich kaszubskich (imię z zestawienia imię + nazwisko).
Kluczowa kwestia wszystkich pytań dotyczących adaptacji imion własnych w języku kaszubskim to jednocześnie kwestia stosunku języka kaszubskiego do polskiego. Mianowicie, przez kilkaset lat użytkownicy języka kaszubskiego podstawowe
informacje o „otaczającym świecie” dostawali (i przejmowali) z najbliższego języka – języka polskiego.
Adaptacją imion własnych w języku kaszubskim zajmowały się sporadycznie
i niesystematycznie (przez fakt nieistnienia normy) już wspomniane słowniki (podając, z wyboru autora, pewną ilość imion własnych). Po utworzeniu Rady Języka Kaszubskiego (2006), już w pierwszym Biuletynie Rady została częściowo opracowana adaptacja pojedyńczych nazw geograficznych (pojedynczych krajów i miasta Jerozolimy) i kilku imion i nazwisk (Ùchwôlënk 6 2007: 41–43). W następnym 2008 r. Rada jako swój priorytet postawiła standaryzację jak największej liczby
imion (imię z zestawienia imię + nazwisko), co zostało ustalone po raz pierwszy
(Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008: 29–33, 35–41, 43–71, 75–77). Kaszubską toponimię opracował wcześniej F. Lorentz w 1923 r. (przedruk w: Lorentz 2006) i zapisał (własną)
fonetyczną ortografią, a dla potrzeb stawiania tablic dwujęzycznych w miejscowościach na Kaszubach został wydany, także w 2006 r., Polsko-kaszubski słownik
nazw miejscowych i fizjograficznych (Chludziński 2006).
Ten różnorodny materiał posłużył jako podstawa do opracowania adaptacji w kaszubsko-serbskim słowniku, a główny problem jednak stanowiła adaptacja wyrazów
kaszubskich na język serbski i pismo cyrylickie. Dziedziny, w których taki zabieg był
niezbędny, stanowiły przede wszystkim imiona kaszubskie, nazwy krajów i miast
(kaszubskich, polskich i obcych) i, czasami, nazwy niekaszubskich i niepolskich
imion. Ułożony materiał zostanie zaprezentowany w części słownikowej, a także,
bardziej szczegółowo w Indeksie imion własnych w języku kaszubskim.
Przykład (nazwy geograficzne):
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Chwaszczëno [hvaščəno] Хвашчено с. G Хвашчена I Хвашченом
Chwôrzno [hvåžno] Хважно чг. G Хважна I Хважном
Chiloniô [hilońjå] Хилоњија чг. G Хилоњије I Хилоњијом
Chilońsczé Pùstczi [hilońščé pu^ üstči/püšči] Хилоњшчи Пуишчи чг. G Хилоњшчих Пуишчи I Хилоњшчим Пуишчима
Chilónka Хил унк а р. G Хил унк е I Хил унком
Cësowô [cəsovå] Цесова чг. G Цесове I Цесовом
Czelno [čelno] Челно с. G Челна I Челном
Czersk [čersk] Черск г. G Черска I Черском
Człëchòwò [ču^ əhu^ evu^ e] Чл ехуево* г. G Чл ехуева I Чл ехуевом
Czôrnô Dąbrówka [čårnå duɱbrufka] Чарна Думбрувка о. G Чарне Думбрувке I Чарном Думбрувком
Damnica Дамњица о. G Дамњице I Дамњицом
Darłowò [daru^ ovu^ e] Дарлово* г. G Дарлова I Дарловом
Darżlëbié [daržləbjé] Даржлеби с. G Даржлебија I Даржлебијем
Darżlëbsczé Lasë [daržləbščé lasə] Даржлепскапрашума ш. G Даржлепскепрашуме I Даржлепскомпрашумом
Dãbczi [daɱpči] Дамп чи с. G Дамп чија I Дамп чима
Dãbnica [daɱpńica] Дамп њица о. G Дамп њице I Дамп њицом
Dãbniczka [daɱpńiczka] Дамп њичк а о. G Дамп њичк е I Дамп њичком
Dãbògòrzé [daɱbu^ egu^ ežé] Дамбуегуежи с. G Дамбуегуежија I Дамбуегуежијем

Specyficzne elementy kaszubskiej wymowy zostały oddane w ten sposób, że w piśmie podawano znaki (lub grupę znaków) serbskiej cyrylicy, które w największym
stopniu oddają kaszubską wymowę: 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]. Największy problem stanowiły liczne kaszubskie uproszczenia
fonetyczne, które często miały taki skutek, że w języku serbskim np. tracono poczucie liczby gramatycznej (np. Dãbczi [daɱpči] ser. Дамп чи, Dop. lp. Дамп
чија Narz. lp. Дамп чима – w jęz. kaszubskim l.mn.). W przypadkach, kiedy drugi wyraz złożonego pojęcia geograficznego stanowił rodzaj fizionimu (wioska,
las, rzeka, puszcza itd.), ten wyraz nie został zaadaptowany, a w wyrazach poprzedzających został zaadaptowany tylko rdzeń (np. Darżlëbsczé Lasë [daržləbščé lasə]
Даржлепскапрашума). Charakterystyczny kaszubski sufiks -wò [czyt. -vu^e], który odpowiada serbskiemu -во, z powodu sposobu wymawiania, jaki nie odpowiada formie gramatycznej, którą prezentuje w języku serbskim (rzecz. r. n. na -o) i jego fleksja wyglądała by zbyt nienaturalnie (Mian. *-вуе: Dop. -ва itd.), został podany jako -во (a sam rdzeń wyrazu w formie zbliżonej do wymowy). To tylko kilka większych wyzwań w procesie adaptacji skomplikowanej fonetyki kaszubskiej
na język serbski.
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Jeżeli chodzi o adaptację obcych imion własnych na język kaszubski (punkt A.
w tym rozdziale), wydaje się, że w kaszubskich kręgach normalizacyjnych jeszcze
nie dojrzał pomysł, w jaki sposób takiej adaptacji powinno się było dokonać. O tym
może przemawiać fakt, że nazwiska kaszubskie są zaadaptowane niejednakowo (czy
traktowane są jako obce?16), jak również słowiańskie (chociaż, trzeba przyznać, że
pewna metoda istnieje, ale ona nie jest określona jako normatywna)17. Trzeba przyznać, że to co tutaj zostało przedstawione, odnosi się do niewielkiej liczby kaszubskich (przede wszystkim naukowych) publikacji, podczas gdy ich większość wychodzi albo w języku polskim albo (w literaturze pięknej) podlega w dużej mierze normom indywidualnym samych pisarzy.
Na końcu, jeżeli chodzi o sam kaszubsko-serbski słownik, w nim przede wszystkim będą prezentowane imiona kaszubskie, kaszubskie nazwy ogólnie znanych pojęć geograficznych i kaszubskie toponimy. Kaszubskie imina (w ramach części słownikowej) będą przytaczane na podstawie propozycji Rady Języka Kaszubskiego
(Ùchwôlënk 4, 5, 6, 8 2008), kaszubskie toponimy na podstawie Chludziński 2006,
a międzynarodowe pojęcia geograficzne na podstawie skrzyżowań ze słowników S.
Ramułta, J. Trepczyka i E. Gòłąbka.

3. Struktura słownika
3.1. Wygląd hasła słownikowego
Standardowe hasło w kaszubsko-serbskim słowniku będzie miało następujący wygląd (przykład w 2.1.3. B):
wyraz hasłowy [wymowa w zmodyfikowanym zapisie fonetycznym] SKRÓT
ŹRÓDŁA 1. SKRÓT ŹRÓDEŁ ODNOSZĄCY SIĘ DO OBU POKREWNYCH FORM [nie jest obowiązkowy] serbskie określenie; pokrewne określenie 2. drugie określenie SKRÓT ŹRÓDEŁ ODNOSZĄCY SIĘ TYLKO
DO OKREŚLENIA, ZA KTÓRYM STOI [nie jest obowiązkowy], wyrażenie
[jeżeli istnieje] tłumaczenie idiomu na język serbski
Tylko w wyjątkowych przypadkach w bloku hasłowym będą zawarte również pewne skróty zapisane kursywą. Między nimi najczęstsze zapewne będą ‘зоол.’ i ‘бот.’
do oznaczenia gatunków roślin i zwierząt, a pozostałe będą używane niesystemowo
lecz tylko, żeby rozwiać pewne wątpliwości, np. ‘człónk [ču^ unk] RA EG JT 1. анат.
чл анак 2.прав. чл ан RA 3. анат. уд;полни уд ЈТ’ itd.
16
Np. w Tréder 2009: 18 mamy i „Topòlińskô” i „Meinartowicz” (chociaż większość polskich nazwisk w tej publikacji została skaszubiona, a imiona – nie).
17
Tak samo (Tréder 2009: 18) mamy: „Dùliczenkò”, „Mikkòla”, ale: „Pazdziersczi” i „Paždjerski”
(Biuletyn 2007: 148, 64).
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3.2. Aparatura dodatkowa
3.2.1. Szkic gramatyczny
Jak już wcześniej wspomniano (2.1.3. B) niejasny status normy gramatycznej w języku kaszubskim w dużej mierze utrudnia ułożenie krótkiego gramatycznego przeglądu języka kaszubskiego. W przypadku słownika kaszubsko-serbskiego będzie
ona bazować na podobnych przeglądach gramatycznych opublikowanych w Cybulski 1992 i Cybulski/Wosiak-Śliwa 2001, gdzie autorzy mieli podobną sytuację (trzeba było zaproponować gramatykę języka literackiego bez zdefiniowanej normy literackiej), ewentualnie je korygując z pomocą Gòłabk 1997, który znany kaszubista J. Treder oznacza jako zalążek gramatyki normatywnej (Tréder 2009: 43).
Ponieważ chodzi o podstawowy słownik, szkic również nie może mieć za dużej
objętości. Oprócz podstawowych informacji fonetycznych, które mają umożliwić
opanowanie grafii kaszubskiej i sposobu czytania pojedynczych głosek, szkic będzie zawierał informacje o fleksji wyrazów odmiennych w języku kaszubskim, żeby użytkownik mógł wyrazy zaprezentowane w części słownikowej doprowadzić
w odpowiedni kontekst w zdaniu.
3.2.2. Indeks nazw geograficznych
Jak już wcześniej napisano (2.1.4., tam również przykłady), Indeks nazw geograficznych w języku kaszubskim przyniesie wybór najbardziej znanych kaszubskich toponimów.
Wygląd hasła w indeksie:
wyraz hasłowy w języku kaszubskim [wymowa w modyfikowanym zapisie fonetycznym] serbska adaptacja toponimu w mianowniku [,] skrót w języku serbskim oznaczający rodzaj toponimu G [oznaka dopełniacza] serbska adaptacja toponimu w dopełniaczu I [oznaka narzędnika] serbska adaptacja toponimu w narzędniku.
3.2.3. Indeks serbsko-kaszubski
Mając na uwadze małą produkcję wydawniczą książek w języku kaszubskim, jak również ich małą dostępność i powszechność, słownik kaszubsko-serbski ma funkcję
przede wszystkim informacyjną, ma za zadanie zapoznać potencjalnego użytkownika z jedną mało znaną leksyką słowiańską i jej stosunkami z leksykami w innych
językach słowińskich. Serbsko-kaszubski indeks natomiast umożliwi użytkownikowi aktywne używanie słownika i da możliwość wyszukania wyrazów kaszubskich
potrzebnych użytkownikowi, bazując na materiale już opublikowanym w słowniku,
a ułożonym w przeciwnym kierunku. Bedzie miał prostą strukturę:
wyraz hasłowy w języku serbskim · odpowiednik w języku kaszubskim
a wszystkie pozostałe dane będzie można znaleźć w ramach części słownikowej.
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WYBRANE ZAGADNIENIA
TEOLOGICZNE W POEZJI
KASZUBSKIEJ
Elżbieta Bugajna

wiaty teologii i literatury, dwa jakże odrębne sposoby pochylenia
się nad człowiekiem, wbrew pozorom mają ze sobą przynajmniej
dwa punkty styczne: słowo (w tym Słowo) i człowieka1. Jak pisze M.
Gogacz, człowiekowi jest potrzebne Słowo, to ostatecznie wybrane,
znalezione i ukochane, Słowo, które jest Bogiem2. Literatura, najbardziej bodaj poezja, przekazuje obraz Boga utrwalony w świadomości
ludu Bożego, w świadomości każdego człowieka. Może to być obraz
zgodny z nauką katolicką albo niepełny, fragmentaryczny, niekiedy
niedopowiedziany, czasami dookreślony w sposób nieuprawniony, często nawet zafałszowany. W jaki sposób poeci kaszubscy kreują obraz
Boga? Do analizy posłużą wybrane fragmenty utworów poetyckich
nawiązujących w swej warstwie treściowej do Boga Stwórcy. Interpretacji podlegać będzie zagadnienie stworzenia świata oraz działania
Boga jako Stworzyciela.
Literatura dotycząca stworzenia Kaszub jest niezwykle bogata. Obfituje w legendy i baśnie. Najbardziej znanym spośród nich jest wierszowana historia Jana Karnowskiego Jadamòwi rôj. Odwołuje się ona
do stereotypowych wyobrażeń związanych z aktem stwórczym, wiarą we wszechmoc Boga; pojawiają się w niej nawet anioły, a z rzeczy
ostatecznych niebo.

Ś

1
E. Bugajna, Literatura kaszubska a teologia, w: Z. Zielonka (red.), Literatura
kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, Gdańsk 2007, s. 189.
2
Podaję za: J. S. Pasierb, Skrzyżowanie dróg, Pelplin 2002, s. 222.
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Czedë Pón Bóg zemiã stwòrził
I ju kwiatë rosłe na ni,
Tedë rãce swòje złożił,
Patrzôł z nieba cëchò na nie.
Patrzôł na to, co òn zrobił
I sã w sercu swòjim cesził,
Kòżdi aniół tedë spiesził,
Wszechmòcnégò głosno sławił.
Bez dyskusji, jako powszechnie przyjmowana prawda w teologii katolickiej i nie tylko, pozostaje kwestia stworzenia świata przez Boga. Bóg i Stwórca to dwa pojęcia
pozostające ze sobą w nierozdzielnym związku, utożsamiające się w mentalności
przeciętnego chrześcijanina3. Poeta nawiązuje tu do opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju 1, 1–26, a zwłaszcza do 1,1: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Słowa te odnajdujemy w najstarszych symbolach wiary, w Symbolu Apostolskim:
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi oraz w Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Interesująca nas kwestia: „Stworzyciela nieba i ziemi” kieruje naszą uwagę ku aktowi
stwórczemu. W pierwszych słowach Pisma Świętego zostały zawarte trzy stwierdzenia: wieczny Bóg dał początek temu wszystkiemu, co istnieje poza Nim; tylko On
jest Stwórcą4. Bóg jest wieczny, to znaczy istniał przed stworzeniem świata – wchodzimy tu w zagadnienia związane z powstaniem czasu; wszystko stworzył, stworzył
sam – to znaczy nie było innego podmiotu stwarzającego.
Katecheza o stworzeniu, jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, ma pierwszorzędne znaczenie5. Udziela odpowiedzi na podstawowe pytania, pytania o charakterze egzystencjalnym, jakie stawiali sobie ludzie, snując refleksję na temat swojego miejsca w świecie: Jaki jest nasz początek? Skąd się wszystko wzięło? Po co żyjemy? Jaki jest nasz cel? Spośród podanych pytań najważniejsze są pytania o początek i o cel. Decydują one o sensie życia człowieka, jego bytności wśród innych
stworzeń.
Słowa: stworzenie – tworzenie mają swój odpowiednik w łacińskim creare, producere, condere, facere, zaś w greckim δημιούργειν, κτίειν, ποίειν, a w hebrajskim:
bara6. Czasownik bara ma zawsze jako podmiot Boga. Prawda o stworzeniu znalazła swój wyraz w Soborach: Laterańskim IV (1215) i Watykańskim I (1869–1870).
3
4
5
6

Zob. J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 15.
Katechizm Kościoła Katolickiego 290, Poznań 1994.
Katechizm Kościoła Katolickiego 282, Poznań 1994.
Podaję za: J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 43.
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Jest prawdą objawioną, że: 1. Cały wszechświat został stworzony przez Boga; 2.
Wszechświat został stworzony z „niczego” w pojęciu teologicznym7. Dwa pojęcia
użyte w Rdz 1,1 „niebo” i ziemia” w języku biblijnym oznaczają całą rzeczywistość
stworzoną. Ponieważ Bóg jest Stwórcą, istniał on przed stworzeniem.
Kolejny nośny aspekt teologiczny stanowi jeden z przymiotów Boga: wszechmoc. Już w starożytnych symbolach wiary wszechmoc Boża jest wymieniana jako
jedyny przymiot: „w Boga Ojca Wszechmogącego”. Co to znaczy, że Bóg jest
wszechmocny, wszechmogący? Źródłosłów polski wskazuje na dwie podstawy:
wszystko mogący. Można tu wskazać zarówno sam fakt stworzenia świata z niczego (creatio ex nihilo), jak i dalsze ingerowanie w życie stworzeń. Wszechmocny
Bóg ma moc powoływania z niebytu, z nicości do bytu8. Wszechmoc Boża objawia
się w powołaniu z nicości do istnienia wszystkich stworzeń i podtrzymywania tychże stworzeń w istnieniu9.
Wyjaśniając podany termin, mówimy, iż Pana Boga nazywamy Wszechmogącym,
gdyż może uczynić wszystko, co zechce. Bóg, mający istnienie z siebie samego, dał
początek wszelkiemu istnieniu jako wszechmocny. Znaczy to, że wszystko cokolwiek czyni, czyni własną mocą, tak w sobie jak i poza sobą. Nie znaczy to jednak,
że może on spełniać wszystkie nasze zachcianki i życzenia. Bóg jest Wszechmogący, to jest wszystko może uczynić, co nie byłoby pojęciowo sprzeczne i co nie byłoby sprzeczne z jego naturą. Podana interpretacja słowa Wszechmogący jest rozpowszechniana tylko w Kościele Zachodnim. W wyznaniach wiary Kościoła Wschodniego w miejscu nazwy łacińskiej Omnipotens – Wszechmogący spotykamy nazwę
grecką Wszechwładny.
Pojawiające się ograniczenia wszechmocy Boga prowadzą do postawienia pytania: czy Bóg jest naprawdę wszechmocny? Wyjaśnienia należy szukać w rozumieniu pojęcia wolności. Wolności nie należy interpretować jako potencjalnej
możliwości czynienia czegokolwiek, a zwłaszcza tego, co dla danego bytu jest
złe lub sprzeczne z naturą. Bóg nie uczyni niczego, co byłoby złe dla jego stworzenia.
Następny temat teologiczny, który wystąpił w omawianym wcześniej tekście Jana Karnowskiego, dotyczy istnienia aniołów. Wypowiadał się na ten temat Sobór
Laterański IV: Bóg „równocześnie od początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, stworzenia duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat ziemski, a na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie świat duchowy i materialny”10.
7

ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów ks. prof. R. E. Rogowskiego, Wrocław 2010, s. 26.
Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? – czytamy w Rdz 18,14.
9
Jan Paweł II, Wierzymy w Boga Ojca Stworzyciela [w] Nauka Kościoła o Bogu Ojcu. Wybór dokumentów, Gniezno 1999, s. 132.
10
Katechizm Kościoła Katolickiego 327, Poznań 1994.
8
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Aniołowie są istotami duchowymi, to znaczy niecielesnymi. Ich istnienie jest
prawdą wiary, udokumentowaną w Piśmie Świętym. Aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Niezwykle istotną cechą ich posługi jest posłannictwo. Mają do spełnienia odpowiednie, konkretne misje, np. upomnienie, pomoc w nawróceniu, wsparcie w wykonaniu zadania. Posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne.
W poezji kaszubskiej występują utwory stanowiące parafrazę prawdy o stworzeniu świata i człowieka. Za jedną z takich wariacji na temat stworzenia należy uznać
jeden z wcześniejszych utworów Jaromiry Labuddy pod tytułem Stwórzba. Znajduje się on w tomiku poetyckim Kôrba cëchòtë, wydanym w 1986 roku11. Tekst ten recytowano w czasie wizyty Jana Pawła II w Gdyni w 1986 roku:
Stwórzba
na zôczątkù bëło mòrze
chtërno stwòrzëło lud
na swój òbrôz i pòdobã
a pònemù tchnãło w naji swòje żëcé
dlôte w mòdlëtwie czësti jak bùrsztin
rôczimë z nôwiarą w zmartwëchwstanié
żebë w codzennym żëcym
zachòwac przëkôzania zemi
Tytuł wiersza Stwórzba wprowadza w świat trudu i pracy. Poetka wybrała postać rzeczownika stworzenie z sufiksem –ba: stwórzba. Spotykamy go np. w takich formach
jak rôczba (zaproszenie), żëczba (życzenie). W warstwie treściowej niezwykle istotny jest początek utworu: na zôczątkù – na początku. Stanowi on nawiązanie do pierwszego wersetu Księgi Rodzaju: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1,1).
Wyraz „na początku” (od hebr. bereszith – przód, głowa) wskazuje wyraźne zaznaczenie absolutnego początku wszechrzeczy12. W utworze J. Labuddy nastąpiła całkowita reinterpretacja biblijnego pierwowzoru: na początku było morze, a nie Bóg.
Morzu przypisane zostały właściwości podmiotu tworzącego, stwórcy. Gdybyśmy
chcieli pokusić się o próbę wyjaśnienia tego pomysłu, należałoby pójść w kierunki
symboliki i powiązać morze, a dokładnie Bałtyk z ludźmi osiadłymi na jego południowym krańcu, Kaszubami. Morze daje im życie, niejako stwarza ich, gdyż daje
szeroko pojętą pracę, karmi, jest podstawą ich dobrobytu. W swym wierszu poetka
łączy w całość biblijny mit o stworzeniu świata z elementami wiary chrześcijańskiej:
wiara w zmartwychwstanie, modlitwa, przykazania13.
11
12
13

J. Labudda, Kôrba cëchòtë, Gdańsk 1986.
J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie, Pelplin 1998, s. 23.
L. Gołąbek, Wątki biblijne w poezji kaszubskiej, www.skarbicakaszubska.pl
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Innym ciekawym pomysłem opartym na początkach stworzenia, a dokładniej
stworzenia człowieka i świata aniołów, są utwory Idy Czaja, zawarte w tomiku Przechlastłô idila14. Poetka dokonuje swoistej reinterpretacji stosunków panujących między aniołami, dokonuje antropomorfizacji, przypisując im uczucia ludzkie, choć tak
naprawdę nie jesteśmy w stanie tego poznać. Warto zwrócić uwagę na dwa fragmenty:
A zemia bëła brzadowô
Czej jã dôł Jadamòwi
I dôł mù wszëtkò co stwòrził
I dôł to, co jesz miôł stwòrzëc
[I przeklãtô òsta zemia]
Bóg, Stwórca świata, stworzył otaczający człowieka świat, stworzył ziemię, która
obfitowała we wszelkie bogactwa. Uczynił człowieka odpowiedzialnym za wszystko, co na niej się znajduje: świat zwierząt i roślin, glebę, zasoby naturalne, wodę i powietrze.
Cëż, że rôz w żëcym
Pòłącził kawel
Anioła z diôbłã
Miłotą wstec
Wërwasë anioła
Czy jest możliwe uczucie między aniołem i diabłem? Według nauki katolickiej diabeł, zwany szatanem, to anioł, który odwrócił się od Boga. Aniołowie niewierni istnieją w wiecznej wrogości wobec Boga i jego stworzeń. Ich pochodzenie nie jest zbyt
jasne. Na podstawie dwóch fragmentów Pisma Świętego15 możemy wnioskować,
że aniołowie szatana byli niegdyś aniołami Boga, którzy za grzech pychy utracili dawne łaski. W tradycji istnienie i działalność szatanów nie były kwestionowane. Prawda ta jest dogmatem z powszechnego nauczania. Ponieważ niektórzy współcześni teologowie próbowali interpretować biblijne wypowiedzi o szatanie w sensie symbolicznym, prawdę o szatanie przypomniał papież Paweł VI w przemówieniach
14

I. Czaja, Przechlastłô idila, Gdańsk 1999.
2P 2,4: Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; Jud 6: i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności,
ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.
15
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z 29 VI i 15 IX 1972, a ponadto z polecenia Kongregacji Doktryny Wiary opublikowano specjalne opracowanie Wiara chrześcijańska i demonologia16.
Odwołując się do tekstu utworu poetyckiego Idy Czaja, możemy stwierdzić, że
poezja rządzi się swoimi prawami. Obowiązuje zasada wolności twórczej. Głównym
motywem charakteryzującym poezję Idy Czaja jest miłość między mężczyzną i kobietą, odsłaniana z perspektywy kobiety17. Odwołanie się do motywu anioła i diabła
wskazuje na różnice między obu płciami, podkreśla odmienność, która wydaje się nie
do pogodzenia. Jednak miłość nie zważa na żadne przeciwieństwa. Czy miłość Boża, miłosierdzie jest w stanie podnieść z upadku szatana?
Od wieków poeci czerpali z tematyki biblijnej, zwłaszcza z tematyki związanej
z powstaniem świata, z początkiem stworzenia. Biblia dostarczała inspiracji, podawała gotowe wzory, dostarczała motywów. Również rozwijająca się od ponad 150
lat literatura kaszubska podąża utartymi szlakami. Sposób ukazania Boga w poezji
kaszubskiej nie odbiega od utrwalonych wzorców. Literatura piękna w różny sposób
ukazuje obraz Boga: może to być obraz zgodny z nauką Kościoła, ze zmysłem wiary ludu Bożego (sensus fidei), z utartymi poglądami i wyobrażeniami, może również
odbiegać, reinterpretować znane motywy. Literackie parafrazy stanowią o bogactwie
danego narodu, potwierdzają żywotność idei zawartych na kartach Pisma Świętego,
które jest Księgą Życia, jest Słowem Boga skierowanym do człowieka.

16

Por. ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów ks. prof. R. E. Rogowskiego, Wrocław 2010,

s. 38.
17

L. Gołąbek, Wątki biblijne w poezji kaszubskiej, www.skarbnicakaszubska.pl

